பி.ஏ.சி. ராமசாமி ராஜா பல் த ாழில் நுட்பக் கல் லூரி,
( ன்னாட்சி கல் வி நிறுவனம் )
கக. ஆர். நகர் (அஞ் சல் ), ராஜபாளையம் – 626 108
D. Voc (Industrial Automation) ( ானியங் கி த ாழில் நுட்பம் )
மாணவர் சேர்க்கக விளம் பரம் (2018-2019)
12-ஆம் வகுப் பு தேர்ச்சி பபற் ற மற் றும் தேர்வு எழுதிய மாணவர்கள் மற் றும் அேற் கு தமல்
படிே்ேவர்களுக்கு தவலல வாய் ப் பு அளிக்கின்ற D.Voc (Industrial Automation) , ானியங் கி
த ாழில் நுட்பம் பற் றிய இலவச பயிற் சி வகுப் புகள் எமது பல் போழில் நுட்பக் கல் லூரியில்
15.10.2018 முேல் துவங் க உள் ளது. இந்ே பயிற் சியானது அகில இந் திய த ாழில் நுட்பக்
கல் வி கழகம் , புது தடல் லி (AICTE, New Delhi) உேவியுடன் க சிய திறன் குதி கட்டளமப் பு
(National Skill Qualification Framework) திட்டே்தின் கீழ் நடே்ேப் படுகிறது.
பயிற் சி காலம்

பயிற் சி முலற
பயிற் சி ஆரம் ப நாள்
பயிற் சி நடக்கும் இடம்
பயிற் சியில் தசரும்
ேகுதி

வயது
சான்றிேழ்
பயிற் சிக் கட்டணம்

Level 3 - 400 மணி தநரம் , Level 4 - 450 மணி தநரம் , and Level 5 - 1000
மணி தநரம்
Level 3 முடிே்ேவர்கள் Level 4 கற் கலாம் மற் றும்
Level 4 முடிே்ேவர்கள் Level 5 கற் கலாம் .
முழு தநரம் / பகுதி தநரம்
15.10.2018
NSQF Lab., பி.ஏ.சி. ராமசாமி ராஜா பல் போழில் நுட்பக் கல் லூரி,
தக. ஆர். நகர் (அஞ் சல் ), ராஜபாலளயம் – 626 108.
12-ஆம் வகுப் பு தேர்ச்சி பபற் ற / தேர்வு எழுதிய மாணவர்கள் ,
அேற் கு தமல் படிே்ேவர்கள் , மற் றும் ITI படிே்துக்
பகாண்டிருக்கின்ற / படிே்ே மாணவர்கள் / தவலலயில்
இருப் பவர்கள் / 12-ஆம் வகுப் பு தேர்ச்சி பபற் று தவலலயில்
இல் லாேவர்கள் .
வயது வரம் பு கிலடயாது.
பயிற் சிலய முழுலமயாக முடிே்ேவர்களுக்கு மட்டுதம அரசு
சான்றிேழ் வழங் கப்படும்
முற் றிலும் இலவசம் .

பயிற் சியின் சிறப் பு அம் சங் கை் :
 இப் பயிற் சி முற் றிலும் இலவசமாக வழங் கப் படுகிறது.
 இப் பயிற் சி முழுவதும் பணிமலனயில் நவீன இயந்திரங் கள் , உபகரணங் கள் , மற் றும்
கணிப் பபாறி உேவியுடன் நடே்ேப் படுகிறது.
மாணவர்கள் மற் றும் இலளஞர்கள் இே் திட்டே்லே முழுலமயாக பயன்படுே்தி ேங் களது
வாழ் க்லக ேரே்லே உயர்ே்திக் பகாள் ள அன்புடன் தகட்டு பகாள் ளப் படுகிறார்கள் .
கமலும் விவரங் களுக்கு கல் லூரி கவளல நாட்கைில் காளல 9.00 மணி மு ல் மாளல 5.00
மணி வளர NSQF ஒருங் கிளணப் பாைர்ககளை த ாடர்பு தகாை் ைவும் :
Dr. V.R. தவல் முருகன்,
விரிவுலரயாளர்,
மின்னியல் & மின்னணுவியல் துலற,
அலலதபசி எண்: 9994418674

Mr. R. கார்ே்திதகயன்,
துலற ேலலவர்,
இயந்திரவியல் துலற,
அலலதபசி எண்: 9894732731

பி.ஏ.சி. ராமசாமி ராஜா பல் போழில் நுட்பக் கல் லூரி,
தக. ஆர். நகர் (அஞ் சல் ), ராஜபாலளயம் – 626 108
போலலதபசி எண்: 04563235270

குறிப் பு:

விண்ணப்பப் படிவே்லே கல் லூரி இலணயேளே்திலிருந்து (www.pacrpoly.org)
பதிவிறக்கம் பசய் து, பூர்ே்தி பசய் ே படிவே்லே 12.10.2018-க்குள் ேபால் மூலம் சமர்ப்பிக்க
தவண்டும் . ேகுதி உள் ளவர்களுக்கு மட்டுதம பயிற் சி வழங் கப்படும் .

P.A.C. Ramasamy Raja Polytechnic College,
K.R. Nagar (Post), Rajapalayam – 626108, TN.
AICTE, New Delhi sponsored NSQF
Programme on “Industrial Automation”
ADMISSION FORM
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