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வலலயற்ம பட்டதாரிகளுக்கு வலலயலாய்ப்பு லறங்கும் நிகழ்ச்சி - 2020
வற்படி நிகழ்ச்சியின் கீழ் நிந்த நினம் பபற்ம உத்திவாகத்தர்களின் வேலல
நிலயங்கலர தற்வபாது MISCO பதாகுதியில் பிவலசித்து பார்லலயிட முடியும். அத்துடன்
2022/04/01 ஆம் திகதி முதல் நிந்த நினம் கிலடக்கவுள்ர, எனினும் நிந்த அடிப்பலடயில்
2022.01.03 ஆம் திகதி முதல் வேலல நிலயங்களில் இலைக்கப்பட்டுள்ர பயிலுநர்களின் புதி
பயிற்சி நிலயங்களுக்கான கடிதங்கலர ாலட்ட பேயாரர்களுக்கு அனுப்புலதற்கு ஏற்கனவல
நடலடிக்லககள் எடுக்கப்பட்டுள்ரன.
02.
அதற்கிைங்க இந்த அறிவித்தல் கீவற குறிப்பிடப்பட்டுள்ர மூன்று லகுதிகலரச் ோர்ந்த
பயிநர்களுக்கு ாத்திவ ஏற்புலடதாகும் என்பலத லலியுறுத்த விரும்புகின்வமன்.
I.

2021.12.31 ஆம் திகதியில் ஒரு லருடப் பயிற்சிலப் பூர்த்தி பேய்துள்ர இதுலலயில்
நிலயம் MISCO பதாகுதியில் பதன்படாத பயிலுநர்கள்

II.

2021.12.31 ஆம் திகதியில் ஒரு லருட பயிற்சிலப் பூர்த்தி பேய்ாத எனினும்
வதலலான தலகலகலரப் பூர்த்தி பேய்துள்ர, இதுலலயில் நிந்த வேலல
நிலயபான்றில் இலைக்கும் கடிதம் கிலடக்கப் பபமாத பயிலுநர்கள்

III.

வற்படி எந்த லகுதிலச் ோர்ந்திருந்த வபாதிலும்/ ோர்ந்திாத வபாதிலும், ாகாை/
ாகாை ேலபப் பாடோலய ற்றும் வதசி பாடோலய பட்டில்களில் தலறுதயாக
உள்ரடக்கப்பட்டுள்ர பயிலுநர்கள் (இதுலலயில் ாகாை ேலபபான்றில்/ அே
வேலலயில் நிந்த நினக் கடிதபான்று கிலடக்கப்பபற்றிாதலர்கள் அல்யது
நினம் லறங்கும் பேன்முலமயில் உள்ரடக்கப்படாதலர்கள்)

03.
வற்குறித்த மூன்று பயிலுநர் லகுதிகள் பதாடர்பில் எழுந்துள்ர பிச்சிலனகலரத்
வதடிறிந்து விலலாகத் தீர்த்து லலப்பதற்காக Google படிலபான்று அறிமுகப்படுத்தப்படுகின்மது.
இலைப்பு (Link) : https://bit.ly/3GoqRi9
04.
உங்கள் Gmail முகலரிலப் பன்படுத்தி அந்தப் படிலத்திற்குச் பேன்று உரி தகலல்கலர
உள்ளீடு பேய்யுங்கள். அதற்காக 2022.01.14 ஆம் திகதி முதல் 2022.01.17 ஆம் திகதி நள்ளிவு 12 ணி
லல காயம் அலகாேம் லறங்கப்படுகின்மது. வவய குறிப்பிட்ட பிச்சிலனகலரக் பகாண்ட
உத்திவாகத்தர்கள் பல்வலறு முலமகளில் இது பதாடர்பில் எழுத்துமூயமும் லாய்பாழி மூயமும்
விோலை பேய்துள்ரதுடன் அந்த ஒவ்பலாரு உத்திவாகத்தரும் வவய குறிப்பிட்ட Google
படிலத்தில் தகலல்கலர உள்ளீடு பேய் வலண்டும்.

ஒப்பம்./ எஸ். ஆவயாகபண்டா
இலைந்த வேலல பணிப்பாரர் நாகம்
அே வேலலகள், ாகாை ேலபகள் ற்றும் உள்ளூாட்சி அலச்சு

