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நிைலயான	கழி*	ந +,க- ப0ர2சார4 	

ெச9தி	ெவள<ய => 	

ேம 15	2017	

ெமAேதாBடCDல	E5ைப ெதாBF	சGவHD	இழJத	அ5பாவH	ஜனLகள<M	ஒO மாத 

நிைன..	

லிPனா	ஆசியா “திடமான கழி. ந R+கD பHரSசாரAைத" ெவள<யH>வதிD 

மகிUSசியைடகிறV. இV திடமான கழி. CகாைமAVவAதிD ெதாழிDXBப ம0YZ 

ெகா[ைக பHரSசிைனகள<D நி6ணAVவZ ம0YZ அ]பவZ ெப0ற வH^ஞான< 

ம0YZ ெகா[ைக ஆ9வாளரான டா+டP `ஜாதா கமேக அவPகளாD aBட5பBடV.	

அவPகb+E உதவHயாக சPேவாதயா நிPவாக இய+EனP திO.சமிMத ராdகOணா 

ம0YZ இலLைக உ[eராBசி சைபகள<M aBடைம5பHM ேதசிய 

ஒOLகிைண5பாளP திOமதி. ேஹமJதி Eணேசகர.Z உ[ளனP.	பHரSசாரAதிM 

ேநா+கZ, 2020	ஆZ ஆg>+E[, திடமான கழி.5ெபாOBகைள ஒO நிைலயான 

CைறயHD ெவள<ேய0Yவத0கான உBகBடைம56 ம0YZ ஒhLECைற 

கBடைம5ைப உYதி5ப>AVவதாEZ. ெமAேதாBடCDல ேசாகZ வழ+E எMறாD 

தவHP+க5பட ேவg>Z.		

SWM ெகா[ைக ஆரா9Sசி ம0YZ நைடCைற அ]பவAைத எமV Cய0சியHM 

உJVதD ச+தியானV சிறJத அறிவHயD அறி. ெதாEAதD ம0YZ aB>தD.	இJத 

அறிjB>Z பயH0சி+E உ[ளக ம0YZ சPவேதச SWM நி6ணPக[, 

ம k[`ழ0சியாளPக[, தன<யாP திடமான கழி. ேசைவ வழLEனPக[ ம0YZ 

ஏைனய தன<யாPVைற நFகPக[ பLகள<56 உ[ளடLEகிறV.	

எLக[ பHரSசாரAதிM ெவ0றி, ேதசிய, மாகாண, உ[ளாBசி அதிகாரசைப ம0YZ 

சmக மBடLகள<D பLEதாரPகb+E அறி.சாP ெவள<ய =>கைள பய][ள தகவD 

ெதாடPபாக சாPJதிO+EZ.	ேதசிய ெகா[ைக வE5பாளPகள<டZ ெதாடP6 

ெகா[வத0கான ெபாY5ைப லிPனா	ஆசியா ெபாY5ேப0Y+ெகா[கிறV, இதனாD 

ெபாOAதமான ெகா[ைககைள உOவா+க.Z ெசயDப>Aத.Z CFnZ.	FSLGA 

அ>Aத நிைல பLEதாரPகளான மாகாண ம0YZ உ[eP 

மBடLகள<D ெகா[ைக வE5பாளPக[ ம0YZ அதிகாGகbடM 

ெதாடP6 ெகா[bZ.	சPேவாதயாவHM ேதேஷாதயா இய+கZ உ[eP 
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ேதேஷாதயா மMறLகள<D அFமBட உைரயாட2+EZ ெசய2+EZ தகவD 

ேசகG+EZ.	SWM இD மன<த வள இைடெவள<கைள நிர56வதM mலZ திடமான 

கழி. மதி5ப =BடாளPக[ சLகZ	ம0YZ CகாைமயாளPக[	இைணJV, திடமான 

கழி. ெதாழிலாளPக[ ெதாடPJV பயH0சி ம0YZ ந0சாMறிதU ெபற வHGவைடயS 

ெச9கிறV.		

	

த +வ0ர ெசய-பா8	

பல ெதாழிDXBப அமP.க[ எதிPவOZ வாரLகள<D, ெகா[ைக வHள+கLக[, 

வ RFேயா+க[, Vg> பHர`ரLக[, ம0YZ பல ெவள<யH>Z. த0காலிக கால 

அBடவைண பHMவOமாY:	

ேம 26		ெமAேதாBடCDல VயரAதி0E எJதெவாO அதிகாரCZ 

ெபாY5ேப0கவHDைல. எJத அர` நிYவனZ எதிPகாலAதிD ெபாY5ைப எ>+க 

ேவg>Z?	

ஜுM 09 உயHP5ெபாOளாதார கழி.,	உர+ Eழி அDலV E5ைபAெதாBFயாக 

இO+EZ ேபாV, சmகAதி0E ம0YZ `0YStழ2+E மிக.Z த RLE 

வHைளவH+EZ.	அAதைகய கழி.கைள பாVகா5பாக.Z உ0பAதி uதியாக.Z 

ெசயDப>Aத எைத எ>AV+ெகா[கிற RPக[?	

ஜுM 23	கழி.+கான ஆ0றைல+ EைறAதD;	எvவHத வHO5பLக[ ம0YZ எ5பF 

நாZ சிறJதைத ேதP. ெச9ய ேவg>Z?	

ஜுM 07		இலLைகயHD உயHGயD அDலாத கழி. மY`ழ0சி+காக எAதைன 

சதவ RதZ உ0பAதி ெச9ய5ப>Z?	ம kதியானவ0ைற+ ெகாg> எMன ெச9யCFnZ?	

ஜ Rைல 21		கழி.கைள 100% மY`ழ0சி ெச9ய CFயாததாD E5ைப ெகாB>Z இடZ 

அAதியாவசியZ:	அவPகbடM எvவாY சmக நB6றைவ உOவா+EவV?	

ஆகyB 04		SWMM காD பைடயHனO+E மGயாைத வழLகD: ேதசிய ெதாழி0பாB> 

தEதி (NVQ) கBடைம5பHD உ[ள பயH0சி ம0YZ சாMறிதU mலZ திட கழி.A 

ெதாழிலாளPகைள மY|ப5ப>AதD.	
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ஒvெவாO தைல5ைபnZ பர56தD ம0YZ வHவாதிAதD ஒvெவாO ெதாழிDXBப 

அமP.+E பHMனOZ ஒMY ெதாட+கZ இரg> வாரAதிD ெதாடLEZ.		

	

9:கிய கால ேநா,க<க=	

EைறJதபBசZ ஒO நிைலயான கழி. அக0YZ ெகா[ைக ேதசிய அளவHD FசZபP 

2017+E[ பHMவOவன mலZ ெசயDப>Aத ேவg>Z.		

• 6-8 கழி. அக0றD பHரSசிைனகைள கgடறிய ேவg>Z.  	

• ஒOLகிைணJத நி6ணP/ பயH0சியாளP மMறLக[ ம0YZ ெகா[ைக 

வHள+கLகைள உOவா+EதD.	

• கழி.கைள அக0ற சBடLக[, வHதிCைறக[ ம0YZ ெதாழிDXBபLக[ 

தகவD வழLக+aFய ஒO த RP. அைம5ெபாMைற நிY.தD.	

• ெகா[ைக வE5பாளPக[ ம0YZ ஊடகLகbடM ெதாடP6 ெகா[bதD	

• த RவHரமாக வாதாட அரசாLகAதி0E ேதைவ5ப>Z உதவHகைள வழLகD.	

• ேதசிய மாகாண ம0YZ உ[eP மBடLகள<D EைறJதV ஒO சி+கD 

பEதி+E	ெகா[ைககைள சரீைம+க.Z.	

• உைரயாட2+காக EFைமnGைம+ கDவH ம0YZ உ[eP அதிகாGகள<M 

ேதPJெத>+க5பBட ெதாEதிnடM ெதாடLEZ உ[eP அதிகார மBடAதிD 

நடவF+ைக ேம0ெகா[ள.Z. 

 

ப0>னண0 

2008	-	2010D லிPணா ஆசியாவHD உ[ள உ[eP அதிகாGகள<டZ கழி. 

CகாைமAVவAதிD 6Vைம அறிதD எMற தைல5பHD நடவF+ைக ஆரா9Sசி 

திBடZ ஒMைற ெசய0ப>AதியV. அJத ஆரா9SசியHM ஒO பEதியாக நாLக[ 

இலLைக mMறாZ ம0YZ ெதாழி0Vைற கDவH கமிஷM திடமான கழி. 

நடவF+ைக உதவHயாளPக[ ம0YZ ேம0பாPைவயாளPகb+கான ேதசிய ெதாழிD 

தEதிக[ (NVQ) அபHவHOAதி+காக ெசய0பBேடாZ. திடமான கழி. ேமலாgைம 

பயH0சி ைமயZ பலLெகாட நகர சைபயHD `மாP 1000	ெதாழிலாளPகb+E பயH0சி 

ம0YZ சாMறிதU அள<AV, திடமான கழி. ேமலாளPக[ சLகZ 

ம0YZ உ[eP மதி5ப =BடாளPக[ லிPணா ஆசியா உடM இைணJV 

அறி. பகிP. ம0YZ ஒAVைழ56+கான சLகZ ஆரZபH+க5பBடV. 
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ேம2Z இலLைக ெபgவழிகாBFக[ சLகZ ம0YZ சPேவாதயா mலZ 3R ப0றிய 

கOAV பHரSசாரZ ேம0ெகா[ள5பBடV.		

எLக[ ெசயD ஆரா9Sசி mலZ நாZ க0Y+ெகாgட ெபYமதிமி+க பாடZ 

எMனெவMறாD, மY`ழ0சி ெச9ய CFயாத கழி.கb+கான இYதி - அக0றD 

வசதிக[ ெகாgட 3R Cய0சிகைள சமநிைல5ப>AVதD	ேவg>Z. ஒvெவாO 

நா>Z, yவ Rட]Z aட (த0ேபாைதய நிைலைமயHD திட கழி. அக0றலிD 

CMணணHயHD உ[ளV.)	�dஜிய மY`ழ0சி ம0YZ 100% நில+கடைல ெகாg> 

ெதாடLகியV, ம0YZ உயPJத அளவHலான மY`ழ0சி ம0YZ EைறJத 

நில5பர56கb+E CMேன0றZ அைடJததிலிOJV �dஜிய கழி. எMபV ஒO 

உயPJத Eறி+ேகா[ ஆEZ. இV வளOZ நா>க[ 6AதிசாலிAதனமாக அ�க 

ேவg>Z.	வYைமயHலிOJV தLகைள உயPAதி+ ெகா[bZ ெபாOB>,	ஏைழகள<M 

ெபாOBக[ ம0YZ ேசைவகள<M XகP. அதிகG5பைத மனதிD ைவAV+ 

ெகா[bLக[. இலLைகயHD மYபயMபா> ம0YZ மY`ழ0சி	ஒO பHரகாசமான 

லாEணா கழி. அக0YதD பHரSசிைனகைள CMைவ+EZ ஒO மMறமாக உ[ளV. 

நிைலயான திடமான கழி. ந R+கAதி0கான பHரSசாரZ அJத இைடெவள<ைய நிர56Z. 

ேம2Z தகவ2+E ெதாடP6 ெகா[ள.Z, 

திOமதி நமாலி 5ேரமவPதண 

லிPணா ஆசியா 

ெதாைலேபசி: +94773603492 

மிMன^சD: namali@lirneasia.net 

	


