ச யத ச ளயட எண : 1219

ந ள : 20.07.2022

தமமிழ்நநாட ததநாழமிலநாளர கல்வவ நமிலலயம
வவலல வநாய்ப்புக்கநான ததநாழமிலநாளர வமலநாண்லமயவல் பட்ட, பட்ட வமற்படிப்பு
மற்றும முதுநமிலல பட்டயபடிப்புகளளில் வசேர வவண்ணப்பங்கள
வரவவற்கப்படகமின்றன
தமமிழ்நநாட ததநாழமிலநாளர கல்வவ நமிலலய இயக்குநர அறமிவவப்பு பவ.ஏ. (ததநாழமிலநாளர வமலநாண்லம) வவண்ணப்பம சேமரப்பவக்க நடவண்
இலடநமிலலக் கல்வவ வநாரியம வதரவ முடிவகள வந்த வததமியவலமிருந்து 5
நநாட்கள வலர நநீட்டிக்கப்பட்டளளது.
தமமிழ்நநாட ததநாழமிலநாளர கல்வவ நமிலலயத்தமில் பவ.ஏ. (ததநாழமிலநாளர வமலநாண்லம)
பட்டபடிப்பு, எம.ஏ. (ததநாழமிலநாளர வமலநாண்லம) பட்டவமற்படிப்பு மற்றும பவஜமி.டி.எல்.ஏ
(ததநாழமிலநாளர நமிரவநாகத்தமில் முதுநமிலல மநாலலவநர பட்டயப்படிப்பு), ததநாழமிலநாளர
சேட்டங்களும நமிரவநாகவவயல் சேட்டமும (பகுதமி வநரம - வநார இறுதமி) பட்டய படிப்புகளும
நடத்தப்பட்ட வருகமின்றன.

பவ.ஏ. (ததநாழமிலநாளர வமலநாண்லம), எம.ஏ. (ததநாழமிலநாளர

வமலநாண்லம) படிப்புகள தசேன்லன பல்கலலக்கழகத்தநால் அங்ககீகரிக்கப்பட்டளளன.
பவ.ஜமி.டி.எல்.ஏ.

மற்றும

டி.எல்.எல்

மற்றும

ஏ.எல்

படிப்புகள

தமமிழக

அரசேமின்

அங்ககீகநாரத்துடன் நலடதபற்று வருகமிறது.
பவ.ஏ.

(ததநாழமிலநாளர

வமலநாண்லம),

எம.ஏ

(ததநாழமிலநாளர

வமலநாண்லம),

பவ.ஜமி.டி.எல்.ஏ, மற்றும டி.எல்.எல். மற்றும ஏ.எல் ஆகமிய பட்ட / பட்டவமற்படிப்பு / பட்டய
படிப்புகள ததநாழமிலநாளர நல அலுவலர பதவவக்கு பவரத்வயக கல்வவத் தகுதமியநாக
தமமிழ்நநாட

ததநாழமிற்சேநாலலகள

ததநாழமிலநாளர

நல

அலுவலரகள

வவதமிகளளில்

வலரயறுக்கப்பட்டளளது. இக்கல்வவ நமிலலயத்தமில் பயவன்ற மநாணவரகள பல்வவறு
ததநாழமிற்சேநாலலகளளில் மனளிதவள வமமபநாட்ட வமலநாளரநாக பணவ புரிந்து வருகமிறநாரகள
என்பது குறமிப்பவடத்தக்கது.
வமலும,

தமமிழ்நநாட

அரச

ததநாழமிலநாளர

துலறயவல்

ததநாழமிலநாளர

உதவவ

ஆலணயர மற்றும ததநாழமிலநாளர உதவவ ஆய்வர பதவவகளுக்கு பவ.ஏ. (ததநாழமிலநாளர
வமலநாண்லம), எம.ஏ (ததநாழமிலநாளர வமலநாண்லம) மற்றும பவ.ஜமி.டி.எல்.ஏ. ஆகமிய பட்ட,
பட்டவமற்படிப்பு / பட்டய படிப்புகலள முன்னுரிலம தகுதமிகளநாக நமிரணயம தசேய்து
அரச ஆலணலய தவளளியவட்டளளது.
வவருப்பமுளள +2 முடித்த மநாணவரகள பட்டப்படிப்பவற்கும, ஏவதனும ஒரு
பட்டம

தபற்ற

மநாணவரகள

வவண்ணப்பவக்கலநாம.

முதுநமிலல

பட்ட

வவண்ணப்பவப்பவரகள

மற்றும

பட்டயப்படிப்புகளுக்கும

மதமிப்தபண்

வவதமிகளளின்படி வதரந்ததடக்கப்படவநாரகள.
வவண்ணப்பகட்டணம
for SC/ST
(சேநாதமிச சேநான்றமிதழ் நகல் தநாக்கல் தசேய்ய வவண்டம)

- ர.200/- ர.100/-

அடிப்பலடயவல்

அரச

20.06.2022

முதல் வவண்ணப்பங்கள வவநமிவயநாகமிக்கப்பட்ட வருகமின்றன. தபநால்

மூலம வவண்ணப்பங்கள தபற வவண்ணப்ப கட்டணத்தமிற்கநான ர. 200/- (SC/ST ர. 100/-)
வங்கமி வலரவவநாலலயவலன "The Director ,TamilNadu Institute Of Labour Studies, Chennai’’ என்ற
தபயரில் எடத்து பதமிவத்தபநால் / வவலரவஅஞ்சேல் / தகநாரியர மூலம அனுப்பவ
லவக்குமநாறு வகட்டக்தகநாளளப்படகமிறநாரகள. பவ.ஏ. (ததநாழமிலநாளர வமலநாண்லம) பட்டப்
படிப்பவற்கு வவண்ணப்பவக்க நடவண் இலடநமிலலக் கல்வவ வநாரியம வதரவ முடிவகள
வந்த வததமியவலமிருந்து 5 நநாட்கள வலர நநீட்டிக்கப்பட்டளளது. எம.ஏ (ததநாழமிலநாளர
வமலநாண்லம) பட்ட வமற்படிப்பு, பவஜமி.டி.எல்.ஏ (பகுதமி வநரம) மற்றும டி.எல்.எல், ஏ.எல்
(பகுதமி

வநர

-

வநார

இறுதமி)

பட்டய

படிப்புக்களுக்கநான

பூரத்தமி

தசேய்யப்பட்ட

வவண்ணப்பங்கள வந்து வசேர வவண்டிய கலடசேமி நநாள 22.07.2022 .
வமலும வவவரங்களுக்கு : ஒருங்கமிலணப்பநாளர (வசேரக்லக)
முலனவர

இரநா.ரவமஷ்குமநார,

உதவவப்வபரநாசேமிரியர / Head Of Department
Mob. No. 9884159410
தமமிழ்நநாட ததநாழமிலநாளர கல்வவ நமிலலயம
மமின்வநாரிய சேநாலல, மங்களபுரம (அரச ஐ.டி.ஐ. பவன்புறம)
அமபத்தூர, தசேன்லன 600 098
ததநாலலவபசேமி எண். 044 - 29567885 / 29567886
Email:tilschennai@tn.gov.in

ச ளயட : இயககநர , ச யத மககள சத டரபததற

, ச னற
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