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Disclaimer  

 

 

All information contained in these guidelines, subsequently provided 

/ clarified are in good interest and faith. The Guidelines for Customised 

Crash Course Programme for COVID Warriors document should be 

used along with the PMKVY 3.0 (2020-2021) scheme guidelines issued 

by MSDE earlier.  

 

MSDE without liability or any obligation, reserves the right to amend, 

delete or add any information mentioned in this document at any 

stage. 



Customized Crash Course Programme for COVID Warriors 

0 | P a g e  
 

విషయ సూచిక 

అధ్యాయం 1: PMKVY 3.0 జనరల్ క ంద కోవిడ్ వారియర్స్ కోసం కాా ష్ కోరస్ ప్ర ో గ్ాా మ్                                       3 

1.1. పరిచయం ................................................................................................................................................  

1.2. ఆబ్జెక్టివ్ .....................................................................................................................................................  

1.3. విభాగాలు .................................................................................................................................................  

1.4. క్ాాష్ క్ోర్సు క్ోసం ఉద్యోగ బ్ాధ్ోతల వివరాలు ............................................................................................  

అధ్యోయం 2: PMKVY 3.0 క్టంద క్ోవిడ్ వారియర్సు క్ోసం క్ాాష్ క్ోర్సు ప్రో గాా మ్ - పదదతులు మరియు అమలు                     7  

2.1 అవలోకనం ......................................................................................... Error! Bookmark not defined. 

2.2 శిక్షణ లక్షోం ........................................................................................ Error! Bookmark not defined. 

2.3 శిక్షణ క్ ంద్యో ల ఎంపిక మరియు ఎంప్ానెల్మంట్ (TC) ................................................................................  

2.4 బ్ో రిడంగ్ మరియు లాడ్ె ంగ్ .........................................................................................................................  

2.5 పలే స మ ంట్ .................................................................................................................................................  

అధ్యోయం 3: PMKVY 3.0 క్టంద క్ోవిడ్ యోధ్ుల క్ోసం క్ాాష్ క్ోర్సు ప్రో గాా మ్ - ముఖ్ో వాటాద్యర్సలు, ప్ాతోలు మరియు 
బ్ాధ్ోతలు                                                                                                                                  9 

3.1. ఎగెికయోటివ్ స్ిిల్ కమిటీ క్ోవిడ్-19 (ESCC) క్ోసం ...................................................................................  

3.2. నేషనల్ స్ిిల్ డెవలప మ ంట్ క్ారపొర షన్ (NSDC) ...................................................................................  

3.3. స్లిట్ స్ిిల్ డవెలప్మంట్ మిషనుే  (SSDMs) ...............................................................................................  

3.4. డ్స్ిి ికి్ట స్ిిల్ కమిటీలు (DSCs) ..................................................................................................................  

3.5. స్్క్ాి ర్స స్ిిల్ క్ౌన్సుల్ (SSC) ................................................................. Error! Bookmark not defined. 

అధ్యోయం 4: PMKVY 3.0 క్టంద క్ోవిడ్ యోధ్ుల క్ోసం క్ాాష్ క్ోర్సు ప్రో గాా మ్ - బ్డెెట్ మరియు న్సధ్ులు..................... 12 

4.1. బ్డెెట్ మరియు న్సధ్ుల వివరాలు .............................................................................................................  

అధ్యోయం 5: PMKVY 3.0-మాన్సటరింగ్ 13 క్టంద క్ోవిడ్ యోధ్ుల క్ోసం క్ాాష్ క్ోర్సు ప్రో గాా మ్................................... 13                    

5.1. పర్ోవేక్షణ ముసాయిద్య ............................................................................................................................  

అధ్యోయం 6: బ్ాో ండ్ంగ్ మరియు కమయోన్సక్ షన్ మార్గదర్శక్ాలు..........................................................................  15 

6.1. పరిచయం ................................................................................................................................................  

6.2. కమయోన్సక్ షన్ విలువలు ..........................................................................................................................  



Customized Crash Course Programme for COVID Warriors 

1 | P a g e  
 

6.3. పబే్లక్ట / ట్రనైీలకు సంద్ేశాలు పంపడం .......................................................................................................  

 

అధ్యోయం 7: PMKVY 3.0 క్టంద క్ోవిడ్ యోధ్ుల క్ోసం క్ాాష్ క్ోర్సు ప్రో గాా మ్ - పిఎంక్ెవివెర 3.0 మార్గదర్శక్ాల నుండ్ 
మినహాయింపులు / విచలనయలు....................................................................................................................  21 

7.1. మినహాయింపులు / విచలనయలు ................................................................................................................................  

   అనుబ్ంధ్ం 1: ఖ్ర్సు విభాగాలు ................................................................................................................ 22 

   అనుబ్ంధ్ం 2: తర్చుగా అడ్గ  పోశ్నలు (తర్చుగా అడ్గ  పోశ్నలు) .................................................................... 23 

విభాగం A - ప్రో గాా మ్, ద్యన్స లక్షోం మరియు అమలు సంబ్ంధి్త పోశ్నలు       ......................................................... 23 

విభాగం B - గురితంపు మరియు అనుబ్ంధ్ సంబ్ంధి్త పోశ్నలు ..............................................................................29 

విభాగం C- పర్ోవేక్షణ ముసాయిద్య సంబ్ంధి్త తర్చుగా అడ్గ  పోశ్నలు ...............................................................   32 

అనుబ్ంధ్ం 3: ముఖ్ోమ ైన పత్యో లకు లంకులు ................................................................................................. 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

సంక్్షప్ాత లు మరియు సంక్్షపత  నయమాలు 
 



Customized Crash Course Programme for COVID Warriors 

2 | P a g e  
 

1 AEBAS Aadhaar Enabled Biometric Attendance System  
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6 CSCM Centrally Sponsored Centrally Managed 

7 CSSM Centrally Sponsored State Managed 
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10 ESCC Executive Skill Committee for COVID-19 

11 GFR General Financial Rules  

12 HMV Heavy Motor Vehicle 

13 HSSC Healthcare Sector Skill Council 

14 IMC Internal Monitoring Committee  

15 IT Information Technology 

16 KPI Key Performance Indicator 

17 LMO Liquid Medical Oxygen 

18 MRA Medical Record Assistance 

19 MoHFW Ministry of Health and Family Welfare  

20 MSDE Ministry of Skill Development & Entrepreneurship 

21 NSDC National Skill Development Corporation 

22 NULM National Urban Livelihood Mission 

23 OBD Out Bound Dialling  

24 OJT On-the-Job Training 

25 PHC Primary Health Clinic 

26 PIAs Project Implementing Agencies  

27 PMC PMKVY Monitoring Committee 

28 PMKK Pradhan Mantri Kaushal Kendra 

29 PMKVY Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana 

30 PPE Personal Protective Equipment  

31 RPL Recognition of Prior Learning 

32 SEO State Engagement Officer 

33 SIP Skill India Portal  

34 SPIAs Special Project Implementing Agencies  

35 SSDM State Skill Development Mission 

36 STT Short Term Training 

37 TC Training Centre 

38 TP Training Partner 

39 ToT Training of Trainer 

40 UT Union Territory 
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అధ్యోయం 1: PMKVY 3.0 – జనర్ల్ క్టంద క్ోవిడ్ యోధ్ుల క్ోసం క్ాాష్ క్ోర్సు 
ప్రో గాా మ్ 

 

1.1. ముందుమాట 
 

కోవిడ్-19 మన ప్ోసతు త ఆరోగ్ా సంరక్షణ వ్ావ్సథనత అతలాకుతలం చసేి అసాధ్యరణ ఒత్తుడిక  గ్ురచిేసింది, అద ి
దేశవాాప్ుంగ్ా న పై్ుణాం కలిగ్ని కోవిడ్ యోధతల అవ్సరం ఎంతో ఉందనన విషయం మనకు తలెిసలేా చసేింది. 
న ైప్ుణాం కలిగ్ిన కోవిడ్ యోధతల లోటునత తీరచడయనిక  మరయిు ప్రిమిత కాలంలో అందతబాటులో ఉనన ఆరోగ్ా 
సేవ్లనత ప ంచడయనిక , న పై్ుణా అభివ్ృదిి  మరయిు వ్ావ్సాథ ప్కత మంత్తతోవ శాఖ (MSDE) శిక్షణ ప్ ందని/ న పై్ుణాం 
కలిగ్ిన కోవిడ్ యోధతల సమూహానిన వ్ృదిి  చయేడయనిక , వగే్ం మరియు ప్ాోమాణకి సిిలిలంగ్ ఎకోససిటమ్ ప్కోారం 
రూప్ ందించ ేకారాకామానిన చపే్ట్టంది. దనీి ప్ోకారం, ప్ధో్యన్ మంత్త ోకౌశల్ వికాస్ యోజన 3.0 (PMKVY 3.0) 
యొకి క ందో విభాగ్ం యొకి ప్ోతేా క ప్ాోజకె్టట క టగ్రిీ క ంద, ‘కోవిడ్ యోధతల కోసం అనతకూలీకరించిన కాాష్ కోరస్ 
ప్ర ో గ్ాామ్’ దయని ప్భోావ్వ్ంతమ నై అమలు కోసం ఒక ప్ోతేా క కారాకామంగ్ా రూప్ ందించబడింది.  

కోవిడ్-19 యొకి మొదట ్ మరయిు రెండవ్ వేవ్ వ్లన అనేక క లషటమ నై అసాధ్యరణ సవాళ్ళు 
ప్ుటుట కొచయచయి, దయనితో తగ్నింత న పై్ుణాం ఉనన ఆరోగ్ా సంరక్షణ కారిికుల కొరతనత ఎదతర్ింటునయనము, వీట్తో 
లిక వడ్ మ డకిల్ ఆక ్జన్ నిరవహణ మరియు రవాణయలో శిక్షణ ప్ ందిన డెైవై్రల డమిాండ్ ప రసగ్ుత ంది. ఈ లక్ష్యానిన 
దృష్ిటలో ఉంచతకుని ప్సోతు త మారగదరశకాలనత రూప్ ందించయరస, అభ్ారసథ లకు ఆరోగ్ా రంగ్ ఉదయాగ్ బాధాతలలో శిక్షణ 
ఇవ్వడయనిక  అలాగ్  ప్సోతు త కాాష్ కోరస్ దయవరా లిక వడ్ మ డకిల్ ఆక ్జన్ (LMO) నిరవహణ మరియు రవాణయలో 
డెైవై్రలకు శిక్షణ ఇవ్వడయనిక , PMKVY 3.0 క ంద కోవిడ్ యోధతల కోసం ప్ర ో గ్ాామ్ రూప్ ందించబడింది. 
 

ప్ోసతు త ప్ర ో గ్ాామ్ ప్ోతేా కంగ్ా COVID-19 సంబంధ్ిత సవాళ్లనత దృష్ిటలో ఉంచతకుని, రాబో యి ేCOVID-19 

సంబంధ్తి అతావ్సర ప్రసిిథత లకు బలమ నై ప్ోత్తసపందన యంతయోంగ్ానిన ప్ాోరంభించడయనిక  రూప్ ందించబడింది. 
 

1.2. విషయం 
ఈ కారాకమాం దశేవాాప్ుంగ్ా LMO లనత నిరవహ ంచడయనిక  మరియు రవాణయ చయేడయనిక  సతమారస ఒక (01) లక్ష 
కోవిడ్ యోధతలతో ప్ాటు సతమారస 2,800 మంద ిడెైవై్రలకు శిక్షణ ఇవ్వడం లక్షాంగ్ా ప టుట కుంది. ఈ కారాకామం 
యువ్తకు న పై్ుణా శిక్షణ, ధృవీకరణ మరయిు వతేన ఉప్ాధ్కి  అవ్కాశాలనత కలిపసతు ంది. ఈ ప్ర ో గ్ాామ్ క ాంద ిముఖా 
లక్ష్యాలనత కలిగ్ ిఉంది: 

i. న ైప్ుణాం కలిగ్ని ఆరోగ్ా నిప్ుణులు మరయిు లాజిసిటక్ట్ రంగ్ానిక  చెందని నిప్ుణుల డమిాండ్ 
ప రసగ్ుదలనత తీరచడం. 

ii. ఇప్పట్క  ఉనన ఆరోగ్ా నిప్ుణుల భారానిన తగ్ిగంచడం. 
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iii. దేశంలోని ప్ోత్త మూలలోనూ సకాలంలో ఆరోగ్ా సవే్లనత అందించడం. 
 

1.3. విభాగాలు 
 

 

అనుకయలీకరించిన క్ాాష్ క్ోర్సు ప్రో గాా మ్ లో మయడు విభాగాలు ఉనయనయి; 

 

1.3.1 విభాగం1: హెల్త  క్ ర్స స్్క్ాి ర్స ఉద్యోగ బ్ాధ్ోతలోే  అభ్ోర్సు ల అధ్ునయతన నెరపుణోం (సవలొక్ాలక శిక్షణ-STT). 

హెల్ు  క ర్స స కాట ర్స సిిల్ కౌని్ల్ (HSSC) సూచించిన ఆరస (06) ఉదయాగ్ బాధాతలలో (1.4 లో పేర్ిననటుల ) 
అనతకూలీకరించిన కాాష్ కోరస్లప  ైఈ విభాగ్ం క ంద శిక్షణ ఇవ్వబడుత ంది. శిక్షణయ వ్ావ్ధ్ి సతమారస 21 
రోజుల సిదయి ంత-ఆధ్యరతి తరగ్త్త గ్ద ిశిక్షణ, తరసవాత ప్ాోథమిక ఆరోగ్ా క ందయోలు, ఆసపత ోలు, విశలలషణ 
సౌకరాం, నమూనయ సకేరణ క ందోం వ్ంట్ ఆరోగ్ా సంరక్షణ సౌకరాాలలో సతమారస 90 రోజుల ఆన్-ద-ిజాబ్ 
ట్ైనైింగ్ (OJT) ఉంటుంది. డెరైెక్టట-బెనిఫటి్-టాోన్ఫర్స (DBT) ప్ోక యా దయవరా అభ్ారసథ లకు OJT నేరసగ్ా 
చెలిలంచబడుత ంది. ఈ శిక్షణ తరసవాత కాాష్ కోరస్ కోసం ట్ైనైీని అంచనయ వేయడం మరియు 
ధృవీకరించడం జరసగ్ుత ంద ి మరియు PMKVY 3.0 లో గ్ురిుంచబడిన కలీక ప్ాతలోు మరయిు 
బాధాతలకు అనతగ్ుణంగ్ా HSSC దయవరా ఇది నిరవహ ంచబడుత ంది. 
 

1.3.2 విభాగం 2: PMKVY 2.0 క్టంద శిక్షణ ప్ ంద్ిన అభ్ోర్సు ల నెరపుణయోల మ ర్సగుదల (పూర్వ అభాోసం యొకి 
గురితంపు - RPL). 

ఈ విభాగ్ం క ంద శిక్షణ వ్ావ్ధ్ి సతమారస ఒక వారం ప్ాటు ఉంటుంది, ఇందతలో న పై్ుణా శిక్షణ 
ఇవ్వడయనిక  అసలు 6 ఉదయ ాగ్ బాధాతల మీద బ్రోడ్్ కోరస్ (టేబుల్ 1, కాలమ్ 4 - ‘QP క  మాాప్ 
చేయబడినది’) లు ఉంటాయి. ఈ శిక్షణ తరసవాత ట్ైనైీ నిరాి రణ మరియు ధృవీకరణ ఉంటుంది. 

1.3.3 విభాగం 3: లక్టవడ్ మ డ్కల్ ఆక్టుజన్ న్సర్వహణ మరియు ర్వాణయలో డెరవైరే్కు శిక్షణ.  
ఆక ్జన్ అనదేి కోవిడ్-19 మహమాిరి వ ైదా నిరవహణకు ప్ధో్యనమ నై వాటల్ో ఒకట్, అలాగ్  ఇది అనిన 
ఆసతప్త ోలలో క లషటమ నై అవ్సరంగ్ా మారింది. కోవిడ్-19 కు మా ప్తో్తసపందనగ్ా దశేవాాప్ుంగ్ా అనిన 
ఆసతప్త ోలకు ఆక ్జన్ సరఫరా చయలా కలీకం. ప్సోతు తం, దశేవాాప్ుంగ్ా లిక వడ్ మ డికల్ ఆక ్జన్ (LMO) 
నత రవాణయ చేయడయనిక  ప్సోతు తం 1,200 టాాంకర్స వాహనయలు మాతోమే ఉననటుల  సమాచయరం. డెైవై్ర్స 
తప్పనిసరగి్ా HMV అరహత కలిగ్ి ఉండయలి, కెమికల్ హజార్్స డెైవైింగ్ సరిటఫిక ట్ మరియు శిక్షణ ప్ ందయలి 
అలాగ్  తరసవాత LMO టాాంకర్స డెైవైింగ్ కు అరహత సాధ్ించయలి, సామరాథ ానిన ప ంచడంలో గ్ణనీయమ నై 
ప్ోధ్యన సమయం ఉంది.  

LMO నిరవహణ మరయిు రవాణయ కోసం సతమారస 2,800 మంది డెైవై్రల న పై్ుణాం కలిగ్ని శాామిక 
శక ుని సృష్ిటంచడయనిక  ఇది తక్షణ అవ్సరానిక  దయరితీసింది. డెైవై్రల సామరాథ ాలకు తగ్ని అనతకూలీకరించిన 
కావలిఫిక షన్ ప్ాాక్ట (QP) / నేషనల్ ఆకుాపషేనల్ సాట ండర్్స (NOS) కు సంబంధ్ించిన లాజిసిటక్ట్ స కాట ర్స 
సిిల్ కౌని్ల్ (LSSC) సిఫారసతల ఆధ్యరంగ్ా, PMKVY 3.0 క ంద LSSC ప్తోేాక ప్ాోజెకుట గ్ా LMO 
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నిరవహణ మరయిు రవాణయలో 2,800 మంద ిడెైవై్రలకు శిక్షణ ఇసతు ంది. శిక్షణ వ్ావ్ధ్ ి217 గ్ంటలు / 27 
రోజులు ఉంటుంది. ప్ోమాదకర రసాయనయలు మరయిు LMOల రవాణయలో HMV ల ైస న్్ ఉనన డెైవై్రలకు 
ప్ోతేా క శిక్షణతో ప్ాటు LMO రవాణయ చేసటేప్ుపడు ‘డిఫ ని్వ్ డెైవైింగ్’ ప  ైదృష్ిట సారించనతనయనరస. 

1.4. క్ాాష్ క్ోర్సు క్ోసం ఉద్య ోగ బ్ాధ్ోతల వివరాలు 
 

మయడు విభాగాల క్టంద ఇవావలున శిక్షణ క్ోసం సంబ్ంధ్ిత ర్ంగాల నెరపుణో మండల ఉద్య ోగ బ్ాధ్ోతలు 
అనుకయలీకరించబ్డయడ యి. 
 

1.4.1 ఆరోగో సంర్క్షణ శిక్షణ క్ోసం ఉద్య ోగ బ్ాధ్ోతలు 

హెల్ు  క ర్స స కాట ర్స సిిల్ కౌని్ల్ (HSSC) సిఫారసతల ఆధ్యరంగ్ా, అనతకూలీకరించిన ఆరస ఉదయ ాగ్ బాధాతలలో శిక్షణ 
ఇవ్వబడుత ంది: 

i. కోవిడ్ ఫోంట్ ల ైన్ వ్రిర్స (ఇంట ్వ్ది వ దైా సదతప్ాయ సహకారం), 
ii. కోవిడ్ ఫోంట్ ల ైన్ వ్రిర్స (ప్ాోథమిక వ దైా సదతప్ాయ సహకారం), 
iii. కోవిడ్ ఫోంట్ ల ైన్ వ్రిర్స (అధతనయతన వ దైా సదతప్ాయ సహకారం), 
iv. కోవిడ్ ఫోంట్ ల ైన్ వ్రిర్స (అతావ్సర వ దైా సదతప్ాయ సహకారం), 
v. కోవిడ్ ఫోంట్ ల ైన్ వ్రిర్స (శాంపిల్ సకేరణ మదిత ), 
vi. కోవిడ్ ఫోంట్ ల ైన్ వ్రిర్స (మ డకిల్ ఎక వప్ మ ంట్ మదిత ) 

కోవిడ్ హలె్ు  క ర్స మనేజే మ ంట్ కు విసు ృతమ నై డేటా మేనజే మ ంట్ అవ్సరం కాబట్ట , ‘మ డకిల్ రికార్్స అసిస టన్్ (MRA)’ 
యొకి ఉదయ ాగ్ ప్ాతో కోసం కోరస్ కంట్ంట్ మొతుం ఆరస ఉదయ ాగ్ బాధాతల యొకి కోరస్ కంట్ంట్ లో 
ప్ ందతప్రచబడింది. 
 

ప్ట్టక 1: ఉదయాగ్ బాధాతల వారీగ్ా కాాష్ కోరస్ యొకి వివ్రాలు 

కా. 
సం
. 

క్ాాష్ క్ోర్సు 
క్ాాష్ క్ోర్సు 
QP క్ోడ్ 

QP క్ట ఇద్ి 
మాోప 

చేయబ్డ్ంద్ ి

అంచనయ 
గంటలు* 

కనీస విద్యో 
పోమాణం 

1 క్ోవిడ్ ఫో్ంట్ లర్న్ వర్ిర్స (ప్ాోథమిక వెరదో 
సదుప్ాయ మదదతు) -CFW-BCS HSS/Q5104 

జనర్ల్ డూోటీ 
అస్ిస్్ింట్ (GDA) 

195 గ్ంటలు 10 ప్ాస్ 

2 క్ోవిడ్ ఫో్ంట్ లర్న్ వర్ిర్స (ఇంటి వదద  వెరదో 
సదుప్ాయ మదదతు) - (CFW-HCS) HSS/Q5105 

ఇంటి వదద  ఆరోగో 
సహాయకుడు/రాలు 
(HHA) 

195 గ్ంటలు 10 ప్ాస్ 
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కా. 
సం
. 

క్ాాష్ క్ోర్సు 
క్ాాష్ క్ోర్సు 
QP క్ోడ్ 

QP క్ట ఇద్ి 
మాోప 

చేయబ్డ్ంద్ ి

అంచనయ 
గంటలు* 

కనీస విద్యో 
పోమాణం 

3 క్ోవిడ్ ఫో్ంట్ లర్న్ వర్ిర్స (అధ్ునయతన 
వెరదో సదుప్ాయ మదదతు) - (CFW-
ACS) 

HSS/Q5605 

GDA అధ్ునయతన - 
క్టాటికల్ క్ ర్స 
(GDAA) 

210 గ్ంటలు 10 ప్ాస్ 

4 క్ోవిడ్ ఫో్ంట్ లర్న్ వర్ిర్స (శాంపిల్ స్లకర్ణ 
మదదతు) -(CFW-SCS) HSS/Q0502 

ఫ్లే బ్ో టోమిసి (ర్కతం 
శాంపిల్ 
తీసుకునేవార్స) 

211 గ్ంటలు 12 ప్ాస్ (స ైన్్) 

5 క్ోవిడ్ ఫో్ంట్ లర్న్ వర్ిర్స (అతోవసర్ వెరదో 
సదుప్ాయ మదదతు) -(CFW-ECS) 

HSS/Q2303 

అతోవసర్ వెరదో 
సాంక్ తిక 
న్సపుణుడు- 
ప్ాోథమిక (EMTB) 

144 గ్ంటలు 12 ప్ాస్ 

6 క్ోవిడ్ ఫో్ంట్ లర్న్ వర్ిర్స (మ డ్కల్ 
ఎక్టవప్మంట్ మదదతు) - (CFW-MES) 

HSS/Q5604 

వెరదో పరకిరాల 
సాంక్ తిక 
సహాయకుడు/ రాలు 
(META) 

312 గ్ంటలు 10 వ తర్గతి + 
I.T.I + 3-5 
సంవతురాల 
అనుభ్వం లేద్య 

డ్ప్ ే మా 
(సాంక్ తిక 
విషయాలు) 

(* ప్ట్టక 1.4 ప్ోకారం రోజుకు 9 గ్ంటల ప్ోకారం వాసువ్ రోజుల సంఖానత ప్రిగ్ణనలోక  తీసతకుంటే తరగ్త్త 
గ్ది గ్ంటలు మరియు OJT గ్ంటలనత రోజుకు 8 గ్ంటలుగ్ా విభ్జించయరస) 
 

1.4.2 LMO శిక్షణ క్ోసం ఉద్య ోగ ప్ాతోలు 
 

లాజిసిటక్ట్ స కాట ర్స సిిల్ కౌని్ల్ (LSSC) సిఫారసతల ఆధ్యరంగ్ా, ‘కమరిియల్ వ హ కల్ డెైవై్ర్స (CVD)’ 
యొకి QPక  గ్ురిుంచిన మరయిు మాాప్ చేసనిటుల గ్ా సామరాథ ాలకు తగ్ని అనతకూలీకరించిన కావలిఫకి షన్ 
ప్ాాక్ట (QP) / నషేనల్ ఆకుాపేషనల్ సాట ండర్్స (NOS) ప ై శిక్షణ ఇవ్వబడుత ంది. శిక్షణ కంట్ంట్ క ంద ి
వాట్ప  ైదృష్ిట ప డుత ంది: 

i. డిఫ ని్వ్ డెైవై్ర్స శిక్షణ 

ii. ప్ోమాదకర రసాయన నిరవహణ శిక్షణ, 2 రిటర్సన ట్ోప్్ (ఖాళీ టాాంకరసల ) కోసం ఆచరణయతిక 
శిక్షణతో సహా, ప్తో్త ట్పో్ కు 6-7 (ఆరస నతండ ిఏడు) రోజులు (మొతుం 12 (ప్న నండు) రోజులు) 

iii. లిక వడ్ మ డకిల్ ఆక ్జన్ నిరవహణ మరయిు రవాణయ 
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పటిి క 2: LMO క్ాాష్ క్ోర్సు వివరాలు 
 

కా. 
సం. 

మాోప చేయబ్డన్ QP మాోప చేయబ్డన్ NOS థీయరీ గంటలు 

1 

వాణిజా వాహన డెైవై్ర్స - 
LMO, LSC / Q1005 

(NSQF ల వ్ల్ 4) 

ASC/N9703 వాహనం యొకి రహదయర ి
విలువ్నత నిరాి రించడం 

72 

2 ASC/N9705 సతదూర ప్యోాణయలతో సహా 
క టాయించిన మారగంలో సతరక్ష్తింగ్ా డెైవై్ 
చేయండ ి

72 

3 ASC /N0012 HSE మరయిు భ్దోతకు 
సంబంధ్ించిన మారగదరశకాలనత ప్ాట్ంచండ ి

73 

  

 

మొతుం 217 గ్ంటలు/ 27 

రోజులు 
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అధ్యోయం 2: PMKVY 3.0 క్టంద క్ోవిడ్ యోధ్ుల క్ోసం క్ాాష్ క్ోర్సు ప్రో గాా మ్ - 
విధ్యనం మరియు అమలు 
 

2.1 అవలోకనం 
 

ఈ చ్రవ్ PMKVY 3.0 యొకి స ంటలో్ కాంప్ర న ంట్ క ాంద అమలు చయేబడుత ంది మరియు నషేనల్ సిిల్ 
డెవ్లప్ మ ంట్ కార్పర షన్ (NSDC), అమలు చసేే ఏజెనీ్ అవ్ుత ంద ిమరియు జిలాల  న పై్ుణా కమిటలీు (DSC) / 
సేటట్ సిిల్ డవె్లప ింట్ మిషన్ (SSDMs) సహకారంతో కారాకామానిన అమలు చేయడం మరయిు 
ప్రావకే్ష్ించడయనిక  బాధాత వ్హ సతు ంది. కోవిడ్-19 దయవరా ఎదతరయిేా అవ్సరాలనత ప్భోావ్వ్ంతంగ్ా మరియు 
సమరివ్ంతంగ్ా ప్రషిిరించడయనిక , ఇకిడ 7 వ్ అధ్యాయం క ంాద అందించిన సడలింప్ులు లేదయ మినహాయింప్ులు 
మినహా PMKVY 3.0 మారగదరశకాలు మరియు ప్రిప్ాలనయ నిరాిణయనిక  కటుట బడ ిఉండయలి. 

2.2 శిక్షణ లక్షోం 
 

విభాగ్ం 1 మరియు 2 కోసం, రాష్టాట ా లు / UTల నతండి వ్చిచన డిమాండ్ మరయిు నిరిిషట ఉదయ ాగ్ ప్ాతోలకు మౌలిక 
సదతప్ాయాల లభ్ాతప  ై ఆధ్యరప్డి మొతుం 1,00,000 (ఒక లక్ష) అభ్ారసథ లకు (STT క ంద 90,000 మంద ి
అభ్ారసథ లు మరయిు RPL క ంద 10,000 మంది) శిక్షణ ఇవ్వబడుత ంది. విభాగ్ం 3 కోసం, గ్ురిుంచిన TP / ఇండస్ట  ా
బాడీల ఆధ్యరంగ్ా 2,800 మంది డెైవై్రలకు మొతుం శిక్షణ ఇవ్వబడుత ంది, ఇకిడ ఇలాంట్ శిక్షణలు 
నిరవహ ంచబడతయయి. 

2.3 శిక్షణయ క్ ంద్యో ల ఎంపకి మరియు ఎంప్ాోనలె్మంట్ (TC) 
 

ఆరోగో సంర్క్షణ ఉద్య ోగ బ్ాధ్ోతల క్ోసం శిక్షణ లక్షయోలను క్ టాయించడయన్సక్ట ప్ాోధ్యనోత అర్హత గల శిక్షణయ క్ ంద్యో లకు 
క్టాంద్ి పదధతిలో అమలు చేయబ్డుత్యయి: 

i. జిలాల లోని PMKKs/PMKVY శిక్షణయ క ందయోలు (TC), మరియు / లేదయ 
ii. PMKVY యొకి CSSM విభాగ్ం క ంద SSDM చే అనతబంధం చేయబడిన మరయిు గ్ురిుంప్ు ప్ ందని TC 

లు, మరియు / లేదయ 
iii. క ందో ప్భో్ుతవ DDUGKY / DAYNULM ప్థకాల క ాంద అనతబంధ మరయిు గ్ురిుంప్ు ప్ ందిన TC లు, 

మరియు / లేదయ 
iv. ప ైవైటేు రంగ్ానిక  అనతబంధ ఆరోగ్ా నిప్ుణుల శిక్షణ కోసం NSDC అనతబంధంగ్ా మరయిు గ్ురిుంప్ు 

ప్ ందిన జిలాల లోని ఇతర TCలు, మరయిు / లేదయ 
v. అటువ్ంట ్ శిక్షణ కోసం రాష్టాట ా లు / UTలు సిఫారస్ చేసని ఆసతప్త ోలు / నరి్ంగ్ / ప్ారామ డిక్ట 
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ప్ాఠశాలలు. 
 

2.4 బ్ో రిడంగ్ మరియు లాడ్ె ంగ్ 

 

విభాగ్ం 1 క ంద OJT కాలంలో బో రి్ంగ్ మరయిు లాడి్ ంగ్ (B&L) సౌకరాాలు సతమారస 21 రోజులు అధతనయతన 
న ైప్ుణాం (STT) మరయిు అదనంగ్ా 90 రోజులు (సతమారసగ్ా) అనతమత్తంచబడతయయి,  అది అధతనయతన 
న ైప్ుణాం (STT). తరగ్త్త గ్ద ి శిక్షణ సమయంలో, బో రి్ంగ్ మరియు లాడి్ ంగ్ చలెిలంప్ులు, (నివాస సౌకరాాలప ై 
PMKVY నిబంధనల ప్కోారం) TC జిలాల  వ లుప్ల నివాసం ఉనన అభ్ారసథ లందరకిీ అందతబాటులో ఉంటుంది. 
అయితే, OJT లోని అభ్ారసథ లందరకిీ స ల్్ బో రి్ంగ్ మరయిు లాడి్ ంగ్ అందించబడుత ంది. 

2.5 పలే స మ ంట్ 

 

కోవిడ్ 19 వ్లల  కలిగ్  అంటువాాధ్ి సంకామణ వ్లన తల త్తున సంక్ష్ోభ్ం కారణంగ్ా, కోవిడ్ యోధతలుగ్ా ఆరోగ్ా సంరక్షణ 
రంగ్ంలో అభ్ారసథ లనత న పై్ుణాం చసే ేప్యోతయనలు చయలా ప్ోధ్యనమ నైవి. ఆరోగ్ా కారాకరుల అతావ్సర అవ్సరాలనత 
తీరచడయనిక  ఈ కారాకమాం అనతకూలీకరించబడింది. మారసపలు తరగ్త్త-గ్ద ిశిక్షణయ సమయాలోల  అనతకూలీకరణనత 
మరియు OJT ప  ైమ రసగ్ెైన దృష్ిటని సంక్ష్పి్ు ం చేసాు యి. నయణామ ైన ఫలితయలనత నిరాి రించడయనిక , అభ్ారసథ లనత కూడయ 
రెండు సాథ యిలలో అంచనయ వేస ినిరాి రిసాు రస: ఎ) తరగ్త్త గ్ది శిక్షణ తరావత మధాంతర అంచనయ బ్ర) OJT తరసవాత 
అంచనయ. ఇది కోవిడ్ యోధతలుగ్ా ప్నిచసేటేప్ుపడు అభ్ారసథ ల సంసదిితనత నిరాి రసితు ంది మరయిు విజయవ్ంతమ నై 
నియామక అవ్కాశానిన ప ంచతత ంది. 

అందతవ్లల , అనతకూలీకరించిన కాాష్ కోరస్ యొకి సవభావ్ం మరియు దయని లక్ష్యాలనత బట్ట , సాధ్యరణ 
ప్ాోమాణకి ప్తోంలో నిరవచించిన మినహాయింప్ుకు అనతగ్ుణంగ్ా చెలిలంప్ు మ లైురాళ్ళు మారచబడయ్ యి అనతబంధం 
3 “ప్ డిగ్ింప్ు ప్ని1” చూడండి. 

ఏదేమ నైయ, PMKVY 3.0 మారగదరశకాలకు అనతగ్ుణంగ్ా శిక్షణ భాగ్సావములు ప్ాతోలు మరియు 
బాధాతలనత నిరవరిుంచటం తప్పనిసరి.  

శిక్షణ భాగ్సావమితో ప్ాటు, శిక్షణ ప్ ందని అభ్ారసథ ల నియామకానిన DSC, NSDC, HSSC, ప్ాోధమిక / 
సమాజ ఆరోగ్ా క లనిక్ట వ్ది క ందోం, ఆరోగ్ా సౌకరాాలు మరయిు ఆసతప్త ోలు కూడయ నిరాి రిసాు యి. 
 

2.6 సమీకర్ణ 

 

• జిలాల  న పై్ుణా క ందయోలు (DSCs) మరయిు సిిల్ మిషన్ (SSDMs)లు అభ్ారసథ ల సమీకరణ మరయిు 
కౌన ్లింగ్ కు బాధాత వ్హ ంచయలి. 

• అదతనయతన న పై్ుణాం కోసం, QP అరహతనత సాధ్ించే అభ్ారసథ లు శిక్షణ కోసం ఎంపిక చయేబడతయరస మరయిు 
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న ైప్ుణయానిన మ రసగ్ుప్రచడం కోసం, NSDC అందించిన డటేా ఆధ్యరంగ్ా శిక్షణ అవ్సరమయిేా అభ్ారసథ లు 

(PMKVY 2.0 యొకి ధృవీకరించబడని అభ్ారసథ ల కోసం) గ్ురిుంచబడతయరస. 
• సమీకరణ మరయిు కౌన ్లింగ్ కోసం శిక్షణయ ప్ ో వ ైడరల (TP) నతండి అవ్సరమ ైన మదిత  ప్ ందవ్చతచ. 
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అధ్యోయం 3: PMKVY 3.0 క్టంద క్ోవిడ్ యోధ్ుల క్ోసం క్ాాష్ క్ోర్సు ప్రో గాా మ్ - 
క్ీలక స్లిక్ట హో లడర్సే , ప్ాతోలు మరియు బ్ాధ్ోతలు 
 

3.1. ఎగెికయోటివ్ స్ిిల్ కమిటీ క్ోవిడ్-19 (ESCC) క్ోసం 
 

3.1.1. అదనప్ు కారాదరిశ (న పై్ుణా అభివ్ృదిి ) నతేృతవంలోని ‘ఎగ్ి్కూాట్వ్ సిిల్ కమిట ీకోవిడ్ -19 (ESCC) 
కోసం’ ప్ర ో గ్ాాంనత సూతీకోరించడం, అమలు చేయడం, సమయానతసారంగ్ా ప్రావేక్ష్ించడం కోసం MSDE ని 
ఏరాపటు చశేారస. సవలపకాలిక శిక్షణ మరియు ప్ూరవ అభాాసం యొకి గ్ురిుంప్ు మధా లక్ష్యాలనత డెనైమిక్ట 
ఫిక ్షన్ కోసం తగ్ని నిరణయం తీసతకోవ్డయనిక  ఈ ESCC క  అధ్ికారం ఉంది. 

3.1.2. ESCC యొకి కూరసప క ాంద ివిధంగ్ా ఉంది: 
 

పటిిక 3: ESCC యొకి కయర్సొ 

కా. సం. ESCC సభ్ుోల కయర్సొ 
ESCC లో ప్ర షించయలున 
ప్ాతోలు 

1 అదనపు క్ార్ోదరిశ (నెరపుణో అభివృది్ధ ), MSDE చెరర్మన్ 

2 చీఫ్ ఆపర టింగ్ ఆఫీసర్స, NSDC సభ్ుోడు 

3 డ్పూోటీ డెరరెకిర్స జనర్ల్, డెరరెకిర ట్ జనర్ల్ ఆఫ్ ట్రనై్సంగ్ (DGT), MSDE సభ్ుోడు 

4 డెరరెకిర్స, బ్డెెట్ / IFD, MSDE సభ్ుోడు 

5 హెడ్, RPL / స్్ొషల్ ప్ాోజెకి్ట, PMKVY, NSDC సభ్ుోడు 

6 హెడ్, మాన్సటరింగ్, PMKVY, NSDC సభ్ుోడు 

7 CEO, హెల్త  క్ ర్స స్్క్ాి ర్స సి్ిల్ క్ౌన్సుల్ (HSSC)  సభ్ుోడు 

8 జాయింట్ డెరరెకిర్స, PMKVY డ్విజన్, MSDE సభ్ుోల క్ార్ోదరిశ 

 

3.1.3. ESCC క్టంద్ి వాటకి్ట బ్ాధ్ోత వహిసుత ంద్ి: 
3.1.3.1. PMKVY 3.0 యొకి CSCM భాగ్ం క ంద కోవిడ్-19 సంబంధ్తి కోరస్లలో న ైప్ుణాం / 

న ైప్ా్ాం మ రసగ్ుదల కోసం ప్ోతేా క కారాకామానిన రూప్ ందించడయనిక  ESCC కమాం 
తప్పకుండయ సమావశేమవ్ుత ంది. 

3.1.3.2. ESCC సూతీోకరించిన ప్ోతేా క కారాకామానిన స్టరింగ్ కమిటీ ముందత సూచిసతు ంద ిమరయిు 
PMKVY 3.0 మారగదరశకాలకు కటుట బడి ఉండయలి. PMKVY 3.0 మారగదరశకాల నతండ ి
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ఏదెైనయ వ్ాతయాసం ఉననటల యిత,ే ESCC దీనిని ప్రశిీలించి త ది ఆమోదం కోసం PMKVY 
3.0 కోసం స్టరింగ్ కమిటీ ముందత ఉంచయలి.  

3.1.3.3. ప్ాోజెక్టట అమలు సంసథ అనగ్ా నేషనల్ సిిల్ డవె్లప్ మ ంట్ కార్పర షన్ (NSDC) చేసని 
విధంగ్ా మొతుం అమలు (మొతుం శిక్షణయ జీవిత చకాం) మరియు ప్ోతేా క కారాకామాల 
ప్రావకే్షణనత ESCC సమీక్ష్సితు ంది.  

3.1.3.4. కోవిడ్-19 కోసం PMKVY 3.0 కాకుండయ, ఇతర అనతబంధ న పై్ుణా కారాకమాాలనత ESCC 
రూప్ ందిసతు ంది, అమలు చేసతు ంది మరియు ప్రావకే్ష్ిసతు ంది. 

3.1.3.5. ప్ోతేా క కారాకమాం ప్ూరుయిన తరావత 15 (ప్దిహనేత) రోజులోల  ESCC త ది నివదేికనత 
PMKVY 3.0 యొకి స్టరింగ్ కమిటీ ముందత సమరపించయలి. 

 

3.2. నేషనల్ స్ిిల్ డెవలప మ ంట్ క్ారపొర షన్ (NSDC) 
 

పోత్ేో క శిక్షణయ క్ార్ోకామంలో NSDC యొకి బ్ాధ్ోతలు క్టాంద పలరపినబ్డయడ యి: 
3.2.1. అమలు/ మొతుం విభాగ్ాలనత నిరవహ ంచడం 

3.2.2. ప్రో గ్ాామ్ యొకి ప్రావేక్షణ మరియు మూలాాంకనం 

3.2.3. ప్ోధ్యన్ మంత్తో కౌశల్ క ందయో (PMKK) / PMKVY శిక్షణయ క ందయోలు (TCs) మరియు ESCC చతే 
ఆమోదించబడని తగ్ని ప్దిత్తతో ఇతర TCలకు టారెగట్ క టాయింప్ు  

3.2.4. అవ్సరమ ైన చోట SSDM, DSC, TPs లకు సాంక త్తక సహకారం అందించయలి. 
3.2.5. ESCC క టాయించిన ఏవేని ఇతర బాధాతలు 
3.2.6. ప్రో గ్ాామ్ సజావ్ుగ్ా అమలు కావ్డయనిక , SSDM లు మరయిు DSC లకు అదనప్ు బలo మరియు 

మదిత  కోసం NSDC / SSC వార ిసామరాథ ానిన ప ంచతత ంద.ి 

3.2.7. NSDC, ప్ాోజెక్టట అమలు చసేే ఏజెనీ్ కావ్డంతో, PMKVY3.0 మారగదరశకాల నిబంధన ప్ోకారం 
అభ్ారసథ లకు (ప్ాలగగ నవేారి హాాండ్ బుక్ట, ఇండక్షన్ క ట్, ప్మోాదవ్శాత ు  బీమా మొదల ైనవి) అనిన రకాల 
మదిత నత నిరాి రసితు ంది.  

3.2.8. ఫిరాాదతల ప్రిష్టాిరం 

 

3.3. రాషిి నెరపుణో అభివృద్ిధ  మిషనుే  (SSDMs) 
 

పోత్ేో క శిక్షణయ క్ార్ోకామంలో SSDM ల యొకి బ్ాధ్ోతలు క్టంాద పలరపినబ్డయడ యి: 
3.3.1. అవ్సరమ ైతే, MSDE, NSDC మరియు DSC లు, శిక్షణ భాగ్సావముల (TP లు) సమనవయంతో 

ప్ర ో గ్ాామ్ యొకి విభాగ్ాలనత సమగ్ాంగ్ా అమలు చయేడయనిక  SSDM లు రాషట  ా/ క ందోప్ాలిత సాథ యిలో 
అత ాననత సంసథగ్ా ప్నిచేసాు యి.  
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3.3.2. DSC లతో తగ్ని సంప్దోింప్ులలో లక్షా పేకో్షకులనత క ాంద పేర్ినన విధంగ్ా ఉంచే సిిల్ ఇండియా 
ప్ర రటల్ (SIP) ప ై ఉదయ ాగ్ బాధాత మరియు జిలాల  వారగీ్ా డిమాండ్ నత SSDM లు అప్ లోడ్ చేసాు యి: 
i. నెరపుణోం మ ర్సగుదల (RPL) - అనిన PMKVY 2.0 అంతటా ఆరోగ్ా సంరక్షణ ఉదయ ాగ్ాలోల  

ధృవీకరించబడిన అభ్ారసథ లు, అనతభ్వ్జుు ల ైన వ్ాకుు ల యొకి అధ్ిక డిమాండ్ మరయిు / లేదయ, రాషట ా
డిమాండ్ / మర  ఇతర వ్రాగ నిక  సిదింగ్ా ఉంటుంది.  

ii. అధ్ునయతన నెరపుణోం (STT) - QP అరహత ప్ోమాణయల ధృవీకరణకు అనతగ్ుణంగ్ా తయజా అభ్ారసథ ల 
సమావేశం 

3.3.3. SSDM లు DSC లు మరియు TP లతో తగ్ని సంప్దోింప్ులలో శిక్షణ ప్ ందనివారిని బో రి్ంగ్ & 
లాడి్ ంగ్ కొరకు అవ్సరమ ైన నిరావహక మదిత నత అందిసాు యి. 

3.3.4. శిక్షణ మరయిు తదతప్ర ి కారాకలాప్ాలనత ప్ాోరంభించడయనిక  అవ్సరమ ైన సనయనహాలనత 
అనతమత్తంచడయనిక  స ంటర్స సబిబంది, అభ్ారసథ లు వ్ంట్ వ్ాకుు ల అభివ్ృదిి  కోసం క ందయోలు మరియు 
ప్ాసతలు తరెవ్డయనిక  అనతమత్త కోసం SSDMలు సలహా / సూచనలనత జారీ చేసతు ంది. 

3.3.5. నయమినటే్డ్ శిక్షణయ క ందయోలు మరియు నయమినటేడ్్ శిక్షణయ క ందయోల సిబబందకి  నయమినటేడ్్ శిక్షణయ క ందయోలు 
మరియు ఉదామ ప్ాస్ లనత నిరవహ ంచడయనిక  అనతమత్త జార ీచేయడయనిక  ప్ోత్త జిలాల లో నోడల్ అధ్ికారిని 
నియమిసతు ంది అలాగ్  ఈ ప్థకం క ంద శిక్షణ కోసం అవ్సరమ ైన ఇతర ప్రిప్ాలనయ మదిత ; మరియు 
అభ్ారసథ లకు నివాస సౌకరాాలనత కలిపసతు ంది. 

3.3.6. గ్ురిుంప్ు మరియు అనతబంధ నిబంధనల ప్ోకారం కొతు  TCలనత ధృవీకరించడయనిక  ఎండయర్స్ మ ంట్ లేఖ 
దయవరా (జిలాల  న పై్ుణా కమిటీ / మర  ఇతర సమరథ అధ్ికారం నతండ ికావ్చతచ) కొతు  TP / TCలనత 
వ్సత్తగ్ృహం కొరకు SSDMలు సిఫారసత చేయాలి. 
 

3.4. జిలాే  నెరపుణో కమిటీలు (DSC) 
 

జిలాే  కల్కిర్స అధ్ోక్షతన జిలాే  నెరపుణో కమిటీ (DSC) ఈ క్ార్ోకామం అమలుకు క్ ందో బ్లందువు అవుతుంద్ి. పోత్ేోక 
క్ార్ోకామంలో DSC ల యొకి బ్ాధ్ోతలు క్టాంద పలరపినబ్డయడ యి: 
3.4.1. ఎంచతకునన ఉదయ ాగ్ ప్ాతలోప ై మొతుం డిమాండ్, అభ్ారసథ ల సమీకరణ, బాాచ్ ఏరాపటు, హాసపిటలుల  / హలె్ు  

స ంటరలలో ఆన్ జాబ్ ట్ైనైింగ్ (OJT) మరియు అభ్ారసథ ల నియామకం మొదల ైన వాట్ని DSCలు రాషట  ా
న ైప్ుణా అభివ్ృదిి  మిషన్ (SSDM) సహకారంతో చేసాు రస. 

3.4.2. శిక్షణ ప్ ందవేారిక  మరయిు శిక్షణయ సంసథల సిబబందకి  టీకాలు వేయడం. 
3.4.3. ఈ ప్థకం క ంద శిక్షణ ప్ ందని అభ్ారసథ లనత కోవిడ్ క ర్స సదతప్ాయాలలో రంగ్ంలోక  దించిన ఆరోగ్ా 

నిప్ుణుల కోసం క ందో / రాషట  ా ప్ోభ్ుతవ విధ్యనయలకు అనతగ్ుణంగ్ా ‘కోవిడ్ / కరోనయ యోధతలు’ గ్ా 
నియమించడం. 
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3.4.4. OJT కోసం ఆసతప్త ోలు / ఇతర ఆరోగ్ా సదతప్ాయాల గ్ురిుంప్ు మరియు ఈ ప్థకం క ంద శిక్షణ 
ప్ ందిన అనతబంధ ఆరోగ్ా నిప్ుణులనత నియమించడం. 

3.4.5. OJT సమయంలో అభ్ారసథ లకు స టటఫండ్ సౌకరాం గ్లదత 
3.4.6. శిక్షణ నయణాత మరియు OJT ప్రావకే్షణ మరియు ప్రిశీలన 
3.4.7. శిక్షణ ప్ ందనివారకి  వ్ాక ుగ్త రక్షణ సామగ్ిాని (PPE) అందించడం 
3.4.8. ఫిరాాదతల ప్రిష్టాిరం 

 

3.5. 3.5. స్్క్ాి ర్స స్ిిల్ క్ౌన్సుల్ (SSC) 
 

పోత్ేో క క్ార్ోకామంలో SSC ల యొకి బ్ాధ్ోతలు క్టాంద పలరపినబ్డయడ యి: 
3.5.1. కోవిడ్-19 కోసం కాాష్ కోరస్ యొకి అవ్సరానిక  అనతగ్ుణంగ్ా మరియు ఆమోదించ ే అధ్కిారానిక  

అనతగ్ుణంగ్ా శిక్షణయ కంట్ంట్ మరియు ప్ాఠాాంశాలనత ఖరారస చయేడం. 
3.5.2. ఈ కారాకమాం క ంద శిక్షణ ప్ూరిుచయేటం, అధ్ిక లేదయ ఇతర NSQF లప ై తదతప్రి శిక్షణ ప్రంగ్ా శిక్షణ 

ప్ ందిన అభ్ారసథ లకు కరెీర్స మారగం అభివ్ృదిి  ఉంటుంది. 
3.5.3. శిక్షకులకు సమయసూ్రిుతో మరియు అందతకునన డమిాండ్ ఆధ్యరంగ్ా శిక్షణ. 
3.5.4. సమయప్ాలనలో అంచనయ మరియు ధృవీకరణ. 

3.5.5. NSDC / SSDM / DSC మదిత తో SSC ఆమోదించిన రోజువార ీలాగ్-బుక్ట ఫారాిట్ ప్ోకారం OJT ని 
నిశితంగ్ా ప్రశిీలిసాు రస. 
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అధ్యోయం 4: PMKVY 3.0 క్టంద క్ోవిడ్ యోధ్ుల క్ోసం క్ాాష్ క్ోర్సు క్ార్ోకామం 
- బ్డెెట్ మరియు న్సధ్ులు 
 

4.1. బ్డెెట్ మరియు న్సధ్ుల వివరాలు 

4.1.1 ఒక లక్ష మంది అభ్ారసథ లకు శిక్షణ ఇవ్వడయనిక  / ధృవీకరంిచడయనిక  ఈ కారాకామానిక  అయిేా మొతుం 
అంచనయ వ్ాయం సతమారస రూ. 276,00,00,000 / - (రెండు వ్ందల డెబెబై ఆరస కోటుల  రూప్ాయలు మాతోమే). 
ప్ర ో గ్ాాం క ంద ఏరాపటు చయేబడిన ESCC, ఆరిిక నిబంధనలనత ప్భోావితం చేయకుండయ ప్ర ో గ్ాామ్ క ంద ఊహ ంచిన 
లక్ష్యాలనత డెనైమిక్ట ఫిక ్షన్ విషయంలో తగ్ిన నిరణయం తీసతకునే అధ్కిారం ఉంది. 

4.1.2 కారాకామం అమలు సమయంలో జనరల్ ఫ నైయనిియల్ రూల్్ (GFR) వ్రిుంచబడుత ంది. ఫ ైనయనిియల్ 
మేనజే మ ంట్ కోసం వివ్రణయతిక విధ్యనం PMKVY3.0 మారగదరశకాల ప్కోారం ఉండయలి. 

4.1.3 ఖరసచ అంచనయ వివ్రాలు సతమారస రూ. 276,00,00,000 / - (రెండు వ్ందల డబెెైబ ఆరస కోటుల  
రూప్ాయలు మాతమోే) (31.05.2021 నయటక్  STT క ంద 90,000 మంద ిఅభ్ారసథ లు, RPL క ంద 10,000 మంద ి
అభ్ారసథ ల డమిాండలనత ప్రిగ్ణనలోక  తీసతకుంటే, LMO కోసం 2,800 శిక్షణలు నిరవహ ంచబడతయయి) అనతబంధం 
-1 లో పేర్ినబడింది. 
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అధ్యోయం 5: PMKVY 3.0-మాన్సటరింగ్ క్టంద క్ోవిడ్ యోధ్ుల క్ోసం క్ాాష్ క్ోర్సు 
ప్రో గాా మ్ 

 

5.1. పర్ోవేక్షణ ముసాయిద్య 
 

ఈ ప్రో గ్ాామ్ PMKVY 3.0 లో భాగ్ం కాబట్ట , PMKVY 3.0 యొకి ప్రావేక్షణ మారగదరశకాలు నిరిిషట ప్ర ో గ్ాామ్ 
అవ్సరాలకు అనతగ్ుణంగ్ా కొనిన చినన మారసపలతో కటుట బడి ఉంటాయి. కారాకామానిన ప్రావకే్ష్ించడంలో కలీకమ ైన 
వాటాదయరసల ప్రావేక్షణ నిరాిణం, ప్ాతోలు మరయిు బాధాతలు PMKVY 3.0 ప్రావకే్షణ మారగదరశకాలలో పేర్ినన 
విధంగ్ానే ఉంటాయి. శిక్షణ యొకి గ్డువ్ు సమయంలో, శిక్షణ యొకి నయణాతనత నిరాి రించడయనిక  క ాంది అంశాలు 
ప్రావకే్ష్ించబడతయయి: 

• అభ్ారసథ ల హాజరస 
• శిక్షణయ క ందోం (TC) సౌకరాాలు మరయిు మౌలిక సదతప్ాయాల లభ్ాత 

• మారగదరశకాల ప్కోారం శిక్షణయ సామగ్ి ాలభ్ాత 

• మారగదరశకాల ప్కోారం PMKVY యొకి బాోండింగ్ 

• బాాచ్ బలంతో సహా శిక్షణ యొకి కామబదిత. 
• ట్ైనైర్స కావలిఫకి షన్ అండ్ ట్ైనైింగ్ ఆఫ్ ట్ైనైర్స (ToT) ధృవీకరణ 

• TC దయవరా ఏవనేి అన తై్తక ప్దిత లు 
 

ప్రో గ్ాామ్ నత ప్రావకే్ష్ించడయనిక  ఉప్యోగ్ించే ప్రావకే్షణ విధ్యనం మరియు సాధనయలు క ాంద పేర్ినబడయ్ యి: 
• నక లీ నమోదతలనత నివారించడయనిక  అభ్ారసథ ల నమోదత సిిల్ ఇండయిా ప్ర రటల్ (SIP) లో అభ్ారిథ ఆధ్యర్స 

నంబర్స అనతసంధ్యనించబడయలి. 
• అవ్ుట్ బ ండ్ డయలింగ్ (OBD) మరియు మానతావ్ల్ కాలింగ్ ఉప్యోగ్ించి 100% అభ్ారిథ ధృవీకరణ. 
• హాజరస ప్రావేక్షణ: మొబెలై్ అమలులో మానతావ్ల్ హాజరస రికారస్ తో ప్ాటు రోజువారీ కారాకలాప్ాల 

ఛయయాచితయోనిన సమరపించడయనిక  ప్ాోజెక్టట ఇంపిలమ ంట్ంగ్ ఏజెనీ్లు (PIA లు) మరియు ప్ోతేా క PIA లు 
(SPIA లు) అవ్సరం మరయిు వ్రిుంచ ే చోట, జిలాల లు / రాష్టాట ా లు / UTలచ ే అనతమత్తంచబడిన విధంగ్ా 
AEBAS హాజరస విధ్యనం అనతసరించబడుత ంది. 

• మొబెలై్ అపిల క షన్ దయవరా వీకీల వ్రసచవ్ల్ ధృవీకరణ 
• DSC లు / సేటట్ ఎంగ్ జ మ ంట్ ఆఫస్రల (SEO లు) దయవరా TC లకు భ త్తకంగ్ా అకసాిత ు  తనిఖీ సందరశనలు. 
• CCTV ప్రావేక్షణ: ష్ డూాల్ ప్ోకారం శిక్షణ కమాం తప్పకుండయ నిరవహ ంచబడుత ందని నిరాి రించడయనిక  

TCలనత ప్రావేక్ష్ించడయనిక  ఇద ి ఒక కొతు  మారగం. తరగ్త్త గ్ద ి కారాకలాప్ాల యొకి రోజువార ీ సానప్ లు, 
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అభ్ారిథ హాజరస మరయిు TC యొకి ప్తోాక్ష వీడియో ఫుటజే లకు కంటరో ల్ రూమ్ యాకె్స్ ఈ ఛయన ల్ దయవరా 
అందతబాటులో ఉంచబడతయయి 

• బాాచ్ కోసం నమోదత చసేతకునన అభ్ారసథ లనత మాతోమ ేఅంచనయ వేయడయనిక , ఆధ్యర్స ఎనబేుల్్ అస స్ మ ంట్ 
యాప్ (AEAP) దయవరా అభ్ారసథ ల నిరాి రణ జరసగ్ుత ంది. 

• OJT ప్రావేక్షణ: రోజువార ీలాగ్ బుక్ట యొకి రాండమ్ తనిఖీలు 
• ప్నితీరస ప్రావకే్షణ: ప్ర ో గ్ాామ్ యొకి కీలక ప్నితీరస సూచికల (KPI లు) ప్ురోగ్త్త సిిల్ ఇండయిా ప్ర రటల్ 

దయవరా ప్రావేక్ష్ించబడుత ంది. 
• బాోండింగ్ మరయిు కమూానిక షన్: TC లు బాోండింగ్ మరయిు కమూానిక షన్ మారగదరశకాలకు కటుట బడ ి

ఉండయలి. నిబంధనల నతండి ఏదెైనయ వ్ాతయాసం ఉననట్టల తే, ప్థకం యొకి ప్రావేక్షణ ఫేమో్ వ్ర్సి ప్ోకారం 
ప్రషిిరించబడుత ంది. 

• ఫిరాాదతల ప్రిష్టాిరం: సమరథవ్ంతమ ైన ఫరిాాదతల ప్రషి్టాిర విధ్యనం అమలు చేయబడుత ంది. వ బ్ స ైట్ లో 
హెల్ప ల ైన్ నంబరసల  కూడయ అందించబడతయయి. 

ప్రో గ్ాామ్ ప్ోకృత్తలో సమయానతకూలంగ్ా ఉంటుంది మరియు నిరీణత కాలప్రిమిత్తలో ప్ూరిు కావాలి్న అవ్సరం 
ఉంది. అందతవ్లల , ఈ ప్రావకే్షణ మారాగ ల తరచతదనం ప్ర ో గ్ాామ్ లో గ్ణనీయంగ్ా ప రసగ్ుత ంది. అందతవ్లన, 
ప్రావకే్షణ కమిటలీు (IMC / PMC) వార/ ప్క్షం రోజుల ప్ోత్తప్ాదకిన లేదయ ప్రావేక్షణ ప్ోక యాలో గ్మనించిన 
కంప టల ంట్ క సతల ప్రమిాణయనిక  అనతగ్ుణంగ్ా మరయిు అవ్సరమ ైనప్ుపడు జరసగ్ుతయయి. శిక్షణ గ్డువ్ు 
సమయంలో ప్ోత్త దశలో ప్రావకే్ష్ించవ్లసని ముఖామ నై ప్ారామిత లు PMKVY 3.0 ప్రావకే్షణ మారగదరశకాలకు 
అనతగ్ుణంగ్ా విసు ృతంగ్ా ఉంటాయి. నేరాలు మరయిు ప నయలీట చరాలకు సంబంధ్ించి నిరవచించిన ప్రావేక్షణ ప నయలీట 
గ్ిాడల  ప్కోారం ప్రావ్సాన నిరవహణ అనతసరించబడుత ంది. 
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అధ్యోయం 6: బ్ాో ండ్ంగ్ మరియు కమయోన్సక్ షన్ మార్గదర్శక్ాలు 

6.1. ముందుమాట 
 

అభ్ారసథ లు, ప్బ్రల క్ట, రాషట  ామరయిు జిలాల లతో కమూానిక ట్ చసేేటప్ుపడు ‘కోవిడ్ యోధుల కోసం అనతకూలీకరించిన 
కాాష్ కోరస్ ప్ర ో గ్ాామ్’ ఆఫ్ ల ైన్ మరియు ఆన్ ల ైన్ లో ఎలా వ్ాకీుకరించయలి అని ‘బాోండంిగ్ & కమూానిక షన్ 
మారగదరశకాలు’ వివ్రిసాు యి. ఈ డయకుామ ంట్ ముదోణ, ఆన్ ల ైన్, ర డియో మరయిు ట్లివిజన్ దయవరా కమూానిక షన్ 
కోసం వివిధ సృజనయతిక అనతసరణల రూప్కలపన, రాయడం మరయిు ఉప్యోగ్ించడం కోసం ఒక ఆచరణయతిక 
మారగదరిశగ్ా ఉప్యోగ్ప్డుత ంది. ఈ మారగదరశకాల యొకి లక్షాం ప్ోభావానిన ఆపిటమ జై చయేడం, సృజనయతిక 
వ్శాతనత అందించడం మరయిు సిథరతయవనిన నిరాి రించడం. అనిన శిక్షణయ క ందయోలు పిఎమ్ కవెివ ై 3.0 ప్కోారం ప్ోచయర 
కారాకలాప్ాల కోసం ఆయా క ందయోలనత ప్తోయామానయ మారాగ లతో బాోండ్ చేయాలి్న అవ్సరం ఉంది. 
 

6.1.1 నెరపుణో శిక్షణయ క్ార్ోకామం 
‘కోవిడ్ యోధతల కోసం అనతకూలీకరించిన కాాష్ కోరస్ ప్ర ో గ్ాామ్’ అనదేి MSDE దయవరా రూప్ ందించబడని ఒక ప్ోతేా క 
కారాకామం. మంత్తతోవ శాఖ యొకి సిిల్ ఇండియా మిషన్ క ాంద కమూానిక షన్ ఫేమో్ వ్ర్సి, ఆరోగ్ా సంరక్షణ 
కారిికుల న ైప్ుణా శిక్షణ, శిక్షణయ కారాకమాం యొకి సమగ్తా మరయిు సిథరతవం, ట్ైనైీక  దయని లక్షణయలు మరియు 
ప్ోయోజనయలు మరయిు ప్జోలకు ప ది మొతుంలో నిబదితని సూచించడయనిక  రూప్ ందించబడింది. 
 

6.2. కమయోన్సక్ షన్ విలువలు 
 

6.1.1 సొషిత 

రాషట ాఅధ్ికారసలు / SSDM లు / శిక్షణ భాగ్సావములు మరియు శిక్షణయ క ందయోలు ఈ కారాకామం యొకి ముఖా 
లక్ష్యాలనత సపషటంగ్ా, సంక్ష్పి్ుంగ్ా మరయిు నిజాయితీగ్ా తలెియజ యాలి. ప్తో్తఒకిరకిీ సవరం మరయిు సంభాషణ 
యొకి భాష సాధామ నైంత సరళ్ంగ్ా ఉంటుందని భావిసతు నయనరస, ప్రో గ్ాామ్ యొకి లక్ష్యాలు, దయని లక్షణయలు, 
ప్ోయోజనయలు మరయిు శిక్షణయనంతర అవ్కాశాలనత పేకో్షకులకు అరథం కావ్డయనిక  సాథ నిక భాషలో 
వ్ాకీుకరించబడుత ంది. 
 

6.1.2 పోతిసొందన 

న ైప్ుణా అభివ్ృదిి  మరయిు వ్ావ్సాథ ప్కత మంత్తోతవ శాఖ మరియు దయని అమలు విభాగ్ం, ఈ కారాకామం దయవరా 
ప్ోత్త జిలాల కు చేరసకోవ్డం మరియు ఈ కారాకామం యొకి లక్ష్యాలనత తలెియజ యడయనిక  రాషట  ా అధ్ికారసలు / 
SSDMలు / శిక్షణ భాగ్సావములందర ి సహకారానిన కోరడం మరయిు ట్ైనైీలు (శిక్షణ ప్ ందినవారస), శిక్షకులు, 
యజమానతలు మరియు వాలూా చయెిన్ లోని ఇతర అవ్సరాలకు సపందించయలని NSDC లక్షాంగ్ా ప టుట కుంది. 
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అనిన సమయాలోల  గ్ౌరవ్ప్దోంగ్ా ఉండటం మరయిు ప్ర ో గ్ాామ్ యొకి లక్ష్యాలప  ైదృష్ిట ప టటడం దయవరా ప్ోత్త ఒకిరితో 
సానతకూల ప్రసపర చరాలకు వీలు కలిపంచయలని మమేు అందరస వాటాదయరసలనత ప్ర ో త్హ సాు ము.  
 

6.1.3 సామర్ుయం 
మనకోసం మాతోమే కాదత, మనం సేవ్ చసేే ప్ోజల కోసం మనమందరం సమరథత వ ైప్ు కృష్ి చయేాలి. ప్సోతు త 
మహమాిరి కాలంలో, హెల్ు  క ర్స ప్ ో ఫ షనల్్ కు మదిత  ఇవ్వడమే కాకుండయ, మానవ్తవం ప్టల  వారి సవే్ దయవరా 
ఇతరసలకు సూ్రిునిచేచ న ైప్ుణాం కలిగ్ిన శాామికశక ుని సృష్ిటంచడయనిక  అందరస వాటాదయరసలతో కలిసి ప్నిచయేడం 
ఈ కారాకామం యొకి ముఖయాదేిశం. 
ప్రో గాా మ్ యొకి క్ీలక సంద్ేశాలు 

• ఇంగ్ీలష్ టాాగ్ ల ైన్: యునెరటడ్్ టు ఫ్రట్ అగెయిన్ససి కరోనయ (కరోనయకు వ్ాత్తర కంగ్ా కలిసకిటుట గ్ా 
ప్ర రాడుదయం) 

• హ ందీ టాాగ్ ల ైన్: సశ్క్టత భార్త్, సవసత  భార్త్ 
టాాగ్ ల ైన్ నత సాథ నిక భాషలలో అనతవ్దించవ్చతచ. 
 

6.3. పోజలకు / ట్రనైీలకు సంద్ేశ్ం 
కరోనయవ రైస్ మహమాిర ి ఎదతర్ింటునన సవాళ్ు దృష్టాట ా, కోవిడ్-19 మహమాిరితో ప్ర రాడటానిక  అవ్సరమ ైన 
మరియు సంబంధ్తి సవే్లకు సంబంధ్ించిన ఉదయ ాగ్ ప్ాతలోలో LMO నత నిరవహ ంచడం మరయిు రవాణయ చేయడంలో 
లక్ష మందకి  ప గై్ా ఆరోగ్ా నిప్ుణులు మరయిు శిక్షణయ నిప్ుణులకు శిక్షణ ఇవ్వడం దయవరా ఆరోగ్ా సంరక్షణ వ్ావ్సథనత 
బలోపతేం చేయడయనిక  MSDE ప్తోేాక శిక్షణయ కారాకామానిన ప్ాోరంభించింది. కొతు  ఉదయ ాగ్ ప్ాతలోలో బసేిక్ట హలె్ు  క ర్స 
సప్ర ర్సట, ఎమరె్నీ్ హెల్ు  క ర్స సప్ర ర్సట, అడయవన్్ హెల్ు  క ర్స సప్ర ర్సట, శాంపిల్ కల క్షన్ సప్ర ర్సట (ఫ్ేల బో టరమిస్ట), హో మ్ హెల్ు  క ర్స 
సప్ర ర్సట, మ డకిల్ ఎక వప్ మ ంట్ సప్ర ర్సట; మరయిు వాణజిా వాహన డెైవై్ర్స ఉనయనయి. 
శిక్షణ క్ార్ోకామం యొకి లక్షయోలు: 

• న ైప్ుణాం కలిగ్ని ఆరోగ్ా నిప్ుణుల డిమాండ్ లో ప రసగ్ుదల 

• ఇప్పట్క  ఉనన ఆరోగ్ా నిప్ుణుల భారానిన తగ్ిగంచడం 

• దేశంలోని ప్ోత్త మూలలోనూ సకాలంలో ఆరోగ్ా సవే్లనత అందించడం 

• ప్ోతేా క శిక్షణయ కారాకామం ఈ క ంాది మూడు అనతకూలీకరించిన కాాష్ కోరస్లనత కలిగ్ ిఉంటుంది: 
• విభాగ్ం 1: 6 (ఆరస) హెల్ు  క ర్స స కాట ర్స ఉదయ ాగ్ ప్ాతలోలో అభ్ారసథ ల అధతనయతన న పై్ుణాం 
• విభాగ్ం 2: ముందసతు  అనతభ్వ్ం / ముందసతు  అభాాసం ఉనన అభ్ారసథ ల కోసం న ైప్ుణాం వ్ృదిి  

(RPL) 
• విభాగ్ం 3: LMO నిరవహణ మరియు రవాణయలో డెైవై్రలకు శిక్షణ 
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బ్ాో ండ్ విజువల్ ఐడెంటిటీ - టరోడయమర్సి, కలర్స, ట్రప్ర గాఫ,ీ గాా ఫిక్టు, ఇమేజర,ీ క్ాప ీ

నమికానిన కలిగ్ించడయనిక  మరియు అధ్ికారానిన నిరవహ ంచడయనిక , శిక్షణయ భాగ్సావములు అనిన 
కమూానిక షనలలో సిథరతయవనిన కొనసాగ్ించమని ప్రో త్హ సాు రస. గ్ాహీత ఎవ్రెనైయ, అంతరగత లేదయ బాహా ఉప్యోగ్ం 
కోసం మాధామం ఏమ నైప్పటక్ీ, ఈ మారగదరశకాలలో ఇకిడ సూచించిన విధంగ్ా కమూానిక షన్ సందశేాలు, 
ట్ైప్ర గ్ఫా,్ గ్ాాఫకి్ట్ మరియు ఇమేజరీలనత సతనినతంగ్ా వాడండి. 
 

6.4. ప్ాోథమిక లోగోలు     
 

6.4.1 MSDE 

 

సృజనయతిక లేఅవ్ుట్ లో సూచించినటుల గ్ా MSDE యొకి లోగ్ో, కమూానిక షన్, నయాయవాద మరయిు ఈవ ంట్ ల 
(ఆఫ్ ల ైన్ లేదయ వ్రసచవ్ల్) ఉప్యోగ్ం కోసం అనతమత్తంచబడుత ంది, దనీిని ‘కోవిడ్ యోధతల కోసం 
అనతకూలీకరించిన కాాష్ కోరస్ ప్ర ో గ్ాామ్’నత ప్ర ో త్హ ంచడయనిక  TP లు ఏరాపటు చేసాు యి. 
MSDE లోగో యొకి వాడకం 
• అనిన బాోండింగ్ ప్తోయామానయ మారాగ లలో MSDE లోగ్ో వాడకం తప్పనిసర ి

• అటాచ్ చసేిన క యాిటే్వ్్ లో చపెిపనటుల గ్ా లోగ్ోనత సమతౌలాంగ్ా మరియు ప్దిత్తలో ఉప్యోగ్ించయలి. 
• TP లు రంగ్ులు / నపే్థ్యానిన మారచకూడదత లేదయ లోగ్ోనత వేర  రూప్ంలో మారచకూడదత. 
• అనతషంగ్కి ప్రిమాణం మరయిు బాోండింగ్ సథలం ప్కోారం లోగ్ో ప్రిమాణయనిన విసురించవ్చతచ లేదయ ప్రిమాణం 

మారచవ్చతచ, అయితే, సమతౌలాంగ్ా నిరవహ ంచయలి. 
• ఈ మారగదరశక ప్తోంలో సూచించబడని ఇతర న పై్ుణా ప్ర ో గ్ాామ్ లు మరియు ప్థకాల కోసం TPలు 

ప్ోతయామానయ మారాగ లలో MSDE లోగ్ోనత ఉప్యోగ్ించకూడదత. 
 

 
6.4.2 స్ిిల్ ఇండ్యా 
స్ిిల్ ఇండ్యా లోగ్ో MSDE యొకి విలువ నై ఆసతు లు. ఈ బాోండింగ్ & కమూానిక షన్ మారగదరశక డయకుామ ంట్ 
సిిల్ ఇండియా మిషన్ కోసం ఒక సాధ్యరణ రీకాల్ విలువ్నత సృష్ిటంచడంలో అనిన వాటాదయరసల యొకి విసురణ, 

బాోండ్ గ్ురిుంప్ు మరియు మదిత నత సూచిసతు ంది. ‘కోవిడ్ యోధతల కోసం అనతకూలీకరించిన కాాష్ కోరస్ ప్ర ో గ్ాామ్’ 
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యొకి సహకారానిక  సంబంధ్ంిచి దయని ఆమోదించిన శిక్షణ భాగ్సావములు, రాషట ాప్రిప్ాలన, SSDM లకు సిిల్ 
ఇండయిా లోగ్ోనత ఉప్యోగ్ించడయనిక  MSDE అనతమత్త ఇసతు ంది. 
స్ిిల్ ఇండ్యా లోగో వాడకం 
• అనిన బాోండింగ్ ప్తోయామానయ మారాగ లలో MSDE లోగ్ో వాడకం తప్పనిసర ి

• అటాచ్ చసేిన క యాిటే్వ్్ లో చపెిపనటుల గ్ా లోగ్ోనత సమతౌలాంగ్ా మరియు ప్దిత్తలో ఉప్యోగ్ించయలి. 
• TP లు రంగ్ులు / నపే్థ్యానిన మారచకూడదత లేదయ లోగ్ోనత వేర  రూప్ంలో మారచకూడదత. 
• అనతషంగ్కి ప్రిమాణం మరయిు బాోండింగ్ సథలం ప్కోారం లోగ్ో ప్రిమాణయనిన విసురించవ్చతచ లేదయ ప్రిమాణం 

మారచవ్చతచ, అయితే, సమతౌలాంగ్ా నిరవహ ంచయలి. 
• ఈ మారగదరశక ప్తోంలో సూచించబడని ఇతర న పై్ుణా ప్ర ో గ్ాామ్ లు మరియు ప్థకాల కోసం TPలు 

ప్ోతయామానయ మారాగ లలో MSDE లోగ్ోనత ఉప్యోగ్ించకూడదత. 
 

 
6.4.3 గౌర్వనీయ పోధ్యనమంతిో ఫర టో మరియు క్ోట్ 

• ఈ శిక్షణయ కారాకమాానిక  సంబంధ్ించిన అనిన తత్ంబంధ విషయాలోల  ప్ధో్యనమంత్త ోఛయయాచితోం మరయిు కోట్ 
ఉప్యోగ్ించడం తప్పనిసరి. 

• అటాచ్ చేయబడిన క ాయిటేవ్్్ లో వివ్రించిన విధంగ్ా ఛయయాచితోం మరియు కోట్ నత సమతౌలాంగ్ా మరియు 
ప్దిత్తలో ఉప్యోగ్ించయలి. 

• కోట్ ఇకిడ జతచయేబడని క యాిేటవ్్్ లో పరే్ినన భాషలో తప్ప వేర  భాషలో అనతవ్దించకూడదత. 
 

6.5. సర షల్ మీడ్యా పబే్లస్టీి 

• ప ైన పేర్ినన విధంగ్ా లోగ్ోల వాడకం సర షల్ మీడయిా కమూానిక షన్, ప్బ్రల సటి ీ కాాంప యిన్్ మరియు 
ఆన్ ల ైన్ బాోండింగ్ ప్తోయామానయాలకు అనతమత్తంచబడుత ంది. 

• TP లు / సేటట్ అడిి నిసేట షాన్ / SSDM లు మరయిు ఇతరసలు చపే్ట్టన అవ్గ్ాహన మరియు ప్ోచయర 
కారాకామాలు సిిల్ ఇండయిా మిషన్ మరియు దయని లక్ష్యానిన వాసువ్మ నై, నిరాిణయతిక మరియు సానతకూల 
ప్దిత్తలో సూచించయలి. 

• ఈ మారగదరశక డయకుామ ంటులో ఇకిడ ఇచిచన బాోండంిగ్ ట్ంపేలట్ లనత ఉప్యోగ్ించడయనిక  TP లు 
సూచించబడతయయి. 
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• TP లనత వారి సర షల్ మీడియా హాాండలి్్ దయవరా ప్ోచయరం చయేమని ప్రో త్హ సాు రస మరయిు ప్తోాక్ష శిక్షణ 
ఛయయాచితయోలు మరయిు వీడియోలనత ఉప్యోగ్ించమని సలహా ఇసాు రస. ఛయయాచితయోలు మరయిు 
వీడయిోలలో తరగ్త్త గ్ది శిక్షణ, ప్ాోక టకల్ శిక్షణ, OJT, శిక్షణ ప్ ందిన వారి ట్సిటమోనియల్్, శిక్షకులు, 
యజమానతలు ఉండవ్చతచ. 

• కారాకామంలో రెగ్ుాలర్స ప్ర సిటంగ్ లు సేటట్ అడిినిసేటషాన్ / SSDMలు / TPలనత ఎంపిక చేసని పేోక్షకులతో 
సమరథవ్ంతంగ్ా కన క్టట చయేడయనిక  వీలు కలిపసాు యి మరియు న పై్ుణా అభివ్ృదిి  కారాకమాాలనత చపే్టటడయనిక  
ఎకుివ్ మందిని ప్ర ో త్హ సాు యి. DSC లు / SSDM లు / TP లు తప్పనిసరగి్ా సిిల్ ఇండయిా హాాండిల్ 
(@MSDESkillIndia) మరయిు NSDC హాాండలి్ (@NSDCIndia) నత టాాగ్ చసేి సందశేానిన ఎకుివ్ మంద ి
పేోక్షకులతో ప్ంచతకునేలా చూడయలి. 

• సర షల్ మీడయిా కమూానిక షన్ లో #Skill4HealthyIndia లేదయ #SkillIndia అనే నిరిిషట హాాష్ టాాగ్ నత 
ఉప్యోగ్ించండి. 

• ప ైన పేర్ినన టాాగ్ లతో ఫసే్ బుక్ట లో వ్ర్సి ష్టాప్ / తరగ్త్త గ్ద ినతండ ిచితయోలనత ప్ర స్ట చయేడయనిక  అభ్ారసథ లనత 
ప్ర ో త్హ ంచండి.  

• శిక్షణ ప్ ందని వారందరనిీ సిిల్ ఇండయిా యొకి ఫేసతబక్ట పజేీ @MSDESkillIndia నత అనతసరించమని 
ప్రో త్హ ంచండి మరయిు వారి శిక్షణ ఛయయాచితయోలు మరయిు వీడియోల నతండి కమూానిక షన్ నత ప్ర స్ట 
చేసటేప్ుపడు పజేీని టాాగ్ చయేండి. 

• ప్రో గ్ాామ్ కు సంబంధ్ించిన నవీకరించబడిన సమాచయరం కోసం TPలు సిిల్ ఇండియా యొకి అధ్కిారకి 
హాాండలి్్ నత అనతసరించయలి మరియు టాాగ్ చేయాలి. 

• సిిల్ ఇండియా: ఫేసతబక్ట – SkillIndiaOfficial | ట్వటటర్స: MSDESkillIndia 

• NSDC: ఫేసతబక్ట – NSDCIndiaOfficial | ట్వటటర్స: NSDCINDIA 

 

క్టాయిేటివ్ లేఅవుట్ 

క ాయిేట్వ్ ల కోసం ఆర్సట వ్ర్సి ఫ ైల్ లనత ఇకిడ ఉనన లింక్ట నతండి డౌన్ లోడ్ చేసతకోవ్చతచ:  
https://nsdcindiasp-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/nsdccontent_nsdcindia_org/Ermk3iR7YVFAveWzFZ3k

cCYBPsQiYfeW4GFs9sdKMhlsew?e=zllZrr  

 

https://nsdcindiasp-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/nsdccontent_nsdcindia_org/Ermk3iR7YVFAveWzFZ3kcCYBPsQiYfeW4GFs9sdKMhlsew?e=zllZrr
https://nsdcindiasp-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/nsdccontent_nsdcindia_org/Ermk3iR7YVFAveWzFZ3kcCYBPsQiYfeW4GFs9sdKMhlsew?e=zllZrr
https://nsdcindiasp-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/nsdccontent_nsdcindia_org/Ermk3iR7YVFAveWzFZ3kcCYBPsQiYfeW4GFs9sdKMhlsew?e=zllZrr
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ర్ంగు ప్ాల్ట్  

 

 

 
TP లు / వాటాద్యర్సలకు సలహా: 

• వాటాదయరసలు తమ సర షల్ మీడయిా హాాండిల్్ దయవరా శిక్షణ గ్ురించి కమూానిక షన్ నత యాక టవ్ గ్ా 
ఉంచయలి. కమూానిక షన్ TP యొకి అధ్ికారకి ఖాతయ (సర షల్ మీడియా హాాండలి్) నతండి విడుదల 
చేయాలి. 

• ఏదెైనయ మోసప్ూరతి ప్ర సతట లు, సర షల్ మీడియా గ్ూా ప్ులనత కనతగ్్ననట్టల తే, దయచసేి 
grievance@nsdcindia.org కు నివదేించవ్చతచ 

mailto:grievance@nsdcindia.org


Customized Crash Course Programme for COVID Warriors 

24 | P a g e  
 

• ఫర టోలు & వీడ్యోలు: శిక్షణయ క్ార్ోకామం గురించి కామం తపొకుండయ నవీకర్ణలను షలర్స చెయాోలన్స అందర్స 
వాటాద్యర్సలు మరియు TPల భాగసావములను అభ్ోరిుంచడమ ైనద్ి. 

• ఇటువ్ంట ్ఫర టరలు మరయిు వీడియోలనత ఈ క ాంద ిలింక్ట ల దయవరా MSDE / NSDC తో ష్రే్స చేసతకోవ్చతచ: 
o శిక్షణ + ఫ టోగాా ఫ్ గురించి వర్సడ డయకుోమ ంట్ - https://nsdcindiasp-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/nsdccontent_nsdcindia_org/Egg24Opkd

a1Aj9ouN2MAgAoBB5pdVPV8kopjv11lFNDcLg?e=WFnoah 

o వీడయ్ోలు- https://nsdcindiasp-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/nsdccontent_nsdcindia_org/EnzCIWfzM

8pLnhVnFJmDL0MB1FA6XmLZWzdCqkrucwK6jw?e=xIsytg 

 

శిక్షణ ప్ ంద్ిన యోధ్ుల యొకి విజయగాథలు: శిక్షణ ప్ ందని వారి విజయగ్ాథల గ్ురించి TCలు మరియు జిలాల  
అధ్పి్త లు సాథ నిక మీడియా ఏజెనీ్లకు / ప సో్ కు తలెియజ యాలి. నవీకరించబడిన ఫాాక్టట ష్ట్్ నత ఉంచండి. 
అభ్ారసథ ల సంబంధ్ిత సమాచయరం - పేరస, సంప్దోింప్ు వివ్రాలు, ఉదయాగ్ ప్ాతో, శిక్షకుడు, శిక్షకుల సంప్ోదింప్ు 
వివ్రాలు, తండి ో వ్ృత్తు  మరయిు ఏదెనైయ అదనప్ు వాాఖాలు ఉండయలి. ఈ సమాచయరానిన NSDC కమూానిక షన్ 
డిప్ార్సట మ ంట్ తో కమాం తప్పకుండయ ష్ేర్స చయెాాలి. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://nsdcindiasp-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/nsdccontent_nsdcindia_org/Egg24Opkda1Aj9ouN2MAgAoBB5pdVPV8kopjv11lFNDcLg?e=WFnoah
https://nsdcindiasp-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/nsdccontent_nsdcindia_org/Egg24Opkda1Aj9ouN2MAgAoBB5pdVPV8kopjv11lFNDcLg?e=WFnoah
https://nsdcindiasp-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/nsdccontent_nsdcindia_org/Egg24Opkda1Aj9ouN2MAgAoBB5pdVPV8kopjv11lFNDcLg?e=WFnoah
https://nsdcindiasp-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/nsdccontent_nsdcindia_org/EnzCIWfzM8pLnhVnFJmDL0MB1FA6XmLZWzdCqkrucwK6jw?e=xIsytg
https://nsdcindiasp-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/nsdccontent_nsdcindia_org/EnzCIWfzM8pLnhVnFJmDL0MB1FA6XmLZWzdCqkrucwK6jw?e=xIsytg
https://nsdcindiasp-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/nsdccontent_nsdcindia_org/EnzCIWfzM8pLnhVnFJmDL0MB1FA6XmLZWzdCqkrucwK6jw?e=xIsytg
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అధ్యోయం 7: PMKVY 3.0 క్టంద క్ోవిడ్ యోధ్ుల క్ోసం క్ాాష్ క్ోర్సు ప్రో గాా మ్ - PMKVY3.0 
మార్గదర్శక్ాల నుండ్ మినహాయింపులు / విచలనయలు 
 

7.1. మినహాయింపులు / విచలనయలు 
 

దిగ్ువ్ పరే్ినన ప్ాయింటుల  ప్ర ో గ్ాామ్ క ాంద మినహాయింప్ులు / నిరిిషట ప్ాయింటలనత కవ్ర్స చసేాు యి: 
i. ఒక 1,00,000 మందిక  శిక్షణ అందించయలని  లక్షాంగ్ా ప టుట కునయనరస, దీనికోసం  సతమారస రూ. 

276,00,00,000 / - (రెండు వ్ందల డెబెైబ ఆరస కోటల  రూప్ాయలు మాతోమే) (సాధ్యరణ వ్ాయ నిబంధనల 
ప్ోకారం తరగ్త్త గ్ది శిక్షణ ఖరసచ, మరియు OJT సమయంలో రోజుకు రూ .125 స్వయ-బో రి్ంగ్ మరయిు 
బస). ఇద ిత ద ిమొతయు నిన ఉలల ంఘ ంచకుండయ అందతకునన డిమాండ్ ప్ోకారం లక్ష్యాల డెనైమిక్ట క టాయింప్ుప  ై
సతమారసగ్ా ఆధ్యరప్డి ఉంటుంది. చివ్ర ి మొతుం సతమారస రూ. 276,00,00,000 / - (రూప్ాయి రెండు 
వ్ందల డబెెైబ ఆరస కోటుల  మాతమోే).  

ii. శిక్షణయ కారాకామం అమలు కోసం క ందయోలలోక  రావ్డయనిక  గ్ురిుంప్ు & అనతబదిత ప్ోక యా (కొనిన 
మినహాయింప్ులతో). 

iii. అధతనయతన న పై్ుణాం కోసం పేలస్ మ ంట్ గ్ా ఉదయాగ్ శిక్షణ (OJT) నత ప్రగి్ణించడం. 
iv. PMKVY 3.0 ఆమోదించిన టాోంచసె్ యొకి డ-ిలింక ంగ్ చెలిలంప్ు విధ్యనం (సాధ్యరణ వ్ాయ నిబంధనల 

ప్ోకారం). ఈ కారాకమాం క ంద చెలిలంచయలి్న టాోంచసె్ కొతు  మ లైురాళ్ళు సాధ్ించిన తరసవాత చెలిలంచబడతయయి. 
ప్ోత్తప్ాదించిన కొతు  మ లైురాళ్ళు: 

 

పటిి క 3: చెలేంపుల మ క్ాన్సజం 

టాో ంచ ె % మ ైలురాళ్ళు 
టాో ంచ ె1 30% శిక్షణ బాాచ్ లు ప్ాోరంభ్ం. 

టాో ంచ ె2 40% 

మధాంతర అంచనయ ప్ర స్ట సతమారస 21 రోజులు (సతమారస) 
శిక్షణ. 

టాో ంచ ె3 30% త ద ిఅంచనయ ప్ర స్ట OJT యొకి 90 రోజులు (సతమారస.). 
 

v. సాధ్యరణ వ్ాయ నియమాలు మరియు PMKVY 3.0 నిబంధనలకు మించి, విభాగ్ం 1 కోసం అధతనయతన 
న ైప్ుణాం క ంద క టాయించిన బడె్ట్ ప్కోారం, తరగ్త్త గ్ది శిక్షణ సమయంలో అభ్ారసథ లకు బో రి్ంగ్ & లాడి్ ంగ్ 
సదతప్ాయానిన అందించడం. 

vi. విభాగ్ం 1 యొకి అభ్ారసథ లందరకిీ OJT సమయంలో 90 రోజులు (సతమారస) స ల్్ బో రి్ంగ్ మరయిు బస 
(B&L) కొరకు సదతప్ాయం.  
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vii. PMKVY 3.0 లో ఈ కారాకమాానిక  నిధతలు అందతబాటులో ఉంచడయనిక  PMKVY 3.0 లో అవ్సరమ నై 
మారసపలు చయేటానిక  కోవిడ్-19 (ESCC) కొరకు ఎగ్ి్కూాటవ్్ సిిల్ కమిటీని సాధ్ికారప్రచడం. 

viii. 6 న లల కాలం ముగ్ియని అభ్ారసథ లు PMKVY 3.0 క ంద మర్క / అదే కోరస్లో త్తరగి్ి నమోదతకు 
మినహాయింప్ు. 

 

అనుబ్ంధ్ం 1: ఖ్ర్సు విభాగాలు 
 

విభాగం బ్డెెట్ హెడ్ / వివరాలు 
అభ్ోర్సు ల 
సంఖ్ో 

యయన్సట్ 
ఖ్ర్సు 

సుమార్స ఖ్ర్సు 
(ర్ూ. క్ోటేలో) 

 

 

విభాగం 1 

ఎ) అందరికీ మొతుం శిక్షణ ఖరసచ (పో్త్త 
అభ్ారిథ ఖరసచ ₹ 15,278) 90,000 ₹15,278 ₹ 137.50 

బ్ర) అందరస అభ్ారసథ లకు OJT 
సమయంలో 90 రోజులు (సతమారసగ్ా) 

అదనప్ు B&L (పో్త్త అభ్ారిథ ఖరసచ ₹ 
125) 

90,000 ₹11,250 ₹ 101.25 

ఆరోగ్ా సంరక్షణ రంగ్ం (A+B) క ంద 

90,000 మంది అభ్ారసథ లకు 21 
రోజుల (సతమారసగ్ా) ఆధతనిక న ైప్ుణా 
శిక్షణకు సూచిక బడ్ెట్ 

90,000  ₹ 238.75 

  

విభాగం 2 

10,000 మంది అభ్ారసథ లకు RPL 
శిక్షణ ఖరసచ (సగ్టున పో్త్త అభ్ారిథ 
ఖరసచ ₹ 6148.9) 

10,000 ₹6148.9 ₹ 06.14 

  

విభాగం 3 

2,800 మంది అభ్ారసథ లకు LMO 
డైెవై్రల శిక్షణ ఖరసచ (సగ్టున పో్త్త 
అభ్ారిథ ఖరసచ ₹ 13,393)  

2,800 ₹13,393 ₹ 03.75 

  

  సబ్ టరటల్ (విభాగ్ం 1 + 2 + 3)   ₹ 248.64 

 

అడిిన్ మరియు ట్క నకల్ 
ఇంటరెవనిన్్ (6%), అవేర్స & 
మొబ్రల ైజ షన్ (3%) మరియు ప్ర స్ట  

పేల స్ మ ంట్ (2%): మొతుం @ 11% 

  ₹ 27.35 

 మొతతం ప్రో గాా మ్ ఖ్ర్సు   ₹ 276.00 
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అనుబ్ంధ్ం 2: తర్చుగా అడ్గ  పోశ్నలు (FAQs) 
 

విభాగం A - ప్రో గాా మ్, ద్యన్స లక్షోం మరియు అమలు సంబ్ంధ్ిత పోశ్నలు 

1. ప్ోతేా క ఆరోగ్ా సంరక్షణ కారాకమాం (కోవిడ్ యోధతల కోసం అనతకూలీకరించిన కాాష్ కోరస్ ప్ర ో గ్ాామ్) 
అంటే ఏమిట్? 

జవాబ్ు:  COVID-19 మన ప్ోసతు త ఆరోగ్ా సంరక్షణ వ్ావ్సథనత అసాధ్యరణ ఒత్తుడలిోక  న ట్టవసేింది, మరియు 
దేశవాాప్ుంగ్ా న ైప్ుణాం కలిగ్ని COVID యోధతల అవ్సరం ఉందని తెలిసింది. న ైప్ుణాం కలిగ్ని 
COVID యోధతల లోటునత తీరచడయనిక  మరయిు ప్రిమిత కాలంతో అందతబాటులో ఉనన ఆరోగ్ా 
సేవ్లనత ప ంచడయనిక , న ైప్ుణా అభివ్ృదిి  మరియు వ్ావ్సాథ ప్కత మంత్తతోవ శాఖ (MSDE) శిక్షణ 
ప్ ందిన / న పై్ుణాం కలిగ్ని కోవిడ్ యోధతల సమూహానిన మ రసగ్ుప్రచి, వేగ్వ్ంతమ ైన మరియు 
ప్ాోమాణకి న పై్ుణా ఎకోససిటమ్ ప్ోకారం రూప్ ందించే కారాకమాానిన చపే్ట్టంది. దీనిక  అనతగ్ుణంగ్ా, 
ప్ోధ్యన్ మంత్తో కౌశల్ వికాస్ యోజన 3.0 (PMKVY 3.O) యొకి స ంటలో్ కాంప్ర న ంట్ యొకి ప్తోేాక 
ప్ాోజెక్టట క టగ్ిర ీ క ంద, కోవిడ్ యోధతల కోసం అనతకూలీకరించిన కాాష్ కోరస్ ప్ర ో గ్ాామ్’ దయని 
ప్ోభావ్వ్ంతమ నై అమలు కోసం ఒక ప్తోేాక కారాకమాంగ్ా రూప్ ందించబడింది.                 

                            కోవిడ్-19 యొకి మొదట్ మరయిు రెండవ్ వవే్ వ్లన అనకే క లషటమ ైన అసాధ్యరణ 
సవాళ్ళు ప్ుటుట కొచయచయి మరియు తగ్ినంత న పై్ుణాం ఉనన ఆరోగ్ా సంరక్షణ కారిికుల కొరతనత 
ఎదతర్ింటునయనయి, వీటత్ో లిక వడ్ మ డికల్ ఆక ్జన్ నిరవహణ మరియు రవాణయలో శిక్షణ ప్ ందని డెైవై్రల డిమాండ్ 
ప రసగ్ుత ంది. ఈ లక్ష్యానిన దృష్ిటలో ఉంచతకుని ప్ోసతు త మారగదరశకాలనత రూప్ ందించయరస, అభ్ారసథ లకు ఆరోగ్ా రంగ్ 
ఉదయాగ్ బాధాతలలో శిక్షణ ఇవ్వడయనిక  అలాగ్  ప్సోతు త కాాష్ కోరస్ దయవరా లిక వడ్ మ డకిల్ ఆక ్జన్ (LMO) 
నిరవహణ మరియు రవాణయలో డెైవై్రలకు శిక్షణ ఇవ్వడయనిక , PMKVY 3.0 క ంద కోవిడ్ యోధతల కోసం ప్ర ో గ్ాామ్ 
రూప్ ందించబడింది. 
 

ప్ోసతు త ప్ర ో గ్ాామ్ ప్ోతేా కంగ్ా కోవిడ్-19 సంబంధ్ిత సవాళ్లనత దృష్ిటలో ఉంచతకుని, రాబో యిే కోవిడ్ -19 
సంబంధ్తి అతావ్సర ప్రసిిథత లకు శక ువ్ంతమ నై ప్తో్తసపందన యంతయోంగ్ానిన ప్ాోరంభించడయనిక  
రూప్ ందించబడింది. 

 

2. ‘కోవిడ్ యోధతల కోసం అనతకూలీకరించిన కాాష్ కోరస్ కారాకమాం’ యొకి ముఖా లక్ష్యాలు ఏమిట్? 
జవాబు:    ఈ కారాకామం దశేవాాప్ుంగ్ా LMOనత నిరవహ ంచడయనిక  మరియు రవాణయ చయేడయనిక  సతమారస ఒక 

(01) లక్ష కోవిడ్ యోధతలతో ప్ాటు సతమారస 2,800 మంది డెైవై్రలకు శిక్షణ ఇవ్వడం లక్షాంగ్ా 
ప టుట కుంది. ఈ కారాకామం యువ్తకు న పై్ుణా శిక్షణ, ధృవీకరణ మరయిు వతేన ఉప్ాధ్ిక  
అవ్కాశాలనత అందిసతు ంది. కారాకమాం క ాంది పరే్ినన ముఖా లక్ష్యాలనత కలిగ్ి ఉంది: 
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i. లాజిసిటక్ట్ రంగ్ానిక  చెందిన న ైప్ుణాం కలిగ్ిన ఆరోగ్ా నిప్ుణులు మరియు అనతబంధ 
నిప్ుణుల ప రగ్ిన డమిాండ్ నత తీరచడం. 

ii. ఇప్పట్క  ఉనన ఆరోగ్ా నిప్ుణుల భారానిన తగ్ిగంచడం. 
iii. దేశంలోని ప్ోత్త మూలలో సకాలంలో ఆరోగ్ా సవే్లనత అందించడం. 

3. ప్థకం యొకి ముఖా విభాగ్ాలు ఏమిట్? 

జవాబ్ు:    ఈ ప్థకం మూడు విభాగ్ాలనత కలిగ్ి ఉంది: 
i. విభాగ్ం 1: అధతనయతన న ైప్ుణాం (ష్టార్సట టర్సి ట్ైనైింగ్-STT) సతమారస 21 రోజులు, ఆప  ై ఆరస 

హెల్ు  క ర్స స కాట ర్స ఉదయ ాగ్ ప్ాతలోలో సతమారస 90 రోజుల ఆన్-జాబ్-ట్ైనైింగ్ (OJT) (FAQ సంఖా 11 
లో పరే్ిననటుల ). జిలాల  ఆసతప్త ోలలో / ఆరోగ్ా క ందయోలలో OJT క  జిలాల  నిరవహణ సౌకరాం 
కలిపసతు ంది. 

ii. విభాగ్ం 2: PMKVY 2.0 హలె్ు  క ర్స స కాట ర్స క ంద శిక్షణ ప్ ందని ఆరస హెల్ు  క ర్స జాబ్ ప్ాతలో (FAQ 
న ంబర్స 11 లో పేర్ిననటుల ) అభ్ారసథ లకు ఏడు (07) రోజుల న ైప్ుణాం మ రసగ్ుదల శిక్షణ 
((ముందత అభాాసం యొకి గ్ురిుంప్ు-RPL). 

iii. విభాగ్ం 3: లిక వడ్ మ డకిల్ ఆక ్జన్ నిరవహణ మరయిు రవాణయ చసేేటప్ుపడు 'డఫి ని్వ్ డెైవైింగ్' 
ప ై దృష్ిట  ప టటడంతో ప్ాటు, హాజ కమె్ మరియు లిక వడ్ మ డికల్ ఆక ్జన్ (LMO) రవాణయలో 
సతమారస 27 రోజుల HMV ల ైస న్్-హో ల్ర్స డెైవై్రలకు ప్ోతేా క శిక్షణ. 
 

4. ప్ోతేాక కారాకామం ఎవ్రిచే అమలు చేయబడుత ంది? 

జవాబ్ు:    నేషనల్ సిిల్ డెవ్లప్ మ ంట్ కార్పర షన్ (NSDC) ఈ కారాకమాానిన జిలాల  న పై్ుణా కమిటలీు (DSC)/ 
రాషట  ా న పై్ుణా అభివ్ృదిి  మిషన్ (SSDM) సహకారంతో అమలు చసేతు ంది. PMKVY 3.0 
మారగదరశకాలు ప్ాట్ంచబడతయయి. 

 

5. ప్ోతేా క కారాకామం క ంద నమోదత చయేడయనిక  ఎంపకి చేసని పేకో్షకులనత ఎలా సమీకరించయలి మరియు 
కౌని్లింగ్ ఇవావలి? 

జవాబ్ు:   అభ్ారసథ ల సమీకరణ మరయిు కౌని్లింగ్ కు జిలాల  న పై్ుణా కమిట ీ (DSC) మరియు రాషట  ా న ైప్ుణా 
అభివ్ృదిి  మిషన్ (SSDM) బాధాత వ్హ ంచయలి. అదనంగ్ా, TPల నతండి అవ్సరమ నై మదిత  
ప్ ందవ్చతచ. RPL కోసం, PMKVY 2.0 సరిటఫ డై్ అభ్ారసథ ల వివ్రాలనత NSDC అందించిన డటేా 
నతండ ిన పై్ుణాం మ రసగ్ుదల అవ్సరం ఉననవారిని గ్ురిుంచడయనిక  ఉప్యోగ్ించవ్చతచ. 
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6. ‘కోవిడ్ యోధతల కోసం అనతకూలీకరించిన కాాష్ కోరస్ ప్ర ో గ్ాామ్’ కోసం ఎంపకి చేసని అభ్ారసథ లు ఎవ్రస? 

జవాబ్ు:   
రికగ్ినషన్ పోియర్స 
ల రినంగ్ (RPL) / 
న ైప్ుణాం మ రసగ్ుదల 

• PMKVY 2.0 క ంద ఆరోగ్ా సంరక్షణ రంగ్ంలో ధృవీకరించబడిన అభ్ారసథ లు తమ న ైప్ుణయానిన 
మ రసగ్ుప్రచతకోవ్డయనిక  సిదింగ్ా ఉనయనరస, వారస కోవిడ్ నిరిిషట  సామరాథ ాల కోసం శిక్షణ 
ప్ ందతతయరస. 

• DSC లు / SSDM లు లేదయ అనతభ్వ్జుు ల ైన ఇతర వ్రాగ లచే గ్ురిుంచబడిన అభ్ారసథ లు 
సవలపకాలిక 
అదతనయతయన శిక్షణ 
(STT) / న ైప్ుణాం 

• QP అరహత సాధ్ించిన అభ్ారసథ ల అధతనయతన న ైప్ుణాం ప్తోేాక ప్ాోజెక్టట క ాంద 
నిరవహ ంచబడుత ంది. 

 

7. ప్రో గ్ాామ్ క ంద ఒక శిక్షణయ క ందయోనిక  లక్ష్యాలనత క టాయించడయనిక  అనతసరించిన లక్షా క టాయింప్ు 
ప్దిత్త ఏమిట్? 

జవాబ్ు:   రాష్టాట ా లు / జిలాల ల డమిాండ్ ప్ోకారం, క ందో సామరథాంతో సరిప్ర లిన మరయిు కోవిడ్-19 నిబంధనల ప్ోకారం 
లక్ష్యాలు క టాయించబడతయయి. బాాచ్ ప్రమిాణం గ్రషిటంగ్ా 20 మంద ిఅభ్ారసథ లు. ఈ శిక్షణనత రెండు 
సమాంతర బాాచ్ లలో నిరవహ ంచవ్చతచ, ఒకట్ కాల స్ రూమ్ లో మరయిు మర్కట్ లాాబ్ లో 
నిరవహ ంచబడుత ంది (అనగ్ా ఒక నిరిిషట సమయంలో 2 సమాంతర బాాచ్ లు). 

 

8. ఈ ప్తోేాక ఆరోగ్ా సంరక్షణ శిక్షణయ కారాకమాానిన అందించడయనిక  ఏవ నైయ కోవిడ్-19 ప్ాోమాణకి 
ఆప్ర ట్ంగ్ విధ్యనయలు ప్ాట్ంచయలి్న అవ్సరం ఉందయ? 

జవాబ్ు:        ఆరోగ్ా మరియు కుటుంబ సంక్ష్ మ మంత్తతోవశాఖ జారీ చేసని మారగదరశకాలనత మీరస అనతసరించయలి్ 
ఉంటుంది: 
(https://www.pmkvyofficial.org/App_Documents/News/2909_NSDC_Guidlines_5_10

_12.pdf), గ్ృహ వ్ావ్హారాల మంత్తతోవ శాఖ మరియు న పై్ుణా అభివ్ృదిి  మరియు వ్ావ్సాథ ప్క 
మంత్తతోవ శాఖ (https://pmkvyofficial.org/App_Documents/News/OMs-and-SOP-for-

opening-of-TCs-under-PMKVY-2016-20.pdf), TC లో కోవిడ్-19 సంకామణనత నివారించ ే
నివారణ చరాలప ై ప్ర ో గ్ాాం యొకి గ్డువ్ుకాలంలో, ఎప్పటక్ప్ుపడు క ందో, రాషట  ా మరయిు సాథ నిక 
అధ్కిారసలచ ేనవీకరించబడుతయయి మరియు వ్రిుసాు యి. 

 

9. శిక్షకుల శిక్షణ (ToT), నిరణయాధ్ికారసల శిక్షణ (ToA), అంచనయ మరయిు ధృవ్ప్తయోలు ఎవ్రస జారీ 
చేసాు రస? 

జవాబ్ు:   PMKVY 3.0 మారగదరశకాల ప్కోారం, సంబంధ్తి స కాట ర్స సిిల్ కౌని్ల్ (SSC) చతే ToT 

ఇవ్వబడుత ంది, అనగ్ా హెల్ు  క ర్స SSC 6 ఆరోగ్ా సంరక్షణ రంగ్ాల ఉదయ ాగ్ ప్ాతలోకు మరియు 
లాజిసిటక్ట్ SSC చతే LMO డెైవై్రలకు శిక్షణ ఇవ్వబడుత ంది. 

https://www.pmkvyofficial.org/App_Documents/News/2909_NSDC_Guidlines_5_10_12.pdf
https://www.pmkvyofficial.org/App_Documents/News/2909_NSDC_Guidlines_5_10_12.pdf
https://pmkvyofficial.org/App_Documents/News/OMs-and-SOP-for-opening-of-TCs-under-PMKVY-2016-20.pdf
https://pmkvyofficial.org/App_Documents/News/OMs-and-SOP-for-opening-of-TCs-under-PMKVY-2016-20.pdf


Customized Crash Course Programme for COVID Warriors 

30 | P a g e  
 

 

10. ఆరోగ్ా సంరక్షణ రంగ్ంలో శిక్షణ కోసం తీసతకునన ఉదయాగ్ ప్ాతలోు ఏమిట్ మరియు ఇద ిఇప్పట్క  
ఉనన కావలిఫకి షన్ ప్ాాక్ట లకు (కూాపి) ఎలా మాాప్ చేయబడింద?ి ప్తోేాక ప్థకం క ంద అభ్ారసథ లనత 
చేరసచకోవ్డయనిక  కనీస విదయా ప్ోమాణయలు ఏమిట్? 

జవాబ్ు:     తగ్ిగన గ్ంటలతో హెల్ు  క ర్స స కాట ర్స సిిల్ కౌని్ల్్ (SSC) ఖరారస చేసని ఆరస (06) ఉదయ ాగ్ ప్ాతోలు 
అధతనయతన న ైప్ుణాం / STT కోసం దిగ్ువ్ పరే్ినబడయ్ యి మరియు న పై్ుణాం మ రసగ్ుదల/ RPL 
శిక్షణ ప్ాత / అసల ైన QPలలో మాతోమ ేజరసగ్ుత ంది: 

 
కా. 
సం. 

క్ాాష్ క్ోర్సు 
క్ాాష్ క్ోర్సు QP 

క్ోడ్ 

QP క్ట మాోప 
చేయబ్డ్ంద్ి 

కనీస విద్యో పోమాణం  

1 

కోవిడ్ ఫోంట్ ల ైన్ వ్రిర్స 
(ప్ాోథమిక వ ైదా సదతప్ాయ 
మదిత ) -CFW-BCS 

HSS/Q5104 
జనరల్ డూాటీ అసిస టంట్ 
(GDA) 10 ప్ాస్ 

2 

కోవిడ్ ఫోంట్ ల ైన్ వ్రిర్స 
(ఇంట్ వ్ది వ ైదా సదతప్ాయ 
మదిత ) - (CFW-HCS) 

HSS/Q5105 
ఇంట్ వ్ది ఆరోగ్ా 
సహాయకుడు/రాలు 
(HHA) 

10 ప్ాస్ 

3 

కోవిడ్ ఫోంట్ ల ైన్ వ్రిర్స 
(అధతనయతన వ ైదా 
సదతప్ాయ మదిత ) - 
(CFW-ACS) 

HSS/Q5605 

GDA అధతనయతన - 
క ాట్కల్ క ర్స (GDAA) 

10 ప్ాస్ 

4 

కోవిడ్ ఫోంట్ ల ైన్ వ్రిర్స 
(శాంపిల్ సేకరణ మదిత ) -
(CFW-SCS) 

HSS/Q0502 
ఫే్ల బో టరమిస్ట (రకుం 
శాంపిల్ తీసతకునేవారస) 12 ప్ాస్ (స ైన్్) 

5 

కోవిడ్ ఫోంట్ ల ైన్ వ్రిర్స 
(అతావ్సర వ ైదా 
సదతప్ాయ మదిత ) -
(CFW-ECS) 

HSS/Q2303 

అతావ్సర వ ైదా సాంక త్తక 
నిప్ుణుడు- ప్ాోథమిక 
(EMTB) 

12 ప్ాస్ 

6 

కోవిడ్ ఫోంట్ ల ైన్ వ్రిర్స 
(మ డికల్ ఎక వప ింట్ 
మదిత ) - (CFW-MES) 

HSS/Q5604 

వ ైదా ప్రికరాల సాంక త్తక 
సహాయకుడు/ రాలు 
(META) 

10 వ్ తరగ్త్త + I.T.I + 3-5 
సంవ్త్రాల అనతభ్వ్ం లేదయ 
డిప్ ల మా (సాంక త్తక 
విషయాలు) 
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11. సంబంధ్తి సరిటఫ ైయింగ్ కౌని్ల్్ / అస స్ మ ంట్ బాడీలచే కాాష్ కోరస్ ప్ర ో గ్ాామ్ లు 
ఆమోదించబడుతయయా లేదయ సిఫారసత చయేబడతయయా? 

జవాబ్ు:    కోవిడ్ నతండి తల త్తున అసాధ్యరణ సవాళ్లనత ప్రశిీలిసేు , ఎంచతకునన నషేనల్ ఆకుాపేషనల్ సాట ండర్్స్ 
(NOS) తో కూడిన సంక్ష్ పతి ఉదయాగ్ ప్ాతోలప  ైశిక్షణ కోసం నషేనల్ కౌని్ల్ ఆఫ్ వొక షనల్ ఎడుాక షన్ 
& ట్ైనైింగ్ (NCVET) నతండ ి ప్తోేాక అనతమత్త లభించింది మరియు ఈ ప్తోేాక కారాకామానిక  
సమయం తగ్ిగంచబడింది. 

12. శిక్షణ ఇవ్వడయనిక  శిక్షణ క ందయోలనత (TCలు) ఎలా ఎంపకి చేసాు రస మరియు ఎలా ఎంప్ాాన ల్ చేసాు రస? 

జవాబ్ు:       శిక్షణ భాగ్సావములు / శిక్షణయ క ందయోలు క ంది ప్ాోధ్యనాత ప్కోారం ఎంపకి చేయబడతయయి మరియు 
ఎంప్ాన ల్ చేయబడతయయి: 

i. జిలాల లోని PMKK లు/PMKVY శిక్షణయ క ందయోలు, మరయిు / లేదయ 
ii. శిక్షణయ క ందయోలు PMKVY యొకి CSSM భాగ్ం క ంద SSDM చే అనతబంధ్ించబడనివి మరియు 

గ్ురిుంప్ు ప్ ందనివి, మరియు / లేదయ 
iii. శిక్షణయ క ందయోలు క ందో ప్భో్ుతవ DDUGKY / NULM ప్థకాల క ాంద అనతబంధంగ్ా మరియు 

గ్ురిుంప్ు ప్ ందనివి, మరియు / లేదయ 
iv. ప ైవైటేు రంగ్ానిక  అనతబంధ ఆరోగ్ా నిప్ుణుల శిక్షణ కోసం NSDC అనతబంధంగ్ా మరియు 

గ్ురిుంప్ు ప్ ందని జిలాల లోని ఇతర శిక్షణయ క ందయోలు, మరయిు / లేదయ 
v. అటువ్ంట్ శిక్షణ కోసం DSC / SSDM సిఫారస్ చసేిన ఆసతప్త ోలు / నరి్ంగ్ / ప్ారామ డకి్ట 

ప్ాఠశాలలు 
 

13. ఆన్-ద-ిజాబ్ ట్ైనైింగ్ (OJT) నిరవహ ంచడయనిక  ఏది వదేిక అవ్ుత ంది? 

జవాబ్ు:       సహకార ప్యోతయనల దయవరా DSCలు, జిలాల  ఆరోగ్ా అధ్ికారసలు, SSDMలు మరియు శిక్షణయ ప్ోదయత 
(TP) / ప్ాోజెక్టట ఇంపిలమ ంట్ంగ్ ఏజెనీ్ (PIA) ఏరాపటుతో ఆసతప్త ోలు / ఆరోగ్ా సంరక్షణ క ందయోలలో 
ఉదయాగ్ శిక్షణ (OJT) ఏరాపటు చేయాలి. 

14. OJT కాలంలో ట్ైనైీలకు వారి బో రి్ంగ్ & లాడి్ ంగ్ కోసం ఎంత స టటఫండ్ క టాయించబడుత ంది? 

జవాబ్ు:    OJT కోసం గ్ురిుంచబడని ప్తో్తప్ాదించిన ఆరోగ్ా సదతప్ాయాలు/ ఆసపత ోలు అలాగ్  ట్ైనైీలనత 
ఉండటానిక  అవ్సరమ నై ప్దోశేం అభ్ారసథ ల నివాసాలకు దూరంగ్ా ఉండవ్చతచ కాబట్ట , బో రి్ంగ్& 
లాడి్ ంగ్, 90 రోజుల OJT కోసం రోజుకు 125 రూప్ాయలు అభ్ారసథ లకు చలెిలంచబడుత ంది. 

 

15. ఆన్ జాబ్ ట్ైనైింగ్ సమయంలో హాజరసనత ఎలా నిరాి రిసాు రస? 

జవాబ్ు:        ఒక లాగ్ బుక్ట / లాగ్ ష్్ట్ రోజువారీగ్ా OJT ప్దోశేంలో నిరవహ ంచబడుత ంది అలాగ్  OJT సమయంలో 
ప్రావకే్షకుడు దయనిక  ప్తో్తరూప్ంగ్ా సంతకం చేసాు రస. హాజరస మరియు లాగ్ బుక్ట రకిారస్ నత 
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నిరవహ ంచడం శిక్షణయ ప్ోదయత / క ందోం యొకి బాధాత, మరియు పరే్ినన ప్దోేశంలో అప్ లోడ్ 
చేయాలి (ప్రావేక్షణ సూచనల దయవరా కమూానిక ట్ చేయడయనిక ). 

 

16. అభ్ారిథ ఎప్ుపడు (అధతనయతన న పై్ుణాం కోసం నమోదత చసేతకునయనడు) ధృవీకరణ ప్ ందతతయరస 
మరియు అందతలో ఏమి ఉంటుంది? 

జవాబు:     శిక్షణ (కాల స్ రూమ్ & OJT) మరయిు అస స్ మ ంట్ నత విజయవ్ంతంగ్ా ప్ూరిు చేసని తరసవాత, 

అభ్ారసథ లకు శిక్షణ ధృవీకరణ ప్తోం ఇవ్వబడుత ంది. 
 

17. అభ్ారిథ ఎప్ుపడు (అప్ సిిలిలంగ్ కోసం చేరాడు) ధృవీకరణ ప్ ందతతయరస మరయిు అందతలో ఏమి 
ఉంటుంద?ి 

జవాబ్ు:   శిక్షణ (కాల స్ రూమ్ & OJT) మరియు అస స్ మ ంట్ నత విజయవ్ంతంగ్ా ప్ూరిు చసేిన తరసవాత, 
అభ్ారసథ లకు శిక్షణ ధృవీకరణ ప్తోం ఇవ్వబడుత ంది. 

18. ఈ కారాకామం క ంద అభ్ారిథక  ఇవ్వబడే ప్ోయోజనయలు మరియు అధ్ికారాలు ఏమిట్? 

జవాబ్ు:  ఈ ప్తోేాక కారాకామం క ంద శిక్షణ ప్ ందనివారకి  ఈ క ాంది అరహతలు ఇవ్వబడుత నయనయి: 
• ‘కోవిడ్ యోధతడు’ గ్ా గ్ురిుంప్ు 
• కోవిడ్ టకీా 
• OJT సమయంలో శిక్షణ ప్ ందనివారకి  వ్ాక ుగ్త రక్షణ సామగ్ి ా(PPE) అందించడం 

• PMKVY 3.0 మారగదరశకాల ప్ోకారం ప్ోయోజనయలురవిార్్స డబుబ - ప్తో్త అభ్ారిథక  500 రూప్ాయలు 
 

19. PMKK లేదయ అనతబంధ PMKVY శిక్షణయ క ందోం అందతబాటులో లేనప్ుపడు శిక్షణ ఎలా ఇవ్వబడుత ంది? 

జవాబ్ు:   అవ్సరమ నై మౌలిక సదతప్ాయాలు మరయిు ఆరోగ్ా సంరక్షణ రంగ్ శిక్షణయ అనతభ్వ్ం ఉనన సంసథనత 
DSC లు / SSDM లుగ్ా గ్ురిుంచవ్చతచ మరయిు ప్సోతు త మారగదరశకాల ప్కోారం గ్ురిుంప్ు మరియు 
అనతబంధ్యనిక  సిఫారసత చయేవ్చతచ. శిక్షణయ కారాకామం అమలు కోసం క ందయోలలోక  రావ్డయనిక  
సవ్రించిన మరయిు తగ్ిగంచబడిన గ్ురిుంప్ు మరియు అనతబంధ ప్ోక యానత అనతసరించయలి. 

 

20. ప్థకం క ంద శిక్షణ ప్ ందిన అభ్ారసథ ల ఎంపిక / నియామకానిక  ఏ ఏజెనీ్లు బాధాత వ్హ ంచయలి? 

జవాబ్ు: శిక్షణ ప్ ందని అభ్ారసథ ల నియామకానిన ఆరోగ్ా సౌకరాాలు మరయిు ఆసతప్త ోలలో DSC, NSDC, 
HSSC, మరయిు ట్ైనైింగ్ ప్ ో వ డైర్స / స ంటర్స దయవరా నిరాి రించవ్చతచ. 

21. ప్ోతేా క కారాకమాం అంతటా వివిధ కారాకలాప్ాల సజావ్ుగ్ా ప్నిచయేడయనిక  కాంటాక్టట చేయాలి్న కలీక 
వ్ాకుు లు ఎవ్రస? 

జవాబు:     నయమినేటడ్్ శిక్షణయ క ందయోలు మరయిు నయమినేటడ్్ శిక్షణయ క ందయోల సిబబందిక  నయమినటేడ్్ శిక్షణయ 
క ందయోలు మరియు ప్ోయాణించడయనిక  ప్ాసతలు మరియు ఈ ప్థకానిక  శిక్షణ కోసం అవ్సరమ నై ఇతర 
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ప్రిప్ాలనయ మదిత లనత నిరవహ ంచడయనిక  అనతమత్త జారీ చేస ేసవే్లనత సతలభ్తరం చయేడయనిక  
DSCలు ఆయా జిలాల లో ఒక నోడల్ అధ్కిారిని నియమించయలి. 

 

22. హాజరస, సిలబస్ ప్ూరిుచేయడం, అభాాస ఫలితయలు మొదల ైన శిక్షణయ కారాకలాప్ాలనత ప్రావకే్ష్ించడయనిక  
ప్ోతేా క ప్రావేక్షణ విధ్యనం ఏమిట్? 

జవాబ్ు:   ప్ర ో గ్ాామ్ ప్రావకే్ష్ించడంలో కీలకమ నై వాటాదయరసల ప్రావేక్షణ నిరాిణం, ప్ాతలోు మరియు బాధాతలు 
PMKVY 3.0 ప్రావకే్షణ మారగదరశకాలలో పరే్ినన విధంగ్ానే ఉంటాయి. 
• అభ్ోర్సు ల నమోదు: నక లీ నమోదతలనత నివారించడయనిక  సిి ల్ ఇండయిా ప్ర రటల్ (SIP) లో అభ్ారిథ 

ఆధ్యర్స సంఖా లింక్ట చేయబడయలి. 
• 100% అభ్ోరిు ధ్ృవీకర్ణ: అవ్ుట్ బ ండ్ డయలింగ్ (OBD) మరయిు మానతావ్ల్ కాలింగ్ 

ఉప్యోగ్ించి చేసాు రస. 
• హాజర్స పర్ోవేక్షణ: మొబెలై్ అమలులో మానతావ్ల్ హాజరస రకిారస్ తో ప్ాటు రోజువార ీ

కారాకలాప్ాల ఛయయాచితయోనిన సమరిపంచడయనిక  ప్ాోజెక్టట ఇంపిల మ ంట్ంగ్ ఏజెనీ్లు (PIAలు) 
మరియు ప్తోేాక PIAలు (SPIAలు) అవ్సరం మరియు వ్రిుంచ ే చోట, జిలాల లు / రాష్టాట ా లు / 
UTలచే అనతమత్తంచబడని విధంగ్ా AEBAS హాజరస విధ్యనం అనతసరించబడుత ంది.  

• వీక్ీే వర్సువల్ ధ్ృవీకర్ణ: మొబెైల్ అపిల క షన్ దయవరా జరసప్బడుత ంద ి

• భౌతిక అకసామతుత  సందర్శనలు: శిక్షణయ క ందయోలకు (TC) DSC / సేటట్ ఎంగ్ జెింట్ ఆఫ్సర్స్ 
(SEO) చేత ప్రావకే్షణలు జరసప్బడుతయయి. 

• CCTV పర్ోవేక్షణ: ష్ డూాల్ ప్ోకారం శిక్షణ కామం తప్పకుండయ నిరవహ ంచబడుత ందని 
నిరాి రించడయనిక  TCలనత ప్రావేక్ష్ించడయనిక  ఇది ఒక కొతు  ఛయన ల్. తరగ్త్త గ్ది కారాకలాప్ాల 
యొకి రోజువారీ సానప్ లు, అభ్ారిథ హాజరస మరియు TC యొకి ప్తోాక్ష వీడియో ఫుటజే లకు 
కంటరో ల్ రూమ్ యాకె్స్ ఈ ఛయన ల్ దయవరా అందతబాటులో ఉంచబడతయయి. 

• అభ్ోరిు న్సరాద ర్ణ: బాాచ్ కోసం నమోదత చేసతకునన అభ్ారసథ లనత మాతోమే అంచనయ 
వేసినటుల  నిరాి రించడయనిక  ఆధ్యర్స ఎనేబుల్్ అస స్ మ ంట్ యాప్ (AEAP) దయవరా 
నిరవహ ంచబడుత ంది. 

• OJT పర్ోవేక్షణ: స టటప ండ్ డబుబ విడుదల చేయడయనిక  ముందత TP చే నిరవహ ంచబడ ే
రోజువారీ లాగ్ బుక్ట యొకి వారం వారం తనిఖీలు. 

• పన్సతీర్స పర్ోవేక్షణ: ప్ర ో గ్ాా మ్ యొకి కీలక ప్నితీరస సూచికల (KPI) ప్ురోగ్త్త సిిల్ 
ఇండియా ప్ర రటల్ దయవరా ప్రావేక్ష్ించబడుత ంది. 
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23. ఆన్ ల ైన్ ToT / ToA కోసం నిబంధన ఉంటుందయ?  

జవాబ్ు:     అవ్ునత, హలె్ు  క ర్స SSC క  ఆన్ ల ైన్ TOT / ToA కోసం నిబంధనలు ఉనయనయి 
 

విభాగం B - గురితంపు మరియు అనుబ్ంధ్ సంబ్ంధ్ిత పోశ్నలు 

24. ప్ోతేా క ఆరోగ్ా సంరక్షణ కారాకమాం క ంద సిిల్ ఇండియా ప్ర రటల్ (SIP) లో శిక్షణయ ప్దోయత (TP) గ్ా నమోదత 
చేసతకోవ్డం ఎలా? 

జవాబ్ు:  ఒక కొాతు  TP, SIP (https://skillindia.nsdcindia.org/) ని సందరిశంచి దశలనత అనతసరించవ్చతచ: 
• TP ‘సంసథ  పరేస’ ని నమోదత చసేతు ంది 
• ట్ప ి‘రజిిసేట షాన్ క ంద - ప్తోేాక ప్థకాల కోసం రెగ్ుాలర్స క టాయింప్ులు’ ఎంచతకుంటుంది (ఇద ిడయోప్ డౌనయగ  

అందతబాటులో ఉంటుంది) 
• TP "సంసథ యొకి రకానిన" ఎంచతకుంటుంది - కంప నీ / టోస్ట / స స టైీ / ప్భో్ుతవ సంసథ  / ధృడమ నై 

సంసథ మొదల ైనవి. 
స పషల్ హెల్ు  క ర్స ప్ర ో గ్ాామ్ కోసం TP అడిగ్నిటుల  లేదయ ష్టార్సట లిస్ట చయేబడనిటుల  రసజువ్ుగ్ా ప్నిచేస ే
వ్రిుంచే ప్తోం (ల) నత అప్ లోడ్ చేయడయనిక  TP అవ్సరం. ఫారం సమరపించిన తరావత, తనిఖీ 
ఏజెనీ్ (IA) రిజిసేటషాన్ ఫారం యొకి డసె్ి టాప్ అంచనయనత నిరవహ సతు ంద ిమరియు అనిన వివ్రాలు 
సమిత్తసేు  TPని “డీమ్్ రడెీ (DR)” గ్ా సూచిసతు ంది. 

 

25. TP రిజిసేట షాన్ ఫ్జు ఎంత? 

జవాబ్ు:     TP 10,000 రూప్ాయలు చెలిలంచయలి మరయిు TP రజిిసేటషాన్ ఫారమ్ నత SIP లో సమరిపంచయలి. 
 

26. గ్ురిుంప్ు మరియు అనతబంధ (A & A) మాడూాల్ క ంద SIP ప ై TP యొకి డీమ్్ రెడీ (DR) సిథత్త 
యొకి చెలుల బాటు ఏమిట్? 

జవాబు:     స ంటర్స గ్ురిుంప్ు, అనతబదిత, మరియు నిరంతర మానిటరింగ్ యొకి ఆమోదించబడిన 
మారగదరశకాల ప్ోకారం, SIP ప ై DR సిథత్త యొకి చెలుల బాటు DR సిథత్త ప్ ందిన తేదీ నతండి 3 

సంవ్త్రాల కాలానిక  ఉండయలి. 
 

27. దరఖాసతు  ఫారమ్ నత ‘డీమ్్ నయట్ రెడీ (DNR) / కంప టల ంట్’ అని గ్ురిుంచినటల యితే TP ఎలా 
సరిదిదివ్చతచ మరియు సమరిపంచగ్లదత. 

జవాబ్ు:   DNR అని గ్ురసు  ప డిత ేTP అపిల క షన్ నత అప్ డటే్ చేయవ్చతచ. అనతవ్రునంలో లోప్ాలు / సమిత్త లేని 
వాట్ని తనిఖీ చయేడయనిక  మరియు SIP లో దయనిన నవీకరించడయనిక  TP అస స్ మ ంట్ రిప్ర ర్సట నత 
యాకె్స్ చయేవ్చతచ. 

https://skillindia.nsdcindia.org/
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28. చిరసనయమా రసజువ్ు కొరకు గ్ానత ఏ ప్తయోలనత అప్ లోడ్ చయేాలి? 
జవాబు:    చిరసనయమా రసజువ్ుగ్ా అప్ లోడ్ చయేగ్ల ప్తయోలు: 

• ఆసిు  యాజమానాం దసాు వేజు అనగ్ా, సంసథ  పరేిట ఆసిు  యొకి ట్ైటల్్ డడీ్ లు సరగి్ా సాట ంప్ చసే ినమోదత 
చేయబడతయయి. 

• సేటట్ి ంటుల , విదతాత్ బ్రలుల , ట్లిఫర న్ బ్రలుల లు (BSNL లేదయ MTNL మాతోమే) సంసథ పరేటి చిరసనయమానత 
సపషటంగ్ా పేర్ింటాయి; 2 న లల కంటే ప్ాతద ిఅవ్కూడదత. 

• IT అథ్యరటిీ జారీ చసేిన ప్ాన్ కార్్స లేదయ ప్ాన్ సమాచయర ల టర్స (సంసథ పరేస మరియు చిరసనయమాతో) 
• ష్టాప్ & ఎసాట బ్రల ష్ ింట్ సరిటఫకి ట్ వ్ంట్ మునిసిప్ల్ అధ్కిారసలు జారీ చసేిన రజిిసేట షాన్ సరిటఫకి ట్ / ల ైస న్్ 
• PF రిజిసేటషాన్ సరిటఫిక ట్ 
• GST నమోదత 
• ఆదయయ TAX అంచనయ ఆర్ర్స 
• TAN క టాయింప్ు లేఖ 

29. గ్ురిుంప్ు మరయిు అనతబదిత ప్ోక యా నతండ ిTP ఉప్సంహరణకు ఎలా దరఖాసతు  చయేాలి? 
జవాబ్ు:     వారి క ంద ఉనన అనిన శిక్షణయ క ందోం (TC)లు డి-యాక టవేట్ అయినప్ుపడే TP ఉప్సంహరణకు 

దరఖాసతు  చసేతకోవ్చతచ. అవ్ునత అయితే, TP SPOC ఇమ యిల్ ఐడ ి నతండ ి TP ఉప్సంహరణ 
అభ్ారథననత skillindia.helpdesk@nsdcindia.orgకు ప్ంప్వ్చతచ. 

 

30. సిిల్ ఇండియా ప్ర రటల్ లో శిక్షణయ క ందోం (TC) ఐడిని ఎలా సృష్ిటంచయలి? 
జవాబ్ు:      TP క  DR హో దయ లభించిన తరావత, TP డయష్ బో ర్్స దయవరా TC ఐడిని సృష్ిటంచవ్చతచ.  
 
31. SIP ప  ైకొతు  శిక్షణయ క ందోం యొకి గ్ురిుంప్ు మరియు అనతబంధ ప్కో ాయ (ప్తోేాక ఆరోగ్ా సంరక్షణ కారాకామం 

క ంద శిక్షణనత ప్ాోరంభించడయనిక  లక్ష్యాలనత క టాయించింద ి/ సమరథ అధ్కిారం సిఫారస్ చసేింది) ఏమిట్? 
జవాబు:     స పషల్ హలె్ు  క ర్స ప్ర ో గ్ాాం క ంద శిక్షణయ కారాకామానిన ప్ాోరంభించయలి్న కొతు  శిక్షణయ క ందయోలు ఈ క ాంద ి

విధ్యనయనిన అనతసరించయలి:  
1. TC క ాయిషేన్ - స ంటర్స అక డాటిేషన్ అపిల క షన్ ఫారం (CAAF) అనదేి ఎంపిక చసేని ఉదయాగ్ ప్ాతో (ల) కు 

గ్ురిుంప్ు మరియు అనతబదితనత ప్ ందడయనిక  TC ఆన్ ల ైన్ లో SIPలో సమరపించే ఒక రూప్ం. (వ్రిుంచ ే
రససతము - INR 3,000).  
i. తనిఖీ ఏజెనీ్ (IA) DA నత నిరవహ సతు ంది మరయిు కంప టల ంట్ దొరిక తే TC ని DR గ్ా గ్ురిుసతు ంది. 

తదతప్ర ిదశకు వ ళ్లడయనిక , TC సంబంధ్ిత ప్థకం నతండ ిఅందతకునన “సిఫారస్ లేఖ” ని అప్ లోడ్ 
చేయాలి. 

mailto:skillindia.helpdesk@nsdcindia.org
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ii. ఒకవళే్ TC “DNR” గ్ా గ్ురిుంచబడతిే, IA ప్ంచతకునన వాాఖాలనత సూచించడయనిక  మరియు 
సమిత్తంచని వాట్ని TC ప్రషిిరసితు ంది. 

2. ట్స ియొకి భ త్తక తనిఖీ- శిక్షణయ క ందోం అందించిన సమాచయరానిన క ందోం యొకి ఆన్ స ైట్ తనిఖీ దయవరా 
ధృవీకరించడయనిక  ఇది ఒక దశ. (వ్రిుంచే రససతము – ప్ోత్త ఉదయాగ్ ప్ాతకోు INR 10,000 మరయిు INR 
1,000). 
i. మొబెలై్ అపిల క షన్ (సాిర్సట NSDC ట్ైనైింగ్ స ంటర్స యాప్) దయవరా IA సమాచయరానిన సంగ్ాహ సతు ంది. క ంద ో

గ్ురిుంప్ు మరయిు అనతబంధ మారగదరశకాల ప్ోకారం క ందోం సరిప్ర త ందని అనతకొననట్టల తే, SSC క  
షరత లతో కూడని అక డాటిేషన్ కోసం క ందయోనిన IA సిఫారస్ చేసతు ంది. 

3. స కాట ర్స సిిల్ కౌని్ల్ (SSC) దయవరా గ్ురిుంప్ు - సంబంధ్తి SSC, IA అప్ లోడ్ చసేని తనిఖీ నివదేికనత 
సమీక్ష్ిసతు ంది మరయిు గ్ురిుంప్ు / షరత లతో కూడిన గ్ురిుంప్ు సిథత్తతో ఒప్పందం కుదతరసచకుంటుంది. 

4. నిరంతర ప్రావకే్షణ - భ త్తక తనిఖీ తరసవాత ఆవ్రున ప్ుష్ నోటఫ్ిక షన్ దయవరా నిబంధనలు మరియు 
కొలమానయల ప్కోారం TC ని నిరంతరం ప్రావేక్ష్ించయలి. ఒకవేళ్ ప్ుష్ నోటఫ్ిక షన్ ప ై TC సపందించడంలో 
విఫలమ తైే, TC యొకి గ్ురిుంప్ు సర ిరస ప్ోభావితమవ్ుత ంది. (వ్రిుంచే రససతము - INR 8,000) 

5. SSC చేత అనతబంధం - TCలు SSCలతో లాంఛనంగ్ా సంబంధం కలిగ్ి ఉండటానిక  ఒక ప్దిత్త, ట్ైనైీలకు నిరిిషట 
ఉదయాగ్ ప్ాతలో కోసం శిక్షణ ఇసతు ంది. ఇది అనతబంధ రససతము చెలిలంచిన తరసవాత TCక  సవయంచయలకంగ్ా 
ఇవ్వబడుత ంది. (వ్రిుంచ ేరససతము - ప్ోత్త గ్ురిుంప్ు ప్ ందని ఉదయాగ్ ప్ాతోకు 6,000 రూప్ాయలు) 
 

32. SIP లో ఇప్పటక్  వివిధ ఉదయ ాగ్ ప్ాతలో క ాంద గ్ురిుంప్ు ప్ ందిన మరియు అనతబంధంగ్ా ఉనన ఒక శిక్షణయ 
క ందోం ప్తోేాక ఆరోగ్ా సంరక్షణ కారాకామంలో ఎలా ప్ాలగగ ంటుంది? 

జవాబు:    స పషల్ హలె్ు  క ర్స ప్ర ో గ్ాాం క ంద NSDC నతండ ిఇంట్ంట్ / టారెగట్ క టాయింప్ు లేఖ వ్చిచన తరావత, 
గ్ురిుంప్ు ప్ ందని మరయిు అనతబంధ శిక్షణయ క ందోం రీ-డెస్ి టాప్ అస స్ మ ంట్ (రీ-DA) కోసం 
దరఖాసతు  చేసతకోవ్చతచ మరయిు కొతు  ఉదయ ాగ్ ప్ాతో (ల) నత ఎంచతకోవ్చతచ మరియు తరచతగ్ా అడగి్  
ప్ోశనలు సంఖా 35 క ాంద పరే్ినన విధ్యనయనిన అనతసరించండ.ి 

 

33. SIP లో కొతు  శిక్షణయ ప్దోయత లేదయ శిక్షణయ క ందోం ఆన్ బో రి్ంగ్ కు సంబంధ్ించిన ఏదెనైయ అదనప్ు ప్ోశనలు లేదయ 
సమసాల విషయంలో ఏదెనైయ వ బ్ స టై్ లేదయ కాంటాక్టట న ం. ఉందయ?  

జవాబ్ు:     ఈ లింక్ట - https://skillindia.nsdcindia.org/faqs నత దయచసేి ఆన్ బో రి్ంగ్ కారాకలాప్ాలకు 
సంబంధ్ించిన మరినిన వివ్రాల కోసం ప్రిశీలించవ్చతచ లేదయ TP/TCలు లేదయ మర  ఇతర 
వాటాదయరసడు smartdivision@nsdcindia.org వ్ది ఇమ యిల్ దయవరా NSDC క ంద ోగ్ురిుంప్ు 
బృందయనిక  నరేసగ్ా చరేసకోవ్చతచ.  

 
 

https://skillindia.nsdcindia.org/faqs
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విభాగం C - పర్ోవేక్షణ ముసాయిద్య సంబ్ంధ్ిత తర్చుగా అడ్గ  పోశ్నలు 

66. మానిటరింగ్ బృందం ఎప్ుపడు అకసాిత ు  సందరశన లేదయ TC స్వయ-అంచనయ (వ్రసచవ్ల్ ధృవీకరణ) నత 
నిరవహ సతు ంద?ి 
జవాబ్ు:       ప్రావేక్షణ బృందం సంబంధ్తి క ందోంలో శిక్షణ ప్ాోరంభించిన ఏదెనైయ ప్ని రోజున ఆశచరాం సందరశన/ 

TC స్వయ-అంచనయనత నిరవహ ంచవ్చతచ. ప్తో్త TC కనీసం ఒక భ త్తక తనిఖీ మరయిు ఒక వ్రసచవ్ల్ 
తనిఖీని కలిగ్ి ఉండయలని ఊహ ంచబడింది. 

 
34. ఆటరమటేడ్్ మరయిు మానతావ్ల్ కాల్్ దయవరా ఎంత మంద ిఅభ్ారసథ లు ధృవీకరించబడతయరస? 
జవాబ్ు:    స పషల్ హలె్ు  క ర్స ప్ర ో గ్ాామ్ లో చేరని అభ్ారసథ లందరినీ ప్నిక  అంక తమ నై కాల్ స ంటర్స బృందం 

ధృవీకరిసతు ంది. కాల్ సమయంలో అడిగ్  ప్ోశనలు శిక్షణయ క ందంో సౌకరాాలు, లక్షణయలు, అందతబాటులో 
ఉనన శిక్షణయ సామగ్ిా మొదల ైన వాట్క  సంబంధ్ించినవి అయివ్ుండయలి మరియు ఏవ ైనయ సమిత్త లేని 
ప్ోశనలనత అడిగ్నిటలయితే రకిార్్స అవ్ుతయయి. 

 
35. వ్రసచవ్ల్ ధృవీకరణ అనతవ్రునంలో రోజువారీ అప్ లోడ్ క ంద ఏమి చేయాలి? 
జవాబ్ు:        TC లు రోజువార ీఅనతవ్రునంలో పేర్ినన విధంగ్ా సమూహ ఫర టరలు మరయిు వీడియోలతో రోజువార ీ

కారాకలాప్ాలనత అప్ లోడ్ చయేాలి. రోజువారీ అప్ లోడ్ లో భాగ్ంగ్ా TCలు అనతవ్రునంలో లభించే ఫసే్ 
రకిగ్ినషన్ ఫచ్ర్స దయవరా అభ్ారసథ ల హాజరసనత కూడయ నమోదత చయేాలి.  

 
36. ఇన ్ెకటర్స ఒక శిక్షణయ క ందయోనిన ఏ సమయంలో సందరిశసాు రస? 
జవాబ్ు:     విజిట్ంగ్ ఇన ్ెకటర్స ఒక నిరిిషట క ందయోనిక  బాాచ్ ట్ైమింగ్ వివ్రాలనత కలిగ్ి ఉంటారస మరయిు PMKVY 

మారగదరశకాల ప్కోారం మనః ప్ూరవకంగ్ా తనిఖీ చేయడయనిక  శిక్షణ సమయంలో సందరిశసాు రస. 
 

37. అకసాిత ు  సందరశన / TC సవ్య-అంచనయ సమయంలో తనిఖీ చేయబడే ప్ారామిత లు ఏమిట్? 
జవాబ్ు:     అకసాిత ు  సందరశన / TC స్వయ-అంచనయ సమయంలో తనిఖీ చయేబడ ేప్ధో్యన ప్ారామిత లు 

దిగ్ువ్ పరే్ినబడ్వి: 
• అభ్ారసథ ల హాజరస రికారస్  
• అవ్సరమ ైన సౌకరాాలు మరయిు మౌలిక సదతప్ాయాల అందతబాటు 
• మారగదరశకాల ప్కోారం శిక్షణయ సామగ్ి ాఅందతబాటు 
• మారగదరశకాల ప్కోారం PMKVY యొకి బాోండింగ్ 
• ట్ైనైర్స అరహత ప్తయోలు మరయిు TOT ధృవీకరణ 
• TC దయవరా ఏవ నైయ అన తై్తక ప్దిత లు 
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38. అసంబది క ందయోలప  ైఎలాంట్ చరాలు తీసతకుంటారస? 
జవాబ్ు:    వ్ాతయాస క ందయోనిక  ష్టర  కాజ నోటీసత (SCN) జారీ చయేబడుత ంది, దీనిలో SCN లో పరే్ినన సమసాలప  ై

సాక్ష్యాలనత సమరపించమని కోరతయరస. అసంబది క ందయోలకు వ్ాత్తర కంగ్ా వ్ావ్హరించ ేఅధ్కిారం ఉనన 
అంతరగత ప్రావేక్షణ కమిటీ, ప్రావకే్షణ బృందం చసేిన దరాాప్ుు  యొకి సాక్ష్యాలనత మరియు 
ఫలితయలనత విశలలష్సితు ంద ి మరియు నిరవచించిన ప నయలీట గ్ిాడ్ (PMKVY అధ్కిారకి వ బ్ స టై్ లో 
లభిసతు ంది) ప్ోకారం తగ్ిన చరాలు తీసతకుంటుంది.  

 
39. ష్టర  కాజ నోటసీత జారీ చసేినప్ుపడు TCక  ఏమి జరసగ్ుత ంద?ి 
జవాబ్ు:     ష్టర  కాజ నోటసీత జార ీచసేని తరావత, చెలిలంప్ులు మరియు అసంబది క ందయోల యొకి SIP లాగ్ిన్ 

నిలిపివయేబడతయయి మరయిు తగ్ని చరా కోసం క సతనత IMC ముందత ప్దోరిశసాు రస. అలాగ్ , హో ల్్ 
సమయంలో, TC SIP లో కొతు  బాాచ్ లనత సృష్ిటంచలేకప్ర త ంది. ఇంటరనల్ మానిటరింగ్ కమిటీ 
(IMC) నిరణయం ప్ోకారం తదతప్ర ిచరాలు తీసతకుంటారస. 

 
40. TCని సస పనిన్ / బాల క్ట లిస్ట చయేమని IMC సిఫారసత చసేేు  ఏమి జరసగ్ుత ంద?ి 
జవాబు:   శిక్షణయ క ందోం యొకి సస పనిన్ / బాల క్ట లిసిటంగ్ నత IMC సిఫారసత చసేేు , SIP లాగ్ని్ నిలిపవిేయబడుత ంద ి

మరియు సందరశన రోజున కొనసాగ్ుత నన బాాచ్ ల చలెిలంప్ు లేదయ భ్విషాత్ బాాచ్ లు (టాోంచ ె 1 
చెలిలంచినవి లేదయ టాోంచె 1 అందతకునన ఇన్ వాయిస్) భ్విషాత ు  చెలిలంప్ులు నతండి త్తరిగ్ ి
ప్ ందబడతయయి. 

 
41. ష్టర  కాజ నోటసీతకు నేనత ఎలా సపందించయలి? 
జవాబు:     SCN జారీ చసేిన తరావత, CCTV ఫుటేజ, తదేీ మరియు సమయం సాట ంప్ చసేిన ఛయయాచితయోలు, 
అవ్సరమ ైన డయకుామ ంటషేన్ మొదల ైన అనిన ఆధ్యరాలనత తనిఖీ రోజుకు అందతబాటులో ఉంచడం TC / TP 
యొకి బాధాత. SCN అతాంత ప్ాోముఖాతతో ప్రిగ్ణించబడయలి మరియు అందతబాటులో ఉనన అనిన 
ఆధ్యరాలతో సపందించయలి మరయిు సమయసూ్రిుతో IMC ల నిరణయం ఆలసాం కాకుండయ ఉండయలి. 
 
42. ఇన ్ెకటర్స నివదేకి కాకుండయ క సతలనత ప్రిషిరించడంలో ప్రావకే్షణ బృందం ఇతర ఆధ్యరాలనత 

ప్రశిీలిసతు ందయ? 
జవాబ్ు:   ఇన ్ెకటర్స నివదేిక కాకుండయ, కాల్ ధతోవీకరణ, హాజరస రకిారస్ లు, SCN కు ప్తో్తసపందనగ్ా TP / TC 

సమరిపంచిన సాక్ష్యాలు వ్ంట ్ వివిధ ఛయనల్్ దయవరా సకేరించిన ఇతర ఆధ్యరాలనత దరాాప్ుు లో 
విశలలష్ించవ్చతచ. 
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43. ప్రావకే్షణ తనిఖీ భ త్తకంగ్ా అవ్ుత ందయ లేదయ వ్రసచవ్ల్ అవ్ుత ందయ?  
జవాబ్ు:   శిక్షణయ క ందోం / సాథ నయలు ఉనన సంబంధ్తి రాష్టాట ా లు / UTలు / జిలాల లు విధ్ించిన కోవిడ్ ప్రమిిత లనత 

బట్ట ఇద ిభ త్తక లేదయ వ్రసచవ్ల్ కావ్చతచ. 
 

44. భ త్తక/ వ్రసచవ్ల్ తనిఖీ సమయంలో ప్రావేక్ష్ించబడ ే ప్ారామిత లలో ఏదెనైయ సడలింప్ు 
ఉంటుందయ? 

జవాబ్ు:      PIA లు మరయిు SPIA లు మొబెలై్ అపిల క షన్ దయవరా హాజరస రికారస్ లతో ప్ాటు రోజువార ీకారాకలాప్ాల 
ఫర టరనత సమరిపంచయలి్న అవ్సరం ఉంది మరయిు వ్రిుంచే చోట, జిలాల లు / రాష్టాట ా లు / UTలచ ే
అనతమత్తంచబడని విధంగ్ా AEBAS హాజరస విధ్యనం అనతసరించబడుత ంది. 

 
45. శిక్షణ ఆపివయేడం లేదయ శిక్షణ ష్ డూాల్ యొకి ఏదెనైయ వ్ాతయాసం వ్ంట ్ప్రసిిథత లలో ప్ో-కోవిడ్ ప్రావకే్షణ 

ఆదశేాలు వ్రిుసాు యా? 
జవాబ్ు:   అవ్ునత, ప్ో-కోవిడ్ ప్రావకే్షణ ఆదేశాలు వ్రిుసాు యి మరయిు శిక్షణ ష్ డూాల్ లో ఏదెైనయ మారసప గ్ురించి 

శిక్షణ భాగ్సావమి / క ందోం NSDC ప్రావకే్షణ & వాాప్ార బృందయనిక  తెలియజ యాలి. ఒకవళే్ 
సమాచయరం ముందతగ్ానే భాగ్సావమాం చేయబడకప్ర త ే మరియు ప్రావేక్షణ తనిఖీ సమయంలో 
సమిత్తంచనివి గ్మనించినటలయితే, ఆమోదించబడని ప నయలీట గ్ిడా్ ప్ోకారం అసంబది శిక్షణయ క ందోం / 
భాగ్సావమిప ై చరాలు తీసతకోబడుతయయి. 

 
46. భ త్తక / వ్రసచవ్ల్ తనిఖీ సమయంలో TC అసంబదింగ్ా ఉననటుల  తలేిత ేజరిమానయలోల  ఏమ ైనయ సడలింప్ు 

ఉంటుందయ? 
జవాబ్ు:    వ్ాతయాస శిక్షణయ క ందయోలు / సాథ నయల జరిమానయప  ైనిరణయం ప్ూరిుగ్ా అంతరగత ప్రావకే్షణ కమిటీ (IMC) 

యొకి అభీష్టాట నతసారం ఉంటుంది. దరాాప్ుు  సమయంలో సకేరించిన సాక్ష్యాలనత IMC విశలలష్ిసతు ంది 
మరియు దయని ఆధ్యరంగ్ా తగ్ని చరాలు తీసతకుంటుంది. 

 
47. TC స ల్్-అస స్ మ ంట్ యాప్ (రయిల్ ట్ైమ్ వ్రసచవ్ల్ వ రిఫకి షన్) అంట ే ఏమిట్ మరయిు ఇద ి ఎలా 

ప్నిచేసతు ంది / సమరిించతకుంటుంది? 
జవాబు:      PMKVY మానిటరింగ్ బృందం ‘TC స ల్్-అస స్ మ ంట్’ మొబెలై్ అపిల క షన్ నత ప్వోేశప ట్టంది, దీని దయవరా 

యాదృచిిక మొబెైల్ ప్ుష్ నోట్ఫకి షన్ నత శిక్షణయ క ందోం (TC) / లగక షన్ SPOCలకు ప్ంప్డం 
ప్ాోరంభిసతు ంది. మరియు శిక్షణయ సాథ నం / క ందోం యొకి వార ి‘స్వయ-అంచనయ’ ప్ూరిు చేసతు ంది. SIP 
లో శిక్షణ భాగ్సావమి (TP) / PIA ప్కోట్ంచిన విధంగ్ా శిక్షణయ సమయంలో ఎప్ుపడెనైయ ప్ుష్ 
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నోటఫ్ిక షన్ ప్ంప్బడుత ంది. మొబెలై్ అనతవ్రునం TC స్వయ-అంచనయనత ప్ూరిు చయేడయనిక  
సంగ్ాహ ంచయలి్న ఆబె్క టవ్ ప్ారామిత ల శలాణిని అందసితు ంది. 

 
48. స ల్్-అస స్ మ ంట్ అనతవ్రునయనిన ఎలా డౌన్ లోడ్ చెయాాలి? 
జవాబ్ు:    ఈ మొబెలై్ అనతవ్రునయనిన TC / location SPOC లు వారి మొబెలై్ ఫర నలలో డౌన్ లోడ్ చసేతకోవాలి 

(SIP / SDMS లో మొబెైల్ నంబరసల  ఇవ్వబడయ్ యి). మొబెలై్ లో TC స ల్్ అస స్ మ ంట్ యాప్ నత 
దిగ్ువ్ ఇవ్వబడని లింకుల నతండి డౌన్ లోడ్ చేయవ్చతచ: 

• IOS: itms-apps://itunes.apple.com/app/id1196090587 
• ఆండయో యిడ్: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.senpiper.nsdc  

 
49. నోటఫ్ిక షన్ హచెచరికనత అంగ్కీరించే ముందత TCలు ఏమి తలెుసతకోవాలి? 
జవాబ్ు:    అపిల క షన్ నత ఇనయటాలేషన్ చసేని తరసవాత, TC SPOC ఒక లాగ్ని్ పజేీలో అడుగ్ుప డుత ంది, అకిడ 

అతనత / ఆమ  వారి ఆధ్యరాలనత ఉప్యోగ్ించి లాగ్ని్ అవావలి, ఇది TC తో PMKVY మానిటరింగ్ 
బృందం / స న్ పిప్ర్స చతే భాగ్సావమాం చేయబడుత ంది. TC SPOC వార ి ప్రకిరం నోట్ఫకి షన్ 
రింగ్ నత స్వకరించడయనిక  వచేి ఉండయలి, ఇది ‘TC స ల్్- అస స్ మ ంట్’ ప్కో ాయనత ప్ాోరంభించడయనిక  
హెచచరిక నోట్ఫకి షన్. TC SPOC నోటఫ్ిక షన్ హచెచరికనత అంగ్కీరించిన తరావత, అద ి చివ్రలిో 
“కంప్లట్ ఆడటి్” బటన్ ఉనన ఫారం లోక  వ్సతు ంది. అస స్ మ ంటున ప్ాోరంభించడయనిక , ఛయయాచితయోలనత 
క లక్ట చయేడం లేదయ అస స్ మ ంట్ రూప్ంలో సంబంధ్ిత ప్ారామిత లనత కాాప్చర్స చేయడం 
ప్ాోరంభించండి. విజయవ్ంతంగ్ా సమరిపంచడయనిక  TC SPOC 75 నిమిష్టాలోల  TC-స ల్్ అస స్ మ ంట్ 
ఫారమ్ నత ప్ూరిు చేయాలి్ ఉంది. (TC స ల్్ -అస స్ మ ంట్ ఫారం యొకి సానప్ ష్టాటుల  
జయడించబడయ్ యి). 
డెమో క్ోసం, దయచసే్ి ఈ లంక్ట ను యాక్ెుస చయేండ్: 
https://drive.google.com/file/d/1d62Ipj936QRGx-NoFFZgg1VPBp8GVjs5/view  

 
50. కొనిన కారణయల వ్లల  TC SPOC నోటఫ్ిక షన్ హచెచరకినత కోలోపతే ఏమి జరసగ్ుత ంది? 
జవాబ్ు:    కొనిన కారణయల వ్లల  TC SPOC హచెచరకినత కోలోపయినటల యితే, వారస మొబెైల్ అపిల క షన్ లో హెచచరకిల 

విభాగ్ానిన (స్రీన్ దగి్ువ్ కుడ ిమూలలో) సూచించవ్చతచ, స ల్్- అస స్ మ ంట్ ప్ోక యాకు సంబంధ్ించి 
గ్మనింప్బడని హచెచరికలనత తనిఖీ చేయవ్చతచ. 

 
 
 

itms-apps://itunes.apple.com/app/id1196090587
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.senpiper.nsdc
https://drive.google.com/file/d/1d62Ipj936QRGx-NoFFZgg1VPBp8GVjs5/view
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51. వ్రసచవ్ల్ ప్రావేక్షణ తనిఖీని ప్ూరిు చయేడయనిక  శిక్షణ క ందోం / సాథ నం నతండి ఎవ్రిక  అధ్కిారం ఉంటుంది? 
జవాబ్ు:     వ్రసచవ్ల్ ధృవీకరణ కోసం నోటఫ్ిక షన్ హచెచరిక (లింక్ట) వ్రసచవ్ల్ ప్రావకే్షణ తనిఖీని ప్ూరిు 

చేయడయనిక  రిజిసటర్్స శిక్షణయ క ందోం / సాథ నం SPOC క  ప్ంప్బడుత ంది. అందతవ్లల , శిక్షణ 
భాగ్సావములు / క ందయోలు SIP లేదయ SDMS లో శిక్షణయ క ందోం / సాథ న SPOC వివ్రాలనత 
నవీకరించమని అభ్ారిథంచబడతయయి. 

52. CCTV మానిటరింగ్ అంట ేఏమిట?్ 
జవాబు:     ప్తో్త TC నతండి ఎంచతకునన CCTV TC కారాకలాప్ాలప ై నిరంతర ఫడ్లనత సవ్కరించడయనిక  NSDC 

క ందీకోృత నియంతోణ గ్దతిో అనతసంధ్యనించబడుత ంది. తరగ్త్త గ్దలిో తగ్నింత అభ్ారసథ లు 
లేకప్ర వ్డం లేదయ నిరిిషట ఉదయ ాగ్ ప్ాతలోో శిక్షణ కోసం అవ్సరమ నై ప్రికరాలు అందతబాటులో 
లేకప్ర వ్డం వ్ంట్ అసంబది సందరభంలో అనతవ్రునంలో అంతరినరిి త AI ఫ్ాల గ్ అవ్ుత ంది. నయక్ట 
కమాండ్ దయవరా ల ైవ్ వీడియో ఫ్డ్ యొకి ఫచ్ర్స కూడయ అపిల క షన్ లో ఉంటుంది. 

 

అనుబ్ంధ్ం 3: ముఖ్ోమ ైన డయకుోమ ంటేకు లంకులు 
 

కా.
సం. 

డయకుోమ ంట్ యొకి పలర్స లంక్ట 

1.  PMKVY మారగదరశకాలు 
(2020-2021) 

https://pmkvyofficial.org/App_Documents/News/PMKY-

Guideline_report_(08-01-2021)V3.pdf  

2.  సాధ్యరణ వ్ాయ నిబంధనలు https://pmkvyofficial.org/App_Documents/News/Comm

on_Norms.pdf  

3.  ప్రావకే్షణ మారగదరశకాలు-
PMKVY 3.0 

https://msde.gov.in/sites/default/files/2021-

04/Monitoring%20Guidelines_PMKVY%203.0.pdf  

4.  సాధ్యరణ వ్ాయ నిబంధనల 
మినహాయింప్ు: “ప్ డగి్ింప్ు 
ప్ని” 

Common Norms for Skill Development Schemes 

implemented by Government of India.pdf (msde.gov.in) 

 

https://pmkvyofficial.org/App_Documents/News/PMKY-Guideline_report_(08-01-2021)V3.pdf
https://pmkvyofficial.org/App_Documents/News/PMKY-Guideline_report_(08-01-2021)V3.pdf
https://pmkvyofficial.org/App_Documents/News/Common_Norms.pdf
https://pmkvyofficial.org/App_Documents/News/Common_Norms.pdf
https://msde.gov.in/sites/default/files/2021-04/Monitoring%20Guidelines_PMKVY%203.0.pdf
https://msde.gov.in/sites/default/files/2021-04/Monitoring%20Guidelines_PMKVY%203.0.pdf
https://www.msde.gov.in/sites/default/files/2019-10/Common%20Norms%20for%20Skill%20Development%20Schemes%20implemented%20by%20Government%20of%20India.pdf
https://www.msde.gov.in/sites/default/files/2019-10/Common%20Norms%20for%20Skill%20Development%20Schemes%20implemented%20by%20Government%20of%20India.pdf
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