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ஆளண:- 

டாக்டர் இபாதாகிருஷ்ணன் விருது ச ஆசிரினர்களத் ததர்வு செய்ன, 
2017-2018-ஆம் கல்வினாண்டு முதல் சி ளடமுள நாற்ங்கள 
தநற்சகாண்டு ள்ளிக் கல்வி இனக்குரின் தளளநயில் 11 உறுப்பிர்கள 
சகாண்ட நாநித் ததர்வுக்குழு அளநத்து, அதற்கா யழிகாட்டு 
சறிமுளகள்  குறித்து  தநத  முதாயதாகப்  டிக்கப்ட்ட அபொளணயில் 
ஆளண சயளியிடப்ட்டது.  

2)  தற்தாது   ள்ளிக் கல்வித் துளயில் 37 யருயாய் நாயட்டங்காக 
நிர்யாகம் பிரிக்கப்ட்டுள்தாலும், ள்ளிக் கல்வி இனக்குர் ணியிடத்தில் 
புதினதாக ள்ளிக் கல்வி ஆளணனர் ணிதனற்றுள்தாலும், 2020–2021 ஆம் 
கல்வினாண்டு முதல் டாக்டர் இபாதாகிருஷ்ணன் விருது ச ஆசிரினர்களத் 
ததர்வு செய்திட சி ளடமுள நாற்ங்கள தநற்சகாண்டு விருது 
ண்ணிக்ளகளன நிர்ணனம் செய்திடவும், நாநித் ததர்வுக்குழு நற்றும் 
யழிகாட்டு சறிமுளகள் யகுக்காசந தநத இபண்டாயதாக¥ 
டிக்கப்ட்ட கடிதத்தில் ள்ளிக் கல்வி ஆளணனர் அபசுக்குப் ரிந்துளப 
செய்துள்ார். 

3) ள்ளிக் கல்வி ஆளணனரின் கருத்துருளய கயமுடன் ஆய்வு          
செய்த அபசு, அதள ற்று 2020–2021 ஆம் கல்வினாண்டு முதல்                                         
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டாக்டர் இபாதாகிருஷ்ணன் விருது யமங்கிட தகுதினா ஆசிரினர்கள ததர்வு 
செய்யதற்கு நாயட்ட யாரி, ள்ளிகள் யாரி யளபனள செய்னப்ட்டுள் 
விருதுகளின் ண்ணிக்ளக நற்றும் நாயட்ட ததர்வுக் குழுக்கள், நாநி ததர்வுக் 
குழு அளநப்தற்கு பின்ற்ப்ட தயண்டின ளடமுளகள் நற்றும் யழிகாட்டு 
சறிமுளகள் ஆகினளய ொர்ாக கீழ்க்கண்டயாறு ஆளணயிடுகிது: 

அ) யருயாய் நாயட்டங்களில் உள் நாநி ாடத் திட்டத்தின் கீழ் 
செனல்டும் அபசுப் ள்ளிகள் / ஆதிதிபாவிட / மங்குடியிர் த்துள / 
பிற்ட்தடார் த்துள / ெமூக ாதுகாப்புத் துள / நிதி உதவி சறும் ள்ளிகள் / 
ஆங்கிதா இந்தின ள்ளிகள் நற்றும் சுனநிதி / சநட்ரிக் ள்ளிகள் ஆகின 
தநாண்ளநகளின் கீழ் செனல்டும் சதாடக்க / டுநிள / உனர்நிள நற்றும் 
தநல்நிளப் ள்ளிகளில் ணிபுரியும் அளத்துயளக ஆசிரினர்களில் சிந்த 
ஆசிரினளப ததர்வு செய்து கீழ்க்கண்டயாறு சநாத்தம் 385 ஆசிரினர்களுக்கு 
விருதுகள் யமங்கிட தயண்டும்: 

 
டாக்டர் இபாதாகிருஷ்ணன் விருது 

ய.ண் நாயட்டம் 
விருதுகள் ண்ணிக்ளக 

சதாடக்க/டுநிள உனர்நிள/தநல்நிள சநாத்தம் 
1 சென்ள 6 6 12 
2 திருயள்ளூர் 6 6 12 
3 காஞ்சிபுபம் 4 4 8 
4 செங்கல்ட்டு 4 4 8 
5 தயலூர் 4 4 8 
6 இபாணிப்தட்ளட 4 4 8 
7 திருப்த்தூர் 4 4 8 
8 திருயண்ணாநள 6 6 12 
9 விழுப்புபம் 4 4 8 

10 கள்க்குறிச்சி 4 4 8 
11 கடலூர் 5 5 10 
12 ாகப்ட்டிம் 5 5 10 
13 திருயாரூர் 4 4 8 
14 தஞ்ொவூர் 5 5 10 
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15 சபம்லூர் 3 3 6 
16 அரினலூர் 3 3 6 
17 திருச்சிபாப்ள்ளி 6 6 12 
18 கரூர் 4 4 8 
19 புதுக்தகாட்ளட 5 5 10 
20 சியகங்ளக 4 4 8 
21 இபாநாதபுபம் 5 5 10 
22 திண்டுக்கல் 5 5 10 
23 நதுளப 6 6 12 
24 ததனி 4 4 8 
25 தெம் 6 6 12 
26 ாநக்கல் 4 4 8 
27 தருநபுரி 4 4 8 
28 கிருஷ்ணகிரி 4 4 8 
29 ஈதபாடு 5 5 10 
30 தகானம்புத்தூர் 6 6 12 
31 திருப்பூர் 5 5 10 
32 நீகிரி 4 4 8 
33 விருதுகர் 5 5 10 
34 தூத்துக்குடி 5 5 10 
35 திருசல்தயலி 4 4 8 
36 சதன்காசி 4 4 8 
37 கன்னினாகுநரி 5 5 10 

  சநாத்தம் 171 171 342 
  சநட்ரிக் ள்ளிகள் (நாயட்டத்திற்கு 1  ஆசிரினர்) 37 
  ஆங்கிதா இந்தினப் ள்ளிகள் 2 
  ெமூகப் ாதுகாப்புத் துள  ள்ளிகள் 2 
  நாற்றுத்திாளி ஆசிரினர்கள் 2 
  சநாத்தம் 385 
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ஆ) தநற்கண்டயாறு திருத்தப்ட்ட ண்ணிக்ளகயின் அடிப்ளடயில் 37 

யருயாய் நாயட்ட அவில் ஆசிரினர்களத் ததர்வு செய்திடக் கீழ்க்கண்டயாறு 
நாயட்டத் ததர்வுக்குழு அளநக்கப்ட தயண்டும். 

1 முதன்ளநக் கல்வி அலுயர் தளயர் 
2 முதல்யர்,  நாயட்ட ஆசிரினர் கல்வி நற்றும் யிற்சி 

நிறுயம் 
உறுப்பிர் 

3 நாயட்டக் கல்வி அலுயர்கள் உறுப்பிர் 
4 முதுநிள யட்டாபக் கல்வி அலுயர் உறுப்பிர் 
5 தநல்நிளப் ள்ளி முதுநிள தளளநனாசிரினர் உறுப்பிர் 

இ) நாயட்டத் ததர்வுக் குழுவிபால் ரிந்துளப செய்து சப்டும் 
ஆசிரினர்கள் ட்டினலிலிருந்து ரிசீள செய்து ததர்வு செய்திட தநத 
என்ாயதாகப் டிக்கப்ட்ட அபொளணயில் குறிப்பிட்டுள் ததர்வுக்குழு நாற்றி 
கீழ்க்கண்ட புதின நாநித் ததர்வுக்குழு அளநக்கப்டுகிது: 
 

1 ள்ளிக் கல்வி ஆளணனர்,  சென்ள-6 தளயர் 
2 இனக்குர், நாநிக் கல்வியினல் ஆபாய்ச்சி நற்றும் யிற்சி 

நிறுயம், சென்ள-6 
உறுப்பிர் 

3 சதாடக்கக் கல்வி இனக்குர்,  சென்ள-6 உறுப்பிர் 
4 அபசுத் ததர்வுகள் இனக்குர்,  சென்ள-6 உறுப்பிர் 
5 சநட்ரிக்குதென் ள்ளிகள் இனக்குர்,  சென்ள-6 உறுப்பிர் 
6 இனக்குர்,  ஆதிதிபாவிடர் (ந) மங்குடியிர் த்துள, 

சென்ள-8  (அல்து) அன்ாரின் பிபதிநிதி 
உறுப்பிர் 

7 சென்ள நாகபாட்சி ஆளணனார்,  சென்ள-8 
(அல்து) அன்ாரின் பிபதிநிதி 

உறுப்பிர் 

8 முதல்யர், கல்வியினல் தநம்ாட்டு நிறுயம்,  
ளெதாப்தட்ளட, சென்ள-15 

உறுப்பிர் 

9 சிப்பு ஆளணனர் (ந) இனக்குர்,  மிகவும் 
பிற்டுத்தப்ட்தடார் ம், சென்ள-5 (அல்து) 
அன்ாரின் பிபதிநிதி 

உறுப்பிர் 

10 இனக்குர்,  ெமூகாதுகாப்புத்துள,  சென்ள-10 (அல்து) 
அன்ாரின் பிபதிநிதி 

உறுப்பிர் 

11 ள்ளிக் கல்வி இளண இனக்குர் (இளடநிள),  
சென்ள-6 

உறுப்பிர் - 
செனர் 
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  ஈ) விருது யமங்கிட ஆசிரினர்களத் ததர்வு செய்திட பின்ற்ப்ட 
தயண்டின ளடமுளகள் நற்றும் சறிமுளகள்:- 

1) ஜூள நாதம் விருதிற்குத் தகுதியுள் ஆசிரினர்கள் உரின 
டியத்தில் விண்ணப்பிக்கக் தகாபப்டுதல் தயண்டும். 

2) தாதின ஆசிரினர்கள் விண்ணப்பிக்கவில்ள ன்று 
சதரிவிக்காநல்,  ஆய்வு அலுயர்கள் தங்கள் ள்ளிகள் ார்ளயயின் தாது 
கண்டறிந்த சிந்த ஆசிரினர்கள நாயட்டத் ததர்வுக் குழுவின் ரிசீளக்கு 
உட்டுத்தப்ட தயண்டும். 

3) முதன்ளநக் கல்வி அலுயர் தளளநயிா குழு 
விண்ணப்பித்த அளத்து ஆசிரினர்கள் ணிபுரியும் ள்ளிகளுக்குச் சென்று 
அயர்களுளடன செனல்ாடுகளக் கண்டறிந்து நதிப்பீடு செய்ன தயண்டும். 

4) விண்ணப்பித்த ஆசிரினர்கள் ணிப்திதயடுகள் நற்றும் பி 
ொன்றுகள் நாயட்ட அவில் உரின அலுயர்கால் ெரிார்க்கப்ட தயண்டும். 

5) விண்ணப்பித்த நற்றும் ள்ளிப் ார்ளயயின்தாது ஆய்வு 
அலுயர்கால் கண்டறிந்து ததர்ந்சதடுக்கப்ட்ட ஆசிரினர்கள் நாயட்டத் 
ததர்வுக்குழுவின் முன் தர்காணலுக்கு யபயளமக்கப்ட்டு, நதிப்பீடு செய்தல்  
தயண்டும். 

6) நாயட்டத் ததர்வுக்குழுவிபால் ததர்வு செய்னப்ட்ட 
ஆசிரினர்களின் ட்டினல் / கருத்துருக்கள நாநித் ததர்வுக்குழுவின் 
ரிசீளக்கு ஆகஸ்டு நாதம் 14ஆம் தததிக்குள் ரிந்துளப செய்னப்ட 
தயண்டும். 

7) நாநித் ததர்வுக்குழு நாயட்டக்குழு அளித்த ரிந்துளபயின் 
அடிப்ளடயில் இறுதிப் ட்டினளத் தனாரிக்க தயண்டும். 

உ)  யழிகாட்டு சறிமுளகள் (GUIDELINES) 
1) அளத்து யளக ஆசிரினர்களும் குளந்தட்ெம் 5 யருடங்கள் 

ணிபுரிந்திருக்க தயண்டும்.  
2) நாநி ாடத்திட்டத்தின் கீழ் செனல்டும் அபசுப் ள்ளிகள் / 

ஆதிதிபாவிட / மங்குடியிர் த்துள / பிற்ட்தடார் த்துள / ெமூக 
ாதுகாப்புத் துள / நிதி உதவி சறும் ள்ளிகள் / ஆங்கிதா இந்தின ள்ளிகள் 
நற்றும் சுனநிதி / சநட்ரிக் ள்ளிகள் ஆகின தநாண்ளநகளின் கீழ் செனல்டும் 
சதாடக்க / டுநிள / உனர்நிள நற்றும் தநல்நிளப் ள்ளிகளில்  ணிபுரியும் 
அளத்துயளக ஆசிரினர்களும் விருதிற்குத் தகுதியுளடனயர்கள் ஆயர். 

3) இவ்விருது யகுப்ளயில் கற்பித்தல் ணியில் ஈடுடும் 
ஆசிரினர்களுக்கு நட்டுதந யமங்கப்டும். அலுயகங்களில் நிர்யாகப்ணி 
தநற்சகாள்ளும் ஆசிரினர்கள் விண்ணப்பிக்க கூடாது. 
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4) கல்வினாண்டில் செப்டம்ர் 30–ஆம் தததிக்கு முன் யனது முதிர்வின் 
காபணநாக ஏய்வு சற் ஆசிரினர்களப் ரிந்துளப செய்னக்கூடாது.  
ஆசிரினர்கள் கல்வினாண்டில் குளந்தது 4 நாதங்கள் (செப்டம்ர் 30– ஆம் 
தததியளப –in Regular Service) ணிபுரிந்தயபாக இருத்தல் தயண்டும்.  
(நறுநினந காத்ளதக் கணக்கில் டுத்துக் சகாள்க்கூடாது). 

5) ரிந்துளபக்கப்டும் ஆசிரினர்கள் வ்விதக் குற்ச்ொட்டிற்கும்,  
எழுங்கு டயடிக்ளகக்கும் உட்டாதயபாகவும், சாதுயாழ்வில் 
தூய்ளநனாயபாகவும்,  சாது தெளயகளில் ாட்டம் சகாண்டயபாகவும்,  ள்ளி 
நாணயர்களின் இளடநிற்ளக் குளத்தல்,  ள்ளி நாணயர் தெர்க்ளக,  
ததர்வில் ததர்ச்சி ெதவீதத்ளத உனர்த்துதல்,  கல்வித்தபத்தில் பின்தங்கின 
நாணயர்களின் தபத்ளத முன்தற் ாடுடுயபாகவும் இருத்தல் தயண்டும். 

6) அபசினலில் ங்கு சற்று அபசினல் கட்சிகளுடன் சதாடர்புளடன 
ஆசிரினர்களின் சனர்கள் கண்டிப்ாகப் ரிந்துளபக்கப்டக் கூடாது.‘ 

7) கல்வியிள யணிகரீதினாகக் கருதி செனல்டும் ஆசிரினர்களும்,  
டத்ளத விதிகளுக்கு முபணாக இருக்கும் ஆசிரினர்களும் இவ்விருதிற்குத் 
தகுதினற்யர்காகக் கருதப்ட தயண்டும். 

8) சிந்த முளயில் ணிபுரியும் தமிமாசிரினர்கள் நற்றும்  சிப்பு 
ஆசிரினர்கா ஏவின ஆசிரினர்கள், உடற்கல்வி ஆசிரினர்கள்,  ளகத்சதாழில் 
ஆசிரினர்கள், இளெ ஆசிரினர்கள் நற்றும் நாற்றுத் தின் ஆசிரினர்களில் 
தகுதினாயர்களயும் விருதிற்குப் ரிந்துளபக்கும் தாது கயத்தில் 
சகாள்தயண்டும். 

9) ரிந்துளபக்கப்டும் ஆசிரினர்களின் கருத்துருக்கள்,  
சனர்ட்டினலிள நாயட்டத் ததர்வுக்குழுத் தளயர் தநது சொந்தப் 
சாறுப்பில் ளயத்துக் சகாள் தயண்டும்.  ததர்வுக்குழு உறுப்பிர்களும் இது 
சதாடர்ாக நந்தணம் காத்திடல் தயண்டும். 

10)  டாக்டர் இபாதாகிருஷ்ணன் விருதிற்காக யளபனள செய்னப்ட்ட 
டியத்தில் நட்டுதந ஆசிரினர்களின் கருத்துருக்கள் அனுப்ப்டல் தயண்டும்.   

11) ஆகஸ்டு நாதம் 14ஆம் தததிக்குள் முதன்ளநக் கல்வி அலுயர்கள் 
தங்கள் நாயட்டத்திற்கு எதுக்கப்ட்ட விருதுகளின் ண்ணிக்ளக 
அடிப்ளடயில் ட்டினல் தனார் செய்து 1:2 ன் வீதத்தில் ததர்வு செய்து, 
ல்ாசிரினர் விருதிற்கா ஆசிரினர்களின் கருத்துருக்கள ொதாபண புத்தக 
யடிவில் தனாரித்து எரு கல் நட்டும் ள்ளிக் கல்வி இளண இனக்குர் 
(இளடநிளக்கல்வி) அயர்களுக்கு அனுப்பி ளயத்தல் தயண்டும். 

12) யருயாய் நாயட்டத்தில் உள் ஆசிரினர்களத் ததர்வு செய்து  
ரிந்துளப செய்னப்டும் சாழுது, அளத்து யளக ஆசிரினர்கள் நற்றும் 
அளத்துப் ள்ளிகளயும் உள்டக்கினதாக உள்ளதக் கயத்தில் சகாள் 
தயண்டும். 





டாக்டர் இபாதாகிருஷ்ணன் விருது  
விண்ணப்ப் டியம் 

தற்பாது 
டுக்கப்ட்ட 

நிமற்டம் 
 

 

1 யருயாய் நாயட்டத்தின் பனர் :  

2 கல்வி நாயட்டத்தின் பனர் :  

3 1 ஆசிரினர் பனர் (திரு. / திருநதி. / பெல்வி.) :  

தமிழ் (முன்பழுத்து பனரின் முன்) :  

ஆங்கிம் (Initial before name) :  

2 ஆசிரினரின் தவி :  
3 பிந்த பததி நற்றும் யனது  : d d m m y y y y யனது  

        
4 ணியிலிருந்து ஓய்வு பறும் ாள் : d d m m y y y y  

         
5 ஆசிரினபாகப் ணியில் பெர்ந்த ாள் :  

6 இம் : ஆண்  பண்  
7 தந்தத / கணயர் பனர் :  

4 1 ஆசிரினர் ணிபுரியும் ள்ளியின் பனர்,  
முழு முகயரி,  அஞ்ெல் குறியீட்டு 
ண்ணுடன் தமிழில் 
 

:  

5 ஆசிரினரின் கல்வித் தகுதிகள்  
1 பாதுக்கல்வித்தகுதி :  
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2 பதாழிற்கல்வித்தகுதி :  

3 பி தகுதிகள் :  

 
6 

கல்விப்ணிக்காம் 
(யகுப்தயில் நாணயர்களுக்குக் கல்வி கற்பித்த ாட்கள் நட்டுபந கணக்கில் டுத்துக் 
பகாள்ப்ட பயண்டும்) 

கல்விப் ணிக்காத்தில் கல்வி கற்பித்த ாட்களின் திவுகள் வியபம் 

ய. 
ண். ள்ளியின் பனர் தவி யகுப்தயில் கல்வி 

கற்பித்த ாட்கள் பநாத்தக் கா அவு 

   முதல் முடின ாள் நாதம் ஆண்டு 

        

        

        

        

பநாத்தப் ணிக்காம்    

7 கடந்த 5 ஆண்டுகளில் ஆசிரினர் கற்பித்த / 
கற்பிக்கும் யகுப்புகள் வியபம் 

:  

8 கடந்த 5 ஆண்டுகளில் பதாடக்க / டுநிதப் 
ள்ளிகள் / உனர்நித / பநல்நிதப் 
ள்ளிகளில் ணிபுரியும் ஆசிரினபாக / தததந 
ஆசிரினபாகப் ணினாற்றின காத்தில் ள்ளி 
நாணயர் பெர்க்தகக்காக / இதடநிற்தத் 
தவிர்க்க பநற்பகாள்ப்ட்ட முனற்சிகள் 
நற்றும் நாணயர் பெர்க்தக அதிகரித்துள் 
வியபம் 

:  

9 கடந்த 5 ஆண்டுகளில் ஆசிரினர் / தததநனாசிரினர் ணினாற்றின பாது, 10, 11 நற்றும் 12ஆம் 
யகுப்புகளில் பாதுத்பதர்வில் நாணயர்கள் பற் பதர்ச்சி விழுக்காடு ஆண்டுயாரினாகக் 
குறிப்பிடுதல் பயண்டும் 
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கல்வினாண்டு ாடம் 
10ஆம் யகுப்பு 11ஆம் யகுப்பு 12ஆம் யகுப்பு 

பதர்ச்சி % பதர்ச்சி % பதர்ச்சி % 
     
     
     
     
     

10 உடற்கல்வி இனக்குர் / உடற்கல்வி ஆசிரினர் 
ன் நிதயில் நாயட்ட / நண்ட / நாநி / 
பதசின / ெர்யபதெ அவில் நாணயர்கள் பயற்றி 
பற் ொததகள் வியபம் (கடந்த 5 
ஆண்டுகளில்) 

:  

11 சிப்ாசிரினர் ன் நிதயில் அயர் மூம் 
ொததகள் தடத்த நாணயர்களின் பற்றி 
வியபங்கள் (கடந்த 5 ஆண்டுகளில்) 

:  

12 ள்ளியின் கட்டதநப்பு பநம்ாட்டுக்காக / 
ஆசிரினர் / தததநனாசிரினர் பநற்பகாண்ட 
தனிப்ட்ட முனற்சிகளின் வியபம்  
(100 யார்த்ததகளுக்கு மிகாநல்) 

:  

13 கடந்த 5 ஆண்டுகளில் ஆசிரினர் யருதக புரிந்த 
ாட்களின் ெதவீதம் 

:  

14. தகயல் பதாழில்நுட்த்திதப் னன்டுத்தி 
தன்ால் கண்டறினப்ட்ட பதாழில்நுட் 
உகபணங்கள் மூம் நாணயர்கள் 
ஊக்கத்துடனும், ஆர்யத்துடனும் கல்வி கற்க 
டயடிக்தக பநற்பகாண்ட வியபம் நற்றும் 
அதால் நாணயர்கள் அதடந்த பயற்றிகள் 

:  

15. ஆசிரினர் பற் யிற்சிகள் வியபம் :  

16. ாடத்திட்டம் நற்றும் கல்வி இதணச் 
பெனல்ாடுகள் மூம் நாணயர்களின் கல்வி 

:  






