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ப ொறுப்புத்துறப்பு
இந்த வழி ோட்டுதல் ளில் உள்ள அரனத்து த வல் ளும், பின்னர்
வழங் ப்பட்ட / விளக் ப்பட்டரவ ளும் ெல்நெண்ணத்திலும்
ெம்பிக்ர யின் அடிப்பரடயிலும் அரைந்தரவ. COVID வீரர் ள்
ஆவணத்திற் ோன தனிப்பயனோக் ப்பட்ட விரரவுப்பயிற்சி போடநெறி
திட்டத்திற் ோன வழி ோட்டுதல் ள் முன்னர் MSDE ஆல் வழங் ப்பட்ட
PMKVY 3.0 (2020-2021) திட்ட வழி ோட்டுதல் ளுடன் பயன்படுத்தப்பட
கவண்டும்.
எந்தநவோரு நபோறுப்புறுதிகயோ அல்ெது ட்டோயகைோ இன்றி, இந்த
ஆவணத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள எந்தநவோரு த வரெயும் எந்த ஒரு
கெரத்திலும் திருத்தவும், நீக் வும் ைற்றும் புதிதோ ச் கேர்க் வும் MSDEக்கு உரிரையுள்ளது
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ஆதொர் இயக்கப் ட்ட கயொபமட்ரிக் வருரகப் திவு அரமப்பு
ஆதொர் இயக்கப் ட்ட மதிப்பீட்டு யன் ொடு
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மொவட்ட திறன் குழுக்கள்
ககொவிட்-19 க்கொன நிர்வொக திறன் குழு
ப ொது நிதி விதிகள்
கனரக கமொட்டொர் வொகனம்
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அத்தியொயம் 1: PMKVY 3.0 – ன் கீழ் ககொவீட் வீரர்களுக்கொன விரரவுப்
யிற்சி ொடபெறித் திட்டம் - ப ொது
1.1.

அறிமுகம்

ககொவிட்-19 ெமது தற்க ொரதய சுகொதொரப் ரொமரிப்பு அரமப்புகளில் முன்பனப்க ொதும் இல்லொத
ரகயில் ப ரும் அழுத்தத்தில் ஆழ்த்தியுள்ளது, கமலும் ெொடு முழுவதும் திறரமயொன COVID
க ொர்வீரர்களின் கதரவ உ ரப் டுகிறது. திறரமயொன COVID வீரர்களின் இந்த ற்றொக்குரறரய
பூர்த்தி பெய்வதற்கும், கிரடக்கக்கூடிய சுகொதொர கெரவகரள குறிப்பிட்ட கொலத்திற்குள்
கமம் டுத்துவதற்கும், திறன் கமம் ொடு மற்றும் பதொழில்முரனகவொர் அரமச்ெகம் (MSDE),
திறரமயொன COVID க ொர்வீரர்களின் அளரவ, தரப் டுத்தப் ட்ட திறன் சுற்றுச்சூழல் அரமப்பின்
டி,கவகம் மற்றும் அளவீட்டுத் தன்ரமகயொடு உருவொக்கும் திட்டத்ரத கமற்பகொண்டுள்ளது.
அதன் டி, ‘ககொவிட் வீரர்களுக்கொன தனிப் யனொக்கப் ட்ட விரரவுப் யிற்சி ொடபெறி திட்டம்’
பிரதொன் மந்திரி பகௌஷல் விகொஸ் கயொெனொ 3.0 (PMKVY 3.O) இன் ரமய கருத்தொக்கத்தின் சிறப்பு
திட்ட பிரிவின் கீழ் அரதத் திறம் ட பெயல் டுத்த ஒரு சிறப்புத் திட்டமொக
வடிவரமக்கப் ட்டுள்ளது.
COVID-19 இன் முதல் மற்றும் இரண்டொவது அரலகள் பவளிப் டுத்தியுள்ள கதரவகள்
முன்பனப்க ொதும்
இல்லொத
ெவொல்கரளயும்,
க ொதுமொன
திறரமயொன
சுகொதொரப்
ணியொளர்களின்
ற்றொக்குரறரயயும் பவளிப் டுத்தியுள்ளன, இதில் திரவ மருத்துவ
ஆக்ஸிெரனக் ரகயொளுதல் மற்றும் பகொண்டு பெல்வதில் யிற்சி ப ற்ற ஓட்டுெர்களுக்கொன
கதரவயும் குறிப்பிடத்தக்கதொகும். இந்த கெொக்கத்ரத மனதில் பகொண்டு, தற்க ொரதய
வழிகொட்டுதல்கள் சுகொதொரத் துரற
ணிகளில்
யிற்சியளிப் தற்கும், தற்க ொரதய
விரரவுப் யிற்சி ொடபெறி மூலம் திரவ மருத்துவ ஆக்ஸிெரன (LMO) ரகயொளுதல் மற்றும்
பகொண்டு பெல்வதில் PMKVY 3.0 இன் கீழ் COVID விரர்களுக்கொன திட்டம் ஓட்டுெர்களுக்கு
யிற்சியளிக்கும் வரகயில் வடிவரமக்கப் ட்டுள்ளது.
தற்க ொரதய திட்டம் குறிப் ொக COVID-19 பதொடர் ொன ெவொல்கரள மனதில் ரவத்து
வடிவரமக்கப் ட்டுள்ளது, கமலும் எந்தபவொரு COVID-19 பதொடர் ொன அவெரநிரலகரளயும்
எதிர்த்து வலுவொகச் பெயல் டும் அரமப்புமுரறரய உருவொக்கும்.

1.2.

குறிக்ககொள்

ெொடு முழுவதும் LMOரவக் ரகயொளுதல் மற்றும் பகொண்டு பெல்வதற்கொக சுமொர் ஒரு (01) லட்ெம்
ககொவிட் வீரர்கள் மற்றும் சுமொர் 2,800 ஓட்டுனர்களுக்கு யிற்சி அளிப் கத இந்த திட்டத்தின்
கெொக்கமொகும். இந்தத் திட்டம் இரளஞர்களுக்கு திறன் யிற்சி, ெொன்றிதழ் மற்றும் ஊதிய
கவரலவொய்ப்புக்கொன வொய்ப்புகரள வழங்கும். திட்டம் பின்வரும் முக்கிய கெொக்கங்கரளக்
பகொண்டுள்ளது:
i.
ii.
iii.

1.3.

லொஜிஸ்டிக்ஸ் துரறயிலிருந்து திறரமயொன சுகொதொர வல்லுெர்கள் மற்றும் அதனுடன்
பதொடர்புரடய நிபு ர்களுக்கொன அதிகரித்துள்ள கதரவப் ொடுகரளப் பூர்த்திபெய்தல்
தற்க ொதுள்ள சுகொதொர நிபு ர்கள் மீதொன சுரமரயக் குரறத்தல்
ெொட்டின் ஒவ்பவொரு மூரலமுடுக்கிலும் ெரியொன கெரத்தில் ஆகரொக்கியப் ரொமரிப்புச்
கெரவகரளக் கிரடக்கச்பெய்தல்.

கூறுகள்

இந்த தனிப் யனொக்கப் ட்ட விரரவுப் யிற்சித்
பகொண்டுள்ளது;
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1.3.1

கூறு 1: விண் ப் தொரர்களுக்கு ஆகரொக்கியப்
யிற்சியளித்தல் (குறுகியகொல யிற்சி – STT)

ரொமரிப்பு

ணிகளில் புதிதொய் திறன்

சுகொதொரத்துரற திறன் கவுன்சில் (HSSC) ரிந்துரரத்த அரடயொளம் கொ ப் ட்ட ஆறு (06)
கவரல வரககளில் (1.4 இல் குறிப்பிடப் ட்டுள்ள டி) தனிப் யனொக்கப் ட்ட
விரரவுப் யிற்சி டிப்புகளில் இந்த கூறுகளின் கீழ் யிற்சி ெடத்தப் டும். யிற்சி கொலம்
ஏறக்குரறய 21 ெொட்கள் ககொட் ொடு அடிப் ரடயிலொன வகுப் ரற யிற்சியொகவும்,
ஆரம் சுகொதொர நிரலயங்கள், மருத்துவமரனகள், கண்டறியும் வெதி, மொதிரி கெகரிப்பு
ரமயம் க ொன்ற சுகொதொர வெதிகளில் சுமொர் 90 ெொட்கள் கவரலவொய்ப்பு யிற்சி (OJT)
இருக்கும். கெரடி-ென்ரம- ரிமொற்றம் (DBT) பெயல்முரற மூலம் விண் ப் தொரர்களுக்கு
கெரடியொக OJT பெலுத்தப் டும். இந்த
யிற்சியொனது வி த்து
ொடபெறிக்கொன
யிற்சியொளரின் மதிப்பீடு மற்றும் ெொன்றிதரழப் பின் ற்றும், கமலும் PMKVY 3.0 இல்
அரடயொளம் கொ ப் ட்ட முக்கிய ொத்திரங்கள் மற்றும் ப ொறுப்புகளுக்கு ஏற்
HSSCஆல் கமற்பகொள்ளப் டும்.
1.3.2

கூறு 2: PMKVY 2.0 இன் கீழ் யிற்சி ப ற்ற விண் ப் தொரர்களின் கமம் ொடு (முன் கற்றல்
அங்கீகொரம் - RPL). திறன் யிற்சியிரன வழங்குவதற்கொக அெல் 6 கவரல தவிகளில்
(அட்டவர 1, பெடுவரிரெ 4 - ‘QP க்கு கமப்பிங் பெய்யப் ட்டுள்ளது’) ஒரு இரடபவளி
நிரப் ல் ொடபெறியொக இந்த கூறுகளின் கீழ் யிற்சி சுமொர் ஒரு வொர கொலம் இருக்கும்.
இந்த யிற்சியின் பின்னர் யிற்சியொளரின் மதிப்பீடு மற்றும் ெொன்றிதழ் வழங்கப் டும்.

1.3.3

கூறு 3: திரவ மருத்துவ ஆக்ஸிெரனக் ரகயொளுதல் மற்றும் பகொண்டு பெல்வதில்
ஓட்டுெர்களுக்கு
யிற்சி. COVID-19 பதொற்றுகெொயின் மருத்துவ நிர்வொகத்திற்கொன
முக்கியமொன ப ொருட்களில் ஆக்ஸிென் ஒன்றொகும், கமலும் இது அரனத்து
மருத்துவமரனகளிலும் ஒரு முக்கியமொன கதரவயொகவும் மொறியுள்ளது. COVID-19 க்கு
எதிரொன க ொரொட்டத்தில் முழுவதும் உள்ள மருத்துவமரனகளுக்கு இரத வழங்குவது மிக
முக்கியமொன ஒரு அம்ெமொகும். தற்க ொது, 1,200 கடங்கர் வொகனங்கள் மட்டுகம ெொடு
முழுவதும் திரவ மருத்துவ ஆக்ஸிெரன (LMO) பகொண்டு பெல்ல யன் டுத்தப் டுவதொக
கூறப் டுகிறது. ஓட்டுனர் HMV தகுதி, பகமிக்கல் ஹஸொர்ட் டிரரவிங் ெொன்றிதழ் மற்றும்
யிற்சி ப ற்றவரொக இருக்க கவண்டும், பின்னர் LMO கடங்கர் ஓட்டுெருக்கு தகுதி
ப ற்றிருக்க கவண்டும் என் தொல், திறன் கட்டரமப்பிற்குப் க ொதுதொன கொலம் உள்ளது.

இது LMOரவக் ரகயொளுவதற்கும் க ொக்குவரத்து பெய்வதற்கும் சுமொர் 2,800 திறரமயொன ஓட்டுனர்
ணியொளர்கரள உருவொக்குவதற்கொன உடனடி கதரவக்கு வழிவகுத்தது. ஓட்டுனர்களின்
திறன்களுக்கு ப ொருத்தமொன தனிப் யனொக்கப் ட்ட தகுதிப் ப ொதி (QP) / கதசிய பதொழில் தரநிரல
(NOS) பதொடர் ொன லொஜிஸ்டிக்ஸ் துரற திறன் கவுன்சில் (LSSC) ரிந்துரரகளின் அடிப் ரடயில்,
LSSC 2,800 ஓட்டுனர்கரள LMO ரகயொளுதலுக்கொக PMKVY 3.0 திட்டத்தின் கீரட யிற்றுவிக்கும்.
யிற்சி கொலம் 217 மணி கெரம் / 27 ெொட்கள் இருக்கும். அ ொயகரமொன ரெொய ங்கள் மற்றும் LMO
ஆகியவற்றின் க ொக்குவரத்தில் HMV உரிமம் ப ற்ற ஓட்டுெர்களுக்கு சிறப்பு யிற்சி, LMOரவ
பகொண்டு பெல்லும்க ொது ‘தற்கொப்பு வொகனம் ஓட்டுதல்’ ஆகியவற்றில் கவனம் பெலுத்தப் டும்.

1.4.

விரரவுப் யிற்சிப் ொடபெறிக்கொன ணிப் தவி விவரங்கள்

மூன்று கூறுகளின் அடிப் ரடயில், அந்தந்த துரறத்திறன் கமம் ொட்டு கவுன்சில்களொல்
ணிப் திவிகள் கட்டரமக்கப் ட்டுள்ளன.
1.4.1

ஆகரொக்கிப் ரொமரிப்புப் யிற்சிகளுக்கொன ணிப் தவிகள்

கீழ்கொணும் ஆறு ணிப் திவிகளில், ஆகரொக்கியப் ரொமரிப்புத் துரற திறன் கவன்சில் (HSSC),
ரிந்துரரகளின் அடிப் ரடயில் யிற்சிகள் வழங்கப் டும்:
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i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.

ககொவிட் முன்னிரலப்
ககொவிட் முன்னிரலப்
ககொவிட் முன்னிரலப்
ககொவிட் முன்னிரலப்
ககொவிட் முன்னிரலப்
ககொவிட் முன்னிரலப்

ணியொளர் (வீட்டுப் ரொமரிப்பு ஆதரவு)
ணியொளர் (அடிப் ரட ரொமரிப்பு ஆதரவு)
ணியொளர் (ெவீன ரொமரிப்பு ஆதரவு)
ணியொளர் (அவெரநிரல ரொமரிப்பு ஆதரவு)
ணியொளர் (மொதிரி கெகரிப்புர் ஆதரவு)
ணியொளர் (மருத்துவச் ெொதன ஆதரவு)

COVID சுகொதொர நிர்வொகத்திற்கு விரிவொன தரவு கமலொண்ரம கதரவப் டுவதொல், ‘மருத்துவ திவு
உதவி (MRA)’ இன் கவரலப் தவி ொடபெறி உள்ளடக்கம் ஆறு கவரல ொத்திரங்களின் ொட
உள்ளடக்கத்திலும் உட்ப ொதிக்கப் ட்டுள்ளது.

அட்டவர
வ.
எ
ண்.
1

2

3

4

5

6

1: ணிப் தவி வொரியொன விரரவுப் யிற்சி டபெறி விவரம்

விரரவுப் யிற்சிப்
ொடபெறி
ககொவிட் முன்னிரலப்
ணியொளர்
(அடிப் ரட ரொமரிப்
பு ஆதரவு) -CFW-BCS
ககொவிட் முன்னிரலப்
ணியொளர் (வீட்டுப்
ரொமரிப்பு ஆதரவு) (CFW-HCS)
ககொவிட் முன்னிரலப்
ணியொளர் (ெவீன
ரொமரிப்பு ஆதரவு) (CFW-ACS)
ககொவிட் முன்னிரலப்
ணியொளர் (மொதிரி
கெகரிப்பு ஆதரவு) (CFW-SCS)
ககொவிட் முன்னிரலப்
ணியொளர்
(அவெரநிரல
ரொமரிப்பு ஆதரவு) (CFW-ECS)
ககொவிட் முன்னிரலப்
ணியொளர் (மருத்துவ
ெொதன ஆதரவு) - (CFWMES)

விரரவுப்
யிற்சிப்
ொடபெறி
QP குறியீடு

கமப்
பெய்யப் டும்
QP

கதொரொயமொ
ன கொல
அளவு*

குரறந்த ட்ெ கல்வி
தகுநிரல

195
மணிகெரங்
கள்

10 ஆம் வகுப்பில்
கதர்ச்சி

HSS/Q5104

ப ொதுப் ணி
உதவியொளர்
(GDA)

195
மணிகெரங்
கள்

10 ஆம் வகுப்பில்
கதர்ச்சி

HSS/Q5105

வீட்டு
ஆகரொக்கிய
உதவி (HHA)

GDA ெவீன
தீவிரப்
ரொமரிப்பு
(GDAA)

210
மணிகெரங்
கள்

10 ஆம் வகுப்பில்
கதர்ச்சி

ஃபிபள ொடமி
ஸ்ட்

211
மணிகெரங்
கள்

12 ஆம் வகுப்பில்
கதர்ச்சி (அறிவியல்)

அவெரநிரல
மருத்துவ
நுட் வியலொளர்
- அடிப் ரட
(EMTB)

144
மணிகெரங்
கள்

12 ஆம் வகுப்பில்
கதர்ச்சி

மருத்துவ ெொதன
பதொழில்நுட்
உதவியொளர்
(META)

312
மணிகெரங்
கள்

10ஆம் வகுப்பு +
I.T.I + 3-5
ஆண்டுகள்
அனு வம் அல்லது
ட்டயப் டிப்பு
(பதொழில்நுட் ப்)

HSS/Q5605

HSS/Q0502

HSS/Q2303

HSS/Q5604

(* அட்டவர 1.4ன் டி ஒரு ெொரளக்கு 9 மணிகெரங்கள் மற்றும் OJT கெரங்கள் ஒரு ெொரளக்குத்
தலொ 8 மணிகெரங்களொகப் பிரிக்கப் ட்டு, அெல் ெொட்கள் கருத்தில் பகொள்ளப் ட கவண்டும்)
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1.4.2

LMO யிற்சிகளுக்கொன கவரலப் தவிகள்
லொஜிஸ்டிக்ஸ் துரற திறன் கவுன்சிலின் (LSSC)
ரிந்துரரகளின் அடிப் ரடயில்,
தனிப் யனொக்கப் ட்ட தகுதிப் ப ொதி (QP)/ கதசிய பதொழில் தரநிரல (NOS) ஆகியவற்றில்
திறனளிப்பிற்கு ஏற்றதொகவும் மற்றும் 'வணிக வொகன ஓட்டுனர் (CVD) QPக்கு
ப ொருத்தமொனதொகவும் அரடயொளம் கொ ப் ட்டு யிற்சி அளிக்கப் டும். (CVD)'. யிற்சி
உள்ளடக்கம் இவற்றில் கவனம் பெலுத்தும்:
i.
ii.

iii.

தற்கொப்பு ஓட்டுெர் யிற்சி
அ ொயகரமொன இரெொயன ரகயொளுதல் யிற்சி, 2 ரிட்டர்ன் ட்ரிப்ஸ் (கொலி
கடங்கர்கள்) ெரடமுரற யிற்சி உட் ட இது ஒரு ய த்திற்கு சுமொர் 6-7 (ஆறு
முதல் ஏழு வரர) ெொட்கள் (பமொத்தம் 12 ( ன்னிரண்டு) ெொட்கள்)
திரவ மருத்துவ ஆக்ஸிென் ரகயொளுதல் மற்றும் க ொக்குவரத்து

அட்டவர
வ.எ
ண்

கமப் பெய்யப் ட்ட QP

2: LMO விரரவுப் யிற்சியின் விவரம்
கமப் பெய்யப் ட்ட NOS

ககொ ொட்டுப் யிற்சி மணி
கெரங்கள்

1

2

ASC/N9703 வொகனத்தின் ெொரலத்தகுதிரய
உறுதிபெய்தல்

72

வணிக வொகன ஓட்டுனர் - ASC/N9705 நீண்ட தூர ய ங்கள் உட் ட
LMO, LSC/Q1005 (NSQF
ஒதுக்கப் ட்ட ொரதயில் ொதுகொப் ொக
நிரல 4)
ஓட்டுங்கள்

72

3

ASC /N0012 HSE மற்றும் ொதுகொப்பு
பதொடர் ொன வழிகொட்டுதல்கரளப் யிற்சி
பெய்தல்

73
பமொத்தம் 217 மணிகெரங்கள் /
27 ெொட்கள்
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அத்தியொயம் 2: PMKVY 3.0 – ன் கீழ் ககொவீட் வீரர்களுக்கொன விரரவுப்
யிற்சி ொடபெறித் திட்டம் - பெயல்முரற மற்றும் அமலொக்கம்
2.1

கண்க

ொட்டம்

இந்த முயற்சி PMKVY 3.0 ரமயக் கூறுகளின் கீழ் பெயல் டுத்தப் டும் மற்றும் கதசிய திறன்
கமம் ொட்டுக் கழகம் (NSDC) பெயல் டுத்தும் நிறுவனமொக இருக்கும் மற்றும் மொவட்ட திறன்
குழுக்கள் (DSCகள்)/ மொநில திறன் கமம் ொட்டு
ணி (SSDMகள்)ஆதரவுடன் திட்டத்ரத
நிரறகவற்றும் மற்றும் கண்கொணிக்கும் ப ொறுப்பிரனக் பகொண்டிருக்கும். இந்த திட்டம் PMKVY
3.0 வழிகொட்டுதல்கரளயும் நிர்வொக அரமப்ர யும் கரடபிடிக்க கவண்டும், இதில் அத்தியொயம் 7ன் கீழ் பகொடுக்கப் ட்டுள்ள தளர்வுகள் அல்லது விலக்குகள் தவிர, ககொவிட் -19 ஆல் ஏற் டும்
அவெரநிரலகரள திறம் டவும் மற்றும் முரறயொகவும் ஈகடற்றிட கவண்டும்.

2.2

யிற்சி இலக்கு

கூறு 1 மற்றும் 2 க்கு, மொநிலங்கள்/யூனியன் பிரகதெங்களிலிருந்து ப றப் ட்ட கதரவ மற்றும்
குறிப்பிட்ட கவரலப் ணிகளுக்கொன உள்கட்டரமப்பு கிரடக்கும் தன்ரமரயப் ப ொறுத்து, சுமொர்
1,00,000 (ஒரு லட்ெம்) விண் ப் தொரர்களுக்கு (STT இன் கீழ் சுமொர் 90,000 விண் ப் தொரர்கள்
மற்றும் RPL இன் கீழ் 10,000) பமொத்தப் யிற்சி அளிக்கப் டும். கூறு 3 க்கு, 2,800 ஓட்டுனர்களின்
பமொத்த யிற்சி அரடயொளம் கொ ப் ட்ட TP/ பதொழில்துரற அரமப்புகளின் அடிப் ரடயில்
ெடத்தப் டும்.

2.3

யிற்சி ரமயங்கரளத் (TC) கதர்ந்பதடுத்தல் மற்றும் கெர்த்தல்

சுகொதொரப் ணியிடங்களுக்கொன யிற்சி இலக்குகரள ஒதுக்குவதற்கொன முன்னுரிரம தகுதியொன
யிற்சி ரமயங்களுக்கு பின்வரும் முரறயில் பெய்யப் டும்:
i.
ii.
iii.
iv.

v.

2.4

மொவட்டத்தில் PMKKs/PMKVY யிற்சி ரமயங்கள் (TC), மற்றும்/அல்லது
PMKVY இன் CSSM கூறுகளின் கீழ் SSDM ஆல் இர க்கப் ட்ட மற்றும் அங்கீகொரம் ப ற்ற
TCகள், மற்றும்/அல்லது
மத்திய அரசின் DDUGKY/DAYNULM திட்டங்களின் கீழ் இர க்கப் ட்ட மற்றும்
அங்கீகொரம் ப ற்ற TCகள், மற்றும்/அல்லது
மொவட்டத்தில் உள்ள மற்ற டி.சி.க்கள் தனியொர் துரறக்கு பதொடர்புரடய சுகொதொர
நிபு ர்களுக்கு யிற்சி அளிப் தற்கொக NSDC ஆல் இர க்கப் ட்ட மற்றும் அங்கீகொரம்
ப ற்றரவ, மற்றும்/அல்லது
மருத்துவமரனகள்/ெர்சிங்/துர
மருத்துவப்
ள்ளிகள் அத்தரகய
யிற்சிக்கு
மொநிலங்கள்/யூனியன் பிரகதெங்களொல் ரிந்துரரக்கப் டுகிறது.

உ

வு மற்றும் உரறவிடம்

உ வு மற்றும் உரறவிட (B&L) வெதிகள் ஏறக்குரறய 21 ெொட்கள் புதிய திறனளிப்பு (STT) மற்றும்
கூடுதலொக 90 ெொட்கள் (கதொரொயமொக) OJT கொலத்தில் கூறு 1 கீழ் புதிய திறன் (STT)
அனுமதிக்கப் டும். வகுப் ரற யிற்சியின் க ொது, உ வு மற்றும் உரறவிடத்திற்கொன க
அவுட்கள், (கிரடக்கப்ப றும் குடியிருப்பு வெதிகளில் PMKVY விதிமுரறகளின் டி) TC
மொவட்டத்திற்கு பவளிகய உள்ள அரனத்து குடியிருப்பு விண் ப் தொரர்களுக்கும் கிரடக்கும்.
இருப்பினும், OJT இல் உள்ள அரனத்து விண் ப் தொரர்களுக்கும் சுய க ொர்டிங் மற்றும்
தங்குமிடம் வழங்கப் டும்.
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2.5

கவரல வொய்ப்பு

ககொவிட் 19 ஆல் ஏற் ட்ட பதொற்றுகெொய் கொர மொக எழும் பெருக்கடிரயக் கருத்தில் பகொண்டு,
ககொவிட் வீரர்களொக சுகொதொரத் துரறயின் கீழ் விண் ப் தொரர்கரளத் திறரமப் டுத்தும்
முயற்சிகள் மிகுந்த முக்கியத்துவம் வொய்ந்தரவ. சுகொதொரப்
ணியொளர்களின் அவெரத்
கதரவகரளப் பூர்த்தி பெய்ய இந்தத் திட்டம் தனிப் யனொக்கப் ட்டுள்ளது. இந்த மொற்றங்கள்
வகுப் ரற யிற்சி கெரங்களில் தனிப் யனொக்கரல உள்ளடக்கியது, கமலும் OJT இல் கமம் ட்ட
கவனம். தரமொன பவளியீடுகரள உறுதி பெய்ய, விண் ப் தொரர்கள் இரண்டு நிரலகளில்
மதிப்பீடு பெய்யப் டுகிறொர்கள்: a) வகுப் ரற யிற்சிக்குப் பிறகு இரடக்கொல மதிப்பீடு b) OJT
க்குப் பிறகு மதிப்பீடு. இது ககொவிட் வீரர்களொக களத்தில்
ணிபுரியும் க ொது
விண் ப் தொரர்களின் தயொர்நிரலரய உறுதிபெய்கிறது மற்றும் பவற்றிகரமொக கவரல
வொய்ப்ர அதிகரிக்கிறது.
எனகவ, தனிப் யனொக்கப் ட்ட விரரவுப் யிற்சி ொடத்திட்டத்தின் தன்ரம மற்றும் அதன்
குறிக்ககொள்களின் அடிப் ரடயில், பகொடுப் னவு ரமல்கற்கள் மொற்றப் ட்டுள்ளன, ப ொதுவொன
விதிமுரறகள் ஆவ த்தில் வரரயறுக்கப் ட்ட விதிமுரறகளுக்கு ஏற் இர ப்பு 3 "நீட்டிப்பு
கவரல1" வழங்கப் டும்.
எவ்வொறொயினும், PMKVY 3.0 வழிகொட்டுதல்களுடன் இ க்கமொன
தவிகள்
ப ொறுப்புகரள நிரறகவற்ற யிற்சி கூட்டொளர்கள் கட்டொயப் டுத்தப் டுகின்றனர்.

மற்றும்

யிற்சி கூட்டொளருக்கு கமலதிகமொக, யிற்சி ப ற்ற விண் ப் தொரர்களின் கவரலவொய்ப்பு DSC,
NSDC, HSSC, ஆரம் /ெமூக சுகொதொர கிளினிக்கில் உள்ள ரமயம், சுகொதொர வெதிகள் மற்றும்
மருத்துவமரனகள் மூலம் உறுதி பெய்யப் டலொம்.

2.6
•
•

•

திரட்டல்
மொவட்ட திறன் ரமயங்கள் (DSCகள்) மற்றும் திறன் ணி (SSDMகள்) விண் ப் தொரர்கரள
அணிதிரட்டுதல் மற்றும் ஆகலொெரன வழங்குவதற்குப் ப ொறுப் ொகும்.
புதிய திறரமக்கொக, QP தகுதிரய ெந்திக்கும் விண் ப் தொரர்கள்
யிற்சிக்கொக
கதர்ந்பதடுக்கப் டுவொர்கள் மற்றும் திறன்கமம் ொட்டிற்கு, NSDC (PMKVY 2.0 இன்
ெொன்றளிக்கப் ட்ட விண் ப் தொரர்களுக்கு) தரவின் அடிப் ரடயில் யிற்சி கதரவப் டும்
விண் ப் தொரர்கள் அரடயொளம் கொ ப் டுவொர்கள்.
யிற்சி வழங்குெர்களிடமிருந்து (TP) கதரவயொன ஆதரரவ அணிதிரட்டல் மற்றும்
ஆகலொெரன ப றலொம்.

1

விரிவோக் ப் பணி ”, விவேோயம் ைற்றும் நதோடர்புரடய நேயல்போடு ள், நபோது சு ோதோரம் கபோன்ற துரற ளில் கைற்ந ோள்ளப்படும் திறன்
கைம்போட்டிலிருந்து கவறுபட்ட நேயல்போடோ பதிவு நேய்யப்படும். இரவ 32 ைணிகெரம் அல்ெது அதற்கு கைற்பட்ட ோெ அளவு ந ோண்ட
திட்டங் ளோ இருக் கவண்டும், இது உடனடியோ அளவிட முடியோத எந்தநவோரு நபோருளோதோர அல்ெது ேமூ ெெனுக்கும் வழிவகுக்கிறது,
கைலும் நபோதுவோன நேெவு விதிமுரற ள் அத்தர ய நீட்டிப்பு கவரெக்கு நபோருந்தோது. இரணப்பு 3, புள்ளி 4 - பக். 801
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அத்தியொயம் 3: PMKVY 3.0 – ன் கீழ் ககொவீட் வீரர்களுக்கொன விரரவுப்
யிற்சி ொடபெறித் திட்டம் - முக்கிய ங்குதொரர்கள், தவிகள் மற்றும்
ப ொறுப்புகள்
3.1. COVID-19-க்கொன நிர்வொகத் திறன் குழு (ESCC)
3.1.1.

3.1.2.

கூடுதல் பெயலர் (திறன் கமம் ொடு) தரலரமயிலொன, 'ககொவிட் -19 க்கொன நிர்வொகத் திறன்
குழு' (இஎஸ்சிசி), MSDE திட்டத்தின் உருவொக்கம், பெயல் டுத்தல், ஒட்டுபமொத்த
கண்கொணிப்பு ஆகியவற்றிற்கொக அரமக்கப் ட்டுள்ளது. குறுகிய கொல யிற்சி மற்றும் முன்
கற்றல் அங்கீகொரம் ஆகியவற்றுக்கு இரடகயயொன இலக்குகரள மொற்றும் வரகயில் இந்த
ESCC தகுந்த முடிரவ எடுக்க அதிகொரம் ப ற்றுள்ளது.
ESCC இன் கூறுகள் கீழ்கொணுமொறு அரமயும்:

அவட்டவர
வ.எ
ண்
1
2
3
4
5
6
7
8
3.1.3.

3: ESCCன் கூறுகள்

ESCC உறுப்பினர் கூறுகள்

ESCCன் தவிகள்

கூடுதல் பெயலொளர் (திறன் கமம் ொடு), MSDE
தரலரம இயக்க அதிகொரி, NSDC
துர இயக்குெர் பெனரல், ரடரக்டகரட் பெனரல் ஆஃப்
டிபரயினிங் (DGT), MSDE
இயக்குனர், நிதி/IFD, MSDE
தரலவர், RPL/சிறப்பு திட்டம், PMKVY, NSDC
தரலவர், கண்கொணிப்பு, PMKVY, NSDC
தரலரம நிர்வொக அதிகொரி, சுகொதொர துரற திறன்
கவுன்சில் (HSSC)
PMKVY பிரிவு, MSDE இர இயக்குனர்

தரலவர்
உறுப்பினர்
உறுப்பினர்
உறுப்பினர்
உறுப்பினர்
உறுப்பினர்
உறுப்பினர்
உறுப்பினர் பெயலொளர்

பின்வருவனவற்றிற்கு ESCC ப ொறுப் ொகும்:
3.1.3.1.
PMKVY 3.0 இன் CSCM கூறுகளின் கீழ் ககொவிட் -19 பதொடர் ொன டிப்புகளில்
திறன்/கமம் ொட்டுக்கொன சிறப்புத் திட்டத்ரத வகுக்க ESCC பதொடர்ந்து கூடும்.
3.1.3.2.
வழிெடத்தல் குழுவிடம் ESCC வடிவரமக்கப் ட்ட சிறப்புத் திட்டத்ரதக்
குறிப்பிட கவண்டும் மற்றும் PMKVY 3.0 வழிகொட்டுதல்கரளப் பின் ற்ற
கவண்டும். PMKVY 3.0 வழிகொட்டுதல்களில் இருந்து ஏகதனும் விலகல்
ஏற் ட்டொல், ESCC அரதகய ஆரொய்ந்து இறுதி ஒப்புதலுக்கொக PMKVY 3.0
க்கொன வழிெடத்தல் குழுவின் முன் ரவக்க கவண்டும்.
3.1.3.3.
திட்ட அமலொக்க நிறுவனம் அதொவது கதசிய திறன் கமம் ொட்டுக் கழகம் (NSDC)
பெய்த ஒட்டுபமொத்த பெயல் டுத்தல் (முழு யிற்சி வொழ்க்ரக சுழற்சி) மற்றும்
சிறப்புத் திட்டத்தின் கண்கொணிப்பு ஆகியவற்ரற ESCC மதிப் ொய்வு பெய்யும்.
3.1.3.4.
ககொவிட் -19 க்கு PMKVY 3.0 தவிர, ESCC மற்ற கூட்டுத் திறன் முயற்சிகரள
வகுக்கவும், இயக்கவும் மற்றும் கண்கொணிக்கவும் கவண்டும்.
3.1.3.5.
PMKVY 3.0 இன் வழிெடத்தல் குழுவின் முன் சிறப்புத் திட்டம் முடிந்த 15
( திரனந்து) ெொட்களுக்குப் பிறகு ESCC இறுதி அறிக்ரகரய ெமர்ப்பிக்கும்.
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3.2. கதசிய திறன் கமம் ொட்டுக் கழகம் (NSDC)
சிறப்புப் யிற்சித் திட்டத்தில் NSDCயின் ப ொறுப்புகள் பின்வருமொறு:
3.2.1.
கூறுகரள அமல் டுத்துல்/ ஒட்டுபமொத்தமொக பெயல் டுத்துதல்
3.2.2.
திட்டத்தின் கண்கொணிப்பு மற்றும் மதிப்பீடு
3.2.3.
பிரதொன் மந்திரி பகௌஷல் ககந்திரொ (PMKK)/PMKVY யிற்சி ரமயங்கள் (TCகள்) மற்றும்
பிற TC களுக்கு இலக்கு ஒதுக்கீடு ESCC ஆல் முரறயொக அங்கீகரிக்கப் ட்டது.
3.2.4.
கதரவப் டும் இடங்களில் SSDM, DSC, TP களுக்கு பதொழில்நுட் ஆதரரவ வழங்கவும்.
3.2.5.
ESCC ஆல் ஒதுக்கப் ட்ட கவறு எந்தப் ப ொறுப்புகளும்
3.2.6.
திட்டத்ரத சுமூகமொக பெயல் டுத்துவரத உறுதி பெய்ய, NSDC/SSC ரகயொளும் திறன்
மற்றும் SSDMகள் மற்றும் DSCக்கொன ஆதரரவ அதிகரிக்கும்.
3.2.7.
NSDC, ஒரு திட்டத்ரத பெயல் டுத்தும் நிறுவனமொக இருப் தொல், PMKVY3.0
வழிகொட்டுதலின்
டி விண் ப் தொரர்களுக்கு ( ங்ககற் ொளர்களின் ரககயடு,
இண்டக்ஷன் கிட், வி த்து கொப்பீடு க ொன்றரவ) அரனத்து ஆதரரவயும் உறுதி பெய்யும்.
3.2.8.
குரறகரள நிவர்த்தி பெய்தல்

3.3. மொநில திறன் கமம் ொட்டுப் ணிகள் (SSDMs)
சிறப்பு யிற்சி திட்டத்தில் SSDM களின் ப ொறுப்புகள் பின்வருமொறு:
3.3.1.

3.3.2.

3.3.3.
3.3.4.

3.3.5.

3.3.6.

கதரவப் ட்டொல் MSDE, NSDC & DSCகள், யிற்சி கூட்டொளிகள் (TPகள்) ஆகியவற்றுடன்
ஒருங்கிர ந்து திட்டத்தின் கூறுகரள ஒட்டுபமொத்தமொக பெயல் டுத்துவதற்கு SSDMகள்
மொநில / யூனியன் பிரகதெத்தில் உச்ெ அரமப் ொக பெயல் டும்.
ஸ்கில் இந்தியொ க ொர்ட்டலில் (SIP) கவரல ங்கு மற்றும் மொவட்ட வொரியொன
ககொரிக்ரகரய திகவற்ற SSDMகள், DSC களுடன் ப ொருத்தமொன ஆகலொெரனயில் கீகழ
குறிப்பிடப் ட்டுள்ள வரககளின் அடிப் ரடயில் கமற்பகொள்ளும்:
i. அப்ஸ்கில்லிங் (RPL) - அரனத்து PMKVY 2.0 முழுவதும் சுகொதொரப் ணிப்
ொத்திரங்களில் ெொன்றளிக்கப் ட்ட விண் ப் தொரர்கள், திறனளிப்பு மற்றும்/ அல்லது,
மொநிலக் ககொரிக்ரக / அனு வம் வொய்ந்த ெ ர்களின் கவறு வரக
ii. புதிய திறன் (STT) - QP தகுதி அளவுககொரலச் ெந்திக்கும் புதிய விண் ப் தொரர்கள்
SSDMகள் DSCகள் மற்றும் TP களுடன் ப ொருத்தமொன ஆகலொெரனயுடன் யிற்சி
ப று வர்களின் உ வு மற்றும் உரறவிடத்திற்கு நிர்வொக ஆதரரவ வழங்க கவண்டும்.
SSDMகள்
யிற்சி ரமயம் மற்றும் விண் ப் தொரர்கள் க ொன்றவர்களின்
இயக்கத்திற்கொன
ரமயங்கள்
மற்றும்
ொஸ்கரள
அனுமதிப் தற்கொன
ஆகலொெரனகள்/அறிவுறுத்தல்கரள வழங்க கவண்டும்.
நியமிக்கப் ட்ட யிற்சி ரமயங்கள் மற்றும் யிற்சியொளர்கள் மற்றும் ரிந்துரரக்கப் ட்ட
யிற்சி ரமயங்களின் ணியொளர்கள் மற்றும் இந்த திட்டத்தின் கீழ் யிற்சிக்குத்
கதரவயொன கவறு எந்த நிர்வொக உதவியொளர்களுக்கும் இயக்க அனுமதி அனுமதி வழங்க
ஒவ்பவொரு
மொவட்டத்திலும்
கெொடல்
அதிகொரிரய
நியமித்தல்;
மற்றும்
விண் ப் தொரர்களுக்கு குடியிருப்பு வெதிகள்.
அங்கீகொரம் மற்றும் இர ப்பு விதிமுரறகளின் டி புதிய TC கரளச் ெரி ொர்க்க SSDMகள்
புதிய TP/ TC கரள ஒப்புதல் கடிதம் மூலம் (மொவட்ட திறன் குழு/ கவறு எந்த தகுதிவொய்ந்த
அதிகொரத்திலிருந்து இருக்கலொம்) ரிந்துரரக்கின்றன.

3.4. மொவட்டத் திறன் குழுக்கள் (DSCs)
மொவட்ட கபலக்டர் தரலரமயிலொன மொவட்ட திறன் குழு (DSC) இந்த திட்டத்ரத
பெயல் டுத்துவதற்கொன ரமய புள்ளியொக இருக்கும். சிறப்பு திட்டத்தில் DSC களின் ப ொறுப்புகள்
பின்வருமொறு:
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3.4.1. கதர்ந்பதடுக்கப் ட்ட கவரல ொத்திரங்கள், விண் ப் தொரர்கரள அணிதிரட்டுதல்,
பதொகுதி உருவொக்கம், மருத்துவமரனகள்/சுகொதொர ரமயங்களில் கவரல யிற்சி (OJT)
ெடத்துதல் மற்றும் விண் ப் தொரர்கரள நியமித்தல் க ொன்ற ககொரிக்ரககரள
ஒருங்கிர த்தல் மொநில திறன் கமம் ொட்டு இயக்கத்தின் (SSDMs) ஆதரவுடன் DSC களொல்
பெய்யப் டும். .
3.4.2. யிற்சியொளர்கள் மற்றும் யிற்சி வழங்குெர்களின் ணியொளர்களுக்கு தடுப்பூசி.
3.4.3. இந்த திட்டத்தின் கீழ் யிற்சி ப ற்ற விண் ப் தொரர்கரள 'ககொவிட்/பகொகரொனொ வீரர்ஸ்'
என்று நியமிப் து, ககொவிட் ரொமரிப்பு வெதிகளில் நியமிக்கப் ட்டுள்ள சுகொதொரப்
ணியொளர்களுக்கொன மத்திய/மொநில அரசு பகொள்ரககளுக்கு ஏற் .
3.4.4. OJT க்கொன மருத்துவமரனகள் / பிற சுகொதொர வெதிகரள அரடயொளம் கொணுதல் மற்றும்
இந்த திட்டத்தின் கீழ் யிற்சியளிக்கப் ட்ட இர ந்த சுகொதொர நிபு ரர அடுத்தடுத்து
நிறுத்துதல்.
3.4.5. OJT இன் க ொது விண் ப் தொரர்களுக்கு உதவித்பதொரகக்கு வெதி
3.4.6. யிற்சி தரம் மற்றும் OJT இன் கண்கொணிப்பு மற்றும் கமற் ொர்ரவ
3.4.7. யிற்சியொளர்களுக்கு தனிப் ட்ட ொதுகொப்பு உ கர ங்கள் (PPEகரள) வழங்குதல்
3.4.8. குரறகரள நிவர்த்தி பெய்தல்

3.5. துரறத் திறன் கவுன்சில் (SSC)
சிறப்பு திட்டத்தில் SSCகளின் ப ொறுப்புகள் பின்வருமொறு:
3.5.1.
3.5.2.
3.5.3.
3.5.4.
3.5.5.

யிற்சி உள்ளடக்கம் மற்றும் ொடத்திட்டத்ரத அங்கீகரிக்கும் அதிகொரத்திற்கு ஏற் மற்றும்
ககொவிட் -19 க்கொன விரரவுப் யிற்சி ொடத்திட்டத்தின் கதரவக்ககற் இறுதி பெய்தல்.
இந்த திட்டத்தின் கீழ் யிற்சி முடித்த பிறகு, யிற்சி ப ற்ற விண் ப் தொரர்களுக்கு உயர்
அல்லது பிற NSQF களில் கமலதிக யிற்சியின் அடிப் ரடயில் பதொழில் ொரத கமம் ொடு.
யிற்சியொளர்களுக்கு கெர வரம்பு மற்றும் யிற்சியின் கதரவ அடிப் ரடயில் யிற்சி.
மதிப்பீடு மற்றும் கொலக்பகடு முரறயில் ெொன்றிதழ்.
NSDC/ SSDM/ DSC யின் ஆதரவுடன் SSC ஆல் அங்கீகரிக்கப் ட்ட தினெரி திவு-புத்தக
வடிவத்தின் டி OJT பெருக்கமொக கண்கொணிக்கப் டும்.
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அத்தியொயம் 4: PMKVY 3.0 – ன் கீழ் ககொவீட் வீரர்களுக்கொன விரரவுப்
யிற்சி ொடபெறித் திட்டம் - ட்பெட் மற்றும் நிதி
4.1.

ட்பெட் மற்றும் நிதி குறித்த விவரங்கள்

4.1.1 ஒரு லட்ெம் விண் ப் தொரர்களுக்கு யிற்சி/ெொன்றிதழ் வழங்குவதற்கொன திட்டத்தின்
பமொத்த மதிப்பீடு கதொரொயமொக ரூ. 276,00,00,000/- (ரூ ொய் இருநூற்று எழு த்தொறு ககொடி மட்டுகம).
திட்டத்தின் கீழ் அரமக்கப் ட்ட ESCC, நிதி ஒதுக்கீட்ரட ொதிக்கொமல் திட்டத்தின் கீழ்
எதிர் ொர்க்கப் டும் இலக்குகரள மொறும் வரகயில் நிர் யிக்கும் விஷயத்தில் உரிய முடிரவ
எடுக்க அதிகொரம் ப ற்றது.
4.1.2 திட்டத்ரத பெயல் டுத்தும் க ொது ப ொது நிதி விதிகள் (GFR) யன் டுத்தப் டும். PMKVY3.0
வழிகொட்டுதல்களின் டி நிதி நிர்வொகத்திற்கொன விரிவொன வழிமுரற அரமயும்.
4.1.3 பெலவு மதிப்பீட்டின் விவரங்கள் கதொரொயமொக ரூ. 276,00,00,000/- (ரூ ொய் இருநூற்று
எழு த்தொறு ககொடி மட்டுகம) (STT இன் கீழ் 90,000 மற்றும் RPL கீழ் 10,000 விண் ப் தொரர்களின்
ககொரிக்ரககரள 31.05.2021 வரர கருத்தில் பகொண்டு, இரவ தவிர 2,800 யிற்சிகள் LMO க்கொக
ெடத்தப் டும்) இர ப்பு -1 இல் பகொடுக்கப் ட்டுள்ளது.
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அத்தியொயம் 5: PMKVY 3.0 – ன் கீழ் ககொவீட் வீரர்களுக்கொன விரரவுப்
யிற்சி ொடபெறித் திட்டம் – கண்கொணிப்பு
5.1.

கண்கொணிப்புக் கட்டரமப்பு

இந்த திட்டம் PMKVY 3.0 இன் ஒரு குதியொக இருப் தொல், PMKVY 3.0 இன் கண்கொணிப்பு
வழிகொட்டுதல்கள் குறிப்பிட்ட திட்டத் கதரவகளுக்கு ஏற் சில சிறிய மொற்றங்களுடன்
இ க்கப் டும். PMKVY 3.0 கண்கொணிப்பு வழிகொட்டுதல்களில் குறிப்பிடப் ட்டுள்ளரதப்
க ொலகவ, திட்டத்ரதக் கண்கொணிப் தில் முக்கிய ங்குதொரர்களின் கண்கொணிப்பு அரமப்பு,
ொத்திரங்கள் மற்றும் ப ொறுப்புகள். யிற்சியின் வொழ்க்ரகச் சுழற்சியின் க ொது, யிற்சியின்
தரத்ரத உறுதி பெய்ய பின்வரும் குறிகொட்டிகள் கண்கொணிக்கப் டும்:
•
•
•
•
•
•
•

விண் ப் தொரர்களின் வருரக
யிற்சி ரமயம் (TC) வெதிகள் & உள்கட்டரமப்பு
வழிகொட்டுதல்களின் டி யிற்சிப் ப ொருட்களின் கிரடக்கும் தன்ரம
வழிகொட்டுதல்களின் டி PMKVY இன் பிரொண்டிங்
பதொகுதி வலிரம உட் ட யிற்சியின் வழக்கமொன தன்ரம.
யிற்சியொளர் தகுதி மற்றும் யிற்சியொளரின் யிற்சி (ToT) ெொன்றிதழ்
TCயின் எந்தபவொரு பெறிமுரறயற்ற ெரடமுரறகளும்

நிரரலக் கண்கொணிக்கப் யன் டுத்தப் டும் திட்டமிடல் மற்றும் கருவிகள் பின்வருமொறு:
•
•
•

•
•
•
•

•

•
•
•

க ொலி கெர்க்ரககரளத் தவிர்ப் தற்கொக ஸ்கில் இந்தியொ க ொர்ட்டலில் (SIP) இர க்கப் ட்ட
விண் ப் தொரர் ஆதொர் எண் ொக விண் ப் தொரர்களின் கெர்க்ரக இருக்கும்.
அவுட் ப ௌண்ட் டயலிங் (OBD) மற்றும் ரககயடு அரழப்ர ப் யன் டுத்தி 100%
விண் ப் தொரர் ெரி ொர்ப்பு.
வருரக கண்கொணிப்பு: திட்ட அமலொக்க முகரமகள் (PIAகள்) மற்றும் சிறப்பு PIAகள் (SPIAகள்)
ஒரு பமொர ல் விண் ப் த்தில் ரககயடு வருரக திகவொடு தினெரி ெடவடிக்ரககளின்
புரகப் டத்ரத ெமர்ப்பிக்க கவண்டும் மற்றும் ப ொருந்தும் இடங்களில், மொவட்டங்கள்/
மொநிலங்கள்/ யூடிக்களில் AEBAS வருரக முரற பின் ற்றப் டும்.
பமொர ல் யன் ொடு மூலம் வொரொந்திர பமய்நிகர் ெரி ொர்ப்பு
Physical surprise visits to TCs by DSCs/ State Engagement Officers (SEOs)
DSC/ மொநில ஈடு ொட்டு அலுவலர்கள் (எஸ்சிஓ) மூலம் TCக்கு கெரடியொக ரீதியொன ஆச்ெரியமொன
வருரககள்
CCTV கண்கொணிப்பு: அட்டவர யின் டி யிற்சி முரறயொக ெடத்தப் டுவரத உறுதி பெய்ய
TC கரள கண்கொணிக்க இது ஒரு புதிய கெனல் முன்பமொழியப் ட்டது. தினெரி வகுப் ரற
ெடவடிக்ரககள், விண் ப் தொரர் வருரக மற்றும் TC இன் கெரடி வீடிகயொ கொட்சிகளுக்கொன
கட்டுப் ொட்டு அரற அணுகல் ஆகியரவ இந்த கெனல் மூலம் கிரடக்கப்ப றும்.
கெர்க்கப் ட்ட விண் ப் தொரர்கள் மட்டுகம பதொகுதிக்கு மதிப்பீடு பெய்யப் டுவரத உறுதி
பெய்வதற்கொக ஆதொர் இயக்கப் ட்ட மதிப்பீட்டு பெயலி (AEAP) மூலம் விண் ப் தொரர்
மதிப்பீடுகள் கமற்பகொள்ளப் டும்.
OJT கண்கொணிப்பு: தினெரி திவு புத்தகத்தின் சீரற்ற கெொதரனகள் கமற்பகொள்ளப் டும்.
பெயல்திறன் கண்கொணிப்பு: திட்டத்தின் முக்கிய பெயல்திறன் குறிகொட்டிகளின் (KPI)
முன்கனற்றம் ஸ்கில் இந்தியொ க ொர்டல் மூலம் கண்கொணிக்கப் டும்.
பிரொண்டிங் மற்றும் தகவல் பதொடர்பு: TCகள் பிரொண்டிங் மற்றும் தகவல் பதொடர்பு
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•

வழிகொட்டுதல்கரளக் கரடப்பிடிக்க கவண்டும். விதிமுரறகளில் இருந்து ஏகதனும் விலகல்
திட்டத்தின் கண்கொணிப்பு கட்டரமப்பின் டி ரகயொளப் டும்.
குரறகரள நிவர்த்தி பெய்தல்: ஒரு யனுள்ள குரற தீர்க்கும் வழிமுரற அரமக்கப் டும்.
இர யதளத்தில் பஹல்ப்ரலன் எண்களும் வழங்கப் டும்

நிரல் இயற்ரகயில் கொல வரரயறுக்கப் ட்டுள்ளது மற்றும் நிர் யிக்கப் ட்ட கொலக்பகடுவிற்குள்
முடிக்க கவண்டும். எனகவ, இந்த கண்கொணிப்பு கெனல்களின் வரிரெ திட்டத்தில் கணிெமொக
அதிகரித்துள்ளது. எனகவ, கண்கொணிப்புக் குழுக்கள் (IMC/PMC) வொரொந்திர/ திரனந்து ெொட்களொக
அல்லது கதரவப் டும் க ொது கண்கொணிப்பு பெயல் ொட்டின் க ொது கவனிக்கப் டும் இ க்கமற்ற
வழக்குகளின் அளவிற்கு ஏற் கதரவப் டும். யிற்சி வொழ்க்ரகச் சுழற்சியின் ஒவ்பவொரு
கட்டத்திலும் கண்கொணிக்கப் ட கவண்டிய முக்கிய அளவுருக்கள் PMKVY 3.0 கண்கொணிப்பு
வழிகொட்டுதல்களுக்கு ஏற்
ரவலொக இருக்கும். குற்றங்கள் மற்றும் அ ரொத ெடவடிக்ரககள்
பதொடர் ொன வரரயறுக்கப் ட்ட கண்கொணிப்பு அ ரொதம் கட்டங்களின் டி அதன் பின் வரும்
கமலொண்ரம பின் ற்றப் டும்.
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அத்தியொயம் 6: பிரொண்டிங் மற்றும் தகவல் பதொடர்பு வழிகொட்டல்கள்
6.1. அறிமுகம்
'பிரொண்டிங்
&
தகவல்
பதொடர்பு
வழிகொட்டுதல்கள்',
'ககொவிட்
வீரர்களுக்கொன
தனிப் யனொக்கப் ட்ட விரரவுப் யிற்சி திட்டம்' விண் ப் தொரர்கள், ப ொதுமக்கள், மொநிலம்
மற்றும் மொவட்டத்துடன் பதொடர்பு பகொள்ளும்க ொது ஆஃப்ரலனிலும் ஆன்ரலனிலும் எப் டி
பவளிப் டுத்தப் ட கவண்டும் என் ரத விளக்குகிறது. இந்த ஆவ ம் அச்சு, ஆன்ரலன்,
வொபனொலி மற்றும் பதொரலக்கொட்சி வழியொக தகவல்பதொடர்புக்கொன ல்கவறு ரடப்பு
தழுவல்கரள வடிவரமத்தல், எழுதுதல் மற்றும்
யன் டுத்துவதற்கொன ெரடமுரற
வழிகொட்டியொகப் யன் டுத்தப் ட கவண்டும். இந்த வழிகொட்டுதல்களின் கெொக்கம் பெயல்திறரன
கமம் டுத்துதல், ஆக்கபூர்வமொன பெகிழ்வுத்தன்ரமரய வழங்குவது மற்றும் நிரலத்தன்ரமரய
உறுதி பெய்வதொகும். அரனத்து யிற்சி ரமயங்களும் PMKVY 3.0 க்கு இ ங்க விளம் ரச்
பெயல் ொடுகளுக்கு அந்தந்த ரமயங்களின் விவரங்களுடன் பிரொண்ட் பெய்யப் ட கவண்டும்
6.1.1 திறன் யிற்சி திட்டம்
‘ககொவிட் வீரர்களுக்கொன தனிப் யனொக்கப் ட்ட விரரவுப் யிற்சித் திட்டம் என் து MSDE- யின்
சிறப்புத் திட்டமொகும். அரமச்ெகத்தின் திறன் இந்தியொ திட்டத்தின் கீழ், தகவல் பதொடர்பு
கட்டரமப் ொனது, சுகொதொரப் ணியொளர்களின் திறன் யிற்சி, யிற்சித் திட்டத்தின் ஒருரமப் ொடு
மற்றும் நிரலத்தன்ரம, யிற்சியொளருக்கு அதன் அம்ெங்கள் மற்றும் ென்ரமகள் மற்றும்
ப ொதுமக்களுக்கொன அர்ப் ணிப்பு ஆகியவற்ரற ஆதரிப் தற்கொக வடிவரமக்கப் ட்டுள்ளது.

6.2. பதொடர்பு மதிப்புகள்
6.1.1 பதளிவு
மொநில அதிகொரிகள் / SSDMகள் / யிற்சி கூட்டொளர்கள் மற்றும் யிற்சி ரமயங்கள் திட்டத்தின்
முக்கிய கெொக்கங்கரள பதளிவொக, சுருக்கமொக மற்றும் கெர்ரமயொக பதரிவிக்க கவண்டும்.
திட்டத்தின் கெொக்கங்கள், அதன் அம்ெங்கள், ென்ரமகள் மற்றும்
யிற்சிக்குப் பிந்ரதய
வொய்ப்புகரளப் புரிந்துபகொள்ள ொர்ரவயொளர்களுக்கு உதவுவதற்கொக குரல் பதொனி மற்றும்
தகவல்பதொடர்பு பமொழி அரனவருக்கும் முடிந்தவரர எளிரமயொனதொக இருக்கும் என்று
எதிர் ொர்க்கப் டுகிறது.
6.1.2 ப ொறுப்பு ர்வு
திறன் கமம் ொடு & பதொழில் முரனகவொர் அரமச்ெகம் மற்றும் அதன் பெயல் டுத்தல் பிரிவு, NSDC
இந்த
திட்டத்தின்
மூலம்
ஒவ்பவொரு
மொவட்டத்திற்கும்
பென்று
அரனத்து
ங்குதொரர்களிடமிருந்தும் ஆதரரவ வலியுறுத்துகிறது - மொநில அதிகொரிகள் / SSDMகள் / யிற்சி
கூட்டொளர்கள் மற்றவர்கள் மத்தியில் திட்டத்தின் கெொக்கங்கரள பதரிவிக்கவும், திலளிக்கவும்
யிற்சியொளர்கள்,
யிற்சியொளர்கள், முதலொளிகள் மற்றும் மதிப்புச் ெங்கிலியில் உள்ள
மற்றவர்களின் கதரவகள். எல்லொ ங்குதொரர்கரளயும் எல்லொ கெரங்களிலும் மரியொரதயொக
இருப் தன் மூலமும், திட்டத்தின் கெொக்கங்களில் கவனம் பெலுத்துவதன் மூலமும்
அரனவருடனும் கெர்மரறயொன பதொடர்புகரள எளிதொக்க ெொங்கள் ஊக்குவிக்கிகறொம்.
6.1.3 பெயல்திறன்
ெமக்கொக மட்டுமல்ல, ெொங்கள் கெரவ பெய்யும் ப ொதுமக்களுக்கொகவும் ெொம் அரனவரும்
திறரமரய கெொக்கி ொடு ட கவண்டும். தற்க ொரதய பதொற்றுகெொய் கொலங்களில், இந்தத் திட்டம்
அரனத்து ங்குதொரர்களுடனும் ஒத்துரழப்புடன் திறரமயொன ணியொளர்கரள உருவொக்குவரத
கெொக்கமொகக் பகொண்டுள்ளது, அவர்கள் சுகொதொர நிபு ர்கரள ஆதரிப் து மட்டுமல்லொமல்,
மனிதொபிமொனத்திற்கொன அவர்களின் கெரவயின் மூலம் மற்றவர்கரள ஊக்குவிப் ொர்கள்.
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திட்டத்தின் முக்கியச் பெய்திகள்
• ஆங்கிலக் குறிச்பெொல்: UNITED TO FIGHT AGAINST CORONA
• தமிழ்: ஒண்றிர ந்து பெயலொற்றுகவொம், பகொகரொ ொரவ பவல்லுகவொம்

6.3. ப ொதுமக்கள் / யிற்சிப றுகவொருக்கு பெய்தி அனுப்புதல்
பகொகரொனொ ரவரஸ் பதொற்றுகெொயொல் ஏற் டும் ெவொல்களின் கொர மொக, MSDE ஒரு லட்ெத்துக்கும்
கமற் ட்ட சுகொதொர வல்லுெர்களின் ககொவிட் முன்னணி ணியொளர்கரள உருவொக்கி, LMO -ரவ
ரகயொளும் மற்றும் க ொக்குவரத்தில் க ொக்குவரத்து லொஜிஸ்டிக்ஸ் நிபு ர்கரள உருவொக்கி,
சுகொதொர அரமப்ர வலுப் டுத்த சிறப்புப் யிற்சித் திட்டத்ரத பதொடங்கியுள்ளது. ககொவிட் -19
உடன் க ொரொடத் கதரவயொன மற்றும் பதொடர்புரடய கெரவகள். புதிய கவரலப் ொத்திரங்களில்
அடிப் ரட சுகொதொரப் ொதுகொப்பு, அவெரகொல சுகொதொர ஆதரவு, முன்கூட்டிய சுகொதொர ஆதரவு,
மொதிரி கெகரிப்பு ஆதரவு (Phlebotomist), வீட்டு சுகொதொர ஆதரவு, மருத்துவ ெொதன ஆதரவு மற்றும்
வணிக வொகன ஓட்டுனர் ஆகியரவ அடங்கும்..
யிற்சித் திட்டத்தின் கெொக்கங்கள்:
• திறரமயொன சுகொதொர நிபு ர்களின் கதரவ அதிகரிப்ர பூர்த்தி பெய்தல்
• தற்க ொதுள்ள சுகொதொர நிபு ர்களின் சுரமரயக் குரறத்தல்
• ெொட்டின் ஒவ்பவொரு மூரலயிலும் ெரியொன கெரத்தில் சுகொதொர கெரவகரள
வழங்குதல்
• சிறப்பு
யிற்சி திட்டம் பின்வரும் மூன்று தனிப் யனொக்கப் ட்ட விரரவுப் யிற்சி
டிப்புகரள உள்ளடக்கியது:
• கூறு 1: 6 (ஆறு) சுகொதொரத் துரற கவரல வொய்ப்புகளில் விண் ப் தொரர்களுக்கு
திறனளித்தல்
• கூறு 2: முன் அனு வம் / முன் கற்றல் பகொண்ட விண் ப் தொரர்களுக்கொன
திறன்கமம் ொடு (RPL)
• கூறு 3: LMO ரகயொளுதல் மற்றும் க ொக்குவரத்தில் ஓட்டுனர்களுக்குப் யிற்சி
பிரொண்ட் கொட்சி அரடயொளம் - வர்த்தக முத்திரர, நிறம், அச்சுக்கரல, கிரொபிக்ஸ், டங்கள், ெகல்
ெம்பிக்ரகரய ஊக்குவிப் தற்கும் அதிகொரத்ரத
ரொமரிப் தற்கும்,
யிற்சி கூட்டொளர்கள்
அரனத்து தகவல்பதொடர்புகளிலும் நிரலத்தன்ரமரய ரொமரிக்க ஊக்குவிக்கப் டுகிறொர்கள்.
ப றுெர் யொர், எந்த ஊடகமொக இருந்தொலும், உள் அல்லது பவளிப்புற யன் ொட்டிற்கொக,
தயவுபெய்து இந்த வழிகொட்டுதல்களில் இங்கு ரிந்துரரக்கப் ட்ட தகவல் பதொடர்பு பெய்திகள்,
அச்சுக்கரல, கிரொபிக்ஸ் மற்றும் டங்கரள தயவுபெய்து யன் டுத்தவும்.

6.4. முதன்ரம முத்திரரகள்
6.4.1 MSDE
MSDE இன் கலொககொ, ஆக்கபூர்வமொன தளவரமப்பில் ரிந்துரரக்கப் ட்ட டி, தகவல் பதொடர்பு,
வக்கொலத்து மற்றும் நிகழ்வுகளுக்கு (ஆஃப்ரலன் அல்லது பமய்நிகர்)
யன் டுத்த
அனுமதிக்கப் டுகிறது, இது TP களொல் ஏற் ொடு பெய்யப் ட்டது, 'ககொவிட் வீரர்களுக்கொன
தனிப் யனொக்கப் ட்ட விரரவுப் யிற்சி ொட திட்டம்'.
• அரனத்து பிரொண்டிங் முயற்சிகளிலும் MSDE கலொககொரவப் யன் டுத்துவது கட்டொயமொகும்
• இத்துடன் இர க்கப் ட்டுள்ள
ரடப்புகளில் குறிப்பிடப் ட்டுள்ள டி கலொககொ
விகிதொச்ெொரத்திலும் முரறயிலும் யன் டுத்தப் ட கவண்டும்.
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•
•
•

6.4.2

TPகள் நிறங்கள்/ பின்னணிரய மொற்றகவொ அல்லது கவறு எந்த வடிவத்திலும் கலொககொரவ
கெதப் டுத்தகவொ கூடொது.
இர
அளவு மற்றும் பிரொண்டிங் இடத்திற்கு ஏற் கலொககொ அளரவ ப ரிதொக்கலொம்
அல்லது மறுஅளவிடலொம், இருப்பினும் விகிதொச்ெொரம் ரொமரிக்கப் ட கவண்டும்.
இந்த வழிகொட்டி ஆவ த்தில் குறிப்பிடப் ட்டுள்ளரதத் தவிர மற்ற திறன் திட்டங்கள் மற்றும்
திட்டங்களுக்கொன இர ப்புகளில் MSDE சின்னத்ரத TPகள் யன் டுத்தக்கூடொது.

திறன் இந்தியொ

ஸ்கில் இந்தியொ கலொககொவின் யன் ொடு
திறன் இந்தியொ கலொககொ MSDE இன் மதிப்புமிக்க பெொத்துகளொகும். இந்த பிரொண்டிங் & தகவல்
பதொடர்பு வழிகொட்டி ஆவ ம், திறன் இந்தியொ மிஷனுக்கொன ப ொதுவொன ரீகொல் மதிப்ர
உருவொக்குவதில் அரனத்து ங்குதொரர்களின் ப ருக்கத்ரதயும், பிரொண்ட் அங்கீகொரத்ரதயும்
ஆதரரவயும் ரிந்துரரக்கிறது. 'ககொவிட் வீரர்களுக்கொன தனிப் யனொக்கப் ட்ட விரரவுப்
யிற்சித் திட்டம்' பதொடர் ொக, ஸ்கில் இந்தியொ கலொககொரவ அதன் அங்கீகரிக்கப் ட்ட யிற்சி
கூட்டொளிகள், மொநில நிர்வொகம், SSDM களுக்கு MSDE அனுமதிக்கிறது.
•
•
•
•
•

ஸ்கில் இந்தியொ கலொககொரவ அரனத்து தகவல்பதொடர்புகளிலும்
யன் டுத்துவது
கட்டொயமொகும்.
இத்துடன் இர க்கப் ட்டுள்ள
ரடப்புகளில் குறிப்பிடப் ட்டுள்ள டி கலொககொ
விகிதொச்ெொரத்திலும் முரறயிலும் யன் டுத்தப் ட கவண்டும்.
TPகள் நிறங்கள்/ பின்னணிரய மொற்றகவொ அல்லது கவறு எந்த வடிவத்திலும் கலொககொக்கரள
கெதப் டுத்தகவொ கூடொது.
இர
அளவு மற்றும் பிரொண்டிங் இடத்திற்கு ஏற் கலொககொ அளரவ ப ரிதொக்கலொம்
அல்லது மறுஅளவிடலொம், இருப்பினும் விகிதொச்ெொரம் ரொமரிக்கப் ட கவண்டும்.
இந்த வழிகொட்டி ஆவ த்தில் குறிப்பிடப் ட்டுள்ளரதத் தவிர மற்ற திறன் திட்டங்கள் மற்றும்
திட்டங்களுக்கொக TPகள் ஸ்கில் இந்தியொ கலொககொரவ பிர யங்களில் யன் டுத்தக்கூடொது.

6.4.3 மொண்புமிகு பிரதமரின் புரகப் டம் மற்றும் கமற்ககொள்
• இந்த யிற்சித் திட்டம் பதொடர் ொன அரனத்து இர ப்புகளிலும் பிரதமரின் புரகப் டம்
மற்றும் கமற்ககொரளப் யன் டுத்துவது கட்டொயமொகும்.
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•
•

புரகப் டம் மற்றும் கமற்ககொள் இதனுடன் இர க்கப் ட்டுள்ள
ரடப்புகளில்
குறிப்பிடப் ட்டுள்ள விகிதொச்ெொரத்திலும் முரறயிலும் யன் டுத்தப் ட கவண்டும்.
கமற்ககொள் இதனுடன் இர க்கப் ட்டுள்ள ரடப்புகளில் குறிப்பிடப் ட்டுள்ளரதத் தவிர
கவறு எந்த பமொழியிலும் பமொழிப யர்க்கக்கூடொது.

6.5. ெமூக ஊடக விளம் ரம்
•
•

•
•

•

•
•
•

•

கமகல குறிப்பிட்டுள்ள டி சின்னங்களின் யன் ொடு ெமூக ஊடக பதொடர்பு, விளம் ர
பிரச்ெொரங்கள் மற்றும் ஆன்ரலன் பிரொண்டிங் இர ப்புகளுக்கு அனுமதிக்கப் டுகிறது.
TPகள் / மொநில நிர்வொகம் / SSDMகள் மற்றும் பிறரொல் கமற்பகொள்ளப் ட்ட விழிப்பு ர்வு
மற்றும் விளம் ர பிரச்ெொரங்கள் திறன் இந்தியொ மிஷன் மற்றும் அதன் கெொக்கத்ரத உண்ரம,
ஆக்கபூர்வமொன மற்றும் கெர்மரறயொன முரறயில் சுயவிவரப் டுத்த கவண்டும் என்று
ரிந்துரரக்கப் டுகிறது.
இந்த வழிகொட்டி ஆவ த்தில் பகொடுக்கப் ட்டுள்ள பிரொண்டிங் படம்ப்களட்கரளப்
யன் டுத்த TPகள் ரிந்துரரக்கப் டுகின்றன.
TP க்கள் தங்கள் ெமூக ஊடக கஹண்டில்கள் மூலம் திட்டத்ரத விளம் ரப் டுத்த
ஊக்குவிக்கப் டுகிறொர்கள் மற்றும் கெரடி யிற்சி புரகப் டங்கள் மற்றும் வீடிகயொக்கரளப்
யன் டுத்த அறிவுறுத்தப் டுகிறொர்கள். புரகப் டங்கள் மற்றும் வீடிகயொக்களில் வகுப் ரற
யிற்சி, ெரடமுரற யிற்சி, OJT, யிற்சியொளர்களின் ெொன்றுகள், யிற்சியொளர்கள்,
முதலொளிகள் ஆகியரவ அடங்கும்.
திட்டத்தில் வழக்கமொன இடுரககள் மொநில நிர்வொகம் / SSDMகள் / TP கரள இலக்கு
ொர்ரவயொளர்களுடன் திறம் ட இர க்க உதவுகிறது மற்றும் திறன் கமம் ொட்டு
திட்டங்கரள எடுக்க அதிகமொன மக்கரள ஊக்குவிக்கும். DSCகள் / SSDMகள் / TPகள் ஸ்கில்
இந்தியொ கஹண்டில் (@MSDESkillIndia) மற்றும் NSDC கஹண்டில் (@NSDCIndia)
ஆகியவற்றுடன் இந்த பெய்தி அதிக ொர்ரவயொளர்களுடன் கிரப் டுவரத உறுதி பெய்ய
கவண்டும்.
ெமூக ஊடக தகவல்பதொடர்புகளில் #Skill4HealthyIndia அல்லது #SkillIndia என்ற குறிப்பிட்ட
கஹஷ்கடக்ரக யன் டுத்தவும்.
கமகல குறிப்பிட்டுள்ள குறிச்பெொற்களுடன் க ஸ்புக்கில் யிலரங்கு / வகுப் ரறயில் இருந்து
டங்கரள பவளியிட விண் ப் தொரர்கரள ஊக்குவிக்கவும்.
ஸ்கில் இந்தியொவின் ஃக ஸ்புக் க்கமொன @MSDESkillIndia ஐப் பின்பதொடர அரனத்து
யிற்சியொளர்கரளயும் ஊக்குவிக்கவும் மற்றும் அவர்களின் யிற்சி புரகப் டங்கள் மற்றும்
வீடிகயொக்களிலிருந்து தகவல்பதொடர்புகரள இடுரகயிடும்க ொது க்கத்ரத குறிக்கவும்.
திட்டம் பதொடர் ொன புதுப்பிக்கப் ட்ட தகவல்களுக்கு TPகள் ஸ்கில் இந்தியொவின்
அதிகொரப்பூர்வ கஹண்டில்கரளப் பின் ற்ற கவண்டும் மற்றும் அரதக் குறியிட கவண்டும்.
• ஸ்கில் இந்தியொ: க ஸ்புக் - SkillIndiaOfficial | டுவிட்டர்: MSDESkillIndia
• NSDC: Facebook - NSDCIndiaOfficial | டுவிட்டர்: NSDCINDIA

கிரிகயட்டிவ் கலஅவுட்
ரடப் ொளிகளுக்கொன கரலப் ரடப்பு ககொப்புகரள இந்த இர ப்பிலிருந்து திவிறக்கம்
பெய்யலொம்:
https://nsdcindiaspmy.sharepoint.com/:f:/g/personal/nsdccontent_nsdcindia_org/Ermk3iR7YVFAveWzFZ3kcCYBPsQiYfeW4GFs9
sdKMhlsew?e=zllZrr
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வண்

முரறரமகள்

TPகள்/ ங்குதொரர்களுக்கொன ஆகலொெரனகள்:
• Stakeholders must keep the communication about training active through their respective social media
handles. The communication must be released from Official Account (social media handle) of the TP.
•
ங்குதொரர்கள் அந்தந்த ெமூக ஊடக கஹண்டில்கள் மூலம்
யிற்சி
ற்றிய
தகவல்பதொடர்புகரள பெயலில் ரவத்திருக்க கவண்டும். தகவல்பதொடர்பு TP இன்
அதிகொரப்பூர்வ க க்கிலிருந்து (ெமூக ஊடக கஹண்டில்) பவளியிடப் ட கவண்டும்.
• ஏகதனும் கமொெடியொன திவுகள், ெமூக ஊடகக் குழுக்கள், கண்டுபிடிக்கப் ட்டொல்,
தயவுபெய்து grievance@nsdcindia.org ல் புகொரளிக்கவும்
• புரகப் டங்கள் மற்றும் வீடிகயொக்கள்: அரனத்து ங்குதொரர்கள் மற்றும் TP களின்
கூட்டொளிகள் யிற்சித் திட்டம் குறித்த வழக்கமொன புதுப்பிப்புகரளப் கிருமொறு
ககட்டுக்பகொள்ளப் டுகிறொர்கள். புரகப் டங்கள் மற்றும் வீடிகயொக்கள் உயர்தரமொக
இருக்க கவண்டும் (குரறந்த ட்ெம் 1 எம்பியின் உயர் பதளிவுத்திறன் டம் மற்றும்
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•

குரறந்த ட்ெம் 60 எம்பி உயர்தர வீடிகயொ). வீடிகயொக்கள் மற்றும் புரகப் டங்கள்
பெங்குத்தொக இல்லொமல் கிரடமட்டமொக டமொக்கப் ட கவண்டும்.
அத்தரகய புரகப் டங்கள் மற்றும் வீடிகயொக்கள் பின்வரும் இர ப்புகள் மூலம் MSDE /
NSDC உடன் கிரப் டலொம்:
o
யிற்சி ற்றிய கவொர்டு டொக்குபமண்ட் + புரகப் டங்கள்- https://nsdcindiaspmy.sharepoint.com/:f:/g/personal/nsdccontent_nsdcindia_org/Egg24Opkda1Aj9ouN2MAgAoB
B5pdVPV8kopjv11lFNDcLg?=WFnoah
o வீடிகயொக்கள்- https://nsdcindiaspmy.sharepoint.com/:f:/g/personal/nsdccontent_nsdcindia_org/EnzCIWfzM8pLnhVnFJmDL0
MB1FA6XmLZWzdCqkrucwK6jw?e=xIsytg

யிற்சி ப ற்ற வீரர்களின் பவற்றிக் கரதகள்: TC மற்றும் மொவட்டத் தரலவர்கள்
யிற்சியொளர்களின் பவற்றி கரதகரளப்
ற்றி உள்ளூர் ஊடக நிறுவனங்களுக்கு /
த்திரிரககளுக்குத் பதரிவிக்க கவண்டும். புதுப்பிக்கப் ட்ட உண்ரமத்தொரளத் தயொரொக
ரவத்திருக்கவும். ப யர், பதொடர்பு விவரங்கள், கவரல ொத்திரம், யிற்சியொளர், யிற்சியொளர்
பதொடர்பு விவரங்கள், தந்ரதயின் பதொழில் மற்றும் ஏகதனும் கூடுதல் கருத்துகள் விண் ப் தொரர்களின் பதொடர்புரடய தகவரல உள்ளடக்கியிருக்க கவண்டும். இந்தத் தகவல்
NSDC பதொடர்புத் துரறயுடன் தவறொமல் கிரப் ட கவண்டும்.
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அத்தியொயம் 7: PMKVY 3.0 – ன் கீழ் ககொவீட் வீரர்களுக்கொன விரரவுப்

யிற்சி ொடபெறித் திட்டம் – வழிகொட்டுதல்களிலிருந்து விலக்குகள் /
மீறல்கள்
7.1. விலக்குகள் / மீறல்கள்
பின்வரும் புள்ளிகள் திட்டத்தின் கீழ் விலக்குகள் / குறிப்பிட்ட புள்ளிகரள உள்ளடக்கியது:
i.

ii.
iii.
iv.

கதொரொயமொக ரூ. ட்பெட் மதிப்பீட்டில் யிற்சிக்கொன 1,00,000 இலக்குகள். 276,00,00,000/(ரூ ொய் இருநூற்று எழு த்தொறு ககொடி மட்டுகம) இது இறுதித் பதொரகயொன கதொரொயமொக ரூ. ஐ
மீறொமல் ப றப் ட்ட ககொரிக்ரகயின் டி இலக்குகளின் மொறும் ஒதுக்கீட்ரட அடிப் ரடயொகக்
பகொண்டது. 276,00,00,000/- (ரூ ொய் இருநூற்று எழு த்தொறு ககொடி மட்டுகம).
யிற்சித் திட்டத்ரத பெயல் டுத்துவதற்கொக ரமயங்களுக்கு வரும் அங்கீகொரம் மற்றும்
இர ப்பு பெயல்முரற (சில விலக்குகளுடன்).
புதிய திறரமக்கொன கவரலவொய்ப் ொக கவரல யிற்சி (OJT) கருதுதல்.
PMKVY 3.0 அங்கீகரிக்கப் ட்ட தவர கரள பெலுத்துவதற்கொன வழிமுரற (ப ொதுவொன
பெலவு விதிமுரறகளின் டி). இந்த திட்டத்தின் கீழ் பெலுத்தப் டும் தவர கள் புதிய
ரமல்கற்கரள அரடந்தவுடன் பெலுத்தப் டும் மற்றும் பெலுத்தப் டும். முன்பமொழியப் ட்ட
புதிய ரமல்கற்கள்:

அட்டவர

v.

vi.
vii.
viii.

2

குதிகள்
குதி 1

%
30%

குதி 2

40%

குதி 3

30%

3: பெலுத்தும் முரற

ரமல்கல்
யிற்சி வகுப்புகரளத் துவக்குதல்
இரடக்கொல மதிப்பீட்டு தவி கதொரொயமொக 21
ெொட்கள் (கதொரொயமொன.) யிற்சி.
OJTக்கு பின்பு இறுதி மதிப்பீடு 90 ெொட்களுக்குப்
பிறகு (கதொரொயமொக)2.

ப ொது பெலவு விதிமுரறகள் மற்றும் PMKVY 3.0 ஆகிய விதிமுரறகளுக்கு அப் ொல், பதொகுதி 1
க்கொன புதிய திறன் கீழ் வழங்கப் ட்ட ட்பெட்டின் டி, வகுப் ரற யிற்சியின் க ொது
விண் ப் தொரர்களுக்கு க ொர்டிங் & லொட்ஜிங் வெதிரய வழங்குதல்.
கூறு 1 இன் அரனத்து விண் ப் தொரர்களுக்கும் OJT இன் க ொது 90 ெொட்களுக்கு (கதொரொயமொக
..) சுய-க ொர்டிங் மற்றும் உரறவிடம் (B&L) வழங்குதல்.
PMKVY 3.0 க்குள் இந்த திட்டத்திற்கு நிதி கிரடக்க PMKVY 3.0 இல் கதரவயொன மொற்றங்கரளச்
பெய்வதற்கு COVID-19 க்கொன நிர்வொக திறன் குழுவுக்கு அதிகொரம் அளித்தல்.
PMKVY 3.0 இன் கீழ் மற்பறொரு/ அகத டிப்பில் 6 மொத கொலம் முடிவரடயொதவர்களுக்கு மீண்டும்
கெர்க்ரகக்கொன விலக்கு.

கவரெவோய்ப்பு பிரிரவப் போர்க் வும்
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பின்னிர
கூறுகள்

கூறு 1

கூறு 2

கூறு 3

ப்பு 1: பெலவுக் கூறுகள்
ம்பெட் / விவரங்கள்

A. அரனவருக்கும் பமொத்த யிற்சி
பெலவு (@15,278 ஒரு விண் ப் தொரர்
பெலவு)
B. கூடுதல் B&L 90 ெொட்களுக்கு
(கதொரொயமொக.)
அரனத்து
விண் ப் தொரர்களுக்கும்
OJTன்க ொது (@ ₹ 125 தலொ ஒரு
விண் ப் தொரர் பெலவு)
சுமொர் 21 ெொட்கள் (கதொரொயமொக)
சுகொதொரத் துரறயின் கீழ் (A+B) 90,000
விண் ப் தொரர்களுக்கு புதிய திறன்
யிற்சி அளிக்கும் ட்பெட்
10,000
விண் ப் தொரர்களுக்கொன
RPL
யிற்சி பெலவு (ெரொெரியொக
@6148.9
ஒரு
விண் ப் தொரர்
க க்கில்)
2,800
கவட் ொளருக்கொன
LMO
ஓட்டுனர்கள் யிற்சி பெலவு (@ெரொெரி
13,393 ஒரு விண் ப் தொரர் பெலவு)

விண் ப் தொரர்களின் பெலவு
எண்ணிக்ரக
தலொ

கதொரொய
பெலவு
(ககொடி ரூ.)

90,000

₹15,278

₹ 137.50

90,000

₹11,250

₹ 101.25

₹ 238.75

90,000

10,000

6148.9

₹ 06.14

2,800

13,393

₹ 03.75

இர பமொத்தம் (கூறு 1+2+3)
நிர்வொகம் மற்றும் பதொழில்நுட்
இரடயீடுகள் (6%), விழிப்பு ர்வு
மற்றும் அணிதிரட்டல் (3%) மற்றும்
பிந்ரதய கவரல வொய்ப்பு (2%):
பமொத்தம் @ 11%

₹ 248.64

திட்டத்தின் பமொத்த பெலவு

₹ 276.00
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₹ 27.35
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பின்னிர

ப்பு 2: அடிக்கடி ககட்கப் டும் ககள்விகள் (FAQs)

பிரிவு A – திட்டம், அதன் கெொக்கம் மற்றும் அமலொக்கம் பதொடர் ொன அடிக்கடி ககட்கப் டும்
ககள்விகள்)
1.

சிறப்பு சுகொதொரத் திட்டம் (ககொவிட் வொரியருக்கொன தனிப் யனொக்கப் ட்ட விரரவுப் யிற்சி
திட்டம்) என்றொல் என்ன?
தில்:

ககொவிட் -19 ெமது தற்க ொரதய சுகொதொர அரமப்ர முன்கனொடியில்லொத வரகயில்
மன அழுத்தத்திற்கு உள்ளொக்கியுள்ளது, கமலும் ெொடு முழுவதும் திறரமயொன ககொவிட்
க ொர்வீரர்களின் கதரவ இருப் தொக உ ரப் ட்டது. திறரமயொன ககொவிட்
க ொர்வீரர்களின் ற்றொக்குரறரய ெமொளிக்கவும், குரறந்த கொல இரடபவளியில்
கிரடக்கக்கூடிய சுகொதொர கெரவகரள ப ருக்கவும், திறன் கமம் ொடு மற்றும் பதொழில்
முரனகவொர் அரமச்ெகம் (MSDE தரப் டுத்தப் ட்ட திறன் சுற்றுச்சூழல் அரமப்பின்
டி. அதன் டி, ‘ககொவிட் வீரர்களுக்கொன தனிப் யனொக்கப் ட்ட விரரவுப் யிற்சி
திட்டம்’ பிரதொன் மந்திரி பகௌஷல் விகொஸ் கயொெனொ 3.0 (PMKVY 3.O) இன் சிறப்புத்
திட்டப் பிரிவின் கீழ் பிரத்திகயகமொகச் பெயல் டுத்துவதற்கொன ஒரு சிறப்புத்
திட்டமொக வடிவரமக்கப் ட்டுள்ளது.
COVID-19 இன் முதல் மற்றும் இரண்டொவது அரலகளிலிருந்து பவளிப் டும்
அவெரநிரலகள் முன்கனொடியில்லொத ெவொல்கரளயும், க ொதிய திறரமயொன சுகொதொரப்
ணியொளர்களின் ற்றொக்குரறரயயும் ஏற் டுத்தியுள்ளன, இதில் திரவ மருத்துவ
ஆக்ஸிெரனக் ரகயொளுதல் மற்றும் க ொக்குவரத்தில் யிற்சி ப ற்ற ஓட்டுெர்களின்
கதரவ அதிகரிப்பு உட் ட. இந்த கெொக்கத்ரத கருத்தில் பகொண்டு, தற்க ொரதய
வழிகொட்டுதல்கள், சுகொதொரத் துரற கவரலப் ணிகளில் விண் ப் தொரர்களுக்குப்
யிற்சி அளிப் கதொடு, தற்க ொரதய வி த்துப் ொடத்திட்டத்தின் மூலம் திரவ மருத்துவ
ஆக்ஸிெரன (LMO) ரகயொளும் மற்றும் க ொக்குவரத்தில் ஓட்டுனர்களுக்குப்
யிற்சியளிப் தற்கொக வடிவரமக்கப் ட்டுள்ளன. PMKVY 3.0 இன் கீழ் COVID
வீரர்களுக்கொன திட்டம்.
தற்க ொரதய திட்டம் குறிப் ொக ககொவிட் -19 பதொடர் ொன ெவொல்கரள மனதில்
ரவத்து, அடுத்தடுத்த ககொவிட் -19 பதொடர் ொன அவெரநிரலக்கு வலுவொன தில்
ப ொறிமுரறரய பெயல் டுத்த வடிவரமக்கப் ட்டுள்ளது.

2.

‘ககொவிட் வொரியருக்கொன தனிப் யனொக்கப் ட்ட விரரவுப்
கெொக்கங்கள் என்ன?
தில்:

ெொடு முழுவதும் LMOரவ ரகயொள மற்றும் பகொண்டு பெல்ல சுமொர் (01) லட்ெம் ககொவிட்
வீரர்ஸ் மற்றும் சுமொர் 2,800 ஓட்டுனர்களுக்கு யிற்சி அளிப் ரத இந்த திட்டம்
கெொக்கமொகக் பகொண்டுள்ளது. இந்தத் திட்டம் இரளஞர்களுக்கு திறன் யிற்சி,
ெொன்றிதழ் மற்றும் ஊதிய கவரலவொய்ப்புக்கொன வொய்ப்புகரள வழங்கும். நிரல்
பின்வரும் முக்கிய கெொக்கங்கரளக் பகொண்டுள்ளது:
i.
ii.
iii.
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யிற்சி திட்டத்தின்’ முக்கிய

திறரமயொன சுகொதொர வல்லுெர்கள் மற்றும் தளவொடத் துரறரயச் கெர்ந்த
பதொடர்புரடய நிபு ர்களின் ககொரிக்ரகயில் எழுச்சிரய ெந்திக்க.
தற்க ொதுள்ள சுகொதொர நிபு ர்களின் சுரமரய குரறக்க.
ெொட்டின் ஒவ்பவொரு மூரலயிலும் ெரியொன கெரத்தில் சுகொதொர கெரவகரள
வழங்க.

க ோவிட் வீரர் ளுக் ோன தனிப்பயனோக் ப்பட்ட விரரவுப் பயிற்சி போடநெறி

3.

திட்டத்தின் முக்கிய கூறுகள் யொரவ?
தில்:

திட்டத்தில் பின்வரும் மூன்று கூறுகள் உள்ளன:
i. கூறு 1: புதிய திறன் (குறுகிய கொல யிற்சி-எஸ்.டி.டி) சுமொர் 21 ெொட்களுக்குப் பிறகு
சுமொர் 90 ெொட்கள் கவரல- யிற்சி (OJT) ஆறு சுகொதொரத் துரற கவரலப்
ொத்திரங்களில் (FAQ எண் 11 இல் குறிப்பிடப் ட்டுள்ள டி). மொவட்ட
மருத்துவமரனகள்/ சுகொதொர ரமயங்களில் OJT மொவட்ட நிர்வொகத்தொல் வெதி
பெய்யப் டும்.
ii. கூறு 2: PMKVY 2.0 பஹல்த்ககர் துரறயின் கீழ் யிற்சி ப ற்ற ஆறு பஹல்த்ககர்
கவரலப் ொத்திரங்களில் (FAQ எண் 11 இல் குறிப்பிடப் ட்டுள்ள டி) ஏழு (07)
ெொட்களுக்கு Upskilling (முன் கற்றல்- RPL அங்கீகொரம்).
iii. கூறு 3: Haz Chem மற்றும் திரவ மருத்துவ ஆக்ஸிென் (LMO) க ொக்குவரத்தில் சுமொர்
27 ெொட்கள் HMV உரிமம் ப ற்ற ஓட்டுெர்களுக்கு சிறப்பு யிற்சி, திரவ மருத்துவ
ஆக்ஸிெரனக் ரகயொளும் மற்றும் க ொக்குவரத்து பெய்யும் க ொது 'தற்கொப்பு
ஓட்டுதல்' ஆகியவற்றில் கவனம் பெலுத்துகிறது.

4.

சிறப்பு திட்டம் யொரொல் பெயல் டுத்தப் டும்?
தில்:

5.

கதசிய திறன் கமம் ொட்டுக் கழகம் (NSDC) மொவட்டத் திறன் குழுக்கள் (DSCகள்)/ மொநில
திறன் கமம் ொட்டு மிஷன் (SSDMகள்) ஆதரவுடன் திட்டத்ரத பெயல் டுத்தி
கண்கொணிக்கும். PMKVY 3.0 வழிகொட்டுதல்கள் பின் ற்றப் ட கவண்டும்.
சிறப்புத் திட்டத்தின் கீழ் திவு பெய்ய இலக்கு ொர்ரவயொளர்கள் எவ்வொறு திரட்டப் ட்டு
ஆகலொெரன வழங்கப் ட கவண்டும்?

தில்:

6.

மொவட்ட திறன் குழு (DSC) மற்றும் மொநில திறன் கமம் ொட்டு ணி (SSDM)
விண் ப் தொரர்கரள அணிதிரட்டுதல் மற்றும் ஆகலொெரன பெய்வதற்கு
ப ொறுப் ொகும். கூடுதலொக, TP களிடமிருந்து கதரவயொன ஆதரரவப் ப றலொம். RPL
க்கு, PMKVY 2.0 ெொன்றளிக்கப் ட்ட விண் ப் தொரர்களின் விவரங்கள் NSDC வழங்கிய
தரவுகளில் இருந்து கமலதிக திறன் கதரவப் டு வர்கரள அரடயொளம் கொ
யன் டுத்தப் டலொம்.
‘ககொவிட் வொரியருக்கொன தனிப் யனொக்கப் ட்ட விரரவுப்
ொர்ரவயொளர்கள் யொர்?

யிற்சி திட்டத்திற்கு’ இலக்கு

தில்:
முன் கற்றல் அங்கீகொரம் • PMKVY 2.0 இன் கீழ் சுகொதொரத் துரறயில் ெொன்றளிக்கப் ட்ட
(RPL)/ திறளிப்பு
விண் ப் தொரர்கள் தங்கரள கமம் டுத்திக்பகொள்ள விரும்பும்
ககொவிட்
குறிப்பிட்ட
திறன்களுக்கொக
யிற்சி
அளிக்கப் டுவொர்கள்.
• DSCகள்/ SSDMகள் அல்லது அனு வம் வொய்ந்த ெ ர்களின் கவறு
எந்த
வரகயொலும்
அரடயொளம்
கொ ப் ட்ட
விண் ப் தொரர்கள்
குறுகிய கொல புதிய • QP தகுதிரய ெந்திக்கும் விண் ப் தொரர்களின் புதிய திறன்
யிற்சி (STT)/ திறளிப்பு
சிறப்பு திட்டத்தின் கீழ் ெடத்தப் டும்.
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7.

திட்டத்தின் கீழ் ஒரு யிற்சி ரமயத்திற்கு இலக்குகரள ஒதுக்குவதற்கு பின் ற்றப் டும்
இலக்கு ஒதுக்கீட்டு முரற என்ன?
தில்:

8.

இலக்குகள் மொநிலங்கள்/ மொவட்டங்களின் ககொரிக்ரகயின் டி, ரமயத் திறனுடன்
ப ொருந்தும் மற்றும் ககொவிட் -19 விதிமுரறகளின் டி ஒதுக்கப் டும். அதிக ட்ெ
பதொகுதி அளவு 20 விண் ப் தொரர்களொக இருக்கும். யிற்சிரய இரண்டு இர யொன
பதொகுதிகளில் வகுப் ரறயிலும் மற்பறொன்று ஆய்வகத்திலும் ெடத்தலொம் (அதொவது
ஒரு குறிப்பிட்ட கெரத்தில் 2 இர பதொகுதிகள்).
இந்த சிறப்பு சுகொதொரப் யிற்சித் திட்டத்ரத வழங்குவதற்கு ஏகதனும் ககொவிட் -19 தரநிரல
இயக்க ெரடமுரறகள் பின் ற்றப் ட கவண்டுமொ?

தில்:

9.

சுகொதொரம் மற்றும் குடும் ெலத்துரற அரமச்ெகம் வழங்கிய வழிகொட்டுதல்கரள
நீங்கள்
பின் ற்ற
கவண்டும்:
(https://www.pmkvyofficial.org/App_Documents/News/2909_NSDC_Guidlines_5_10_12.pdf),
பதொழில் முரனகவொர் (https://pmkvyofficial.org/App_Documents/News/OMs-and-SOP-foropening-of-TCs-under-PMKVY-2016-20.pdf), அவ்வப்க ொது புதுப்பிக்கப் டும் மற்றும்
ப ொருந்தக்கூடிய மத்திய, மொநில மற்றும் உள்ளூர் அதிகொரிகள், TC யில் ககொவிட் -19
ரவுவரதத் தடுக்கும் தடுப்பு ெடவடிக்ரககள் குறித்த திட்டத்தின் கொலத்தில்.
யிற்சியொளர்கள் யிற்சி (ToT), மதிப்பீட்டொளர்களின்
ெொன்றிதழ்கரள யொர் பெய்வொர்கள்?

தில்:

10.

PMKVY 3.0 வழிகொட்டுதல்களின் டி, அந்தந்த துரற திறன் கவுன்சிலொல் (SSCகள்)
அதொவது பஹல்த்ககர் SSC மற்றும் லொஜிஸ்டிக்ஸ் SSC மூலம் LMO ஓட்டுனர்களுக்கு 6
பஹல்த்ககர் துரற கவரலகள் பெய்யப் ட கவண்டும்.
சுகொதொரத் துரறயில் யிற்சிக்கொக எடுக்கப் ட்ட கவரலப் ொத்திரங்கள் யொரவ மற்றும் அது
தற்க ொதுள்ள தகுதிப் ப ொதிகளுக்கு (QPs) எவ்வொறு இர க்கப் ட்டுள்ளது? சிறப்புத்
திட்டத்தின் கீழ் விண் ப் தொரர்கரளச் கெர்ப் தற்கொன குரறந்த ட்ெ கல்வி அளவுககொல்
என்ன?

தில்:

வ.
எ
ண்
1

2

யிற்சி (ToA), மதிப்பீடு மற்றும்

குரறக்கப் ட்ட மணிகெரங்களுடன் சுகொதொரத் துரற திறன் கவுன்சில்கள் (SSC) இறுதி
பெய்த ஆறு (06) கவரலப் ொத்திரங்கள் புதிய திறன்/எஸ்டிடி மற்றும் கீழ்கண்டவொறு
கமல்நிரல/ஆர்.பி.எல் யிற்சி ரழய/அெல் QP களில் மட்டுகம ெடக்கும்:
விரரவுப் யிற்சிப்
ொடம்

விரரவுப்
யிற்சி
குறியீடு

ககொவிட் முன்னிரலப்
ணியொளர்
HSS/Q5104
(அடிப் ரட ரொமரிப்
பு ஆதரவு) -CFW-BCS
ககொவிட் முன்னிரலப்
ணியொளர் (வீட்டுப்
HSS/Q5105
ரொமரிப்பு ஆதரவு) (CFW-HCS)
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QP

கமப் பெய்யப் டும் குரறந்த ட்ெ
QP
கல்வித்தகுதி
ப ொது
கடரம
உதவியொளர் (GDA)

வீட்டு
சுகொதொர
உதவியொளர் (HHA)

10th கதர்ச்சி

10th கதர்ச்சி
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வ.
எ
ண்
3

4

5

6

11.

விரரவுப் யிற்சிப்
ொடம்

ககொவிட் முன்னிரலப்
ணியொளர்
(ெவீன
HSS/Q5605
ரொமரிப்பு ஆதரவு) (CFW-ACS)
ககொவிட் முன்னிரலப்
ணியொளர் (மொதிரி
HSS/Q0502
கெகரிப்பு ஆதரவு) (CFW-SCS)
ககொவிட் முன்னிரலப்
ணியொளர்
(அவெரநிரல
HSS/Q2303
ரொமரிப்பு ஆதரவு) (CFW-ECS)
ககொவிட் முன்னிரலப்
ணியொளர் (மருத்துவ
HSS/Q5604
ெொதன ஆதரவு) (CFW-MES)

QP

கமப் பெய்யப் டும் குரறந்த ட்ெ
QP
கல்வித்தகுதி
GDA கமம் ட்ட விமர்ென ரொமரிப்பு
10th கதர்ச்சி
(GDAA)
Phlebotomist
12th கதர்ச்சி
(அறிவியல் பிரிவு)
அவெர
மருத்துவ
பதொழில்நுட்
வல்லுெர்12th கதர்ச்சி
அடிப் ரட (EMTB)
மருத்துவ உ கர
பதொழில்நுட்
உதவியொளர் (META)

10th Class + I.T.I + 3-5
ஆண்டுகள் அனு வம்
அல்லது
OR
ட்டயப் டிப்பு
(பதொழில்நுட் ப்
ொடங்களில்)

விரரவுப் யிற்சி திட்டங்கள் ெம் ந்தப் ட்ட ெொன்றளிக்கும் கவுன்சில்கள்/ மதிப்பீட்டு
அரமப்புகளொல் அங்கீகரிக்கப் ட்டதொ/ ரிந்துரரக்கப் டுகிறதொ?

தில்:

12.

விரரவுப்
யிற்சி
குறியீடு

COVID இலிருந்து கதொன்றிய முன்கனொடியில்லொத ெவொல்கரளக் கருத்தில் பகொண்டு,
கதர்ந்பதடுக்கப் ட்ட கதசிய பதொழில் தரநிரலகள் (NOSகள்) மற்றும் சுருக்கப் ட்ட
கவரல வொய்ப்புகள் குறித்த சுருக்கப் ட்ட கவரலப்
ொத்திரங்கள் குறித்த
யிற்சிக்கொக கதசிய பதொழிற்கல்வி மற்றும் யிற்சி கவுன்சிலின் (NCVET) சிறப்பு
ஒப்புதல் வழங்கப் ட்டுள்ளது. திட்டம்.
யிற்சி அளிப் தற்கு எப் டி யிற்சி ரமயங்கள் (TCகள்) கதர்ந்பதடுக்கப் ட்டு எம் ொகனல்
பெய்யப் டும்?

தில்:

யிற்சி கூட்டொளிகள் / யிற்சி ரமயங்கள் பின்வரும் முன்னுரிரமயின்
கதர்ந்பதடுக்கப் ட்டு எம் ொகனல் பெய்யப் டும்:
i.
ii.
iii.
iv.

v.
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டி

மொவட்டத்தில் PMKKs/PMKVY யிற்சி ரமயங்கள், மற்றும்/அல்லது
PMKVY இன் CSSM கூறுகளின் கீழ் SSDM ஆல் இர க்கப் ட்ட மற்றும் அங்கீகொரம்
ப ற்ற யிற்சி ரமயங்கள், மற்றும்/அல்லது
மத்திய அரசின் DDUGKY/NULM திட்டங்களின் கீழ் இர க்கப் ட்ட மற்றும்
அங்கீகொரம் ப ற்ற யிற்சி ரமயங்கள், மற்றும்/அல்லது
மொவட்டத்தில் உள்ள மற்ற யிற்சி ரமயங்கள் NSDC ஆல் இர க்கப் ட்ட மற்றும்
அங்கீகொரம் ப ற்றரவ, தனியொர் துரறக்கு பதொடர்புரடய சுகொதொர நிபு ர்களுக்கு
யிற்சி அளிக்க, மற்றும்/அல்லது
மருத்துவமரனகள்/ெர்சிங்/துர
மருத்துவப் ள்ளிகள் அத்தரகய யிற்சிக்கு
DSC/SSDM ஆல் ரிந்துரரக்கப் டுகிறது

க ோவிட் வீரர் ளுக் ோன தனிப்பயனோக் ப்பட்ட விரரவுப் பயிற்சி போடநெறி

13.

கவரலவொய்ப்பு யிற்சி (OJT) ெடத்துவதற்கொன இடம் எது?

தில்:

14.

DSCகள், மொவட்ட சுகொதொர அதிகொரிகள், SSDMகள் மற்றும் யிற்சி வழங்குெர் (TP)/
திட்ட பெயல் ொட்டு முகரம (PIA) ஆகியவற்றின் ஒத்துரழப்புடன் மருத்துவமரனகள்/
சுகொதொர ரமயங்களில் கவரல யிற்சி (OJT) ஏற் ொடு பெய்யப் டும்.
OJT கொலத்தில்
யிற்சியொளர்களுக்கு தங்குமிடம் மற்றும் தங்குவதற்கு எவ்வளவு
உதவித்பதொரக வழங்கப் டுகிறது?

தில்:

15.

ரிந்துரரக்கப் ட்ட சுகொதொர வெதிகள்/ OJT க்கொக அரடயொளம் கொ ப் ட்ட
மருத்துவமரனகள் மற்றும் யிற்சி ப ற்றவர்கரளப் ணி அமர்த்துவது இந்த யிற்சி
ப ற்ற விண் ப் தொரர்களின் குடியிருப்புகளிலிருந்து பவகு பதொரலவில்
இருக்கலொம் என் தொல், ஏறக்குரறய 90 ெொட்களுக்கு OJT யில் ெொள் ஒன்றுக்கு 125
ரூ ொய் க ொர்டிங் & லொட்ஜிங் பெலுத்தப் டும்.
கவரலப் யிற்சியின் க ொது வருரக எப் டி உறுதி பெய்யப் டும்?

தில்:

16.

ஒரு திவு புத்தகம்/ திவுத் தொள் தினமும் OJT இடத்தில் ரொமரிக்கப் ட கவண்டும்
மற்றும் OJT இன் க ொது கமற் ொர்ரவயொளரொல் ரகபயொப் மிடப் டும். வருரக
மற்றும் திவு புத்தகத்ரத ரொமரிப் து மற்றும் குறிப்பிட்ட இடத்தில் திகவற்றுவது
(கண்கொணிப்பு அறிவுறுத்தல்கள் மூலம் பதொடர்பு பகொள்ள) யிற்சி வழங்குெர் /
ரமயத்தின் ப ொறுப் ொகும்.
விண் ப் தொரர் (புதிய திறரமக்கொக
ப றுவொர், அதில் என்ன இருக்கும்?

தில்:

17.

யிற்சிரய பவற்றிகரமொக முடித்த பிறகு (வகுப் ரற & OJT) மற்றும் மதிப்பீடு,
விண் ப் தொரர்களுக்கு யிற்சி ெொன்றிதழ் வழங்கப் டும்.
விண் ப் தொரர் எப்க ொது (Upskilling க்கு
அதில் என்ன இருக்கும்?

தில்:

18.

திவுபெய்யப் ட்டவர்) எப்க ொது ெொன்றிதழ்

திவு பெய்யப் டுகிறொர்) ெொன்றிதழ் ப றுவொர்,

யிற்சி மற்றும் மதிப்பீட்ரட பவற்றிகரமொக முடித்த பிறகு, விண்
யிற்சி ெொன்றிதழ் வழங்கப் டும்.

ப் தொரர்களுக்கு

இந்தத் திட்டத்தின் கீழ் ஒரு கவட் ொளருக்கு வழங்கப் டும் அரனத்து ென்ரமகள் மற்றும்
உரிரமகள் என்ன?

தில்:
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இந்த சிறப்புத் திட்டத்தின் கீழ் யிற்சியொளர்களுக்கொன பின்வரும் உரிரமகள்
எதிர் ொர்க்கப் டுகின்றன:
• 'ககொவிட் வீரர்' என அங்கீகொரம்
• ககொவிட் தடுப்பூசி
• OJT இன் க ொது யிற்சியொளர்களுக்கு தனிப் ட்ட ொதுகொப்பு உ கர ங்கள்
(PPEகள்) வழங்குதல்
• PMKVY 3.0 வழிகொட்டுதலின் டி ென்ரமகள்
• பவகுமதி
ம் - ஒரு கவட் ொளருக்கு 500 ரூ ொய்

க ோவிட் வீரர் ளுக் ோன தனிப்பயனோக் ப்பட்ட விரரவுப் பயிற்சி போடநெறி

19.

PMKK இல்லொத அல்லது எந்த PMKVY யிற்சி ரமயமும் இல்லொத நிரலயில் எப் டி யிற்சி
அளிக்கப் டும்?

தில்:

20.

DSC/SSDMகள் கதரவயொன உள்கட்டரமப்பு மற்றும் சுகொதொரத் துரற யிற்சி ணி
அனு வம் பகொண்ட ஒரு நிறுவனத்ரத அரடயொளம் கொ லொம் மற்றும்
ெரடமுரறயில் உள்ள வழிகொட்டுதல்களின் டி அங்கீகொரம் மற்றும் இர ப்புக்கொக
ரிந்துரரக்கலொம். யிற்சித் திட்டத்ரத பெயல் டுத்துவதற்கு, மொற்றியரமக்கப் ட்ட
மற்றும் துண்டிக்கப் ட்ட அங்கீகொரம் மற்றும் இர ப்பு ரமயங்கள் கப் லில் வருவது
முரறயொக பின் ற்றப் டும்.
திட்டத்தின் கீழ், யிற்சி ப ற்ற விண்
நிறுவனங்கள் ப ொறுப்க ற்க கவண்டும்?

தில்:

21.

யிற்சி ப ற்ற விண் ப் தொரர்களின் கவரலவொய்ப்பு DSC, NSDC, HSSC, மற்றும்
சுகொதொர வழங்குெர்கள் மற்றும் மருத்துவமரனகளில் யிற்சி வழங்குெர்/ ரமயத்தொல்
உறுதி பெய்யப் டலொம்.
சிறப்புத் திட்டம் முழுவதும்
பதொடர்பு ெ ர்கள் யொர்?

தில்:

22.

ப் தொரர்கரள நியமிப் தற்கு/நியமிக்க எந்த

ல்கவறு பெயல் ொடுகளின் சீரொன பெயல் ொட்டிற்கு முக்கிய

நியமிக்கப் ட்ட யிற்சி ரமயங்கள் மற்றும் ரிந்துரரக்கப் ட்ட யிற்சி ரமயங்களின்
யிற்சியொளர்கள் மற்றும் ஊழியர்களுக்கொன இயக்க
ொஸ்கள் மற்றும் இந்த
திட்டத்திற்கொன யிற்சிக்குத் கதரவயொன கவறு எந்த நிர்வொக ஆதரரவயும் இயக்க
அனுமதி வழங்குவதற்கொன கெரவகரள எளிதொக்க DSCகள் அந்தந்த மொவட்டத்தில்
ஒரு கெொடல் அதிகொரிரய நியமிக்க கவண்டும்.
வருரக, ொடத்திட்டம் நிரறவு, கற்றல் முடிவுகள் க ொன்றவற்ரற உள்ளடக்கிய யிற்சி
ெடவடிக்ரககரள கண்கொணிக்க குறிப் ொக கண்கொணிப்பு ப ொறிமுரற என்னவொக
இருக்கும்?

தில்:

திட்டத்ரத கண்கொணிப் தில் முக்கிய ங்குதொரர்களின் கண்கொணிப்பு அரமப்பு,
ொத்திரங்கள் மற்றும் ப ொறுப்புகள் PMKVY 3.0 கண்கொணிப்பு வழிகொட்டுதல்களில்
குறிப்பிடப் ட்டுள்ளரதப் க ொலகவ இருக்கும்.
• க ொலி கெர்க்ரககரளத் தவிர்ப் தற்கொக ஸ்கில் இந்தியொ க ொர்ட்டலில் (SIP)
இர க்கப் ட்ட விண் ப் தொரர் ஆதொர் எண் ொக விண் ப் தொரர்களின்
கெர்க்ரக இருக்கும்.
• அவுட் oundண்ட் டயலிங் (OBD) மற்றும் ரககயடு அரழப்ர ப் யன் டுத்தி 100%
விண் ப் தொரர் ெரி ொர்ப்பு.
• வருரக கண்கொணிப்பு: திட்ட அமலொக்க முகரமகள் (PIAகள்) மற்றும் சிறப்பு
PIAகள் (SPIAகள்) ஒரு பமொர ல் விண் ப் த்தில் ரககயடு வருரக திகவொடு
தினெரி ெடவடிக்ரககளின் புரகப் டத்ரத ெமர்ப்பிக்க கவண்டும் மற்றும்
ப ொருந்தும் இடங்களில், AEBAS வருரக முரற மொவட்டங்கள்/ மொநிலங்கள்/
யூடிக்கள்
• பமொர ல் யன் ொடு மூலம் வொரொந்திர பமய்நிகர் ெரி ொர்ப்பு
• DSCகள்/ மொநில ஈடு ொடு அதிகொரிகள் (எஸ்சிஓ) மூலம் யிற்சி ரமயங்களுக்கு (TC)
கெரடிரீதியொன ஆச்ெரியமொன வருரககள்.
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• CCTV கண்கொணிப்பு: அட்டவர யின் டி யிற்சி முரறயொக ெடத்தப் டுவரத
உறுதி பெய்ய TC கரள கண்கொணிக்க இது ஒரு புதிய கெனல் முன்பமொழியப் ட்டது.
தினெரி வகுப் ரற ெடவடிக்ரககள், விண் ப் தொரர் வருரக மற்றும் TC இன்
கெரடி வீடிகயொ கொட்சிகளுக்கொன கட்டுப் ொட்டு அரற அணுகல் ஆகியரவ இந்த
கெனல் மூலம் கிரடக்கப்ப றும்.
• கெர்க்கப் ட்ட
விண் ப் தொரர்கள்
மட்டுகம
பதொகுதிக்கு
மதிப்பீடு
பெய்யப் டுவரத உறுதி பெய்வதற்கொக ஆதொர் இயக்கப் ட்ட மதிப்பீட்டு பெயலி
(AEAP) மூலம் விண் ப் தொரர் மதிப்பீடுகள் கமற்பகொள்ளப் டும்.
• OJT கண்கொணிப்பு: உதவித்பதொரக
ம் பவளியிடப் டுவதற்கு முன்பு TP ஆல்
ரொமரிக்கப் டும் தினெரி திவு புத்தகத்தின் வொரொந்திர கொகெொரலகள்.
• பெயல்திறன் கண்கொணிப்பு: திட்டத்தின் முக்கிய பெயல்திறன் குறிகொட்டிகளின்
(KPI) முன்கனற்றம் ஸ்கில் இந்தியொ க ொர்டல் மூலம் கண்கொணிக்கப் டும்.
23.

ஆன்ரலன் ToT/ToA க்கு ஒரு ஏற் ொடு இருக்குமொ?

தில்:

ஆம், பஹல்த்ககர் SSC ஆன்ரலன் கடொட்/ கடொஏவுக்கொன ஏற் ொடுகரள
பகொண்டுள்ளது

பிரிவு B – அங்கீகொரம் மற்றும் இர
24.

ப்பு பதொடர் ொக அடிக்கடிக் ககட்கப் டும் ககள்விகள்

சிறப்பு சுகொதொர திட்டத்தின் கீழ் திறன் இந்தியொ க ொர்ட்டலில் (SIP) யிற்சி வழங்குெரொக (TP)
திவு பெய்வது எப் டி?

தில்:

ஒரு புதிய TP SIP ஐப் ொர்ரவயிடலொம் (https://skillindia.nsdcindia.org/) மற்றும்
வழிமுரறகரளப் பின் ற்றவும்:
• டிபி 'அரமப்பின் ப யர்' உள்ளிடும்
• டிபி 'கீழ் திவு - சிறப்புத் திட்டங்களுக்கொன வழக்கமொன ஏற் ொடுகள்' என் ரதத்
கதர்ந்பதடுக்கும் (இது கீழ்கதொன்றும் வரகயில் கிரடக்கும்)
• TP "அரமப்பின் வரக" - நிறுவனம்/ அறக்கட்டரள/ ெமூகம்/ அரசு நிறுவனம்/
நிறுவனம் க ொன்றவற்ரற கதர்ந்பதடுக்கும்.
TP ககட்கப் டும் அல்லது சிறப்பு சுகொதொரத் திட்டத்திற்கு விண் ப்பிக்க
ஷொர்ட்லிஸ்ட் பெய்யப் ட்டதற்கொன ஆதொரமொக பெயல் டும் ப ொருந்தக்கூடிய
ஆவ த்ரத (கரள) திகவற்ற கவண்டும். டிவம் ெமர்ப்பிக்கப் ட்டவுடன், ஆய்வு
முகரம (IA) திவு டிவத்தின் படஸ்க்டொப் மதிப்பீட்ரட ெடத்தும் மற்றும் அரனத்து
விவரங்களும் இ க்கமொக கொ ப் ட்டொல் TP ஐ "டீம்ட் பரடி (DR)" என்று குறிக்கும்.

25.

டிபி திவு கட்ட

தில்:
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ம் என்றொல் என்ன?

TP 10,000 ரூ ொரய பெலுத்த கவண்டும் மற்றும் SIP இல் TP திவு டிவத்ரத ெமர்ப்பிக்க
கவண்டும்.

க ோவிட் வீரர் ளுக் ோன தனிப்பயனோக் ப்பட்ட விரரவுப் பயிற்சி போடநெறி

26.

அங்கீகொரம் மற்றும் இர ப்பு (A&A) பதொகுதியின் கீழ் SIP இல் TP இன் டீம் பரடி (DR)
நிரலயின் பெல்லு டியொகும் தன்ரம என்ன?

தில்:

27.

விண் ப்
டிவத்ரத TP எவ்வொறு ெரிபெய்து ெமர்ப்பிக்க முடியும் என்றொல், அது 'தயொரொக
இல்ரல (DNR)/ இ க்கமற்றது' எனக் குறிக்கப் ட்டுள்ளது

தில்:

28.

ரமய அங்கீகொரம், இர ப்பு மற்றும் பதொடர்ச்சியொன கண்கொணிப்பு ஆகியவற்றின்
அங்கீகரிக்கப் ட்ட வழிகொட்டுதல்களின் டி, டிஆர் அந்தஸ்து வழங்கப் ட்ட
ெொளிலிருந்து 3 வருட கொலத்திற்கு எஸ்ஐபியில் டிஆர் நிரலயின் பெல்லு டியொகும்.

டிஎன்ஆர் குறிக்கப் ட்டொல் டிபி விண் ப் த்ரத புதுப்பிக்க முடியும். விண் ப் த்தில்
பிரழகள்/இ க்கமின்ரமகள் உள்ளதொ என ெரி ொர்க்க TP மதிப்பீட்டு அறிக்ரகரய
அணுகலொம் மற்றும் அதன் டி SIP இல் புதுப்பிக்கலொம்.

முகவரி ெொன்றொக என்ன ஆவ

ங்கள் திகவற்றப் ட கவண்டும்?

தில்: முகவரி ெொன்றொக திகவற்றக்கூடிய ஆவ

ங்கள்:

• பெொத்து உரிரம த்திரம் அதொவது, நிறுவனத்தின் ப யரிலுள்ள பெொத்தின் உரிரம
த்திரங்கள் முரறயொக முத்திரரயிடப் ட்டு திவு பெய்யப் ட்டது
• வங்கி அறிக்ரககள், மின்ெொர கட்ட ம், பதொரலக சி பில்கள் (BSNL அல்லது
MTNL மட்டும்) நிறுவனத்தின் ப யரில் பதளிவொக முகவரிரய குறிப்பிடுதல்; 2
மொதங்களுக்கு கமல் இல்ரல
• ஐடி அதிகொரத்தொல் வழங்கப் ட்ட ொன் கொர்டு அல்லது ொன் தகவல் கடிதம்
(நிறுவனத்தின் ப யர் மற்றும் முகவரியுடன்)
• கரட மற்றும் நிறுவனச் ெொன்றிதழ் க ொன்ற ெகரொட்சி அதிகொரிகளொல் வழங்கப் ட்ட
திவுச் ெொன்றிதழ்/உரிமம்
• PF திவு ெொன்றிதழ்
• ஜிஎஸ்டி திவு
• வருமொன வரி மதிப்பீட்டு ஆர
• TAN ஒதுக்கீடு கடிதம்
29.

அங்கீகொரம் மற்றும் இர
விண் ப்பிப் து?

தில்:

30.

ப்பு பெயல்முரறயிலிருந்து டிபி திரும் ப் ப றுவதற்கு எப் டி

TP அவர்களின் கீழ் உள்ள அரனத்து
யிற்சி ரமயம் (TC) பெயலிழக்கச்
பெய்யப் டும்க ொது மட்டுகம திரும் ப் ப ற விண் ப்பிக்க முடியும். ஆம் எனில், TP
SPOC மின்னஞ்ெல் Id இலிருந்து TP SPIC மின்னஞ்ெல் ஐடியிலிருந்து
ஸ்கில்லிண்டியொ.பஹல்ப்ஸ்ஸ்க்@ஐஎன்சிTCயொ.ஓஆர்ஜிக்கு
ம்
அனுப்பும்
ககொரிக்ரகரய அனுப் லொம்.

ஸ்கில் இந்தியொ க ொர்ட்டலில் யிற்சி ரமயம் (TC) ஐடிரய உருவொக்குவது எப் டி

தில்:
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டிபிக்கு டிஆர் அந்தஸ்து கிரடத்தவுடன், டிபி ஐடி டிபி டொஷ்க ொர்டு மூலம்
உருவொக்கப் டும்.

க ோவிட் வீரர் ளுக் ோன தனிப்பயனோக் ப்பட்ட விரரவுப் பயிற்சி போடநெறி

31.

புதிய யிற்சி ரமயத்தின் அங்கீகொரம் மற்றும் இர ப்புக்கொன பெயல்முரற (சிறப்பு சுகொதொர
திட்டத்தின் கீழ் யிற்சிரயத் பதொடங்க தகுதிவொய்ந்த அதிகொரத்தொல் ரிந்துரரக்கப் ட்ட
இலக்குகள்/ ரிந்துரரக்கப் ட்டரவ) SIP இல் என்ன?

தில்:

1.

சிறப்பு சுகொதொரத் திட்டத்தின் கீழ் யிற்சித் திட்டத்ரதத் பதொடங்க கவண்டிய ஒரு புதிய
யிற்சி ரமயங்கள் கீகழ குறிப்பிடப் ட்டுள்ள பெயல்முரறரயப் பின் ற்ற கவண்டும்:

TC உருவொக்கம் - ரமய அங்கீகொர விண் ப் ப்
டிவம் (சிஏஏஎஃப்) என் து
கதர்ந்பதடுக்கப் ட்ட கவரல
ொத்திரங்களுக்கொன அங்கீகொரம் மற்றும் இர ப்பு
ப றுவதற்கொக TC ஆன்ரலனில் எஸ்ஐபியில் ெமர்ப்பிக்கும் ஒரு டிவமொகும். (ப ொருந்தும்
கட்ட ம் - 3,000 ரூ ொய்).
i.
ஆய்வு முகரம (IA) டிஏரவ ெடத்துகிறது மற்றும் இ க்கமொக இருந்தொல் TCரய டிஆர்
என்று குறிக்கவும். அடுத்த கட்டத்திற்கு பெல்ல, TC அந்தந்த திட்டத்திலிருந்து
ப றப் ட்ட " ரிந்துரர கடிதத்ரத" திகவற்ற கவண்டும்.
ii.
TC "டிஎன்ஆர்" என்று குறிக்கப் ட்டொல், TC ஐஏ மூலம் கிரப் ட்ட கருத்துக்கரளக்
குறிப்பிடவும் மற்றும் இ ங்கொதவற்ரற நிவர்த்தி பெய்யவும்.
TCயின் கெரடி ஆய்வு- ரமயத்தின் ஆன்ரெட் ஆய்வு மூலம் யிற்சி ரமயம் வழங்கும் தகவரல
ெரி ொர்க்க இது ஒரு நிரல. (ப ொருந்தக்கூடிய கட்ட ம் - ஒரு கவரல ொத்திரத்திற்கு 10,000
ரூ ொய் மற்றும் 1,000 ரூ ொய்).
i.
IA பமொர ல் அப்ளிககஷன் (SMART NSDC யிற்சி ரமயம் ஆப்) மூலம் தகவல்கரளப்
பிடிக்கிறது. ரமய அங்கீகொரம் மற்றும் இர ப்பு வழிகொட்டுதல்களின் டி ரமயம்
ப ொருத்தமொனது என கண்டறியப் ட்டொல், SA க்கு நி ந்தரன அங்கீகொரத்திற்கொன
ரமயத்ரத IA ரிந்துரரக்கிறது.
துரற திறன் கவுன்சிலின் (SSC) அங்கீகொரம்- அந்தந்த SSC IA ஆல் திகவற்றப் ட்ட ஆய்வு
அறிக்ரகரய மதிப் ொய்வு பெய்து அங்கீகொரம்/ நி ந்தரன அங்கீகொர நிரலக்கு இ ங்குகிறது.
எஸ்ஏஎஸ்சி ஐஏ ரிந்துரரயுடன் உடன் டவில்ரல என்றொல், SSC ஐஏ அல்லது யிற்சி
ரமயத்திடம் விளக்கம் ககட்கலொம். SSC அந்த நிரலரய "அங்கீகொரம் ப றவில்ரல" எனக்
குறிக்கும் ட்ெத்தில், TC மீண்டும் ரிகெொதிக்க விண் ப்பிக்க கவண்டும்.
பதொடர்ச்சியொன கண்கொணிப்பு - TC ஆனது விதிமுரறகள் மற்றும் அளவீடுகளின் டி
பதொடர்ந்து கண்கொணிக்கப் ட கவண்டும். புஷ் அறிவிப்பில் ஒரு TC திலளிக்கத் தவறினொல்,
TCயின் அங்கீகொர மதிப்ப ண் ொதிக்கப் டும். (ப ொருந்தும் கட்ட ம் - ரூ. 8,000)
SSC மூலம் இர ப்பு - இர ப்பு கட்ட ம் பெலுத்திய பிறகு TCக்கு தொனொக வழங்கப் ட்ட
குறிப்பிட்ட கவரல ொத்திரங்களுக்கொன யிற்சியொளர்களுக்கு யிற்சி அளிக்க டிஎஸிகளுக்கு
SSCகளுடன் முரறயொக பதொடர்பு பகொள்வதற்கொன ஒரு முரறயொகும். (ப ொருந்தும் கட்ட ம்
- ஒவ்பவொரு அங்கீகரிக்கப் ட்ட கவரலக்கும் INR 6,000)

2.

3.

4.

5.

32.

ஏற்பகனகவ அங்கீகரிக்கப் ட்ட மற்றும் SIP இல் ல்கவறு கவரலப் ொத்திரங்களின் கீழ்
இர க்கப் ட்ட ஒரு யிற்சி ரமயம் எப் டி சிறப்பு சுகொதொரத் திட்டத்தில் ங்ககற்க
முடியும்?

தில்:

30 | P a g e

சிறப்பு சுகொதொர திட்டத்தின் கீழ் NSDC இலிருந்து உள்கெொக்கம்/இலக்கு ஒதுக்கீடு
கடிதம் கிரடத்தவுடன், அங்கீகொரம் ப ற்ற மற்றும் இர ந்த யிற்சி ரமயம் மறுபடஸ்க்டொப் மதிப்பீட்டிற்கு (Re-DA) விண் ப்பிக்கலொம் மற்றும் புதிய கவரலப்
ொத்திரத்ரதத் கதர்ந்பதடுத்து பின் ற்றவும் FAQ எண் 35 இன் கீழ் பெயல்முரற
குறிப்பிடப் ட்டுள்ளது.

க ோவிட் வீரர் ளுக் ோன தனிப்பயனோக் ப்பட்ட விரரவுப் பயிற்சி போடநெறி

33.

SIP இல் புதிய யிற்சி வழங்குெர் அல்லது யிற்சி ரமயத்தில் கூடுதல் ககள்வி அல்லது
பிரச்ெரனகள் ஏற் ட்டொல் ஏகதனும் இர யதளம் அல்லது பதொடர்பு எண் உள்ளதொ?

தில்:

பின்வரும் இர ப்பு - https://skillindia.nsdcindia.org/faqs தயவுபெய்து உள்நுரழவு
ெடவடிக்ரககள் அல்லது TP/TC க்கள் அல்லது கவறு எந்த ங்குதொரர்களும் கெரடியொக
NSDC ரமய அங்கீகொரக் குழுரவ மின்னஞ்ெல் மூலம் ஸ்மொர்ட் டிவிஷனில் பதொடர்பு
பகொள்ளலொம். @nsdcindia.org.

பிரிவு C – கண்கொணிப்புக் கட்டரமப்பு பதொடர் ொக அடிக்கடி ககட்கப் டும் ககள்விகள்
34.

கண்கொணிப்பு குழு எப்க ொது ஆச்ெரியமொன வருரக அல்லது TC சுய மதிப்பீட்ரட (பமய்நிகர்
ெரி ொர்ப்பு) ெடத்தும்?

தில்:

35.

கண்கொணிப்பு குழு ெம் ந்தப் ட்ட ரமயத்தில் யிற்சி பதொடங்கிய பிறகு எந்த கவரல
ெொளிலும் ஒரு ஆச்ெரியமொன வருரக/ TC சுய மதிப்பீட்ரட ெடத்தலொம். ஒவ்பவொரு TC
யும் குரறந்தது ஒரு கெரடி ரிகெொதரன மற்றும் ஒரு பமய்நிகர் ஆய்வு பெய்ய
கவண்டும்.

தொனியங்கி மற்றும் ரகமுரற அரழப்புகள் மூலம் எத்தரன விண்
ெரி ொர்க்கப் டுவொர்கள்?

தில்:

36.

ப் தொரர்கள்

சிறப்பு சுகொதொரத் திட்டத்தில் திவுபெய்யப் ட்ட அரனத்து விண் ப் தொரர்களும்
அர்ப் ணிப்புள்ள கொல் பென்டர் குழுவொல் ெரி ொர்க்கப் டுவொர்கள். அரழப்பின் க ொது
ககட்கப் டும் ககள்விகள் யிற்சி ரமய வெதிகள், கு ங்கள், கிரடக்கும் யிற்சி
ப ொருட்கள் க ொன்றரவ மற்றும் இ ங்கொதவற்ரற திவு பெய்யும்.

பமய்நிகர் ெரி ொர்ப்பு யன் ொட்டில் தினெரி திகவற்றத்தின் கீழ் என்ன பெய்ய கவண்டும்?

தில்:

37.

தினெரி பெயலியில் குறிப்பிடப் ட்டுள்ள டி குழு புரகப் டங்கள் மற்றும்
வீடிகயொக்களுடன் தினெரி ெடவடிக்ரககரள TCகள் திகவற்ற கவண்டும். தினெரி
திகவற்றத்தின் ஒரு
குதியொக TC க்கள்,
யன் ொட்டில் கிரடக்கும் முகம்
அரடயொளம் கொணும் அம்ெம் மூலம் விண் ப் தொரர் வருரகரய உள்ளீடு பெய்ய
கவண்டும்.
எந்த கெரத்தில் இன்ஸ்ப க்டர் யிற்சி ரமயத்திற்கு வருவொர்?

தில்:

38.

வருரக தரும் இன்ஸ்ப க்டருக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட ரமயத்திற்கொன பதொகுதி கெர
விவரங்கள் இருக்கும் மற்றும் PMKVY வழிகொட்டுதல்களின் டி இ க்கத்ரத ெரி ொர்க்க
யிற்சி கெரங்களில் வருரக தருவொர்கள்.
ஆச்ெரிய வருரக/TC சுய மதிப்பீட்டின் க ொது ெரி ொர்க்கப் டும் அளவுருக்கள் யொரவ?

தில்:
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ஆச்ெரியமொன வருரக/TC சுய மதிப்பீட்டின் க ொது ெரி ொர்க்கப் டும் முக்கிய
அளவுருக்கள் பின்வருமொறு:
• விண் ப் தொரர்களின் வருரகப் திவு
• கதரவயொன வெதிகள் & உள்கட்டரமப்பு கிரடப் து
• வழிகொட்டுதல்களின் டி யிற்சிப் ப ொருட்களின் கிரடக்கும் தன்ரம
• வழிகொட்டுதல்களின் டி PMKVY இன் பிரொண்டிங்
• யிற்சியொளர் தகுதி ஆவ ங்கள் மற்றும் TT ெொன்றிதழ்

க ோவிட் வீரர் ளுக் ோன தனிப்பயனோக் ப்பட்ட விரரவுப் பயிற்சி போடநெறி

• TCயின் எந்தபவொரு பெறிமுரறயற்ற ெரடமுரறகளும்
39.

மொறு ட்ட ரமயங்களுக்கு எதிரொக என்ன ெடவடிக்ரககள் எடுக்கப் டும்?

தில்:

40.

மொறு ட்ட ரமயத்திற்கு ஒரு கஷொ கொஸ் கெொட்டீஸ் (SCN) வழங்கப் டும். மொறு ட்ட
ரமயங்களுக்கு எதிரொக பெயல் ட அதிகொரம் ப ற்ற உள் கண்கொணிப்புக் குழு,
ெொன்றுகள் மற்றும் கண்கொணிப்பு குழுவினொல் கமற்பகொள்ளப் ட்ட விெொரர யின்
கண்டுபிடிப்புகரள ஆரொய்ந்து, வரரயறுக்கப் ட்ட அ ரொதம் கட்டத்தின் டி (PMKVY
அதிகொரப்பூர்வ இர யதளத்தில் கிரடக்கும்) தகுந்த ெடவடிக்ரக எடுக்கும்.
ஒரு கொர

தில்:

41.

ஒரு கஷொ கொஸ் கெொட்டீஸ் வழங்கப் ட்டவுடன், பகொடுப் னவுகள் மற்றும்
முரண் ொடொன ரமயங்களின் SIP உள்நுரழவு நிறுத்தி ரவக்கப் ட்டு, உரிய
ெடவடிக்ரகக்கொக IMC முன் வழக்கு முன்ரவக்கப் டுகிறது. கமலும், பிடிப்பின் க ொது,
TC SIP இல் புதிய பதொகுதிகரள உருவொக்க முடியொது. உள் கண்கொணிப்பு குழு (IMC)
முடிவின் டி, அடுத்த ெடவடிக்ரக எடுக்கப் டும்.
ஒரு TCரய இரடநீக்கம்/தடுப்புப் ட்டியலுக்கு IMC ரிந்துரரத்தொல் என்ன ெடக்கும்?

தில்:

42.

IMC யிற்சி ரமயத்ரத இரடநீக்கம்/தடுப்புப் ட்டியலில் ரிந்துரரத்தொல், எஸ்ஐபி
உள்நுரழவு பெயலிழக்கப் டும் மற்றும் வருரக ெொள் அல்லது எதிர்கொல
பதொகுதிகளில் (பதொகுப்பு 1 பெலுத்தப் ட்ட அல்லது
ம் பெலுத்தும் பதொரக 1)
பகொடுப் னவுகள்.
கஷொ கொஸ் கெொட்டீசுக்கு ெொன் எப் டி திலளிப் து?

தில்:

43.

எஸ்சிஎன் வழங்கப் ட்டவுடன், CCTV கொட்சிகள், கததி மற்றும் கெர
முத்திரரயிடப் ட்ட புரகப் டங்கள், கதரவயொன ஆவ ங்கள் க ொன்ற அரனத்து
ெொன்றுகரளயும் ெமர்ப்பிப் து TC/TP யின் ப ொறுப் ொகும். எஸ்சிஎன் மிகவும்
முக்கியத்துவம் வொய்ந்ததொகக் கருதப் ட கவண்டும் மற்றும் கிரடக்கக்கூடிய அரனத்து
ஆதொரங்களுடனும் திலளிக்க கவண்டும் மற்றும் IMC முடிவின் தொமதத்ரதத் தவிர்க்க
கவண்டும்.
கண்கொணிப் ொளரின் அறிக்ரகரயத் தவிர வழக்குகரளத் தீர்ப் தில் கண்கொணிப்பு குழு மற்ற
ஆதொரங்கரளக் கருத்தில் பகொள்கிறதொ?

தில்:

44.

ம் கொட்டி அறிவிப்பு பவளியிடப் டும் க ொது TCக்கு என்ன ஆகும்?

இன்ஸ்ப க்டர் அறிக்ரகரயத் தவிர, அரழப்பு ெரி ொர்ப்பு, வருரக திவுகள், டிபி/TC
ெமர்ப்பித்த ெொன்றுகள் க ொன்ற ல்கவறு கெனல்கள் மூலம் கெகரிக்கப் ட்ட பிற
ெொன்றுகள் விெொரர யின் க ொது குப் ொய்வு பெய்யப் டலொம்.
கண்கொணிப்பு ஆய்வு கெரடி அல்லது பமய்நிகர் இருக்குமொ?

தில்:
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யிற்சி ரமயம்/இருப்பிடங்கள் அரமந்துள்ள அந்தந்த மொநிலங்கள்/யூனியன்
பிரகதெங்கள்/மொவட்டங்கள் விதித்த ககொவிட் கட்டுப் ொடுகரளப் ப ொறுத்து இது
கெரடி அல்லது பமய்நிகரொக இருக்கலொம்.

க ோவிட் வீரர் ளுக் ோன தனிப்பயனோக் ப்பட்ட விரரவுப் பயிற்சி போடநெறி

45.

கெரடி/பமய்நிகர் ஆய்வின் க ொது கண்கொணிக்கப் ட்ட அளவுருக்களில் ஏகதனும் தளர்வு
இருக்குமொ?

தில்:

46.

PIAகள் மற்றும் SPIA க்கள் தினெரி ெடவடிக்ரககளின் புரகப் டத்துடன் வருரக
திவுகளுடன் ஒரு பமொர ல் அப்ளிககஷன் மூலம் ெமர்ப்பிக்க கவண்டும்.
யிற்சிரய மூடுதல் அல்லது யிற்சி அட்டவர யில் ஏகதனும் விலகல் க ொன்ற
சூழ்நிரலகளில் ககொவிட்-க்கு முந்ரதய கண்கொணிப்பு திரெகள் ப ொருந்துமொ?

தில்:

47.

ஆமொம், ககொவிட்-க்கு முந்ரதய கண்கொணிப்பு திரெகள் ப ொருந்தும் மற்றும் யிற்சி
கூட்டொளர்/ரமயம் யிற்சி அட்டவர யில் ஏகதனும் மொற்றம் ஏற் ட்டொல் NSDC
கண்கொணிப்பு & வணிக குழுவுக்கு பதரிவிக்க கவண்டும். கண்கொணிப்பு
ரிகெொதரனயின் க ொது தகவல் முன்கூட்டிகய
கிரப் டொவிட்டொல் மற்றும்
இ க்கமின்ரம கொ ப் ட்டொல், அங்கீகரிக்கப் ட்ட அ ரொதம் கட்டத்தின் டி
மொறு ட்ட யிற்சி ரமயம்/ ங்குதொரர் மீது ெடவடிக்ரக எடுக்கப் டும்.
கெரடி/பமய்நிகர் ஆய்வின் க ொது TC முரண் ொடொகக்
விதிக்கப் டுவதில் ஏகதனும் தளர்வு இருக்குமொ?

தில்:

48.

கொ

ப் ட்டொல்

அ ரொதம்

மொறு ட்ட யிற்சி ரமயங்கள்/இடங்களின் அ ரொதம் குறித்த முடிவு முற்றிலும் உள்
கண்கொணிப்பு குழுவின் (IMC) விருப் த்தின் க ரில் எடுக்கப் டுகிறது. விெொரர யின்
க ொது கெகரிக்கப் ட்ட ஆதொரங்கரள IMC ஆய்வு பெய்து அதன் அடிப் ரடயில் தகுந்த
ெடவடிக்ரக எடுக்கும்.
TC சுய மதிப்பீட்டு ஆப் (நிகழ்கெர பமய்நிகர் ெரி ொர்ப்பு) என்றொல் என்ன, அது எவ்வொறு
கவரல பெய்கிறது/பெயல் டுகிறது?

தில்:

49.

PMKVY கண்கொணிப்பு குழு 'TC சுய மதிப்பீடு' பமொர ல் அப்ளிககஷரன
அறிமுகப் டுத்தியுள்ளது, இதன் மூலம் ஒரு தற்பெயலொன பமொர ல் புஷ் அறிவிப்பு
யிற்சி ரமயத்திற்கு (TC)/இருப்பிட SPOC களுக்கு அனுப் ப் டும்.
யிற்சி
இடம்/ரமயம். SIP இல் யிற்சி கூட்டொளர் (TP)/PIA அறிவித்த டி யிற்சி கெரத்திற்குள்
எந்த கெரத்திலும் புஷ் அறிவிப்பு அனுப் ப் டலொம். பமொர ல் யன் ொடு TC சுய
மதிப்பீட்ரட முடிக்க ரகப் ற்றப் ட கவண்டிய புறநிரல அளவுருக்களின் வரிரெரய
வழங்குகிறது.
சுய மதிப்பீட்டிற்கொன யன் ொட்ரட ெொன் எவ்வொறு திவிறக்குவது?

தில்:

•
•

இந்த பமொர ல் பெயலிரய TC/இடம் SPOC க்கள் தங்கள் பமொர ல் க ொன்களில்
திவிறக்கம் பெய்ய கவண்டும் (SIP/SDMS இல் பகொடுக்கப் ட்டுள்ள பமொர ல்
எண்கள்). பமொர லில் TC சுய மதிப்பீட்டு பெயலிரய திவிறக்கம் பெய்வதற்கொன
இர ப்புகள் பின்வருமொறு:
IOS: itms-apps://itunes.apple.com/app/id1196090587
ஆன்டிரொய்டு: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.senpiper.nsdc
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க ோவிட் வீரர் ளுக் ோன தனிப்பயனோக் ப்பட்ட விரரவுப் பயிற்சி போடநெறி

50.

அறிவிப்பு எச்ெரிக்ரகரய ஒப்புக்பகொள்வதற்கு முன் TC க்கள் என்ன பதரிந்து பகொள்ள
கவண்டும்?

தில்:

விண் ப் த்ரத நிறுவிய பின், TC SPOC ஒரு உள்நுரழவு க்கத்தில் இறங்கும், அங்கு
அவர்/அவள் தங்கள் ெொன்றுகரளப் யன் டுத்தி உள்நுரழய கவண்டும், இது TMK
உடன் PMKVY கண்கொணிப்புக் குழு/பென்பிப் ரொல் கிரப் டும். TC SPOC அவர்களின்
ெொதனம் அறிவிப்பு வரளயத்ரதப் ப றும் வரர கொத்திருக்கும், இது 'TC சுய மதிப்பீடு'
பெயல்முரறரயத் பதொடங்குவதற்கொன எச்ெரிக்ரக அறிவிப் ொகும். TC SPOC
அறிவிப்பு எச்ெரிக்ரகரய ஒப்புக் பகொண்டவுடன், அது ஒரு டிவத்தில் இறங்கும், அது
இறுதியில் "முழுரமயொன தணிக்ரக" ப ொத்தொரனக் பகொண்டுள்ளது. மதிப்பீட்ரடத்
பதொடங்க, புரகப் டங்கரளக் கிளிக் பெய்ய அல்லது மதிப்பீட்டு டிவத்தில் அந்தந்த
அளவுருக்கரளப் பிடிக்கத் பதொடங்குங்கள். TC SPOC பவற்றிகரமொக ெமர்ப்பிக்க, TCசுய மதிப்பீட்டு டிவத்ரத 75 நிமிடங்களுக்குள் முடிக்க கவண்டும். (TC விற் ரன
மதிப்பீட்டு டிவத்தின் ஸ்னொப்ஷொட்கள் இர க்கப் ட்டுள்ளது).
பெயல்விளக்கத்திற்கு, இந்த இர ப்ர ொர்க்கவும்:
https://drive.google.com/file/d/1d62Ipj936QRGx-NoFFZgg1VPBp8GVjs5/view

51.

சில கொர

தில்:

52.

TC SPOC சில கொர ங்களொல் விழிப்பூட்டரலத் தவறவிட்டொல், சுய மதிப்பீட்டு
பெயல்முரற பதொடர் ொன கவனமில்லொத விழிப்பூட்டல்கரளச் ெரி ொர்க்க, பமொர ல்
யன் ொட்டில், விழிப்பூட்டல் பிரிரவ (திரரயின் கீழ் வலது மூரலயில்) ொர்க்கவும்.

பமய்நிகர் கண்கொணிப்பு ஆய்ரவ முடிக்க
அங்கீகரிக்கப் டுவொர்கள்?

தில்:

53.

ங்களொல் TC SPOC அறிவிப்பு எச்ெரிக்ரகரய தவறவிட்டொல் என்ன ஆகும்?

யிற்சி ரமயம்/இருப்பிடத்திலிருந்து யொர்

பமய்நிகர் ெரி ொர்ப்புக்கொன அறிவிப்பு எச்ெரிக்ரக (இர ப்பு) பமய்நிகர்
கண்கொணிப்பு ஆய்ரவ முடிப் தற்கொக திவுபெய்யப் ட்ட யிற்சி ரமயம்/இடம்
SPOC க்கு அனுப் ப் டும். எனகவ, யிற்சி ங்குதொரர்கள்/ரமயங்கள் SIP அல்லது
SDMS இல்
யிற்சி ரமயம்/இடம் SPOC விவரங்கரளப் புதுப்பிக்குமொறு
ககட்டுக்பகொள்ளப் டுகிறது.
CCTV கண்கொணிப்பு என்றொல் என்ன?

தில்:
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ஒவ்பவொரு TCயிலிருந்தும் கதர்ந்பதடுக்கப் ட்ட CCTV என்சிTC ரமயப் டுத்தப் ட்ட
கட்டுப் ொட்டு அரறயுடன் இர க்கப் ட்டு TC பெயல் ொடுகளில் பதொடர்ச்சியொன
ஊட்டங்கரளப் ப றும். விண் ப் த்தில் உள்ளரமக்கப் ட்ட AI வகுப் ரறயில்
க ொதுமொன விண் ப் தொரர்கள் இல்லொதது அல்லது குறிப்பிட்ட கவரலப்
ொத்திரத்தில்
யிற்சிக்குத் கதரவயொன உ கர ங்கள் கிரடக்கொதது க ொன்ற
இ க்கங்கள் இல்லொத நிரலயில் பகொடியிடும். யன் ொட்டில் ெொக் கட்டரள மூலம்
கெரடி வீடிகயொ ஊட்டத்தின் அம்ெமும் இருக்கும்.

க ோவிட் வீரர் ளுக் ோன தனிப்பயனோக் ப்பட்ட விரரவுப் பயிற்சி போடநெறி

பின்னிர
வ.எண்
1.

ப்பு 3: முக்கிய ஆவ
ஆவ

த்தின் ப யர்

PMKVY வழிகொட்டுதல்கள்
(2020-2021)

2.

ப ொதுவொன பெலவு
விதிமுரறகள்

3.

கண்கொணிப்பு
வழிகொட்டுதல்கள்- PMKVY
3.0

4.

ப ொதுவொன பெலவு
விதிமுரறகள்
விதிவிலக்கு: “நீட்டிப்பு
கவரல”
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ங்களுக்கொன இர

ப்புகள்

இர ப்பு
https://pmkvyofficial.org/App_Documents/News/PMKYGuideline_report_(08-01-2021)V3.pdf
https://pmkvyofficial.org/App_Documents/News/Common_Norm
s.pdf
https://msde.gov.in/sites/default/files/202104/Monitoring%20Guidelines_PMKVY%203.0.pdf
Common Norms for Skill Development Schemes implemented by
Government of India.pdf (msde.gov.in)

க ோவிட் வீரர் ளுக் ோன தனிப்பயனோக் ப்பட்ட விரரவுப் பயிற்சி போடநெறி
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