த ொழிற் பயிற் சி பட்ட ொரிகள் பற் றிய த டி ்- கவல் திரட்டல் ஆய் வு.
திறன் மேே் பாட்டு, த ாழிற் கல் வி, ஆராய் ச்சி ேற் றுே் கண்டுபிடிப் புகள் இராஜாங் க
அமேச்சானது, ஆசிய அபிவிரு ்தி வங் கியின் (Asian Development Bank) உ வியுடன் இந்
ஆய் விமன மேற் தகாள் கிறது. இந்
ஆய் வானது, த ாழிற் பயிற் சி நிகழ் சசி
்
் திட்ட ்தின்
விமன ்திறமன ேதிப் பீடு தசய் வ னூடாக த ாழிற் பயிற் சி பட்ட ாரிகளுக்கான மவமல
வாய் ப் புகமள அதிகரிப் ப மன மநாக்கோகக் தகாண்டுள் ளது.
எனமவ ான் , இந்
ஆய் விற் காக த ாழிற் பயிற் சி நிமலயங் களில் மநர் ்தியாக கற் மக தநறிமய பூர் ்தி தசய் து
தகாண்ட
பட்ட ாரிகளிடமிருந்து , அவர்களின்
ற் மபாம ய த ாழில் நிலமேகமளப்
பற் றியுே் , குறி ் காலப் பகுதியில் அவர்கள் பூர் ்திதசய் த ாழிற் பயிற் சி கற் மக தநறிகள்
சார்ந்
விடயங் கள்
பற் றியுே் ,
அந் க்
கற் மக
தநறி
குறி ்
அவர்களின்
அபிப் பிராயங் கள் /பின் னூட்டங் கள் பற் றிய கவல் கமள ் திரட்ட மவண்டியிருக்கிறது. இந் ப்
பின் னணியில்
ான் ,
வறுமே ஆராய் ச்சி நிமலயே் (CEPA)
உ ்திமயாகபூர்வோக
த ாழிற் பயிற் சி பட்ட ாரிகள் பற் றிய கவல் திரட்டுே் ஆய் விமன மேற் தகாண்டு வருகிறது.
வறுமே ஆராய் ச்சி நிமலயோனது, இது மபான் ற இரு ஆய் விமன 2016 காலப் பகுதியிலுே் 2019
காலப் பகுதியிலுே் மேற் தகாண்டிருக்கிறது. மேற் தகாள் ளப் பட்ட ஒவ் தவாரு ஆய் விலுே் 2100
த ாழிற் பயிற் சி பட்ட ாரிகள்
கவல் திரட்டலுக்காக த ாடர்பு தகாள் ளப் பட்டனர். இ ன்
மூன் றாே் கட்ட ஆய் விமன 2020 காலப் பகுதியிலுே் வறுமே ஆராய் ச்சி நிமலயே்
மேற் தகாள் ளுே் .
2018ஆே் ஆண்டு, ஜனவரி ோ ே் , மு லாே் திகதியிலிருந் து 2018ஆே் ஆண்டு டிசே் பர் ோ ே்
31ஆே் காலப் பகுதிக்குள்
த ாழிற் பயிற் சி கற் மகயிமன பூர் ்தி தசய் து தகாண்டவர்கள்
எழுோறாக இவ் வாய் வுக்கு த ரிவு தசய் யப் பட்டு த ாடர்பு தகாள் ளப் படுவார்கள் . 2020ஆே்
ஆண்டு கார் ்திமக (November) ோர்கழி (December) ோ ங் களில் வறுமே ஆராய் ச்சி
நிமலய ்திலிருந்து
கவல் திரட்டுே் அலுவலகர்கள் குறி ்
பட்ட ாரிகமள த ாமலமபசி
அமழப் பினூடாக த ாடர்பு தகாள் வார்கள் . மகட்கப் படுே் ஆய் வு வினாக்களானது, த ாழிற்
பயிற் சசி
் நிகழ் சசி
்
் திட்டே் பற் றிய உங் களின் அனுபவங் கமளப் புரிந்து தகாள் ளுே் மநாக்கில்
அமேந்திருக்குே் .
நீ ங் கள் எழுோறாக ் த ரிவு தசய் யப் பட்டு த ாமல மபசியினூடாக அமழக்கப் பட்டால் , இந்
கவல் திரட்டலுக்கு
யவு தசய் து மநரே் தகாடு ்து ஒ ்துமழப் பு வழங் கவுே் . இது ஒரு
உ ்திமயாகபூர்வ ஆய் வு. நீ ங் கள் ருே் கவல் களுே் பின் னூட்டங் களுோனது, த ாழிற் பயிற் சி
நிகழ் சசி
்
் திட்டே் ேற் றுே்
அ ற் கான தகாள் மக ் திட்ட ்ம
மேலுே் விரு ்தி தசய் து
முன் மனற் ற மிகவுே் அவசியோகின் றது..
இந்
ஆய் வினூடாக ் திரட்டப் படுே் எல் லா
னிப் பட்ட கவல் கள் இரகசியோக ேற் றுே் தவளியில் த ரியாேல் மபணப் படுே் . அ ்துடன்
ஆய் வின் முடிவுகள் த ாகுக்கப் படுே் மபாது கவல் கள் யாரிடே் இருந்து தபறப் பட்டது என் பது
குறிப் பிடப் படோட்டாது என் பம யுே் உறுதி தசய் கிமறாே் .
உங் களுக்கு இந் ஆய் வு த ாடர்பான மேலதிக விளக்கங் கள் / கவல் கள் ம மவப் படுோயின்
கீழுள் ள இலக்கங் கமள ் த ாடர்பு தகாள் ளவுே் .
த ாடர்புக்கு :வறுமே ஆராய் ச்சி நிமலயே் (The Center for Poverty Analysis)
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