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வலலயற்ம பட்டதாரிகளுக்கு வலலயலாய்ப்பு லறங்கும் நிகழ்ச்சி - 2020
இலை லழியில் தகலல்கலரப் பபறுதல்
வற்படி தலயப்பில் அச வசலலகள், ாகாை சலபகள் ற்றும் உள்ளூாட்சி அலச்சின்
பசயாரரினால் 2021.08.11 ஆம் திகதிலக் பகாண்டதாக பலளியிடப்பட்ட அறிவித்தல் ற்றும் அது
பதாடர்பான 2021.08.20 ஆம் திகதிலக் பகாண்ட எனது கடிதம் என்பலற்றுடன் பதாடர்புலடது.
அதற்கிைங்க இலை லழியில் தகலல்கலர உள்ளீடு பசய்யும் பட்டதாரிகள் பின்லரும் விடங்கள்
பதாடர்பில் விவசட கலனம் பசலுத்துதல் வலண்டும்.
02.

அலச்சக்களின்/ திலைக்கரங்களின் கீழ் ற்றும் ாகாை சலபகளின் கீழ் உள்ர நிறுலனங்களில்

பயிற்சி பபறும் பட்டதாரிகளின் தகலல்கலர உள்ளீடு பசய்லதற்காக இலைலழி தவுத் தாளில் பயிற்சி
நிலயத்லத (3 (xii) ) உள்ளீடு பசய்யும் வபாது,
 வதசி பாடசாலயகளில் பயிற்சி பபறுகிமார்கராயின், பயிற்சி பபறும் வசலல நிலயம் கல்வி
அலச்சு ஆகும்.
 ாகாை சலபப் பாடசாலயகளில் பயிற்சி பபறுகிமார்கராயின், வசலல நிலயம் உரி ாகாை
சலபாகும்.
 அசாங்க சார்பு நிறுலனபான்றில்/ அசாங்க பசற்திட்டபான்றில் பயிற்சி பபறுகிமார்கராயின்,
பயிற்சி பபறுகின்ம வசலல நிலயம் அந்த நிறுலனத்துக்குரி அலச்சு ஆகும்.
குறிப்பு :- ஏற்கனவல தகலல்கலர உள்ளீடு பசய்த பட்டதாரிப் பயிலுநர்கள் வற்படி விடங்கள்
பதாடர்பில் வலறு தகலல்கலர உள்ளீடு பசய்திருந்தால், அலற்றில் திருத்தங்கள் பசய்லதற்குப் பின்னர்
சந்தர்ப்பம் லறங்கப்படும்.
03.

பதாழில்நுட்பக் காைங்களுக்காக தவுகலர உள்ளீடு பசய் முடிால் வபான பட்டதாரிப்

பயிலுநர்களுக்கு ாத்திவ மீண்டும் தவுகலர உள்ளீடு பசய்லதற்கு சந்தர்ப்பம் லறங்க முடியும்
என்பதனால், தக்குரி தினத்திவயவ தவுகலர உள்ளீடுகலர இன்மலல முற்சிக்கவும்.
04.

பனர் பபர் (user name), கடவுச்பசால் (password) அல்யது அலடார அட்லட இயக்கம்

பதாடர்பான பிச்சிலனகளின் காைாக பன்பபாருளில் நுலறலதற்கு முடிாதிருக்கும் பயிலுநர்களுக்கு
அத்தகலல்கலர உள்ளீடு பசய்லதற்கு பின்னர் சந்தர்ப்பம் லறங்கப்படும்.

05.

தகலல்கலர உள்ளீடு பசய்து “print” என்பலத ஒரு தடலல click பசய்த பின்னர் பூர்த்தி பசய்ப்பட்ட

விண்ைப்பம் காட்சிளிப்பதுடன் உள்ளீடு பசய்த தகலல்களின் உண்லத் தன்லல அப்வபாது
சரிபார்த்துக் பகாள்ர முடியும். ஏவதனும் பிச்சிலனகள் இருந்தால் ாத்திம், அச்சந்தர்ப்பத்திவயவ
வதலலான திருத்தங்கலரச் பசய்யுங்கள்.
06.

பன்பபாருளில்

உள்நுலறயும்

வபாது

(login)

பட்டதாரிப்

பயிலுநர்கள்

அச

வசலலச்

பசயாரரினால் 2021.08.11 ஆம் திகதி கடிதத்தின் கீழ் பலளியிடப்பட்ட “இலைப்லப” (links) ாத்திவ
பன்படுத்த வலண்டும் என்பலதக் கலனத்தில் பகாள்ரவும்.

ஒப்பம்./ எஸ். ஆவயாகபண்டா

இலைந்த வசலல பணிப்பாரர் நாகம்
அச வசலலகள், ாகாை சலபகள் ற்றும் உள்ளூாட்சி அலச்சின் பசயாரருக்காக

