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Disclaimer

All information contained in these guidelines, subsequently provided
/ clarified are in good interest and faith. The Guidelines for Customised
Crash Course Programme for COVID Warriors document should be
used along with the PMKVY 3.0 (2020-2021) scheme guidelines issued
by MSDE earlier.

MSDE without liability or any obligation, reserves the right to amend,
delete or add any information mentioned in this document at any
stage.
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అధ్యోయం 1: PMKVY 3.0

–

జనర్ల్ క్టంద క్ోవిడ్ యోధ్ుల క్ోసం క్ాాష్ క్ోర్సు

ప్రో గాామ్
1.1. ముందుమాట
కోవిడ్-19 మన ప్ోసు తత ఆరోగ్ా సంరక్షణ వ్ావ్సథ నత అతలాకుతలం చేసి అసాధ్యరణ ఒత్తు డిక గ్ురిచేసింది, అది
దేశవాాప్ు ంగ్ా నప్
ై ుణాం కలిగ్ిన కోవిడ్ యోధతల అవ్సరం ఎంతో ఉందనన విషయం మనకు తెలిసేలా చేసింది.
నైప్ుణాం కలిగ్ిన కోవిడ్ యోధతల లోటునత తీరచడయనిక మరియు ప్రిమిత కాలంలో అందతబాటులో ఉనన ఆరోగ్ా
సేవ్లనత పంచడయనిక, నప్
ై ుణా అభివ్ృదిి మరియు వ్ావ్సాథప్కత మంత్తోతవ శాఖ (MSDE) శిక్షణ ప్ ందిన/ నప్
ై ుణాం
కలిగ్ిన కోవిడ్ యోధతల సమూహానిన వ్ృదిి చేయడయనిక, వేగ్ం మరియు ప్ాోమాణిక సిిలిల ంగ్ ఎకోసిసటమ్ ప్ోకారం
రూప్ ందించే కారాకామానిన చేప్ట్టంది. దీని ప్ోకారం, ప్ోధ్యన్ మంత్తో కౌశల్ వికాస్ యోజన 3.0 (PMKVY 3.0)
యొకి కందో విభాగ్ం యొకి ప్ోతాే క ప్ాోజెక్టట కటగ్ిరీ కంద, ‘కోవిడ్ యోధతల కోసం అనతకూలీకరించిన కాాష్ కోరస్
ప్ర ో గ్ాామ్’ దయని ప్ోభావ్వ్ంతమన
ై అమలు కోసం ఒక ప్ోతాే క కారాకామంగ్ా రూప్ ందించబడింది.
కోవిడ్-19 యొకి మొదట్ మరియు రెండవ్ వేవ్ వ్లన అనేక కల షటమన
ై అసాధ్యరణ సవాళ్ళు
ప్ుటుటకొచయచయి, దయనితో తగ్ినంత నప్
ై ుణాం ఉనన ఆరోగ్ా సంరక్షణ కారిికుల కొరతనత ఎదతర్ింటునయనము, వీట్తో
లికవడ్ మడికల్ ఆక్జన్ నిరవహణ మరియు రవాణయలో శిక్షణ ప్ ందిన డెవ్
ై రల డిమాండ్ పరసగ్ుత ంది. ఈ లక్ష్యానిన
దృష్ిటలో ఉంచతకుని ప్ోసు తత మారగ దరశకాలనత రూప్ ందించయరస, అభ్ారసథలకు ఆరోగ్ా రంగ్ ఉదయ ాగ్ బాధాతలలో శిక్షణ
ఇవ్వడయనిక అలాగ్ ప్ోసు తత కాాష్ కోరస్ దయవరా లికవడ్ మడికల్ ఆక్జన్ (LMO) నిరవహణ మరియు రవాణయలో
డెవ్
ై రల కు శిక్షణ ఇవ్వడయనిక, PMKVY 3.0 కంద కోవిడ్ యోధతల కోసం ప్ర ో గ్ాామ్ రూప్ ందించబడింది.
ప్ోసు తత ప్ర ో గ్ాామ్ ప్ోతాే కంగ్ా COVID-19 సంబంధ్ిత సవాళ్ల నత దృష్ిటలో ఉంచతకుని, రాబో యిే COVID-19
సంబంధ్ిత అతావ్సర ప్రిసథ త
ి లకు బలమన
ై ప్ోత్తసపందన యంతయోంగ్ానిన ప్ాోరంభించడయనిక రూప్ ందించబడింది.

1.2. విషయం
ఈ కారాకామం దేశవాాప్ు ంగ్ా LMO లనత నిరవహంచడయనిక మరియు రవాణయ చేయడయనిక సతమారస ఒక (01) లక్ష
కోవిడ్ యోధతలతో ప్ాటు సతమారస 2,800 మంది డెవ్
ై రల కు శిక్షణ ఇవ్వడం లక్షాంగ్ా పటుటకుంది. ఈ కారాకామం
యువ్తకు నప్
ై ుణా శిక్షణ, ధృవీకరణ మరియు వేతన ఉప్ాధ్ిక అవ్కాశాలనత కలిపసతుంది. ఈ ప్ర ో గ్ాామ్ కాంది ముఖా
లక్ష్యాలనత కలిగ్ి ఉంది:
i.

నైప్ుణాం కలిగ్ిన ఆరోగ్ా నిప్ుణులు మరియు లాజిసిటక్ట్ రంగ్ానిక చెందిన నిప్ుణుల డిమాండ్
పరసగ్ుదలనత తీరచడం.

ii.

ఇప్పట్క ఉనన ఆరోగ్ా నిప్ుణుల భారానిన తగ్ిగంచడం.
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iii.

దేశంలోని ప్ోత్త మూలలోనూ సకాలంలో ఆరోగ్ా సేవ్లనత అందించడం.

1.3. విభాగాలు
అనుకయలీకరించిన క్ాాష్ క్ోర్సు ప్రో గాామ్లో మయడు విభాగాలు ఉనయనయి;
1.3.1

విభాగం1: హెల్తక్ర్స స్్క్ాిర్స ఉద్య ోగ బ్ాధ్ోతలోే అభ్ోర్సుల అధ్ునయతన నెరపుణోం (సవలొక్ాలక శిక్షణ-STT).
హెల్ుకర్స సకాటర్స సిిల్ కౌని్ల్ (HSSC) సూచించిన ఆరస (06) ఉదయ ాగ్ బాధాతలలో (1.4 లో పేర్ిననటు
ల )

అనతకూలీకరించిన కాాష్ కోరస్లపై ఈ విభాగ్ం కంద శిక్షణ ఇవ్వబడుత ంది. శిక్షణయ వ్ావ్ధ్ి సతమారస 21
రోజుల సిది యంత-ఆధ్యరిత తరగ్త్త గ్ది శిక్షణ, తరసవాత ప్ాోథమిక ఆరోగ్ా కందయోలు, ఆసపతో లు, విశలలషణ

సౌకరాం, నమూనయ సేకరణ కందోం వ్ంట్ ఆరోగ్ా సంరక్షణ సౌకరాాలలో సతమారస 90 రోజుల ఆన్-ది-జాబ్
ట్ని
ై ంగ్ (OJT) ఉంటుంది. డెర
ై ెక్టట-బెనిఫిట్-టాోన్ఫర్స (DBT) ప్ోకయ
ా
దయవరా అభ్ారసథలకు OJT నేరసగ్ా

చెలిలంచబడుత ంది. ఈ శిక్షణ తరసవాత కాాష్ కోరస్ కోసం ట్నీ
ై ని అంచనయ వేయడం మరియు
ధృవీకరించడం జరసగ్ుత ంది మరియు PMKVY 3.0 లో గ్ురిుంచబడిన కీలక ప్ాతోలు మరియు
బాధాతలకు అనతగ్ుణంగ్ా HSSC దయవరా ఇది నిరవహంచబడుత ంది.
1.3.2

విభాగం 2: PMKVY 2.0 క్టంద శిక్షణ ప్ ంద్ిన అభ్ోర్సుల నెరపుణయోల మర్సగుదల (పూర్వ అభాోసం యొకి
గురితంపు - RPL).
ఈ విభాగ్ం కంద శిక్షణ వ్ావ్ధ్ి సతమారస ఒక వారం ప్ాటు ఉంటుంది, ఇందతలో నప్
ై ుణా శిక్షణ
ఇవ్వడయనిక అసలు 6 ఉదయ ాగ్ బాధాతల మీద బ్రోడ్్ కోరస్ (టేబుల్ 1, కాలమ్ 4 - ‘QP క మాాప్
చేయబడినది’) లు ఉంటాయి. ఈ శిక్షణ తరసవాత ట్నీ
ై నిరాిరణ మరియు ధృవీకరణ ఉంటుంది.

1.3.3

విభాగం 3: లక్టవడ్ మడ్కల్ ఆక్టుజన్ న్సర్వహణ మరియు ర్వాణయలో డెవ
రై ర్ే కు శిక్షణ.
ఆక్జన్ అనేది కోవిడ్-19 మహమాిరి వైదా నిరవహణకు ప్ోధ్యనమన
ై వాట్లో ఒకట్, అలాగ్ ఇది అనిన
ఆసతప్తో లలో కల షటమన
ై అవ్సరంగ్ా మారింది. కోవిడ్-19 కు మా ప్ోత్తసపందనగ్ా దేశవాాప్ు ంగ్ా అనిన
ఆసతప్తో లకు ఆక్జన్ సరఫరా చయలా కీలకం. ప్ోసు తతం, దేశవాాప్ు ంగ్ా లికవడ్ మడికల్ ఆక్జన్ (LMO)
నత రవాణయ చేయడయనిక ప్ోసు తతం 1,200 టాాంకర్స వాహనయలు మాతోమే ఉననటు
ల సమాచయరం. డెవ్
ై ర్స
తప్పనిసరిగ్ా HMV అరహత కలిగ్ి ఉండయలి, కెమికల్ హజార్స్ డెవి
ై ంగ్ సరిటఫికట్ మరియు శిక్షణ ప్ ందయలి
అలాగ్ తరసవాత LMO టాాంకర్స డెవి
ై ంగ్కు అరహత సాధ్ించయలి, సామరాథానిన పంచడంలో గ్ణనీయమన
ై
ప్ోధ్యన సమయం ఉంది.
LMO నిరవహణ మరియు రవాణయ కోసం సతమారస 2,800 మంది డెవ్
ై రల నప్
ై ుణాం కలిగ్ిన శాామిక
శకు ని సృష్ిటంచడయనిక ఇది తక్షణ అవ్సరానిక దయరితీసింది. డెవ్
ై రల సామరాథాలకు తగ్ిన అనతకూలీకరించిన
కావలిఫికషన్ ప్ాాక్ట (QP) / నేషనల్ ఆకుాపేషనల్ సాటండర్స్ (NOS) కు సంబంధ్ించిన లాజిసిటక్ట్ సకాటర్స
సిిల్ కౌని్ల్ (LSSC) సిఫారసతల ఆధ్యరంగ్ా, PMKVY 3.0 కంద LSSC ప్ోతేాక ప్ాోజెకటుగ్ా LMO

4|Page

Customized Crash Course Programme for COVID Warriors
నిరవహణ మరియు రవాణయలో 2,800 మంది డెవ్
ై రల కు శిక్షణ ఇసతుంది. శిక్షణ వ్ావ్ధ్ి 217 గ్ంటలు / 27
రోజులు ఉంటుంది. ప్ోమాదకర రసాయనయలు మరియు LMOల రవాణయలో HMV ల స
ై న్్ ఉనన డెవ్
ై రల కు
ప్ోతాే క శిక్షణతో ప్ాటు LMO రవాణయ చేసట
ే ప్ుపడు ‘డిఫని్వ్ డెవి
ై ంగ్’ పై దృష్ిట సారించనతనయనరస.

1.4. క్ాాష్ క్ోర్సు క్ోసం ఉద్య ోగ బ్ాధ్ోతల వివరాలు
మయడు విభాగాల క్టంద ఇవావలున శిక్షణ క్ోసం సంబ్ంధ్ిత ర్ంగాల నెరపుణో మండల ఉద్య ోగ బ్ాధ్ోతలు
అనుకయలీకరించబ్డయడయి.

1.4.1 ఆరోగో సంర్క్షణ శిక్షణ క్ోసం ఉద్య ోగ బ్ాధ్ోతలు
హెల్ుకర్స సకాటర్స సిిల్ కౌని్ల్ (HSSC) సిఫారసతల ఆధ్యరంగ్ా, అనతకూలీకరించిన ఆరస ఉదయ ాగ్ బాధాతలలో శిక్షణ
ఇవ్వబడుత ంది:
i.

కోవిడ్ ఫోంట్ల ైన్ వ్రిర్స (ఇంట్ వ్ది వద
ై ా సదతప్ాయ సహకారం),

ii.

కోవిడ్ ఫోంట్ల ైన్ వ్రిర్స (ప్ాోథమిక వద
ై ా సదతప్ాయ సహకారం),

iii.

కోవిడ్ ఫోంట్ల ైన్ వ్రిర్స (అధతనయతన వద
ై ా సదతప్ాయ సహకారం),

iv.

కోవిడ్ ఫోంట్ల ైన్ వ్రిర్స (అతావ్సర వద
ై ా సదతప్ాయ సహకారం),

v.

కోవిడ్ ఫోంట్ల న్
ై వ్రిర్స (శాంపిల్ సేకరణ మది త ),

vi.

కోవిడ్ ఫోంట్ల ైన్ వ్రిర్స (మడికల్ ఎకవప్మంట్ మది త )

కోవిడ్ హెల్ుకర్స మేనజ
ే మంట్కు విసు ృతమన
ై డేటా మేనజ
ే మంట్ అవ్సరం కాబట్ట, ‘మడికల్ రికార్స్ అసిసట న్్ (MRA)’
యొకి ఉదయ ాగ్ ప్ాతో కోసం కోరస్ కంట్ంట్ మొతు ం ఆరస ఉదయ ాగ్ బాధాతల యొకి కోరస్ కంట్ంట్లో
ప్ ందతప్రచబడింది.
ప్ట్టక 1: ఉదయ ాగ్ బాధాతల వారీగ్ా కాాష్ కోరస్ యొకి వివ్రాలు
కా.
సం

క్ాాష్ క్ోర్సు

.
1

క్ోవిడ్ ఫ్ోంట్ల్రన్ వర్ిర్స (ప్ాోథమిక వెద
ర ో
సదుప్ాయ మదద తు) -CFW-BCS

2

క్ాాష్ క్ోర్సు
QP క్ోడ్

HSS/Q5104

క్ోవిడ్ ఫ్ోంట్ల్రన్ వర్ిర్స (ఇంటి వదద వెద
ర ో
సదుప్ాయ మదద తు) - (CFW-HCS)

QP క్ట ఇద్ి
మాోప
చేయబ్డ్ంద్ి
జనర్ల్ డూోటీ

సహాయకుడు/రాలు
(HHA)
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కనీస విద్యో

గంటలు*

పోమాణం

195 గ్ంటలు

10 ప్ాస్

195 గ్ంటలు

10 ప్ాస్

అస్ిస్ి ం్ ట్ (GDA)
ఇంటి వదద ఆరోగో

HSS/Q5105

అంచనయ
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కా.
సం

క్ాాష్ క్ోర్సు

.
3

QP క్ోడ్

క్ోవిడ్ ఫ్ోంట్ల్రన్ వర్ిర్స (అధ్ునయతన
వెరదో సదుప్ాయ మదద తు) - (CFWACS)

4

క్ాాష్ క్ోర్సు

మాోప
చేయబ్డ్ంద్ి
GDA అధ్ునయతన -

HSS/Q5605

క్ోవిడ్ ఫ్ోంట్ల్రన్ వర్ిర్స (శాంపిల్ స్లకర్ణ
మదద తు) -(CFW-SCS)

QP క్ట ఇద్ి

కనీస విద్యో

గంటలు*

పోమాణం

210 గ్ంటలు

10 ప్ాస్

211 గ్ంటలు

12 ప్ాస్ (సైన్్)

144 గ్ంటలు

12 ప్ాస్

312 గ్ంటలు

10 వ తర్గతి +

క్టట
ా ికల్ క్ర్స
(GDAA)
ఫ్లే బ్ో టోమిసి (ర్కత ం

HSS/Q0502

అంచనయ

శాంపిల్
తీసుకునేవార్స)

5

క్ోవిడ్ ఫ్ోంట్ల్రన్ వర్ిర్స (అతోవసర్ వెద
ర ో
సదుప్ాయ మదద తు) -(CFW-ECS)

అతోవసర్ వెరదో
HSS/Q2303

సాంక్తిక
న్సపుణుడుప్ాోథమిక (EMTB)

6

క్ోవిడ్ ఫ్ోంట్ల్రన్ వర్ిర్స (మడ్కల్

వెరదో పరికరాల

ఎక్టవప్మంట్ మదద తు) - (CFW-MES)

సాంక్తిక

I.T.I + 3-5

సహాయకుడు/ రాలు

సంవతురాల

HSS/Q5604

(META)

అనుభ్వం లేద్య
డ్ప్ే మా
(సాంక్తిక
విషయాలు)

(* ప్ట్టక 1.4 ప్ోకారం రోజుకు 9 గ్ంటల ప్ోకారం వాసు వ్ రోజుల సంఖానత ప్రిగ్ణనలోక తీసతకుంటే తరగ్త్త
గ్ది గ్ంటలు మరియు OJT గ్ంటలనత రోజుకు 8 గ్ంటలుగ్ా విభ్జించయరస)
1.4.2 LMO శిక్షణ క్ోసం ఉద్య ోగ ప్ాతోలు
లాజిసిటక్ట్ సకాటర్స సిిల్ కౌని్ల్ (LSSC) సిఫారసతల ఆధ్యరంగ్ా, ‘కమరిియల్ వహకల్ డెవ్
ై ర్స (CVD)’
యొకి QPక గ్ురిుంచిన మరియు మాాప్ చేసన
ి టు
ల గ్ా సామరాథాలకు తగ్ిన అనతకూలీకరించిన కావలిఫికషన్
ప్ాాక్ట (QP) / నేషనల్ ఆకుాపేషనల్ సాటండర్స్ (NOS) పై శిక్షణ ఇవ్వబడుత ంది. శిక్షణ కంట్ంట్ కంది
వాట్పై దృష్ిట పడుత ంది:
i.

డిఫని్వ్ డెవ్
ై ర్స శిక్షణ

ii.

ప్ోమాదకర రసాయన నిరవహణ శిక్షణ, 2 రిటర్సన ట్ోప్్ (ఖాళీ టాాంకరసల) కోసం ఆచరణయతిక
శిక్షణతో సహా, ప్ోత్త ట్ప్
ో కు 6-7 (ఆరస నతండి ఏడు) రోజులు (మొతు ం 12 (ప్ననండు) రోజులు)

iii.
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పటిి క 2: LMO క్ాాష్ క్ోర్సు వివరాలు
కా.

మాోప చేయబ్డ్న QP

సం.
1

మాోప చేయబ్డ్న NOS
ASC/N9703 వాహనం యొకి రహదయరి
విలువ్నత నిరాిరించడం

2

వాణిజా వాహన డెవ్
ై ర్స LMO, LSC / Q1005
(NSQF ల వ్ల్ 4)

3

థీయరీ గంటలు

72

ASC/N9705 సతదూర ప్ోయాణయలతో సహా
కటాయించిన మారగ ంలో సతరక్ష్ితంగ్ా డెవ్
ై

72

చేయండి
ASC /N0012 HSE మరియు భ్దోతకు

సంబంధ్ించిన మారగ దరశకాలనత ప్ాట్ంచండి

73
మొతు ం 217 గ్ంటలు/ 27
రోజులు
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అధ్యోయం 2: PMKVY 3.0 క్టంద క్ోవిడ్ యోధ్ుల క్ోసం క్ాాష్ క్ోర్సు ప్రో గాామ్ విధ్యనం మరియు అమలు
2.1

అవలోకనం

ఈ చ్రవ్ PMKVY 3.0 యొకి సంటోల్ కాంప్ర నంట్ కాంద అమలు చేయబడుత ంది మరియు నేషనల్ సిిల్
డెవ్లప్మంట్ కార్పరషన్ (NSDC), అమలు చేసే ఏజెనీ్ అవ్ుత ంది మరియు జిలాల నప్
ై ుణా కమిటీలు (DSC) /
సేటట్ సిిల్ డెవ్లపింట్ మిషన్ (SSDMs) సహకారంతో కారాకామానిన అమలు చేయడం మరియు
ప్రావేక్ష్ించడయనిక బాధాత వ్హసతుంది. కోవిడ్-19 దయవరా ఎదతరయిేా అవ్సరాలనత ప్ోభావ్వ్ంతంగ్ా మరియు
సమరివ్ంతంగ్ా ప్రిషిరించడయనిక, ఇకిడ 7 వ్ అధ్యాయం కంా ద అందించిన సడలింప్ులు లేదయ మినహాయింప్ులు
మినహా PMKVY 3.0 మారగ దరశకాలు మరియు ప్రిప్ాలనయ నిరాిణయనిక కటుటబడి ఉండయలి.

2.2

శిక్షణ లక్షోం

విభాగ్ం 1 మరియు 2 కోసం, రాష్టాటాలు / UTల నతండి వ్చిచన డిమాండ్ మరియు నిరిిషట ఉదయ ాగ్ ప్ాతోలకు మౌలిక
సదతప్ాయాల లభ్ాతపై ఆధ్యరప్డి మొతు ం 1,00,000 (ఒక లక్ష) అభ్ారసథలకు (STT కంద 90,000 మంది
అభ్ారసథలు మరియు RPL కంద 10,000 మంది) శిక్షణ ఇవ్వబడుత ంది. విభాగ్ం 3 కోసం, గ్ురిుంచిన TP / ఇండస్ట ా
బాడీల ఆధ్యరంగ్ా 2,800 మంది డెవ్
ై రల కు మొతు ం శిక్షణ ఇవ్వబడుత ంది, ఇకిడ ఇలాంట్ శిక్షణలు
నిరవహంచబడతయయి.

2.3

శిక్షణయ క్ంద్యోల ఎంపిక మరియు ఎంప్ాోనెల్మంట్ (TC)

ఆరోగో సంర్క్షణ ఉద్య ోగ బ్ాధ్ోతల క్ోసం శిక్షణ లక్షయోలను క్టాయించడయన్సక్ట ప్ాోధ్యనోత అర్హత గల శిక్షణయ క్ంద్యోలకు
క్టాంద్ి పదధ తిలో అమలు చేయబ్డుత్యయి:
i.

జిలాలలోని PMKKs/PMKVY శిక్షణయ కందయోలు (TC), మరియు / లేదయ

ii.

PMKVY యొకి CSSM విభాగ్ం కంద SSDM చే అనతబంధం చేయబడిన మరియు గ్ురిుంప్ు ప్ ందిన TC
లు, మరియు / లేదయ

iii.

కందో ప్ోభ్ుతవ DDUGKY / DAYNULM ప్థకాల కాంద అనతబంధ మరియు గ్ురిుంప్ు ప్ ందిన TC లు,
మరియు / లేదయ

iv.

పవ
ై ట
ే ు రంగ్ానిక అనతబంధ ఆరోగ్ా నిప్ుణుల శిక్షణ కోసం NSDC అనతబంధంగ్ా మరియు గ్ురిుంప్ు
ప్ ందిన జిలాలలోని ఇతర TCలు, మరియు / లేదయ

v.

అటువ్ంట్ శిక్షణ కోసం రాష్టాటాలు / UTలు సిఫారస్ చేసన
ి ఆసతప్తో లు / నరి్ంగ్ / ప్ారామడిక్ట
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ప్ాఠశాలలు.

2.4

బ్ో రిడంగ్ మరియు లాడ్ె ంగ్

విభాగ్ం 1 కంద OJT కాలంలో బో రి్ంగ్ మరియు లాడి్ంగ్ (B&L) సౌకరాాలు సతమారస 21 రోజులు అధతనయతన
నైప్ుణాం (STT) మరియు అదనంగ్ా 90 రోజులు (సతమారసగ్ా) అనతమత్తంచబడతయయి,

అది అధతనయతన

నైప్ుణాం (STT). తరగ్త్త గ్ది శిక్షణ సమయంలో, బో రి్ంగ్ మరియు లాడి్ంగ్ చెలిలంప్ులు, (నివాస సౌకరాాలపై
PMKVY నిబంధనల ప్ోకారం) TC జిలాల వలుప్ల నివాసం ఉనన అభ్ారసథలందరికీ అందతబాటులో ఉంటుంది.
అయితే, OJT లోని అభ్ారసథలందరికీ సల్్ బో రి్ంగ్ మరియు లాడి్ంగ్ అందించబడుత ంది.

2.5

పలే సమంట్

కోవిడ్ 19 వ్లల కలిగ్ అంటువాాధ్ి సంకామణ వ్లన తల త్తు న సంక్ష్ోభ్ం కారణంగ్ా, కోవిడ్ యోధతలుగ్ా ఆరోగ్ా సంరక్షణ
రంగ్ంలో అభ్ారసథలనత నప్
ై ుణాం చేసే ప్ోయతయనలు చయలా ప్ోధ్యనమన
ై వి. ఆరోగ్ా కారాకరు ల అతావ్సర అవ్సరాలనత
తీరచడయనిక ఈ కారాకామం అనతకూలీకరించబడింది. మారసపలు తరగ్త్త-గ్ది శిక్షణయ సమయాలోల అనతకూలీకరణనత
మరియు OJT పై మరసగ్ెైన దృష్ిటని సంక్ష్ిప్ుం చేసు ాయి. నయణామైన ఫలితయలనత నిరాిరించడయనిక, అభ్ారసథలనత కూడయ
రెండు సాథయిలలో అంచనయ వేసి నిరాిరిసు ారస: ఎ) తరగ్త్త గ్ది శిక్షణ తరావత మధాంతర అంచనయ బ్ర) OJT తరసవాత
అంచనయ. ఇది కోవిడ్ యోధతలుగ్ా ప్నిచేసట
ే ప్ుపడు అభ్ారసథల సంసిదితనత నిరాిరిసు తంది మరియు విజయవ్ంతమన
ై
నియామక అవ్కాశానిన పంచతత ంది.
అందతవ్లల , అనతకూలీకరించిన కాాష్ కోరస్ యొకి సవభావ్ం మరియు దయని లక్ష్యాలనత బట్ట , సాధ్యరణ
ప్ాోమాణిక ప్తోంలో నిరవచించిన మినహాయింప్ుకు అనతగ్ుణంగ్ా చెలిలంప్ు మల
ై ురాళ్ళు మారచబడయ్యి అనతబంధం
3 “ప్ డిగ్ింప్ు ప్ని1” చూడండి.
ఏదేమన
ై య, PMKVY 3.0 మారగ దరశకాలకు అనతగ్ుణంగ్ా శిక్షణ భాగ్సావములు ప్ాతోలు మరియు
బాధాతలనత నిరవరిుంచటం తప్పనిసరి.
శిక్షణ భాగ్సావమితో ప్ాటు, శిక్షణ ప్ ందిన అభ్ారసథల నియామకానిన DSC, NSDC, HSSC, ప్ాోధమిక /
సమాజ ఆరోగ్ా కల నిక్ట వ్ది కందోం, ఆరోగ్ా సౌకరాాలు మరియు ఆసతప్తో లు కూడయ నిరాిరిసు ాయి.

2.6
•

సమీకర్ణ
జిలాల నప్
ై ుణా కందయోలు (DSCs) మరియు సిిల్ మిషన్ (SSDMs)లు అభ్ారసథల సమీకరణ మరియు
కౌన్లింగ్కు బాధాత వ్హంచయలి.

•

అదతనయతన నప్
ై ుణాం కోసం, QP అరహతనత సాధ్ించే అభ్ారసథలు శిక్షణ కోసం ఎంపిక చేయబడతయరస మరియు
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నైప్ుణయానిన మరసగ్ుప్రచడం కోసం, NSDC అందించిన డేటా ఆధ్యరంగ్ా శిక్షణ అవ్సరమయిేా అభ్ారసథలు
(PMKVY 2.0 యొకి ధృవీకరించబడిన అభ్ారసథల కోసం) గ్ురిుంచబడతయరస.
•

సమీకరణ మరియు కౌన్లింగ్ కోసం శిక్షణయ ప్ ో వైడరల (TP) నతండి అవ్సరమైన మది త ప్ ందవ్చతచ.
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అధ్యోయం 3: PMKVY 3.0 క్టంద క్ోవిడ్ యోధ్ుల క్ోసం క్ాాష్ క్ోర్సు ప్రో గాామ్ క్ీలక స్లిక్ట హో లడ ర్ే స, ప్ాతోలు మరియు బ్ాధ్ోతలు
3.1. ఎగిెకయోటివ్ స్ిిల్ కమిటీ క్ోవిడ్-19 (ESCC) క్ోసం
3.1.1. అదనప్ు కారాదరిశ (నప్
ై ుణా అభివ్ృదిి) నేతృతవంలోని ‘ఎగ్ి్కూాట్వ్ సిిల్ కమిటీ కోవిడ్ -19 (ESCC)
కోసం’ ప్ర ో గ్ాాంనత సూతీోకరించడం, అమలు చేయడం, సమయానతసారంగ్ా ప్రావేక్ష్ించడం కోసం MSDE ని
ఏరాపటు చేశారస. సవలపకాలిక శిక్షణ మరియు ప్ూరవ అభాాసం యొకి గ్ురిుంప్ు మధా లక్ష్యాలనత డెన
ై మిక్ట
ఫిక్షన్ కోసం తగ్ిన నిరణయం తీసతకోవ్డయనిక ఈ ESCC క అధ్ికారం ఉంది.
3.1.2. ESCC యొకి కూరసప కాంది విధంగ్ా ఉంది:

పటిి క 3: ESCC యొకి కయర్సొ
కా. సం.

ESCC సభ్ుోల కయర్సొ

ESCC లో ప్ర షించయలున
ప్ాతోలు

1

అదనపు క్ార్ోదరిశ (నెరపుణో అభివృద్ిధ), MSDE

చెరర్మన్

2

చీఫ్ ఆపరటింగ్ ఆఫీసర్స, NSDC

సభ్ుోడు

3

డ్పూోటీ డెరరెకిర్స జనర్ల్, డెరరెకిరట్ జనర్ల్ ఆఫ్ ట్న్సంగ్
రై
(DGT), MSDE

సభ్ుోడు

4

డెరరెకిర్స, బ్డెెట్ / IFD, MSDE

సభ్ుోడు

5

హెడ్, RPL / స్్ొషల్ ప్ాోజెక్టి, PMKVY, NSDC

సభ్ుోడు

6

హెడ్, మాన్సటరింగ్, PMKVY, NSDC

సభ్ుోడు

7

CEO, హెల్తక్ర్స స్్క్ాిర్స స్ిిల్ క్ౌన్సుల్ (HSSC)

సభ్ుోడు

8

జాయింట్ డెరరెకిర్స, PMKVY డ్విజన్, MSDE

సభ్ుోల క్ార్ోదరిశ

3.1.3. ESCC క్టంద్ి వాటిక్ట బ్ాధ్ోత వహిసత ుంద్ి:
3.1.3.1.

PMKVY 3.0 యొకి CSCM భాగ్ం కంద కోవిడ్-19 సంబంధ్ిత కోరస్లలో నైప్ుణాం /
నైప్ా్ాం మరసగ్ుదల కోసం ప్ోతాే క కారాకామానిన రూప్ ందించడయనిక ESCC కామం
తప్పకుండయ సమావేశమవ్ుత ంది.

3.1.3.2.

ESCC సూతీోకరించిన ప్ోతాే క కారాకామానిన స్టరింగ్ కమిటీ ముందత సూచిసతుంది మరియు
PMKVY 3.0 మారగ దరశకాలకు కటుటబడి ఉండయలి. PMKVY 3.0 మారగ దరశకాల నతండి
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ఏదెైనయ వ్ాతయాసం ఉననటల యితే, ESCC దీనిని ప్రిశీలించి త ది ఆమోదం కోసం PMKVY
3.0 కోసం స్టరింగ్ కమిటీ ముందత ఉంచయలి.
3.1.3.3.

ప్ాోజెక్టట అమలు సంసథ అనగ్ా నేషనల్ సిిల్ డెవ్లప్మంట్ కార్పరషన్ (NSDC) చేసన
ి
విధంగ్ా మొతు ం అమలు (మొతు ం శిక్షణయ జీవిత చకాం) మరియు ప్ోతాే క కారాకామాల
ప్రావేక్షణనత ESCC సమీక్ష్ిసు తంది.

3.1.3.4.

కోవిడ్-19 కోసం PMKVY 3.0 కాకుండయ, ఇతర అనతబంధ నప్
ై ుణా కారాకామాలనత ESCC
రూప్ ందిసు తంది, అమలు చేసు తంది మరియు ప్రావేక్ష్ిసు తంది.

3.1.3.5.

ప్ోతాే క కారాకామం ప్ూరు యిన తరావత 15 (ప్దిహన
ే త) రోజులోల ESCC త ది నివేదికనత
PMKVY 3.0 యొకి స్టరింగ్ కమిటీ ముందత సమరిపంచయలి.

3.2. నేషనల్ స్ిిల్ డెవలపమంట్ క్ారపొరషన్ (NSDC)
పోత్ోే క శిక్షణయ క్ార్ోకామంలో NSDC యొకి బ్ాధ్ోతలు క్టాంద పలరపినబ్డయడయి:
3.2.1.

అమలు/ మొతు ం విభాగ్ాలనత నిరవహంచడం

3.2.2.

ప్ర ో గ్ాామ్ యొకి ప్రావేక్షణ మరియు మూలాాంకనం

3.2.3.

ప్ోధ్యన్ మంత్తో కౌశల్ కందయో (PMKK) / PMKVY శిక్షణయ కందయోలు (TCs) మరియు ESCC చేత
ఆమోదించబడిన తగ్ిన ప్ది త్తతో ఇతర TCలకు టారెగట్ కటాయింప్ు

3.2.4.

అవ్సరమైన చోట SSDM, DSC, TPs లకు సాంకత్తక సహకారం అందించయలి.

3.2.5.

ESCC కటాయించిన ఏవేని ఇతర బాధాతలు

3.2.6.

ప్ర ో గ్ాామ్ సజావ్ుగ్ా అమలు కావ్డయనిక, SSDM లు మరియు DSC లకు అదనప్ు బలo మరియు
మది త కోసం NSDC / SSC వారి సామరాథానిన పంచతత ంది.

3.2.7.

NSDC, ప్ాోజెక్టట అమలు చేసే ఏజెనీ్ కావ్డంతో, PMKVY3.0 మారగ దరశకాల నిబంధన ప్ోకారం
అభ్ారసథలకు (ప్ాలగగనేవారి హాాండ్బుక్ట, ఇండక్షన్ కట్, ప్ోమాదవ్శాతు బీమా మొదల న
ై వి) అనిన రకాల
మది త నత నిరాిరిసు తంది.

3.2.8.

ఫిరాాదతల ప్రిష్టాిరం

3.3. రాషి నెరపుణో అభివృద్ిధ మిషనుే (SSDMs)
పోత్ోే క శిక్షణయ క్ార్ోకామంలో SSDM ల యొకి బ్ాధ్ోతలు క్టంా ద పలరపినబ్డయడయి:
3.3.1.

అవ్సరమైతే, MSDE, NSDC మరియు DSC లు, శిక్షణ భాగ్సావముల (TP లు) సమనవయంతో
ప్ర ో గ్ాామ్ యొకి విభాగ్ాలనత సమగ్ాంగ్ా అమలు చేయడయనిక SSDM లు రాషట ా / కందోప్ాలిత సాథయిలో
అత ాననత సంసథ గ్ా ప్నిచేసు ాయి.
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3.3.2.

DSC లతో తగ్ిన సంప్ోదింప్ులలో లక్షా పేక్ష
ో కులనత కాంద పేర్ినన విధంగ్ా ఉంచే సిిల్ ఇండియా
ప్ర రటల్ (SIP) పై ఉదయ ాగ్ బాధాత మరియు జిలాల వారీగ్ా డిమాండ్ నత SSDM లు అప్లోడ్ చేసు ాయి:
i. నెరపుణోం మర్సగుదల (RPL) - అనిన PMKVY 2.0 అంతటా ఆరోగ్ా సంరక్షణ ఉదయ ాగ్ాలోల
ధృవీకరించబడిన అభ్ారసథలు, అనతభ్వ్జుు ల ైన వ్ాకుుల యొకి అధ్ిక డిమాండ్ మరియు / లేదయ, రాషట ా
డిమాండ్ / మర ఇతర వ్రాగనిక సిదింగ్ా ఉంటుంది.
ii. అధ్ునయతన నెప
ర ుణోం (STT) - QP అరహత ప్ోమాణయల ధృవీకరణకు అనతగ్ుణంగ్ా తయజా అభ్ారసథల
సమావేశం

3.3.3.

SSDM లు DSC లు మరియు TP లతో తగ్ిన సంప్ోదింప్ులలో శిక్షణ ప్ ందినవారిని బో రి్ంగ్ &
లాడి్ంగ్ కొరకు అవ్సరమైన నిరావహక మది త నత అందిసు ాయి.

3.3.4.

శిక్షణ

మరియు

తదతప్రి

కారాకలాప్ాలనత

ప్ాోరంభించడయనిక

అవ్సరమైన

సనయనహాలనత

అనతమత్తంచడయనిక సంటర్స సిబబంది, అభ్ారసథలు వ్ంట్ వ్ాకుుల అభివ్ృదిి కోసం కందయోలు మరియు
ప్ాసతలు తెరవ్డయనిక అనతమత్త కోసం SSDMలు సలహా / సూచనలనత జారీ చేసు తంది.
3.3.5.

నయమినేట్డ్ శిక్షణయ కందయోలు మరియు నయమినేటడ్
్ శిక్షణయ కందయోల సిబబందిక నయమినేటడ్
్ శిక్షణయ కందయోలు
మరియు ఉదామ ప్ాస్లనత నిరవహంచడయనిక అనతమత్త జారీ చేయడయనిక ప్ోత్త జిలాలలో నోడల్ అధ్ికారిని
నియమిసతుంది అలాగ్ ఈ ప్థకం కంద శిక్షణ కోసం అవ్సరమైన ఇతర ప్రిప్ాలనయ మది త ; మరియు
అభ్ారసథలకు నివాస సౌకరాాలనత కలిపసతుంది.

3.3.6.

గ్ురిుంప్ు మరియు అనతబంధ నిబంధనల ప్ోకారం కొతు TCలనత ధృవీకరించడయనిక ఎండయర్స్మంట్ లేఖ
దయవరా (జిలాల నప్
ై ుణా కమిటీ / మర ఇతర సమరథ అధ్ికారం నతండి కావ్చతచ) కొతు TP / TCలనత
వ్సత్తగ్ృహం కొరకు SSDMలు సిఫారసత చేయాలి.

3.4. జిలాే నెప
ర ుణో కమిటీలు (DSC)
జిలాే కల్కిర్స అధ్ోక్షతన జిలాే నెరపుణో కమిటీ (DSC) ఈ క్ార్ోకామం అమలుకు క్ందో బ్లందువు అవుతుంద్ి. పోత్ేోక
క్ార్ోకామంలో DSC ల యొకి బ్ాధ్ోతలు క్టాంద పలరపినబ్డయడయి:

3.4.1. ఎంచతకునన ఉదయ ాగ్ ప్ాతోలపై మొతు ం డిమాండ్, అభ్ారసథల సమీకరణ, బాాచ్ ఏరాపటు, హాసిపటలుల / హెల్ు
సంటరల లో ఆన్ జాబ్ ట్ని
ై ంగ్ (OJT) మరియు అభ్ారసథల నియామకం మొదల న
ై వాట్ని DSCలు రాషట ా
నైప్ుణా అభివ్ృదిి మిషన్ (SSDM) సహకారంతో చేసు ారస.

3.4.2. శిక్షణ ప్ ందేవారిక మరియు శిక్షణయ సంసథ ల సిబబందిక టీకాలు వేయడం.
3.4.3. ఈ ప్థకం కంద శిక్షణ ప్ ందిన అభ్ారసథలనత కోవిడ్ కర్స సదతప్ాయాలలో రంగ్ంలోక దించిన ఆరోగ్ా
నిప్ుణుల కోసం కందో / రాషట ా ప్ోభ్ుతవ విధ్యనయలకు అనతగ్ుణంగ్ా ‘కోవిడ్ / కరోనయ యోధతలు’ గ్ా
నియమించడం.
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3.4.4. OJT కోసం ఆసతప్తో లు / ఇతర ఆరోగ్ా సదతప్ాయాల గ్ురిుంప్ు మరియు ఈ ప్థకం కంద శిక్షణ
ప్ ందిన అనతబంధ ఆరోగ్ా నిప్ుణులనత నియమించడం.

3.4.5. OJT సమయంలో అభ్ారసథలకు సట ఫండ్ సౌకరాం గ్లదత
3.4.6. శిక్షణ నయణాత మరియు OJT ప్రావేక్షణ మరియు ప్రిశీలన
3.4.7. శిక్షణ ప్ ందినవారిక వ్ాకు గ్త రక్షణ సామగ్ిాని (PPE) అందించడం
3.4.8. ఫిరాాదతల ప్రిష్టాిరం

3.5. 3.5. స్్క్ిార్స స్ిిల్ క్ౌన్సుల్ (SSC)
పోత్ోే క క్ార్ోకామంలో SSC ల యొకి బ్ాధ్ోతలు క్టాంద పలరపినబ్డయడయి:
3.5.1. కోవిడ్-19 కోసం కాాష్ కోరస్ యొకి అవ్సరానిక అనతగ్ుణంగ్ా మరియు ఆమోదించే అధ్ికారానిక
అనతగ్ుణంగ్ా శిక్షణయ కంట్ంట్ మరియు ప్ాఠాాంశాలనత ఖరారస చేయడం.
3.5.2. ఈ కారాకామం కంద శిక్షణ ప్ూరిుచయ
ే టం, అధ్ిక లేదయ ఇతర NSQF లపై తదతప్రి శిక్షణ ప్రంగ్ా శిక్షణ
ప్ ందిన అభ్ారసథలకు కెరీర్స మారగ ం అభివ్ృదిి ఉంటుంది.
3.5.3.

శిక్షకులకు సమయసూ్రిుతో మరియు అందతకునన డిమాండ్ ఆధ్యరంగ్ా శిక్షణ.

3.5.4.

సమయప్ాలనలో అంచనయ మరియు ధృవీకరణ.

3.5.5. NSDC / SSDM / DSC మది త తో SSC ఆమోదించిన రోజువారీ లాగ్-బుక్ట ఫారాిట్ ప్ోకారం OJT ని
నిశితంగ్ా ప్రిశీలిసాురస.
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అధ్యోయం 4: PMKVY 3.0 క్టంద క్ోవిడ్ యోధ్ుల క్ోసం క్ాాష్ క్ోర్సు క్ార్ోకామం
- బ్డెెట్ మరియు న్సధ్ులు
4.1. బ్డెెట్ మరియు న్సధ్ుల వివరాలు
4.1.1 ఒక లక్ష మంది అభ్ారసథలకు శిక్షణ ఇవ్వడయనిక / ధృవీకరించడయనిక ఈ కారాకామానిక అయిేా మొతు ం
అంచనయ వ్ాయం సతమారస రూ. 276,00,00,000 / - (రెండు వ్ందల డెబబెై ఆరస కోటు
ల రూప్ాయలు మాతోమే).
ప్ర ో గ్ాాం కంద ఏరాపటు చేయబడిన ESCC, ఆరిిక నిబంధనలనత ప్ోభావితం చేయకుండయ ప్ర ో గ్ాామ్ కంద ఊహంచిన
లక్ష్యాలనత డెన
ై మిక్ట ఫిక్షన్ విషయంలో తగ్ిన నిరణయం తీసతకునే అధ్ికారం ఉంది.
4.1.2

కారాకామం అమలు సమయంలో జనరల్ ఫన
ై యనిి యల్ రూల్్ (GFR) వ్రిుంచబడుత ంది. ఫైనయనిి యల్

మేనజ
ే మంట్ కోసం వివ్రణయతిక విధ్యనం PMKVY3.0 మారగ దరశకాల ప్ోకారం ఉండయలి.
4.1.3

ఖరసచ అంచనయ వివ్రాలు సతమారస రూ. 276,00,00,000 / - (రెండు వ్ందల డెబెైబ ఆరస కోటు
ల

రూప్ాయలు మాతోమే) (31.05.2021 నయట్క STT కంద 90,000 మంది అభ్ారసథలు, RPL కంద 10,000 మంది
అభ్ారసథల డిమాండల నత ప్రిగ్ణనలోక తీసతకుంటే, LMO కోసం 2,800 శిక్షణలు నిరవహంచబడతయయి) అనతబంధం
-1 లో పేర్ినబడింది.
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అధ్యోయం 5: PMKVY 3.0-మాన్సటరింగ్ క్టంద క్ోవిడ్ యోధ్ుల క్ోసం క్ాాష్ క్ోర్సు
ప్రో గాామ్
5.1. పర్ోవేక్షణ ముసాయిద్య
ఈ ప్ర ో గ్ాామ్ PMKVY 3.0 లో భాగ్ం కాబట్ట, PMKVY 3.0 యొకి ప్రావేక్షణ మారగ దరశకాలు నిరిిషట ప్ర ో గ్ాామ్
అవ్సరాలకు అనతగ్ుణంగ్ా కొనిన చినన మారసపలతో కటుటబడి ఉంటాయి. కారాకామానిన ప్రావేక్ష్ించడంలో కీలకమైన
వాటాదయరసల ప్రావేక్షణ నిరాిణం, ప్ాతోలు మరియు బాధాతలు PMKVY 3.0 ప్రావేక్షణ మారగ దరశకాలలో పేర్ినన
విధంగ్ానే ఉంటాయి. శిక్షణ యొకి గ్డువ్ు సమయంలో, శిక్షణ యొకి నయణాతనత నిరాిరించడయనిక కాంది అంశాలు
ప్రావేక్ష్ించబడతయయి:
•

అభ్ారసథల హాజరస

•

శిక్షణయ కందోం (TC) సౌకరాాలు మరియు మౌలిక సదతప్ాయాల లభ్ాత

•

మారగ దరశకాల ప్ోకారం శిక్షణయ సామగ్ిా లభ్ాత

•

మారగ దరశకాల ప్ోకారం PMKVY యొకి బాోండింగ్

•

బాాచ్ బలంతో సహా శిక్షణ యొకి కామబది త.

•

ట్న
ై ర్స కావలిఫికషన్ అండ్ ట్ని
ై ంగ్ ఆఫ్ ట్న
ై ర్స (ToT) ధృవీకరణ

•

TC దయవరా ఏవేని అనత్త
ై క ప్ది త లు

ప్ర ో గ్ాామ్నత ప్రావేక్ష్ించడయనిక ఉప్యోగ్ించే ప్రావేక్షణ విధ్యనం మరియు సాధనయలు కాంద పేర్ినబడయ్యి:
•

నకలీ నమోదతలనత నివారించడయనిక అభ్ారసథల నమోదత సిిల్ ఇండియా ప్ర రటల్ (SIP) లో అభ్ారిథ ఆధ్యర్స
నంబర్స అనతసంధ్యనించబడయలి.

•

అవ్ుట్ బ ండ్ డయలింగ్ (OBD) మరియు మానతావ్ల్ కాలింగ్ ఉప్యోగ్ించి 100% అభ్ారిథ ధృవీకరణ.

•

హాజరస ప్రావేక్షణ: మొబెల్
ై అమలులో మానతావ్ల్ హాజరస రికారస్తో ప్ాటు రోజువారీ కారాకలాప్ాల
ఛయయాచితయోనిన సమరిపంచడయనిక ప్ాోజెక్టట ఇంపిల మంట్ంగ్ ఏజెనీ్లు (PIA లు) మరియు ప్ోతాే క PIA లు
(SPIA లు) అవ్సరం మరియు వ్రిుంచే చోట, జిలాలలు / రాష్టాటాలు / UTలచే అనతమత్తంచబడిన విధంగ్ా
AEBAS హాజరస విధ్యనం అనతసరించబడుత ంది.

•

మొబెల్
ై అపిల కషన్ దయవరా వీకీల వ్రసచవ్ల్ ధృవీకరణ

•

DSC లు / సేటట్ ఎంగ్జమంట్ ఆఫ్సరల (SEO లు) దయవరా TC లకు భ త్తకంగ్ా అకసాితు తనిఖీ సందరశనలు.

•

CCTV ప్రావేక్షణ: ష్డూాల్ ప్ోకారం శిక్షణ కామం తప్పకుండయ నిరవహంచబడుత ందని నిరాిరించడయనిక
TCలనత ప్రావేక్ష్ించడయనిక ఇది ఒక కొతు మారగ ం. తరగ్త్త గ్ది కారాకలాప్ాల యొకి రోజువారీ సానప్లు,
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అభ్ారిథ హాజరస మరియు TC యొకి ప్ోతాక్ష వీడియో ఫుటేజలకు కంటరోల్ రూమ్ యాకె్స్ ఈ ఛయనల్ దయవరా
అందతబాటులో ఉంచబడతయయి
•

బాాచ్ కోసం నమోదత చేసతకునన అభ్ారసథలనత మాతోమే అంచనయ వేయడయనిక, ఆధ్యర్స ఎనేబుల్్ అసస్మంట్
యాప్ (AEAP) దయవరా అభ్ారసథల నిరాిరణ జరసగ్ుత ంది.

•

OJT ప్రావేక్షణ: రోజువారీ లాగ్బుక్ట యొకి రాండమ్ తనిఖీలు

•

ప్నితీరస ప్రావేక్షణ: ప్ర ో గ్ాామ్ యొకి కీలక ప్నితీరస సూచికల (KPI లు) ప్ురోగ్త్త సిిల్ ఇండియా ప్ర రటల్
దయవరా ప్రావేక్ష్ించబడుత ంది.

•

బాోండింగ్ మరియు కమూానికషన్: TC లు బాోండింగ్ మరియు కమూానికషన్ మారగ దరశకాలకు కటుటబడి
ఉండయలి. నిబంధనల నతండి ఏదెైనయ వ్ాతయాసం ఉననట్ల తే
ట , ప్థకం యొకి ప్రావేక్షణ ఫేమ్
ో వ్ర్సి ప్ోకారం
ప్రిషిరించబడుత ంది.

•

ఫిరాాదతల ప్రిష్టాిరం: సమరథవ్ంతమైన ఫిరాాదతల ప్రిష్టాిర విధ్యనం అమలు చేయబడుత ంది. వబ్సైట్లో
హెల్పల ైన్ నంబరసల కూడయ అందించబడతయయి.

ప్ర ో గ్ాామ్ ప్ోకృత్తలో సమయానతకూలంగ్ా ఉంటుంది మరియు నిరీణత కాలప్రిమిత్తలో ప్ూరిు కావాలి్న అవ్సరం
ఉంది. అందతవ్లల , ఈ ప్రావేక్షణ మారాగల తరచతదనం ప్ర ో గ్ాామ్లో గ్ణనీయంగ్ా పరసగ్ుత ంది. అందతవ్లన,
ప్రావేక్షణ కమిటీలు (IMC / PMC) వార/ ప్క్షం రోజుల ప్ోత్తప్ాదికన లేదయ ప్రావేక్షణ ప్ోకయ
ా లో గ్మనించిన
కంపటల ంట్ కసతల ప్రిమాణయనిక అనతగ్ుణంగ్ా మరియు అవ్సరమైనప్ుపడు జరసగ్ుతయయి. శిక్షణ గ్డువ్ు
సమయంలో ప్ోత్త దశలో ప్రావేక్ష్ించవ్లసిన ముఖామన
ై ప్ారామిత లు PMKVY 3.0 ప్రావేక్షణ మారగ దరశకాలకు
అనతగ్ుణంగ్ా విసు ృతంగ్ా ఉంటాయి. నేరాలు మరియు పనయలీట చరాలకు సంబంధ్ించి నిరవచించిన ప్రావేక్షణ పనయలీట
గ్ిాడల ప్ోకారం ప్రావ్సాన నిరవహణ అనతసరించబడుత ంది.
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అధ్యోయం 6: బ్ాోండ్ంగ్ మరియు కమయోన్సక్షన్ మార్గ దర్శక్ాలు
6.1. ముందుమాట
అభ్ారసథలు, ప్బ్రలక్ట, రాషట ా మరియు జిలాలలతో కమూానికట్ చేసేటప్ుపడు ‘కోవిడ్ యోధుల కోసం అనతకూలీకరించిన
కాాష్ కోరస్ ప్ర ో గ్ాామ్’ ఆఫ్ల న్
ై మరియు ఆన్ల ైన్లో ఎలా వ్ాకీుకరించయలి అని ‘బాోండింగ్ & కమూానికషన్
మారగ దరశకాలు’ వివ్రిసు ాయి. ఈ డయకుామంట్ ముదోణ, ఆన్ల ైన్, రడియో మరియు ట్లివిజన్ దయవరా కమూానికషన్
కోసం వివిధ సృజనయతిక అనతసరణల రూప్కలపన, రాయడం మరియు ఉప్యోగ్ించడం కోసం ఒక ఆచరణయతిక
మారగ దరిశగ్ా ఉప్యోగ్ప్డుత ంది. ఈ మారగ దరశకాల యొకి లక్షాం ప్ోభావానిన ఆపిటమజ
ై చేయడం, సృజనయతిక
వ్శాతనత అందించడం మరియు సిథరతయవనిన నిరాిరించడం. అనిన శిక్షణయ కందయోలు పిఎమ్కెవివై 3.0 ప్ోకారం ప్ోచయర
కారాకలాప్ాల కోసం ఆయా కందయోలనత ప్ోతయామానయ మారాగలతో బాోండ్ చేయాలి్న అవ్సరం ఉంది.

6.1.1 నెరపుణో శిక్షణయ క్ార్ోకామం
‘కోవిడ్ యోధతల కోసం అనతకూలీకరించిన కాాష్ కోరస్ ప్ర ో గ్ాామ్’ అనేది MSDE దయవరా రూప్ ందించబడిన ఒక ప్ోతాే క
కారాకామం. మంత్తోతవ శాఖ యొకి సిిల్ ఇండియా మిషన్ కాంద కమూానికషన్ ఫేమ్
ో వ్ర్సి, ఆరోగ్ా సంరక్షణ
కారిికుల నైప్ుణా శిక్షణ, శిక్షణయ కారాకామం యొకి సమగ్ాత మరియు సిథరతవం, ట్నీ
ై క దయని లక్షణయలు మరియు
ప్ోయోజనయలు మరియు ప్ోజలకు పది మొతు ంలో నిబది తని సూచించడయనిక రూప్ ందించబడింది.

6.2. కమయోన్సక్షన్ విలువలు
6.1.1 సొషిత
రాషట ా అధ్ికారసలు / SSDM లు / శిక్షణ భాగ్సావములు మరియు శిక్షణయ కందయోలు ఈ కారాకామం యొకి ముఖా
లక్ష్యాలనత సపషట ంగ్ా, సంక్ష్ిప్ుంగ్ా మరియు నిజాయితీగ్ా తెలియజయాలి. ప్ోత్తఒకిరికీ సవరం మరియు సంభాషణ
యొకి భాష సాధామన
ై ంత సరళ్ంగ్ా ఉంటుందని భావిసతునయనరస, ప్ర ో గ్ాామ్ యొకి లక్ష్యాలు, దయని లక్షణయలు,
ప్ోయోజనయలు

మరియు

శిక్షణయనంతర

అవ్కాశాలనత

పేక్ష
ో కులకు

అరథం

కావ్డయనిక

సాథనిక

భాషలో

వ్ాకీుకరించబడుత ంది.

6.1.2 పోతిసొందన
నైప్ుణా అభివ్ృదిి మరియు వ్ావ్సాథప్కత మంత్తోతవ శాఖ మరియు దయని అమలు విభాగ్ం, ఈ కారాకామం దయవరా
ప్ోత్త జిలాలకు చేరసకోవ్డం మరియు ఈ కారాకామం యొకి లక్ష్యాలనత తెలియజయడయనిక రాషట ా అధ్ికారసలు /
SSDMలు / శిక్షణ భాగ్సావములందరి సహకారానిన కోరడం మరియు ట్నీ
ై లు (శిక్షణ ప్ ందినవారస), శిక్షకులు,
యజమానతలు మరియు వాలూా చెయిన్ లోని ఇతర అవ్సరాలకు సపందించయలని NSDC లక్షాంగ్ా పటుటకుంది.
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అనిన సమయాలోల గ్ౌరవ్ప్ోదంగ్ా ఉండటం మరియు ప్ర ో గ్ాామ్ యొకి లక్ష్యాలపై దృష్ిట పటట డం దయవరా ప్ోత్త ఒకిరితో
సానతకూల ప్రసపర చరాలకు వీలు కలిపంచయలని మేము అందరస వాటాదయరసలనత ప్ర ో త్హసాుము.

6.1.3 సామర్ు యం
మనకోసం మాతోమే కాదత, మనం సేవ్ చేసే ప్ోజల కోసం మనమందరం సమరథత వైప్ు కృష్ి చేయాలి. ప్ోసు తత
మహమాిరి కాలంలో, హెల్ుకర్స ప్ ో ఫషనల్్కు మది త ఇవ్వడమే కాకుండయ, మానవ్తవం ప్టల వారి సేవ్ దయవరా
ఇతరసలకు సూ్రిునిచేచ నైప్ుణాం కలిగ్ిన శాామికశకు ని సృష్ిటంచడయనిక అందరస వాటాదయరసలతో కలిసి ప్నిచేయడం
ఈ కారాకామం యొకి ముఖయాదేిశం.

ప్రో గాామ్ యొకి క్ీలక సంద్ేశాలు
•

ఇంగ్ీలష్ టాాగ్ల న్
ై : యునెరటడ్
్ టు ఫ్రట్ అగెయిన్ససి కరోనయ (కరోనయకు వ్ాత్తరకంగ్ా కలిసికటుటగ్ా
ప్ర రాడుదయం)

•

హందీ టాాగ్ల ైన్: సశ్క్టత భార్త్, సవసత భార్త్

టాాగ్ల న్
ై నత సాథనిక భాషలలో అనతవ్దించవ్చతచ.

6.3. పోజలకు / ట్నీలకు
రై
సంద్ేశ్ం
కరోనయవర
ై స్ మహమాిరి ఎదతర్ింటునన సవాళ్ు దృష్టాటా, కోవిడ్-19 మహమాిరితో ప్ర రాడటానిక అవ్సరమైన
మరియు సంబంధ్ిత సేవ్లకు సంబంధ్ించిన ఉదయ ాగ్ ప్ాతోలలో LMO నత నిరవహంచడం మరియు రవాణయ చేయడంలో
లక్ష మందిక పగ్
ై ా ఆరోగ్ా నిప్ుణులు మరియు శిక్షణయ నిప్ుణులకు శిక్షణ ఇవ్వడం దయవరా ఆరోగ్ా సంరక్షణ వ్ావ్సథ నత
బలోపేతం చేయడయనిక MSDE ప్ోతేాక శిక్షణయ కారాకామానిన ప్ాోరంభించింది. కొతు ఉదయ ాగ్ ప్ాతోలలో బేసిక్ట హెల్ుకర్స
సప్ర ర్సట, ఎమరె్నీ్ హెల్ుకర్స సప్ర ర్సట, అడయవన్్ హెల్ుకర్స సప్ర ర్సట, శాంపిల్ కల క్షన్ సప్ర ర్సట (ఫ్ేల బో టరమిస్ట ), హో మ్ హెల్ుకర్స
సప్ర ర్సట, మడికల్ ఎకవప్మంట్ సప్ర ర్సట; మరియు వాణిజా వాహన డెవ్
ై ర్స ఉనయనయి.
శిక్షణ క్ార్ోకామం యొకి లక్షయోలు:

•

•

నైప్ుణాం కలిగ్ిన ఆరోగ్ా నిప్ుణుల డిమాండ్లో పరసగ్ుదల

•

ఇప్పట్క ఉనన ఆరోగ్ా నిప్ుణుల భారానిన తగ్ిగంచడం

•

దేశంలోని ప్ోత్త మూలలోనూ సకాలంలో ఆరోగ్ా సేవ్లనత అందించడం

ప్ోతాే క శిక్షణయ కారాకామం ఈ కంా ది మూడు అనతకూలీకరించిన కాాష్ కోరస్లనత కలిగ్ి ఉంటుంది:
•

విభాగ్ం 1: 6 (ఆరస) హెల్ుకర్స సకాటర్స ఉదయ ాగ్ ప్ాతోలలో అభ్ారసథల అధతనయతన నప్
ై ుణాం

•

విభాగ్ం 2: ముందసతు అనతభ్వ్ం / ముందసతు అభాాసం ఉనన అభ్ారసథల కోసం నైప్ుణాం వ్ృదిి
(RPL)

•
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విభాగ్ం 3: LMO నిరవహణ మరియు రవాణయలో డెవ్
ై రల కు శిక్షణ
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బ్ాోండ్ విజువల్ ఐడెంటిటీ - టరోడయమర్సి, కలర్స, ట్రప్ర గాఫ,ీ గాాఫిక్టు, ఇమేజరీ, క్ాపీ
నమికానిన

కలిగ్ించడయనిక

మరియు

అధ్ికారానిన

నిరవహంచడయనిక,

శిక్షణయ

భాగ్సావములు

అనిన

కమూానికషనల లో సిథరతయవనిన కొనసాగ్ించమని ప్ర ో త్హసాురస. గ్ాహీత ఎవ్రెన
ై య, అంతరగ త లేదయ బాహా ఉప్యోగ్ం
కోసం మాధామం ఏమన
ై ప్పట్కీ, ఈ మారగ దరశకాలలో ఇకిడ సూచించిన విధంగ్ా కమూానికషన్ సందేశాలు,
ట్ైప్ర గ్ాఫ,్ గ్ాాఫిక్ట్ మరియు ఇమేజరీలనత సతనినతంగ్ా వాడండి.

6.4.

ప్ాోథమిక లోగోలు

6.4.1 MSDE
సృజనయతిక లేఅవ్ుట్లో సూచించినటు
ల గ్ా MSDE యొకి లోగ్ో, కమూానికషన్, నయాయవాద మరియు ఈవంట్ల
(ఆఫ్ల ైన్ లేదయ వ్రసచవ్ల్) ఉప్యోగ్ం కోసం అనతమత్తంచబడుత ంది, దీనిని ‘కోవిడ్ యోధతల కోసం
అనతకూలీకరించిన కాాష్ కోరస్ ప్ర ో గ్ాామ్’నత ప్ర ో త్హంచడయనిక TP లు ఏరాపటు చేసు ాయి.

MSDE లోగో యొకి వాడకం
•

అనిన బాోండింగ్ ప్ోతయామానయ మారాగలలో MSDE లోగ్ో వాడకం తప్పనిసరి

•

అటాచ్ చేసిన కయి
ా ట
ే ్వ్్లో చెపిపనటు
ల గ్ా లోగ్ోనత సమతౌలాంగ్ా మరియు ప్ది త్తలో ఉప్యోగ్ించయలి.

•

TP లు రంగ్ులు / నేప్థ్యానిన మారచకూడదత లేదయ లోగ్ోనత వేర రూప్ంలో మారచకూడదత.

•

అనతషంగ్ిక ప్రిమాణం మరియు బాోండింగ్ సథ లం ప్ోకారం లోగ్ో ప్రిమాణయనిన విసు రించవ్చతచ లేదయ ప్రిమాణం
మారచవ్చతచ, అయితే, సమతౌలాంగ్ా నిరవహంచయలి.

•

ఈ మారగ దరశక ప్తోంలో సూచించబడని ఇతర నప్
ై ుణా ప్ర ో గ్ాామ్లు మరియు ప్థకాల కోసం TPలు
ప్ోతయామానయ మారాగలలో MSDE లోగ్ోనత ఉప్యోగ్ించకూడదత.

6.4.2 స్ిిల్ ఇండ్యా
స్ిిల్ ఇండ్యా లోగ్ో MSDE యొకి విలువన
ై ఆసతులు. ఈ బాోండింగ్ & కమూానికషన్ మారగ దరశక డయకుామంట్
సిిల్ ఇండియా మిషన్ కోసం ఒక సాధ్యరణ రీకాల్ విలువ్నత సృష్ిటంచడంలో అనిన వాటాదయరసల యొకి విసు రణ,
బాోండ్ గ్ురిుంప్ు మరియు మది త నత సూచిసతుంది. ‘కోవిడ్ యోధతల కోసం అనతకూలీకరించిన కాాష్ కోరస్ ప్ర ో గ్ాామ్’
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యొకి సహకారానిక సంబంధ్ించి దయని ఆమోదించిన శిక్షణ భాగ్సావములు, రాషట ా ప్రిప్ాలన, SSDM లకు సిిల్
ఇండియా లోగ్ోనత ఉప్యోగ్ించడయనిక MSDE అనతమత్త ఇసతుంది.

స్ిిల్ ఇండ్యా లోగో వాడకం
•

అనిన బాోండింగ్ ప్ోతయామానయ మారాగలలో MSDE లోగ్ో వాడకం తప్పనిసరి

•

అటాచ్ చేసిన కయి
ా ట
ే ్వ్్లో చెపిపనటు
ల గ్ా లోగ్ోనత సమతౌలాంగ్ా మరియు ప్ది త్తలో ఉప్యోగ్ించయలి.

•

TP లు రంగ్ులు / నేప్థ్యానిన మారచకూడదత లేదయ లోగ్ోనత వేర రూప్ంలో మారచకూడదత.

•

అనతషంగ్ిక ప్రిమాణం మరియు బాోండింగ్ సథ లం ప్ోకారం లోగ్ో ప్రిమాణయనిన విసు రించవ్చతచ లేదయ ప్రిమాణం
మారచవ్చతచ, అయితే, సమతౌలాంగ్ా నిరవహంచయలి.

•

ఈ మారగ దరశక ప్తోంలో సూచించబడని ఇతర నప్
ై ుణా ప్ర ో గ్ాామ్లు మరియు ప్థకాల కోసం TPలు
ప్ోతయామానయ మారాగలలో MSDE లోగ్ోనత ఉప్యోగ్ించకూడదత.

6.4.3 గౌర్వనీయ పోధ్యనమంతిో ఫర టో మరియు క్ోట్
•

ఈ శిక్షణయ కారాకామానిక సంబంధ్ించిన అనిన తత్ంబంధ విషయాలోల ప్ోధ్యనమంత్తో ఛయయాచితోం మరియు కోట్
ఉప్యోగ్ించడం తప్పనిసరి.

•

అటాచ్ చేయబడిన కాయిట
ే వ్
్ ్లో వివ్రించిన విధంగ్ా ఛయయాచితోం మరియు కోట్నత సమతౌలాంగ్ా మరియు
ప్ది త్తలో ఉప్యోగ్ించయలి.

•

కోట్ ఇకిడ జతచేయబడిన కయి
ా ేటవ్
్ ్లో పేర్ినన భాషలో తప్ప వేర భాషలో అనతవ్దించకూడదత.

6.5.
•

సర షల్ మీడ్యా పబ్లేస్ిటీ

పైన పేర్ినన విధంగ్ా లోగ్ోల వాడకం సర షల్ మీడియా కమూానికషన్, ప్బ్రలసిటీ కాాంపయిన్్ మరియు
ఆన్ల ైన్ బాోండింగ్ ప్ోతయామానయాలకు అనతమత్తంచబడుత ంది.

•

TP లు / సేటట్ అడిినిసేటష
ా న్ / SSDM లు మరియు ఇతరసలు చేప్ట్టన అవ్గ్ాహన మరియు ప్ోచయర
కారాకామాలు సిిల్ ఇండియా మిషన్ మరియు దయని లక్ష్యానిన వాసు వ్మన
ై , నిరాిణయతిక మరియు సానతకూల
ప్ది త్తలో సూచించయలి.

•

ఈ మారగ దరశక డయకుామంటులో ఇకిడ ఇచిచన బాోండింగ్ ట్ంపేల ట్లనత ఉప్యోగ్ించడయనిక TP లు
సూచించబడతయయి.
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•

TP లనత వారి సర షల్ మీడియా హాాండిల్్ దయవరా ప్ోచయరం చేయమని ప్ర ో త్హసాురస మరియు ప్ోతాక్ష శిక్షణ
ఛయయాచితయోలు మరియు వీడియోలనత ఉప్యోగ్ించమని సలహా ఇసాురస. ఛయయాచితయోలు మరియు
వీడియోలలో తరగ్త్త గ్ది శిక్షణ, ప్ాోకటకల్ శిక్షణ, OJT, శిక్షణ ప్ ందిన వారి ట్సట మో
ి నియల్్, శిక్షకులు,
యజమానతలు ఉండవ్చతచ.

•

కారాకామంలో రెగ్ుాలర్స ప్ర సిటంగ్లు సేటట్ అడిినిసేటష
ా న్ / SSDMలు / TPలనత ఎంపిక చేసన
ి పేోక్షకులతో
సమరథవ్ంతంగ్ా కనక్టట చేయడయనిక వీలు కలిపసాుయి మరియు నప్
ై ుణా అభివ్ృదిి కారాకామాలనత చేప్టట డయనిక
ఎకుివ్ మందిని ప్ర ో త్హసాుయి. DSC లు / SSDM లు / TP లు తప్పనిసరిగ్ా సిిల్ ఇండియా హాాండిల్
(@MSDESkillIndia) మరియు NSDC హాాండిల్ (@NSDCIndia) నత టాాగ్ చేసి సందేశానిన ఎకుివ్ మంది
పేోక్షకులతో ప్ంచతకునేలా చూడయలి.

•

సర షల్ మీడియా కమూానికషన్లో #Skill4HealthyIndia లేదయ #SkillIndia అనే నిరిిషట హాాష్టాాగ్నత
ఉప్యోగ్ించండి.

•

పైన పేర్ినన టాాగ్లతో ఫేస్బుక్టలో వ్ర్సిష్టాప్ / తరగ్త్త గ్ది నతండి చితయోలనత ప్ర స్ట చేయడయనిక అభ్ారసథలనత
ప్ర ో త్హంచండి.

•

శిక్షణ ప్ ందిన వారందరినీ సిిల్ ఇండియా యొకి ఫేసతబక్ట పేజీ @MSDESkillIndia నత అనతసరించమని
ప్ర ో త్హంచండి మరియు వారి శిక్షణ ఛయయాచితయోలు మరియు వీడియోల నతండి కమూానికషన్నత ప్ర స్ట
చేసట
ే ప్ుపడు పేజీని టాాగ్ చేయండి.

•

ప్ర ో గ్ాామ్కు సంబంధ్ించిన నవీకరించబడిన సమాచయరం కోసం TPలు సిిల్ ఇండియా యొకి అధ్ికారిక
హాాండిల్్నత అనతసరించయలి మరియు టాాగ్ చేయాలి.

•

సిిల్ ఇండియా: ఫేసతబక్ట – SkillIndiaOfficial | ట్వటట ర్స: MSDESkillIndia

•

NSDC: ఫేసతబక్ట – NSDCIndiaOfficial | ట్వటట ర్స: NSDCINDIA

క్టాయిేటివ్ లేఅవుట్
కాయిేట్వ్ల కోసం ఆర్సటవ్ర్సి ఫైల్లనత ఇకిడ ఉనన లింక్ట నతండి డౌన్లోడ్ చేసతకోవ్చతచ:
https://nsdcindiaspmy.sharepoint.com/:f:/g/personal/nsdccontent_nsdcindia_org/Ermk3iR7YVFAveWzFZ3k
cCYBPsQiYfeW4GFs9sdKMhlsew?e=zllZrr
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ర్ంగు ప్ాల్ట్

TP లు / వాటాద్యర్సలకు సలహా:
•

వాటాదయరసలు తమ సర షల్ మీడియా హాాండిల్్ దయవరా శిక్షణ గ్ురించి కమూానికషన్నత యాకటవ్ గ్ా
ఉంచయలి. కమూానికషన్ TP యొకి అధ్ికారిక ఖాతయ (సర షల్ మీడియా హాాండిల్) నతండి విడుదల
చేయాలి.

•

ఏదెైనయ

మోసప్ూరిత

ప్ర సతటలు,

సర షల్

grievance@nsdcindia.org కు నివేదించవ్చతచ

23 | P a g e

మీడియా

గ్ూ
ా ప్ులనత

కనతగ్్ననట్ల తే
ట ,

దయచేసి

Customized Crash Course Programme for COVID Warriors
•

ఫర టోలు & వీడ్యోలు: శిక్షణయ క్ార్ోకామం గురించి కామం తపొకుండయ నవీకర్ణలను షలర్స చెయాోలన్స అందర్స
వాటాద్యర్సలు మరియు TPల భాగసావములను అభ్ోరిుంచడమైనద్ి.

•

ఇటువ్ంట్ ఫర టరలు మరియు వీడియోలనత ఈ కాంది లింక్టల దయవరా MSDE / NSDC తో ష్ేర్స చేసతకోవ్చతచ:

o శిక్షణ

+

ఫ టోగాాఫ్

గురించి

వర్సడ

డయకుోమంట్

-

https://nsdcindiasp-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/nsdccontent_nsdcindia_org/Egg24Opkd
a1Aj9ouN2MAgAoBB5pdVPV8kopjv11lFNDcLg?e=WFnoah
o వీడ్యోలు- https://nsdcindiaspmy.sharepoint.com/:f:/g/personal/nsdccontent_nsdcindia_org/EnzCIWfzM
8pLnhVnFJmDL0MB1FA6XmLZWzdCqkrucwK6jw?e=xIsytg
శిక్షణ ప్ ంద్ిన యోధ్ుల యొకి విజయగాథలు: శిక్షణ ప్ ందిన వారి విజయగ్ాథల గ్ురించి TCలు మరియు జిలాల
అధ్ిప్త లు సాథనిక మీడియా ఏజెనీ్లకు / పస్
ో కు తెలియజయాలి. నవీకరించబడిన ఫాాక్టటష్్ట్నత ఉంచండి.
అభ్ారసథల సంబంధ్ిత సమాచయరం - పేరస, సంప్ోదింప్ు వివ్రాలు, ఉదయ ాగ్ ప్ాతో, శిక్షకుడు, శిక్షకుల సంప్ోదింప్ు
వివ్రాలు, తండిో వ్ృత్తు మరియు ఏదెన
ై య అదనప్ు వాాఖాలు ఉండయలి. ఈ సమాచయరానిన NSDC కమూానికషన్
డిప్ార్సటమంట్తో కామం తప్పకుండయ ష్ేర్స చెయాాలి.
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అధ్యోయం 7: PMKVY 3.0 క్టంద క్ోవిడ్ యోధ్ుల క్ోసం క్ాాష్ క్ోర్సు ప్రో గాామ్ - PMKVY3.0
మార్గ దర్శక్ాల నుండ్ మినహాయింపులు / విచలనయలు
7.1. మినహాయింపులు / విచలనయలు
దిగ్ువ్ పేర్ినన ప్ాయింటు
ల ప్ర ో గ్ాామ్ కాంద మినహాయింప్ులు / నిరిిషట ప్ాయింటల నత కవ్ర్స చేసు ాయి:
i.

ఒక 1,00,000 మందిక శిక్షణ అందించయలని

లక్షాంగ్ా పటుటకునయనరస, దీనికోసం

సతమారస రూ.

276,00,00,000 / - (రెండు వ్ందల డెబెైబ ఆరస కోటల రూప్ాయలు మాతోమే) (సాధ్యరణ వ్ాయ నిబంధనల
ప్ోకారం తరగ్త్త గ్ది శిక్షణ ఖరసచ, మరియు OJT సమయంలో రోజుకు రూ .125 స్వయ-బో రి్ంగ్ మరియు
బస). ఇది త ది మొతయునిన ఉలల ంఘంచకుండయ అందతకునన డిమాండ్ ప్ోకారం లక్ష్యాల డెన
ై మిక్ట కటాయింప్ుపై
సతమారసగ్ా ఆధ్యరప్డి ఉంటుంది. చివ్రి మొతు ం సతమారస రూ. 276,00,00,000 / - (రూప్ాయి రెండు
వ్ందల డెబెైబ ఆరస కోటు
ల మాతోమే).
ii.

శిక్షణయ కారాకామం అమలు కోసం కందయోలలోక రావ్డయనిక గ్ురిుంప్ు & అనతబది త ప్ోకయ
ా
(కొనిన
మినహాయింప్ులతో).

iii.

అధతనయతన నప్
ై ుణాం కోసం పేల స్మంట్గ్ా ఉదయ ాగ్ శిక్షణ (OJT) నత ప్రిగ్ణించడం.

iv.

PMKVY 3.0 ఆమోదించిన టాోంచెస్ యొకి డి-లింకంగ్ చెలిలంప్ు విధ్యనం (సాధ్యరణ వ్ాయ నిబంధనల
ప్ోకారం). ఈ కారాకామం కంద చెలిలంచయలి్న టాోంచెస్ కొతు మల
ై ురాళ్ళు సాధ్ించిన తరసవాత చెలిలంచబడతయయి.
ప్ోత్తప్ాదించిన కొతు మల
ై ురాళ్ళు:

పటిి క 3: చెలేంపుల మక్ాన్సజం

v.

టాోంచె

%

మైలురాళ్ళు

టాోంచె 1

30%

శిక్షణ బాాచ్లు ప్ాోరంభ్ం.

టాోంచె 2

40%

టాోంచె 3

30%

మధాంతర అంచనయ ప్ర స్ట సతమారస 21 రోజులు (సతమారస)
శిక్షణ.
త ది అంచనయ ప్ర స్ట OJT యొకి 90 రోజులు (సతమారస.).

సాధ్యరణ వ్ాయ నియమాలు మరియు PMKVY 3.0 నిబంధనలకు మించి, విభాగ్ం 1 కోసం అధతనయతన
నైప్ుణాం కంద కటాయించిన బడె్ట్ ప్ోకారం, తరగ్త్త గ్ది శిక్షణ సమయంలో అభ్ారసథలకు బో రి్ంగ్ & లాడి్ంగ్
సదతప్ాయానిన అందించడం.

vi.

విభాగ్ం 1 యొకి అభ్ారసథలందరికీ OJT సమయంలో 90 రోజులు (సతమారస) సల్్ బో రి్ంగ్ మరియు బస
(B&L) కొరకు సదతప్ాయం.
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vii.

PMKVY 3.0 లో ఈ కారాకామానిక నిధతలు అందతబాటులో ఉంచడయనిక PMKVY 3.0 లో అవ్సరమన
ై
మారసపలు చేయటానిక కోవిడ్-19 (ESCC) కొరకు ఎగ్ి్కూాట్వ్ సిిల్ కమిటీని సాధ్ికారప్రచడం.

viii.

6 నలల కాలం ముగ్ియని అభ్ారసథలు PMKVY 3.0 కంద మర్క / అదే కోరస్లో త్తరిగ్ి నమోదతకు
మినహాయింప్ు.

అనుబ్ంధ్ం 1: ఖ్ర్సు విభాగాలు
బ్డెెట్ హెడ్ / వివరాలు

విభాగం

ఎ) అందరికీ మొతు ం శిక్షణ ఖరసచ (ప్ోత్త
అభ్ారిథ ఖరసచ ₹ 15,278)
బ్ర)

అందరస

యయన్సట్

సుమార్స ఖ్ర్సు

సంఖ్ో

ఖ్ర్సు

(ర్ూ. క్ోటే లో)

90,000

₹15,278 ₹ 137.50

90,000

₹11,250 ₹ 101.25

90,000

₹ 238.75

OJT

అభ్ారసథలకు

సమయంలో 90 రోజులు (సతమారసగ్ా)
అదనప్ు B&L (ప్ోత్త అభ్ారిథ ఖరసచ ₹

విభాగం 1

అభ్ోర్సుల

125)
ఆరోగ్ా సంరక్షణ రంగ్ం (A+B) కంద

90,000 మంది అభ్ారసథలకు 21
రోజుల (సతమారసగ్ా) ఆధతనిక నైప్ుణా
శిక్షణకు సూచిక బడె్ట్

10,000 మంది అభ్ారసథలకు RPL
విభాగం 2

శిక్షణ ఖరసచ (సగ్టున ప్ోత్త అభ్ారిథ

10,000

₹6148.9 ₹ 06.14

2,800

₹13,393 ₹ 03.75

ఖరసచ ₹ 6148.9)

2,800 మంది అభ్ారసథలకు LMO
విభాగం 3

డెవ్
ై రల శిక్షణ ఖరసచ (సగ్టున ప్ోత్త
అభ్ారిథ ఖరసచ ₹ 13,393)
సబ్ టరటల్ (విభాగ్ం 1 + 2 + 3)
అడిిన్
ఇంటరెవని న్్

మరియు
(6%),

₹ 248.64

ట్కనకల్
అవేర్స

&

మొబ్రల ైజషన్ (3%) మరియు ప్ర స్ట

₹ 27.35

పేల స్ మంట్ (2%): మొతు ం @ 11%

మొతత ం ప్రో గాామ్ ఖ్ర్సు
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అనుబ్ంధ్ం 2: తర్చుగా అడ్గ పోశ్నలు (FAQs)
విభాగం A - ప్రో గాామ్, ద్యన్స లక్షోం మరియు అమలు సంబ్ంధ్ిత పోశ్నలు
1.

ప్ోతాే క ఆరోగ్ా సంరక్షణ కారాకామం (కోవిడ్ యోధతల కోసం అనతకూలీకరించిన కాాష్ కోరస్ ప్ర ో గ్ాామ్)
అంటే ఏమిట్?

జవాబ్ు:

COVID-19 మన ప్ోసు తత ఆరోగ్ా సంరక్షణ వ్ావ్సథ నత అసాధ్యరణ ఒత్తు డిలోక నట్టవస
ే ింది, మరియు
దేశవాాప్ు ంగ్ా నైప్ుణాం కలిగ్ిన COVID యోధతల అవ్సరం ఉందని తెలిసింది. నైప్ుణాం కలిగ్ిన
COVID యోధతల లోటునత తీరచడయనిక మరియు ప్రిమిత కాలంతో అందతబాటులో ఉనన ఆరోగ్ా
సేవ్లనత పంచడయనిక, నైప్ుణా అభివ్ృదిి మరియు వ్ావ్సాథప్కత మంత్తోతవ శాఖ (MSDE) శిక్షణ
ప్ ందిన / నప్
ై ుణాం కలిగ్ిన కోవిడ్ యోధతల సమూహానిన మరసగ్ుప్రచి, వేగ్వ్ంతమైన మరియు
ప్ాోమాణిక నప్
ై ుణా ఎకోసిసటమ్ ప్ోకారం రూప్ ందించే కారాకామానిన చేప్ట్టంది. దీనిక అనతగ్ుణంగ్ా,
ప్ోధ్యన్ మంత్తో కౌశల్ వికాస్ యోజన 3.0 (PMKVY 3.O) యొకి సంటోల్ కాంప్ర నంట్ యొకి ప్ోతేాక
ప్ాోజెక్టట కటగ్ిరీ కంద, కోవిడ్ యోధతల కోసం అనతకూలీకరించిన కాాష్ కోరస్ ప్ర ో గ్ాామ్’ దయని
ప్ోభావ్వ్ంతమన
ై అమలు కోసం ఒక ప్ోతేాక కారాకామంగ్ా రూప్ ందించబడింది.
కోవిడ్-19 యొకి మొదట్ మరియు రెండవ్ వేవ్ వ్లన అనేక కల షటమైన అసాధ్యరణ

సవాళ్ళు ప్ుటుటకొచయచయి మరియు తగ్ినంత నప్
ై ుణాం ఉనన ఆరోగ్ా సంరక్షణ కారిికుల కొరతనత
ఎదతర్ింటునయనయి, వీట్తో లికవడ్ మడికల్ ఆక్జన్ నిరవహణ మరియు రవాణయలో శిక్షణ ప్ ందిన డెవ్
ై రల డిమాండ్
పరసగ్ుత ంది. ఈ లక్ష్యానిన దృష్ిటలో ఉంచతకుని ప్ోసు తత మారగ దరశకాలనత రూప్ ందించయరస, అభ్ారసథలకు ఆరోగ్ా రంగ్
ఉదయ ాగ్ బాధాతలలో శిక్షణ ఇవ్వడయనిక అలాగ్ ప్ోసు తత కాాష్ కోరస్ దయవరా లికవడ్ మడికల్ ఆక్జన్ (LMO)
నిరవహణ మరియు రవాణయలో డెవ్
ై రల కు శిక్షణ ఇవ్వడయనిక, PMKVY 3.0 కంద కోవిడ్ యోధతల కోసం ప్ర ో గ్ాామ్
రూప్ ందించబడింది.
ప్ోసు తత ప్ర ో గ్ాామ్ ప్ోతాే కంగ్ా కోవిడ్-19 సంబంధ్ిత సవాళ్ల నత దృష్ిటలో ఉంచతకుని, రాబో యిే కోవిడ్ -19
సంబంధ్ిత అతావ్సర ప్రిసథ త
ి లకు శకు వ్ంతమన
ై ప్ోత్తసపందన యంతయోంగ్ానిన ప్ాోరంభించడయనిక
రూప్ ందించబడింది.
2.
జవాబు:

‘కోవిడ్ యోధతల కోసం అనతకూలీకరించిన కాాష్ కోరస్ కారాకామం’ యొకి ముఖా లక్ష్యాలు ఏమిట్?
ఈ కారాకామం దేశవాాప్ు ంగ్ా LMOనత నిరవహంచడయనిక మరియు రవాణయ చేయడయనిక సతమారస ఒక
(01) లక్ష కోవిడ్ యోధతలతో ప్ాటు సతమారస 2,800 మంది డెవ్
ై రల కు శిక్షణ ఇవ్వడం లక్షాంగ్ా
పటుటకుంది. ఈ కారాకామం యువ్తకు నప్
ై ుణా శిక్షణ, ధృవీకరణ మరియు వేతన ఉప్ాధ్ిక
అవ్కాశాలనత అందిసు తంది. కారాకామం కాంది పేర్ినన ముఖా లక్ష్యాలనత కలిగ్ి ఉంది:
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i.

లాజిసిటక్ట్ రంగ్ానిక చెందిన నైప్ుణాం కలిగ్ిన ఆరోగ్ా నిప్ుణులు మరియు అనతబంధ
నిప్ుణుల పరగ్ిన డిమాండ్ నత తీరచడం.

ii.

ఇప్పట్క ఉనన ఆరోగ్ా నిప్ుణుల భారానిన తగ్ిగంచడం.

iii.

దేశంలోని ప్ోత్త మూలలో సకాలంలో ఆరోగ్ా సేవ్లనత అందించడం.

ప్థకం యొకి ముఖా విభాగ్ాలు ఏమిట్?

3.
జవాబ్ు:

ఈ ప్థకం మూడు విభాగ్ాలనత కలిగ్ి ఉంది:
i. విభాగ్ం 1: అధతనయతన నైప్ుణాం (ష్టార్సట టర్సి ట్ని
ై ంగ్-STT) సతమారస 21 రోజులు, ఆపై ఆరస
హెల్ుకర్స సకాటర్స ఉదయ ాగ్ ప్ాతోలలో సతమారస 90 రోజుల ఆన్-జాబ్-ట్ని
ై ంగ్ (OJT) (FAQ సంఖా 11
లో పేర్ిననటు
ల ). జిలాల ఆసతప్తో లలో / ఆరోగ్ా కందయోలలో OJT క జిలాల నిరవహణ సౌకరాం
కలిపసతుంది.
ii. విభాగ్ం 2: PMKVY 2.0 హెల్ుకర్స సకాటర్స కంద శిక్షణ ప్ ందిన ఆరస హెల్ుకర్స జాబ్ ప్ాతోల (FAQ
నంబర్స 11 లో పేర్ిననటు
ల ) అభ్ారసథలకు ఏడు (07) రోజుల నైప్ుణాం మరసగ్ుదల శిక్షణ
((ముందత అభాాసం యొకి గ్ురిుంప్ు-RPL).
iii. విభాగ్ం 3: లికవడ్ మడికల్ ఆక్జన్ నిరవహణ మరియు రవాణయ చేసేటప్ుపడు 'డిఫని్వ్ డెవి
ై ంగ్'
పై దృష్ిట పటట డంతో ప్ాటు, హాజ కెమ్ మరియు లికవడ్ మడికల్ ఆక్జన్ (LMO) రవాణయలో
సతమారస 27 రోజుల HMV ల స
ై న్్-హో ల్ ర్స డెవ్
ై రల కు ప్ోతాే క శిక్షణ.

4.

ప్ోతేాక కారాకామం ఎవ్రిచే అమలు చేయబడుత ంది?

జవాబ్ు:

నేషనల్ సిిల్ డెవ్లప్మంట్ కార్పరషన్ (NSDC) ఈ కారాకామానిన జిలాల నప్
ై ుణా కమిటీలు (DSC)/
రాషట ా నప్
ై ుణా అభివ్ృదిి మిషన్ (SSDM) సహకారంతో అమలు చేసు తంది. PMKVY 3.0
మారగ దరశకాలు ప్ాట్ంచబడతయయి.

5.

ప్ోతాే క కారాకామం కంద నమోదత చేయడయనిక ఎంపిక చేసన
ి పేక్ష
ో కులనత ఎలా సమీకరించయలి మరియు
కౌని్లింగ్ ఇవావలి?

జవాబ్ు:

అభ్ారసథల సమీకరణ మరియు కౌని్లింగ్కు జిలాల నప్
ై ుణా కమిటీ (DSC) మరియు రాషట ా నైప్ుణా
అభివ్ృదిి మిషన్ (SSDM) బాధాత వ్హంచయలి. అదనంగ్ా, TPల నతండి అవ్సరమన
ై మది త
ప్ ందవ్చతచ. RPL కోసం, PMKVY 2.0 సరిటఫడ్
ై అభ్ారసథల వివ్రాలనత NSDC అందించిన డేటా
నతండి నప్
ై ుణాం మరసగ్ుదల అవ్సరం ఉననవారిని గ్ురిుంచడయనిక ఉప్యోగ్ించవ్చతచ.
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6.

‘కోవిడ్ యోధతల కోసం అనతకూలీకరించిన కాాష్ కోరస్ ప్ర ో గ్ాామ్’ కోసం ఎంపిక చేసన
ి అభ్ారసథలు ఎవ్రస?

జవాబ్ు:
రికగ్ినషన్
ల రినంగ్

పిోయర్స
(RPL)

/

నైప్ుణాం మరసగ్ుదల

• PMKVY 2.0 కంద ఆరోగ్ా సంరక్షణ రంగ్ంలో ధృవీకరించబడిన అభ్ారసథలు తమ నైప్ుణయానిన
మరసగ్ుప్రచతకోవ్డయనిక సిదింగ్ా ఉనయనరస, వారస కోవిడ్ నిరిిషట సామరాథాల కోసం శిక్షణ
ప్ ందతతయరస.

• DSC లు / SSDM లు లేదయ అనతభ్వ్జుు ల ైన ఇతర వ్రాగలచే గ్ురిుంచబడిన అభ్ారసథలు
సవలపకాలిక
అదతనయతయన

శిక్షణ

(STT) / నైప్ుణాం

7.

• QP అరహత సాధ్ించిన అభ్ారసథల అధతనయతన నైప్ుణాం ప్ోతేాక ప్ాోజెక్టట కాంద
నిరవహంచబడుత ంది.

ప్ర ో గ్ాామ్ కంద ఒక శిక్షణయ కందయోనిక లక్ష్యాలనత కటాయించడయనిక అనతసరించిన లక్షా కటాయింప్ు
ప్ది త్త ఏమిట్?

జవాబ్ు: రాష్టాటాలు / జిలాలల డిమాండ్ ప్ోకారం, కందో సామరథాంతో సరిప్ర లిన మరియు కోవిడ్-19 నిబంధనల ప్ోకారం
లక్ష్యాలు కటాయించబడతయయి. బాాచ్ ప్రిమాణం గ్రిషటంగ్ా 20 మంది అభ్ారసథలు. ఈ శిక్షణనత రెండు
సమాంతర బాాచ్లలో నిరవహంచవ్చతచ, ఒకట్ కాలస్రూమ్లో మరియు మర్కట్ లాాబ్లో
నిరవహంచబడుత ంది (అనగ్ా ఒక నిరిిషట సమయంలో 2 సమాంతర బాాచ్లు).

8.

ఈ ప్ోతేాక ఆరోగ్ా సంరక్షణ శిక్షణయ కారాకామానిన అందించడయనిక ఏవన
ై య కోవిడ్-19 ప్ాోమాణిక
ఆప్రట్ంగ్ విధ్యనయలు ప్ాట్ంచయలి్న అవ్సరం ఉందయ?

జవాబ్ు:

ఆరోగ్ా మరియు కుటుంబ సంక్ష్మ మంత్తోతవశాఖ జారీ చేసన
ి మారగ దరశకాలనత మీరస అనతసరించయలి్
ఉంటుంది:
(https://www.pmkvyofficial.org/App_Documents/News/2909_NSDC_Guidlines_5_10
_12.pdf), గ్ృహ వ్ావ్హారాల మంత్తోతవ శాఖ మరియు నప్
ై ుణా అభివ్ృదిి మరియు వ్ావ్సాథప్క
మంత్తోతవ శాఖ (https://pmkvyofficial.org/App_Documents/News/OMs-and-SOP-foropening-of-TCs-under-PMKVY-2016-20.pdf), TC లో కోవిడ్-19 సంకామణనత నివారించే
నివారణ చరాలపై ప్ర ో గ్ాాం యొకి గ్డువ్ుకాలంలో, ఎప్పట్కప్ుపడు కందో, రాషట ా మరియు సాథనిక
అధ్ికారసలచే నవీకరించబడుతయయి మరియు వ్రిుసు ాయి.

9.

శిక్షకుల శిక్షణ (ToT), నిరణయాధ్ికారసల శిక్షణ (ToA), అంచనయ మరియు ధృవ్ప్తయోలు ఎవ్రస జారీ
చేసు ారస?

జవాబ్ు:

PMKVY 3.0 మారగ దరశకాల ప్ోకారం, సంబంధ్ిత సకాటర్స సిిల్ కౌని్ల్ (SSC) చేత ToT
ఇవ్వబడుత ంది, అనగ్ా హెల్ుకర్స SSC 6 ఆరోగ్ా సంరక్షణ రంగ్ాల ఉదయ ాగ్ ప్ాతోలకు మరియు
లాజిసిటక్ట్ SSC చేత LMO డెవ్
ై రల కు శిక్షణ ఇవ్వబడుత ంది.
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10.

ఆరోగ్ా సంరక్షణ రంగ్ంలో శిక్షణ కోసం తీసతకునన ఉదయ ాగ్ ప్ాతోలు ఏమిట్ మరియు ఇది ఇప్పట్క
ఉనన కావలిఫికషన్ ప్ాాక్టలకు (కూాపి) ఎలా మాాప్ చేయబడింది? ప్ోతేాక ప్థకం కంద అభ్ారసథలనత
చేరసచకోవ్డయనిక కనీస విదయా ప్ోమాణయలు ఏమిట్?

జవాబ్ు:

తగ్ిగన గ్ంటలతో హెల్ుకర్స సకాటర్స సిిల్ కౌని్ల్్ (SSC) ఖరారస చేసన
ి ఆరస (06) ఉదయ ాగ్ ప్ాతోలు
అధతనయతన నైప్ుణాం / STT కోసం దిగ్ువ్ పేర్ినబడయ్యి మరియు నప్
ై ుణాం మరసగ్ుదల/ RPL
శిక్షణ ప్ాత / అసల ైన QPలలో మాతోమే జరసగ్ుత ంది:

కా.
సం.

కోవిడ్

1

క్ాాష్ క్ోర్సు QP QP

క్ాాష్ క్ోర్సు

క్ోడ్

ఫోంట్ల ైన్

వ్రిర్స

(ప్ాోథమిక వైదా సదతప్ాయ

క్ట

మాోప

చేయబ్డ్ంద్ి

కనీస విద్యో పోమాణం

జనరల్ డూాటీ అసిసట ంట్
HSS/Q5104

(GDA)

10 ప్ాస్

మది త ) -CFW-BCS
కోవిడ్

2

3

ఫోంట్ల ైన్

వ్రిర్స

(ఇంట్ వ్ది వైదా సదతప్ాయ

ఇంట్
HSS/Q5105

(HHA)

కోవిడ్

GDA

(అధతనయతన
సదతప్ాయ

వ్రిర్స
వైదా

మది త )

-

HSS/Q5605

ఆరోగ్ా

సహాయకుడు/రాలు

మది త ) - (CFW-HCS)
ఫోంట్ల ైన్

వ్ది

10 ప్ాస్

అధతనయతన

-

కాట్కల్ కర్స (GDAA)

10 ప్ాస్

(CFW-ACS)
కోవిడ్

4

ఫోంట్ల ైన్

వ్రిర్స

(శాంపిల్ సేకరణ మది త ) -

ఫ్ేల బో టరమిస్ట
HSS/Q0502

(రకు ం

శాంపిల్ తీసతకునేవారస)

12 ప్ాస్ (సైన్్)

(CFW-SCS)
కోవిడ్

5

ఫోంట్ల ైన్

(అతావ్సర
సదతప్ాయ

వ్రిర్స
వైదా

మది త )

-

అతావ్సర వైదా సాంకత్తక
HSS/Q2303

నిప్ుణుడు-

ప్ాోథమిక

(EMTB)

12 ప్ాస్

(CFW-ECS)
కోవిడ్

6

ఫోంట్ల ైన్

(మడికల్

వ్రిర్స

ఎకవపింట్

మది త ) - (CFW-MES)

HSS/Q5604

వైదా ప్రికరాల సాంకత్తక

10 వ్ తరగ్త్త + I.T.I + 3-5

సహాయకుడు/

సంవ్త్రాల అనతభ్వ్ం లేదయ

(META)

రాలు

డిప్ల మా
విషయాలు)
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సంబంధ్ిత

11.

సరిటఫైయింగ్

కౌని్ల్్

/

అసస్మంట్

బాడీలచే

కాాష్

కోరస్

ప్ర ో గ్ాామ్లు

ఆమోదించబడుతయయా లేదయ సిఫారసత చేయబడతయయా?
జవాబ్ు:

కోవిడ్ నతండి తల త్తు న అసాధ్యరణ సవాళ్ల నత ప్రిశీలిసేు , ఎంచతకునన నేషనల్ ఆకుాపేషనల్ సాటండర్స్ ్
(NOS) తో కూడిన సంక్ష్పిత ఉదయ ాగ్ ప్ాతోలపై శిక్షణ కోసం నేషనల్ కౌని్ల్ ఆఫ్ వొకషనల్ ఎడుాకషన్
& ట్ని
ై ంగ్ (NCVET) నతండి ప్ోతేాక అనతమత్త లభించింది మరియు ఈ ప్ోతేాక కారాకామానిక
సమయం తగ్ిగంచబడింది.

12.

శిక్షణ ఇవ్వడయనిక శిక్షణ కందయోలనత (TCలు) ఎలా ఎంపిక చేసు ారస మరియు ఎలా ఎంప్ాానల్ చేసు ారస?

జవాబ్ు:

శిక్షణ భాగ్సావములు / శిక్షణయ కందయోలు కంది ప్ాోధ్యనాత ప్ోకారం ఎంపిక చేయబడతయయి మరియు
ఎంప్ానల్ చేయబడతయయి:
i.

జిలాలలోని PMKK లు/PMKVY శిక్షణయ కందయోలు, మరియు / లేదయ

ii.

శిక్షణయ కందయోలు PMKVY యొకి CSSM భాగ్ం కంద SSDM చే అనతబంధ్ించబడినవి మరియు
గ్ురిుంప్ు ప్ ందినవి, మరియు / లేదయ

iii.

శిక్షణయ కందయోలు కందో ప్ోభ్ుతవ DDUGKY / NULM ప్థకాల కాంద అనతబంధంగ్ా మరియు
గ్ురిుంప్ు ప్ ందినవి, మరియు / లేదయ

iv.

పవ
ై ట
ే ు రంగ్ానిక అనతబంధ ఆరోగ్ా నిప్ుణుల శిక్షణ కోసం NSDC అనతబంధంగ్ా మరియు
గ్ురిుంప్ు ప్ ందిన జిలాలలోని ఇతర శిక్షణయ కందయోలు, మరియు / లేదయ

v.

అటువ్ంట్ శిక్షణ కోసం DSC / SSDM సిఫారస్ చేసిన ఆసతప్తో లు / నరి్ంగ్ / ప్ారామడిక్ట
ప్ాఠశాలలు

13.

ఆన్-ది-జాబ్ ట్ని
ై ంగ్ (OJT) నిరవహంచడయనిక ఏది వేదిక అవ్ుత ంది?

జవాబ్ు:

సహకార ప్ోయతయనల దయవరా DSCలు, జిలాల ఆరోగ్ా అధ్ికారసలు, SSDMలు మరియు శిక్షణయ ప్ోదయత
(TP) / ప్ాోజెక్టట ఇంపిల మంట్ంగ్ ఏజెనీ్ (PIA) ఏరాపటుతో ఆసతప్తో లు / ఆరోగ్ా సంరక్షణ కందయోలలో
ఉదయ ాగ్ శిక్షణ (OJT) ఏరాపటు చేయాలి.

14.

OJT కాలంలో ట్నీ
ై లకు వారి బో రి్ంగ్ & లాడి్ంగ్ కోసం ఎంత సట ఫండ్ కటాయించబడుత ంది?

జవాబ్ు:

OJT కోసం గ్ురిుంచబడిన ప్ోత్తప్ాదించిన ఆరోగ్ా సదతప్ాయాలు/ ఆసపతో లు అలాగ్ ట్ైనీలనత
ఉండటానిక అవ్సరమన
ై ప్ోదశ
ే ం అభ్ారసథల నివాసాలకు దూరంగ్ా ఉండవ్చతచ కాబట్ట, బో రి్ంగ్&
లాడి్ంగ్, 90 రోజుల OJT కోసం రోజుకు 125 రూప్ాయలు అభ్ారసథలకు చెలిలంచబడుత ంది.

15.

ఆన్ జాబ్ ట్ని
ై ంగ్ సమయంలో హాజరసనత ఎలా నిరాిరిసు ారస?

జవాబ్ు:

ఒక లాగ్బుక్ట / లాగ్ ష్్ట్ రోజువారీగ్ా OJT ప్ోదశ
ే ంలో నిరవహంచబడుత ంది అలాగ్ OJT సమయంలో
ప్రావేక్షకుడు దయనిక ప్ోత్తరూప్ంగ్ా సంతకం చేసు ారస. హాజరస మరియు లాగ్బుక్ట రికారస్నత
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నిరవహంచడం శిక్షణయ ప్ోదయత / కందోం యొకి బాధాత, మరియు పేర్ినన ప్ోదేశంలో అప్లోడ్
చేయాలి (ప్రావేక్షణ సూచనల దయవరా కమూానికట్ చేయడయనిక).
అభ్ారిథ ఎప్ుపడు (అధతనయతన నప్
ై ుణాం కోసం నమోదత చేసతకునయనడు) ధృవీకరణ ప్ ందతతయరస

16.

మరియు అందతలో ఏమి ఉంటుంది?
జవాబు:

శిక్షణ (కాలస్రూమ్ & OJT) మరియు అసస్మంట్నత విజయవ్ంతంగ్ా ప్ూరిు చేసన
ి తరసవాత,
అభ్ారసథలకు శిక్షణ ధృవీకరణ ప్తోం ఇవ్వబడుత ంది.

17.

అభ్ారిథ ఎప్ుపడు (అప్సిిలిల ంగ్ కోసం చేరాడు) ధృవీకరణ ప్ ందతతయరస మరియు అందతలో ఏమి
ఉంటుంది?

జవాబ్ు:

శిక్షణ (కాలస్రూమ్ & OJT) మరియు అసస్మంట్నత విజయవ్ంతంగ్ా ప్ూరిు చేసిన తరసవాత,
అభ్ారసథలకు శిక్షణ ధృవీకరణ ప్తోం ఇవ్వబడుత ంది.

ఈ కారాకామం కంద అభ్ారిథక ఇవ్వబడే ప్ోయోజనయలు మరియు అధ్ికారాలు ఏమిట్?

18.

జవాబ్ు: ఈ ప్ోతేాక కారాకామం కంద శిక్షణ ప్ ందినవారిక ఈ కాంది అరహతలు ఇవ్వబడుత నయనయి:

19.

•

‘కోవిడ్ యోధతడు’ గ్ా గ్ురిుంప్ు

•

కోవిడ్ టీకా

•

OJT సమయంలో శిక్షణ ప్ ందినవారిక వ్ాకు గ్త రక్షణ సామగ్ిా (PPE) అందించడం

•

PMKVY 3.0 మారగ దరశకాల ప్ోకారం ప్ోయోజనయలురివార్స్ డబుబ - ప్ోత్త అభ్ారిథక 500 రూప్ాయలు
PMKK లేదయ అనతబంధ PMKVY శిక్షణయ కందోం అందతబాటులో లేనప్ుపడు శిక్షణ ఎలా ఇవ్వబడుత ంది?

జవాబ్ు:

అవ్సరమన
ై మౌలిక సదతప్ాయాలు మరియు ఆరోగ్ా సంరక్షణ రంగ్ శిక్షణయ అనతభ్వ్ం ఉనన సంసథ నత
DSC లు / SSDM లుగ్ా గ్ురిుంచవ్చతచ మరియు ప్ోసు తత మారగ దరశకాల ప్ోకారం గ్ురిుంప్ు మరియు
అనతబంధ్యనిక సిఫారసత చేయవ్చతచ. శిక్షణయ కారాకామం అమలు కోసం కందయోలలోక రావ్డయనిక
సవ్రించిన మరియు తగ్ిగంచబడిన గ్ురిుంప్ు మరియు అనతబంధ ప్ోకయ
ా నత అనతసరించయలి.

20. ప్థకం కంద శిక్షణ ప్ ందిన అభ్ారసథల ఎంపిక / నియామకానిక ఏ ఏజెనీ్లు బాధాత వ్హంచయలి?
జవాబ్ు: శిక్షణ ప్ ందిన అభ్ారసథల నియామకానిన ఆరోగ్ా సౌకరాాలు మరియు ఆసతప్తో లలో DSC, NSDC,
HSSC, మరియు ట్ని
ై ంగ్ ప్ ో వడ
ై ర్స / సంటర్స దయవరా నిరాిరించవ్చతచ.

21. ప్ోతాే క కారాకామం అంతటా వివిధ కారాకలాప్ాల సజావ్ుగ్ా ప్నిచేయడయనిక కాంటాక్టట చేయాలి్న కీలక
వ్ాకుులు ఎవ్రస?
జవాబు:

నయమినేటడ్
్ శిక్షణయ కందయోలు మరియు నయమినేటడ్
్ శిక్షణయ కందయోల సిబబందిక నయమినేటడ్
్ శిక్షణయ
కందయోలు మరియు ప్ోయాణించడయనిక ప్ాసతలు మరియు ఈ ప్థకానిక శిక్షణ కోసం అవ్సరమన
ై ఇతర
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ప్రిప్ాలనయ మది త లనత నిరవహంచడయనిక అనతమత్త జారీ చేసే సేవ్లనత సతలభ్తరం చేయడయనిక
DSCలు ఆయా జిలాలలో ఒక నోడల్ అధ్ికారిని నియమించయలి.

22. హాజరస, సిలబస్ ప్ూరిుచేయడం, అభాాస ఫలితయలు మొదల న
ై శిక్షణయ కారాకలాప్ాలనత ప్రావేక్ష్ించడయనిక
ప్ోతాే క ప్రావేక్షణ విధ్యనం ఏమిట్?
జవాబ్ు:

ప్ర ో గ్ాామ్ ప్రావేక్ష్ించడంలో కీలకమన
ై వాటాదయరసల ప్రావేక్షణ నిరాిణం, ప్ాతోలు మరియు బాధాతలు
PMKVY 3.0 ప్రావేక్షణ మారగ దరశకాలలో పేర్ినన విధంగ్ానే ఉంటాయి.
• అభ్ోర్సుల నమోదు: నకలీ నమోదతలనత నివారించడయనిక సిిల్ ఇండియా ప్ర రటల్ (SIP) లో అభ్ారిథ
ఆధ్యర్స సంఖా లింక్ట చేయబడయలి.
• 100% అభ్ోరిు ధ్ృవీకర్ణ: అవ్ుట్ బ ండ్ డయలింగ్ (OBD) మరియు మానతావ్ల్ కాలింగ్
ఉప్యోగ్ించి చేసు ారస.
• హాజర్స పర్ోవేక్షణ: మొబెల్
ై
అమలులో మానతావ్ల్ హాజరస రికారస్తో ప్ాటు రోజువారీ
కారాకలాప్ాల ఛయయాచితయోనిన సమరిపంచడయనిక ప్ాోజెక్టట ఇంపిల మంట్ంగ్ ఏజెనీ్లు (PIAలు)
మరియు ప్ోతేాక PIAలు (SPIAలు) అవ్సరం మరియు వ్రిుంచే చోట, జిలాలలు / రాష్టాటాలు /
UTలచే అనతమత్తంచబడిన విధంగ్ా AEBAS హాజరస విధ్యనం అనతసరించబడుత ంది.
• వీక్ీే వర్సువల్ ధ్ృవీకర్ణ: మొబెైల్ అపిల కషన్ దయవరా జరసప్బడుత ంది
• భౌతిక అకసామతు
త సందర్శనలు: శిక్షణయ కందయోలకు (TC) DSC / సేటట్ ఎంగ్జెింట్ ఆఫ్సర్స్
(SEO) చేత ప్రావేక్షణలు జరసప్బడుతయయి.
• CCTV పర్ోవేక్షణ: ష్డూాల్ ప్ోకారం శిక్షణ కామం తప్పకుండయ నిరవహంచబడుత ందని
నిరాిరించడయనిక TCలనత ప్రావేక్ష్ించడయనిక ఇది ఒక కొతు ఛయనల్. తరగ్త్త గ్ది కారాకలాప్ాల
యొకి రోజువారీ సానప్లు, అభ్ారిథ హాజరస మరియు TC యొకి ప్ోతాక్ష వీడియో ఫుటేజలకు
కంటరోల్ రూమ్ యాకె్స్ ఈ ఛయనల్ దయవరా అందతబాటులో ఉంచబడతయయి.

• అభ్ోరిు న్సరాదర్ణ: బాాచ్ కోసం నమోదత చేసతకునన అభ్ారసథలనత మాతోమే అంచనయ
వేసినటు
ల నిరాిరించడయనిక ఆధ్యర్స ఎనేబుల్్ అసస్మంట్ యాప్ (AEAP) దయవరా
నిరవహంచబడుత ంది.
• OJT పర్ోవేక్షణ: సట పండ్ డబుబ విడుదల చేయడయనిక ముందత TP చే నిరవహంచబడే
రోజువారీ లాగ్బుక్ట యొకి వారం వారం తనిఖీలు.
• పన్సతీర్స పర్ోవేక్షణ: ప్ర ో గ్ాామ్ యొకి కీలక ప్నితీరస సూచికల (KPI) ప్ురోగ్త్త సిిల్
ఇండియా ప్ర రటల్ దయవరా ప్రావేక్ష్ించబడుత ంది.
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23. ఆన్ల ైన్ ToT / ToA కోసం నిబంధన ఉంటుందయ?
అవ్ునత, హెల్ుకర్స SSC క ఆన్ల ైన్ TOT / ToA కోసం నిబంధనలు ఉనయనయి

జవాబ్ు:

విభాగం B - గురితంపు మరియు అనుబ్ంధ్ సంబ్ంధ్ిత పోశ్నలు
24. ప్ోతాే క ఆరోగ్ా సంరక్షణ కారాకామం కంద సిిల్ ఇండియా ప్ర రటల్ (SIP) లో శిక్షణయ ప్ోదయత (TP) గ్ా నమోదత
చేసతకోవ్డం ఎలా?
జవాబ్ు: ఒక కొాతు TP, SIP (https://skillindia.nsdcindia.org/) ని సందరిశంచి దశలనత అనతసరించవ్చతచ:
•

TP ‘సంసథ పేరస’ ని నమోదత చేసు తంది

•

ట్పి ‘రిజిసేటష
ా న్ కంద - ప్ోతేాక ప్థకాల కోసం రెగ్ుాలర్స కటాయింప్ులు’ ఎంచతకుంటుంది (ఇది డయోప్ డౌనయగ
అందతబాటులో ఉంటుంది)

•

TP "సంసథ యొకి రకానిన" ఎంచతకుంటుంది - కంపనీ / టోస్ట / స సట
ై ీ / ప్ోభ్ుతవ సంసథ / ధృడమన
ై
సంసథ మొదల ైనవి.
సపషల్ హెల్ుకర్స ప్ర ో గ్ాామ్ కోసం TP అడిగ్న
ి టు
ల లేదయ ష్టార్సటలిస్ట చేయబడినటు
ల రసజువ్ుగ్ా ప్నిచేసే
వ్రిుంచే ప్తోం (ల) నత అప్లోడ్ చేయడయనిక TP అవ్సరం. ఫారం సమరిపంచిన తరావత, తనిఖీ
ఏజెనీ్ (IA) రిజిసేటష
ా న్ ఫారం యొకి డెస్ిటాప్ అంచనయనత నిరవహసతుంది మరియు అనిన వివ్రాలు
సమిత్తసేు TPని “డీమ్్ రెడీ (DR)” గ్ా సూచిసతుంది.

25. TP రిజిసేటష
ా న్ ఫ్జు ఎంత?
జవాబ్ు:

TP 10,000 రూప్ాయలు చెలిలంచయలి మరియు TP రిజిసేటష
ా న్ ఫారమ్నత SIP లో సమరిపంచయలి.

26. గ్ురిుంప్ు మరియు అనతబంధ (A & A) మాడూాల్ కంద SIP పై TP యొకి డీమ్్ రెడీ (DR) సిథ త్త
యొకి చెలల ుబాటు ఏమిట్?
జవాబు:

సంటర్స గ్ురిుంప్ు, అనతబది త, మరియు నిరంతర మానిటరింగ్ యొకి ఆమోదించబడిన
మారగ దరశకాల ప్ోకారం, SIP పై DR సిథత్త యొకి చెలల ుబాటు DR సిథత్త ప్ ందిన తేదీ నతండి 3
సంవ్త్రాల కాలానిక ఉండయలి.

27. దరఖాసతు ఫారమ్నత ‘డీమ్్ నయట్ రెడీ (DNR) / కంపంట్’
టల
అని గ్ురిుంచినటల యితే TP ఎలా
సరిదిదివ్చతచ మరియు సమరిపంచగ్లదత.
జవాబ్ు: DNR అని గ్ురసు పడితే TP అపిల కషన్నత అప్డేట్ చేయవ్చతచ. అనతవ్రు నంలో లోప్ాలు / సమిత్త లేని
వాట్ని తనిఖీ చేయడయనిక మరియు SIP లో దయనిన నవీకరించడయనిక TP అసస్మంట్ రిప్ర ర్సటనత
యాకె్స్ చేయవ్చతచ.
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28.

చిరసనయమా రసజువ్ు కొరకు గ్ానత ఏ ప్తయోలనత అప్లోడ్ చేయాలి?

జవాబు:

చిరసనయమా రసజువ్ుగ్ా అప్లోడ్ చేయగ్ల ప్తయోలు:
ఆసిు యాజమానాం దసాువేజు అనగ్ా, సంసథ పేరిట ఆసిు యొకి ట్ైటల్
్ డీడ్లు సరిగ్ా సాటంప్ చేసి నమోదత

•

చేయబడతయయి.
సేటటి్ ంటు
ల , విదతాత్ బ్రలుల, ట్లిఫర న్ బ్రలులలు (BSNL లేదయ MTNL మాతోమే) సంసథ పేరట
ి చిరసనయమానత

•

సపషట ంగ్ా పేర్ింటాయి; 2 నలల కంటే ప్ాతది అవ్కూడదత.

29.

•

IT అథ్యరిటీ జారీ చేసిన ప్ాన్ కార్స్ లేదయ ప్ాన్ సమాచయర ల టర్స (సంసథ పేరస మరియు చిరసనయమాతో)

•

ష్టాప్ & ఎసాటబ్రలష్ింట్ సరిటఫక
ి ట్ వ్ంట్ మునిసిప్ల్ అధ్ికారసలు జారీ చేసిన రిజిసేటష
ా న్ సరిటఫక
ి ట్ / ల ైసన్్

•

PF రిజిసేటష
ా న్ సరిటఫికట్

•

GST నమోదత

•

ఆదయయ TAX అంచనయ ఆర్ ర్స

•

TAN కటాయింప్ు లేఖ
గ్ురిుంప్ు మరియు అనతబది త ప్ోకయ
ా
నతండి TP ఉప్సంహరణకు ఎలా దరఖాసతు చేయాలి?

జవాబ్ు:

వారి కంద ఉనన అనిన శిక్షణయ కందోం (TC)లు డి-యాకటవేట్ అయినప్ుపడే TP ఉప్సంహరణకు
దరఖాసతు చేసతకోవ్చతచ. అవ్ునత అయితే, TP SPOC ఇమయిల్ ఐడి నతండి TP ఉప్సంహరణ
అభ్ారథననత skillindia.helpdesk@nsdcindia.orgకు ప్ంప్వ్చతచ.

30.

సిిల్ ఇండియా ప్ర రటల్లో శిక్షణయ కందోం (TC) ఐడిని ఎలా సృష్ిటంచయలి?

జవాబ్ు:
31.

TP క DR హో దయ లభించిన తరావత, TP డయష్బో ర్స్ దయవరా TC ఐడిని సృష్ిటంచవ్చతచ.

SIP పై కొతు శిక్షణయ కందోం యొకి గ్ురిుంప్ు మరియు అనతబంధ ప్ోకాయ (ప్ోతేాక ఆరోగ్ా సంరక్షణ కారాకామం
కంద శిక్షణనత ప్ాోరంభించడయనిక లక్ష్యాలనత కటాయించింది / సమరథ అధ్ికారం సిఫారస్ చేసింది) ఏమిట్?

జవాబు:

సపషల్ హెల్ుకర్స ప్ర ో గ్ాాం కంద శిక్షణయ కారాకామానిన ప్ాోరంభించయలి్న కొతు శిక్షణయ కందయోలు ఈ కాంది
విధ్యనయనిన అనతసరించయలి:

1.

TC కాయిష
ే న్ - సంటర్స అకడ
ా ట
ి ేషన్ అపిల కషన్ ఫారం (CAAF) అనేది ఎంపిక చేసన
ి ఉదయ ాగ్ ప్ాతో (ల) కు
గ్ురిుంప్ు మరియు అనతబది తనత ప్ ందడయనిక TC ఆన్ల న్
ై లో SIPలో సమరిపంచే ఒక రూప్ం. (వ్రిుంచే
రససతము - INR 3,000).
i.

తనిఖీ ఏజెనీ్ (IA) DA నత నిరవహసతుంది మరియు కంపంట్
టల
దొ రికతే TC ని DR గ్ా గ్ురిుసు తంది.
తదతప్రి దశకు వళ్ల డయనిక, TC సంబంధ్ిత ప్థకం నతండి అందతకునన “సిఫారస్ లేఖ” ని అప్లోడ్
చేయాలి.
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ii.

ఒకవేళ్ TC “DNR” గ్ా గ్ురిుంచబడితే, IA ప్ంచతకునన వాాఖాలనత సూచించడయనిక మరియు
సమిత్తంచని వాట్ని TC ప్రిషిరిసు తంది.

2.

ట్సి యొకి భ త్తక తనిఖీ- శిక్షణయ కందోం అందించిన సమాచయరానిన కందోం యొకి ఆన్సైట్ తనిఖీ దయవరా
ధృవీకరించడయనిక ఇది ఒక దశ. (వ్రిుంచే రససతము – ప్ోత్త ఉదయ ాగ్ ప్ాతోకు INR 10,000 మరియు INR
1,000).
i.

మొబెల్
ై అపిల కషన్ (సాిర్సట NSDC ట్ని
ై ంగ్ సంటర్స యాప్) దయవరా IA సమాచయరానిన సంగ్ాహసతుంది. కందో
గ్ురిుంప్ు మరియు అనతబంధ మారగ దరశకాల ప్ోకారం కందోం సరిప్ర త ందని అనతకొననట్ల తే
ట , SSC క
షరత లతో కూడిన అకడ
ా ట
ి ేషన్ కోసం కందయోనిన IA సిఫారస్ చేసు తంది.

3.

సకాటర్స సిిల్ కౌని్ల్ (SSC) దయవరా గ్ురిుంప్ు - సంబంధ్ిత SSC, IA అప్లోడ్ చేసన
ి తనిఖీ నివేదికనత
సమీక్ష్ిసు తంది మరియు గ్ురిుంప్ు / షరత లతో కూడిన గ్ురిుంప్ు సిథత్తతో ఒప్పందం కుదతరసచకుంటుంది.

4.

నిరంతర ప్రావేక్షణ - భ త్తక తనిఖీ తరసవాత ఆవ్రు న ప్ుష్ నోటఫ
్ ికషన్ దయవరా నిబంధనలు మరియు
కొలమానయల ప్ోకారం TC ని నిరంతరం ప్రావేక్ష్ించయలి. ఒకవేళ్ ప్ుష్ నోటఫ
్ ికషన్పై TC సపందించడంలో
విఫలమత
ై ే, TC యొకి గ్ురిుంప్ు సర ిరస ప్ోభావితమవ్ుత ంది. (వ్రిుంచే రససతము - INR 8,000)

5.

SSC చేత అనతబంధం - TCలు SSCలతో లాంఛనంగ్ా సంబంధం కలిగ్ి ఉండటానిక ఒక ప్ది త్త, ట్నీ
ై లకు నిరిిషట
ఉదయ ాగ్ ప్ాతోల కోసం శిక్షణ ఇసతుంది. ఇది అనతబంధ రససతము చెలిలంచిన తరసవాత TCక సవయంచయలకంగ్ా
ఇవ్వబడుత ంది. (వ్రిుంచే రససతము - ప్ోత్త గ్ురిుంప్ు ప్ ందిన ఉదయ ాగ్ ప్ాతోకు 6,000 రూప్ాయలు)

32.

SIP లో ఇప్పట్క వివిధ ఉదయ ాగ్ ప్ాతోల కాంద గ్ురిుంప్ు ప్ ందిన మరియు అనతబంధంగ్ా ఉనన ఒక శిక్షణయ
కందోం ప్ోతేాక ఆరోగ్ా సంరక్షణ కారాకామంలో ఎలా ప్ాలగగంటుంది?

జవాబు:

సపషల్ హెల్ుకర్స ప్ర ో గ్ాాం కంద NSDC నతండి ఇంట్ంట్ / టారెగట్ కటాయింప్ు లేఖ వ్చిచన తరావత,
గ్ురిుంప్ు ప్ ందిన మరియు అనతబంధ శిక్షణయ కందోం రీ-డెస్ిటాప్ అసస్మంట్ (రీ-DA) కోసం
దరఖాసతు చేసతకోవ్చతచ మరియు కొతు ఉదయ ాగ్ ప్ాతో (ల) నత ఎంచతకోవ్చతచ మరియు తరచతగ్ా అడిగ్
ప్ోశనలు సంఖా 35 కాంద పేర్ినన విధ్యనయనిన అనతసరించండి.

33. SIP లో కొతు శిక్షణయ ప్ోదయత లేదయ శిక్షణయ కందోం ఆన్బో రి్ంగ్కు సంబంధ్ించిన ఏదెన
ై య అదనప్ు ప్ోశనలు లేదయ
సమసాల విషయంలో ఏదెన
ై య వబ్సట్
ై లేదయ కాంటాక్టట నం. ఉందయ?
జవాబ్ు:

ఈ లింక్ట - https://skillindia.nsdcindia.org/faqs నత దయచేసి ఆన్బో రి్ంగ్ కారాకలాప్ాలకు
సంబంధ్ించిన మరినిన వివ్రాల కోసం ప్రిశీలించవ్చతచ లేదయ TP/TCలు లేదయ మర ఇతర
వాటాదయరసడు smartdivision@nsdcindia.org వ్ది ఇమయిల్ దయవరా NSDC కందో గ్ురిుంప్ు
బృందయనిక నేరసగ్ా చేరసకోవ్చతచ.
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విభాగం C - పర్ోవేక్షణ ముసాయిద్య సంబ్ంధ్ిత తర్చుగా అడ్గ పోశ్నలు
66. మానిటరింగ్ బృందం ఎప్ుపడు అకసాితు సందరశన లేదయ TC స్వయ-అంచనయ (వ్రసచవ్ల్ ధృవీకరణ) నత
నిరవహసతుంది?
జవాబ్ు:

ప్రావేక్షణ బృందం సంబంధ్ిత కందోంలో శిక్షణ ప్ాోరంభించిన ఏదెన
ై య ప్ని రోజున ఆశచరాం సందరశన/
TC స్వయ-అంచనయనత నిరవహంచవ్చతచ. ప్ోత్త TC కనీసం ఒక భ త్తక తనిఖీ మరియు ఒక వ్రసచవ్ల్
తనిఖీని కలిగ్ి ఉండయలని ఊహంచబడింది.

34.

ఆటరమేటడ్
్ మరియు మానతావ్ల్ కాల్్ దయవరా ఎంత మంది అభ్ారసథలు ధృవీకరించబడతయరస?

జవాబ్ు:

సపషల్ హెల్ుకర్స ప్ర ో గ్ాామ్లో చేరన
ి అభ్ారసథలందరినీ ప్నిక అంకతమన
ై కాల్ సంటర్స బృందం
ధృవీకరిసు తంది. కాల్ సమయంలో అడిగ్ ప్ోశనలు శిక్షణయ కందోం సౌకరాాలు, లక్షణయలు, అందతబాటులో
ఉనన శిక్షణయ సామగ్ిా మొదల ైన వాట్క సంబంధ్ించినవి అయివ్ుండయలి మరియు ఏవైనయ సమిత్త లేని
ప్ోశనలనత అడిగ్న
ి టల యితే రికార్స్ అవ్ుతయయి.

35.

వ్రసచవ్ల్ ధృవీకరణ అనతవ్రు నంలో రోజువారీ అప్లోడ్ కంద ఏమి చేయాలి?

జవాబ్ు:

TC లు రోజువారీ అనతవ్రు నంలో పేర్ినన విధంగ్ా సమూహ ఫర టరలు మరియు వీడియోలతో రోజువారీ
కారాకలాప్ాలనత అప్లోడ్ చేయాలి. రోజువారీ అప్లోడ్లో భాగ్ంగ్ా TCలు అనతవ్రు నంలో లభించే ఫేస్
రికగ్ినషన్ ఫ్చర్స దయవరా అభ్ారసథల హాజరసనత కూడయ నమోదత చేయాలి.

36.

ఇన్ెకటర్స ఒక శిక్షణయ కందయోనిన ఏ సమయంలో సందరిశసాురస?

జవాబ్ు:

విజిట్ంగ్ ఇన్ెకటర్స ఒక నిరిిషట కందయోనిక బాాచ్ ట్ైమింగ్ వివ్రాలనత కలిగ్ి ఉంటారస మరియు PMKVY
మారగ దరశకాల ప్ోకారం మనః ప్ూరవకంగ్ా తనిఖీ చేయడయనిక శిక్షణ సమయంలో సందరిశసాురస.

37.

అకసాితు సందరశన / TC స్వయ-అంచనయ సమయంలో తనిఖీ చేయబడే ప్ారామిత లు ఏమిట్?

జవాబ్ు:

అకసాితు సందరశన / TC స్వయ-అంచనయ సమయంలో తనిఖీ చేయబడే ప్ోధ్యన ప్ారామిత లు
దిగ్ువ్ పేర్ినబడ్ వి:

•

అభ్ారసథల హాజరస రికారస్

•

అవ్సరమైన సౌకరాాలు మరియు మౌలిక సదతప్ాయాల అందతబాటు

•

మారగ దరశకాల ప్ోకారం శిక్షణయ సామగ్ిా అందతబాటు

•

మారగ దరశకాల ప్ోకారం PMKVY యొకి బాోండింగ్

•

ట్న
ై ర్స అరహత ప్తయోలు మరియు TOT ధృవీకరణ

•

TC దయవరా ఏవన
ై య అనత్త
ై క ప్ది త లు
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38.

అసంబది కందయోలపై ఎలాంట్ చరాలు తీసతకుంటారస?

జవాబ్ు: వ్ాతయాస కందయోనిక ష్టర కాజ నోటీసత (SCN) జారీ చేయబడుత ంది, దీనిలో SCN లో పేర్ినన సమసాలపై
సాక్ష్యాలనత సమరిపంచమని కోరతయరస. అసంబది కందయోలకు వ్ాత్తరకంగ్ా వ్ావ్హరించే అధ్ికారం ఉనన
అంతరగ త ప్రావేక్షణ కమిటీ, ప్రావేక్షణ బృందం చేసిన దరాాప్ుు యొకి సాక్ష్యాలనత మరియు
ఫలితయలనత విశలలష్స
ి ు తంది మరియు నిరవచించిన పనయలీట గ్ిాడ్ (PMKVY అధ్ికారిక వబ్సట్
ై లో
లభిసతుంది) ప్ోకారం తగ్ిన చరాలు తీసతకుంటుంది.
39.

ష్టర కాజ నోటస
ీ త జారీ చేసినప్ుపడు TCక ఏమి జరసగ్ుత ంది?

జవాబ్ు:

ష్టర కాజ నోటస
ీ త జారీ చేసన
ి తరావత, చెలిలంప్ులు మరియు అసంబది కందయోల యొకి SIP లాగ్ిన్
నిలిపివయ
ే బడతయయి మరియు తగ్ిన చరా కోసం కసతనత IMC ముందత ప్ోదరిశసాురస. అలాగ్, హో ల్్
సమయంలో, TC SIP లో కొతు బాాచ్లనత సృష్ిటంచలేకప్ర త ంది. ఇంటరనల్ మానిటరింగ్ కమిటీ
(IMC) నిరణయం ప్ోకారం తదతప్రి చరాలు తీసతకుంటారస.

40.

TCని ససపని న్ / బాలక్ట లిస్ట చేయమని IMC సిఫారసత చేసేు ఏమి జరసగ్ుత ంది?

జవాబు: శిక్షణయ కందోం యొకి ససపని న్ / బాలక్ట లిసిటంగ్నత IMC సిఫారసత చేసేు, SIP లాగ్ిన్ నిలిపివేయబడుత ంది
మరియు సందరశన రోజున కొనసాగ్ుత నన బాాచ్ల చెలిలంప్ు లేదయ భ్విషాత్ బాాచ్లు (టాోంచె 1
చెలిలంచినవి లేదయ టాోంచె 1 అందతకునన ఇన్వాయిస్) భ్విషాతు

చెలిలంప్ులు నతండి త్తరిగ్ి

ప్ ందబడతయయి.
41.

ష్టర కాజ నోటస
ీ తకు నేనత ఎలా సపందించయలి?

జవాబు:

SCN జారీ చేసిన తరావత, CCTV ఫుటేజ, తేదీ మరియు సమయం సాటంప్ చేసిన ఛయయాచితయోలు,

అవ్సరమైన డయకుామంటేషన్ మొదల ైన అనిన ఆధ్యరాలనత తనిఖీ రోజుకు అందతబాటులో ఉంచడం TC / TP
యొకి బాధాత. SCN అతాంత ప్ాోముఖాతతో ప్రిగ్ణించబడయలి మరియు అందతబాటులో ఉనన అనిన
ఆధ్యరాలతో సపందించయలి మరియు సమయసూ్రిుతో IMC ల నిరణయం ఆలసాం కాకుండయ ఉండయలి.
42.

ఇన్ెకటర్స నివేదక
ి కాకుండయ కసతలనత ప్రిషిరించడంలో ప్రావేక్షణ బృందం ఇతర ఆధ్యరాలనత
ప్రిశీలిసతుందయ?

జవాబ్ు:

ఇన్ెకటర్స నివేదిక కాకుండయ, కాల్ ధతోవీకరణ, హాజరస రికారస్లు, SCN కు ప్ోత్తసపందనగ్ా TP / TC
సమరిపంచిన సాక్ష్యాలు వ్ంట్ వివిధ ఛయనల్్ దయవరా సేకరించిన ఇతర ఆధ్యరాలనత దరాాప్ుులో
విశలలష్ించవ్చతచ.
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43.

ప్రావేక్షణ తనిఖీ భ త్తకంగ్ా అవ్ుత ందయ లేదయ వ్రసచవ్ల్ అవ్ుత ందయ?

జవాబ్ు: శిక్షణయ కందోం / సాథనయలు ఉనన సంబంధ్ిత రాష్టాటాలు / UTలు / జిలాలలు విధ్ించిన కోవిడ్ ప్రిమిత లనత
బట్ట ఇది భ త్తక లేదయ వ్రసచవ్ల్ కావ్చతచ.
44.

భ త్తక/ వ్రసచవ్ల్ తనిఖీ సమయంలో ప్రావేక్ష్ించబడే ప్ారామిత లలో ఏదెన
ై య సడలింప్ు
ఉంటుందయ?

జవాబ్ు:

PIA లు మరియు SPIA లు మొబెల్
ై అపిల కషన్ దయవరా హాజరస రికారస్లతో ప్ాటు రోజువారీ కారాకలాప్ాల
ఫర టరనత సమరిపంచయలి్న అవ్సరం ఉంది మరియు వ్రిుంచే చోట , జిలాలలు / రాష్టాటాలు / UTలచే
అనతమత్తంచబడిన విధంగ్ా AEBAS హాజరస విధ్యనం అనతసరించబడుత ంది.

45.

శిక్షణ ఆపివయ
ే డం లేదయ శిక్షణ ష్డూాల్ యొకి ఏదెన
ై య వ్ాతయాసం వ్ంట్ ప్రిసథ త
ి లలో ప్ో-కోవిడ్ ప్రావేక్షణ
ఆదేశాలు వ్రిుసు ాయా?

జవాబ్ు:

అవ్ునత, ప్ో-కోవిడ్ ప్రావేక్షణ ఆదేశాలు వ్రిుసు ాయి మరియు శిక్షణ ష్డూాల్లో ఏదెైనయ మారసప గ్ురించి
శిక్షణ భాగ్సావమి / కందోం NSDC ప్రావేక్షణ & వాాప్ార బృందయనిక తెలియజయాలి. ఒకవేళ్
సమాచయరం ముందతగ్ానే భాగ్సావమాం చేయబడకప్ర తే మరియు ప్రావేక్షణ తనిఖీ సమయంలో
సమిత్తంచనివి గ్మనించినటల యితే, ఆమోదించబడిన పనయలీట గ్ిడ్
ా ప్ోకారం అసంబది శిక్షణయ కందోం /
భాగ్సావమిపై చరాలు తీసతకోబడుతయయి.

46.

భ త్తక / వ్రసచవ్ల్ తనిఖీ సమయంలో TC అసంబది ంగ్ా ఉననటు
ల తేలితే జరిమానయలోల ఏమైనయ సడలింప్ు
ఉంటుందయ?

జవాబ్ు:

వ్ాతయాస శిక్షణయ కందయోలు / సాథనయల జరిమానయపై నిరణయం ప్ూరిుగ్ా అంతరగ త ప్రావేక్షణ కమిటీ (IMC)
యొకి అభీష్టాటనతసారం ఉంటుంది. దరాాప్ుు సమయంలో సేకరించిన సాక్ష్యాలనత IMC విశలలష్ిసు తంది
మరియు దయని ఆధ్యరంగ్ా తగ్ిన చరాలు తీసతకుంటుంది.

47.

TC సల్్-అసస్మంట్ యాప్ (రియల్ ట్ైమ్ వ్రసచవ్ల్ వరిఫక
ి షన్) అంటే ఏమిట్ మరియు ఇది ఎలా
ప్నిచేసు తంది / సమరిించతకుంటుంది?

జవాబు:

PMKVY మానిటరింగ్ బృందం ‘TC సల్్-అసస్మంట్’ మొబెల్
ై అపిల కషన్నత ప్ోవేశపట్టంది, దీని దయవరా
యాదృచిిక మొబెైల్ ప్ుష్ నోట్ఫక
ి షన్నత శిక్షణయ కందోం (TC) / లగకషన్ SPOCలకు ప్ంప్డం
ప్ాోరంభిసతుంది. మరియు శిక్షణయ సాథనం / కందోం యొకి వారి ‘స్వయ-అంచనయ’ ప్ూరిు చేసు తంది. SIP
లో శిక్షణ భాగ్సావమి (TP) / PIA ప్ోకట్ంచిన విధంగ్ా శిక్షణయ సమయంలో ఎప్ుపడెన
ై య ప్ుష్
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నోటఫ
్ ికషన్ ప్ంప్బడుత ంది. మొబెల్
ై అనతవ్రు నం TC స్వయ-అంచనయనత ప్ూరిు చేయడయనిక
సంగ్ాహంచయలి్న ఆబె్కటవ్ ప్ారామిత ల శలాణిని అందిసు తంది.
48.

సల్్-అసస్మంట్ అనతవ్రు నయనిన ఎలా డౌన్లోడ్ చెయాాలి?

జవాబ్ు:

ఈ మొబెల్
ై అనతవ్రు నయనిన TC / location SPOC లు వారి మొబెల్
ై ఫర నల లో డౌన్లోడ్ చేసతకోవాలి
(SIP / SDMS లో మొబెైల్ నంబరసల ఇవ్వబడయ్యి). మొబెల్
ై లో TC సల్్ అసస్మంట్ యాప్నత
దిగ్ువ్ ఇవ్వబడిన లింకుల నతండి డౌన్లోడ్ చేయవ్చతచ:

49.

•

IOS: itms-apps://itunes.apple.com/app/id1196090587

•

ఆండయోయిడ్: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.senpiper.nsdc
నోటఫ
్ ికషన్ హెచచరికనత అంగ్ీకరించే ముందత TCలు ఏమి తెలుసతకోవాలి?

జవాబ్ు:

అపిల కషన్ నత ఇనయటాలేషన్ చేసన
ి తరసవాత, TC SPOC ఒక లాగ్ిన్ పేజీలో అడుగ్ుపడుత ంది, అకిడ
అతనత / ఆమ వారి ఆధ్యరాలనత ఉప్యోగ్ించి లాగ్ిన్ అవావలి, ఇది TC తో PMKVY మానిటరింగ్
బృందం / సన్పిప్ర్స చేత భాగ్సావమాం చేయబడుత ంది. TC SPOC వారి ప్రికరం నోట్ఫక
ి షన్
రింగ్నత స్వకరించడయనిక వేచి ఉండయలి, ఇది ‘TC సల్్- అసస్మంట్’ ప్ోకాయనత ప్ాోరంభించడయనిక
హెచచరిక నోట్ఫక
ి షన్. TC SPOC నోటఫ
్ ికషన్ హెచచరికనత అంగ్ీకరించిన తరావత, అది చివ్రిలో
“కంప్ల ట్ ఆడిట్” బటన్ ఉనన ఫారం లోక వ్సతుంది. అసస్మంటున ప్ాోరంభించడయనిక, ఛయయాచితయోలనత
కల క్ట చేయడం లేదయ అసస్మంట్ రూప్ంలో సంబంధ్ిత ప్ారామిత లనత కాాప్చర్స చేయడం
ప్ాోరంభించండి. విజయవ్ంతంగ్ా సమరిపంచడయనిక TC SPOC 75 నిమిష్టాలోల TC-సల్్ అసస్మంట్
ఫారమ్నత ప్ూరిు చేయాలి్ ఉంది. (TC సల్్ -అసస్మంట్ ఫారం యొకి సానప్ష్టాటు
ల
జయడించబడయ్యి).
డెమో క్ోసం, దయచేస్ి ఈ లంక్టను యాక్ెుస చేయండ్:
https://drive.google.com/file/d/1d62Ipj936QRGx-NoFFZgg1VPBp8GVjs5/view

50.

కొనిన కారణయల వ్లల TC SPOC నోటఫ
్ ికషన్ హెచచరికనత కోలోపతే ఏమి జరసగ్ుత ంది?

జవాబ్ు: కొనిన కారణయల వ్లల TC SPOC హెచచరికనత కోలోపయినటల యితే, వారస మొబెైల్ అపిల కషన్లో హెచచరికల
విభాగ్ానిన (స్రన్
ీ దిగ్ువ్ కుడి మూలలో) సూచించవ్చతచ, సల్్- అసస్మంట్ ప్ోకయ
ా కు సంబంధ్ించి
గ్మనింప్బడని హెచచరికలనత తనిఖీ చేయవ్చతచ.
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51.

వ్రసచవ్ల్ ప్రావేక్షణ తనిఖీని ప్ూరిు చేయడయనిక శిక్షణ కందోం / సాథనం నతండి ఎవ్రిక అధ్ికారం ఉంటుంది?

జవాబ్ు:

వ్రసచవ్ల్ ధృవీకరణ కోసం నోటఫ
్ ికషన్ హెచచరిక (లింక్ట) వ్రసచవ్ల్ ప్రావేక్షణ తనిఖీని ప్ూరిు
చేయడయనిక రిజిసట ర్స్ శిక్షణయ కందోం / సాథనం SPOC క ప్ంప్బడుత ంది. అందతవ్లల , శిక్షణ
భాగ్సావములు / కందయోలు SIP లేదయ SDMS లో శిక్షణయ కందోం / సాథన SPOC వివ్రాలనత
నవీకరించమని అభ్ారిథంచబడతయయి.

52.

CCTV మానిటరింగ్ అంటే ఏమిట్?

జవాబు:

ప్ోత్త TC నతండి ఎంచతకునన CCTV TC కారాకలాప్ాలపై నిరంతర ఫ్డలనత స్వకరించడయనిక NSDC
కందీక
ో ృత నియంతోణ గ్దితో అనతసంధ్యనించబడుత ంది. తరగ్త్త గ్దిలో తగ్ినంత అభ్ారసథలు
లేకప్ర వ్డం లేదయ నిరిిషట ఉదయ ాగ్ ప్ాతోలో శిక్షణ కోసం అవ్సరమన
ై ప్రికరాలు అందతబాటులో
లేకప్ర వ్డం వ్ంట్ అసంబది సందరభంలో అనతవ్రు నంలో అంతరినరిిత AI ఫ్ాలగ్ అవ్ుత ంది. నయక్ట
కమాండ్ దయవరా ల ైవ్ వీడియో ఫ్డ్ యొకి ఫ్చర్స కూడయ అపిల కషన్లో ఉంటుంది.

అనుబ్ంధ్ం 3: ముఖ్ోమైన డయకుోమంటే కు లంకులు
కా.

డయకుోమంట్ యొకి పలర్స

లంక్ట

PMKVY మారగ దరశకాలు

https://pmkvyofficial.org/App_Documents/News/PMKYGuideline_report_(08-01-2021)V3.pdf

సం.
1.

(2020-2021)

2.

సాధ్యరణ వ్ాయ నిబంధనలు

3.

ప్రావేక్షణ మారగ దరశకాలుPMKVY 3.0

4.

సాధ్యరణ వ్ాయ నిబంధనల
మినహాయింప్ు: “ప్ డిగ్ింప్ు
ప్ని”
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https://pmkvyofficial.org/App_Documents/News/Comm
on_Norms.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)

Customized Crash Course Programme for COVID Warriors

42 | P a g e

