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சகல மாவட்டச் சசயலாளர்களுக்கும்,

பட்டதாரிகளுக்கு ததாழில்வாய்ப்பு வழங்கும் நிகழ்ச்சித்திட்டம் – 2020 இன் கீழ் ஆட்சேர்ப்புச்
தேய்யப்பட்டுள்ள பயிலுநர்களுக்கு பயிற்சியளிப்பதற்காக அரே துறைகளில் இறைத்தல்.
பட்டதாரி பயிலுநர்களுக்கு கட்டம் கட்டமான அடிப்படடயிலான பயிற்சிகடள வழங்கும் நிகழ்வு
2020.09.14 ஆந் திகதி ஆரம்பிக்கப்பட்டவுடன் அதன் முதற் கட்டம் நிடைவடடந்ததன் பின்னர் ககாவிட் டவரஸ்
சதாற்று காரணமாக இரண்டாம் கட்டப் பயிற்சிடய சதாடங்குவதற்கு முடியாமல் உள்ளது. அதற்கடமய தற்கபாது
மாவட்டச் சசயலாளரின் கீழ் இயங்கிவரும் பிரகதச சசயலகங்களில் இடணக்கப்பட்டுள்ள பட்டதாரி
பயிலுநர்களின் கசடவத் கதடவப்பாட்டிடனக் கருத்திற் சகாண்டு அலுவலகங்களில் பயிற்சியளிக்கும் வடகயில்
அடழக்கப்படுவதற்கு நடவடிக்டகசயடுக்கப்பட்டுள்ளது.
02.

எனினும்

அவ்வாறு

அலுவலகங்களில்

பயிற்சியில்

ஈடுபடுத்தப்படாத

பயிலுநர்களினது

கதடவப்பாட்டிடன அடிப்படடயாகக் சகாள்வகதாடு பின்வரும் விடயங்கடளயும் கவனத்திற் சகாண்டு
பயிற்சிக்காக இடணத்துக் சகாள்வதற்கு நடவடிக்டக எடுக்குமாறு தயவாக ககட்கப்படுகின்ைது.
I.

கட்டம் கட்டமான அடிப்படடயிலான பயிற்சி மீண்டும் ஆரம்பிக்கப்பட கவண்டிய சந்தர்ப்பத்தில்,
அதற்கு அடழக்கப்பட கவண்டியவர்களும் இதில் இடணத்துக் சகாள்ளப்படல் கவண்டும்.

II.

வதிவிட பிரகதசத்திற்கு அண்மித்த அரச நிறுவனசமான்றில் பயிற்சிக்கான வாய்ப்டப ஏற்படுத்தி
சகாடுத்தல் கவண்டும் என்பகதாடு, வதிவிடப் பிரகதசத்திற்கு சவளிகய அடமந்த நிறுவனசமான்றில்
இடணக்கப்படுவதாயின் அது அப்பயிலுநர்களின் விருப்பத்தின் அடிப்படடயில் மாத்திரமாகும். கசடவத்
கதடவப்பாட்டின் படி பயிற்சியில் ஈடுபடுவதற்கான வாய்ப்புக்கள் சகாழும்பு மாவட்டத்தில் அதிகளவில்
காணப்படுவதனால், அடத அண்மித்த கம்பஹ, களுத்துடர மாவட்டங்களில் உள்ள பயிற்சியாளர்கடள
சகாழும்பு மாவட்டத்துக்கு கிட்டிய பிரகதச சசயலகங்களில் உள்ள

அலுவலகங்களில் இடணத்துக்

சகாள்ள முடியும்.
III.

ஏகதனுசமாரு அரச நிறுவனத்தின் ககாரிக்டக கிடடக்கப்சபறுமாயின் பயிலுநர் ஒருவர் கமற்படி I இன்
விடயங்கடள கவனத்திற் சகாண்டு இடணக்கப்படுதல் கவண்டும்.

IV.

முடியுமானளவு அவர்களின் கல்வித் தடகடமகளுக்கு ஏற்ைாற் கபாலவும் அவர்களின் விருப்பும் துடைக்கு
ஏற்பவும் பயிற்சியில் இடணத்துக் சகாள்ளல் கவண்டும்.

V.

ககாவிட் சதாற்று நிடலடமயின் கீழடமந்த அரச நிறுவனங்களின் பணிகளுக்கு உதவிச் சசயற்பாட்டில்
ஈடுபடுத்தப்படும் பயிற்சியாளர்களுக்கு முன்னுரிடம வழங்கப்படல் கவண்டும்.

VI.

கல்வித் துடையில் பின்தங்கிய கிராமங்கள் மற்றும் கதாட்டப் பாடசாடலகளின் கல்வி
நடவடிக்டககளுக்கு உதவி புரிவதடன முன்னிடலப்படுத்தி பின்வரும் விடயத் துடைகளில் இடணத்துக்
சகாள்வதற்கு முக்கியத்துவம் வழங்குதல் கவண்டும்.
மகதவலி அபிவிருத்தி மற்றும் கிராமிய நீர்ப்பாேனம், கமநல சேறவகள் மற்றும் கிராமிய விவோய
அபிவிருத்தி, சுற்ைாடல் மற்றும் வனவிலங்குகள் பாதுகாப்பு மற்றும் ேமூகஞ்ோர் திட்டங்கள், உள்ளூர்
ஆயுர்சவத பிராந்திய றவத்தியோறலகள், கிராமிய றவத்தியோறலகள், டின்தபன்ேரி (மருந்தகங்கள்),
பிராந்திய விவோய சேறவகள் மற்றும் ததாழில்நுட்பச் சேறவகள், தபருந்சதாட்ட மற்றும் சிறு ஏற்றுமதி
பயிர்த் திட்டம், கால்நறட விவோய அபிவிருத்தி, கிராமியக் றகத்ததாழில், மீன்படி அபிவிருத்தி
நடவடிக்றககள், அரசின் காணி ததாடர்பான நடவடிக்றககள், மாகாை ேறபகள் மற்றும் உள்ளூராட்சி
நிறுவனங்கள்

VII.

கர்ப்பிணி மற்றும் பாலூட்டும் தாய்மார்கள் பயிலுநர்களாக இடணக்கப்படும் கபாது பிரகதசத்தின்
சுகாதார நிடலடமடய கவனத்திற் சகாண்டு சதாடர்ந்தும் பிரகதச சசயலகங்களிகல இடணத்துக்
சகாள்ளல் அல்லது கிட்டிய அலுவலகங்களில் இடணத்துக் சகாள்ளப்படல் கவண்டும்.

03.

பயிலுநர் சகாடுப்பனவுகள் சசலுத்துவதடன சதாடர்ந்தும் மாவட்டச் சசயலாளர்களின் கீழ் உள்ள

பிரகதச சசயலகங்களின் ஊடாக கமற்சகாள்ளப்படல் கவண்டும். அத்கதாடு இடணக்கப்பட்டுள்ள நிறுவனத்தின்
மூலம் பயிற்சிக்கு சமூகமளித்தல் சதாடர்பான மாதாந்த அறிக்டகடய சபற்றுக்சகாள்ளல் கவண்டும். (இலக்கம்
1 மாதிரிப் படிவம்)
(பயிற்சிக்காக சமூகமளிக்கும் நாள் சதாடக்கம் ஒவ்சவாரு மாதத்தினதும் இறுதித் தினம் வடர இம்மாதிரிப்
படிவத்தின் மூலம் பயிற்சி சதாடர்பான தகவல்கடள மாவட்டச் சசயலகம் சபற்றுக்சகாள்வதற்கு நடவடிக்டக
எடுத்தல் கவண்டும்.)
04.

இடணக்கப்படும் பயிலுநர்கள் சதாடர்பான தகவல்கடள எனக்கு இலக்கம் 2 இன் படியான மாதிரிப்

படிவத்தின் மூலம் சமர்ப்பித்தல் கவண்டும்.
05.

பிரகதச சசயலகப் பிரிவுகள் மற்றும் மாவட்டங்களுக்கு இடடயிலான பயிலுநர்களின் இடமாற்ைங்கள்

சதாடர்பிலான அனுமதி வழங்கும் விடயம் மாவட்டச் சசயலாளர்களினால் இடம்சபைல் கவண்டும் என்பகதாடு,
சகாடுப்பனவுகடள

சசலுத்துவதற்கான

நிதி

ஏற்பாடுகடள

சபற்றுசகாள்வதற்கு

குறித்த

மாவட்டச்

சசயலாளர்களினால் எண்ணிக்டக ரீதியாக குடைதல் கூடுதலுக்கு ஏற்ப நிதிடயக் ககாருதல் கவண்டும்.

ஒப்பம் / கே.கே. ரத்னசிரி
சசயலாளர்
அரச கசடவகள், மாகாண சடபகள் மற்றும் உள்ளூராட்சி அடமச்சு
பிரதிகள்
சனாதிபதிச் சசயலாளர், சனாதிபதிச் சசயலகம் – தய. அறி. சகா.
சசயலாளர், பிரதமர் அலுவலகம் – தய.அறி.சகா.
சசயலாளர் , நிதி அமமச்சு – தய. அறி. சகா.
சசயலாளர், அரச பாதுகாப்பு, உள்நாட்டலுவல்கள் மற்றும் அனர்த்த முகாமமத்துவ இராஜாங்க அமமச்சு
– தய.அறி.சகா.
5. சகல மாவட்டச் சசயலாளர்கள் – தய.அறி.சகா.
1.
2.
3.
4.

மாதிரிப் ைடிை இலக்கம் 1
(இமைக்கப்பட்டுள்ள நிறுவத்தின் தமலவரினால் பூர்த்தி சசய்யப்படல் வவண்டும்)
நிறுவனம் :–

ையிலுநரின் பையர்

மாைட்ட பிரசேச
பசயலகங்களின்
நியமன இலக்கம்

ையிற்சிக்காக
சமூகமளித்ே தினம்

ையிற்சிக்காக
சமூகமளிப்ைது
திருப்திகரமானோ
என்ைது ைற்றி

விசசட விடயங்கள்

ஒப்பம் :- .........................................
(உத்திவயாகபூர்வ பதவி முத்திமர)

மாதிரிப் ைடிை இலக்கம் 2
(மாவட்டச் சசயலாளரினால் பூர்த்தி சசய்யப்படல் வவண்டும்)

மாவட்டம் :-....................................
போடரிலக்கம்

ையிலுநரின் பையர்
மற்றும் இலக்கம்

பிரவதச சசயலகம் :- ......................................
இவணக்கப்ைட்டுள்ள
நிறுைனம்

இவணக்கப்ைட்ட திகதி

ஒப்பம் ..................................................
(உத்திவயாகபூர்வ பதவி முத்திமர)

அரச சசவை, மாகாண சவைகள் மற்றும் உள்ளூராட்சி அவமச்சு
ksoyia p;=rY%h" fld<U 07" Y%S ,xldj'
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சகல மாகாண பிரதம சசயலாளர்கள்,
சகல அமமச்சுக்களின் சசயலாளர்கள்,
சகல திமணக்களத் தமலவர்கள்,
சகல கூட்டுத்தாபனங்கள், நியதிச் சட்ட சமபகளின் தமலவர்கள்,
ைட்டதாரிகளுக்கு ததாழில்ைாய்ப்பிவை ைழங்கும் நிகழ்ச்சித்திட்டம் – 2020 இன் கீழ் ஆட்சசர்ப்புச்
தசய்யப்ைட்ட ையிலுநர் ையிற்சிகளுக்காக அரச பிரிவில் இவணத்துக் தகாள்ளல்.
தற்சமயம் மாவட்டச் சசயலாளர்களின் கீழ் இயங்கும் பிரததச சசயலகங்களில் இமணத்துக்
சகாள்ளப்பட்டுள்ள பட்டதாரிப் பயிலுநர்கள் அவர்களுக்குரிய கட்டம் கட்டமான பயிற்சிகள்
ஆரம்பிக்கப்பட்டவுடன் மீண்டும் அமைக்கப்படுவார்கள் எனும் அடிப்பமடயில் அரச நிறுவனங்களில்
தசமவ வைங்கும் சசயற்பாட்டிற்கு உதவியாக இருக்கும் வமகயில் அரச துமையில் பயிற்சியில்
ஈடுபடுத்துவதற்கு மாவட்டச் சசயலாளர்களுக்கு என்னால் அறிவுமர வைங்கப்பட்டுள்ளது.
02.

அதற்கமமய,

உமது

நிறுவனத்தில்

பயிற்சியில்

ஈடுபடுத்துவதற்குரிய

அவசியத்மத

அடிப்பமடயாகக் சகாண்ட பயிலுநர்கள் சதாடர்பாக குறித்த மாவட்டச் சசயலாளர்கமள விசாரித்து
இமணத்துக் சகாள்ள நடவடிக்மக எடுக்குமாறு தயவுடன் அறியத்தருகின்தைன்.
03.

இமணத்துக் சகாள்ளப்பட்டுள்ள காலத்தினுள் பயிலுநர்களின் பயிற்சிக் சகாடுப்பனவுகமள

சசலுத்துவதற்கு குறித்த மாவட்டச் சசயலாளர்களினால் நடவடிக்மக எடுக்கப்படுதல் தவண்டும்.

ஒப்பம் / தே.தே. ரத்னசிரி

சசயலாளர்
அரச தசமவகள், மாகாண சமபகள் மற்றும் உள்ளூராட்சி அமமச்சு
பிரதிகள்
1.
2.
3.
4.

சனாதிபதிச் சசயலாளர், சனாதிபதிச் சசயலகம் – தய. அறி. சகா.
சசயலாளர், பிரதமர் அலுவலகம் – தய.அறி.சகா.
சசயலாளர் , நிதி அமமச்சு – தய. அறி. சகா.
சசயலாளர், அரச பாதுகாப்பு, உள்நாட்டலுவல்கள் மற்றும் அனர்த்த முகாமமத்துவ இராோங்க
அமமச்சு – தய.அறி.சகா.
5. சகல மாவட்டச் சசயலாளர்கள் – தய.அறி.சகா.

