என்எல்சி இந்தினா ிறுயம்
NLC INDIA LIMITED

ி எடுப்பு புர்யாழ்வு திட்டம் நற்றும்
கற்ல் நற்றும்

மநம்ாட்டுப் மநனம்

சுன மயம யாய்ப்ிற்கா தின்
மநம்ாட்டுப் னிற்சி யிண்ணப்ம்

(என்எல்சி இந்தினா ிறுயத்திற்க்கு
யடு,
ீ
ிம், ககாடுத்தயர்கள் நற்றும்
யாரிசுகளுக்கு நட்டும்)

அியிப்பு
என்எல்சி இந்தினா ிறுயம் அண்ணாநம ல்கமக் கமகம் மூநாக

சுபங்கயினில் ட்டனம் (Diploma in Mining) டிக்க, கய்மயிக்கு யடு
ீ நற்றும் ிம்

யமங்கினயர்கள் நற்றும் என்எல்சி இந்தினா ிறுயத்தில் ணிபுரிமம் ஊமினர்கின்
யாரிசுகளுக்கு ககாடுக்கும் ஓர் அரின யாய்ப்பு.
இந்தின அபசு பொதுத்துற ிறுயநொ ன்ல்சி இந்தினொ ிறுயம், அண்ணொநற ல்கறக்
கமகத்துடன்

இறணந்து

அண்ணொநற

ட்டனம்

(3 Years Diploma in Mining)

நற்றும்

ன்ல்சி

யிண்ணப்ங்கள்

இந்தினொ

ல்கறக்

டிக்க,

பய்வயிக்கு

ிறுயத்தில்

யபவயற்கப்டுகின்.

கமகத்தில்
யடு
ீ

ணிபுரிபம்

வநலும்

பன்று

ய௫ட

நற்றும்

ிம்

ஊமினர்கின்

யியபங்களுக்கு

சுபங்கயினில்

யமங்கினயர்கள்

யொரிசுகிடநி௫ந்து

13.04.2019

வததி

தித்தந்தி

ொிதமில் அண்ணொநற ல்கறக்கமகம் பயினிட்டுள் யிம்பத்றதபம் ொர்க்கவும்.
தகுதிகள்:-

10ஆம்

யகுப்பு

வதர்ச்சி

நற்றும்

யனது

யபம்பு

01.04.2019

அன்று

15

யனது

பூர்த்தினறடந்தி௫க்க வயண்டும்.
யிண்ணப்ிக்கும் மும:1)

யிண்ணப்ிக்க

31.05.2019

அன்று

நொற

05.00

நணிக்குள்

www.annamalaiuniversity.ac.in

ன்

இறணனதத்தில் திவு பசய்து (ONLINE REGISTRATION FORM) பூர்த்தி பசய்த யிண்ணப்டியத்திற
கல் (Print) டுத்துக்பகொள் வயண்டும்.
2) றகபனொப்நிட்ட யிண்ணப்த்துடன் நதிப்பண் ட்டினல் (Mark List), நொற்றுச்சொன்ிதழ் (Transfer
Certificate), சொதி சொன்ிதழ் (Community Certificate), குிப்ிட்ட பதொறகக்கொ யறபவு கொவசொறபடன்
ன்ல்சி இந்தினொ ிறுயத்தில் ணிபுரிபம் ஊமினர்கின் யொரிசொக இ௫ந்தொல் ஊமினர்கின்
அறடனொ அட்றட கல்கறபம் (ID Photo Copy), பய்வயி ிறுயத்திற்கு

யடு
ீ
நற்றும் ிம்

யமங்கினயர்கள் அதற்குண்டொ சொன்ிதழ்கறபம் இறணத்து 20.06.2019 நொற 05.30 நணிக்குள்
கீ ழ்க்கண்டயொறு சநர்ப்ிக்க வயண்டும்.
யிண்ணப்ிக்கும் மும:NLCIL-ல்

www.nlcindia.comஇறணனதத்திலுள்

ணிபுரிபம்

பூர்த்தி

ஊமினர்கின்

பநொக பொது வநொர், (CSR), CTO, யட்டம்-1, பய்வயி-607801 ன்

யொரிசுகள்

பகயரினில் சநர்ப்ிக்க வயண்டும்.

பய்வயிக்கு

www.nlcindia.com

யடு
ீ

பூர்த்தி

ிம்

நற்றும்

பசய்து

ஊமினர்கள்

ணிபுரிபம்

இறணனதத்திலுள்

பசய்து

ஊமினர்கள்

டியத்றதபம்

துறனின்

டியத்றதபம்

ணிபுரிபம்

(PROFORMA)

நிதயத்துற

(PROFORMA)

துறனின்

வசர்த்து

வசர்த்து

நிதயத்துற

பநொக பொது வநொர் (ி டுப்பு), Near MM Complex, பய்வயி-607807

யமங்கினயர்கள்

ன் பகயரினில் சநர்ப்ிக்க வயண்டும்.

1. NLCIL-ல் ிபந்தப வயற யொய்ப்ிற்கொ உத்திபயொதம் தும் இல்ற  அியிக்கப்டுகிது
2.

சநர்ப்ிக்கப்ட்ட யிண்ணப்ங்கில் தகுதி உள்யர்கின் அசல் சொன்ிதழ்கள் சரிொர்ப்பு

நற்றும் வசர்க்றக குித்து தொல் பம் பதரியிக்கப்டும்
NLCIL-க்கு யடு
ீ நற்றும் ிம் யமங்கினயர்கள் கயத்திற்கு
வநற்கண்ட

ட்டனப்

ஆண்டிற்கு

ின்ர்

டிப்ிற்கொக
NLCIL-க்கு

யடு
ீ

NLCIL-க்கு
நற்றும்

ஒதுக்கீ டு
ிம்

பசய்னப்ட்டுள்

யமங்கினயர்கில்

இடங்கில்,
தகுதிபள்

1977

ஆம்

ர்களுக்கு

பன்னுரிறந அிக்கப்டும். வதறயக்கும் வநொ யிண்ணப்ங்கள் ய௫ம் ட்சத்தில் NLCIL-க்கு
ிம் பகொடுத்து இதுயறப னன் பொத குடும்த்றதச் சொர்ந்தய௫க்கும், உறுப்ிர் வயறு னொ௫ம்
ணினில்

இல்ொத

குடும்த்றதச்

சொர்ந்தய௫க்கும்

பன்னுரிறந

அிக்கப்டும்.

இந்த

இட

ஒதுக்கீ ட்டின் கீ ழ் ட்டனப்டிப்பு (Diploma) டிக்க யிறமவயொர் 12(2) பசக் வொட்டிஸ் நற்றும் கல்யிச்
சொன்ிதழ்கின்

கல்களுடன்

பூர்த்தி

பசய்னப்ட்ட

யிண்ணப்ங்கற

20.06.2019

நொற

05.30

நணிக்குள் (வயற ொட்கில் நட்டும்) ி டுப்புத்துற அலுயகத்தில் சநர்ப்ிக்க வயண்டும்.

ிர்யொகம்
ன்ல்சி இந்தினொ ிறுயம், பய்வயி

