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கல்வி அகமச்சின் சசயலா ரின் ED / 02/29/4/01/113 (2021)  ஆம் இலக்க 
மற்றும் 2022.04.07 ஆந் ேிகேி கடிேத்ேின் மூலம் தமல் மாகாண சகபப் 
பாடசாகலகளுக்கு நியமனம் சசய்வேற்கு எனக்கு  அனுப்பப்பட்டுள்  
தேசிய கற்பித்ேல் விஞ்ஞான டிப்த ாமாோரர்களுக்கான நியமனக் 
கடிேங்கள் வழங்குவது . பின்வருமாறு இடம்சபறும்.  
 
 

 இேனுடன் பிரசுரிக்கப்பட்டுள்   தமல் மாகாண சகபக்கு நியமனம் 
சசய்யப்படவுள் வர்க ின் சபயர்ப் பட்டியலில் உங்களுக்குரிய ஆசன 
இலக்கம் சவ ியிடப்பட்டுள் துடன்,. உரிய தநரத்துக்கு நியமனக் 
கடிேத்கே சபற்றுக்சகாள்  அந்ே ஆசனத்ேில் வந்து அமருமாறு 
அன்புடன் தகட்டுக்சகாள்கிதேன். 

ேிகேி  
 

2022.05.02   ஆந் 
ேிகேி வருகக 
ேருமாறு 
காட்டப்பட்டுள்  
நியமனம் 
சபறுபவர்கள்  
(இகணப்பு  01) 

தநரம்  இடம் 

2022.05.02 

 
பி.ப 1.30 

2 ஆம்  மாடி  , கல்வி 
அகமச்சின் தகட்தபார் 
கூடம்,புேிய மாகாண சகபக் 
கட்டடத் சோகுேி 209, 
சடன்சில் சகாப்தபகடுவ 
மாவத்கே,பத்ேரமுல்ல.   

 
2022.05.03 

 
2022.05.03  ஆந் ேிகேிக்குரிய 
நியமனம் சபறுவபர்க ின் 
சபயர் பட்டியல்க ில் ேமது 
சபயர்  இடம்சபற்றுள்  
கட்டத்ேிற்குரிய தநரத்ேில்  
வருகக ேரதவண்டும் 
.(இகணப்பு  02,03,04,05,06) 
 
 

 
2 ஆம்  மாடி  , கல்வி 
அகமச்சின் தகட்தபார் 
கூடம்,புேிய மாகாண சகபக் 
கட்டடத் சோகுேி 209, 
சடன்சில் சகாப்தபகடுவ 
மாவத்கே,பத்ேரமுல்ல.   



 இந்ே நியமனத்கே ஏற்றுக்சகாள்வேற்கு நியமனம் சபற்ேவர் 
கட்டாயம் வருகக ேர தவண்டும். மற்றும் உங்கள்   நியமனக் கடிேம் 
தவறு எந்ே ேரப்பினருக்கும் ஒப்பகடக்கப்படமாட்டாது. 
 
 

 நியமனம் வழங்கப்படும் இடத்ேிற்கு நியமனம் சபறுபவர் மட்டுதம 
வருகக ேர முடியும் , எந்ே காரணத்ேிற்காகவும் தவறு எந்ே ேரப்பினரும் 
அவ் இடத்ேிற்கு சசல்ல அனுமேிக்கப்பட மாட்டார்கள். 
 

 நியமனத்கே ஏற்றுக்சகாள்வேற்கு கடிேத்ேில் குேிப்பிடப்பட்டுள்  
தநரத்ேில் மட்டும் வருகக ேர தவண்டும் மற்றும் அன்கேய ேினம் 
உங்க ின் தேசிய அகடயா  அட்கட / பிே சசல்லுபடியாகும் அகடயா  
அட்கடகய (கடவுச்சடீ்டு / சாரேி அனுமேிப் பத்ேிரம் ) சகாண்டு வர 
தவண்டியது கட்டாயமாகும் 
 

 இந்ே நிகழ்வில் நீங்கள் மிகுந்ே தேகாதராக்கியத்துடன்  
கலந்துசகாள்  தவண்டும், முகக்கவசம் அணிவது மற்றும் முகேயான 
சுகாோர நகடமுகேகக ப் பின்பற்றுவது அவசியம் ஆகும். 

 
 

 உங்களுக்கு ஏோவது காரணத்ேினால் 2022.05.02/2022.05.03 அன்று இந்ே 
நியமனத்ேிகனப் சபே வருகக  ேர முடியாமல் தபானால்,  அது 
சோடர்பாக edu.my.wp@gmail.com என்ே மின்னஞ்சல் மூலம் எங்களுக்குத் 
அேியத்ேரவும், அேில் மீண்டும் உங்கக  சோடர்பு சகாள் க்கூடிய 
சோகலதபசி இலக்கத்கேக் குேிப்பிட தவண்டும். 
 

 அன்கேய ேினம் ோபன நடவடிக்கககளுக்காக  உங்க ின் சசாந்ே 

நீலம்/கறுப்பு தபனாகவ பயன்படுத்துவது நல்லது. 
 

 ஆசிரியர் பணியின் சகௌரவத்ேிகன பாதுகாக்கும் வககயில் 
நியமனம் சபற்ே அகனவரும் உரிய ஆகடயில் வருகக ேர தவண்டும். 
 

சிேிதசாம சலாக்குவிோரண 
சசயலா ர் 
மாகாணக் கல்வி அகமச்சு  
தமல் மாகாணம். 



 
  
 
 


