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ெதா லாளர ் ைற 
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ேசர்க்ைக அ ப்   

அ ப்  எண்: 163/Lab/AD(T)/CTS/2022/                              ேத : 30.05.2022 
 

அர  மற் ம் தனியார் ெதா ற்ப ற்  நிைலயங்களில்   
ஆகஸ்ட்-2022 ஆண் க்கான ேசர்க்ைக 

 

1. ஐ ஐ (ITI) ப ற்  டட்த் ன் ழ், சே்சரி, காைரக்கால், மாேஹ மற் ம் ஏனாம் 
ப களில் உள்ள அர  மற் ம் தனியார ்ெதா ற்ப ற்  நிைலயங்களில் (ITI) ஒன்  
மற் ம் இரண்  வ ட NCVT/SCVT ப ற்  ரி களில் ேசரந்்  ப க்க 8-ஆவ /        

10-ஆவ  ேதரச்்  ெபற்ற மாணவரக்ளிட ந்  ஆகஸ்ட ் 2022-ஆம் ஆண் க்கான 
ஆன்ைலன் (Online) ண்ணப்பங்கள் வரேவற்கப்ப ன்றன. 

2. ஆன்ைலனில் (Online) ண்ணப் க்க மாணவரக்ள் ன்வ ம் இைணப் ன் லம் 
ண்ணப் க்க ேவண் ம். 
https://www.centacpuducherry.in/itiadmission/        அல்ல          https://labour.py.gov.in/ 
 ெசன்டாக் (CENTAC) இைணயதளத் ல் ப  ெசய்ய கடட்ணம் ஏ ம் ெச த்த 

ேதைவ ல்ைல. 
 தனிநபர ் வரங்கைள ப ேவற் , மாணவரக்ள் தங்க க்ெகன்  பயனர ் ஐ. . 

(Login I.D.) உ வாக்க ேவண் ம். 
 ேமற்ெசான்ன இைணயதளத் ல் ண்ணப் க்க ைகேய களில் 

ெகா க்கப்பட்ட அ த்த ன்ப , மாணவரக்ள் தங்க ைடய பாஸ்ேபாரட் ்
அள  (Passport size) ைகப்படத்ைத ப ேவற்றம் ெசய் , ப  ெசயல் 

ைறைய (Registration Process) ரத்்  ெசய்தல் ேவண் ம். 
3. கல் த்த : அர  மற் ம் தனியார ் ெதா ற்ப ற்  நிைலயங்களில் ேசர 

மாணவரக்ள் ைறந்தபடச்ம் 8-ஆவ /10-ஆவ  வ ப் ல் ேதரச்்  ெபற் க்க 
ேவண் ம். 

4. வய  வரம் : 01.07.2022-ன் ப  மாணவரக்ள் 14 வய  ரத்்  ெசய் க்க ேவண் ம். 
ைக ைனஞரக்ள் ப ற் த் ட்டத் ன் ழ் ேசர, மாணவரக் க்  அ கபடச் வய  
வரம்  இல்ைல. 

5. அர  மற் ம் தனியார ் ெதா ற்ப ற்  நிைலயங்களில் ேசர, த கள் மற் ம் 
ேதைவயான அைனத்  பரங்கள் ேமற்ெசான்ன இைணயதளத் ல், த ழ் மற் ம் 
ஆங் ல ெமா களில் ைகேயடாக ைடக்கப்ெப ம். 

6. மாணவரக்ள் ஆன்ைலன் (Online) ண்ணப்பத்ைத ரத்்  ெசய் ம் ன்  
ெகா க்கப்பட் ள்ள ைறகைள கவனமாக ப த்தல் ேவண் ம். 

7. ஆன்ைலனில் (Online) ண்ணப் க்க ெதரியாதவரக்ள், தங்கள் அ ல் உள்ள 

ெதா ற் ப ற்  நிைலயங்க க்  (ITI) ெசன்  கடட்ணம் ஏ ன்  உத  ைமயம் 
லமாக ண்ணப் க்கலாம். 

8. ப  ெசய்பவரக்ள் 30.05.2022 தல் 31.07.2022 வைர ஆன்ைலன் (Online) லமாக 
ேமற்ெசான்ன இைணயதளத் ன் (Website)  வா லாக ண்ணப் க்கலாம். 
 

 உத  ைமய ெதாைலேப  எண்:- 8300838089-     
 

ப ற்  ரி  இயக் னர,் 
 ெதா லாளர் ைற, சே்சரி அர  


