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அர  மற் ம் தனியார ்ெதா ற் ப ற்  நிைலயங்களில் 
மாணவர ்ேசரக்்ைக 

 
 
 

1. ப ற் ன் ேநாக்கம் (Training Objectives): 

சே்சரி ல் உள்ள இைளஞரக் க் ம், ெபண்க க் ம் 
ெதா ற்ப ற்  அளித் , அவரக்ள  றைன ேமம்ப த் , ேவைலவாய்ப்ைப 
ஏற்ப த்  த வ  இத் டட்த் ன் ேநாக்கமா ம். 

 

2. ெபா வான தகவல்கள் (General Information): 

சே்சரி ல் உள்ள அர  ெதா ற் ப ற்  நிைலயங்கள் மற் ம் 
தனியார ் ெதா ற்ப ற்  நிைலயங்களில் மாணவர ் ேசரக்்ைக கலந்தாய்  

ைற ல் ேமற்ெகாள்ளப்பட உள்ளைதய த் , ண்ணப்பங்கள் ஆன்ைலன் 
(Online) லம் வரேவற்கப்ப ன்றன. ெதா ற்ப ற்  நிைலயங்களில் ேசர 

ம் ம் ண்ணப்பதாரரக்ள் இவ் ளக்க ைகேயட் ல் தரப்பட் ள்ள 
வரங்கள் அைனத்ைத ம் கவன டன் ப த்த ந்  ண்ணப் க்க ம். 

 ெதா ற்ப ற்  நிைலயங்களில் 
ேசரந்்  ப ற்  ெபற் ட ப்பம் 
உள்ேளார ் ண்ணப்பத் ைன 
இைணயதளம் வா லாக மட் ேம 
சமரப்் க்க ேவண் ம். 

 ண்ணப்பதாரரின் 
ம ப்ெபண்களின் அ ப்பைட ல் 
தரவரிைசப் பட் யல் (Merit List) 
தயாரிக்கப்பட்  அதற்ேகற்ப 

ஒ க்கப்பட்ட ேத களில் அர  க க் ட்பட்  கலந்தாய்  (Counselling) 
வா லாக ேசரக்்ைக நைடெப ம். 
 

3. ப ற்  பற் ய தகவல் (Details of Training): 
 

 ெதா ற்ப ற்  நிைலயங்களில் மத் ய அர ன் ேத ய ெதா ற்ப ற் க் 
மம் (NCVT) மற் ம் மாநில ெதா ற்ப ற் க் மம் (SCVT) 

அங் காரத் ன் ழ் பல்ேவ  ெதா ற் ரி களில் ஓராண்  மற் ம் 
ஈராண்  கால அள களில் ப ற் கள் வழங்கப்ப ன்றன. 
 

 அர  மற் ம் தனியார ் ெதா ற்ப ற்  நிைலயங்களின் வரம் மற் ம்  
அங்  ப ற் க்கப்ப ம் ெதா ற் ரி களின் வரம் ஆ யைவ ப -
21-ல் ளக்கப்பட் ள்ள .  
 

 ப ற் க்கால அள , ேசரக்்ைகக்கான கல் த்த  ஆ ய வரங்கள் 
ப -19 மற் ம் 20-ல் ெதரி க்கப்பட் ள்ள . 
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 DGT, ெடல்  அ த்த ன்ப  ைவ ல் உள்ள அைனத்  
ெதா ற்ப ற்  நிைலயங்களி ம் 2022-ம் ஆண் க்கான ப ற்  01.09.2022 

தல் வங் ம். 
 

 ப ற் ன் ேபா  ஒவ்ெவா  ஆண் ன் ம் அ ல இந் ய 
ெதா ற்ப ற்  ேதர்  நடத்தப்பட்  அைனத்  ஆண்  ேதர் களி ம் 
ேதரச்்  ெப பவரக் க்  ேத ய ெதா ல் சான் தழ் (NTC) 
வழங்கப்ப ம். 
 

 ல அர  ெதா ற்ப ற்  நிைலயங்களில் மாநில ெதா ற்ப ற் க் 
மத் ன் (SCVT) ழ் ெசயல்ப ம் ெதா ற் ரி களில் வழங்கப்ப ம் 

ப ற் க்  மாநில அர  ெதா ற்ப ற் க் மத் ன் சான் தழ் (SCVT 
Certificate) வழங்கப்ப ம்.  

 
 

4. கல் த்த  (Educational Qualification): 

ெதா ற்ப ற்  நிைலயங்களில் ப ற் க்கப்ப ம் 
ெதா ற் ரி க க்கான ைறந்தபட்ச கல் த்த யாக எட்டாம் வ ப்  
ேதரச்்  மற் ம் பத்தாம் வ ப்  ேதரச்்  என நிரண்யம் ெசய்யப்பட் ள்ள .  

 எட்டாம் வ ப்  ேதர்ச்  - ெதா ற் ப ற்  நிைலயங்களில் ன்வ ம் 
ெதா ற் ரி க க்  மட் ம் ைறந்தபட்சம் எட்டாம் வ ப்  ேதரச்்  
அல்ல  அதற் ேமல் கல் த் த  உள்ளவரக்ள் ண்ணப் க்கலாம்.  
 கட் டம் கட் பவர ்- Mason (Building Construction) – NSQF Level-4 
 ைதயல் ெதா ல் ட்பம் - Sewing Technology – NSQF Level-4 
 ெவல்டர ்– Welder – NSQF Level-4 
 ஒயரே்மன் – Wireman NSQF Level-5 

 

 பத்தாம் வ ப்  ேதரச்்  – மற்ற 
அைனத்  ப ற்  

ரி க க் ம் பத்தாம் 
வ ப்  ேதரச்்  அல்ல  
அதற் ேமல் கல் த் த  
உள்ளவரக்ள் 

ண்ணப் க்கலாம். 
பத்தாம் வ ப்  
தனித்ேதரவ்ராக எ  ேதரச்்  
ெபற் ப் ம் ேசரக்்ைகக்  
அ ம க்கப்ப வர.்  

 

 

5. வய  வரம்  (Age Limit): 

 2022-ஆம் ஆண்  ஜ ைல மாதம் தல் நாள் 14 வய  நிரம் யவரக்ள் 
ண்ணப் க்கலாம்.  

 

 அ கபட்ச வய  வரம்  இல்ைல. 
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6. உடல் த  (Physical Fitness): 

 ண்ணப்பதாரர ் ெதாற் ேநாய்/அதற்கான அ கள் இல்லாதவராக 
இ த்தல் ேவண் ம். படக் ய அல்ல  ப ற்  ெப வதற் த் 
த யற்ற யா களினா ம் ெபா  காதாரத் ற் த் த யற்ற 

யா களினா ம் க்கப்பட் ள்ளவராக இ க்கக் டா . ம த் வ 
சான் த ன்ப  உடல் த யற்ேறார ் ேசரக்்ைகக்  அ ம க்கப்பட 
மாட்டாரக்ள். 
  

 மாற் த் றனாளிகள் 
உடற் ைறபாட் ன் தன்ைமையப் 
ெபா த்  ம த் வரின் 
பரிந் ைர ன் ேபரில் உரிய ெதா ற் 

ரி களில் ேசரக்்ைகக்  
பரி க்கப்ப வர.் ம த் வர ் ன்  
ஆஜரா , ம த் வர ் அளிக் ம் 
சான் த ன்ப  மட் ேம 
இவரக் க்  ெதா ற்ப ற்  
நிைலயத் ல் ெதா ற் ரி கள் ஒ க்கப்ப ம்.  
 

 மாற் த் றனாளிகள் தங்களின் உடற் ைறபாட் ன் தன்ைமைய 
ளக் ம் வைக ல் 125 x 75 . . நிழற்படத்ைத ம், ட யல் (Ortho) 

ம த் வரின் சான் தைழ ம் ேசரக்்ைக ன் ெபா  சமரப்் க்க 
ேவண் ம். 
 

7. இட ஒ க்  (Reservation): 

 

வ.எண் இட ஒ க் ட்  ரி  இட ஒ க்  

1 ர் க அட்டவைண இனத்தவர ்(SC – Origin) 16% 

2(அ) க ம் ற்ப த்தப்பட்ட வ ப் னர ்(MBC) 18% 

2(ஆ) உசச் ற்ப த்தப்பட்ட வ ப் னர ்(EBC) 2% 

2(இ) இதர ற்ப த்தப்படட் வ ப் னர ்(OBC) 11% 

2(ஈ) ற்ப த்தப்படட் வ ப் னர ் கம யர ்(BCM) 2% 

2(உ) ற்ப த்தப்படட் பழங் னர ்(BT) 1% 

3 ெபா ளாதாரத் ல் ந ற்ற ரி  (EWS) 
( சே்சரி அர  ஒப் த க்  உட்பட்ட ) 10% 

 

ேமற்ப  ஒ க் க க்  ழ்க் ப் டட் அ வலரக்ளிட ந்  
சான் தழ் ெபற்  ேசரக்்ைக ன் ெபா  சமரப்் க்க ேவண் ம்.:- 
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 சா  சான் தழ் (Community Certificate) ைண வடட்ாட் ய க்  
ைறயாத த  உைடய அ காரி ட ந்  ெபற்  இ த்தல் ேவண் ம். 

 

 நிரந்தர ஒ ங் ைணந்த சான் தழ் (PIC – Permanent Integrated Certificate) 
ைண வட்டாட் ய க்  ைறயாத த  உைடய அ காரி டம் 

ெபறப்பட் க்க ேவண் ம். 
 

8. ைடநிைல ஒ க்  (Horizontal Reservation): 

 

வ.எண் ைடநிைல ஒ ட்  ரி  ைடநிைல 
ஒ க்  

1 
சே்சரி னியன் ரேதச தைலப் 

ேபாராட்ட ரரக்ளின் ழந்ைதகள்/ேபரக் 
ழந்ைதகள் (FF) 

4% 

2 
ன்னாள் இரா வத் னரின் ழந்ைதகள் 

(Ex-Service Man/Woman) 3% 

3 மாற் த் றனாளிகள் (PC) 
( சே்சரி அர  ஒப் த க்  உட்படட் ) 4% 

4 ைளயாட்  ரரக்ள் (MSP) 1% 

 

ேமற்ப  ஒ க் க க்  
ழ் ப் ட்ட அ வலரக்ளிட ந்  

01.01.2022 –க்  ற  ெபற்ற 

சான் தழ்கைள ேசரக்்ைக ன் 
ெபா  சமரப்் க்க ேவண் ம்:- 

 தைலப் ேபாராட்ட ரர் இட 
ஒ : நல அ வலர,் தைலப் 
ேபாராட்ட ரரக்ள் அ வலகம் 
தைலைமச ்ெசயலகம், சே்சரி.  
 

 ன்னாள் இரா வத் னரின் 
ழந்ைதகள் இட ஒ : ெசயலர,் 

ராஜ்ய சயனிக் ேபார் , சே்சரி.  
 

 ைளயாட்  ரரக்ள் இட ஒ : 
ேத ய / மாநில / ராந் ய அள ல் 
நைடெபற்ற ேபாட் களில் 
பங்ேகற்றதற்கான சே்சரி மாநில 

தன்ைம உடற்கல்  ஆய்வாளர ்
அவரக்ளிடம் இ ந்  சான் தழ் ெபற்  இ த்தல் ேவண் ம். 
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9. ப் ச ்சான் தழ் (Residence Certificate): 

ப் ச ் சான் தழ், அர ன் ழ்க்கண்ட உத்தர ப்ப  
இ த்தல் ேவண் ம். 

 ண்ணப் க் ம் மாணவர/் மாண யர ் சே்சரி அர ன் அங் காரம் 
ெபற்ற ஒேர பள்ளி ல் இ  ஐந்  ஆண் கள் அல்ல  சே்சரி அர ன் 
அங் காரம் ெபற்ற ெவவ்ேவ  பள்ளிகளில் ெதடரந்்  இ  ஐந்  
ஆண் கள் ப ன்றவரானால் ப் ச ் சான் த க்  (Residence 
Certificate) மாற்றாக 2022 – ஆம் ஆண்  பள்ளி ல் அளித்த மாற்றல் 
சான் தைழ (TC) சமரப்் த்தால் ேபா மான .  
 

 ேமற்கண்டவா  சே்சரி அர ன் அங் காரம் ெபற்ற பள்ளி ல் அல்ல  
பள்ளிகளில் ெதாடரந்்  ஐந்  
ஆண் கள் ப லாத 
மாணவரக்ள் தம  ெபற்ேறார ்
ஐந்  ஆண் கள் ைவ 

னியன் ரேதசத் ல் 
ந்ததற்கான 
ப் ச ் சான் தைழ 

01.01.2022 –க்  ெபற்  

சமரப்் க்க ேவண் ம்.  
 

10. ண்ணப் க் ம் ைற (How to Apply): 

 

 அர  மற் ம் தனியார ் ெதா ற்ப ற்  நிைலயத் ல் ேசரக்்ைகக்  

ண்ணப் க்க https://www.centacpuducherry.in/itiadmission/ அல்ல  
https://labour.py.gov.in/ என்ற இைணயதள கவரி ன் லம் 

ஆன்ைலனில் (Online) ண்ணப் க்க ேவண் ம். 
 

 இைணயதளத் ல் ண்ணப்பத் ல் உள்ள் வரங்கைள ரத்்  
ெசய்த ன் பாஸ்ேபாரட்் (Passport Size) அள  ைகப்படம், 8-ஆம் வ ப்  
அல்ல  10-ஆம் வ ப்  ம ப்ெபண் சான் தழ் மற் ம் ேசரக்்ைகக்  
சம்பந்தமான இதர சான் தழ்கைள ப ேவற்றம் ெசய்ய ேவண் ம். 

 

 ற  ண்ணப்பதாரர ் தான் ப க்க ம் ம் ெதா ற் ப ற்  
நிைலயங்களின் மாவட்டம் மற் ம் ப ைன அவரத்ம் 

ப்பத் ற்ேகற்ப ேதர்  ெசய்ய ேவண் ம். 
 

 மாணவரக்ள் ண்ணப் க் ம்ேபா  தங்கள  சரியான அைலேப  எண் 
(Mobile Number) மற் ம் ன்னஞ்சல் கவரி ைன (E-Mail) ப் ட 
ேவண் ம். கலந்தாய்  நைடெப ம் வரங்கள் அைனத் ம் 

ந்தகவல்கள் (SMS) மற் ம் ன்னஞ்சல் (E-Mail) லமாக மட் ேம 
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அ ப்பப்ப ம் என்பதால் இ ல் தனி கவனம் ெச த்த 
ேகட் க்ெகாள்ளப்ப ற . 
 

 ஒவ்ெவா  ராந் யத் ற் ம் தனித்தனி கலந்தாய்  நடத்  ேசரக்்ைக 
நைடெப ம்.  
 

 இைணயதளம் லம் ண்ணப் ப்ப ல் ஏேத ம் ஐயங்கள் இ ப் ன் 
அ ல் உள்ள அர  மற் ம் தனியார ் ெதா ற்ப ற்  நிைலயங்கைள 
அ  உத  ைமயத் ன் லம் இலவசமாக ண்ணப் க்கலாம். 

 
 

 

11. ப ற்  ெப பவைரத் ேதர்ந்ெத க் ம் ைற (Trainees 
Selection Procedure): 

 எட்டாம் வ ப்  ேத யவரக் க்கான ப ற் ப் ரி  இடங்க க்  
ெபா வான ேதர்  நடத்  ேதரந்்ெத க்கப்ப வர.் அவ்வா  நடத்தப்ப ம் 
த த் ேதர் ல் ண்ணப்பதாரரக்ள் ெபற்ற ம ப்ெபண் அ ப்பைட ல் 
ப ற் யாளரக்ள் ேதரந்்ெத க்கப்ப வாரக்ள். த யான 

ண்ணப்பதாரரக் க்  ேதர்  பற் ய வரம் ன்னர ்
ெதரி க்கப்ப ம்.  
 

 பத்தாம் வ ப்  ேத யவரக் க்கான ப ற் ப் ரி களில்  
ண்ணப் த்தவரக்ைள ஒ ங் ைணந்த ேசரக்்ைக ன் லம் 

ைவ அர , கல் த் ைற ன்பற் ம் வ ைறகளின்ப   தரவரிைச 
தயாரிக்கப்பட்   ெவளி டப்ப ம். 
 

 ஒவ்ெவா  ப ற்  நிைலயத் ற் ம் தரவரிைசப்பட் ய ன் ப , 
ண்ணப்பதாரரக்ள் கலந்தாய்  ைற ல் அைழக்கப்பட்  

ப்பமான பாடப் ரி  ேதர்  ெசய் ம் ைற கைடப் க்கப்ப ம்.  
 

 அைழக்கப்ப ம் ண்ணப்பதாரரக்ள் தங்க க்  ஒ க்கப்பட்ட  
கலந்தாய்  நிகழ் ல் ப் டப்ப ம் ேத  மற் ம் ேநரத் ல் தவறாமல் 
கலந்  ெகாள்ளேவண் ம்.  
 

 ண்ணப்பதாரர ் அவ க்ெகன ஒ க்கப்பட்ட கலந்தாய்  ேத  மற் ம் 
ேநரத் ல் கலந் ெகாள்ள தவ னால் கலந்தாய்  நைடெப ம் மற்ற 
ேத களில் கலந்தாய் க்  அ ப க்கப்படமாட்டாரக்ள். இத்தைகய 

ண்ணப்பதாரரக்ள் தங்கள  
ஆரம்பநிைல தரவரிைசப்ப  
இடம் ேதர்  ெசய்ய உரிைம 
ேகார இயலா . 
 

 ண்ணப்பதாரரக்ள் 
தரவரிைச, இன ழற் ைற 
மற் ம் அவரக்ள் கலந்தாய் ல் 
ேதர்  ெசய்த ன் ரிைமகள் 
ேபான்றவற் ன் அ ப்பைட ல் 
ஒவ்ெவா  ெதா ற்ப ற்  
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நிைலயத் ம் உள்ள ெதா ற் ரி  உ  ெசய்யப்பட்  தற்கா க 
ேசரக்்ைக ஆைண (Provisional Admission Order) வழங்கப்ப ம்.   
 

 ண்ணப்பதாரரக்ள் தங்கள் ேசரக்்ைக 
ெபற்ற ெதா ற்ப ற்  நிைலயத் ல் 

ப் டட் நாளில் மாைல 05.00 
மணிக்  ன்பாக ப ற் ல் ேசர 
ேவண் ம். அவ்வா  ப் டட் 
காலெக க் ள் ேசரத்தவ னால் 
அந்த இடம் கா டமாக க தப்பட்  
ேவ  த யான நப க்  ஒ க்  
ெசய்யப்ப ம். 
 

12. தரவரிைச ல் சமநிைல ம ப்ெபண் (Equal Score in 
the Ranking): 

ண்ணப்பதாரரக்ள் ெபற்ற ெமாத்த ம ப்ெபண்களின் அ ப்பைட ல் 
தரவரிைச தயார ் ெசய்யப்ப ம். ஒன் க்  ேமற்பட்ட மாணவரக்ள் தர 
வரிைச ல் சமநிைல ம ப்ெபண் ெபற் ந்தால் ழ்கா மா  தரவரிைச 
நிரண் க்கப்ப ம். 

(i) கணித ம ப்ெபண் தலாகப் ெபற்ேறார ் த டம் ெப வார.் 
 

(ii) கணித பாடத் ல் இ வ ம் ஒேர ம ப்ெபண் ெபற் ப் ன், அ யல் 
பாடத் ல் ம ப்ெபண் தலாகப் ெபற்ேறார ் த டம் ெப வார.் 
 

(iii) கணிதம் மற் ம் அ யல் பாடங்களில் இ வ ம் ஒேர ம ப்ெபண் 
ெபற் ப் ன், றந்த ேத ைய ெகாண்  அ க வய க்  

ன் ரிைம வழங்கப்ப ம். 
 

13. அசல் சான் தழ் சமர் ப்  (Submission of Original 
Certificates): 

ண்ணப்பதாரரக்ள் ப ற்  நிைலயத் ல் ேசர தற்கா க ேசரக்்ைக 
ஆைண (Provisional Admission Order) வழங்கப்ப ம் பட்சத் ல் தங்க க்  
ெபா ந்தக் ய ழ்க்கண்ட அசல் சான் தழ்கைள அவரக்ள் ேசர இ க் ம் 
ெதா ற்ப ற்  நிைலயத் ல் சமரப்் க்க ேவண் ம். 

(i) பத்தாம் வ ப் ேத யவரக் க்கான ப ற் ப் ரி  இடங்க க்  
பத்தாம் வ ப்  ேதர் ல் ேதரச்்  ெபற்ற ம ப்ெபண் சான் தழ் அல்ல  
எட்டாம் வ ப்  ேத யவரக் க்கான ப ற் ப் ரி  இடங்க க்  
எட்டாம் வ ப்  ேத யதற்கான பள்ளிச ்சான் தழ். 
 

(ii) இ யாக கல்  ப ன்ற கல்  நிைலயத் ந்  ெபறப்பட்ட 
மாற்றல் சான் தழ் (TC – Transfer Certificate). 
 

(iii) ப் ச ்சான் தழ் (Residence Certificate).  
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(iv) சா ச ் சான் தழ் (Community Certificate) / நடப்  ஆண்  
ப் க்கப்பட்ட (PIC – Permanent Integrated Certificate) (ஒ க்  

ேவண் பவர ்மட் ம்). 
 

(v) மாற் த் றனாளிக க்  40% அல்ல  அதற்  ேமலான உடல் 
ஊனத் ற்கானச ்சான் தழ். 
 

(vi) தைலப் ேபாராட்ட ரரக்ளின் ழந்ைதகள் /ேபரக் ழந்ைதகள், 
தைலப் ேபாராட்ட ரரக்ள் அ வலகத் ந்  ெபற்ற நி பன 

சான் தழ். அல்ல  ண்ணப்பதாரரக்ள் தைல ரரக்ளின் 
ேபரக் ழந்ைதகளாக இ ப் ன், அைத நி க்கத் ேதைவப்ப ம் 
ெபற்ேறாரின் றப் ச ்சான் தழ்கள். 
 

(vii) ன்னாள் இரா வத் னரின் ழந்ைதகளாக இ ப் ன், அதற்கான 
சான் தழ். 
 

(viii) ைளயாட்  ரர ் பன்னாட் /ேத ய/மாநில/ சே்சரி னியன் 
ரேதச அள ல் நைடெபற்ற ேபாட் களில் பங்ேகற்றதற்கான 

சான் தழ்கைள சமரப்் க்க ேவண் ம். 

ேம ம் ழ்க்கண்ட நகல் சான் தழ்கைள சமரப்் க்க ேவண் ம். 

(i) ஆதார ்அட்ைட. 
 

(ii) வங் க் கணக்  எண் மற் ம் வரம் அடங் ய தல் பக்கம். 
 

ப் :  

 ப ற் ல் ேச ம்ேபா  ப ற்  ெப பவரக்ள் அவரக் ைடய அசல் 
சான் தழ்கைள ப ற்  நிைலயத் ல் சமரப்் க்க ேவண் ம். எந்தக் 
காரணம் ெகாண் ம் அைவ ப ற்  ம் ப ற் ைய ட்  ல ம் 
வைர  ப் த் தரப்படமாட்டா . ப ற்  ெப பவரக்ள் ப ற் ல் 
ேச ம்ேபா  ேதைவயான நகல்கைள எ த்  ைவத் க் ெகாள் ம்ப  
ேகட் க் ெகாள்ளப்ப றாரக்ள்.  
 

 ேசரக்்ைக ன் ெபா  அளிக்கப்ப ம் 
ைகேப  எண் (Mobile Phone) மற் ம் 

ன் அஞ்சல் கவரி (E-Mail ID) வரம் 
இைவ இரண் ம் ப ற்  காலம் 

ம்வைர மாற்றப்படக் டா . 
 

14. சான் தழ் சரிபாரப்்  (Certificate Verification): 

மாணவர ் ேசரக்்ைக ன் ேபா  சமரப்் க்கப்ப ம் சான் தழ்களின் 
உண்ைமத்தன்ைம சரிபாரக்்கப்ப ம். தவறான சான் தழ்கள் சமரப்் த்தால் 
சம்பந்தப்பட்ட மாணவரின் ேசரக்்ைக ரத்  ெசய்யப்ப வேதா , 
சம்பந்தப்பட்ட மாணவரின்  உரிய ற்ற யல் (Criminal) நடவ க்ைக 
எ க்கப்ப ம். 
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15. ப ற் க் கட்டணம் (Tuition Fee): 

 

 அர  ெதா ற்ப ற்  நிைலயத் ல் ப ற் ல் ேச பவரக்ள் ₹240 ( பாய் 
இ ற்  நாற்ப  மட் ம்) ப ற் க் கட்டணமாக வ டம் ஒ ைற 
ஆகஸ்ட் மாதம் 10-ஆம் ேத க் ள் கட்டேவண் ம். 

 அர  ெதா ற்ப ற்  நிைலயத் ல் ப ற் ல் ேச ம் அட்டவைண 
இனத்தவரக்ள் (SC) மற் ம் ஊன ற்றவரக் க்  (PC) ப ற் க் கட்டணம் 
இல்ைல.  

 ேம ம், அர  ெதா ற்ப ற்  நிைலயத் ல் ப ற் ல் ேச பவரக்ள் 
அைனவ ம் ₹50 ( பாய் ஐம்ப  மட் ம்) காப் த் ெதாைகயாக (Caution 
Money Deposit) ப ற் ல் ேச ம்ேபா  ெச த்தேவண் ம். 

 காப் த் ெதாைக ம்ப ெபறத்தக்க . ப ற்  த்த ஒ  மாதக் 
காலத் ற் ள் ம்பப் ெபற் க்ெகாள் மா  ப ற்  ெப பவரக்ள் 
அ த்தப்ப றாரக்ள். 

 

16. உத த் ெதாைக (Stipend): 

அர  ெதா ற்ப ற்  நிைலயத் ல் ப ற்  ெப பவரக்ள் 
அைனவ க் ம் வ ைக நாட்க க்  எற்ப மாதம்ேதா ம் ₹150 தம் ( பாய் 

ற்  ஐம்ப  மட் ம்) உத த் ெதாைக வழங்கப்ப ம்.  

17. ஊக்கத் ெதாைக (Merit Scholarship): 

அர  ெதா ற்ப ற்  நிைலயத் ல் ேச ம் மாணவரக் க்  
ஒவ்ெவா  ரி ம் தனித்தனியாக தரத்ேதர்  (Merit Exam) நடத்தப்ப ம். 
தரத்ேதர் ல் தல் ம ப்ெபண் ெப ம் ஒவ்ெவா  ப ற்  ரி ம் உள்ள 
ஒ  ப ற் யாள க்  மாதம்ேதா ம் ₹300 தம் ( பாய் ந்  மட் ம்)  
ஊக்கத் ெதாைக (Merit Scholarship) வழங்கப்ப ம். 

18. ேவைலவாய்ப்   மற் ம் ேவைலவாய்ப் கள் 

(Placement Cell and Job Opportunities): 

ேவைலவாய்ப்  ன் லம் ெதா ற்ப ற்  நிைலய ப ற் ல் 
ேதரச்்  ெப ம்  அைனத்  ப ற் யாளரக் க்  ெதா ற்சாைலகளி ம், 
அர த் ைற நி வனங்களி ம் ேவைலவாய்ப்  ஏற்பா  ெசய்யப்ப ற . 

ேம ம் ெதா ற்பழ நர ் ப ற்  (Apprenticeship Training) ரி  லம் 
ெதா ற்பழ நர ்ப ற்  ஏற்ப த்  தரப்ப ற . 
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ெதா ற்ப ற்  நிைலய மாணவர் ேசர்க்ைக – 2022 – ளக்க ைகேய  

19. சே்சரி அர  மற் ம் தனியார ் ெதா ற்ப ற்  
நிைலயங்களில் உள்ள NCVT ப ற்  ரி கள், ப ற்  காலம், 
கல் த்த  ஆ யவற் ன் வரங்கள்: 

வ. 
எண் 

ெதா ற்ப ற் ன் ெபயர் ப ற்  
காலம் 

ைறந்தபட்ச 
கல் த்த  

1 கம்ப் ட்டர் இயக் பவர் - Computer 
Operator and Programming Assistant (NSQF) 1 ஆண்  10-ஆம் வ ப்  

2 கட் ட பட வைரயாளர் - Draughtsman (Civil) 
(NSQF) 2 ஆண் கள் 10-ஆம் வ ப்  

3 எலக்ட்ரீ யன் – Electrician (NSQF) 2 ஆண் கள் 10-ஆம் வ ப்  
4 எலக்ட்ரானிக்ஸ் - Electronics Mechanic (NSQF) 2 ஆண் கள் 10-ஆம் வ ப்  
5 ஃ ட்டர் – Fitter (NSQF) 2 ஆண் கள் 10-ஆம் வ ப்  
6 இயந் ரக்க கள் ெமக்கானிக் – 

Instrument Mechanic (NSQF) 2 ஆண் கள் 10-ஆம் வ ப்  

7 இயந் ர யலாளர ்– Machinist (NCVT) (NSQF) 2 ஆண் கள் 10-ஆம் வ ப்  
8 கட் டம் கட் பவர் - Mason (Building 

Construction) (NSQF) 1 ஆண்  8-ஆம் வ ப்  

9 சல் ெமக்கானிக் - Mechanic (Diesel) 
(NSQF) 1 ஆண்  10-ஆம் வ ப்  

10 ேமாட்டார் வாகன ெமக்கானிக் - 
Mechanic (Motor Vehicle) (NSQF) 2 ஆண் கள் 10-ஆம் வ ப்  

11 ளாஸ் க் ெசயல் ைற இயக் பவர் – 
Plastic Processing Operator (NSQF) 1 ஆண்  10-ஆம் வ ப்  

12 ஏ  ெமக்கானிக் - Refrigeration and Air-
conditioning Technician (NSQF) 2 ஆண் கள் 10-ஆம் வ ப்  

13 ைதயல் ப ற்  - Sewing Technology (NSQF) 1 ஆண்  8-ஆம் வ ப்  
14 டர்னர் – Turner (NSQF) 2 ஆண் கள் 10-ஆம் வ ப்  
15 ெவல்டர் – Welder (NSQF) 1 ஆண்  8-ஆம் வ ப்  
16 ஒயர்ேமன் – Wireman (NSQF) 2 ஆண் கள் 8-ஆம் வ ப்  
 

20. சே்சரி அர  மற் ம் தனியார ் ெதா ற்ப ற்  
நிைலயங்களில் உள்ள SCVT ப ற்  ரி கள், ப ற்  காலம், 
கல் த்த  ஆ யவற் ன் வரங்கள்: 

வ. 
எண் 

ெதா ற்ப ற் ன் ெபயர் ப ற்  
காலம் 

ைறந்தபட்ச 
கல் த்த  

1 சைமயல் ப ற்  - Catering and Hospitality 
Assistant (SCVT) 

1 ஆண்  10-ஆம் வ ப்  

2 கம்ப் ட்டர ்இயக் பவர் - Computer Operator 
and Programming Assistant 

1 ஆண்  10-ஆம் வ ப்  

3 அழ  கைல ப ற்  – Cosmetology (SCVT) 1 ஆண்  10-ஆம் வ ப்  
4 கம்ப் ட்டர ்ப வாளர் - Data Entry Operator 

(SCVT) 
1 ஆண்  10-ஆம் வ ப்  
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ெதா ற்ப ற்  நிைலய மாணவர் ேசர்க்ைக – 2022 – ளக்க ைகேய  

வ. 
எண் ெதா ற்ப ற் ன் ெபயர் ப ற்  

காலம் 
ைறந்தபட்ச 

கல் த்த  
5 எலக்ட்ரீ யன் - Electrician 2 ஆண் கள் 10-ஆம் வ ப்  
6 நாகரீக ஆைட ெதா ல் டப்ம் – Fashion 

Design and Technology (SCVT) 
1 ஆண்  10-ஆம் வ ப்  

7 ஃ ட்டர் – Fitter 2 ஆண் கள் 10-ஆம் வ ப்  
8 ெமக்கானிக் ஆட்ேடா பா  ெப ண் ங்  - 

Mechanic Auto Body Painting 
1 ஆண்  10-ஆம் வ ப்  

9 ஆட்ேடா பா  ப  ெமக்கானிக் - Mechanic 
Auto Body Repair 

1 ஆண்  10-ஆம் வ ப்  

10 ஒயர்ேமன் – Wireman 2 ஆண் கள் 8-ஆம் வ ப்  
 

21. அர  மற் ம் தனியார ்ெதா ற்ப ற்  நிைலயங்கள் மற் ம் 
ப ற்  ரி களின் வரங்கள் (ITI and Trade Details): 

(ெபண்கள் சே்சரி ல் உள்ள அைனத்  ெதா ற்ப ற்  நிைலயங்க க் ம் 
ண்ணப் க்கலாம்) 

அர  ெதா ற்ப ற்  நிைலயங்கள் (Government ITI): 

வ. 
எண் 

ெதா ற்ப ற்  நிைலயம் ப ற்  ரி கள் 

I அர  ஆண்கள் 
ெதா ற்ப ற்  நிைலயம், 
ேமட் ப்பாைளயம், 

சே்சரி. 

1. கம்ப் ட்டர ்இயக் பவர ்- Computer Operator and 
Programming Assistant (NCVT) – 1 Unit 

2. கட் ட பட வைரயாளர ்- Draughtsman (CIVIL) (NCVT) – 1 Unit 
3. எலக்ட்ரீ யன் – Electrician (NCVT) – 1 Unit 
4. எலக்ட்ரானிக்ஸ் - Electronics Mechanic (NCVT) – 1 Unit 
5. ஃ ட்டர ்– Fitter (NCVT) – 3 Units 
6. கட் டம் கட் பவர ்- Mason (Building Construction) (NCVT) – 1 

Unit 
7. ெமக்கானிக் ஆட்ேடா பா  ெப ண் ங்  - Mechanic Auto 

Body Painting (SCVT) – 1 Unit 
8. ஆட்ேடா பா  ப  ெமக்கானிக் - Mechanic Auto Body 

Repair (SCVT) – 1 Unit 
9. ேமாட்டார ்வாகன ெமக்கானிக் - Mechanic (Motor Vehicle) 

(NCVT) – 2 Units 
10. ளாஸ் க் ெசயல் ைற இயக் பவர ்– Plastic Processing 

Operator (NCVT) – 1 Unit 
11. ஏ  ெமக்கானிக் - Refrigeration and Air-conditioning Technician 

(NCVT) – 1 Unit 
12. ெவல்டர ்– Welder (NCVT) – 1 Unit 
13. ஒயரே்மன் – Wireman (NCVT) – 1 Unit 

 

II அர  ெபண்கள் 
ெதா ற்ப ற்  நிைலயம், 
NSC ேபாஸ் ேரா , 
வம்பா ரபாைளயம்,, 

சே்சரி. 

1. கம்ப் ட்டர ் இயக் பவர ் - Computer Operator and 
Programming Assistant (NCVT) – 1 Unit 

2. அழ  கைல ப ற்  - Cosmetology (SCVT) – 1 Unit 
3. கட் ட பட வைரயாளர ்- Draughtsman (CIVIL) (NCVT) – 1 Unit 
4. எலக்ட்ரானிக்ஸ் - Electronics Mechanic (NCVT) – 1 Unit 
5. ைதயல் ப ற்  - Sewing Technology (NCVT) – 1 Unit 
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ெதா ற்ப ற்  நிைலய மாணவர் ேசர்க்ைக – 2022 – ளக்க ைகேய  

வ. 
எண் 

ெதா ற்ப ற்  நிைலயம் ப ற்  ரி கள் 

III அர  ெதா ற்ப ற்  
நிைலயம், ெநடட்ப்பாக்கம், 

சே்சரி. 

1. கம்ப் ட்டர ் இயக் பவர ் - Computer Operator and 
Programming Assistant (SCVT) – 1 Unit 

2. எலக்ட்ரீ யன் – Electrician (SCVT) – 1 Unit 
3. ஃ ட்டர ்– Fitter (NCVT) – 1 Unit 
4. ைதயல் ப ற்  - Sewing Technology (NCVT) – 1 Unit 

 

IV அர  ெதா ற்ப ற்  
நிைலயம், பா ர,் 

சே்சரி. 

1. ஃ ட்டர ்– Fitter (SCVT) – 1 Unit 
2. ஒயரே்மன் – Wireman (SCVT) – 1 Unit 
 

V அர  ெதா ற்ப ற்  
நிைலயம், ல் ய ர,் 

சே்சரி. 

1. சைமயல் ப ற்  - Catering and Hospitality Assistant (SCVT) – 1 
Unit 

2. கட் ட பட வைரயாளர ்- Draughtsman (CIVIL) (NCVT) – 1 Unit 
 

 

VI அர  ஆண்கள் 
ெதா ற்ப ற்  நிைலயம், 

மைலராயன்பட் ணம், 
காைரக்கால். 

1. கம்ப் ட்டர ்இயக் பவர ்- Computer Operator and 
Programming Assistant (NCVT) – 1 Unit 

2. எலக்ட்ரீ யன் – Electrician (NCVT) – 1 Unit 
3. ஃ ட்டர ்– Fitter (NCVT) – 2 Units 
4. இயந் ரக்க கள் ெமக்கானிக் – Instrument Mechanic 

(NSQF) – 1 Unit 
5. இயந் ர யலாளர ்– Machinist (NCVT) – 1 Unit 
6. சல் ெமக்கானிக் - Mechanic (Diesel) (NCVT) – 2 Units 
7. ேமாட்டார ்வாகன ெமக்கானிக் - Mechanic (Motor Vehicle) 

(NCVT) – 1 Unit 
8. ஏ  ெமக்கானிக் - Refrigeration and Air-conditioning Technician 

(NCVT) – 1 Unit 
9. ெவல்டர ்– Welder (NCVT) – 1 Unit 
10. ஒயரே்மன் – Wireman (NCVT) – 1 Unit 

 

VII அர  ெபண்கள் 
ெதா ற்ப ற்  நிைலயம், 

மைலராயன்பட் ணம், 
காைரக்கால். 

1. கம்ப் ட்டர ் இயக் பவர ் - Computer Operator and 
Programming Assistant (NCVT) – 1 Unit 

2. அழ  கைல ப ற்  - Cosmetology (SCVT) – 1 Unit 
3. கம்ப் ட்டர ்ப வாளர ்- Data Entry Operator (SCVT) – 1 Unit 
4. கட் ட பட வைரயாளர ்- Draughtsman (CIVIL) (NCVT) – 1 Unit 
5. ைதயல் ப ற்  - Sewing Technology (NCVT) – 1 Unit 

 

VIII ரா வ் காந்  அர  
ெதா ற்ப ற்  நிைலயம், 
மாேஹ. 

1. ஃ ட்டர ்– Fitter (NCVT) – 1 Unit 
2. ஏ  ெமக்கானிக் - Refrigeration and Air-conditioning Technician 
3. (NCVT) – 1 Unit 

 

IX NSC ேபாஸ் அர  
ெதா ற்ப ற்  நிைலயம், 
ஏனாம். 

1. எலக்ட்ரீ யன் – Electrician (NCVT) – 1 Unit 
2. எலக்ட்ரானிக்ஸ் - Electronics Mechanic (NCVT) – 1 Unit 
3. நாகரீக ஆைட ெதா ல் ட்பம் – Fashion Design and 

Technology (SCVT) – 1 Unit 
 

 

 

தனியார் ெதா ற்ப ற்  நிைலயங்கள் (Private ITI): 

வ. 
எண் 

ெதா ற்ப ற்  நிைலயம் ப ற்  ரி கள் 

I இந் ராகாந்  தனியார ்
ெதா ற்ப ற்  நிைலயம், 

க்க ர,் சே்சரி. 

1. எலக்ட்ரீ யன் – Electrician (NCVT) – 1 Unit 

2. ஒயரே்மன் – Wireman (NCVT) – 1 Unit 
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வ. 
எண் 

ெதா ற்ப ற்  நிைலயம் ப ற்  ரி கள் 

II பாண்  தனியார ்ெதா ற்ப ற்  
நிைலயம், உ ைளயன்ேபடை்ட, 

சே்சரி. 

1. எலக்ட்ரீ யன் – Electrician (NCVT) – 1 Unit 

2. ஃ ட்டர ்– Fitter (NCVT) – 1 Unit 

3. ஒயரே்மன் – Wireman (NCVT) – 1 Unit 
 

III ரா வ் ெமேமாரியல் தனியார ்
ெதா ற்ப ற்  நிைலயம், 
உ ைளயன்ேபட்ைட, சே்சரி. 
 

1. எலக்ட்ரீ யன் – Electrician (NCVT) – 1 Unit 

2. ஃ ட்டர ்– Fitter (NCVT) – 1 Unit 
 

IV  ேவகானந்தா தனியார ்
ெதா ற்ப ற்  நிைலயம், 
ெநல் த்ேதாப் , சே்சரி. 
 

1. எலக்ட்ரீ யன் – Electrician (NCVT) – 1 Unit 

2. ஒயரே்மன் – Wireman (NCVT) – 1 Unit 
 

V ெவாரத்் தனியார ்ெதா ற்ப ற்  
நிைலயம், ேதங்காய் ட் , சே்சரி. 
 

1. டரன்ர ்– Turner (NCVT) – 1 Unit 
 

 
22. அ வலக கவரி மற் ம் அைலேப  வரம் (Contact 

Details): 

ேசரக்்ைக ெதாடர்பான தல் வரங்க க்  ழ்கா ம் 
கவரி ம் அைலேப  லமாக ம் ெதாடர்  ெகாள்ளலாம்: 

அ வலக கவரி உத  இயக் நர ்(ப ற் ), 
ப ற்  ரி  இயக் னரகம், 
ெதா லாளர ் ைற வளாகம், 
வ தா ர ்சாைல, காந்  நகர,் 

சே்சரி – 605009. 
 

ெதாைலேப  எண் 0413-2273275 
அைலேப  எண் 8300838089 

ன்னஞ்சல் 
 

adt.pon@nic.in 

ஆன்ைலன் ண்ணப்பம் 
சமரப்் ப்பதற்கான 
இைணயதள கவரி 

https://www.centacpuducherry.in/itiadmission   
         அல்ல  
https://labour.py.gov.in/ 

 


