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thRed Fort, Delhi 15  August 2014

Shri Narendra Modi
Prime Minister of India

“ “Skilling is building a better India. If we have to move India 

towards development then Skill Development should be our 

mission.
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RASCI  என்ப� இலாப-ேநாகக்மற்ற,  சாரப்ற்ற,  நி�வனங்கள் சடட்ப் �ரி� 25  -இன் �ழ் 

உ�வாகக்பப்ட�்ள்ள ெபா� ��ெடட ் நி�வனமா�ம்.  இதற்� இந�்ய அரசாங்கம் 

மற�்ம் பல்�ைற பங்�தாரரக்ள் இைணந�் நி�யளிக�்ன்றனர.்  இ� இந�்யா�ன் 

அைனத�் மாநிலங்களி�ம் 400 -க�்ம் ேமற்படட் மாவடட்ங்களி�ம் வ�வான இ�பை்பப் 

ெகாண்�ள்ள� மற�்ம் இந�்ய �ல்லைற �ற்பைனத ் �ைறையப் 

�ர�நி�த�்வபப்�த�்�ற�.

இ� �ல்லைற �ற்பைனத ்�ைற��ள்ள �ைற, ப�ற்�யளிக�்ம் நி�வனங்கள், கல்� 

நி�வனங்கள்,  சான்றளிக�்ம் நி�வனங்கள்,  பணியாளரக்ள்,  மாணவரக்ள் மற�்ம் 

ேவைல ேத�பவரக்�க�் �றன் ேமம்பா�கள் பற்� �ல்லைற �ற்பைனத ்�ைற ��தத் 

நி�ணத�்வம் மற�்ம் சாரப்ற்ற அ��ைரகள் வழங்�வதற்கான ஒ�ங்�ைணநத் மற�்ம் 

��ைமயான �லமாக �ளங்��ற�.

சி�லைற வ��பைன� �ைற��� ேதைவயான திற� ேம�பா�ைட 

ஊ��வ��த�, வா��ைகயாள�க���� ேசைவயள��பவ�க�� 

ப�ற ப��தார�க�� மதி�ப����ய பண� வா���கைள� 

ெப�வத�� இ�தியாவ�� ேகா��கண�கான ம�க��� 

ந�ைமயள����, ந����நிைல��� �ைற சா��த �ழைல 

உ�வா��த�.

RASCI இன் ேநாக்கம் RASCI இன் இலக்�

RASCI-இன் 4-I இலக்�கள் 

ேதசிய பண�ய�ட� தரநிைலக�, பண�யாள� ச�ைத� தகவ� அைம�� 

ஆகியவ�ைற உ�வா��த�, பய��சியள���� ப��தார�க�/பய��சி 

நி�வன�க��� அ�கீகாரமள��த�, பய��சியாள�க��� சா�றள��த� 

ம��� க�பவ�க��கான ேத��க� ம��� சா�றித�க� �ல� 2022 

ஆ��வா�கி� 10 மி�லிய���� ேம�ப�ட �ைற சா��த திற��ள 

பண�யாள�கைள உ�வா��த�.

இ�தியாவ�� 2022 

ஆ��வா�கி� 56 
மி�லிய� ம�க��� 

பண� வா��ப�ைன 

வழ��� த�க� 

�ர�கமாக சி�லைற 

வ��பைன� �ைற 

வ�ள��கிற�

RASCI ப�றி

இ�தியாவ�� வள��சி� கைதய�� சி�லைற வ��பைன� �ைற மிக ��கிய 

ப�� வகி�கிற�.

இ�த� �ைற, பார�ப�ய கிராம ச�ைதக�, சாைலய�� ெபா��க� வ��பவ�க� 

ம��� உ��� ம�கள�� கைடகள�லி��� �வ�கி த�ேபா� ப�ர�மா�டமான 

மா�க�, ஆ�ைலன�� சி�லைற� ெபா��க� வ��பைன என ப��ப�யாக 

எ��� நிைற�தி���� ேசன� ஷா�ப�� அ�பவமாக அ�ர வள��சி 

அைட���ள�.

இ�திய சி�லைற வ��பைன� ச�ைத ���பான� ம��� உலகி� மிக ேவகமாக 

வள��� வ�� ச�ைதகள�� ஒ�றாக� திக�கிற�, இதி� நவன�  சி�லைற 

வ��பைன ைமய�க� (ஒ��கைம�க�ப�டைவ) & பார�ப�ய சி�லைற 

வ��பைன ைமய�க� (ஒ��கைம�க�படாதைவ); சி�லைற வ��பைன எஃ� எ� 

சி ஜி (�க�ேவா� ெபா��க�) & எஃ� எ� சி � (�க�ேவா� சாதன�க�); இ-

காம��/ஆ�ைல� சி�லைற வ��பைன; ேநர� வ��பைன & ேநர� 

ச�ைத�ப���த� என பல உ�ப���க� உ�ளன.

2020 -இ�, இ�தியாவ�� ம�க�ெதாைகய�� 53% -��� ேம�ப�டவ�க� 30 

வய���� �ைறவாக இ��பா�க�. இதி� 62% ம�க�, பண�யா�ற���ய 15-59 

வய���� இ��பா�க� எ�றா��, இதி� 5% ேப� ம��ேம �ைறயான 

திற�க� பய��சிைய� ெப���ளா�க�.

திற� ேம�பா��� ��கிய��வ�ைத� க��தி� ெகா��, திற� ேம�பா� 

ம��� ெதாழி��ைன�� திற� அைம�சக�தி� (MSDE) கீ� ேதசிய திற�க� 

ேம�பா�� நி�வன� (NSDC), சி�லைற வ��பைன� �ைறய�� ைமய� திற� 

ேம�பா��� கழகமான RASCI -ஐ அைம���ள�. இ��ைறய�� திற��கான 

ேதைவ��� கிைட���நிைல��� இைடய�லான பாலமாக� ெசய�ப�வேத 

RASCI -இ� ேநா�கமா��.

எ�� மன�த�க� இ��கிறா�கேளா அ�� ெபா��க� 

பய�பா� உ�ள�, எ�� ெபா��க� பய�பா� உ�ளேதா 

அ�� சி�லைற வ��பைன அ�கா�க� உ�ளன 

MALL

கிெர�� கா��

மா�ற�ைத� 

தனிநபரக்ளில்

— �ைற��� ெதாட��ைடய ம��� ேதைவயான திற� தரநிைலக� �ல� இைளஞ�க��� 

ந�ப��ைக���த�.

நி�வன�கள�� 
மா�ற�ைத� 
ெகா��வ�த� 

— �ைற��� ேதைவயான திற�க�ட� ெதாட��ைடய பண��தி�ட உ�வா�க� & ச�பா��ைப� ெச�ய 

நி�வன�க��� வழிகா��த�

மா�ற�ைத� 

தனிநபரக்ளில்

— �ைண நி�வன�க� �ல�, �ைற��� ேபா�மான ம��� ெதாட��ைடய திறைன ஏ�ப��தி, 

�ைறய�� வள��சிைய உ�வா��த�.

�ைறய�� 
மா�ற�கைள� 
ெகா��வ�த� 

— வள��சியைட�த நா�க��� இைணயாக திற� தரநிைலகைள சம�ெச�த�, அத� �ல� நம� 

சா�றித�கைள ச�வேதச அளவ�� ஏ���ெகா�ள� ெச�த� ம��� நம� �வ�ய�ட எ�ைலகைள� 

தா���� திற��ள பண�யாள�க��� பண�க� கிைட�க�ெச�த�.



 சி�லைற வ��பைன� �ைற�காக, �ைறய�னா� ஏ���ெகா�ள�ப�� த�திநிைல� ெதா���க� (QPs) & ேதசிய 

பண�� தரநிைலக� (NOSs) ஆகியவ�ைற உ�வா��த�, ெசய�ப���த� ம��� பரவலா�க�.

 NOS -கைள வள��சியைட�த நா�கள�� தரநிைலக��ேக�ப உய���வத� �ல� இ�தியாவ�� பரவலா�க�ப�ட 

திற� தரநிைலகைள ச�வேதச அளவ�� ஏ���ெகா�ள� ெச�த�. ெமா�த� 5 QPs UKIERI தரநிைலக��� ஏ�ப தர� 

உய��த�ப���ளன (வ��பைன� ப�ரதிநிதி, காசாள�, ��� தைலவ�, �ைற நி�வாகி, வ�ஷுவ� ெம��ச�ைடச�).

 �ைற�டனான இைண�� ம��� ேதைவ அதிக���

 QP-NOS -இ�ப� மாட� தி�ட� ம��� பாட�தி�ட�கைள உ�வா��த�. 

 இைண��க�—பய��சி� ப��தார�, அறி�� ப��தார�, பண�யள���� ப��தார� ம��� மதி�ப�� � நி�வன�.

 பய��சியாள�க� ம��� ஆசி�ய�க��கான பய��சி & மதி�ப��டாள�க��கான பய��சி - பய��சியாள�, ஆசி�ய� 

ம��� மதி�ப�� டாள� சா�றித�.

 க�பவ� மதி�ப�� ம��� சா�றித� ப��வ�வனவ���காக NSQF உட� இைண�க�ப���ள�:

 அ�த�த தி�ட வழிகா��த�கள��ப� அரசா�க�தா� நிதியள��க�ப�� தி�ட�க�. 

 அரசா�க�தா� நிதி வழ�க�படாத தி�ட�க��� க�பவ� வழ��� நிதி/கா��பேர�/CSR �ல� நிதி 

வழ�க�ப�கிற�

(ேம�� வ�வர�க���, r.subramanian@rasci.in -ஐ� ெதாட��ெகா�ள��)

 ப�ேவ� ம�திய/மாநில அைம�சக�க� & பண�/க�வ� அைம��க�ட� ஒ�றிைண�� ெசய�ப�த� — எ� � 

எ� எ�, எ� ஆ� எ� எ�, மாநில திற� வள��சி இல�� ைமய�க�, எ� ஓ ஆ� �, பா�கா�� அைம�சக�, 

ெவள��ற�� �ைற அைம�சக�, எ� எ� � இ, � ஜி சி சி, ஏ ஐ சி � இ, ப�ள��க�வ� ம��� எ��தறி�, உய� க�வ� 

அைம�சக�, ப�கைல�கழக�க� ேபா�றைவ.

 RASCI த�ேபா� �ைணப���க� ��வதி�� 16 
ெசயலி��ள �� ப� - �கைள� ெகா���ள� - 

சி�லைற வ��பைன� ெசய�பா�க�, எஃ� எ� சி 

ஜி, சி�லைற வண�க� ம��� இ-காம�� 

ேபா�றைவ.

 அைன�� �� ப� -�க�� ேதசிய திற�க� 

த�திநிைல� க�டைம���� (NSQF) 
உ�ப�டைவ.

த�திநிைல� ெதா���க�

சி�லைற வ��பைன� �ைற�கான

த�திநிைல� ெதா���க� 

(NSQF அள�கள��ப�) 

சி�லைற வ��பைன� ெசய�பா�க�

சி�லைற வ��பைன� ெசய�பா�� உதவ�யாள� - நிைல 1

சி�லைற வ��பைன காசாள� - நிைல 2

சி�லைற வ��பைன� பய��சி� ப�ரதிநிதி - நிைல 3

சி�லைற வ��பைன� ப�ரதிநிதி - நிைல 4

சி�லைற வ��பைன� ��� தைலவ� - நிைல 5

சி�லைற வ��பைன� �ைற ேமலாள� - நிைல 6

சி�லைற வ��பைன ேமலாள� - நிைல 7

சி�லைற வ��பைன வண�க�/ேநர� வண�க�

தன�நப� ெதாழி��ைற வ��பைனயாள�/

�யெதாழி� ெச��� சி�லைற வ��பைனயாள� - நிைல 4

வண�க உ�வா��ன�/சி�லைற வ��பைனயாள� - நிைல 5

வண�க� தைலவ�/பல-கைட சி�லைற வ��பைனயாள� - 

நிைல 6

வண�க ேம�பா�டாள�/ப��ைற சி�லைற 

வ��பைனயாள� - நிைல 7

�யெதாழி� ெச��� இ-ெடய�ல� - நிைல 4

சி�லைற வ��பைன இ-காம��

வ��பைனயாள� ெசய�பா�� நி�வாகி - நிைல 4

�ஜி�ட� அ�டவைணயாள� - நிைல 4

எஃ� எ� சி ஜி-சி�லைற வ��பைன

வ�ன�ேயாக�த� வ��பைனயாள� - நிைல 4

சி�லைற வ��பைன

வ�ஷுவ� ெம��ச�ைடச� - நிைல 5

பண�� க�வ�

வழ�க�ப�� ேசைவக�

18  மாநில�கள�� 1200 - ��� ேம�ப�ட ப�ள�க� ம��� 60 க���க�, 

ப�கைல�கழக�க� ம��� க�வ� நி�வன�க� பண�� க�வ�ைய இர�டா� நிைல, 

உய�நிைல அளவ��� B.Voc �ெடய�� பாட�தி�ட�தி�� நைட�ைற�ப��தி��ளன.

சி�லைற வ��பைன� �ைற ேமலாள�

சி�லைற வ��பைனயக ேமலாள�

சி�லைற வ��பைன
ெசய�பா��
உதவ�யாள�

சி�லைற

வ��பைன காசாள�

சி�லைற வ��பைன

பய��சி�ப�ரதிநிதி

சி�லைற வ��பைன� ப�ரதிநிதி

சி�லைற வ��பைன� ��� தைலவ�ப
�.
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பாட�தி�ட�க�

�றி�ப��க�

கிள�ட� ேமலாள�/ப�தி ேமலாள�

ம�டல ேமலாள�/ப�ரா�திய ேமலாள�
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இன� நைட�ைற�ப��த�பட

இ��பைவ

பண�� க�வ�

 NSQF அறி��திற�, ப�ற திற�க� ம��� நா�ட அள�கள�� அ��பைடய�� த�திநிைலகைள ஒ��கைம�பத� �ல�, �ைற சா��த க�வ� ம��� பண�� 

திற� ஆகியவ���� இைடேய சமநிைலைய� ெகா�� வ�கிற�. இ�த அள�க�, க�பவ�க� �ைற சா��த, �ைற சாராத அ�ல� ஒ����ைறய�லாத 

க�றலி� இ��� க�வ� ெப�றி��தா�� அவ��� இ��க ேவ��ய க�வ�யறிவ�� அ��பைடய�� வைரய��க�ப���ளன. ெமா�த� 10 NSQF நிைலக� 

உ�ளன, ஒ�ெவா� நிைல�� ஐ�� நிைல வ�வ���க�, அதாவ�, ெசயலா�க�, ெதாழி��ைற அறி�, ெதாழி��ைற� திற�க�, அ��பைட� திற� ம��� 

ெபா���ண�� ஆகியவ�றிலி��� ெபற�ப�� க�றலினா� வ�வ��க�ப�கி�றன.

 NOS எ�பைவ ேதசிய பண�� தரநிைலகளா��, இைவ தன�நப�க� எ�ன ெத���ெகா�ள ேவ���, �ைறய�� �றி�ப��ட பண�� ெபா��� அ�ல� 

ெசய�பா�ைட� ெச�ய� ேதைவயான எவ�ைற அறி��, ����ெகா�ள ேவ��� எ�பைத வ�வ��கி�றன.

 த�திநிைல� ெதா��� (QP) எ�பதி� பண�� தரநிைலகள�� (OS) ெதா��� உ�ள�, அ��ட� ஒ� பண�� ெபா��ைப� ெச�ய� ேதைவயான க�வ�, பய��சி ம��� 

ப�ற வைரயைறக� உ�ளன.

NSQF நிைல

1 2 3 4 5 6 7 8 9



எ�க� �ைற� ப��தார�கள�� சில�

வ�ள�பரதார�க�

ப��தார�க�

ச�வேதச� ப��தார�க�
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இ�தியாவ�� சி�லைற வ��பைனயாள�க� ச�க�தி� திற� ேபரைவ 

ஏ-703/704, சாக� ெட� ப�ளாசா, 7ஆவ� தள�, அ�ேத� ��யா ேரா�, சாகிநாகா, அ�ேத� (கிழ��), ��ைப — 400 072
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