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வேலைோய்ப்பு  மற்றும் பயிற்சித்துலை, இயக்குநரகம், கிண்டி-600032 
2021-2022-ம்  கல்வியாண்டிற்கு த ாழிற்பள்ளிகள் துேங்குே ற்கான அறிவிப்பு 

I.விண்ணப்பம் ேழங்கு ல் 
1. 2021-2022 ஆம் கல்வியாண்டிற்கு 01.07.2021 மு ல் புதிய த ாழிற்பள்ளிகள் துேங்கு ல், த ாடர் அங்கீகாரம் 

தபறு ல், இயங்கும் த ாழிற்பள்ளிகளில் புதிய த ாழிற் பிரிவுகள் / த ாழிற் பிரிவுகளில் கூடு ல் அைகுகள் 
துேங்கு ல் ஆகியேற்றிற்கான விண்ணப்பங்கள் இலணய ளம் மூைமாக ேரவேற்கப்படுகின்ைன. 02.01.2021 
மு ல் www.skilltraining.tn.gov.in என்ை இலணய ளம் மூைம் விண்ணப்பிக்கைாம். 

2. 2021-2022 ஆம் கல்வியாண்டிற்கு, ஒரு த ாழிற்பள்ளி ஒரு இலணய ள விண்ணப்பம் மட்டுவம சமர்ப்பிக்க 
வேண்டும். வமற்கண்ட ேரிலச எண்.1.ல் குறிப்பிட்டுள்ளோறு விண்ணப்பிக்கவுள்ள அலனத்து 
த ாழிற்பிரிவுகள் / கூடு ல் அைகுகளுக்கு வ லேயான விேரங்கள் அலனத்தும் ஒரு விண்ணப்பத்தில் 
மட்டுவம அளிக்க வேண்டும். ஒன்றுக்கு வமற்பட்ட விண்ணப்பங்கள் ஒவர த ாழிற்பள்ளியால் 
சமர்பிக்கப்பட்டிருப்பின் அலனத்து விண்ணப்பங்களும்  நிராகரிக்கப்படும்.  

3. அரசு ஆலண எண்.19 த ாழிைாளர்மற்றும் வேலைோய்ப்பு (S2) துலை நாள்.10.02.2003 மற்றும் அரசு ஆலண 
எண்.145 த ாழிைாளர் மற்றும் வேலைோய்ப்பு துலை நாள் 20.05.2004-ன்படி விண்ணப்ப கட்டணங்கள் 
கீழ்கண்டோறு நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. 
 
    02.01.2021  மு ல் 31.01.2021 ேலர       -  ரூ.500 / ஒரு த ாழிற்பிரிவுக்கு 
    01.02.2021 மு ல் 28.02.2021  ேலர     -   ரூ.600 / ஒரு த ாழிற்பிரிவுக்கு 
    01.03.2021 மு ல் 31.03.2021  ேலர      -   ரூ.700 / ஒரு த ாழிற்பிரிவுக்கு 
    01.04.2021 மு ல் 30.04.2021  ேலர    -    ரூ.800 / ஒரு த ாழிற்பிரிவுக்கு 
 
         விண்ணப்பிக்கும் ஒவ்தோரு த ாழிற்பிரிவிற்கும் விண்ணப்ப கட்டணம் தசலுத்  வேண்டும். 
 
         விண்ணப்ப கட்டணத்ல  கீழ்க்கண்ட ேங்கி கணக்கில் RTGS/NEFT ோயிைாக தசலுத்தி அந்  
RTGS/NEFT எண் மற்றும் Application No.ஜ (உ ாரணம் N106200049572410and210001) இலணய ள 
விண்ணப்பத்தில் குறிப்பிட வேண்டும். 
Account Name: Deputy Director (IS) and Assistant Accounts Officer, 

Department of Employment and Training, Guindy,   
Chennai – 600 032.  

Account No      : 6595159627 
Name of the Bank: Indian Bank, Besant Nagar Branch, Chennai 

IFSC Code        : IDIB000B068  

MICR Code       : 600019073 

http://www.skilltraining.tn.gov.in/
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       விண்ணப்ப கட்டணமானது எந்  த ாழிற்பள்ளிக்காக தசலுத் ப்பட்டுள்ளது என்பல  Indian Bank, 
Besant Nagar ேங்கியிலிருந்து தபைப்படும் Statementல் கண்டறிய ஏதுோக,  ாளாளர் தபயரில் உள்ள ேங்கி 
கணக்கிலிருந்து RTGS/NEFT மூைம் தசலுத்துமாறு த ரிவிக்கப்படுகிைது. 

 
II. பூர்த்தி தசய்யப்பட்ட விண்ணப்பங்கலள சமர்ப்பித் ல்   
 
1.அ. ஏற்கனவே, அங்கீகாரம் தபற்று தசயல்படும் த ாழிற் 

பள்ளிகள் அங்கீகாரம் புதுப்பித் ல் / புதிய 
த ாழிற்பிரிவுகள் / கூடு ல் அைகு வகாரி 
விண்ணப்பிக்கும் த ாழிற்பள்ளிகள் 

பூர்த்தி தசய்யப்பட்ட விண்ணப்பத்திலன  
31.01.2021-க்குள் சமர்ப்பிக்க வேண்டும். 

ஆ, புதிய த ாழிற்பள்ளிகள் 30.04.2021-க்குள் சமர்ப்பிக்க வேண்டும். 
வமற்குறிப்பிட்ட "அ" விற் காணும் த ாழிற்பள்ளி அங்கீகாரம் புதுப்பிப்பு / கூடு ல் பிரிவு / கூடு ல் அைகு 

த ாடங்கு ல் த ாடர்பாக 31.01.2021-க்குள் விண்ணப்பிக்கத்  ேறினால் இந்  ேருடம் அங்கீகாரம் ேழங்க இயைாது. 
இந்  வ திக்கு பின்னர் விண்ணப்பிக்கும் வநர்வில் 01.07.2021ல் வசர்க்லக வமற்தகாள்ள அனுமதி இல்லை. 
அங்கீகார புதுப்பிப்பு ஆலண தபைப்பட்டபின்னவர வசர்க்லக வமற்தகாள்ள வேண்டும். புதிய த ாழிற் பள்ளிகளுக்கு 
30.04.2021 அன்று இரவு 11.59-PM மணிக்குள் சமர்ப்பிக்கப்படும் விண்ணப்பங்கள் மட்டும் ஏற்கப்படும். 30.04.2021-க்கு 
பிைகு சமர்ப்பிக்கப்படும் விண்ணப்பங்கள் எவ்வி  அறிவிப்பின்றி நிராகரிக்கப்படும். 
2. ஆய்வு கட்டணம் : 
                அங்கீகாரம் புதுப்பித் ல் / புதிய த ாழிற் பிரிவு / கூடு ல் அைகு / புதிய த ாழிற் பள்ளிகள் ஆகியலே 
த ாடர்பான ஆய்வு கட்டணம் ரூ.2500/-ஐ கீழ்க்கண்ட ேங்கி கணக்கில் RTGS/NEFT ோயிைாக தசலுத்தி அந்  
RTGS/NEFT எண் மற்றும் Application No.ஜ (உ ாரணம் N106200049572410 and 210001) இலணய ள 
விண்ணப்பத்தில் குறிப்பிட வேண்டும். 

Account Name:   Deputy Director (IS) and Assistant Accounts Officer, 

                           Department of Employment and Training, Guindy,   

                           Chennai – 600 032.  

Account No      : 6595159627 

Name of the Bank: Indian Bank, Besant Nagar Branch, Chennai 

IFSC Code         : IDIB000B068  

MICR Code      : 600019073 

        ஆய்வு கட்டணமானது எந்  த ாழிற்பள்ளிக்காக தசலுத் ப்பட்டுள்ளது என்பல  Indian Bank, Besant Nagar 
ேங்கியிலிருந்து தபைப்படும் Statementல் கண்டறிய ஏதுோக,  ாளாளர் தபயரில் உள்ள ேங்கி கணக்கிலிருந்து 
RTGS/NEFT மூைம் தசலுத்துமாறு த ரிவிக்கப்படுகிைது. 

ஆய்வு வமற்தகாள்ள சம்பந் ப்பட்ட த ாழிற்பள்ளி  யார் நிலையில் இல்லை என நிராகரிக்கப்படும் 
வநர்வில், அரசு கணக்கில் தசலுத் ப்பட்ட ஆய்வு கட்டணம் மற்றும் விண்ணப்ப கட்டணம் எக்காரணம் தகாண்டும் 
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திருப்பி  ரப்பட மாட்டாது என்பதுடன், 2021-2022-ஆம் கல்வியாண்டிற்கு மட்டுவம இது தசல்லுபடியாகும். அடுத்  
கல்வியாண்டிற்கு எடுத்துக் தகாள்ளப்பட மாட்டாது எனவும் த ரிவிக்கப்படுகிைது. 
3.  பாடத்திட்டம்  
 

2021-2022 ஆம் கல்வியாண்டில் அங்கீகாரம் ேழங்கப்படும் நீண்டகாை த ாழிற்பிரிவுகளின் பட்டியல், 

இலணப்பில் தகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. த ாழிற் பிரிவுகளுக்கான தபாது பாடத்திட்டத்திலன தசன்லன, மதுலர, 

திருச்சி, வகாலே. திருதநல்வேலி. வசைம் மற்றும் விழுப்புரம் மண்டை பயிற்சி இலண இயக்குநர் அலுேைகங்களில் 

தபற்று நகல் எடுத்துக்தகாள்ளைாம். 

4.  த ாழிற்பிரிவுகள் / அைகுகள் 
தபாது பாடத்திட்டத்தில் கருவிகள்,  ளோடங்கள் / இயந்திரங்கள் 1 + 1 அைகுகளுக்காக 

தகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. ஆய்வின் அடிப்பலடயில் த ாழிற்பிரிவுகளுக்கு 1 + 1 அைகுகளுக்கு அங்கீகாரம் 

ேழங்கப்படும் வநர்வில்; 

அ) ஒரு ேருட பயிற்சி காைமுள்ள  த ாழிற்பிரிவுகளுக்கு அங்கீகாரம் மற்றும் அங்கீகார நீட்டிப்பு அடிப்பலடயில் 

ேருடத்திற்கு 2 அைகுகளுக்கு வசர்க்லக வமற்தகாள்ளைாம். 

ஆ) இரண்டு ேருட பயிற்சி காைமுள்ள த ாழிற்பிரிவுகளுக்கு அங்கீகாரம் மற்றும் அங்கீகார நீட்டிப்பு அடிப்பலடயில் 

ேருடத்திற்கு 1 அைகு மட்டுவம வசர்க்லக வமற்தகாள்ள வேண்டும். 

இ) மூன்று ேருட பயிற்சி காைமுள்ள த ாழிற்பிரிவுக்கு அங்கீகாரம் மற்றும் அங்கீகார நீட்டிப்பு அடிப்பலடயில் மு ல் 

இரு ஆண்டுகளுக்கு ஆண்டுக்கு 1 அைகு வீ ம் வசர்க்லக வமற்தகாள்ளைாம். ஆனால் மூன்ைாம் ஆண்டிற்கு 

வசர்க்லக வமற்தகாள்ளக்கூடாது. வமற்கண்ட  த ாழிற்பிரிவில் எந்  ஓர் ஆண்டிலும் 2 அைகுகளுக்கு வமல் 

பயிற்சியாளர்கள் பயிற்சி தபைக்கூடாது. 

ஆய்வின் அடிப்பலடயில்,  குதி ோய்ந்  பயிற்றுநர் குலைபாடு அல்ைது பிை குலைபாடு காரணமாக 1 அைகிற்கு 

மட்டுவம அங்கீகாரம் ேழங்கப்படும் வநர்வில்; 

ஈ) ஒரு ேருட பயிற்சி காைமுள்ள த ாழிற் பிரிவுகளுக்கு அங்கீகாரம் மற்றும் அங்கீகார நீட்டிப்பு அடிப்பலடயில் 

ேருடத்திற்கு 1 அைகிற்கு வசர்க்லக வமற்தகாள்ளைாம். 

உ) இரண்டு ேருட பயிற்சி காைமுள்ள த ாழிற் பிரிவுகளுக்கு அங்கீகாரம் மற்றும் அங்கீகார நீட்டிப்பு அடிப்பலடயில் 

இரண்டு ேருடங்களுக்கு ஒருமுலை 1 அைகிற்கு அ ாேது ஓராண்டு விட்டு ஓராண்டிற்கு (Alternative year)  1 

அைகிற்கு மட்டுவம வசர்க்லக வமற்தகாள்ள வேண்டும். 
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ஊ) மூன்று ேருட பயிற்சி காைமுள்ள  த ாழிற்பிரிவுக்கு அங்கீகாரம் மற்றும் அங்கீகார நீட்டிப்பு அடிப்பலடயில் 

மு ைாம் ஆண்டு மட்டுவம 1 அைகு  வசர்க்லக வமற்தகாள்ள வேண்டும். அப்பயிற்சியாளர்கள்   மூன்ைாண்டு  பயிற்சி 

காைம் முடித்  பின்னவர மீண்டும் 1 அைகிற்கு வசர்க்லக வமற்தகாள்ளைாம். 

III ஆய்வு வமற்தகாள்ளு ல் 
 
1. புதிய த ாழிற்பள்ளிகள் / த ாழிற்பிரிவுகளுக்கு அங்கீகாரம் / அங்கீகாரம் நீட்டிப்புக்கான  ஆய்வு   

இலணய ளத்தில் விண்ணப்பம் தபைப்பட்ட நாளுக்கு அடுத்  நாளிலிருந்து துேக்கப்படும். இந்  கல்வி 
ஆண்டின் ஆய்வுகள் ஜூன் மா த்திற்குள் முடிக்கப்பட்டு அங்கீகாரம் ேழங்கப்படும். ஜூன் மா த்திற்குப் பின் 
ஆய்வு வமற்தகாள்ளப்பட மாட்டாது.   

2. ஆய்வுக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்ட வ தியில்  யார் நிலையில் இல்லை என்ைால் அங்கீகாரம் ேழங்கப்பட மாட்டாது. 
விண்ணப்பம் முற்றிலும் நிராகரிக்கப்படும். எக்காரணத் ாலும் மறு ஆய்வு தசய்ய இயைாது. எனவே அங்கீகாரம் 
வகாரி விண்ணப்பிக்கவுள்ள  த ாழிற்பிரிவுகளுக்கு வ லேயான கருவிகள்,  ளோடங்கள் / இயந்திரங்கள், 
இட ேசதி,  குதி ோய்ந்  பயிற்றுநர்கள் நியமனம் மற்றும் பயிற்றுநர்களின் கல்வி  குதி சான்றி ழ், 
அலனத்தும் நிர்ணயிக்கப்பட்டபடி ஏற்படுத்தி பூர்த்தி தசய்யப்பட்ட மின் இலணப்பு அட்லட பிை ஆேணங்கள் 
(பிரிவு ஐஏ ேரிலச எண். 3 மு ல் 18 ேலர) ஆகியேற்றுடன் ஆய்வுக்கு  யார் நிலையில் உள்ள 
த ாழிற்பள்ளிகள் மட்டுவம விண்ணப்பிக்க வேண்டும். 

3. அங்கீகாரம் வகாரும் த ாழிற்பிரிவு / அைகுக்கு ஏற்ப பாடத்திட்டத்தில் தகாடுக்கப்பட்டுள்ளபடி அலனத்து 
கருவிகள் /  ளோடங்கள் மற்றும் இயந்திரங்கள் ஆய்வின் வபாது ஆய்வு அலுேைரிடத்தில் காண்பிக்கப்பட 
வேண்டும். இருப்புப் பதிவேடு ஒன்று துேக்கப்பட்டு அதில் கருவிகள்,  ளோடங்கள் / இயந்திரங்களின் 
விேரங்கள் பதிவு தசய்திருக்க வேண்டும். த ாழிற்நுட்ப விேரங்கள், விலை விேரம், எண்ணிக்லக விேரம், 
எந்  நிறுேனத்தின் மூைம் தகாள்மு ல் தசய்யப்பட்டது வபான்ை விேரங்கள் இப்பதிவேட்டில் சமர்ப்பிக்கப்பட 
வேண்டும். கருவிகள்,  ளோடங்கள் / இயந்திரங்கள் இேற்றில் ஏவ னும் இருப்பு இல்ைாமல் இருந் ால் 
அங்கீகாரத்திற்கு பரிசீலிக்க இயைாது.  

4. பணிமலன மற்றும் ேகுப்பலைகள் RCC Building / கட்டிடத்தின் மீது சிதமண்ட் ஓடுகள் வபாடப்பட்டிருக்க 
வேண்டும். வமலும் தபாதுப்பாடத்திட்டத்தில் தகாடுக்கப்பட்டுள்ளபடி வ லேயான இடேசதி தபற்றிருக்க 
வேண்டும். கூலர வேய்ந்  இடம் /  ற்காலிக கூலர உள்ள த ாழிற்பள்ளிகளுக்கு அங்கீகாரம் ேழங்க 
இயைாது. 

5. பணிமலன மற்றும் ேகுப்பலைகளுக்கு த ாழிற்பிரிவு ோரியாக வ லேயான இடஅளவு லகவயட்டில் 
(Prospectus) தகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. இந்  அலைகளில் பணிமலன மற்றும் ேகுப்பலைகள் அலமந்திருக்க 
வேண்டும். உ ாரணமாக பணிமலன 500 சதுர அடி என்ைால் 500 சதுர அடியில் ஒவர அலையாக இருக்க 
வேண்டும். இரண்டு அல்ைது அ ற்கு வமற்பட்ட அலைகலள இலணத்து 500 சதுரஅடியாகக் 
காண்பிக்கக்கூடாது.  
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6. இடத்தின் உரிலமயாளர் எனில், அ ற்கான கிரய பத்திர ஆேண நகல் இலணக்கப்பட வேண்டும். ோடலக / 
குத் லகக்குரிய இடமாக இருந் ால் ஒப்பந் ம் தசய்யப்பட்ட ோடலக / குத் லக ஒப்பந்  பத்திர ஆேணம் 
குலைந் து ஐந்து  ஆண்டுகளுக்கு இருக்க வேண்டும். 

7. வபாதுமான கழிப்பிட ேசதி /  ண்ணீர் ேசதி வபான்ைலே தசய்யப்பட்டிருக்க வேண்டும். 
8. சரியான காற்வைாட்டம், வபாதுமான தேளிச்சம் ஆகியலே இருக்கும்படி தசய்முலை கூடம் மற்றும் 

ேகுப்பலைகள் அலமந்திருக்க வேண்டும். 
9. தசய்முலை கூடம் மற்றும் ேகுப்பலைகளுக்கு நுலழவு ோயில் அலமக்கப்பட்டிருப்பதுடன், ஆபத்து / அேசர 

சமயத்தில் தேளிவயை  னி ேழி அலமக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும்.   
10. பாதுகாப்புக்கான முன்தனச்சரிக்லக ேழிமுலைகலள பின்பற்றுேதுடன், தீயலணப்புத்துலை 

அதிகாரியிடமிருந்து தீ  லடயின்லம சான்று நடப்பு கல்வியாண்டில் தபற்றிருக்க வேண்டும். மற்றும் அ லன 
ஆய்வு அலுேைரிடம் ஆய்வு வநரத்தில் காண்பிக்க வேண்டும்.  

11.  னியார் த ாழிற்பள்ளிகள் வ லேயான உள்கட்டலமப்பு ேசதிகள் அலனத்ல யும் பூர்த்தி தசய்து  யார் 
நிலையில் இருக்க வேண்டும். மு ன்லம கட்டிடம், பணிமலன கட்டிடம், மு ல்ேர் அலை, பயிற்றுநர்கள் 
அலை, அலுேைக அலை, ேகுப்பலைகள் மற்றும் கழிப்பலைகள் வபான்ை துலணக்கட்டிடங்கள் முலைப்படி 
கட்டுமானம் தசய்யப்பட்டிருக்க வேண்டும். கருவிகள் மற்ைம் இயந்திரங்கள் அ லனச் சார்ந்  துலண 
சா னங்கள் மற்றும் இயந்திரங்கள் தபாது பாடத்திட்டத்தின்படி தகாள்மு ல் தசய்யப்பட்டிருக்க வேண்டும். 
மூம்முலன மின்இலணப்பு மற்றும் இயந்திரங்களுக்கு உரிய மின் இலணப்பு தகாடுத்து, அ லன இயங்கும் 
நிலையில்  யார் படுத்தி லேத்திருக்க வேண்டும். விண்ணப்பித்துள்ள அலனத்து த ாழிற்பிரிவுகளுக்கும் / 
அைகுகளுக்கும் ஏற்ப இேற்லை  யார்படுத்தி லேத்திருப்பதுடன், தபாது பாடத்திட்டத்தில் குறிப்பிட்டுள்ள 
மின்திைன் அளவு, குறித்து மின்சார ோரியத்திடம் உரிய சான்று த ாழிற்பள்ளி தபற்றிருக்க வேண்டும். 

12. த ாழிற்பள்ளிகள் ஒவ்தோன்றும்  னியாக அலமய தபற்றிருப்பதுடன், வேதைந்  அங்கீகரிக்கப்பட்ட / 
ஒப்பளிப்பு தசய்யப்பட்ட / இலணந்து தசயல்படக்கூடிய கல்வி  நிறுேனத்துடன், கட்டிடங்கள் / கருவிகள் / 
உள்கட்டலமப்பு ேசதிகள் பயிற்றுநர்கள் வபான்ைலேகள் பகிர்ந்து தசயல்படும் ேலகயில் இருக்கக்கூடாது. 

13. பயிற்சியாளர் த ாழிற்பள்ளிகளில் வசருே ற்கான கல்வித்த குதி, ேயது ேரம்பு அலனத்தும் தபாதுப்பாடத்தில் 
தகாடுக்கப்பட்டுள்ளோறு இருத் ல் வேண்டும்.    

14. நிர்ோகத்தினர் /  ாளாளர் வ லேயான கருவிகள் மற்றும்  ளோடங்கள் / இயந்திரங்கள் மற்றும் 
தபாதுபாடத்திட்ட நகல் ஆகியேற்லை இயக்குநர், வேலைோய்ப்பு மற்றும் பயிற்சித்துலை, தசன்லன அல்ைது 
மண்டை பயிற்சி இலண இயக்குநர் அலுேைகம், தசன்லன, மதுலர, திருச்சி, வகாலே மற்ைம் திருதநல்வேலி, 
வசைம் மற்றும் விழுப்புரம் ஆகிய இடங்களில் இருந்து தபற்றுக் தகாள்ள வேண்டும்.  கருவிகள் 1+1 
அைகுகளுக்கு தகாடுக்கப்பட்டிருக்கும் கூடு ல் அைகுகள் வ லேப்படும் வநர்வில் அ ற்வகற்ப கூடு ல் 
கருவிகள் ேசதி இருக்க வேண்டும். 

15. வ சிய மயமாக்கப்பட்ட ேங்கியின் ரூ.50,000/-க்கான கூட்டு லேப்புத்த ாலக கணக்கு ரசீது நகல். இயக்குநர், 
வேலைோய்ப்பு மற்றும் பயிற்சித்துலை, மற்றும் த ாழிற்பள்ளி  ாளாளர் (த ாழிற்பள்ளியின் முகேரியுடன்) 
ஆகிய இருேலரயும் இலணத்து (The Director of Employment and Training and the Correspondent, Name 
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of IS with full address) எடுத்  ாக இருத் ல் வேண்டும்.  டிரஸ்ட் அல்ைது தசாலசட்டி தபயரில் இருக்கக் 
கூடாது. 

 
IV. ஆய்ேறிக்லகயுடன் இலணத்து அனுப்பப்பட வேண்டிய ஆேணங்கள்: (கீழ்கண்ட ேரிலசப்படி ேரிலச மாைாமல் 
இருக்க வேண்டும்). 
1. ஆய்ேறிக்லக (உரிய படிேத்தில்) 
2. விண்ணப்ப படிேத்தின் தஜராக்ஸ் நகல்       
3. ஏற்கனவே அங்கீகாரம் தபைப்பட்டிருப்பின், பலழய அங்கீகார ஆலணயின் நகல். 
4. வ சிய மயமாக்கப்பட்ட ேங்கியின் ரூ.50,000/-க்கான கூட்டு லேப்புத்த ாலக கணக்கு ரசீது நகல். (கூட்டு 

லேப்பு த ாலகயானது இயக்குநர், வேலைோய்ப்பு மற்றும் பயிற்சித்துலை, மற்றும் த ாழிற்பள்ளி  ாளாளர் 
(த ாழிற்பள்ளியின் முகேரியுடன்) ஆகிய இருேலரயும் வசர்த்  ாக இருத் ல் வேண்டும். டிரஸ்ட் அல்ைது 
தசாலசட்டி தபயரில் இருக்கக்கூடாது).   

5. கட்டிடம் அ) தசாந்  கட்டிடமாக இருப்பின், கிரய பத்திர நகல்  ஆ) ோடலக / குத் லக கட்டிடமாக இருப்பின், 
ஒப்பந் ம் தசய்யப்பட்ட ோடலக / குத் லக பத்திர நகல் (குலைந் து 5 ேருடங்களுக்கு ஒப்பந் ம் இருக்க 
வேண்டும்).  

6. கட்டிட உறுதித் ன்லமக்கான சான்றி ழ் (Stability certificate from Chartered Engineer consisting 

Form A, Form B, Form C and Declaration Form) உரிய படிேத்தில் தபைப்பட்டிருக்க வேண்டும். 
7.  மிழ்நாடு தபாது கட்டிட உரிமம் (Public Building Licence)  உரிய அலுேைரிடமிருந்து தபற்று 

சமர்ப்பிக்க வேண்டும். 
8. சுகா ார சான்றி ழ் (Sanitary Certificate) உரிய அலுேைரிடமிருந்து தபற்று சமர்ப்பிக்க வேண்டும். 
9. தீயலணப்புத்துலையினரிடமிருந்து தபற்ை தீ  லடயின்லம சான்று.   
10. வமற்கண்ட ேரிலச எண். 6 மு ல் 9 ேலர குறிப்பிடப்பட்டுள்ள சான்றி ழ்கள் தசல்ைத் க்க காைம் (validity 

period) முடிவுறும்வபாது உடவன புதுப்பிக்க வேண்டும். அ ற்கான உறுதிதமாழி சமர்ப்பிக்க வேண்டும். 
 

11. த ாழிற்பள்ளியின் மின் இலணப்பு சான்றி ழ், மின் அட்லட நகல் (மின் இலணப்பு எண், மின் திைன் அளவு 
(கிவைா ோட்) மின் உபவயாகத்திற்கான பணம் தசலுத்திய விேரங்களுடன்  மின்திைன் அளலே (கிவைா 
ோட்) உறுதிபடுத்  மின்ோரியத்திடமிருந்து தபற்ை கடி  நகல் வமலும் கணினி மூைம் மின்ோரிய 
இலணயத் ளத்திலிருந்து பதிவிைக்கம் தசய்யப்பட்ட நகல். 

12. த ாழிற்பள்ளியில் ஆரம்பிக்கப்பட உள்ள த ாழிற்பிரிவுகளின் தபயர் மற்றும் அைகுகளின் எண்ணிக்லகக்கு 
ஏற்ப, பாடத்திட்டத்தில் உள்ள ேரிலச எண்படி கருவிகள்,  ளோடங்கள் இயந்திரங்கள் பட்டியல், 
வ லேயான எண்ணிக்லக, இருப்பிலுள்ள எண்ணிக்லக, ச வீ  விேரம் (உரிய படிேத்தில்).   

13.  த ாழிற் பள்ளியின் முகப்பில் இரண்டு தபயர் பைலககள் நீை நிைத்தில் தேள்லளநிை எழுத்துக்களில் 
லேக்கப்பட வேண்டும். மு ைாேது தபயர் பைலக 8அடி நீளமும், 3 அடி உயரமும் தகாண்ட ாக இருக்க 
வேண்டும். அதில் த ாழிற் பள்ளியின் தபயர், முகேரி மற்றும் அங்கீகார ஆலண விேரம் குறிக்கப்பட்டு 
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 னியாக லேக்க வேண்டும்.  இரண்டாேது தபயர் பைலக 4அடி நீளமும், 8 அடி உயரமும் தகாண்ட ாக 
இருக்க வேண்டும்.  அதில் அங்கீகாரம் ேழங்கப்பட்ட த ாழிற்பிரிவுகளின் தபயர்கள் மற்றும் அைகுகள் 
(Units), த ாழிற் பிரிவின் காை அளவு, வசர்க்லகக்கான கல்வித் குதி மற்றும் வசர்க்லக அளவு (Seating 
Capacity) ஆகியலே குறிப்பிட்டிருக்க வேண்டும். த ாழிற் பயிற்சி நிலையம் (I.T.I) என  விளம்பரப்படுத்துேது 
மற்றும் தபயர் பைலக லேப்பது கூடாது. இ லன மீறினால் த ாழிற்பள்ளியின் அங்கீகாரம் முன் 
அறிவிப்பின்றி இரத்து தசய்யப்படும்.   

த ாழிற் பிரிவின் தபயர்                                                                                                                                    தமாத்  அைகுகள் 
ே. எண் கருவி /இயந்திர/ 

 ளோடத்தின் 
தபயர் 

எண்ணிக்லக 
(பாடத்திட்டத்தில் 
உள்ளபடி) 

எண்ணிக்லக 
(இருப்பில் 
உள்ளபடி) 

குறிப்பு 

    நிலைவு குலைவு 
 
 
 
 
 

     

பயிற்றுநர் விபரம் 

ே. எண் பயிற்றுநரின் தபயர் நியமன ப வி நியமித்  
த ாழிற்பிரிவு 

கல்வித் குதி / 
அனுபேம் 

 
 
 
 
 

    

14. பணியமர்த் ப்பட்டுள்ள ஆசிரியர்களின் (அ) நியமனக் கடி ம், (Appointment Order) (ஆ) பணிவசர் அறிக்லக, 
(Joining Report)  (இ) கல்வித் குதிக்கான சான்றி ழ் நகல்கள் 

15. அ)  த ாழிற்பள்ளி ேளாகத்தில் மற்ை கல்வி சார்ந்  நிறுேனங்கள், இவ  நிர்ோகத்தின் மூைம் 
தசயல்படுமானால், அ ன் அங்கீகார விேரங்கள் இலணக்கப்பட வேண்டும். ஆ) இவ  நிர்ோகத்தினர் 
கட்டுப்பாட்டின் கீழ் உள்ள இ ர த ாழிற்பயிற்சி லமயம் / த ாழிற்பள்ளிகளின் விேரங்கள் இலணக்கப்பட 
வேண்டும்.    

16. நூைகப்புத் கங்களின் பட்டியல்   
17. த ாழிற்பள்ளி குறித்  விேர புத் க நகல் / விளக்க லகவயடு. (Prospectus) 
18. த ாழிற்பள்ளி கட்டிடத்தின் முகப்பு புலகப்படம், மற்றும் அலனத்து த ாழிற்பிரிவுகளின் ேகுப்பலைகள் மற்றும் 

தசய்முலை அலையில், கருவிகள்,  ளோடங்கள் மற்றும் இயந்திரங்கள் தபாருத் ப்பட்டு அலே யாவும் 
இயங்கும் ேலகயில் உள்ளோறு காட்டும் புலகப்படங்கள் மற்றும் அ லன குறுந் கட்டில் பதிவு தசய்யப்பட்டு 
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சமர்ப்பிக்க வேண்டும்.    
19. த ாழிற்பள்ளி கட்டிடத்தின் ப்ளூ பிரிண்ட் ேலரபடம் த ாழிற்பிரிவுகளின் தசய்முலைக்கூடம் மற்றும் 

ேகுப்பலை விேரம் நீளம் X அகைம் அளவுகளுடன் த ளிோக குறிப்பிடப்பட்டிருக்க வேண்டும். மற்றும் 
த ாழிற்பள்ளி அலமந்துள்ள இடம் காட்டும் அலமவிட ேலரபடம் (Location Map).  

20. புதிய த ாழிற் பள்ளிகள் கருவிகள் /  ளோடங்கள் தகாள்மு ல் தசய் லமக்கான பட்டியலின் நகல் 
இலணக்க வேண்டும்.  
வமற்படி ஆேணங்கள் அலனத்தும் இலணக்கப்படா  / ஆேணங்களில் குலைபாடு / இடேசதி குலைபாடு / 

கருவிகள் குலைபாடு / பயிற்றுநர் குலைபாடு  ஆகிய அலனத்து ஆேணங்களிலும் (புலகப்படங்கள் உட்பட) ஆய்வு 
அலுேைரின் லகதயாப்பம், த ாழிற்பள்ளியின் மு ல்ேர் /  ாளாளர் லகதயாப்பம் இல்ைா  ஆய்ேறிக்லககள் 
நிராகரிக்கப்படும். 

 

                                                                                                                                                     இயக்குநர் 
வேலேைோய்ப்பு மற்றும் பயிற்சித்துலை 

                                                                                                                                                             கிண்டி, தசன்லன-32. 
  

 

 

 

 

இ ர ேழிகாட்டு ல்கள் 

1. இயக்குநரகத்தில் பூர்த்தி தசய்  விண்ணப்பப்படிேம் தபற்ைபின், அலனத்து கடி  வபாக்குேரத்துகளும் 
த ாழிற்பள்ளியின் தபயரில் ான் நலடதபறும். எனவே, த ாழிற்பள்ளியின் முகேரி, Email, த ாலைவபசி  

மற்றும் லகவபசி எண் (இருப்பின்) அலேகளின் விேரத்திலன விண்ணப்ப படிேத்தில் த ளிோக 
குறிப்பிடப்பட வேண்டும்.  

2. த ாடங்கப்படவுள்ள த ாழிற்பள்ளியின் தபயர் கண்டிப்பாக த ாழிற்பள்ளி என முடியும்படி தபயரிடப்பட 
வேண்டும். (உ ாரணத்திற்கு - ஏ.பி.சி. வகட்டரிங் த ாழிற்பள்ளி). கண்டிப்பாக கல்லூரி, ஐடிஐ என 
தபயரிடக்கூடாது.  

3. விண்ணப்ப ாரர்  ற்வபாது விண்ணப்பிக்கும் த ாழிற்பள்ளி  விர ஏற்கனவே வேறு இடத்தில் த ாழிற்பள்ளி 
/ த ாழிற்பயிற்சி லமயம் நடத்துபேராக இருந் ால், அலே பற்றிய முழு விேரங்கலளயும் , னியாக 
விண்ணப்பப்படிேத்துடன் இலணத்து அனுப்ப வேண்டும். 
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4. த ாழிற்பள்ளிலய ஓரிடத்தில் இருந்து வேறு இடத்திற்கு மாற்ைம் தசய்ய இயக்குநர் அேர்களின் 
அனுமதியின்றி மாற்ை இயைாது. குறிப்பிடப்பட்ட முகேரியில் உள்ள த ாழிற்பள்ளியில் ஆய்வு 
வமற்தகாண்டு, அ னடிப்பலடயில் அங்கீகாரம் ேழங்கப்பட்ட பிைகு வேறு முகேரிக்கு மாற்ைம் 
தசய்யும்பட்சத்தில் அத்த ாழிற்பள்ளியின் அங்கீகாரம்  ானாகவே சட்டப்படி ரத்து ஆகிவிடும். இடமாற்ைம் 
தசய்ய வேண்டிய அேசியம் ஏற்பட்டால், கல்வியாண்டின் த ாடக்கத்திவைவய மாணேர்களின் பயிற்சி 
பாதிக்கா  ேலகயில் மாற்ைப்பட வேண்டும். அவ்ோறு மாற்ைம் தசய்யக் வகாரி விண்ணப்பித்  
விண்ணப்பத்தின் வபரில் அந்  கல்வியாண்டின் ஏப்ரல் மா த்திற்கு முன்ன ாகவே ஆய்வு 
வமற்தகாள்ளப்படும். அங்கீகாரம் தபைப்பட்ட பின்னவர வசர்க்லக அனுமதிக்கப்படும். அங்கீகார ஆலண 
தபைப்படாமல் வசர்க்லக தசய்யப்பட்டால் அத்த ாழிற்பள்ளிக்கு அங்கீகாரம் ேழங்கப்பட மாட்டாது. 

5. இலணய ள விண்ணப்பம் சமர்பிக்கப்பட்ட பின்னர், த ாழிற்பள்ளிகள் ஓரிடத்தில் இருந்து வேறு இடத்திற்கு 
இடமாற்ைம் தசய்ே ாக அனுப்பப்படும் விண்ணப்பங்கலள  விர்க்க வேண்டும்.  விர்க்க முடியா  
சூழ்நிலையின் காரணமாக த ாழிற்பள்ளி இடமாற்ைம் தசய்ய வேண்டியிருப்பின், உடனடியாக இயக்குநர் 
அேர்களுக்கு கடி ம் ோயிைாக த ரியப்படுத்  வேண்டும். 
"ஏப்ரல் மா த்திற்கு பிைகு ேரும் இடமாற்ைம் குறித்  விண்ணப்பங்கள் ஏற்கப்பட மாட்டாது. புதிய விைாசத்தில் 
மறு ஆய்வு வமற்தகாள்ள இயைாத ன த ரிவிக்கப்படுகிைது" 

6. எந்  ஒரு த ாழிற்பள்ளியும் அரசிடமிருந்து த ாடர் மற்றும் த ாடரா (Recurring and Non recurring)  
தசைவினங்கள் தபை  குதியில்லை.  

7. த ாழிற்பள்ளியில் தசயல்படுத் ப்படும் / நலடமுலைப்படுத் ப்படும் எந்  ஒரு த ாழிற்பிரிவும் முழு வநர 
பயிற்சி அளிக்கக்கூடிய ாகவும், ோரத்திற்கு 44 மணி வநரம் பயிற்சி அளிக்கக்கூடிய ாகவும் இருக்க 
வேண்டும்.  
 

8. த ாழிற்பள்ளியில் தசயல்படும் அங்கீகரிக்கப்பட்ட த ாழிற்பிரிவுகலள ஒருங்கிலணத்து பட்டம் / பட்டயம் 
வபான்ை சான்றி ழ்  னியாக ேழங்க இத்துலையால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட த ாழிற்பள்ளிகளுக்கு அதிகாரம் 
இல்லை. இது சம்பந் மாக புகார்கள் ேரப்தபற்று நிரூபிக்கப்பட்டால், எவ்வி   கேலுமின்றி, உடனடியாக 
த ாழிற்பள்ளியின் அங்கீகாரம் ரத்து தசய்யப்படும். 

9. இத்துலையால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட பாடதிட்டத்ல யும், ேழிகாட்டு தநறிமுலைகலளயும் பின்பற்ைப்பட 
வேண்டும். காைத்திற்கு ஏற்ப மாற்ைம் வ லேப்படும் சமயங்களில் எப்வபாது வேண்டுமானாலும் எந்  
முலையிலும் பாடதிட்டத்திலன மற்றும் விதிகலள மாற்றி அலமக்க இயக்குநர், வேலைோய்ப்பு மற்றும் 
பயிற்சித்துலை அேர்களுக்கு முழு அதிகாரம் உண்டு. 

10. அலனத்து வகட்டரிங் பயிற்சிகள் த ாழிற்பள்ளி முலையின்படி  னித் னி பயிற்சிகளாக ஒரு ேருட காைவம 
அளிக்கப்பட வேண்டும். இரண்டு அல்ைது மூன்று பயிற்சிகலள ஒன்ைாகச் வசர்த்து, இரண்டு அல்ைது 
மூன்று ஆண்டு காை டிப்ளவமா பயிற்சி அளிப்ப ாக த ாழிற்பள்ளியின் முன்வபா, தசய்தி ாள்களிவைா 
மற்றும் விளம்பர பைலககளிவைா அறிவித் ல் கூடாது. அரசு வகாபுர சின்னத்திலன,  இத்துலையின் 
அனுமதியின்றி பயன்படுத்தி  ேைான தசய்திகலள  தபாது மக்களுக்கு விளம்பரப்படுத் க்கூடாது. ஏ ாேது 
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தபாய் விளம்பரங்கவளா, பிரசுரங்கவளா தேளியிடப்பட்டு, இத்துலைக்கு த ரிய ேந் ால், த ாழிற் பள்ளியின் 
அங்கீகாரம் எவ்வி  முன்னறிவிப்பும் இன்றி உடனடியாக ரத்து தசய்யப்படும். மற்றும் வ லேப்படின் 
கிரிமினல் நடேடிக்லக த ாடரப்படும்.  

11. புதி ாக த ாடங்கும் த ாழிற்பள்ளிகளின் விண்ணப்பங்கலள ஏற்கவும் அல்ைது நிராகரிக்கவும் இயக்குநர், 
வேலைோய்ப்பு மற்றும் பயிற்சித்துலை அேர்களுக்கு  னிப்பட்ட முழு அதிகாரம் உண்டு. 

12. த ாழிற்பள்ளி ஏ ாேது முன்வனாடி நாளி ழில் விளம்பரம் தசய்ய விரும்பினால், விளம்பரம் தசய்ய விரும்பும் 
 கேல் / விேரங்கள் அந் ந்  மண்டை பயிற்சி இலண இயக்குநர் அேர்களால் ஒப்பு ல் தபற்று பின் 
அளிக்கப்பட வேண்டும். உண்லமயல்ைா ,  ேைான  கேல்கள் த ாழிற்பள்ளியினால் தேளியிடப்பட்டு, 
தபாது மக்கலள  ேைான ேழியில் தகாண்டுவபாகும் நிலையிலன ஏற்படுத்தினால் எவ்வி  
முன்னறிவிப்புமின்றி த ாழிற்பள்ளியின் அங்கீகாரம் ரத்து தசய்யப்படும். 

13.  னியார் த ாழிபள்ளிகள்  ாங்கள் அங்கீகாரம் தபற்ை பிைகு துலையிடமிருந்து தபைப்பட்ட தபாது 

பாடத்தின்படி உரிய காைத்திற்குள் பயிற்சிகலள நடத்  வேண்டும்.  மாணேர்கலள துலையின் மூைம் 

ஒவ்தோரு ேருடமும் ஜுன் மா ம் நடத் ப்படும் இறுதி வ ர்வு / தபாது வ ர்விற்கு  யார் படுத்  வேண்டும். 

14. த ாழிற்பள்ளி தபாது பாடத்திட்டத்தின்படி, இத்துலையின் கீழ் பயிற்சி அளிக்கப்படும் த ாழிற் பிரிவு பற்றிய 
விேரங்கள் 2021-2022.ம் கல்வியாண்டு பட்டியல் இலணப்பில் தகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. இலணப்பில் உள்ள 
த ாழிற்பிரிவுகலள  விர வேதைந்  த ாழிற்பிரிவிற்கும் 2021-2022-ல் இத்துலையின் மூைம் அங்கீகாரம் 
ேழங்கப்பட மாட்டாது. மாணேர்களின்  ேயது ேரம்பு மற்றும் பயிற்சியில் வசர்ே ற்கான குலைந் பட்ச 
கல்வித் குதி ஆகியன, ஒவ்தோரு த ாழிற்பிரிவிற்கும், இலணப்பில் விேரமாக ேழங்கப்படுேதுடன், 
அங்கீகார ஆலணயிலும் த ரிவிக்கப்படும். அ ன்படி கல்வித் குதியும், ேயது ேரம்பும் உள்ளேர்கவள 
பயிற்சியில் வசர்க்கப்பட வேண்டும். கல்வித் குதி மற்றும் ேயது ேரம்பு ஆகியேற்றிற்கு விைக்கு அளிக்கப்பட 
மாட்டாது.  

15. அங்கீகாரம் ேழங்கப்பட்ட த ாழிற் பள்ளிகளில் அங்கீகரிக்கப்பட்ட த ாழிற்பிரிவுகளில் மட்டுவம பயிற்சி 
நடத்திட வேண்டும். அங்கீகாரம் ேழங்கப்பட்ட இடத்தில் வேறு துலை மூைம் அங்கீகாரம் தபற்ை த ாழிற் 
பிரிவுகலள நடத்திட அனுமதி இல்லை. 

16. அங்கீகாரம் ேழங்கப்பட்ட த ாழிற்பள்ளிகள் இத்துலையால் ேழங்கப்படும் சான்றி ழ்  விர   னியாக எவ்வி  
பயிற்சியும், சான்றி ழும் ேழங்கிட அனுமதியில்லை.  

 

                                                                                                                                                     இயக்குநர் 
வேலேைோய்ப்பு மற்றும் பயிற்சித்துலை 

                                                                                                                                                             கிண்டி, தசன்லன-32. 
 


