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இயங்ணக தகலல் ற்றும் கதரடர்பரடல் கதரறில்நுட்பச் சேணலின் 2 ஆம் லகுப்பு உத்திசரகத்தர்கள் 
 
இயங்ணக தகலல் ற்றும் கதரடர்பரடல் கதரறில்நுட்பச் சேணலில் நினம் கபற்றுள்ர  லகுப்பு 2 
இன் புதி உத்திசரகத்தர்கரின் சேணலத் துலக்கப்பிற்ேிப் பரடகநமிண ற்பரடு கேய்தல் 
 
சற்படி லிடம் கதரடர்பரக னது இணைியக்கம் ற்றும் 2020.09.18 ஆந் திகதி இவ்லணச்ேின் 

இணைத்தரத்தில்  ற்கமரரு அமிலித்தலின் கீழ் கலரிிடப்பட்டுள்ர கடிதத்துடன் கதரடர்புணடது. 
 

02.    இயங்ணக தகலல் ற்றும் கதரடர்பரடல் கதரறில்நுட்பச் சேணலின் 2 ஆம் லகுப்பிற்கரக 2019.07.01 
ஆந் திகதி முதல் ஆட்சேர்க்கப்பட்டுள்ர புதி உத்திசரகத்தர்கணரக் ககரண்ட  I CT2-I ND20-2  குளலினருக்கு 

2020 ஒக்சடரபர் ரதம் 05 ஆம் திகதி ஆம்பிக்கப்பட்டு முதல் இண்டு நரட்கரில் ரத்திம் நணடகபற்ம 

சேணலத் துலக்கப்பிற்ேிப் பரடகநமி நரட்டில் நியவுகின்ம சகரலிட் 19 கதரற்றுசநரய் கரைரக 

கதரடர்ச்ேிரக நடரத்த முடிரற் சபரனது. 
 

03.    அதனரல் அக்குளலினருக்கரன சேணலத் துலக்கப் பிற்ேிப் பரடகநமிண 2021.09.21 ஆந் திகதி 

கதரடக்கம் 2021.10.01 ஆந் திகதி லணரன கரயப்பகுதிினுள் லரநரட்கரில்  மு.ப 9.00 ைி முதல் 4.00 
லண நிகழ்நிணய முணமில் நடரத்துலதற்கு நடலடிக்ணக டுக்கப்பட்டுள்ரது ன்பதணன கிழ்ச்ேியுடன் 

அமித்தருகின்சமன். 
 

04.    இப்பிற்ேித் திட்டத்ணத நிகழ்நிணய முணமில் நடரத்த திட்டிடப்பட்டுள்ரதரல் அதற்கரக பங்குபற்றும் 

ேகய உத்திசரத்தர்களும் நிகழ்நிணய முணமின் ஊடரக MS Teams கன்கபரருளுடன்  இணைப்பிணன 

சற்ககரள்ரக்கூடி கைனி ற்றும் இணை லேதியும் அலேிப்படுகின்மது ன்பசதரடு இது கதரடர்பியரன 

பிற்ேி அர்வுகலரன்று 2021.09.17 ஆந் திகதி மு.ப. 9.00 ைிக்கு நிகழ்நிணய முணமில் நடரத்தப்படும் 

ன்பதுடன் அதற்கரக தவுடன் கயந்துககரள்ளுரறும் சகட்டுக்ககரள்கின்சமன். 
 

05.    இப்பிற்ேித்திட்டத்திற்கரக அணறப்பு லிடுக்கப்பட்டுள்ர இயங்ணக தகலல் ற்றும் கதரடர்பரடல் 

கதரறில்நுட்பச் சேணலின் 2 ஆம் லகுப்புணட உத்திசரகத்தர்கணர நிறுலனத் தணயலரின் அனுதியுடன் 

உரி தினங்கரில் நிகழ்நிணய முணமண ஊடரக பிற்ேித் திட்டத்தில் பங்சகற்பது கட்டரரனதரகும். 
 

06.    இயங்ணக தகலல் ற்றும் கதரடர்பரடல் கதரறில்நுட்பச் சேணலின் புதி உத்திசரகத்தர்களுக்கரக 

ஒளங்கு கேய்ப்பட்டுள்ர இச்சேணலத் துலக்கப் பிற்ேிப் பரடகநமிக்கரக உரி லணகில் கயந்து ககரண்டு 

அே சேணலக்கு லிணனத்திமனும் பனுறுதி ிக்கதுரன சேணலண லறங்குலதற்கு அவ்லமிலிணன 

திர்கரயத்தில் பன்படுத்துரறு தவுடன் அமித்தருகின்சமன். 
 
 
ஒப்பம்./ ஸ். ஆசயரகபண்டர 
இணைந்த சேணல பைிப்பரரர் நரகம் 
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