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ெபா��:- ப�ளி� க�வ� – அர�உய�ந�ைல/ேம�ந�ைல� ப�ளிகளி�
01.08.2018 ந�லவர�ப� மாணவ�களி� எ�ணி�ைகய��
அ��பைடய�� ப�டதாரிஆச�ரிய�, இைடந�ைல ஆச�ரிய�
பணிய�ட�க� ந��ணய�ெச�த� - அற��ைரக�
வழ��த� சா��.

பா�ைவ:- 1)அரசாைணஎ�.525 பக� நா�.29.12.1997
2)அரசாைணஎ�.46 பக� நா�.14.5.2004
3)அரசாைணஎ�.231 பக� நா�.11.8.2010
4)அரசாைணஎ�.266 பக� நா�.6.7.2012
5)அரசாைணஎ�.180 பக� நா�.17.7.2012
6)D.O.LrNo1-42/2011 Sch.1 MHRD Dt.3.8.2012
7)ெச�ைன 6 ப�ளி� க�வ� இய��நரி�
ெசய��ைறக� ந.க.எ�.055838/ச�3/இ1/17
நா�.16.04.2018

*******
பா�ைவய�� கா�� அரசாைணக� �ழ�ைதக��கான

இலவச க�டாய� க�வ�� ச�ட� 2009� வ��க�ப�ட ெநற��ைறக�

ம��� மனிதவள ேம�பா����ைறய�� வழிகா��த�கைள� ப��ப�ற�

கட�த ஆ��� (01.08.2017) ப�டதாரி ஆச�ரிய� பணிய�ட�க�

மாணவ�களி� எ�ணி�ைக�ேக�ப பா�ைவ 7� கா� ெசய��ைற

வாய�லாக ெதளி�ைரக� வழ�க�ப�� ந��ணய� ெச�ய�ப�ட� ேபால

இ�க�வ�யா��� 01.08.2018 ந�லவர�ப� மாணவ�களி�

எ�ணி�ைக�ேக�ப ப�டதாரி ஆச�ரிய� பணிய�ட�க� ந��ணய�

ெச�த� சா�பாக க�ீ�கா�� அற��ைரகைள� ப��ப�ற�

ெசய�ப�மா� அைன�� மாவ�ட �த�ைம� க�வ� அ�வல�க��

அற����த�ப�க�றா�க�.

ப�ளி� க�வ�� �ைறய�� க���பா��� உ�ள அர�

உய�ந�ைல ம��� ேம�ந�ைல� ப�ளிகளி� ஒ�ெவா� ஆ��� 01.08.

ந�லவர�ப� உ�ள மாணவ�களி� எ�ணி�ைகய�� அ��பைடய��

ஆச�ரிய� பணிய�ட�க� ந��ணய� ெச�வ� சா��� பா�ைவ 1 �த� 4

வைரயான அரசாைணகைள ப��ப�ற� நடவ��ைகக�

ேம�ெகா�ள�ப�� வ�க�ற�. ஒ�ெவா� ஆ��� மாணவ�

ேச��ைக�கான கால வர�� 30.09. வைர ந�ீ��க�ப�வதா� 30.09.2018

வைரயான எ�ணி�ைக�� கண�க�� ெகா�ள�படேவ���.



1) 1�த� 10ஆ�வ��� வைரம��� 1�த� 12வ��� வைர

தமிழக�த�� ப�ளி� க�வ�� �ைறய�� க���பா��� ஒ� ச�ல

மாவ�ட�களி� 1 �த� 10 வ��� வைரய���, 1 �த� 12 வ���

வைரய��� ெகா�� ச�ல அர�� ப�ளிக� ெசய�ப�� வ�க��றன.

இ�வாறான ப�ளிகளி� 1 �த� 5 ஆ� வ��� வைர உ�ள

ப�ரி�க��� ெதாட�க� க�வ�� �ைறய�� ப��ப�ற�ப�வைத

ேபா�ேற, (RTE Norms) 60 மாணவ�க� வைரய�� 2 ஆச�ரிய�க��, 61

�த� 90 மாணவ�க�வைர எ�ணி�ைகய���ப�� 3 ஆச�ரிய�க��, 91

�த� 120 மாணவ�க� எ�ணி�ைக வைர 4 ஆச�ரிய�க�� இேத

ேபா�� அ��� வ�� ஒ�ெவா� 30 மாணவ�க���� 1 ஆச�ரிய�

பணிய�ட� ��தலாக�� பா�ைவ 3� கா� அரசாைண அ��பைடய��

அ�மத��க�படேவ���.

2) 6 �த� 8 வ��� வைர

6 �த� 8 வ��� வைரய�� இலவச க�டாய� க�வ� உரிைம�

ச�ட� -2009 (RTE Norms) அ��பைடய�� �ைற�தப�ச� 3 பணிய�ட�க�

அ�மத��க�படேவ���. ஒ� வ��ப�� 35 மாணவ�க� இ��ப�� ஒ�

ப�ரிவாக கண�க�� ெகா�� ஒ� ஆச�ரிய� பணிய�ட� ந��ணய�

ெச�யலா� என��, வ��ப�� மாணவ�களி� எ�ணி�ைக 50��

மிைக�ப��ேபா� அ�வ��ப�ைன இர�� ப�ரி�களாக ப�ரி��

��த� ப�ரி� ஏ�ப��தலா� என�� ெதரிவ��க�ப�க�ற�. (அ�டவைண

இைண�க�ப���ள�)

3) 6 �த� 10 வ��� வைர

6-10 வ��� வைரய�� 5 ஆச�ரிய� பணிய�ட�க� (தலா ஒ�

பாட�த��� ஒ� பணிய�ட� �த�) அ�மத��க�பட ேவ���. 9 ம��� 10

ஆ� வ��ப�� தலா 40 மாணவ�க� இ��ப��, (1:40) எ�ற

அ��பைடய�� வ��ப��� ஒ� ஆச�ரிய� என ந��ணய� ெச�ய��,

�ற��ப��ட ஒ� வ��ப�� (9,10 வ���) மாணவ�களி� எ�ணி�ைக

60�� மிைக�ப��ேபா�, அ�வ��ப�ைன இர�� ப�ரி�களாக ப�ரி��

��த� ப�ரி� ஏ�ப��த�ட ேவ��� என�� ெதரிவ��க�ப�க�ற�.



அ�வா� ��த� பணிய�ட�க� அ�மத����ேபா� அற�வ�ய�,

கணித�, ஆ�க�ல�, தமி�, ச�க அற�வ�ய� எ�ற பாட�ழ�ச� �ைறய��

ந��ணய� ெச�த�ட ேவ���. அ�வா� ப��ப�ற�பட ேவ��ய

பாடவாரியான ���ரிைம சா�பான (Subject Wise Priority) ப��ய�

இ��ட�இைண�க�ப���ள�.

பாடேவைளக�

 ேம�� ஆச�ரிய� பணிய�ட�க� ந��ணய� ெச���ேபா�

ஓராச�ரிய���, வார�த��� �ைற�தப�ச� 28 பாடேவைளக�

ஒ��க�ீ உ�ளதா எ�பைத�� கண�க�� ெகா�ளேவ���.

ஆ�க�லவழி� ப�ரி�க� பணியாள� ந��ணய�

 பா�ைவ 5� கா�� அரசாைணய�� அர�� ப�ளிகளி� தமி�

வழி� க�வ��� இைணயாக ஆ�க�ல வழி� க�வ�

�வ�க�படேவ��� என அற����த�ப�டத� ேபரி�, அர��

ப�ளிகளி� 2012-13� க�வ� ஆ��� 6� வ��ப���, அத�

ப��ன� ெதாட��� வ�� க�வ�யா��களி� �ைறேய 7,8,9,10�

வ���களி�� ஆ�க�ல வழி� க�வ�ய�� மாணவ�க� ேச��ைக

�வ�க�ப�� ெசய�ப�� வ�க�ற�. மாணவ�களி� க�வ�

நலைன க��த��ெகா�� ப�டதாரி ஆச�ரிய�க� பணிய�ட�க�

ந��ணய� ெச��� ேபா� தமி�வழி� க�வ�ய�� பய���

மாணவ�களி� எ�ணி�ைக�ேக�ப, ஆச�ரிய� ந��ணய�

ெச�வ� ேபா�ேற, ஆ�க�ல வழி� க�வ�ய�� பய���

மாணவ�களி� எ�ணி�ைக�ேக�ப��, தனிேய ஆச�ரிய�

ந��ணய�ெச�த�ட ேவ���.

 ஆ�க�ல வழி ப�ரி�களி� ஒ�ெவா� வ��ப��� �ைற�தப�ச�

15 மாணவ�க� இ��பைத உ�த� ெச�ய ேவ���. ேம��

15��� �ைறவாக ஆ�க�ல வழி க�வ�ய�� மாணவ�க�

எ�ணி�ைக இ��ப��, அ�வ��ப�� உ�ள �ைற�தப�ச

மாணவ�கைள அ�காைமய�� உ�ள ப�ளிகளி� ெசய�ப��

ஆ�க�ல வழி ப�ரி�களி� ேச��த�ட நடவ��ைக ேம�ெகா�ள

ேவ���.

 01.08.2017 ந�லவர�ப� பணியாள� ந��ணய�த��ேபா� ஆச�ரியரி�ற�

உபரி என� க�டற�ய�ப�� ப�ளி� க�வ� இய��நரி� ெபா��

ெதா������ ெகா��வர�ப�ட (சர�ெச�ய�ப�ட) உபரி இைடந�ைல



/ ப�டதாரி ஆச�ரிய� பணிய�ட�கைள நட�� ஆ��� அ�மத��க�ப�ட

பணிய�ட�களாகேவா (அ�ல�) கா��பணிய�ட�களாகேவா கண�க��

ெகா�� வர��டா�. ேம�� ெச�ற ஆ�� 01.08.2017 ந�லவர�ப�

ஆச�ரியரி�ற� உபரியாக இ��த இைடந�ைல/ப�டதாரி ஆச�ரிய�

பணிய�ட�க� சா��த �த�ைம� க�வ� அ�வல�களா� �ைற��

ஒ�பைட�க�ப�டைத ஏ�பளி�� 07.12.2018 அ�� அைன�� மாவ�ட

�த�ைம� க�வ� அ�வல�க��� மி�ன�ச� �லமாக

அ��ப�ைவ�க�ப���ள�.
ேம�கா� ெதளி�ைரகைள� தவறா� ப��ப�ற� , இ��ட�

இைண�க�ப���ள ப�வ� 1 �த� 5 வைர��ளைத ���த� ெச��
அதைன ���தக��� பத�ேவ�ற� ெச�� �த�ைம� க�வ�

அ�வலரி� ைகெயா�பமி�ட நக�ைன�� அ�த�த

மாவ�ட�க��� எத�ேர �ற��ப�ட�ப���ள நாளி� தவறா�

இ�வ�ய�கக ச�3 ப�ரிவ�� ச�ம�த�ப�ட ப�ரி� உதவ�யாள� ேநரி�

ஒ�பைட��மா� அைன�� மாவ�ட �த�ைம� க�வ�

அ�வல�க���அற����த�ப�க�ற�.
வ
எ

மாவ�ட�களி� ெபய� ஒ�பைட�க
ேவ��ய நா�

இட�

1 கா�ச��ர�, த��வ���, ெச�ைன,
ேகாைவ, ெபர�ப��, த���ச�,
த�சா��, நலீக�ரி, ���ேகா�ைட,
நாைக, க��

26 .12.2018

மாந�ல
மகளி�
ேம�ந�ைல�
ப�ளி,
எ����
ெச�ைன 8

2 க�னியா�மரி, ������, த��ெந�ேவ�,
இராமநாத�ர�, வ���நக�, ச�வக�ைக ,
ம�ைர, த����க�, ேதனி, அரிய��,
த��வா��

27.12.2018

3 ேசல�, நாம�க�, த�����, த�ம�ரி,
க���ணக�ரி, ஈேரா�, கட��,
வ����ர�, த��வ�ணாமைல, ேவ��

28.12.2018

இைண��: ப�வ� 1-5 ம��� ஒ�/-
வ�.ச�.இராேம�வர��க�

அ�டவைணக� ப�ளி�க�வ�
இய��ந�
ெப�ந�
அைன��மாவ�ட �த�ைம� க�வ� அ�வல�க� (மி�ன�ச��லமாக)
நக�:அர��த�ைம� ெசயல�, ப�ளி� க�வ�� �ைற ,தைலைம�

ெசயலக� ெச�ைன 9 தகவ��காக பணி�த��ப�ப�க�ற�.


