
மத்திய அரசின்  

சூர்யமித்ரா – சூரிய ஆற்றல் திறன் மமம்பாட்டுப் பயிற்சி 
டிப்ளமமா மற்றும் ஐடிஐ முடித்தமாணவர்களுக்கு இந்திய அரசின் 

நூறு சதவதீ இலவசத் ததாழிற் பயிற்சி 
 
 

 

 

 

 மேதகு பாரதப் பிரதேர் திரு. நமரந்திர மோடி அவர்களின் “மேக் இன் இந்தியா” ேற்றும் “மதசிய 

சூரியசக்தி திட்டத்தின்” கீழ், இந்திய அரசாங்கோனது சூரிய சக்தி உற்பத்தித் திறனன ஒரு இலட்சம் மகாடி 

வாட்ஸ் என்ற அளனவ 2022 ஆம் ஆண்டிற்குள்  அனடவதற்கான ஒரு இலட்சியக் குறிக்மகானள 

அறிவித்துள்ளது.மதசிய சூரியசக்தி நிறுவனத்தின் (NISE) மூலோக, புதிய ேற்றும் புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி 
அனேச்சகம் (MNRE) வழங்கும் ஒரு தனலனேத் திட்டோக சூர்யேித்ரா திறன் மேம்பாட்டுப் பயிற்சி 
அனேந்துள்ளது. இந்த சூர்யேித்ரா திட்டோனது, சூரிய ததாழில்நுட்பத் துனறயில் அவற்னற நிறுவுதல், 

அதனன தசயல்பாட்டுக்கு தகாண்டுவருதல், இயக்கம் ேற்றும் பராேரிப்புத் திறனே வாய்ந்த அதிக 

எண்ணிக்னகயிலான ததாழில் நுட்ப வல்லுனர்கனள, உருவாக்கத் திட்டேிட்டுள்ளது. 

 

 இத்திட்டத்தின் ததாடக்கோக தபாள்ளாச்சி டாக்டர் ேகாலிங்கம் தபாறியியல் ததாழில்நுட்பக் 

கல்லூரியில் மூன்றுோத இலவசத் ததாழிற்பயிற்சினய ததாடங்க உள்ளது. முதல் பயிற்சி வகுப்பு ஜூன் 

ோதம் துவங்கவுள்ளது. இதனனத் ததாடர்ந்து வருடம் முழுவதும் இப்பயிற்சி வகுப்புகள் பல்மவறு 

ததாகுப்புகளாக பிரிக்கப்பட்டு நனடதபறவிருக்கிறது.  இப்பயிற்சியில் டிப்ளமோபிரிவில் EEE, ECE, 

Mechanical, Civil, Instrumentation அல்லது ஐடிஐ பிரிவில் Electrician ,Fitter, Welder, Instrumentation 

ஆகிய துனறகளில் மதர்ச்சி தபற்று 18வயது  நிரம்பியவர்கள் மசரத் தகுதியுனடயவர்கள். மூன்று ோதம் 

இப்பயிற்சி வகுப்பில் பங்மகற்கும்  அனனவருக்கும் ேத்திய அரசின் சான்றிதழ் வழங்கப்படும். “சூர்ய ேித்ரா” 

பயிற்சி முடித்தவர்களுக்கு சர்வமதச அளவில் வளர்ந்து வரும் சூரிய ஆற்றல் ேின் உற்பத்தித் துனறயில் 

முன்னணி நிறுவனங்களில் மவனலவாய்ப்பு தபற உதவும். 

 

திட்டத்தின் ம ாக்கம்: 

1) புதுப்பிக்கத்தக்க சூரிய ஆற்றல் சாதனங்கனள நிறுவுதல், அவற்றின் தசயல்பாடுகள், விற்பனன 

   ேற்றும் அவற்றின் பராேரிப்புத் திறன்கனள ோணவர்களுக்கு வழங்குதல். 

2)   சூரிய எரிசக்தித் துனறயில் ததாழில் முனனமவானர உருவாக்குதல்.  

 

பயிற்சியின் பாடப்பிரிவுகள்: (தசயல்முனறக் கல்வி 70 சதவதீம் ேற்றும் வகுப்புக் கல்வி 30 சதவதீம்) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

இப்பயிற்சி மேற்தகாள்ள விரும்புபவர்கள் டாக்டர்ேகாலிங்கம்தபாறியியல்ததாழில்நுட்பக்கல்லூரி, 

உடுேனலமராடு, தபாள்ளாச்சி-642003 என்ற முகவரிக்கு மநரிமலா அல்லது  9047777438, 9942182207, 

9865874407, 9865282841 என்ற அனலமபசியிமலாததாடர்பு தகாள்ளலாம்.  

 தங்கும்இடம், உணவு, சரீுடட அடைத்தும் இலவசமாக வழங்கப்படும். 

 பயிற்சித் திட்ட காலம்: 3ோதங்கள் 

 இடம்:  டாக்டர் மகாலிங்கம் தபாறியியல் ததாழில்நுட்பக் கல்லூரி, தபாள்ளாச்சி  

 

 ஒளிேின்னழுத்த(Photovoltaic)  ததாகுதிகள், 

மபட்டரிகள் மபான்றவற்னற பழுதுபார்த்தல். 

 இன்தவர்ட்டர்கள் ேற்றும் சார்ஜ் 
கன்ட்மராலர்கள். 

 கட்டனேப்னப உருவாக்குதல் ேற்றும் 

கட்டுோனப் பணி. 
 ஸ்மகடா (SCADA) ேற்றும் கட்டுப்பாட்டு 

அனேப்பு. 
 சுயததாழில் முனனவு. 

 

 அடிப்பனட ேின்னியல் மகாட்பாடுகள் ேீதான 

ஆய்வு. 

 ஒளிேின்னழுத்த(Photovoltaic) அனேப்பின் பாகங்கள் 

ேற்றும் அளவிடுதல் 

 சூரிய ேின்சக்தி ஆனல நிறுவல் 

 கருவிகள் ேற்றும் அதன் பயன்பாடுகளின் 
முக்கியத்துவம். 

 தசயல்பாட்டுக்குக் தகாண்டுவருதல் ேற்றும் 
பரிமசாதனன. 

 


