ED/03/40/02/04/02-(2020)

2020-07-28

அன்ோ்து மதிக செௐா்க் ,
ீன
் ெக் ஆனொௐா் ௌாௐக் ,
க் வி சிம்டு ஆனொௐா் ௌாௐக் ,
அன்ோ்து ாகாொக் க் வி் ொி் ா்க் ,

காழி கப்ப்பு

இயங் கை ைய் வி நி்லாை சேகல II லகுப் பு உத்திசாைத்த்ைளுை் ைான கைார் ரரவு
விருத்தி நிைற் ே்சித்திட்ட்
இங் னக க் வி ௌி்ாக மெனம்் மென் பிாொக் குறி் பி்் டி அெ் மெனம்் II்
கு் பு உோ்திமௐாகோ்ோ்க் I் கு் பி் கு ோவிமௐ்வு சறுோ் காக மோசிௐ க் வி
ௌிறுக்
அ் து க் வி அனெ்சு அங் கீகிக்கு்
பிிசோாரு ௌிறு்ோ்தினூாக
ௌாோ்ோ் டு் க் வி முகானோ்து் ் று் ௌி்ாக் சோா்ா் சகா் வு
அபிவிருோ்தி ம் சி் ாசௌறிசௐா்்றின் சோா்ௌ்திருோ்ோ் மொ்டு் .
இோ்் டி இங் னக க் வி ௌி்ாக மெனம்் II கு் பு உோ்திமௐாகோ்ோ்களுக்கா் (2009 ்
ருோ்தி் ௌிௐ்் ச் ) சகா் வு அபிவிருோ்தி ாசௌறிோ் சோாசா்்றின்
ௌாோ்ோ க் வி அனெ்சி்்
்ிோ  அபிவிருோ்திக் கின மூ் ஏ் ாடுக்
ம் சகா் ் ்டு் ். அ் ாசௌறிௐா்து கீ் குறி் பி்டு் ோ்் டி ௌாோ்ோ
உோ்மோசிக்க் ்டு் து.
ாசௌறி ௌனசறு் தி்ங் க் - பாடகநறி – 1) 2020/08/24 – 2020/08/27
- பாடகநறி – 2) 2020/09/02 – 2020/09/05
- பாடகநறி – 3) 2020/09/07 – 2020/09/10
இ் – க் வி ோனனோ்து அபிவிருோ்தி ் று் முகானோ்து பீ் , மீம
இ் ாசௌறிம் கௌ் து சகா்  எதி்ா்க்கு் 2009் ருோ்தி் இ.க.ௌி.மெனக்கு
ௌிௐ்் ச் று உங் க் ௌிறு்ோ்தி் / ாகாொோ்தி் ொி புிம் உோ்திமௐாகோ்ோ்கது
விங் கன கீம உ்  ாதிி் டிோ்தி் கனௐ ோௐாிோ்து 2020/08/10 அ் து அோ் கு
மு்்்் hrd.moe@yahoo.com எனு் மி்்்ை் ெ் முகிக்கு
சோிவிோ்துக் சகா் கி்்ம்். ( மோசிௐ ாொனக் உ்)
உத்திசாைத்த்
கப்

பதவி

உத்திசாைபூ்ல
முைலி

அனு் பி

கதாகயசபசி
இய.

னக்குாறு

பங் குபம் று்
பாடகநறி
இயை் ை்

இ் ாசௌறிம் கௌ் து சகா் ோ் ோறிௐ்களுக்கு அோ் காக மீொ்டுசாரு ெௌ்ோ்்்
ங் க் ா்ாது எ்்து்்
உிௐ சகா் வு அபிவிருோ்தி் ாசௌறிமன்
சோாாோ உோ்திமௐாகோ்ோ்க் அ்கது கு் பு I ் கா் ோவிமௐ்வி்் மாது இது
மௌடிௐாக ோாக்க் செலுோ்து் எ்்ோன் அறிௐ் டுோ்துாறு் மக்டுக் சகா் கி்்ம்்.
ோமி் சாழி மூ உோ்திமௐாகோ்ோ்கது விங் கன பாடகநறி 3 ் கா் வி் ்டிௐலி்
குறி் பிடுாறு சோிவிோ்துக் சகா் கி்்ச்்
சீ.எ் .பீ.மே திகோ்்
க் வி் ொி் ா் (்ிோ  அபிவிருோ்தி)
க் விெ் செௐாருக்காக

