
மி�ன�ச��லமாக

தமி�நா� ப�ளி� க�வ� இைணஇய��நரி� (ேம�ந�ைல�க�வ�)
ெசய��ைறக�, ெச�ைன - 6

ந.க.எ�. 049969/டப���2/இ1/2019, நா�.17.10.2019

ெபா��: தமி�நா� ேம�ந�ைல�க�வ��பணி – 01.01.2019
ந�லவர�ப� ப�டதாரி ஆச�ரிய� பணிய�����
பணிமா�த� �ல� ��கைல ப�டதாரி
ஆச�ரிய�களாக பதவ� உய�� வழ�க� த�த� வா��த
நப�களி� ேத��ேதா� ெபய��ப��ய� ெவளிய��த�
– சா�பாக.

பா�ைவ: 1.தமி�நா� ப�ளி� க�வ� இைணஇய��நரி�
(ேம�ந�ைல�க�வ�) ெசய��ைறக� ந.க.எ�. 029763 / டப���2
/இ1/ 2019, நா�. 28 .05.2019 ம��� 26.06.2019

, 2. அைன�� மாவ�ட �த�ைம� க�வ� அ�வல�களிடமி���
ெபற�ப�ட க�����க�.
3.அரசாைண (ந�ைல) எ�.107 பணியாள� ம���

ந��வாக�சீ�த���த�(எ�)�ைறநா�. 18.08.2009
4.அரசாைண (ந�ைல) எ�.65, பணியாள� ம���

ந��வாக�சீ�த���த��ைற (எ�) நா�.02.07.2014
----

01.01.2019 ந�லவர�ப� ப�டதாரி ஆச�ரிய� பணிய����� பணிமா�த� �ல�
��கைல ப�டதாரி ஆச�ரிய�களாக பதவ� உய�� வழ�க �த�ைம� க�வ�
அ�வல�களிடமி��� ெபற�ப�ட க�����களி� அ��பைடய�� த�த� வா��த
நப�களி� ெபய��ப��ய�, பதவ� உய�� அளி�க�பட��ளஆச�ரிய�கைள கா����
அத�கமாக தயாரி�க�ப�� உ�ேதச ெபய��ப��ய� பா�ைவ(1)� கா�
ெசய��ைறகளி�ப� �த�ைம�க�வ� அ�வல�க��� அ��ப� ைவ�க�ப�ட�.
இ�ப��ய�� இட�ெப���ள ப�டதாரி ஆச�ரிய�க� த�ேபா��ள ப�ளிய�����
ேவ� ப�ளி�� மாற� இ��ப�� அத� வ�வர�த�ைன��, ேச��ைக, த���த� ம���
ந�ீக� ஏ�மி��ப�� சா��த ஆச�ரிய�களிடமி��� ேம��ைற���ைன ெப��
அ��ப�� ந�ீக�, ேச��ைக ம��� த���த� ஏ�மி�ைலெயனி� இ�ைம
அற��ைகய�ைன�� ெப�� அ��ப�� பா�ைவ(1)� க���ள ெசய��ைறகளி�
வாய�லாகஅைன���த�ைம� க�வ� அ�வல�க����ெதரிவ��க�ப�ட�.

அதன��பைடய�� பா�ைவ(2)�ப� அைன�� �த�ைம� க�வ�
அ�வல�களிடமி��� க�����க� ெப�� 01.01.2019�ப�யான ப�டதாரி ஆச�ரிய�
பணிய����� பணிமா�த� �ல� ��கைல ப�டதாரி ஆச�ரிய�களாக பதவ� உய��
வழ�க� த�த���ளவ�களி� ேத��ேதா� ெபய��ப��ய� அைன��
�த�ைம�க�வ� அ�வல�க���� இ��ட� இைண�� அ��ப�
ைவ�க�ப�க�ற�.

இ�ப��ய�� இட� ெப���ள ஆச�ரிய�க� சா��� கீ��க�ட வ�வர�கைள

���தா�� ெச�� த�த�ய��லாத நப�களி� ெபய�கைள ப��ய���� ந�ீக�

ெச�ய உரிய நடவ��ைக ேம�ெகா�ள சா��த �த�ைம�க�வ� அ�வல�க���

அற����த�ப�க�ற�.

1. ஆச�ரிய�க�ம�ீ த�டைன ம��� ஒ��� நடவ��ைக ஏ��
ந��ைவய��இ��க��டா�.

2. அல�வ��� அல� மா�த�� ப�ற �ைறய�����/ேவ� அலக��
இ��� வ�த���ப�� ப�ளி�க�வ���ைறய�� பணிய�� ேச��த
நாளி� அ��பைடய�� அவ�கள� ெபய� இ�ப��ய��
ேச��க�ப����க ேவ���.

3. இர�ைட�ப�ட� (Double Degree) ம��� ஒேர ஆ��� இர�� ப�ட
ம��� (Simultaneous Degree) ப�டய�ப���க� ப��த���க��டா�.

4. பா�ைவ(3)� கா�� அரசாைணய�� ப�ளி இ�த�� ேத�� (10�வ���)
ம��� ப�ளி ேம�ந�ைல�க�வ� ேத�� (+2) ஆக�யைவகைள ேத��ச�
ெப�றப�� த�ற�த ெவளி ப�கைல�கழக� வழியாக ப�டய�/ப�ட�/
��கைல�ப�ட�கைள ம��� ெபா��பணிகளி� ந�யமன�/பதவ�
உய�� ெபற அ�கீகரி�� ஆைணய�ட�ப���ளதா� ப��ய�� உ�ள
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ஆச�ரிய�க� அைனவ�� நைட�ைறய�� க�வ�� த�த�கைள (11+1+3)
அ�ல� (10+2+3)-�ப� ெப���ளனரா எ�பைத உ�த� ெச�ய
ேவ��� எ��� இ��ைற�ப� க�வ��த�த�க� ெபறாதவ�களி�
ெபய�க� ப��ய��இட� ெபற��டா�.

5. த�த� வா��ேதா� ெபய� ப��ய�� இட� ெப�றவ�க� எ�த�
பாட�த��� த�த�யானவேரா அ�பாட�த�ைன ��கைலய��
�த�ைம�பாடமாக� ெகா�� ப�ட� ெப�ற���க ேவ���. இதர
பாட�கைள �த�ைம�பாடமாக� ெகா�� பய��றவ�க�
��கைலய�� �த�ைம�பாட�த��� இைணயான� என
இைண�த�ைம�கான அரசாைணய�� அ�பாட� இட� ெப�ற���தா�
ம��ேம அவ�கள�ெபயரிைனப��ய�� ேச��க ேவ���.

6. ஏ�கனேவ ��கைல ஆச�ரிய��கான பதவ� உய�வ�ைன ���
ஆ��க��� த�கா�க உரிைமவ�ட� ம��� ந�ர�தரமாக
உரிைமவ�ட� ெச�த நப�களி� ெபய�க� உரிைமவ�ட� ெச�த
பாட�த��கான ப��ய�� 3 ஆ��க� ���� ��ன� க���பாக
ேச��க��டா�.

ேம�� ஏ�கனேவ ஒ� பாட�த�� ��கைல ஆச�ரிய� பதவ� உய�வ�ைன

த�கா�க உரிைமவ�ட� ெச�த நப� ேவ� ஒ� பாட�த��� ��கைலஆச�ரிய� பதவ�

உய�வ��� த�த� ெப�ற���ப�� அ�வாச�ரியரி� ெபயரிைன உரிைமவ�ட� ெச�த

பாட�த�ைன தவ����, த�ேபா� த�த���ள பாட�த��� த�த� வா��ேதா� ெபய�

ப��ய�� ேச��க�த�க வைகய�� பரி��ைர��அ��ப ேவ���.
இ��ட�இைண�க�ப���ள ேத��ேதா� ெபய�ப��ய�� ேச��ைக, த���த�

ம��� ந�ீக� சா��த ேம��ைற�� ஏ�மி��ப�� அ� �ற��த வ�வர�கைள உரிய

ஆவண�களி� நக�க�ட� இைண�� 24-10-2019
அ�����இ�வ�ய�கக�த��� ேநர�யாக ஒ�பைட��மா� அைன�� �த�ைம�
க�வ� அ�வல�க�� ேக��� ெகா�ள�ப�க�றா�க�. அ�வா� ேம��ைற��க�
ஏ�� இ�ைலெயனி� ‘இ�ைம அற��ைகய�ைன’ பாடவாரியாக� தனி�தனியாக
தவறாம�அ���மா�� ேக���ெகா�ள�ப�க�ற�.

ேம�க���ளவா� ந��ணய��க�ப�ட கால�ெக�வ��� ப�ற� ெபற�ப��

ேம��ைற�� எ�காரண� ெகா��� ஏ��� ெகா�ள�படமா�டா� என��, அத�
ப��ன�� ேம��ைற�� எ��� ெபற�ப�டாேலா (அ) யாேர�� த�த���ளவ�க�

ெபய� ப��ய�� வ��ப���ள� எ�� ேம��ைற�� அளி�தாேலா (அ) ஏேத��

தவ� ஏ�ப�டாேலா அத�� ச�ப�த�ப�ட ப�ரி� உதவ�யாள�, க�காணி�பாள�,
ேந��க உதவ�யாள� ம��� �த�ைம�க�வ� அ�வலேர ���ெப��ேப�க ேநரி��

என�� த��டவ�டமாகஇத��ல�ெதரிவ��க�ப�க�ற�.
ேத��ேதா� ெபய� ப��ய�ைன த�க� ஆ�ைக���ப�ட அைன��

அர�/நகரா�ச�/உய�ந�ைல ம��� ேம�ந�ைல�ப�ளி� தைலைம ஆச�ரிய�க���
����� வ��� ப��ய�� உ�ள ஆச�ரிய�களிட� ஒ��த� ெப�� ேகா�ப�� ைவ��
பராமரி�க��அற����த�ப�க�ற�.

இ�ெசய��ைறகைள� ெப��� ெகா�டைம�கான ஒ��த� அளி��மா�
ேக��� ெகா�ள�ப�க�ற�.

இைண��:
கணித� - 550 நப�க�
இய�ப�ய� - 380 நப�க�
ச��பா�ைமெமாழி-இய�ப�ய� ெத��� – 4, கணித� ெத��� - 3

Sd./- த.இராேஜ�த��.
இைணஇய��ந� (ேம�ந�ைல�க�வ�)

ெப�ந�
அைன���த�ைம� க�வ� அ�வல�க�
அைன����த��த�ைம� க�வ� அ�வல�க� (ஒபக)
நக�: 1) த��டஇய��ந�,ஒ��க�ைன�த ப�ளி�க�வ�, ெச�ைன-6

2)இய��ந�, மாந�ல க�வ�ய�ய� பய��ச� ம���ஆரா��ச� ந��வன�,
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ெச�ைன-6.
3) இய��ந�, ப�ளிசாரா ம���வய�வ�ேதா� க�வ� இய�கக�, ெச�ைன-6
4) இய��ந�, ப�ளிசாரா ம���வய�வ�ேதா� க�வ� இய�கக�, ெச�ைன-6

மி�ன�ச��லமாக

தமி�நா� ப�ளி� க�வ� இைணஇய��நரி� (ேம�ந�ைல�க�வ�)
ெசய��ைறக�, ெச�ைன - 6

ந.க.எ�. 49970/டப���2/இ2/2019, நா�. 17.10.2019

ெபா��: தமி�நா� ேம�ந�ைல�க�வ��பணி – 01.01.2019
ந�லவர�ப� ப�டதாரி ஆச�ரிய� பணிய�����
பணிமா�த� �ல� ��கைல ப�டதாரி
ஆச�ரிய�களாக பதவ� உய�� வழ�க� த�த� வா��த
நப�களி� ேத��ேதா� ெபய��ப��ய� ெவளிய��த�
– சா�பாக.

பா�ைவ: 1. தமி�நா� ப�ளி� க�வ� இைணஇய��நரி�
(ேம�ந�ைல�க�வ�) ெசய��ைறக� ந.க.எ�. 029763 /
டப���2 /இ1/ 2019, நா�. 28 .05.2019 ம��� 26.06.2019

, 2.அைன�� மாவ�ட�த�ைம� க�வ� அ�வல�களிடமி���
ெபற�ப�ட க�����க�.

3.அரசாைண (ந�ைல) எ�.107 பணியாள� ம���
ந��வாக�சீ�த���த�(எ�)�ைறநா�. 18.08.2009

4.அரசாைண (ந�ைல) எ�.65, பணியாள� ம���
ந��வாக�சீ�த���த��ைற (எ�) நா�.02.07.2014

----
01.01.2019 ந�லவர�ப� ப�டதாரி ஆச�ரிய� பணிய����� பணிமா�த� �ல�

��கைல ப�டதாரி ஆச�ரிய�களாக பதவ� உய�� வழ�க �த�ைம� க�வ�
அ�வல�களிடமி��� ெபற�ப�ட க�����களி� அ��பைடய�� த�த� வா��த
நப�களி� ெபய��ப��ய�, பதவ� உய�� அளி�க�பட��ளஆச�ரிய�கைள கா����
அத�கமாக தயாரி�க�ப�� உ�ேதச ெபய��ப��ய� பா�ைவ(1)� கா�
ெசய��ைறகளி�ப� �த�ைம�க�வ� அ�வல�க��� அ��ப� ைவ�க�ப�ட�.
இ�ப��ய�� இட�ெப���ள ப�டதாரி ஆச�ரிய�க� த�ேபா��ள ப�ளிய�����
ேவ� ப�ளி�� மாற� இ��ப�� அத� வ�வர�த�ைன��, ேச��ைக, த���த� ம���
ந�ீக� ஏ�மி��ப�� சா��த ஆச�ரிய�களிடமி��� ேம��ைற���ைன ெப��
அ��ப�� ந�ீக�, ேச��ைக ம��� த���த� ஏ�மி�ைலெயனி� இ�ைம
அற��ைகய�ைன�� ெப�� அ��ப�� பா�ைவ(1)� க���ள ெசய��ைறகளி�
வாய�லாகஅைன���த�ைம� க�வ� அ�வல�க����ெதரிவ��க�ப�ட�.

அதன��பைடய�� பா�ைவ(2)�ப� அைன�� �த�ைம� க�வ�
அ�வல�களிடமி��� க�����க� ெப�� 01.01.2019�ப�யான ப�டதாரி ஆச�ரிய�
பணிய����� பணிமா�த� �ல� ��கைல ப�டதாரி ஆச�ரிய�களாக பதவ� உய��
வழ�க� த�த���ளவ�களி� ேத��ேதா� ெபய��ப��ய� அைன��
�த�ைம�க�வ� அ�வல�க���� இ��ட� இைண�� அ��ப�
ைவ�க�ப�க�ற�.

இ�ப��ய�� இட� ெப���ள ஆச�ரிய�க� சா��� கீ��க�ட வ�வர�கைள

���தா�� ெச�� த�த�ய��லாத நப�களி� ெபய�கைள ப��ய���� ந�ீக�

ெச�ய உரிய நடவ��ைக ேம�ெகா�ள சா��த �த�ைம�க�வ� அ�வல�க���

அற����த�ப�க�ற�.

1. ஆச�ரிய�க�ம�ீ த�டைன ம��� ஒ��� நடவ��ைக ஏ��
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ந��ைவய��இ��க��டா�.
2. அல�வ��� அல� மா�த�� ப�ற �ைறய�����/ேவ� அலக��

இ��� வ�த���ப�� ப�ளி�க�வ���ைறய�� பணிய�� ேச��த
நாளி� அ��பைடய�� அவ�கள� ெபய� இ�ப��ய��
ேச��க�ப����க ேவ���.

3. இர�ைட�ப�ட� (Double Degree) ம��� ஒேர ஆ��� இர�� ப�ட
ம��� (Simultaneous Degree) ப�டய�ப���க� ப��த���க��டா�.

4. பா�ைவ(3)� கா�� அரசாைணய�� ப�ளி இ�த�� ேத�� (10�வ���)
ம��� ப�ளி ேம�ந�ைல�க�வ� ேத�� (+2) ஆக�யைவகைள ேத��ச�
ெப�றப�� த�ற�த ெவளி ப�கைல�கழக� வழியாக ப�டய�/ப�ட�/
��கைல�ப�ட�கைள ம��� ெபா��பணிகளி� ந�யமன�/பதவ�
உய�� ெபற அ�கீகரி�� ஆைணய�ட�ப���ளதா� ப��ய�� உ�ள
ஆச�ரிய�க� அைனவ�� நைட�ைறய�� க�வ�� த�த�கைள (11+1+3)
அ�ல� (10+2+3)-�ப� ெப���ளனரா எ�பைத உ�த� ெச�ய
ேவ��� எ��� இ��ைற�ப� க�வ��த�த�க� ெபறாதவ�களி�
ெபய�க� ப��ய��இட� ெபற��டா�.

5. த�த� வா��ேதா� ெபய� ப��ய�� இட� ெப�றவ�க� எ�த�
பாட�த��� த�த�யானவேரா அ�பாட�த�ைன ��கைலய��
�த�ைம�பாடமாக� ெகா�� ப�ட� ெப�ற���க ேவ���. இதர
பாட�கைள �த�ைம�பாடமாக� ெகா�� பய��றவ�க�
��கைலய�� �த�ைம�பாட�த��� இைணயான� என
இைண�த�ைம�கான அரசாைணய�� அ�பாட� இட� ெப�ற���தா�
ம��ேம அவ�கள�ெபயரிைனப��ய�� ேச��க ேவ���.

6. ஏ�கனேவ ��கைல ஆச�ரிய��கான பதவ� உய�வ�ைன ���
ஆ��க��� த�கா�க உரிைமவ�ட� ம��� ந�ர�தரமாக
உரிைமவ�ட� ெச�த நப�களி� ெபய�க� உரிைமவ�ட� ெச�த
பாட�த��கான ப��ய�� 3 ஆ��க� ���� ��ன� க���பாக
ேச��க��டா�.

ேம�� ஏ�கனேவ ஒ� பாட�த�� ��கைல ஆச�ரிய� பதவ� உய�வ�ைன

த�கா�க உரிைமவ�ட� ெச�த நப� ேவ� ஒ� பாட�த��� ��கைலஆச�ரிய� பதவ�

உய�வ��� த�த� ெப�ற���ப�� அ�வாச�ரியரி� ெபயரிைன உரிைமவ�ட� ெச�த

பாட�த�ைன தவ����, த�ேபா� த�த���ள பாட�த��� த�த� வா��ேதா� ெபய�

ப��ய�� ேச��க�த�க வைகய�� பரி��ைர��அ��ப ேவ���.
இ��ட�இைண�க�ப���ள ேத��ேதா� ெபய�ப��ய�� ேச��ைக, த���த�

ம��� ந�ீக� சா��த ேம��ைற�� ஏ�மி��ப�� அ� �ற��த வ�வர�கைள உரிய

ஆவண�களி� நக�க�ட� இைண�� 24-10-2019
அ�����இ�வ�ய�கக�த��� ேநர�யாக ஒ�பைட��மா� அைன�� �த�ைம�
க�வ� அ�வல�க�� ேக��� ெகா�ள�ப�க�றா�க�. அ�வா� ேம��ைற��க�
ஏ�� இ�ைலெயனி� ‘இ�ைம அற��ைகய�ைன’ பாடவாரியாக� தனி�தனியாக
தவறாம�அ���மா�� ேக���ெகா�ள�ப�க�ற�.

ேம�க���ளவா� ந��ணய��க�ப�ட கால�ெக�வ��� ப�ற� ெபற�ப��

ேம��ைற�� எ�காரண� ெகா��� ஏ��� ெகா�ள�படமா�டா� என��, அத�
ப��ன�� ேம��ைற�� எ��� ெபற�ப�டாேலா (அ) யாேர�� த�த���ளவ�க�

ெபய� ப��ய�� வ��ப���ள� எ�� ேம��ைற�� அளி�தாேலா (அ) ஏேத��

தவ� ஏ�ப�டாேலா அத�� ச�ப�த�ப�ட ப�ரி� உதவ�யாள�, க�காணி�பாள�,
ேந��க உதவ�யாள� ம��� �த�ைம�க�வ� அ�வலேர ���ெப��ேப�க ேநரி��

என�� த��டவ�டமாகஇத��ல�ெதரிவ��க�ப�க�ற�.
ேத��ேதா� ெபய� ப��ய�ைன த�க� ஆ�ைக���ப�ட அைன��

அர�/நகரா�ச�/உய�ந�ைல ம��� ேம�ந�ைல�ப�ளி� தைலைம ஆச�ரிய�க���
����� வ��� ப��ய�� உ�ள ஆச�ரிய�களிட� ஒ��த� ெப�� ேகா�ப�� ைவ��
பராமரி�க��அற����த�ப�க�ற�.

இ�ெசய��ைறகைள� ெப��� ெகா�டைம�கான ஒ��த� அளி��மா�
ேக��� ெகா�ள�ப�க�ற�.
இைண��:

ேவத�ய�ய� - 370
தாவரவ�ய� - 270
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வ�ல�க�ய� - 200
ச��பா�ைமெமாழி –
ேவத�ய�ய � ெத��� – 4,
தாவரவ�ய�உ�� – 1,
வ�ல�க�ய� ெத��� - 4

Sd./-
த.இராேஜ�த��.

இைணஇய��ந�
(ேம�ந�ைல�க�வ�)

ெப�ந�
அைன���த�ைம� க�வ� அ�வல�க�
அைன����த��த�ைம� க�வ� அ�வல�க� (ஒபக)
நக�: 1) த��டஇய��ந�,ஒ��க�ைன�த ப�ளி�க�வ�, ெச�ைன-6

2)இய��ந�, மாந�ல க�வ�ய�ய� பய��ச� ம���ஆரா��ச� ந��வன�,
ெச�ைன-6.

3) இய��ந�, ப�ளிசாரா ம���வய�வ�ேதா� க�வ� இய�கக�, ெச�ைன-6
4) இய��ந�, ப�ளிசாரா ம���வய�வ�ேதா� க�வ� இய�கக�, ெச�ைன-6
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