
வேலைோய்ப்பு மற்றும் பயிற்சித்துலை 
 

த ாழிற் பயிற்சி நிலையங்களில்  பயிற்சி முடித்துச்  தெல்லும் திைன் தபற்ை பயிற்சியாளர்கள் 
10ம் ேகுப்பு   மற்றும் 12 ம் ேகுப்புக்கு  இலையான ொன்றி ழ்  தபறுே ற்கான 

நிலையான ேழிகாட்டு ல்கள் 
 

                 அரொலை  (நிலை) எண்.34, த ாழிைாளர் நைன் மற்றும் திைன் வமம்பாட்டு (எஸ்.1) துலை,   நாள். 
30.03.2022-ல்  த ாழிற் பயிற்சி நிலையங்களில்  பயிற்சி முடித்துச்  தெல்லும் திைன் தபற்ை 
பயிற்சியாளர்கள் வமற்படிப்பிலன த ாடர  10ம் ேகுப்பு   மற்றும் 12 ம் ேகுப்புக்கு  இலையான ொன்றி ழ்  
ேழங்க ஆலையிடப்பட்டுள்ளது. இலையான ொன்றி ழ்கள் தபறுே ற்கு நிலையான 
ேழிகாட்டு ல்கள் கீழ்க்காணும் விேரப்படி ேழங்கப்படுகின்ைன. 
 

 

1.  வ லேயான கல்வித் குதிகள் 
10ம்  ேகுப்புக்கு இலையான ொன்றி ழ் தபை வ லேயான கல்வி த் குதிகள்  

• 8 ஆம் ேகுப்பு  வ ர்ச்சி  
• National Trade Certificate  ( 2  year trade) (அல்ைது) National Trade Certificate  (1 year trade) & 

National Apprenticeship Certificate ( 1 year) 
• 10 ஆம் ேகுப்பு   மிழ் மற்றும் ஆங்கிை தமாழி பாடத்தில் வ ர்ச்சி 

 

12ம்   ேகுப்புக்கு இலையான ொன்றி ழ் தபை வ லேயான கல்வித்  குதிகள்  
• 10 ஆம் ேகுப்பு  வ ர்ச்சி  
• National Trade Certificate  ( 2  year trade)   (அல்ைது) National Trade Certificate  (1 year trade) & 

National Apprenticeship Certificate ( 1 year) 

• +1  மற்றும் +2 ேகுப்பு   மிழ் மற்றும் ஆங்கிை தமாழி பாடத்தில் வ ர்ச்சி 

 
 

2.  மிழ் மற்றும் ஆங்கிை  தமாழி பாட வ ர்வுக்கு விண்ைப்பிக்க  குதியானேர்கள் 
• த ாழிற்பயிற்சி  நிலையத்தில் பயிற்சி தபறுபேர்கள்  
• த ாழிற்பயிற்சி நிலையத்தில் 2 ேருட பயிற்சி தபற்று வ ர்ச்சி தபற்ைேர்கள் 
• ஒரு ேருட த ாழிற்பயிற்சி  மற்றும் ஒரு ேருட த ாழிற் பழகுநர் பயிற்சி  முடித்து வ ர்ச்சி 

தபற்ைேர்கள் 
 

 

3.  மிழ் மற்றும் ஆங்கிை  தமாழி பாட வ ர்வுக்கு விண்ைப்பிக்கும் முலை  
 னிவ ர்ேராக கைந்து தகாள்ள விருப்பம் உள்ளேர்கள் அரசு வ ர்வு இயக்ககத் ால் தேளியிடப்படும் காை 
அட்டேலைப்படி த ாழிற்பயிற்சி நிலையத்தில் பயில்ே ற்கான Bonafied Certificate  (அல்ைது) 
த ாழிற்பயிற்சி நிலையத்தில் பயிற்சி தபற்ை ற்கான Course completion Certificate/ Transfer Certificate 
மற்றும் த ாழிற்பயிற்சி நிலையத்தில் பயிற்சி தபற்று வ ர்ச்சி தபற்ை ற்கான National Trade Certificate  / 
National Apprenticeship Certificate மற்ைம் இ ர ஆேைங்களுடன் கல்வி மாேட்ட ோரியாக 
அலமக்கப்பட்டுள்ள அரசுத் வ ர்வுகள் இயக்கக வெலே லமயங்களுக்கு வநரில் தென்று இலைய ளம் 
மூைம்  ங்களது விண்ைப்பத்திலன பதிவு தெய்ய வேண்டும். 
 



 
 

4. இலையான ொன்றி ழ்   தபை விண்ைப்பிக்கும் முலை 
10ம் ேகுப்பு  மற்றும் 12 ம் ேகுப்பு    மிழ் மற்றும் ஆங்கிைம் தமாழி  பாடம் வ ர்ச்சி தபற்ைேர்கள், அரசு வ ர்வுகள் 
இயக்ககத் ால் ேழங்கப்பட்ட மதிப்தபண் பட்டியல்  நகல் மற்றும் த ாழிற்பயிற்சி  நிலையத்தில்  வ ர்ச்சி  
தபற்ை ொன்றி ழ் National Trade Certificate  /  National Apprenticeship Certificate நகலுடன் வெர்த்து 
இலைப்பில் உள்ள விண்ைப்பத்தில்  பூர்த்தி  தெய்து விண்ைப்ப ாரரின் மாேட்டத்தில் உள்ள கீழ்க்கண்ட 
அரசினர் த ாழிற்பயிற்சி நிலையத்துக்கு  வநரடியாகவோ அல்ைது  பதிவு  பால் மூைமாகவோ  அனுப்ப 
வேண்டும். 

ே. 
எண் 

 
மாேட்டம் 

அரசினர் 
த ாழிற்பயிற்சி 
நிலையம் 

ே. 
எண் 

 
மாேட்டம் 

அரசினர் 
த ாழிற்பயிற்சி 
நிலையம் 

1 தென்லன கிண்டி 20 கன்னியாகுமரி நாகர்வகாவில் 
2 தெங்கற்பட்டு தெங்கற்பட்டு 21 த ன்காசி த ன்காசி 
3 திருேள்ளூர் அம்பத்தூர் 22 திருதநல்வேலி திருதநல்வேலி 
4 வேலூர் வேலூர் 23 தூத்துக்குடி தூத்துக்குடி 
5 இராணிப்வபட்லட அரக்வகாைம் 24 விருதுநகர் விருதுநகர் 
6 வகாலே வகாலே 25 நாகப்பட்டினம் நாகப்பட்டினம் 
7 ஈவராடு ஈவராடு 26 புதுக்வகாட்லட புதுக்வகாட்லட 
8 கரூர் கரூர் 27  ஞ்ொவூர்  ஞ்ொவூர் 
9 நீைகிரி குன்னூர் 28 திருோரூர் நீடாமங்கைம் 
10 திருப்பூர் திருப்பூர் 29 திருச்சி திருச்சி 
11 திண்டுக்கல் திண்டுக்கல் 30 கடலூர் கடலூர் 
12 மதுலர மதுலர 31 தபரம்பலூர் தபரம்பலூர் 
13 இராமநா புரம் பரமக்குடி 32 திருேண்ைாமலை திருேண்ைாமலை 
14 சிேகங்லக சிேகங்லக 33 கள்ளக்குறிச்சி உளுந்தூர்வபட்லட 
15 வ னி வ னி 34 விழுப்புரம் திண்டிேனம் 
16  ருமபுரி  ருமபுரி 35 அரியலூர் அரியலூர் 
17 கிருஷ்ைகிரி ஓசூர் 36 மயிைாடுதுலர நாகப்பட்டினம் 
18 நாமக்கல் நாமக்கல் 37 திருப்பத்தூர் ோணியம்பாடி 
19 வெைம் வெைம் 38 காஞ்சிபுரம் ஒரக்கடம் 

 

 

5. இலையான ொன்றி ழ்   ேழங்கும்  முலை 
வேலை ோய்ப்பு  மற்றும் பயிற்சித்துலை ஆலையரகத்தில் தபைப்படும் விண்ைப்பங்கள்  ஆய்வு 
தெய்யப்பட்டு, த ாழிற்பயிற்சி  நிலையத்தில்  வ ர்ச்சி  தபற்ை ொன்றி ழின் (National Trade Certificate  / 
National Apprenticeship Certificate)  உண்லமத் ன்லமலய  உறுதிதெய்து, இலையான ொன்றி ழ் 
ேழங்க பரிந்துலரயுடன்  அரசு வ ர்வுகள் இயக்ககத்திற்கு  அனுப்பி லேக்கப்படும். வேலைோய்ப்பு மற்றும் 
பயிற்சி துலை ஆலையரகத்திலிருந்து தபைப்படும் பரிந்துலர அடிப்பலடயில் தமாழி பாடச்ொன்றி ழ் 
உண்லமத் ன்லமலய ெரிபார்த்து  பயிற்சியாளர்  தபற்ை கல்வி  குதிவகற்ப  10ம் ேகுப்பிற்கு இலையான / 
12ம் ேகுப்பு vocational / arts பிரிவிற்கு இலையான ொன்றி ழ் அரசுத் வ ர்ோக இயக்ககத் ால்  யார்  
தெய்யப்பட்டு வேலை ோய்ப்பு  மற்றும் பயிற்சித்துலை மூைம் விண்ைப்ப ாரருக்கு அனுப்பி லேக்கப்படும். 

                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                      

                                     ஆலையர். 



 விண்ைப்ப படிேம் 
த ாழிற் பயிற்சி நிலைய ொன்றி ழ் தபற்ைேர்கள் 10ம் ேகுப்பு  மற்றும் 12 ம் ேகுப்புக்கு  

 இலையான ொன்றி ழ் தபறுே ற்கான விண்ைப்பம் 
 

விண்ைப்ப ாரரின் தபயர்   

 ந்ல  தபயர்  

 ாயார் தபயர்       

பிைந்  வ தி  

8ம் ேகுப்பு ொன்றி ழ் நகல்  இைக்கப்பட்டுள்ள ா ? ஆம்/ இல்லை /ொன்றி ழ் எண் 

10ம் ேகுப்பு ொன்றி ழ் நகல்  இைக்கப்பட்டுள்ள ா ? ஆம்/ இல்லை /ொன்றி ழ் எண் 

11ம் ேகுப்பு ொன்றி ழ் நகல் இைக்கப்பட்டுள்ள ா ? ஆம்/ இல்லை /ொன்றி ழ் எண் 

12ம் ேகுப்பு ொன்றி ழ் நகல் இைக்கப்பட்டுள்ள ா ? ஆம்/ இல்லை /ொன்றி ழ் எண் 

NTC ொன்றி ழ் நகல் இைக்கப்பட்டுள்ள ா? ஆம்/ இல்லை /ொன்றி ழ் எண் 

NAC ொன்றி ழ் நகல் இைக்கப்பட்டுள்ள ா? ஆம்/ இல்லை /ொன்றி ழ் எண் 

ஆ ார் அட்லட நகல் இைக்கப்பட்டுள்ள ா? ஆம்/ இல்லை/ ஆ ார் எண் 

8ம் ேகுப்பு படித்  பள்ளியின் முகேரி  
 

10ம் ேகுப்பு படித்  பள்ளியின் முகேரி  
 

பயிற்சி தபற்ை த ாழிற் பயிற்சி நிலையத்தின் தபயர் 
மற்றும் முகேரி 

 

த ாழிற்பழகுநர் பயிற்சி தபற்ை நிறுேனத்தின் தபயர் 
மற்றும் முகேரி 

 

வீட்டு முகேரி   
 
 

லகவபசி எண்  

இவ்விண்ைப்பத்துடன் இலைத்துள்ள அலனத்து ொன்றி ழ்களும் உண்லமயானலே என 
உறுதியளிக்கிவைன். 

 

வ தி:                                                                                                                                                                  விண்ைப்ப ாரர் லகதயாப்பம் 


