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அவநச்சுக்கின் கசனார்கள்/ இபாஜாங்க அவநச்சுக்கின் கசனார்கள் 

ஆவணக்குளக்கின் கசனார்கள் 

நாயட்ட கசனார்கள் 

திவணக்கத் தவயர்கள் 
 

சயவனற் ட்டதாாிகளுக்கு சயவயாய்ப்பு யமங்கும் ிகழ்ச்சித் திட்டம் - 2020 

இவணந்த சசவயக்கு ிபந்தப ினநம் கற்றுள் அியிருத்தி உத்திசனாகத்தர்களும் 

ிபந்தபப் னிற்சிக்காக சசவய ிவனங்கில் இவணக்கப்ட்டுள் னிலுர்களும் கடவநப் 

காறுப்சற்ல் 

 

சநற்டி யிடனம் கதாடர்ில் அபச சசவயகள், நாகாண சவகள் நற்றும் உள்ளூபாட்சி அவநச்சின் 

கசனாாின் 2022.01.03 ஆம் திகதின கடிதம் கதாடர்ில் கயத்வத ஈர்க்க யிரும்புகிசன்.  

 

02. அதடிப்வடனில் சநற்டி ிகழ்ச்சித்திட்டத்தின் கீழ் 2022.01.03 ஆம் திகதி பதல் அியிருத்தி 

உத்திசனாகத்தர் சசவயனில் ிபந்தப ினநங்கவப் கறும் உத்திசனாகத்தர்கள் சசவயனில் 

இவணக்கப்டும் சசவய ிவனங்கவ அந்த உத்திசனாகத்தர்கள் அிந்துககாள்யதற்காக அயற்ின் 

யிபங்கள் இத்துடன் கயினிடப்டுகின்.  

 

 https://bit.ly/3zzQ1YH   

 

03. சநலும் ீங்கள் பன்வயத்த தயினணித் சதவயப்ாடுகவயும் கயத்தில் எடுத்து உங்கள் 

ிறுயத்தில் சசவயனில் இவணக்கப்ட்டுள் உத்திசனாகத்தர்கின் கனர்ப் ட்டினவப் ின்யரும் 

இவணப்ில் ிபசயசித்துப் கற்றுக்ககாள் படியும்.  
 

 https://bit.ly/3G2JmZy  

 

04. அத்துடன் கடவநக்குச் சபகநிக்கும் சாதும் கடவநகவ ஒப்வடக்கும் சாதும் 

உத்திசனாகத்தர்களும் அசதசான்று ிறுயத் தவயர்களும் MISCO பவவநவனப் னன்டுத்த 

சயண்டின பவவனக் காட்டும் கதாமில்நுட் அிவுறுத்தல்கவயும் சநற்டி இவணப்புக்கில் 

ிபசயசிப்தன் பம் தித் தினாகப் கற்றுக்ககாள் படியும் என்வதப் ணிவுடன் அினத் 

தருகின்சன்.  

 

 

මකේ අා ය  ඔබකේ අා ය     දිනය  
எது இ  உநது இ   திகதி:         

My No Your No Date 

 

PS/GT/2020 (IIIකලළුම) 2022.01.07 



 

05. உத்திசனாகத்தர்களுக்கா கடவநகவ ஒப்வடப்தற்குப் காருத்தநா சப 

அட்டயவணகனான்று உங்கள் யசதிக்காக பன்கநாமினப்ட்டுள்துடன், அதற்கிணங்க கசனற்ட 

படியுநானின் தடங்கல்கள் இன்ி உத்திசனாகத்தர்களுக்கு கடவநகவ ஒப்வடக்கும் ணிவன 

சநற்ககாள் படியும் என்வதக் கயத்தில் ககாள்வும்.  

 

குிப்பு - ஏசதனும் ஒரு யிசசட ிவவநனில் திவணக்கத் தவயர்கள் சயறு யிதத்திா 

திட்டகநான்ின்ின் அடிப்வடனில் கடவநகவ ஒப்வடப்தற்குத் திட்டநிடுயதானின், அதற்காக 

சநற்குித்த சப அட்டயவணவனத் தவடனாக அவநன நாட்டாது, என்துடன் MISCO பவவநனில் 

கடவநகவப் காறுப்சற்வதப் திவு கசய்யதும் அதன் பம் தியிக்கப்ட்ட அபச சசவய 

ஆவணக்குளயின் கசனகாளங்கு யிதிகின் 03 நற்றும் 04 ஆம் ிற்சசர்க்வககவ இந்த 

சாக்கத்திற்காகப் னன்டுத்துயது கட்டானநாது என்வதயும் கயத்தில் ககாள்வும். 

 

06. குித்த திவணக்கத்தவயர்கின் அவமப்ின் டி புதின சசவய ிவனங்கில் கடவநப் 

காறுப்சற்கும்டி புதின ினநதாாிகளுக்கு அியிக்கப்ட்டுள்து. 

 

07. இந்ிகழ்ச்சினில் எயசபனும் ஒரு ஆளுக்கு சசவய ிவனம் காட்சினிக்காநல் சாயதற்கும் 

ினநக் கடிதகநான்று கிவடக்காநல் சாயதற்கும் ின்யரும் யிடனங்கள் காபணநாக அவநன படியும்.  

 

i. னிலுர்கள் எந்தகயாரு தபவயயும் உள்ீடு கசய்திருக்காவந, உள்ீடு கசய்த தபவுகள் 

பளவநனற்வயனாகக் காணப்டுதல். 
 

ii. சி ிபசதச கசனகங்கிால் சநற்ககாள்ப்டும் இற்வப்டுத்தல்கில் ஏற்டுகின் 

ிபச்சிவகள் 
 

iii. கல்யித் தவகவநகள் கதாடர்ில் சநதிக யிசாபவணகளுக்காக  சகாபப்டும் ஆயணங்கவ 

ஒப்வடக்காவந சான் யிடனங்கள் 

iv. நாகாண சவகள் (Province)/ நாகாண ாடசாவகள் (Provincial School), சதசின ாடசாவகள் 

(National School) நற்றும் அபசாங்க சசவய (Public) என்யற்றுக்கு இவடனில் ஏற்டும் 

ிர்ணனித்தல்  கதாடர்ா ிபச்சிவகள் 
 

v. கருந்கதாவகனா தபவுகள் னன்டுத்தப்டுயதால் ஏற்டும் கதாமில்நுட்க் சகாாறுகள் 

 

08. இந்த ிகழ்ச்சித்திட்டத்தின் கீழ் உத்திசனாகத்தர்களுக்கு கடவநகவப் காறுப்சற்தற்கு 

சாதுநா அவு காம் ினநக் கடிதத்தின் ஏற்ாடுகள் பம் யமங்கப்ட்டுள்தால் அடுத்து 

யரும் ஒரு யாபத்திற்குள்  சநற்குித்த ிபச்சிவகவத் தீர்த்து தவகவநகவப் பூர்த்தி கசய்துள் 

அவத்துப் னிலுர்களுக்கும் ிபந்தப ினநங்கள் யமங்குயதற்கு டயடிக்வககள் எடுக்கப்டும்.  

 

 

09. சநற்குித்த ிபச்சிவக்காகப் னன்டுத்தப்டும் ினானநா காப் குதினில் கடவநகவப் 

காறுப்சற்கும் சாது உத்திசனாகத்தர்கின் சசவய பப்புக்கு எந்தகயாரு ாதிப்பும் ஏற்டநாட்டாது.  

 

 



 

10. 2022.04.01 ஆம் திகதிவனக் ககாண்டதாக இவணந்த சசவயனில் ிபந்தப ினநங்கள் கவுள் 

னிலுர்கவ 2022.01.03 திகதினிலிருந்து வடபவக்கு யரும் யவகனில் ிபந்தப அடிப்வடனில் 

சசவய ிவன சசவயனில் இவணப்தற்கா கடிதங்கவயும் உாின நாயட்ட கசனார்களுக்கு 

அனுப்புயதற்கு டயடிக்வககள் எடுக்கப்ட்டுள் அசதசயவ அந்தப் னிலுர்களுக்கு குித்த சசவய 

ிவனங்கில் னிற்சினிப்தற்கா கடிதங்கள் கிவடக்கப் கற் ின்ர் அந்த சசவய 

ிவனங்கிலிருந்து யிடுயிப்புப் கற்று புதின சசவய ிவனங்களுக்குச் கசல்தல் சயண்டும். அந்தப் 

னிலுர்கள் கடவநக்குச் சபகநிப்தற்கு MISCO கதாகுதினின் னன்டுத்தப்டநாட்டாது. 

 

கயிக்கவும் - இந்தப் னிலுர்கில் கல்யி அவநச்சுக்கு அனுப்ப்ட்டுள் னிலுர்கள் அந்த  

   அவநச்சிடநிருந்து அவமப்பு யரும் யவப தற்காலிகநாக ஏற்கசய உள் சசவய  

   ிவனங்கில் கடவநக்குச் சபகநித்தல் சயண்டும். 

 

11.  சநற்டி யிடனம் கதாடர்ில் அபச சசவயகள், நாகாண சவகள் நற்றும் உள்ளூபாட்சி 

அவநச்சின் கசனாாின் 2022.01.03 ஆம் திகதின கடிதத்தின் 4, 5 நற்றும் 6 ஆம் ந்திகில் 

குிப்ிடப்ட்டுள் யிடனங்கள் கதாடர்ில் நீண்டும் கயத்வத ஈர்க்க யிரும்புகிசன்.  

 

 

ஒப்ம்./ எஸ். ஆசாகண்டாப 

இவணந்த சசவய ணிப்ார் ானகம் 

 


