
ேதா�ட�கைல ம��� மைல�பயி�க� �ைற

திற� ேம�பா�� பயி�சி – வழிகா�� ெநறி�ைறக�

 ��ெகா�� ம��� � அல�கார� ெச�த�, ��ணீ� பாசன அைம��க� 

நி��த� ம��� பராமாி�� ெச�த�, ேதனீ வள��� ெதாழி���ப� ஆகிய 

தைல��கைள உ�ளட�கிய பயி�சி 30 நா�க��� அர� ேதா�ட�கைல� 

ப�ைணகளி� அளி�க�பட ேவ���.

 தி�க� �த� ெவ�ளி வைர வார ேவைல நா�களி� ம��ேம ெதாட��சியாக 

பயி�சியளி�க ேவ���.

 பயி�சியாள�களி� வ�ைக� பதிேவ� பராமாி�க�பட ேவ���.

 பயி�சியி� கல�� ெகா��� பயி�சியாள�க��� 30 நா�க���� 

ேபா��வர�� ெசல��காக நா� ஒ���� �. 100 அவ�களி� த� 

ேதசியமயமா�க�ப�ட வ�கி கண�கி� ேநர�யாக ெச��த�பட ேவ���.

  உ��� ெதாைல�கா�சி, ேபன�, �வெரா��, ��� பிர�ர�க� ம��� 

கிராம பிர�சார� �ல� அதிக அளவி� விள�பர� ேம�ெகா�� த�திவா��த 

நிலமி�லாத விவசாய� ெதாழிலாள�கைள ேத�� ெச�� பயி�சியளி�க 

ேவ���.

 ெப�க�, ஆதிதிராவிட�, பழ���யின� ம��� மா�� திறனாளிகைள 

���ாிைமயி� அ��பைடயி� பயி�சி�� ேத�� ெச�ய ேவ���.

 ஏ�கனேவ, தமி�நா� திற� ேம�பா�� கழக�/ேதசிய திற� ேம�பா�� 

கழக�தி� ஏேத�� ஒ� த�தி தர நிைலயி� (Qualification pack) பயி�சி 

ெப�ற மாணவ�கைள இ�பயி�சியி� அ�மதி�க �டா�. 

 பயி�சிைய 20 நப�க� ெகா�ட ���களாக அளி�க ேவ���. பயி�சி 

ெதாட��வத�� 10 நா�க��� ��பாகேவ �� (Batch) வாாியாக ேச��ைக 

ெச�ய�ப�ட பயி�சியாள�களி� விபர� ப��யைல ேதா�ட�கைல 

இய��ந� அ�வலக�தி�� அ��பிட ேவ���.

 பயி�சியி� ேச��க�ப�ட பயி�சியாள�களி� ப��யைல த�க� 

மாவ�ட�தி�� ஒ��கீ� ெச�ய�ப�ட இ��ைறயி� இைணயதள� 

(www.tnhorticulture.tn.gov.in) ம��� த�கள� ைமய�தி� அறிவி�� 

பலைகயி�� ெவளியிட ேவ���.

 �ைற�தப�ச� 85 சத�த� வ�ைக�பதி� உ�ள பயி�சியாள��� ம��ேம 

ேத�� எ�திட அ�மதி�க ேவ���.

 பயி�சியாள�கைள ெசய�விள�க திட��� ேநர�யாக அைழ��� ெச�� 

ெசய��ைற� பயி�சி பயி��வி�க ேவ���.

 ஒ�ெவா� ��வி�� அளி�க�பட பயி�சி��� �ைறயான ��ேயா ம��� 

�ைக�பட�க� (GPS enable) �ல� ஆவண�ப��த ேவ���.

 அ�த�த மாவ�ட ேதா�ட�கைல இைண/�ைண இய��ந�கேள பயி�சி 

ஒ��கிைண�பாள� ஆவ�. 



 அர� ேதா�ட�கைல� ப�ைணகளி� பணி �ாி�� அ�வல�க�, TANHODA 

வா� அ�கீகாி�க�ப�ட ��ணீ� பாசன நி�வன�களி� நி�ண�க�, 

ேபா�ற நப�கைள� ெகா�� பயி�சி அளி�க ேவ���.

 பயி�சி கால�தி� பயி�சியாள�க��� பயி�சி ��தக� ம��� �றி�ேப� 

வழ�க�பட ேவ���.

 பயி�சி�கான வி�ண�ப நக� இ��ட� இைண�� அ��ப�ப�கிற�. 

ேம��, இ�வி�ண�ப ப�வ�, இ��ைறயி� www.tnhorticulture.tn.gov.in 

எ�ற  இைணயதள�தி�� இட� ெப���ள�. பயி�சியி� கல�� ெகா�ள 

ஆ�வ� உ�ளவ�க� இ�விைணயதள�தி���� வி�ண�ப ப�வ�திைன 

பதிவிற�க� ெச�� அ�த�த மாவ�ட ேதா�ட�கைல இைண/ ேதா�ட�கைல 

�ைண இய��ந� அ�வலக�தி� வி�ண�பி�க ேவ���.
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