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நிர்வாகம் - தமிழ்நாடு அமமச்சுப் ணி – உதவியாளர் 
 தவியிலிருந்து  தவி உயர்வில் (இருக்மகப் ணி) 
கண்காணிப் ாளராகப்  தவி உயர்வு வழங்குதல் – 15.03.2018-
ஆம் நாளில் உள்ளவாறு தகுதி வாய்ந்ததார் ப யர்ப் ட்டியல் 
தயார் பசய்தல் – விவரங்கள் அனுப் க் தகாருதல் – சார் ாக. 
 
தமிழ்நாடு  ள்ளிக் கல்வி இமை இயக்குநர் ( ணியாளர் 
பதாகுதி) பசயல்முமைகள், பசன்மை – 6. 
ந.க.எண். 014519 /அ3 / இ1 / 2018,     நாள்.      28.03.2018    

 
----- 

 15.03.2018-ம் ஆண்டிற்கு உதவியாளர்   தவியிலிருந்து  தவி உயர்வில் (இருக்மகப் ணி) 
கண்காணிப் ாளராகப்   தவி உயர்வு வழங்குவதற்காை ததர்ந்ததார் ப யர்ப் ட்டியல் தயாரிக்கும் 
ப ாருட்டு 15.03.2018-ம் நாளில் உள்ளவாறு தகுதி வாய்ந்த உதவியாளர்களின் ப யர்ப்  ட்டியலிமை 
தங்கள் அலுவலகம் சார் ாகவும் மற்றும் தங்கள் ஆளுமகக்குட் ட்ட அமைத்து சார்நிமல 
அலுவலகங்கள் சார் ாகவும் இத்துடன் இமைக்கப் ட்டுள்ள  டிவத்தில்  15.03.2018, அன்றுவமர  தவி 
உயர்வு ப ற்று உதவியாளர்களாகப்  ணிபுரியும் அமைத்துப்  ணியாளர்களின் விவரங்கமள இத்துடன் 
இமைக்கப் ட்ட   டிவத்தில் பூர்த்தி பசய்து அனுப்பி மவக்குமாறு பதரிவிக்கப் டுகிைது. 

 தமலும்  உதவியாளராகப்  தவி உயர்வுப்ப ற்று  ணியில் தசர்ந்தப் பின்ைர் உதவியாளர்  தவியில் 
இமளயவர்கமள ஒப்புதநாக்கி முன்தததியிட்டு உதவியாளர்  தவியில்  ணிவரன்முமை ப ற்ை 
 ணியாளர்களின் விவரங்கமளயும் முழுவடிவில்  ப ற்று அவர்கள் சார் ாை விவரங்கமள இத்துடன் 
இமைக்கப் ட்டுள்ள  டிவத்தில் பூர்த்தி பசய்து பதாகுப்பு  ட்டியமல மாவட்டக் கல்வி /மாவட்டத் 
பதாடக்கக் கல்வி அலுவலரின் குறிப்புமரயுடன் கீழ்க்கண்ட விவரப் டி இவ்வலுவலகத்திற்கு 
தனிந ர்மூலம் அனுப்பி மவக்குமாறு அமைத்து மாவட்டக் கல்வி /மாவட்டத் பதாடக்கக் கல்வி 
அலுவலர்களும் தகட்டுக்பகாள்ளப் டுகிைார்கள். அதற்தகற்ை வமகயில் தகுதியுள்ள  ணியாளர்களின் 
விவரங்கள் சார் ாக அமைத்து சார்நிமல அலுவலர்களிடமும்  இத்துடன் இமைக்கப் ட்டுள்ள 
 டிவத்திமை  அளித்து எவ்விதப் பிமழயுமின்றி பூர்த்தி பசய்து  ப ற்று  பதாகுப் றிக்மக தயார் பசய்து  
உடைடியாக அனுப்  தவண்டும். 

 2) இதில் எவர் ப யதரனும் விடு ட தநரிடின் பின்ைர் ஏற் டும் பின்விமளவுகளுக்கு 
சம் ந்தப் ட்ட மாவட்டக் கல்வி அலுவலர் மற்றும் மாவட்டத் பதாடக்கக் கல்வி ப ாறுப்த ற்க தநரிடும் 
எைவும் பதரிவிக்கலாகிைது. தமலும்  ரிந்துமர பசய்யப் டும்  ணியாளர்கள் மீது இவ்வியக்கத்திதலா 
அல்லது பிை கல்வித்துமை இயக்கத்திதலா அல்லது மாவட்ட ஆட்சியர் /ஒழுங்குநடவடிக்மக ஆமையர் 
மற்றும் லஞ்ச ஒழிப்பு ஆமையர் அலுவலகத்திதலா ஒழுங்கு நடவடிக்மக நிலுமவயில் இருந்தாதலா 
அல்லது ஒழுங்கு நடவடிக்மக முடிவு ப ற்று இருந்தாதலா அவ்விவரங்கள் முழுமமயாக அதற்காை 
ஆமை நகலுடன்  ணிப் திதவட்டில் இடப் ட்ட  திவுகளுடனும் முழுமமயாக வமகயில் அனுப்பி 
மவக்கப் டதவண்டும். தண்டமை நிமைதவற்ைப் ட்டிருந்தால் அதற்காை  ணிப் திதவட்டின்  திவுகள் 
மற்றும் உரிய ஆவைங்களின் நகல்கள் இமைக்கப் டதவண்டும். 
 



 3) இதற்கு முன்ைர்  ணித்துைப்பு பசய்தவர்கள் 15.03.2018 ததர்ந்ததார்  ட்டியலுக்கு தகுதிப றும் 
 ட்சத்தில் அவர்களது விவரங்கமளயும் உரிய ஆமை மற்றும்  ணிப் திதவட்டில்  திவு பசய்த 
விவரங்களுடன் அனுப்பி மவக்கப் ட தவண்டும். 
 

 4) தற்த ாது உதவியாளராகப்  ணிபுரி வர்கள் அப்த ாமதய ததர்ந்ததார்  ட்டியலில் உள்ள 
இமளயவர்கமள ஒப்புதநாக்கி முன்தததியிட்டு உதவியாளர்கள்  தவியில்  ணிவரன்முமை பசய்யப் ட்ட 
 ணியாளர்கள்  அத்திருத்திய  ணிவரன்முமை டி திருத்திய ஊதிய நிர்ையம் பசய்த ஆமை நகல் 
மற்றும்  ணிப் திதவட்டின்  திவு நகல், திருத்திய  ணிவரன்முமை ஆமையிைால் முன்ைதாகதவ 
ததர்வு நிமல வழங்கப் ட்டதால் ப ைப் ட்ட கூடுதல் பதாமக ஏததனும் அரசுக் கைக்கில் 
பசலுத்தப் ட்டிருப்பின்  அதன்  விவரம் ஆகியவற்றுடன்   அனுப்பி மவக்க தவண்டும். 
 

 சார்ந்த மாவட்டக் கல்வி /மாவட்டத் பதாடக்கக் கல்வி அலுவலர்கள் தமற்கண்ட 
அறிவுமரகமளத் தவைாமல் பின் ற்றி தங்கள் மாவட்டத்தில் தகுதியுள்ள அமைத்துப்  ணியாளார்களின் 
ப யரும் விடு டாமல் தசர்க்கப் ட்டுள்ளது என்ை சான்றுடன் அனுப்பிமவக்கப் டதவண்டும்.  முகப்பு 
கடிதத்தில் எத்தமை  ணியாளர்களின் விவரங்கள்  ரிந்துமர பசய்யப் ட்டுள்ளது என்றும் அதற்காை 
விவரப் ட்டியல் ஒன்றும் இைைத்து அனுப்பிமவக்கதவண்டும் அவ்வாறு  அனுப் ப் ட்ட  ட்டியலில் 
யாருமடய  ப யதரனும்  விடு ட்டுள்ளதாகப் பின்ைர் பதரிய வந்தால் அதற்காை முழுப்ப ாறுப்பு 
சம் ந்தப் ட்ட மாவட்டக் கல்வி /மாவட்டத் பதாடக்கக் கல்வி அலுவலர் மற்றும்  பிரிவு   ணியாளர்கமளதய  
சாரும்  எைவும்  பதரிவிக்கப் டுகிைது.  இச்பசயல்முமை கிமடக்கப் ப ற்ைவுடன் அமைத்து சார்நிமல 
அலுவலர்கள், சார்ந்த  ள்ளிகளுக்கு / அலுவலகங்களுக்கு அனுப்பி வி ரங்கமளப் ப ற்று உரிய 
காலக்பகடுவிற்குள் பதாகுத்து கீழ்க்கண்ட நாட்களில் தனிந ர் மூலம் தநரில் ஒப் மடக்கப் ட தவண்டும் 
எைவும் பதரிவிக்கப் டுகிைது. 
குறிப்பு:- 

1. இத்துடன் இமைக்கப் ட்டுள்ள  டிவம் 1 மற்றும்  டிவம் 2  ஆகியவற்றில் கண்டிப் ாக  எவ்வித 
மாற்ைமும் பசய்யக்கூடாது. 

2.  தவி உயர்வுக்கு தகுதியாைவர்களுக்காை  விவரம் ப ைப் டும்த ாது இத்துடன் 
இமைக்கப் ட்டுள்ள  டிவம் 1 மை தனியரிடம் பகாடுத்து எவ்வித அடித்தல் திருத்தலுமின்றி 
விவரங்கமள பூர்த்தி பசய்து ப ைப் ட தவண்டும். 

3. தனியரிடமிருந்து  ப ைப் ட்ட விவரங்களின் அடிப் மடயில்  டிவம் 2 ல் எவ்வித தவறுமின்றி 
மாவட்டக் கல்வி /மாவட்டத் பதாடக்கக் கல்வி அலுவலரால் பதாகுத்து அளிக்கப் ட தவண்டும். 

4. 15.03.2014-க்குப்  பின்ைர் உதவியாளர்  தவியில்  ணித்துைப்பு பசய்திருப்பின் அவர்களது ப யர்  
இப் ட்டியிலில்  கண்டிப் ாக  இடம்  ப ைக்கூடாது. 

5. முன்தததியிட்டு  ணிவரன்முமை பசய்யப் ட்டவர்களின் சார் ாக அதற்காை ஆமை  மற்றும் 
 ணிவரன்முமை பசய்யப் ட்ட நாள் ஆகியமவகளுக்காை ஆதார நகல்  கண்டிப் ாக  
இமைக்கப் ட  தவண்டும். 

6. முதன்மமக் கல்வி அலுவலரால்  பதாகுக்கப் ட்ட விவரத்திமை                   04.04.2018 க்குள் 

ceokkm@nic.in  மின்ைஞ்சலுக்கு அனுப் ப் டதவண்டும். 
7. தமற்காண் விவரங்கமள குறுந்தகட்டில்   திவு  பசய்து  கருத்துரு ஒப் மடக்கும்  நாளில் 

(05/04/2018 m‹W)  தநரடியாக அளிக்கப் ட தவண்டும். 
8. தமற்காண்  டிவத்தில் தததி குறிப்பிடும் த ாது  00/00/0000  என்ை முமையில் மட்டுதம  தட்டச்சு 

பசய்யப் ட தவண்டும். 
இமைப்பு :  டிவம் 1 மற்றும் 2     Kj‹ik¡ fšé mYty®, 

                                                                                                             f‹åahFkç kht£l« 

ப றுநர் 



1. TLjš Kj‹ik¡ fšé mYty®, f‹åahFkç kht£l« 

2. Kjšt®, MÁça® fšé k‰W« gæ‰Á ãWtd«, nj%® 

3. அமைத்து மாவட்டக் கல்வி /மாவட்டத் பதாடக்கக் கல்வி   mYty®fŸ    
4. kht£l cl‰fšé MŒths® mYtyf«, ehf®nfhéš 

efš 

1. mid¤J muR ca®/nkšãiy¥ gŸë¤ jiyikahÁça®fŸ. 

2. Ï›tYtyf gâahs®fŸ 

  

                                   
 


