No:8, Veerasamy Road
Singapore - 207316

எபவர்தசப் கன்சல்டன்சி நிறுவனம்

Tel: 62978417,
Fax: 62978617

பயிற்சிக்கான ைிண்ணப்ப படிைம்

ஆெதேட்டர் / தவமைபசய்ெவர் நிமை

தைற்ொர்மவயாளர் நிமை

1.மமம்படுத்திய CSOC (சபாது,துவற சார்ந்த பயிற்சி)

1. கட்டிட கட்டுமான பணியிட மமற்பார்வையாளர் பயிற்சி (BCSS)
( ஆங்கிலம்
சீனம்
)

ஆங்கிலம்,

தமிழ்,

ைங்காளம்

2. உயரத்தில் மைவலக்கான பயிற்சி

(ஆங்கிலம்

; தமிழ்

சீனம்

; ைங்காளம்

; சீனம்

)

2. உயரத்தில் மைவல மமற்பார்வையாளர் பயிற்சி (WAHS)
3. மைவலயிட ஆபத்வத கனடறிதல், திட்டமிடல் பயிற்சி (DRMIP)

3. மைவலயிட பாதுகாப்பு மற்றும் சுகாதாரம் சசயல்படுத்துதல்- (AWSHPP)

4. கப்பல் பட்டவற மமற்பார்வையாளர் பயிற்சி (SSSC)

4. ைவரயறுக்கப்பட்ட பகுதியில் மைவல சசய்தல் பயிற்சி(PWCSO)

5. மைவலயிட பாதுகாப்பு மற்றும் சுகாதாரம் சசயல் படுத்துதல்-(SWSHPP)

5. பாதுகாப்பு ஒரியன்மடசன் ( சுரங்க பாவத)

6. பாரம் தூக்கும் மமற்பார்வையாளர் பயிற்சி (LSSC)

(ஆங்கிலம்

; தமிழ்

; ைங்களம்

சீனம்

)

7.உமலாக தளமமவட அவமத்தல் மமற்பார்வையாளர் பயிற்சி

(SMEC)

6.ரிக்கர் பயிற்சி

8. கட்டிட கட்டுமான பணியிட மமற்பார்வையாளர் பயிற்சி(சுரங்கப்பாவத)

7.சிக்னல் மமன் பயிற்சி

9. அடிப்பவட சதாழிற்சாவல பாதுகாப்பு மமலாளர் பயிற்சி

8. உமலாக தளமமவட அவமத்தல் பயிற்சி

10. ைடிைச்சாரம் பாதுகாப்பு மமலாளர் பயிற்சி

9. கப்பல் பட்டவற பாதுகாப்பு பயிற்சி (சபாது பிரிவு)

11. ஆங்கில மபச்சு பயிற்சி(அடிப்பவட& நடுநிவல)

10. கப்பல் பட்டவற சசயல் ைிளக்க பயிற்சி (சைப்ப மைவல பிரிவு)
11. கப்பல் பட்டவற சசயல் ைிளக்க பயிற்சி

(சபயின்டர் பிரிவு)

தைைாளர் நிமை
1. திட்ட மமலாளர் கட்டிட கட்டுமான பாதுகாப்பு பயிற்சி

12. Scissor Lift ஆபமரட்டர் படிப்பு

2. உயர மைவல மமலாளர் பயிற்சி

13. ைடிைச்சாரம் பாதுகாப்பு பயிற்சி

3. உயர மைவல நிர்ணயிப்பைர் பயிற்சி

IRCA அங்கிகாேம் பெற்ற ெயிற்சி

4. ைவரயறுக்கப்பட்ட பகுதியில் மமலாளர் பயிற்சி

1. Lead Auditor Course - ISO 9001

5. பிஸ் மசப் நிவல bizSAFE Level 1

2. Lead Auditor Course - OHSAS 18001
3. Internal Auditor Course - (ISO 9001,14001 & OHSAS 18001)

ெகுதி I: ( நிறுவனம் மூைம் ெயிற்சி பெறுெவர் எனில் இந்த ெகுதிமய பூர்த்தி பசய்யவும்)

நிறுவனத்தின் பெயர்:

பெயர் - பதாடர்புக்கு:

நிறுவன முகவரி:

பதாமைதெசி எண்:
ஈ பையில் Email:
ெகுதி II: ெயிற்சி பெறுெவமே ெற்றிய தகவல்கள் (அமனத்தும் பூர்த்தி பசய்க)

எண் முழுப்பெயர்

அமடயாள அட்மட எண்

ெிறந்த தததி

தாய் நாடு

1
அதிக நபருக்கு ைிண்ணப்பிப்பசதன்றால் இவணப்பு படிைத்வத பயன்படுத்தவும்
பயிற்சிக் கட்டணம் சசலுத்தும் முவற
பணம்

காமசாவல
சநட்ஸ்
எண்:__________________
* காமசாவல

பில் எண்: ___________ சதாவக:__________________

Ever safe Consultants Pte Ltd என்ற சபயரில் அனுப்பவும்

சமாழித்திறன்:

அடிப்பவடக்கல்ைி (படிப்பு நிவல)

⃝
⃝
⃝
⃝

(உறுதி சமாழி பயிற்சி சபறுபைர்/பிரதிநிதி):
ஆம்

தமிழ்

சபயர் :
மததி :

இல்வல

WPLN 4 / 8TH STD / SSC / SEC 2 / FORM 3
WPLN 5 / உயர்நிவல கல்ைி / பட்டய படிப்பு (டிப்ளமமா)
WPLN 6 / மமல்நிவல கல்ைி / பட்டய படிப்பு (டிப்ளமமா)

(வகசயாப்பம் பயிற்சியாளர் / பிரதிநிதி)

ெயிற்சிக்கு தகுதியானவர்?:

தததி

ECSOC / RIG & SIG / MSEC

ெகுதி III: அலுவைக ெயன்ொட்டுக்கு ைட்டும்

சரி ொர்த்தவர்: மையப் பொறுப்ொளர்
பெயர் & மகபயாப்ெம்

(வரிகள் உட்ெட)

ஆம்

அனுைதிப்ெவர்: ெயிற்சி பொறுப்ொளர்
இல்வல

:_________________________________
:_________________________________

(குறிப்பு: நுமைவு தகுதிச்சன்றிதழ் இமைக்கவும்)

பெயர் & மகபயாப்ெம்
தததி

:_________________________________
:_________________________________
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எவர்தசப் கன்சல்டன்சி நிறுவனம், நிெந்தமனகள்
ெதிவு&ெைம் பசலுத்தும் முமற
1. எங்கள் அலுவைகம்/ தொல் மூைம்
எங்கள் அலுைலகத்தில் மநரடியாக ைந்து பயிற்சி சபற ைிரும்பும் ைிண்ணப்பத்வத பூர்த்தி சசது அதற்கான கட்டனத்வத பணமாகமைா
ைங்கி காமசாவல யாகமைா சசலுத்துதல்.

தபால் மூலம் ைிண்ணப்பம் சமர்பிப்பைர்கள் பூர்த்தி சசய்த ைிண்ணப்பத்துடன் பயிற்சிசபற ைிரும்பிம் பிரிவுக்கான
கட்டணத்வத Ever Safe Consultants Pte Ltd என்ற பெயரில் வங்கி காதசாமையாக எண்8, வோசாைி
ீ
சாமை,சிங்க்கப்பூர்- 207316
2. பதாமை ெிேதி மூைம் ெதிவு பசய்தல்.
சதாவலப்பிரதி ைழியாக அனுப்ப ைிரும்புைர்கள்பயிற்சி சபற ைிரும்பும் பிரிவுக்கான

* முதலில் ைருைருக்கு முதல் பதிவு என்ற அடிப்பவடயில் ைிண்ணப்பங்கள் ஏற்றுக்சகாள்ளப்படும் நிவறைவடயும் ைவர
ைிண்ணங்கள் ஏற்றுக்சகாள்ளப்படும். நிறுைனத்திற்கு ைிண்ணங்கள் சபறுைவத
உரிவம யுண்டு.

தகுதி மற்றும் அனுபை அடிப்பவடயில் சநறிப்படுத்தும்

* தயவு சசய்து ஒவ்சைாரு பிரிவுக்கும்/ குழுைிற்கும் தனித்தனி காமசாவலகவள அனுப்பவும், சைளிநாட்டு
காமசாவலகள் ஏற்றுக்சகாள்ளப்படமாட்டாது. பணம் சசலுத்தியதற்கு ரசீது மகட்டு சபற்றுக்சகாள்ளலாம்.

* ெயிற்சியில் பவற்றி பெறாதவர்கள் ைீ ண்டும் அததெயிற்சிமய முழுவதும் எங்கள் மையத்தில் பெற
விண்னப்ெிததால் 30% கைிவு வைங்க்கப்ெடும்.

3. இமையம் மூைம் ஆன்மைனில் விண்ைப்ெித்தல்
ைின்னஞ்சல் : training.eversafe@gmail.com
வமைதளம் : www.eversafe.com.sg

*
*

4. விண்ைப்ெத்மத ேத்து பசய்தல்

a) பயிற்சி ஆரம்பிக்க 3 நாட்கள் உள்ள நிவலயில் ரத்து சசய்தால் 80% பயிற்சிக்கட்டணம் ைழங்கப்படும் (AS-QR-02 என்ற படிைத்வத பயன்படுத்தவும்).
b) பயிற்சி ஆரம்பிக்க 1 நாள் உள்ள நிவலயில் ரத்து சசய்தால் 50% பயிற்சிக்கட்டணம் ைழங்கப்படும் (AS-QR-02 என்ற படிைத்வத பயன்படுத்தவும்)
c) பயிற்சி சபற ைிண்ணப்பித்தைர் பயிற்சி சதாடங்க்கும் நாளில் ைகுப்புக்கு ைராைிட்டாமலா அல்லது பயிற்சியின் இவடயில் நிறுத்தினாமலா

பயிற்சிக்கட்டணம் திரும்ப் சபற இயலாது.

d)

ைிண்ணப்பதாரர் ஒரு மததிக்கு பதிவு சசய்துைிட்டு பிறகு அடுத்த மததிக்கு மாற்றி மசர ைிரும்பினால் அது நிர்ைாக்த்தின் முடிவுக்கு உட்பட்டது.

5. ைாற்று நெமே தசர்த்தல் / தவறு தததிக்கு தள்ளிப்தொடுதல்
மாற்று நபவர மசற்ப்பதற்கு/ மைறு மததிக்கு தள்ளி மபாடுதலுக்கான அறிைிப்பு சசய்யும் மபாது புதிய நபடின் ைிபரங்கவள பயிற்சி ஆரம்பிப்பதற்கு
முன்று நாட்களுக்கு முன்பு சதரிைிக்க மைண்டும். 10 சைள்ளி ( மாற்று நபர்) அல்லது 30 சைள்ளி (தள்ளிப்மபாடுதல்)கட்டணமாக சசலுத்த மைண்டும்.
ேத்துபசய்தல் / ைாற்றுத்தததி

நிர்வாகத்திற்கு எதிொோத காேைங்களால் ெயிற்சி தததிமய ைாற்றதவா ேத்து பசய்யதவா முழு உரிமையுண்டு.

சான்றிதழ்

யிற்சியில் மதர்வு சபறுபைர்களுக்கு சான்றிதழ் ைழங்கப்படும்( பணியாளர் பயிற்சிக்கு மட்டும் பயிற்சி முடிததற்கான அட்வட ைழங்கப்படும்).

சான்றிதழ் /அட்மடகமள ததர்வு முடிந்த 6 ைாதங்களுக்குள் பெற்றுக்பகாள்ள தவண்டும், அதன் ெின் அமவகள் அைித்து விடப்ெடும்.
மமல் ைிபரங்களுக்கு எங்கவள

சதாடர்பு சகாள்ள:

எவர்தசப் கண்சல்டன்சி நிறுவனம்,எண் 8, வோசாைி
ீ
சாமை , சிங்கப்பூர்-207316
அலுவைக பதாமை தெசி : 62978417
சதாவல பிரதி : 62978617
www.eversafe.com.sg
Email : training.eversafe@gmail.com

முக்கிய அறிவிப்பு : ைிளப்பர வகமயட்டில் குறிப்பிட்டுள்ள பயிற்சிக்கட்டணம் முன் அறிைிப்பின்றி மாறுதலுக்கு உட்பட்டது என்பவத அன்பு கூர்ந்து கைனத்தில் சகாள்ளவும்.

