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Shri Narendra Modi
Prime Minister of India

“ “Skilling is building a better India. If we have to move India 

towards development then Skill Development should be our 

mission.

తరత�ాల వృ�� �

�వన ��ౖప�ణ��ల�



RASCI అ���� కం���ల చట�ం, ���గం 25 ���ంద ఏ�ా�ట� �ేయబ��న ల������ ల��, స�తంత � పజ� � �యం��త సంస� . ����� 

��ధ ప��శమ�  ��గ�ా�మ�ల �ాట� హక��ల�� �ాట� ��రత�ేశ పభ� �త�ం క��� �ధుల� ��ట��స� ుం��. ఇ�� అ�� �ా�� �ా ల� � 

మ��య� 400 కంట� ఎక��వ �ల� �లల� బల���న ���ల� ��రత�ేశ �ా��ార ప��శమ� ను సూ�స� ుం��.

ఇ�� ప��శమ� , ��ణ సంస�ల�, ���� సంస�ల�, ధృ�కరణ సంస�ల�, ఉ�ో �గ�ల�, ����ర��ల� మ��య� �ర��ో �గ�లక� �ా��ార 

రంగంల� ��ౖప�ణ���వృ�� ��� ��డ�డట���� అం��ం�ే ��ట�ౖ� ��ౖప�ణ�ం మ��య� స�తంత � సల�లక� సహ�ార మ��య� సమగ� 

వనర�.

���గ��ర�ల� మ��య� ఇతర �ాట���ర�లక� ��వల� అం��ంచడం ��సం 

�ా��ార ��ౖప�ణ���వృ�� �� �� � త���ంచడం ����ా ��రత�ేశంల� ల�ల��� 

మం�� గణ�య���న ఉ�ా�� అవ�ా�ాలను �� ం�ేల� ల��  �ేక�ర�స�ూ, �� ిర���న 

�ా����ా �క సమన�య ప�ా�వరణ వ�వస�ను సృ�� ించడ��.

RASCI �ే�యం

RASCI 4 ల���ల�

జ��య వృ��  పమ� �ణ�ల�, ల�బ� మ����� సమ���ర వ�వస� , ��ణ� ��గ�ా�మ�ల�/వృ��  

సంబంధ సంస�ల ��ా ��ధ�ం, ��క�ల ధృ�కరణ, అ���సక�ల ప���లనల� మ��య� 

ధృవప��� ల ��క�ా�లను ఏ�ా�ట� �ేయడం ����ా 2022 ��ట��� 10 ��యన�  కంట� ఎక��వ 

మం�� �ా����ా �క అర�త గల ఉ�ో �గ�లను వృ�� � �ేయడ��.

��రత�ేశంల� ��ట�ౖ� రంగం 

2022 ��ట��� 56 ��యన�  

మం���� ఉ�ా�� అవ�ా�ాలను 

క��ంచనుం��

RASCI గ���ం�

�ా��ార రంగం ��రత�ేశ ప���గ� చ��తక� � �ోహదపడ���ం��.

�ాంప�� �య �ా� మ ��డ�కల�, �ధుల� � ����� వస� ువ�లను అ��� వ�క��ల� మ��య� ��ా�కం�ా 

�న� స�తంత � దు�ాణ�ల నుం�� బ�� �ండ���న మ�ల�  వరక� ఈ రంగం ��ట��యం�ా అ�వృ�� � 

�ెం��ం��, ఇక సులభ���న, సరళ���న మ���ాల�� �ా�ిం� అనుభ�ా�� అం��ంచడం ����ా ఆ�� ��� 

�ా��ారం క��� అత�ంత �జయవంతం�ా వృ�� � �ెందు��ం��. 

��ర�య �ా��ార రంగం, ఆధు�క �ా��ారం (వ�వ�� ితం) & �ాంప�� �య �ా��ారం 

(అవ�వ�� ితం); ��ట�ౖ� ఎ� ఎ� �ి � (���గ వస� ువ�ల�) & ఎ� ఎ� �ి �� (�ాశ�త ���గ 

వస� ువ�ల�); ఇ-�ామ��/ఆ�� ��� ��ట�ౖ� �క�య�ల�; పత� �� �క�యం & పత� �� మ����ట�ం� వంట� 

��ధ ఉప రం�ాలల� ��� ఉ����� �ాట� పప� ంచంల� అత�ంత ��గం�ా వృ�� � �ెందుత�న� 

మ����ట�ల� ఒకట��ా ��ల���ందు��ం��.

2020 ��ట���, ��రత�ేశ జ����ల� 53% కంట� ఎక��వ మం�� 30 సంవత��ాల కంట� తక��వ 

వయసు� ఉన� �ా�� ఉంట�ర�. 15-59 సంవత��ాల వయసు��� ఉ�ో �గం �ే�� �ార� �త�ం 

జ����ల� 62% మం�� ఉన�ప�ట���, ఈ ఉ�ో �గ�లల� 5% మం�� మ�త�� � అ���ా��క ��ౖప�ణ� ��ణ 

�� ం��న �ార��ా ఉ���ర�. 

��ౖప�ణ���వృ�� � మ��య� �ా����ా �క మం��త� �ాఖ (MSDE) ప�� ారం జ��య ��ౖప�ణ���వృ�� � 

సంస�  (NSDC) �ా��ార ప��శమ�  ��సం ��ౖప�ణ���వృ�� � ��ా మ�ఖ�తను గ��� �ంచడం, RASCI, అ���� 

��ౖప�ణ���వృ�� � మండ�� ఏ�ా�ట� �ే�ిం��. ప��శమ� ల� ప�� భక� గల ���ా�� మ��య� సరఫ�ా 

మధ� వం�ెన�ా వ�వహ��ంచ����� RASCI పయ� ���� � ం��.

ఎక�డ �వం ఉంట�ం�ో  అక�డ ���గం ఉంట�ం��

ఎక�డ ���గం ఉంట�ం�ో  అక�డ �ా��ారం ఉంట�ం��

MALL

వ����� ప����తం 

�ేయడం

— సంబం��త మ��య� ప��శమ� క� అవసర���న ��ౖప�ణ� పమ� �ణ�ల�� య�వతల� ��ా��ా�� �ంప�త�ం��.

సంస�ను

ప����తం �ేయడం 

— సంస�లక� �వ���ా��� క��ం�ేందుక� ప��శమ� ల ��ౖప�ణ� పమ� �ణ�లక� అనుగ�ణం�ా �ాఠ� పణ� ��క అ�వృ�� � & ��ా మ�ణ�కరణలల�

 �ాట��� మ�ర�దర�కత�ం �ేయబడ�త�ం��.

ప��శమ� ను

ప����తం �ేయడం

— అనుబంధ సంస�ల ����ా, �ా����ా �క వృ�� ��� �ల� క��ం�ేందుక� ప��శమ� ల��� �స� ృతం�ా మ��య� త��నంత ��ౖప�ణ�ం క���న ప�� భను 

�� � త���స� ుం��.

��రత�ే�ా�� 

ప����తం �ేయడం

— మ� �����క స��హద�ులక� ��ల�పల ల�ం�ే ఉ�ో ��ాల ��సం మ� ధృ�కరణ మ��య� ��ౖప�ణ�ం ఉన� ప�� ��వంత�ల బహ�ళజ�� 

ఆ������ �ల� క��స�ూ, అ�వృ�� � �ెం��న ఆ���క వ�వస�ల�� ��ౖప�ణ� పమ� �ణ�లను ��� ��ిస� ుం��.

������ �ా��

RASCI ల��ం



  �ా��ార రంగం ��సం ప��శమ�  ఆ���త అర�తల �ా�క�� (QP) & జ��య వృ��  సంబంధ ప�మ�ణ�ల (NOS) ర�పకల�న, ���య��లపరచడం మ��య� ఏ�ా�ట� 

�ేయడం

 ��రత�ేశంల� ఏ�ా�ట� �ేయబ��న ��ౖప�ణ� పమ� �ణ�ల బహ�ళజ�� ఆ������ �ల� క��స�ూ, అ�వృ�� � �ెం��న ఆ���క వ�వస�ల�� NOS ��� ��ించడం. UKIERI 

పమ� �ణ�ల�� �త�ం 5 QP (���� అ�� �ి���, �ా��ియ�, ట�� �డ�, ���ా����ం� ����జ�, ��వ� మర�ం�ైజ�) ��� ��ించబ�� ��.

 ప��శమ�  అనుసం��నం మ��య� ���ా�� సమ���యం

  QP-NOS ప�� ారం నమ��� �ాఠ�ప�ణ��క మ��య� ���� ��� ను అ�వృ�� � �ేయడం.

 అనుబం��ల�—��ణ �ార���, ��ల���  �ార���, �� ����ం� �ార��� మ��య� అ�����ం� ఏజ���.

  ��క�ల� మ��య� ఉ�ా���య�ల ��ణ & ����తల ��ణ—��క�డ�, ఉ�ా���య�డ�, ����త ధృ�కరణ

 �ట� ��సం NSQF అ���సక�ల అంచ�� మ��య� ధృ�కరణ స�కృతపరచబ�� ��:

 సంబం��త పథక మ�ర�దర��ాల ప�� ారం పభ� �త� �ధుల పథ�ాల�.

 అ���సక�� �ె��ంప�/�ా������/CSR ����ా ��ా ��తం �ేయబ��న పభ� ��ే�తర �ధుల పథ�ాల� 

(మ���� �వ�ాల ��సం r.subramanian@rasci.in � సంప�� �ంచం��)

 పల� ��ంద�/�ాష మం��త� �ాఖల� & వృ�� /�ద� వ�వస��� ఒప�ందం �ేసు��వడం — ఎ� య� ఎ� ఎ�, ఎ� ఆ� ఎ� ఎ�, �ాష� � ��ౖప�ణ���వృ�� � ���ా స�త�ల�, � �

ఎ� ఒ ఆ� ��, ర�ణ మం��త� �ాఖ, ��ే� వ�వ��ాల మం��త� �ాఖ, ఎ� ఎ� �� ఇ, య� � �ి �ి, ఎ ఐ �ి ట� ఇ, �ాఠ�ాల �ద� మ��య� అ��ాస�త �ాఖ, 

ఉన�త �ద�, �శ�����లయ�ల� �దల�ౖన�.

 R A S C I ల� పస� � ుతం ఉప ����ాల� అన�ా �ా��ార 

వ�వ��ాల�, ఎ� ఎ� �ి �, �ట� ��ౖ  �ా��ారం మ�య� � ఇ-

�ామ���� 16 �య�� ��ల క�� �లి� ఉ����.

 ��షన� �ి��� �ా���ి��ష� ���మ��� (NSQF) �� అ�� 

క�� �ిల� స�కృతపరచబ�� �� 

అర�త �ా�� ల� 

��ట�ౖ� అర�త �ా�� ల�

(NSQF ��ా�ల ప��ారం)
��ట�ౖ� వ�వ��ాల�

��ట�ౖ� �� � � ఆప��ష�� అ�ి�� �ం�-��ా� 1

��ట�ౖ� �ా��ియ�-��ా� 2

��ట�ౖ� ట��� � అ�� �ి���-��ా� 3

��ట�ౖ� ���� అ�� �ి���-��ా� 4

��ట�ౖ� ట�� �డ�-��ా� 5

��ట�ౖ� ���ా����ంట� ����జ�-��ా� 6

��ట�ౖ� �� � � ����జ�-��ా� 7

��ట�ౖ� �ా��ారం/ప�త�� �కయ� �ల�

ప��  �క�య�ల వృ��  సంబం��త/

�ీ�య ఉ�ా�� ��ట�ౖల�-��ా� 4

����� �ల��/��ట�ౖల�-��ా� 5

����� �డ�/బహ�ళ-అవ�ట� �� ��ట�ౖల�-��ా� 6

����� ఎ�� �న��/బహ�ళ����� ��ట�ౖల�-��ా� 7

�ీ�య ఉ�ా�� ఇ-��ట�ౖల�-��ా� 4

��ట�ౖ� ఇ-�ామ��

��ల� �� య������ష� ఎ���క��ట��-��ా� 4 

���ట� �ా�టల�గ�-��ా� 4

ఎ� ఎ� �ి �-��ట�ౖ�

పం�ిణ���ర� ����త-��ా� 4

��ట�ౖ�

��వ� మర�ం�ైజ�-��ా� 5

వృ� �ద��

అం��ం�ే ��వ

18 �ా�� �ా ల� � 1200 �ాఠ�ాలలక� మ��య� 60 క���ాలల�, �శ�����లయ�ల� మ��య� సంస�లక� ��ౖ�ా 

��ట�ౖల� � ��కండ��, ���య� ��కండ�� ��ా� మ��య� �.���. ��ర��ల�� వృ��  �ద�ను అం��స� ు����.

��ట�ౖ� ���ా����ంట� ����జ�

��ట�ౖ� �� � � ����జ�

��ట�ౖ� �� � � ఆప��ష��
అ�ి�� �ం�

��ట�ౖ� �ా��ియ�

��ట�ౖ� ట��� అ�� �ి����

��ట�ౖ� ���� అ�� �ి���

��ట�ౖ� ట�� �డ�

�
.�

��

NSQF ��ా�
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పస� � ుతం అమల��� ��ర��ల�

ల�జ�ం�

క�స�� ����జ�/��ా ంత ����జ�

జ�న� ����జ�/��ా ం�య ����జ�  

ఎ
�

.�
��

PG I

PG II

8 9

అమల� �ేయ���న�

వృ��  సంబంధ �ద�

 �జ��నం, ��ౖప�ణ��ల� మ��య� �గ�త ��ా�ల ��ణ� � ప�� ారం అర�తలను �ర���ంచడం ����ా అ���ా��క �ద� మ��య� వృ��  ��ౖప�ణ��ల మధ� సమ�నత�ం గ���ం� NSQF �ె�యజ�స� ుం��.  ఈ 

��ా�ల� అ���స ఫ���లక� ల�బ�� ఉంట��, ఇక�డ అ���సక�ల� అ���ా��క, అన���ా��క ల��� అన���ా��క అ���సం ����ా �ాట�� �� ం��ర� అ������� సంబంధం ల�క�ం�� �ార� తప��స���ా 

�ెల�సు���ా�. 10 NSQF ��ా�ల� ఉ����, �ట�ల� ప��  ��ా� ప�� ��య, వృ��  సంబంధ అవ�ాహన, వృ��  ��ౖప�ణ�ం, ప�� �న ��ౖప�ణ�ం, బ�ధ�త వంట� ఐదు ��ా�ల �వరణలల� అ���స ఫ���ల 

����ా �వ��ంచబడ�త�ం��.

 NOS అ��� ప��శమ� ల� ప�� ే�క���న ఉ�ో �గ బ�ధ�త ల��� ���� �ర���ంచ����� వ�క��ల� ఏ� �ేయ�ల�, �ెల�సు���ాల� మ��య� అర�ం �ేసు���ాల� �వ��ం�ే జ��య వృ��  సంబంధ పమ� �ణ�ల�.

 అర�తల �ా�� (QP)ల� �ద�, ��ణ మ��య� ఉ�ో �గ బ�ధ�తక�క� అవసర���న ఇతర పమ� �ణ�ల�� �ాట� వృ��పర���న పమ� �ణ�ల� (OS) స�� ఉంట�ం��.



మ� ప��శమ�  ��గ�ా�మ�లల� ��ంతమం��

��� ���హక�ల�

�ాట���ర�ల�

అంత��ా�య ��గ�ా�మ�ల�

ప��శమ�  ����ా.......ప��శమ�  ��సం
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