
ntÿ® kht£l Kj‹ik¡fšé mYty® mt®fë‹ brašKiwfŸ 

ந.கஎண். 4127 / M1/2017   நாள்:     21.12.2017. 

----- 

பபாருள்:  தமிழ்நாடு பள்ளிக் கல்விப்பணி  -  01.01.2017 நியலப்படி அசு 

உர்நிலயப் பள்ளித் தலயலாசிரிர் பதவிக்குப் பதவி உர்வு/ 

பணி ாறுதல் மூயம் நினம் பெய் தகுதி லாய்ந்தலர்களின் 

தற்காலிக முன்னுரிலப் பட்டில் பலளியிடுதல் – ொர்பு. 

பார்லல: 1. தமிழ்நாடு பள்ளிக்கல்வி இக்குநரின் பெல்முலமகள் 

பென்லன-600 006,         ந.க.எண்.92931/சி1/இ1/2015  

நாள்: 22.12.2015 ற்றும் 09.12.2017. 

2. பென்லன உர்நீதின்மம் லறக்கு  டபிள்யு.பி.எண்கள்.16137, 

16138 ற்றும் 16139/ 2016 இலடக்காய தீர்ப்பாலை நாள்: 

28.04.2016 ற்றும் 29.06.2017. 

3. பென்லன உர்நிதின்ம லறக்கு டபிள்யு.பி. எண்கள்.20533, 

20534, 20535/2016. இலடக்காய தீர்ப்பாலை நாள்: 26.07.2017. 

4. பென்லன உர்நீதின்ம துல கிலர லறக்கு 

டபிள்யு.பி.எண்.12656/2016 இலடக்காய தீர்ப்பாலை 

நாள்:19.07.2016 ற்றும் 30.11.2017.. 

----- 

    பார்லல 01ல் கண்ட இவ்விக்கக 09.12.2017 நாளிட்ட பெல்முலமகள் 

மூயம் 01.01.2017 நியலப்படி அசு உர்நிலயப் பள்ளித் தலயலாசிரிர் பதவி 

உர்வுக்கு தகுதி லாய்ந்தலர்கள் கருத்துரு அலனத்து 

jiyikahÁça®fëläUªJ  பபமப்பட்ட பரிந்துலயின் அடிப்பலடயில் 01.01.2017 

நியலப்படி அசு உர்நிலயப் பள்ளித் தலயலாசிரிர் பதவிக்கு பதவி 

உர்வு/ பணி ாறுதல் மூயம் நினம் பெய் தகுதி லாய்ந்தலர்களின் தற்காலிக 

முன்னுரிலப் பட்டில் இத்துடன் இலைத்து அலனத்து 

jiyikahÁça®fS¡F« அனுப்பப்படுகிமது. 

  இத்துடன் இலைக்கப்பட்டுள்ர 01.01.2017 நியலப்படிான தற்காலிக 

 முன்னுரிலப் பட்டிலிலன (Seniority list) rh®ªj MÁça®fë‹ gh®it¡F 

c£gL¤Â, mt®fsJ gâétu§fŸ rçahf cŸsjh, K‹Dçik cça Ïl¤Âš 

ã®zæ¡f¥g£LŸsjh v‹gJ F¿¤J mt®fsJ x¥òjèid vG¤J _y« bg‰W« 

ÂU¤j§fŸ ÏU¥Ã‹ rh®ªj jiyikahÁçaç‹ nkbyh¥g¤Jl‹ bg‰W 22.12.2017 

khiy 5.00 kâ¡FŸ nr®¡if, ÂU¤j«, Ú¡f« F¿¤J étu§fis Ñœf©l 

got¤Âš  bjhF¤J Ï›tYtyf¤Â‰F mD¥Ã it¡FkhW 

nf£L¡bfhŸs¥gL»wh®fŸ.   

   

 



 Ïªne®éš Ñœf©l étu§fis fU¤Âš bfh©L bjhF¥ò g£oaèid cça 

Mjhu§fSl‹ gçªJiu brŒJ mD¥ò« go jiyikahÁça®fŸ 

nf£L¡bfhŸs¥gL»wh®fŸ. 

   XŒÎ bg‰wt®fŸ, éU¥g XŒÎ bg‰wt®fŸ, k‰W« xG§F elto¡if 

 ãYitæš  cŸst®fŸ rh®ªj étu§fis Ú¡f« brŒtJ k‰W« 

 K‹Dçik¥g£oaèš  nr®¡f¥glhkš éLg£lt®fis nr®¥gJ, 

 K‹Dçik¥g£oaèš Ïl«bg‰WŸs KJfiyahÁça®fŸ Ñœãiy gjéæèUªJ 

 gjé ca®Î _y« ãakd« bg‰wt®fsh v‹gjidÍ« äf¡ ftdkhf  rçgh®¤J 

 Ñœf©l got¤Âš ó®¤Â  brŒJ, rh®ªj jiyikahÁçaç‹ ifbah¥g¤Jl‹    

         22.12.2017 khiy 5.00 kâ¡FŸ khiy 5.00- kâ¡FŸ jtwhkš  mD¥òjš 

nt©L«.                         படிலம் 

ல. 

எண் 

தற்காலிக 

முன்னுரிலப் 

பட்டிலின்  

ல.எண் 

K‹Dçik¥g£oa

èš cŸsthW 

ஆசிரிர் பபர் 
ற்றும் விலம் 

திருத்தம் பெய்ப்பட 

வலண்டி விலம் 

 

குறிப்புல 
(nr®¡if/Ú¡f«/

ÂU¤j«) 

     

 

 

 

 

 

 nk‰fh© got¤Jl‹ Ñœ¡f©l Ïd§fŸ F¿¤J rh®ªj jiyikahÁçauhš 

rh‹W më¡f¥glnt©L«. 

1).  தற்காலிக முன்னுரிலப் பட்டில் அலனத்து ஆசிரிர்களுக்கும் அனுப்பி ஒப்புதல்    

பபமப்பட்டு Ï›tYtyf¡ nfh¥Ãš it¡f¥g£LŸsJ. 

2).  தற்காலிக முன்னுரிலப் பட்டிலில் வெர்க்கப்பட வலண்டிலர்கள் (éLg£lt®fŸ) 

ொர்ந்த கருத்துரு தனிவ அனுப்பப்பட்டுள்ரது. 

3).  ஓய்வு, éU¥g XŒÎ பபற்றுள்ரலர்கள் பபர் விலம் இப்படிலத்தில் 

குறிப்பிடப்பட்டுள்ரது. 

4).  தற்காலிக முன்னுரிலப் பட்டிலில் உள்ரலர்களில் ஒழுங்கு நடலடிக்லக  

நிYitæல் உள்ரலர்கள் étu« got¤Âš F¿¥Ãl¥g£LŸsJ. 

      5). இப்பட்டிலில் இடம் பபற்றுள்ர முதுகலய ஆசிரிர்கள் அலனலரும் கீழ்நிலயப்   

பணியிலிருந்து பதவி உர்வு மூயாக KJfiyahÁça®fshf gâòçªJ tUgt®fŸ 

v‹gJ உறுதி பெய்ப்பட்டது. 

   

 

 

 

 

 

    

 



   வற்கண்டலாறு வெர்க்லக/ நீக்கல்  k‰W« ÂU¤j§fŸ F¿¤j étu§fŸ          

nk‰குறிப்பிட்டுள்ர நாளுக்குள் தங்களிடமிருந்து விலங்கள் பபமப்பட்டபின்னவ 
01.012017 நியலப்படிான முன்னுரிலப் பட்டில் k‰W« 2017 – 2018 M©o‰fhd 

c¤njr fhè¥gâæl§fë‹ v©â¡if mo¥gilæš nj®ªnjh® bga® g£oaš jah® 

brŒJ btëæl இலும் என்பதால் குறிப்பிட்ட நாளுக்குள் வெர்க்லக/ நீக்கல் / 

ÂU¤j« F¿¤j விலங்கis, cça got¤Âš jiyikahÁçaç‹ ifbah¥g¤Jl‹ m¢R 

efYl‹ cça ஆதாங்கisÍ« Ïiz¤J தனிநபர் மூயம் அனுப்புதல் வலண்டும் என 

அலனத்து muR/efuit ca®ãiy/nkšãiy¥ gŸë jiyikahÁça®fS¡F«  

பதரிவிக்கப்படுகிமது. (ÂU¤j§fŸ VJäšiy våš nk‰F¿¥Ã£l got¤Âš) Ï‹ik 

m¿¡ifæid neçš rk®¥Ã¡FkhW nf£L¡bfhŸs¥gL»wh®fŸ. 

             

           Kj‹ik¡fšé mYty®, 

             ntÿ®. 

Ïiz¥ò 

01.01.2017 நியலப்படிான  

தற்காலிக  முன்னுரிலப் பட்டில். 

(tçir v©. 01 Kjš 3053 tiu)    . 

          பபறுநர்  :  
 mid¤J muR ca® k‰W« nkšãiy¥gŸë 

  jiyikahÁça®fŸ. 

              

 


