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ஐய , 

                 ரப ருை்: பை்ைி ைில் சிறப்ப சிெியெ ்ை் நியமனத்தில் T.T.C( விவச யம்) 

Technical Teacher Certificate(ரத ழில சிெியெ ்பயிற்சச்ி) படித்தவெ ்ளு ்கு 

பணிநியமனம் ரவண்டுதல் ரத டெப்  . 

 

தற்ரப ழுது பை்ைி ைில் சிறப்ப சிெியெ ்ை் நியமனத்தில் 

T.T.Cஓவியம்,T.T.Cஇளச,T.T.Cளதயல் படிதத்வெ ்ளு ்கு பணிநியமனம் 

வழங் ப்பட்டு வருகிறது. ஆன ல் T.T.C (விவச யம்) படித்தவெ ்ளு ்கு பணி 

நியமனம் மறு ் ப்பட்டு வருகிறது.பல ஆண்டு ை   அெசு ்கு ர  ெி ்ள  

ளவத்ததில் "T.T.C விவச யம் படித்தவெ ்ளு ்கு பணி நியமனம் வழங்குவது 

என்பது அெசின் ர  ை்ள முடிவு ்கு உடப்ட்டது" என்றும் "தங் ைது ர  ெி ்ள  

அெசு ஆளணயின்படி ஏற் ்  இயல த நிளலயில் உை்ைது"என்றும் பதில் 



தந்துர  ண்டு இரு ்கிதுற ெ ்ை்.மத்திய அெசின் அளணவரு ்கும்  ல்வி 

திட்டத்தில்(S.S.A) "பகுதிரநெ ரத ழில சிெியெ"் நியமனத்தில் "ரத ட்ட ளல" 

ப டம் இடம் ரபற்று இருந்தது.பை்ைி  ல்வி இய ்குனெ ்T.T.C விவச யம் 

படித்தவெ ்ளு ்கு இரு ்கும் பணி நியமனத் தளடளய நீ ் ம் ரசய்து தரும்படி 

பை்ைி  ல்வி ரசயல ைெ ்்கு  ருத்துறு அனுப்பிருந்த ெ ்ை் அதற் ்கு "பை்ைி 

 ல்விச ்ரசயல ைெ"் ,இய ்குனெ ்்கு அனுப்பிய  டிதத்தில் கீழ் ண்டவ று பதில் 

அைித்திருந்த ெ ்ை். ஆத ெம் ( டித எண்:36733/எம்.1/2010-.ந ை் 16.05.2012) 

"1.ப ெள்வயில்   னும்  டிதங் ைின் மீது தங் ைின்  னிவ ன  வனம் 

ஈெ ்் ப்படுகிறது. 2. ல்வி உெிளமசச்ட்டம்(RTE Act) நிெண்யித்துை்ை 

ரநறிமுளற ளு ்ர ற்ப நடுநிளலப் பை்ைி ளு ்  ன ரவளல ் ல்வி(Work 

Education) பகுதிரநெ ஆசிெியெ ்பணியிட ரதளவ 5904 என நிெண்யி ் ப்பட்டு 

அளணவரு ்கும்  ல்வி திட்டத்தின்(SSA)கீழ் பணியிடம் மற்றும் அதற்  ன 

நிதி(ரூ.17.71ர  டி) 2011-12 ஆம் ஆண்டு ்  ன ரசயல்திட்டத்தில் (Annual Work Plan 

&Budget) ஒது  ்கீடு ரசய்யப்பட்டுை்ைது. எனரவ அெசு நடுநிளல, உயெந்ிளல 

மற்றும் ரமல்நிளலப்பை்ைி ைில் உை்ை 6,7,8 ஆம் வகுப்பு ளு ்  ன 

ரவை ண்ளம,ரநசவு மற்றும் மெரவளல ரத ழிற் ல்வி ஆசிெியெ ்

பணியிடங் ளு ்  ன ரதளவ இல்ளல என ்  ருதல ம்."தற்ரப து 

ரத ழிற் ல்வி ஆசிெியெ ்பணி நியமனதத்ிற்      த்திருப்ரப ெ ்ரமற்ரச ன்ன 

பகுதிரநெ பணி நியமனம் ரபற வ ய்ப்புை்ைது". 3.ரமற் ண்ட நிளலயில் 

ள தர்த ழில் ஆசிெியெ ்சங் த்தின் ர  ெி ்ள ளய ஏற்  இயல த நிளல 

உை்ைது என்பளத  தங் ளு ்கு ரதெிவித்து ் ர  ை்ைப் பணி ் ப்பட்டுை்ரைன்." 

என ் குறிப்பிடப்பட்டிருந்தது. இந்த  டிதத்தின்படி பகுதிரநெ  "ரத ட்ட ் ளல" 

ஆசிெியெ ்நியமனதத்ிற்கு T.T.C விவச யம் படித்தவெ ்ளு ்கு பணிவ ய்ப்பு 

வழங்கி இரு ்  ரவண்டும் ஆன ல் திட்ட இய ்குனெ ்பகுதிரநெ ரத ட்ட ் ளல 

ஆசிெியெ ்பணி நியமனத்திற்கு ரவை ண்ளமத்துளற ்கு ரவளலவ ய்ப்பு ்கு 

ரசல்ல ்கூடடிய Diplomo agri, B.sc agri, M.sc agri படித்தவெ ்ளு ்கு பணிவ ய்ப்பு 

வழங்   ல்வித்தகுதி நிெண்யித்துை்ை ெ ்ை்.பகுதிரநெ ரத ட்ட ் ளல ஆசிெியெ ்

பணியிடங் ை் சில ம வட்டங் ைில் மட்டும் ரமரல குறிப்பிடட்  ல்வித்தகுதி 

உளடயவெ ்ளை ் ர  ண்டு நியமனம் ரசய்தும் பலம வட்டங் ைில் பகுதிரநெ 

ரத ட்ட ் ளல ஆசிெியெ ்பணியிடங் ை் நிெப்பப்பட மல் உை்ைது என்பது 

குறிப்பிடத்த ் து. 

 

     தற்ரப ழுது 1992 முதல் T.T.C விவச யம் படித்தவெ ்ளு ்கு பணி நியமனதத்ளட 

இருந்துவரும் நிளலயில்  

2000 ல் பை்ைி தளலளமய சிெியெ ்ை் ரமல்நிளலப் பை்ைி ைில்(+1,+2) விவச யப் 

ப டத்ளத நடத்துவதற்கு T.T.C விவச யம் படித்தவெ ்ளை தற்  லி ம   

நியமனம் ரசய்துை்ை ெ ்ை்.T.T.C விவச யம் படித்தவெ ்ை் (6ஆம் வகுப்பு முதல் 

10ஆம் வகுப்பு வளெ) மட்டுரம ப டம் நடதத் தகுதியுளடயவெ ்ை்.தற்ரப ழுது 



ரமல்நிளல பை்ைி ைில் தற்  லி ம   விவச யப்ப டம் நடத்தும் T.T.C 

விவச யம் படித்தவெ ்ளு ்கு "ம வட்ட ஆசிெியெ ்பயிற்சி பை்ைி ை்" மூலம் 

சிறப்பு பயிற்சி வழங்கி முழுரநெ விவச ய ஆசிெியெ ்ை   ம ற்ற பயிற்சச்ி 

ரபற்று வருகிற ெ ்ை் என்பது குறிப்பிடத்த ் து. அதுமட்டுமல்ல மல் 

தற்ரப ழுது T.T.C பயிற்சச்ி முடி ்  த பகுதிரநெ ஆசிெியெ ்ளு ்கு ம வட்ட 

ரவளலவ ய்ப்பு அலுவல ம் மூலம்  T.T.C பயிற்சச்ி ர  டுப்பதற் ்கு முயற்சச்ி ை் 

நடந்து வருகிறது.சமீபத்தில் திண்டு ் ல் ம வட்டத்தில் உை்ை தனிய ெ ்

பை்ைி ்கு T.T.C விவச ய பணியிடதள்த நிெப்பி ்ர  ை்ை அனுமதி 

வழங் ப்பட்டுை்ைது.இவ்வ ற   T.T.C விவச யம் படிதத்வெ ்ை் ரவளலவ ய்ப்பு 

அலுவல ங் ைில் பதிவுரசய்து ரத ட்ட ் ளல ஆசிெியெ ்(விவச ய 

ள தர்த ழில் ஆசிெியெ)்பணி ்கு   த்திரு ்கும்ரப து தவற ன முளறயில் 

பணியில் ரசெந்்தவெ ்ளை   ப்ப ற்றும் முயற்சி நளடரபறுகிறது RMSA 

திட்டத்தில் விவச யம் ஒரு ப டம   ம திெிப்பை்ைி ைில் இடம்ரபற்றறுை்ைது 

.9மற்றும்10ஆம் வகுப்பு T.T.C விவச யம் படித்தவெ ்ளு ்கு பணிவ ய்ப்பு 

வழங்  மல் B.sc agri படத்தவெ ்ளை தனிய ெ ்துளற மூலம் நியமனம் 

ரசய்துை்ை ெ ்ை். எனரவ பை்ைி ைில்  விவச யம் ஒரு ப டம   வந்துர  ண்டு 

இருப்பத ல்(6-8ரத ட்ட ் ளல,9&10ஆம் வகுப்பு ைில் விவச யம்) T.T.C விவச யம் 

படித்தவெ ்ளு ்கு பணி வ ய்ப்பு வழங்  எது தளடய   உை்ைரத  அளத நீ ் ம் 

ரசய்து விவச ய ள தர்த ழில் ஆசிெியெ ்(ரத ட்ட ் ளல  ஆசிெியெ)் பணி 

வழங்  ரவண்டும ய் இரு  ெம் கூப்பி அன்ரப டு ர ட்டு ்ர  ை்கிரற ம் 

நிதிசச்ுளம ஏற்படும் என்று நிளனதத் ல் பை்ைி ் ல்வி ரசயல ைெ ் அவெ ்ை் 

இய ்குனெ ்்கு அனுப்பிய  டிதத்தில் பகுதிரநெ ரத ட்ட ் ளல ஆசிெியெ ்

நியமனத்ததிற்கு வ ய்ப்புை்ைது என்று  குறிப்பிட்டுை்ைத ல் நிெப்பப்பட மல் 

  லிய   இரு ்கும் பகுதிரநெ ரத ட்ட ் ளல ஆசிெியெ ்பணியிடங் ைில் T.T.C 

விவச யம் படித்தவெ ்ளு ளை நியமனம் ரசய்யரவனும ய் மீண்டும் ஒருமுளற 

இரு  ெம் கூப்பி அண்ரப டு ர ட்டு ்ர  ை்கிரற ம்.மளறந்த முதல்வெ ்அம்ம  

அவெ ்ைின் ஆளணப்படி 1991-1996   ல ட்டத்தில் ஆடச்ிரப றுப்பில் 

இருந்தரப ழுது அப்ரப ளதய ரவை ண்ளம துளற அளமசச்ெ ்

திரு.கு.ப.கிருஷ்ணன் அவெ ்ை் சட்டசளபயில் 95-96ம்  ல்வி ஆண்டு முதல் 

"பை்ைி ைில் ரவை ண்ளமயும் ஒரு ப டம்"(6ஆம் 

வகுப்பு முதல் 10ஆம் வகுப்பு வளெ) அறிமு ம் ரசய்யப்படும் என்று 

அறிவித்த ெ ்ை்.ர  ளவ ரவை ண்ளம பல் ளை ் ழ ம் மூலம் 

ரவை ண்ப டத்திட்ட ள ரயடு (6ஆம் வகுப்பு முதல் 10ஆம் வகுப்பு வளெ)என்ற 

புத்த ம் தய ெி ் ப்பட்டு 100 அெசு பை்ைி ளு ்கு மட்டும் புத்த ம் 

அனுப்பப்பட்டு T.T.C விவச யம் ள தர்த ழில் ஆசிெியெ ்(ரத ட்ட ் ளல) 

பணியிடம் நிெப்பப்பட மல் உை்ைது.எனரவ மளறந்த முதல்வெ ்அம்ம  

அவெ ்ைின் விருப்பத்ளத நிளறரவற்றும் வள யில் குளறந்தபட்சம் கிெ மபுெ 

பை்ைி ளு ்கு விெிவுபடுத்தி ரவை ண்ப டத்திட்ட ள ரயடு (6ஆம் 



வகுப்பு முதல் 10ஆம் வகுப்பு வளெ) என்ற புத்த த்ளத அசச்ிட்டு அறிமு ம் 

ரசய்து அதில் T.T.C விவச யம் படித்தவெ ்ளை விவச ய ள தர்த ழில் 

ஆசிெியெ ்ை   பணிநியமனம் ரசய்ய ரவண்டுகிரற ம். 

 

இடம்:இெ மச மி ட்டளை                    ரததி:14/10/2019                                                                                     

இப்படி ்கு 
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                                       T.T.Cவிவச யம் 

                                          படித்தவெ ்ை் 
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