
தமிழ்நாடு பள்ளிக் கல்வி இணைஇயக்குநர்(பணியாளர்ததாகுதி)  தெயல்முணைகள், தென்ணை - 6. 
ந. க. எண். 31407 / சி4/ இ2 / 2017 நாள்.   15 .05.2018. 

----- 
தபாருள்: தமிழ்நாடு பள்ளிக் கல்வி ொர்நிணைப் பணி - அரசு/நகராட்சி 

உயர்நிணை/மேல்நிணைப் பள்ளிகளில் பணிபுரியும் உடற்கல்வி 
ஆசிரியர்களிலிருந்து உடற்கல்வி  இயக்குநர் நிணை -2 ஆகப் பதவி 
உயர்வு அளிக்க தகுதிவாய்ந்மதார் ொர்பாக 01.01.2018 ல் உள்ளவாறு 
தற்காலிக மதர்ந்மதார் தபயர்பட்டியல் தயார் தெய்தல்- ொர்ந்து. 

பார்ணவ : 1. அரொணை (நிணை)எண்.753, ப.க.து. நாள்.06.07.1985 
2. அரொணை (நிணை) எண். 107, ப(ே)சீ.துணை, நாள்.18.08.2009. 
3. அரொணை (நிணை) எண்.27, ப.க.துணை நாள்.31.01.2000 
4. அரொணை(நிணை) எண்.26, ப.க.து. நாள்.27.02.2003 
5. அரசுக் கடிதம் (1டி) எண்.77/எம்1/2008, நாள்.15.02.2011 
6. அரொணை (நிணை) எண்.242/உ.க.(பி1)துணை, நாள்.18.12.2012 
7. பள்ளிக் கல்வி இணை இயக்குநர்(பணியாளர் ததாகுதி) 

தெயல்முணைகள் ந.க.எண்.31407/சி4/இ2/2017, நாள். 08.05.2017. 
8. பள்ளிக் கல்வி இணை இயக்குநர்(பணியாளர் ததாகுதி) 

தெயல்முணைகள் ந.க.எண்.31407/சி4/இ2/2017, நாள். 14.03.2018. 

  -----  

 அரசு/நகராட்சி உயர்நிணை/மேல்நிணைப் பள்ளிகளில் பணிபுரியும் உடற்கல்வி 
ஆசிரியர்களுக்கு உடற்கல்வி இயக்குநர் நிணை -2 ஆகப் பதவி உயர்வு வழங்குவது ததாடர்பாக 
உடற்கல்வி ஆசிரியர்களின் பணிமூப்புப் தபயர் பட்டியல் தயார் தெய்து அணைத்து முதன்ணேக் 
கல்வி அலுவைர்களுக்கும் அனுப்பப்பட்டு, அதைடிப்பணடயில் அணைத்து முதன்ணேக் கல்வி 
அலுவைரிடமிருந்து மெர்க்ணக/நீக்கம்/திருத்தங்கள் விவரம் தபைப்பட்டு தயார் தெய்யப்பட்ட 
பணிமூப்புப் தபயர் பட்டியலிருந்து   01.01.2018ல்   உள்ளவாறு    உடற்கல்வி இயக்குநர் நிணை -2 
ஆகப்பதவி     உயர்வு     அளிக்க/ தகுதிவாய்ந்மதார்    ொர்பாக  30.03.1999  முடியநியேைம் 
தெய்யப்பட்டு பணியாற்றுபவர்களில் இளங்கணை பட்டம் படிப்புடன்/பி.பி.எட்./பி.பி.இ.எஸ் பட்டம் 
தபற்ைவர்கள் ொர்பாை தகுதியுள்மளார் தற்காலிக மதர்ந்மதார் தபயர்ப் பட்டியலும் ேற்றும் 
கீழ்காணும் காரைங்களின் அடிப்பணடயில் மேற்படி பதவி உயர்வுக்கு தகுதியில்ைாமதார் தபயர்ப் 
பட்டியலும் தயார் தெய்யப்பட்டுள்ளது. 



1. இணடநிணைக் கல்வி/மேல்நிணைக் கல்வி பயிைாதவர்கள் 
2. இளங்கணை பட்டப்படிப்பு  பயிைாதவர்கள்  
3. பி.பி.எட்(ே) பி.பி.இ.எஸ். பயிைாேல் மநரடி  எம்.பி.எட் (ே)எம்.பி.இ.எஸ் பயின்ைவர்கள் 
4. மகாணவ, இராேகிருஷ்ைா மிஷன் விமவகாைந்தா பல்கணைக்கழகத்தில் 29 நாட்கள்   

காை வகுப்பில் பி.பி.எட் பயின்ைவர்கள் 
5. நீதிேன்ை வழக்கு நிலுணவயிலுள்ளவர்கள். 
6. மூன்று வருடத்துக்கு பதவி உயர்வில் உரிணேவிடல் தெய்தவர்கள் 
7. உடற்கல்வி ஆசிரியர் பதவியில் பணிவரன்முணை/தகுதிகாண் பருவம் முடிக்காதவர்கள் 

 மேற்படி தகுதியுணடமயார் பட்டியல்  ேற்றும் தகுதியற்மைார் பட்டியலில் இடம் 
தபற்றுள்ளவர்கள் ொர்பாக கருத்துருக்கணள தயார் தெய்து கீழ்க்கண்ட அட்டவணையில் 
குறிப்பிட்டுள்ள நாட்களில் மநரில் ஒப்பணடக்கப்பட மவண்டுதேை அணைத்து முதன்ணேக் 
கல்வி அலுவைர்களுக்கும் ததரிவிக்கப்படுகிைது. 
 

வ. 
எண் 

ோவட்டம் கருத்துருக்கள் ெேர்ப்பிக்க 
மவண்டிய மததி 

01 கன்னியாகுேரி, திருதநல்மவலி, தூத்துக்குடி, 
இராேநாதபுரம், சிவகங்ணக, விருதுநகர்,மதனி , ேதுணர, 
திண்டுக்கல், நீைகிரி, திருப்பூர், மகாணவ, ஈமராடு, 
மெைம், நாேக்கல், கிருஷ்ைகிரி 

 23.05.2018 
காணை 10 ேணி 

02 தருேபுரி, புதுக்மகாட்ணட, கரூர், அரியலூர், தபரம்பலூர், 
திருச்சி, நாகப்பட்டிைம், திருவாரூர், தஞ்ொவூர், 
விழுப்புரம், கடலூர், திருவண்ைாேணை, மவலூர், 
காஞ்சிபுரம், திருவள்ளூர், தென்ணை 

24.05.2018 
காணை 10 ேணி 

   
 மேலும்,  மேற்படி உடற்கல்வி இயக்குநர் நிணை -2 பதவி உயர்விற்காை தற்காலிக 
மதர்ந்மதார் தபயர் பட்டியல் ேற்றும் தகுதியில்ைாமதார் தபயர்  பட்டியலில் காைப்படும் 
உடற்கல்வி ஆசிரியர்கள் ொர்ந்த கருத்துக்கணள குறிப்பிடப்பட்டுள்ள நாட்களில் ொர்ந்த பிரிவு 
எழுத்தர் மூைம் தவைாது மநரில் ெேர்ப்பிக்க உரிய நடவடிக்ணக மேற்தகாள்ளவும் அணைத்து 
முதன்ணேக் கல்வி அலுவைர்களுக்கும் அறிவுறுத்தப்படுகிைது. 



  இது மிகவும் அவெரம் 

இணைப்பு :1. தற்காலிக மதர்ந்மதார் தபயர் பட்டியல் 
             2. தகுதியில்ைமதார் தபயர் பட்டியல் 
          ஓம்/- தப.குப்புொமி 

  இணைஇயக்குநர்(பணியாளர்ததாகுதி)  
 

தபறுநர் 
அணைத்து முதன்ணேக் கல்வி அலுவைர்கள் 
 

kht£l¡ fšé mYty® mYtyf«, j¡fiy 

e. f. v©. 631/M1/2018 ehŸ    17.05.2018 

******* 
 efš mid¤J kht£l¡ fšé mYty®fS¡F« mD¥gyh»wJ. 01.01.2018š 

cŸsthW mid¤J muR ca®ãiy/nkšãiy¥ gŸëfëš gâòçªJ tU« cl‰fšé 

MÁça®fëèUªJ gjé ca®Î _y« cl‰fšé Ïa¡Fe® ãiy 2 gjé¡F jFÂ 

thŒªnjh® g£oaš jah® brŒJ _‹W efšfëš Ï¤Jl‹ Ïa¡Fe® brašKiwfëš 

bjçé¤J be¿Kiwfis fil¥Ão¤J 18.05.2018 m‹W fhiy 10 kâ¡FŸ r«kªj¥g£l 

MÁça®tê neçš rk®¥Ã¡f mid¤J muR ca®/nkšãiy¥gŸë jiyikahÁça®fŸ 

m¿ÎW¤j¥gL»wh®fŸ. ÏÂš vªjéjkhd fhyjhk¤Â‰F Ïlkë¡fhkš brašgLkhW 

bjçé¡f¥gL»wh®fŸ. 

 

Ïiz¥ò: got«       kht£l¡ fšé mYty®, 

                        j¡fiy 

bgWe® 

 jiyikahÁça®, 

            muR ca®ãiy/nkšãiy¥ gŸëfŸ. 

            j¡fiy fšé kht£l«. 


