
//மின்னஞ்சலில்// 
 

தமிழ்நாடு பள்ளிக்கல்வி இணை இயக்குநரின் (பணியாளர் ததாகுதி) தசயல்முணைகள் தசன்ணன – 600 
006. 

ந. க. எண். 9154 / அ4 / இ3 / 2018,  நாள். 11.04.2018. 
--- 

தபாருள் : தமிழ்நாடு அணைச்சுப்பணி –  இளநிணை உதவியாளர் / தட்டச்சர்கள் 
/சுருக்தகழுத்து தட்டச்சர் நிணை–3 ஆகியயார்களுக்கு - 
உதவியாளராகப் பதவி உயர்வு / பணிைாறுதல் வழங்குவது - 15.03.2017  
நிைவரப்படி தகுதி தபற்ைவர்கள் விவரங்கள் யகாருதல் – சார்பு. 

பார்ணவ : 1. அரசாணை எண்.97, பணியாளர் ைற்றும் நிர்வாகச் சீர்திருத்தத் துணை, 
நாள். 14.02.1996. 

2. அரசாணை எண்.16, பணியாளர் ைற்றும் நிர்வாகச் சீர்திருத்தத் துணை, 
நாள். 21.02.2002. 

3. தசன்ணன -6, பள்ளிக் கல்வி இணை இயக்குநர் (பணியாளர் ததாகுதி) 
அவர்களின் தசயல்முணைகள் ந.க. எண். 35116/அ4/இ3/2017,  நாள். 
04.08.2017. 

--- 
 யைற்காண் தபாருள் சார்பாக பள்ளிக் கல்வித் துணையில் பணிபுரியும் இளநிணை 

உதவியாளர்கள் / தட்டச்சர்களுக்கு  உதவியாளர் பதவி உயர்வு ைற்றும் சுருக்தகழுத்துத் தட்டச்சர் 

நிணை–IIIலிருந்து உதவியாளர்களாகப் பணி ைாறுதல்  வழங்குதல் சார்ந்தும் 15.03.2018 நிைவரப்படி 

உதவியாளர் பதவி உயர்வு தபறுவதற்குத் தகுதிவாய்ந்த நபர்கள் விவரங்கணள அணனத்து சார்நிணை 

அலுவைர்களிடமிருந்து தபற்று முன்னுரிணைப் பட்டியல் தவளியிட்டு பதவி உயர்வு வழங்கப்பட 

யவண்டியுள்ளது. 

 பார்ணவ (3)ல் காணும் தசயல்முணைகளின்படி 15.03.2017 நிைவரப்படி உதவியாளர் பதவி 

உயர்வுக்குத் தகுதியான முன்னுரிணைப் பட்டியல் தவளியிடப்பட்டது.  அப்பட்டியலின்படி பதவி உயர்வு 

வழங்கப்பட்டவர்கணளத் தவிர்த்து அடுத்து உள்ள 200 நபர்களுக்கான பட்டியல் இத்துடன் இணைத்து 

தவளியிடப்படுகிைது.  அப்பட்டியலுக்குள் (25.04.2013க்குள் பணிநியைனம் தபற்ை இளநிணை 

உதவியாளர் / தட்டச்சர் / சுருக்தகழுத்துத் தட்டச்சர் நிணை–3) நாளது யததியில் 15.03.2018க்குத் தகுதி 

தபற்ை நபர்களின் விவரங்கணள ைட்டும் இத்துடன் இணைக்கப்பட்டுள்ள படிவத்தில் தபற்று, அதன் 

ததாகுப்புப் பட்டியலிணன உடனடியாகப் பள்ளிக் கல்வி இணை இயக்குநர் (பணியாளர் ததாகுதி) 

அவர்களின் தபயரிட்ட முகவரிக்கு அனுப்பி ணவக்குைாறு அணனத்து சார்நிணை அலுவைர்கள் 

யகட்டுக் தகாள்ளப்படுகிைார்கள்.  

  

 



இத்துடன் இணைக்கப்பட்டுள்ள படிவத்தில் ஒவ்தவாரு பணியாளர் சார்பாகவும் 

தனித்தனியாக விவரம் தபைப்படல் யவண்டும். அணனத்துக் கைங்களும் முழுணையாகப் பூர்த்தி 

தசய்திருத்தல் யவண்டும்.  கருணைஅடிப்பணடயில் நியைனம் தபற்ை பணியாளர்கள் சார்பாக 

தவளியிடப்பட்ட பணிவரன்முணை ைற்றும் தகுதிகாண் பருவம் முடித்தலுக்கான அரசாணைகளின் 

நகல்கள் கண்டிப்பாக இணைத்தனுப்பப்படயவண்டும். 

 பார்ணவ 1ல் காணும் இவ்வரசாணையின்படி 14.02.1996 ைற்றும் அதற்குப்பின் இளநிணை 

உதவியாளராகப் பதவி உயர்வு தபற்ைவர்களுக்கு இளநிணை உதவியாளர் பதவியில் தகுதிகாண் 

பருவம் முடித்தல் கட்டாயைாக்கப்பட்டுள்ளது. பார்ணவ (2)ல் காணும் அரசாணையின்படி உதவியாளர் 

பதவி உயர்வு தபைத் தகுதியுள்ள தட்டச்சர்கள் அணனவரும் 15.03.2018 அன்ணைய யததியியைா 

அல்ைது அதற்கு முன்யபா ஒரு வருட காைம் இளநிணை உதவியாளர்  பயிற்சியிணனப் 

தபற்றுள்ளார்கள் என்பதற்கான சான்றிணன அன்னார் பணிபுரியும் அலுவைகத் தணைவரிடம் தபற்று 

இணைத்தல் யவண்டும். இந்த அறிவுணரகணளப் பின்பற்றி முன்னுரிணைப் பட்டியலுக்கான 

விவரங்கள்அனுப்புதல் யவண்டும் என முதன்ணைக் கல்வி அலுவைர்களுக்கு அறிவுறுத்தப்படுகிைது. 

 சுருக்தகழுத்து தட்டச்சர் நிணை-3லிருந்து பணிைாறுதல் மூைம் உதவியாளராக நியைனம் 

தபைத் தகுதி தபற்றுள்ள (சுருக்தகழுத்து தட்டச்சர் நிணை-3 பணியில் 5 ஆண்டு காைம் பணி 

முடித்திருத்தல் யவண்டும்) பணியாளர் எவரும் விருப்பம் ததரிவிப்பின், அவர்களது 

பணிவிவரங்கணளயும் உரிய படிவத்தில் பணிந்தனுப்புைாறு முதன்ணைக் கல்வி அலுவைர்களுக்குத் 

ததரிவிக்கப்படுகிைது.  

 இப்பட்டியலில் தங்கள் ைாவட்டத்தில் உள்ள அணனத்து தகுதி தபற்ை பணியாளர்களது 

தபயர்களும் விடுபடாைல் விவரங்கணளப் தபற்றுத் ததாகுத்து அனுப்புைாறும், அதற்கான 

சான்றிணனத் ததாகுப்புப் பட்டியலில் வழங்கிடுைாறும் முதன்ணைக் கல்வி அலுவைர்கள் 

அறிவுறுத்தப்படுகிைார்கள். ஒவ்தவாரு பணியாளர் சார்பிலும் தனித்தனியாக விவரப்படிவம் ைற்றும் 

ததாடர்புணடய இணைப்புகள் அணனத்தும் முதன்ணைக் கல்வி அலுவைரின் ததாகுப்புப் பட்டியலுடன் 

இணைத்தனுப்பப்பட யவண்டும். அணனத்து சார்நிணை அலுவைகங்கள் / பள்ளிகளிடமிருந்து 

விவரங்கணளப் தபற்று 



 

 

ததாகுப்பு பட்டியலிணனத் தயார் தசய்து உடனடியாக  25.04.2018க்குள் தவைாைல் அனுப்பி ணவக்கப்பட 

யவண்டும் என மீளவும் வலியுறுத்தப்படுகிைது. 

 இதில் காைதாைதம் கண்டிப்பாகத் தவிர்க்கப்பட யவண்டும் என்றும், தகுதி வாய்ந்த 

பணியாளர்களின் தபயர் ஏதும் ததாகுப்புப் பட்டியலில் விடுபட்டிருப்பின், அதற்கு சார்ந்த முதன்ணைக் 

கல்வி அலுவையர முழுப் தபாறுப்யபற்க யவண்டுதைனவும் ததரிவிக்கைாகிைது. 

இணைப்பு :   
1. 200 நபர்களுக்கான முன்னுரிணைப் பட்டியல் 
2. படிவம். 

                                                                          ஒம்./- தப. குப்புசாமி, 
இணை  இயக்குநர்  (பணியாளர் ததாகுதி). 

 
தபறுநர்-  அணனத்து முதன்ணைக் கல்வி அலுவைர்கள். 
  
நகல் :  ததாடக்கக் கல்வி இயக்குநர், தசன்ணன-6 
நகல் :  தைட்ரிகுயைஷன் பள்ளிகள் இயக்குநர்,  

தசன்ணன-6 
நகல் :  இயக்குநர், ைாநிை கல்வியியல் ைற்றும் ஆராய்ச்சி 

நிறுவனம், தசன்ணன-6 
நகல் :   இயக்குநர், பள்ளிசாரா ைற்றும் வயது வந்யதார் கல்வி  

இயக்ககம், தசன்ணன -6 
நகல் :   ைாநிை திட்ட இயக்குநர், அணனவருக்கும் கல்வி   

இயக்ககம்,  தசன்ணன – 6. 
நகல் :  இயக்குநர், அணனவருக்கும் இணடநிணைக் கல்வித்  

திட்ட இயக்ககம், தசன்ணன -6 
நகல் :  உறுப்பினர் தசயைர், ஆசிரியர் யதர்வு வாரியம்,  

தசன்ணன -6 
நகல் :  இவ்வலுவைக ‘அ2’ பிரிவு. 
நகல் :  IAS, CIP   Men & Women. 

 
 
 
   
     
    தங்கள் இயக்ககம் சார்ந்த       
    விவரங்கள் அனுப்பும் தபாருட்டு     
    தகவலுக்காகப்                      
    பணிந்தனுப்பப்படுகிைது. 

 
 
 
 
 



 
படிவம் 

15.03.2018  நிைவரப்படி கூடுதைாக யசர்க்கப்பட யவண்டிய இளநிணை உதவியாளர் / தட்டச்சர் /  
சுருக்தகழுத்துத் தட்டச்சர் நிணை-3  பதவியிலிருந்து உதவியாளர் பதவிக்கு முழுத் தகுதி தபற்ைவர்கள் 

விவரம் 

1. தபயர் / பதவி  
2. பணிபுரியும் அலுவைகம்  
3. பிைந்த யததி  
4. தற்யபாணதய பதவியில் முதல் நியைன நாள்.  
5. இளநிணை உதவியாளர் / தட்டச்சர் பதவியில் 

பணிவரன்முணை தசய்யப்பட்ட நாள் (கருணை 
அடிப்பணடயில் நியைனம் தபற்ைவர்கள் சார்பாக 
அரசாணை எண் ைற்றும் யததி குறிப்பிட்டு, அதன் 
நகல் இணைக்கப்படல் யவண்டும்.) 

 

6. தற்யபாணதய பதவியில் நியைன முணை 
(யதர்வாணையம் மூைம் / கருணை அடிப்பணட / பதவி 
உயர்வு / பிை துணையிலிருந்து ைாறுதல்) 

(1) தமிழ்நாடு யதர்வாணையக்குழு மூைம் 
யதர்ந்ததடுக்கப்பட்டிருப்பின் யதர்ச்சி தபற்ை 
ஆண்டு / தரம் எண் குறிப்பிடப்பட யவண்டும். 

(2) பதவி உயர்வு மூைம் நியைனம் தபற்றிருப்பின் 
எந்தப் பதவியிலிருந்து வந்தவர் என்ை விவரம் 
ைற்றும் பதவி உயர்வு ஆணை விவரம். 

(3) பிைதுணையிலிருந்து ைாற்ைப்பட்டிருப்பின், 
துணை ைாற்ைலுக்கான அனுைதி ஆணை 
விவரம், பிைதுணையில் பணியில் யசர்ந்த நாள் 
ைற்றும் கல்வித் துணையில் இளநிணை 
உதவியாளர் / தட்டச்சர் பணியில் யசர்ந்த நாள். 

 

7. இளநிணை உதவியாளர் / தட்டச்சர் பதவியில் 
தகுதிகாண் பருவம் முடித்த நாள் / ஆணை விவரம் 
(கருணை அடிப்பணடயில் நியைனம் தபற்ைவர்களுக்கு 
அரசாணையின் நகல் இணைக்கப்படல் யவண்டும். 

 

8. கல்வித்தகுதி  
9. பள்ளியில் தமிழ் பயிைவில்ணை எனில், தமிழ் 

இரண்டாம் தைாழித் யதர்வில் (TNPSC) யதர்ச்சி தபற்ை 
விவரம். 

 

/த.பி.பா./ 
 

 

 

 



..2. 

10. துணைத் யதர்வுகளில் யதர்ச்சி தபற்ை விவரம் யதர்வு எழுதிய 
ைாதமும், ஆண்டும் 

யதர்வு முடிவு 
தவளிவந்த நாள் 

 அ) பள்ளித் துணை ஆய்வர் யதர்வு பாகம் - 1   
 ஆ) பள்ளித் துணை ஆய்வர் யதர்வு பாகம் - 2   
 இ) பள்ளித் துணை ஆய்வர் யதர்வு பாகம் - 3   
 ஈ) சார்நிணை அலுவைர்களுக்கான கைக்குத் யதர்வு 

பாகம் - 1 
  

 உ) ைாவட்ட அலுவைக நணடமுணை நூல் யதர்வு   
11. பவானிசாகர் பயிற்சி தபற்ை  நாட்கள் ைற்றும் யதர்ச்சி 

தபற்ை விவரம். 
 

12. தட்டச்சராக பணிபுரியும் பணியாளர் எனில், இளநிணை 
உதவியாளர் பயிற்சி தபற்ை காைம். 

 

12 
(a) 

தட்டச்சராக பணிபுரியும் பணியாளர் எனில், “Computer 
on Office Automation” முடித்த யததி (ஆதார 
ஆவைத்துடன்) 

 

13. உதவியாளர் பதவி உயர்வு ஏற்கனயவ வழங்கப்பட்டு 
தற்காலிகப் பணித் துைப்பு தசய்திருப்பின், அதணன 
(temporary relinquishment) ஏற்றுக் தகாள்ளப்பட்ட 
ஆணையின் எண் ைற்றும் யததி. 

 

14. கடந்த 5 ஆண்டுகளில் தண்டணன ஏதும் 
அளிக்கப்பட்டுள்ளதா? ஆம் எனில், அதன் முழு 
விவரம். 

 

15. அன்னார் மீது தமிழ்நாடு குடிமுணைப்பணி                            
(ஒழுங்கு ைற்றும் யைல்முணையீடு) விதிகளில், விதி 
17(பி) ன் கீழ் ஒழுங்கு நடவடிக்ணக ஏதும் நிலுணவயில் 
உள்ளதா?  

 

16. பணியாளர் நீண்டகாைம் (ஓராண்டு) விடுப்பில் 
உள்ளாரா? 

 

17. பணியாளரின் பதவி உயர்வு குறித்து சார்நிணை 
அலுவைரின் ததளிவான பரிந்துணர. 

 

 
 யைற்காணும் விவரங்கள் அணனத்தும் பணிப்பதியவட்டுடன் ஒப்பிட்டு சரிபார்க்கப்பட்டது. 
        அலுவைரின் ணகதயாப்பம். 
 தகுதிவாய்ந்த அணனத்துப் பணியாளர்களின் தபயர்களும் விடுபடாைல் ததாகுத்து 
அனுப்பப்பட்டுள்ளது எனச் சான்ைளிக்கப்படுகிைது. 
 

முதன்ணைக்கல்வி அலுவைரின் ணகதயாப்பம். 
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