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மொகொண சப களின் முதன்பமச் பசயலொளர்கள் அபனவருக்கும்  

மொவட்ட பசயலொளர்கள் அபனவருக்கும்  
 
 

குபைந்த வருமொனம் ப றும் குடும் ங்களின் அங்கத்தவர்கள் 100,000 

ப ருக்கு பதொழிற் யிற்சி வழங்கும் பதசிய நிகழ்ச்சித் திட்டம் 
 

அரசொங்கத்தின்  ‘ சுபீட்சத்தின் பநொக்கு ”அரச பகொள்பகக்கு இணங்க ஏபழக் 

குடும் ங்களுக்கு பகபகொடுத்து ப ொருளொதொர அ ிவிருத்திக்கு அவர்களது  ங்களிப்ப  

ப றும் பவபலத் திட்டத்தின் கீழ் ,பதர்ச்சிப ற்ை கபலஞர்கள்  100,000 ப பரக் 

பகொண்ட  ல்பநொக்கு பசயலணிபயொன்பை உருவொக்குவதற்கு 

உத்பதசிக்கப் ட்டுள்ளது .இதன் கீழ்  ிரபதச பசயலொளர்  ிொிவு மட்டத்தில் 

பதொிவுபசய்யப் டும் விண்ணப் தொரர்கபள பதொழிலில் இபணப் தற்கு முன்னர்  06 

மொத கொலத்திற்கு பதொிவுபசய்யப் ட்ட பதொழிபலொன்றுக்கொன  யிற்சிபநைிபயொன்றுக்கு 

அனுப் ி அதன் இறுதியில் பதசிய பதொழில் தகுதிச் சொன்ைிதபழ  QVN-3 ) வழங்குவதற்குத் 

தீர்மொனிக்கப் ட்டுள்ளது .இந்தப்  யிற்சி நிகழ்ச்சியின் பதொழிற் யிற்சி , ல்பநொக்கு 

அ ிவிருத்திச் பசயலணித் திபணக்களத்தின் பகொொிக்பகயின் ப ொில் பதசிய 

பதொழில் யிற்சி மற்றும் பகத்பதொழில்  யிற்சி அதிகொரசப யினொல்  (QNIAN )

நடொத்தப் டும். 
 

2. மொகொணக் குழு 
 
இந்த பவபலத்திட்டத்பத நபடமுபைப் டுத்துவதன் பதொடர்புபடய வபகயில் 

முதன்பமச் பசயலொளர்களின் கீழ் இயங்கும் நிறுவனங்களின் பநரடி ஒத்துபழப்ப  

வழங்க பவண்டும் .அதனொல் அபனத்து மொகொண சப களின் கீழும் உள்ள நிறுவனங்களின் 

ஒத்துபழப்ப ப் ப ற்றுக் பகொள்ளும் விதத்தில் மொகொண தபலபமச் பசயலொளர்களின் தபலபமயில் 

மொகொணக் குழுபவ நியமிப் து அவசியமொகும். 
 

2.1 மொகொணக் குழுவின் கட்டபமப்பு 

 

 மொகொண தபலபமச் பசயலொளர் )தபலவர்( 

 மொகொணத்தினுள் அபமந்துள்ள மொவட்டங்கபளப்  ிரதிநிதித்துவம் பசய்யும் 

விதத்தில் மொவட்ட பசயலொளர்களின்  ிரதிநிதிபயொருவர் 

  ல்பநொக்கு அ ிவிருத்திச் பசயலணித் திபணக்களத்தின் மொகொணப்  ிரதிநிதி 

 QNIAN நிறுவனத்தின் குைித்த மொகொணத்திற்குப் ப ொறுப் ொன  ணிப் ொளர் 

 இந்தப்  யிற்சி நிகழ்ச்சியுடன் பதொடர்புபடய அபமச்சுக்களின்  ிரதிநிதிகளும் 

பதபவக்கு ஏற்  குழுவின் அங்கத்தவர்களொக இபணந்து பகொள்வொர்கள். 

මදේ පඅාංකය  ඔදබ් පඅාංකය     දි ය  
எனது இல  உமதுஇல  ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප திகதி:         
My No Your No Date 

 

 2020.07.02 
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2.2 வகி ொகம் 
 

2.2.1 மொகொண அதிகொரப்  ிரபதசத்தில் உள்ள  யிற்சி வளவொளர்கபள அபடயொளம் 

கொணுதல். 

2.2.2 இந்தப்  யிற்சி நிகழ்ச்சிபய சிைப் ொக நடொத்துவதற்கும்  யிற்சி பமற் ொர்பவச் 

பசயற் ொடுகளுக்குப்  யனுள்ளதொக அபமயும் என்று மொவட்ட 

பசயற்குழுவினொல் அபடயொளம் கொணப் டும்  ிரபதச பசயலகங்களில் 

 ணிபுொியும் மொகொண சப யின் கள உத்த்திபயொகத்தர்கபள அல்லது 

பதொழில்நுட்  உத்திபயொகத்தர்கபள பதபவக்கு ஏற்  விடுவித்தல். 

2.2.3  யிற்சிகளுக்கொன விொிவுபர மண்டங்கபளயும் உட்கட்டபமப்பு வசதிகபளயும் 

அைிமுகப் டுத்தி வழங்கல் பசய்வதற்கு நடவடிக்பக எடுத்தல். 

 

2.2.4 பகொட் ொட்டு அைிவின்  ின்னர் இந்தப்  யிலுநர்கபள பகத்பதொழில்களில்/ 

நிறுவனங்களில் பதொழில்  யிற்சியில் ஈடு டுத்துவதற்குத் பதபவயொன 

 யிற்சிகபள வழங்குதல். 

 

3 .மொவட்ட பசயற்குழு  

 
 

இப் யிற்சி நடவடிக்பககள் ஒவ்பவொரு மொவட்டத்திலும்  ிரபதச பசயலக மட்டத்தில் 

நடொத்தப் டவுள்ளன. அதபன சிைப் ொக நடொத்துவதற்கு மொவட்ட பசயலொளர்களின் 

தபலபமயில் மொவட்ட பசயற்குழுக்கபள அபமக்க பவண்டும் என் துடன் 

அக்குழுக்கபள ஜூபல மொதம் 10 ஆம் திகதிக்கு முன்னர் அபமக்கவும் பவண்டும்.  
 

3.1  மொவட்ட பசயற்குழுவின் கட்டபமப்பு 

 

 மொவட்ட பசயலொளர்/ பமலதிக மொவட்ட பசயலொளர் )தபலவர்( 

  ல்பநொக்கு அ ிவிருத்திச் பசயலணித் திபணக்களத்தின் மொவட்டப்  ிரதிநிதி 

 மொகொண தபலபமச் பசயலொளொின்  ிரதிநிதிபயொருவர் 

 QNIAN நிறுவன மொவட்ட முகொபமயொளர்  

 இந்தப்  யிற்சி நிகழ்ச்சியுடன் பதொடர்புபடய அபமச்சுக்கள், 

திபணக்களங்கள், கூட்டுத்தொ னங்கள், சப கள் என் வற்ைின் 

 ிரதிநிதிகளும் பதபவக்கு ஏற்  குழுவின் அங்கத்தவர்களொக இபணந்து 

பகொள்வொர்கள். 

 

இந்த பதசிய நிகழ்ச்சிபய நபடமுபைப் டுத்தும் ப ொது மொவட்ட பசயலகங்கள் 

மற்றும்  ிரபதச பசயலகங்கள் உள்ளிட்ட பதொடர்புபடய உத்திபயொகத்தர்களின் 

முழுபமயொன ஒத்துபழப்ப  பமற்குைித்த குழுக்களின் ஊடொக பநட்டொ )QNIAN( 

நிறுவனத்துக்கு வழங்குவது அவசியமொகும். 
 
 

3.2  வகி ொகம் 
 

3.2.1 மொவட்டத்திலுள்ள  யிற்சி வளவொளர்கபள அபடயொளம் கொணுதல் 
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3.2.2 இந்தப்  யிற்சி நிகழ்ச்சிபய சிைப் ொக நடொத்துவதற்கும்  யிற்சி பமற் ொர்பவச் 

பசயற் ொடுகளுக்குப்  யனுள்ளதொக அபமயும் என்று மொவட்ட 

பசயற்குழுவினொல் அபடயொளம் கொணப் டும், கள உத்த்திபயொகத்தர்கபள 

அல்லது பதொழில்நுட்  உத்திபயொகத்தர்கபள பதபவக்கு ஏற்  விடுவித்தல். 

3.2.3  யிற்சிகளுக்கொன விொிவுபர மண்டங்கபளயும் உட்கட்டபமப்பு வசதிகபளயும் 

அைிமுகப் டுத்தி வழங்கல் பசய்வதற்கு நடவடிக்பக எடுத்தல். 

3.2.4 பகொட் ொட்டு அைிவின்  ின்னர் இந்தப்  யிலுநர்கபள பகத்பதொழில்களில்/ 

நிறுவனங்களில் பதொழில்  யிற்சியில் ஈடு டுத்துவதற்குத் பதபவயொன 

 யிற்சிகபள வழங்குதல். 

3.2.5  ிரபதச பசயற்குழுவில் முன்பவக்கப் டும்  ிரச்சிபனகபளத் தீர்ப் தற்கு 

வசதிகபள வழங்குதல் 

 

 

4.  ிரபதச பசயற்குழு 

 

 ிரபதச பசயலொளர்  ிொிவு மட்டத்தில் பதொிபசய்யப் ட்ட விண்ணப் தொரர்கபளக் 

பகொண்ட இந்தக் குழுவிற்குப்  யிற்சியளித்தல்,  ிரபதச பசயலொளர்  ிொிவு மட்டத்தில் 

பமற்பகொள்ளப் ட பவண்டியிருப் தனொல்,  ிரபதச பசயலகம் உள்ளிட்ட குைித்த 

உத்திபயொகத்தர்களின் முழுபமயொன ஒத்துபழப்ப  பமற் டி குழுக்களின் ஊடொக 

பநட்டொ )QNIAN( நிறுவனத்திற்கு வழங்குவது அவசியமொகும். 
 

4.1  ிரபதச பசயற்குழுவின் கட்டபமப்பு 

 

  ிரபதச பசயலொளர்/ உதவி  ிரபதச பசயலொளர் )தபலவர்( 

  ல்பநொக்கு அ ிவிருத்திச் பசயலணித் திபணக்களத்தின்  ிரபதசப்  ிரதிநிதி 

 QNIAN நிறுவன மொவட்ட முகொபமயொளொின்  ிரதிநிதிபயொருவர் 

 இந்தப்  யிற்சி நிகழ்ச்சியுடன் பதொடர்புபடய அபமச்சுக்கள், 

திபணக்களங்கள், கூட்டுத்தொ னங்கள், சப கள் என் வற்ைின் 

 ிரதிநிதிகளும் பதபவக்கு ஏற்  குழுவின் அங்கத்தவர்களொக இபணந்து 

பகொள்வொர்கள். 

 

4.2 வகி ொகம் 

 

4.2.1 இந்தப்  யிற்சி நிகழ்ச்சிபய சிைப் ொக நடொத்துவதற்கும்  யிற்சி 

பமற் ொர்பவச் பசயற் ொடுகளுக்குப்  யனுள்ளதொக அபமயும் என்று மொவட்ட 

பசயற்குழுவினொல் அபடயொளம் கொணப் டும்  ிரபதச பசயலகங்களில் 

 ணிபுொியும் கள உத்த்திபயொகத்தர்கபள அல்லது பதொழில்நுட்  

உத்திபயொகத்தர்கபள பதபவக்கு ஏற்  விடுவித்தல். 

4.2.2  ிரபதச பசயலக அதிகொரப்  ிரபதசத்தில் உள்ள  யிற்சி வளவொளர்கபள 

அபடயொளம் கொணுதல். 

4.2.3  யிற்சிகளுக்கொன விொிவுபர மண்டங்கபளயும் உட்கட்டபமப்பு 

வசதிகபளயும் அைிமுகப் டுத்தி வழங்கல் பசய்வதற்கு நடவடிக்பக எடுத்தல். 

..3. 
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4.2.4 பகொட் ொட்டு அைிவின்  ின்னர் இந்தப்  யிலுநர்கபள 

பகத்பதொழில்களில்/நிறுவனங்களில் பதொழில்  யிற்சியில் 

ஈடு டுத்துவதற்குத் பதபவயொன  யிற்சிகபள வழங்குதல் 

4.2.5 மொகொண, மொவட்ட குழுக்களொல் அபடயொளம் கண்டு அனுப் ப் டும் 

பதொடர்புபடய தீர்மொனங்கபள நபடமுபைப் டுத்துதல் 

 

பமலும் ,இந்த நிகழ்ச்சிபய சிைப் ொக நடொத்துவதற்கு ஏபதனும் ஒத்துபழப்புக்கள் 

பதபவப் டுமொயின் அதபன உச்சளவில் வழங்குமொறும் அைியத் தருகின்பைன் .இந்த 

நிகழ்ச்சியின் கீழ்  யிற்சிகபள நடொத்துவதற்கொக ஏற்கனபவ பதொிவு பசய்யப் ட்டுள்ள 

துபைகள் மற்றும்  யிற்சி பநைிகள் பதொடர் ொன  ட்டியபலொன்று இத்துடன் 

இபணக்கப் ட்டுள்ளது. 
 

 

 

ஒப் ம்/. පபஜ.பஜ .ரத்னசிொி 

பசயலொளர் 

ப ொது நிருவொக ,உள்நொட்டலுவல்கள் மொகொண சப கள் மற்றும் உள்ளூரொட்சி 

அபமச்சு. 
 
 

 ிரதிகள்: 

1. சனொதி தியின் பசயலொளர் 

2. பசயலொளர் - திைன் விருத்தி, பவபலவொய்ப்பு மற்றும் பதொழில் உைவுகள் 

அபமச்சு 

3.  ணிப் ொளர் நொயகம் -  ல்பநொக்கு அ ிவிருத்திச் பசயலணித் திபணக்களம் 

 
 



Fiwe;j tUkhdk; ngWk; FLk;gq;fspd; 100,000 egu;fSf;F njhopy; gapw;rp 
 

,y 
gyNehf;F mgptpUj;jp nrayzp 

jpizf;fsj;jpdhy; tpsk;gug;gLj;jg;gl;l 
njhopy; Jiwfs;.  

njhopy; Jiw ngau; - NVQ epiy - 03 
 

1.  
 

tptrha cw;gj;jp cjtpahsu; 

ehw;WNkil  mgptpUj;jp  cjtpahsu; 

fs cjtpahsu; (tptrhak;) 

2.  
fhy;eil guhkupg;G kw;Wk; kPd;gpb 

cjtpahsu; 

fhy;eil cjtpahsu; 

ghy; Nrfupf;Fk; epiya cjtpahsu; 

3.  
moFfiy epiya cjtpahsu; moFfiy epGzu; 

rpifayq;fhu epGzu; 

4.  
jr;ru; kw;Wk; jr;R cjtpahsu; ku iftpidQu; (jsghlq;fs;) 

ku iftpidQu; (fl;blk;) 

5.  
jiyikr; rikaw;fhuu;,  cztf 

cjtpahsu; 

cztf gzpahsu;fs; (ntapl;lu; / 

];Btu;l;) 

6.  r%f Rfhjhu mgptpUj;jp cjtpahsu; r%f Rfhjhu cjtpahsu; 

7.  

fzpdp> jfty; njhopy;El;gk;> 

njhiyNgrp ,af;Fgtu; kw;Wk; 

njhlu;ghly; cjtpahsu; 

tuNtw;ghsu; 

fzpdp tpz;zg;g cjtpahsu; 

8.  
,lu; Kfikj;Jt cjtpahsu; 

,lu;, mgha  Fiwg;G cjtpahsu; 

9.  
rhujp kw;Wk; rhujp cjtpahsu; 

rhujp 

10.  
Nghijg;nghUs; jLg;G cjtpahsu; 

Nghijg;nghUs; jLg;G cjtpahsu; 

11.  
kpd;dpay; ty;Yeu;; kw;Wk; kpd;dpay; 

cjtpahsu; kpd;dpay; ty;Yeu; (tPL) 

12.  
Rw;Wr;R+oy; Kfhikj;Jt cjtpahsu; 

Rw;Wr;R+oy; ghJfhg;G cjtpahsu; 

13.  

vupnghUs; epug;G epiya cjtpahsu; 

kw;Wk; thfd Rj;jk; nra;Ak;  

cjtpahsu; 

ngl;Nuhypa thbf;ifahsu; Nrit 

cjtpahsu; 

thfd krF vz;nza; Nritahsu;  

14.  
tPl;L guhkupg;G> eyd;Gup kw;Wk; nghJ 

guhkupg;G cs;ehl;L tPl;L guhkupg;G cjtpahsu; 

15.  
re;ijg;gLj;jy; Nrit cjtpahsu; 

thbf;ifahsu; Nrit cjtpahsu; 

16.  
Nkrd; kw;Wk; fl;Lkhd cjtpahsu; fl;Lkhd iftpidQu; (fl;Lkhdk;) 

ngapd;lu; (fl;blk;) 

17.  

kPd;gpb tiyfs; kw;Wk; kPd;gpb 

Jizf;fUtpfs; gOJghu;f;Fk; 

cjtpahsu; 

kPd;gpb Jizf;fUtpfs; gOJghu;f;Fk; 

cjtpahsu; 

18.  
eu;rpq; kw;Wk; Rj;jg;gLj;jy; Nrit 

cjtpahsu; ftzpg;ghsu; 

19.  
Kd; Foe;ij gUtj;jpw;F mgptpUj;jp 

cjtpahsu; Foe;ij guhkupg;G epiya cjtpahsu; 

20.  
tpisahl;L epWtdk;> cly; Nkk;ghl;L 

epiya cjtpahsu;(Gym) ePr;ry;jlhf ghJfhg;G cjtpahsu; 



21.  
el;rj;jpu tpLjpfs;> gq;fsh cjtpahsu; 

kw;Wk; Njhl;lf;fiy cjtpahsu; gq;fsh guhkupg;G cjtpahsu; 

22.  
ijay; Milfs; ijg;gtu; 

ijay; ,ae;jpuk; ,af;Fgtu; 

23.  Nghf;Ftuj;J eltbf;if cjtpahsu; Nghf;Ftuj;J eltbf;if cjtpahsu; 

24.  
MAjk; jupf;fhj ghJfhg;G Nritahsu; 
 ghJfhg;G mjpfhup 

25.  
Nty;bq; kw;Wk; ePh;f;Foha; nghUj;Jdu; / 
cjtpahsu;  

ePh;f;Foha; nghUj;Jdu; 

nghUj;Jdu; (Manual Metal Arc Welding) 

 




