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பள்ளியின்  முழு நேர மற்றும் பகுதி நேர ஆசிரியர்களின்  பரிந்துரர மற்றும் வரக்களிப்பின்படி வழங்கப்படும் 

இந்தியச்சுடரின் " சிறந்த மரணவன்" & " சிறந்த மரணவி" விருது 

அன்புரடயீர், 

வணக்கம். பின்வரும் குறிப்புகரள அடிப்பரடயரகக் ககரண்டு இந்தியச்சுடர் சிறந்த மரணவன் மற்றும் மரணவி 

விருதுக்குத் தகுதியரனவர்கரளப் பரிந்துரரக்கும்படி பணிவுடன் நகட்டுக் ககரள்கிநறரம். 

1. தங்கள் பள்ளி ேடுேிரைப்பள்ளி எனில் எட்டரம் வகுப்பு ,  உயர்ேிரைப்பள்ளி எனில் பத்தரம் வகுப்பு , 

நமல்ேிரைப்பள்ளி எனில் பன்னிகரண்டரம் வகுப்பு பயிலும் மரணவர் / மரணவிரயப் பரிந்துரரக்கவும்.  

2. தரைரம ஆசிரியர் மற்றும் ஆசிரியர்கள் சிறந்த மரணவன் விருதுக்கு அதிகபட்சம் இருவரரயும் சிறந்த 

மரணவி  விருதுக்கு அதிகபட்சம் இருவரரயும் பரிந்துரரக்கைரம். 

3. வகுப்பில்  அ  , ஆ  என பிரிவுகள் எத்தரன இருப்பினும் சிறந்த மரணவன் / மரணவி விருது 

கமரத்தப்பிரிவுகளுக்கும் ஒன்நற. அதரவது எட்டரம் வகுப்பில் சிறந்த மரணவன் ஒருவர்  சிறந்த மரணவி ஒருவர் 

மட்டுநம நதர்ந்கதடுக்கப்படுவர். 

4. தகுதி உரடய மரணவர் / மரணவி இல்ரை எனில் எவரரயும் பரிந்துரரக்க நவண்டரம். 

5. தரங்கள் அளிக்கும் மதிப்கபண்கரளக் கணக்கிட்டு இந்தியச்சுடர் இறுதியரகத் நதர்ந்கதடுக்கப்பட்ட 

மரணவர் / மரணவியின் விபரங்கரள விருது அளிக்கும் ேரளன்று அறிவிக்கும். எனநவ பூர்த்தி கசய்யப்பட்ட 

விபரங்கரளத்  தரைரம ஆசிரியரிடம் ஒப்பரடத்து விடுங்கள். 

6. மரணவன் / மரணவி குறித்து  நதரவப்படும் விபரங்கரளப்  பிற ஆசிரியர்கள் , பள்ளியில்  உள்ள 

தகவல்கள் , சக மரணவர்கள் , கபற்நறரர்கள்   மூைம் நேரடியரகநவர மரறமுகமரகநவர அறிந்து ககரண்டு 

பரிந்துரரக்கவும். 

7. பரிந்துரரப்படிவத்தில் உள்ள அரனத்து பண்புகளுக்கும் மதிப்கபண் அளித்தல்  நவண்டும். 
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பரிந்துரரப்  படிவம் 

பள்ளியின் கபயர் மற்றும் முகவரி: 

 

கல்வி ஆண்டு:                                                   வகுப்பு:     பிரிவு: 

தரங்கள் பரிந்துரரக்கும் மரணவன்/ மரணவியின்   கபயர் : 

நததி:                                    ஆசிரியரின்  கபயர் :                                                                                      ரககயரப்பம்  : 

                                                                                                                         

பண்புகள் அதிகபட்ச 

மதிப்கபண் 

ேீங்கள் அளிக்கும் 

மதிப்கபண் 

1. ஒழுக்கம்     

a. கரைந்தவறரரம  

 

2  

b. பணிவு  

 

2  

c. தூய்ரம  (சீருரட உள்ளிட்ட உரடரமகள்) 

 

2  

d. தரைக்கனமின்ரம  

 

2  

e. ேல்ை கசரற்கரள மட்டும் நபசுதல்  

 

2  

f. பள்ளிக்கு வருரக  

(தவிர்க்க முடியரத சூழலில் விடுப்பு எடுத்தரைக்   கருத்தில் ககரள்ள நவண்டரம்) 

 

2  

g. நேர்ரம 2  

2. சமூக அக்கரற  

(மின் நசமிப்பு,தண்ணீர் சிக்கனம்,சுற்றுப்புறத்தூய்ரம,பிறருக்கு உதவும் மனப்பரன்ரம ...) 

 

 

5 

 

3. தன் , தன் குடும்ப மற்றும் சமுதரயத்தின் மீது ேல்கைண்ண 

அடிப்பரடயில் மரணவன் /மரணவியின் கதரரை  நேரக்குப் பரர்ரவ 

2  

4. எடுக்கும் கசயரைத் திட்டமிட்டு கதளிவரக முரறப்படுத்தி  முடித்தல் 3  

5. தரைரமப்பண்பு  

 

2  

6. நூைகப் பயன்பரடு / கபரது அறிவு  

 

3  

7. இதர கசயல்பரடுகள் : உடற்கல்வி (விரளயரட்டு , நயரகர ...) 2  

8. இதர கசயல்பரடுகள் : கரை -இைக்கியம்  

                ( ஆடல் ,பரடல்,ேரடகம்,நபச்சு , கட்டுரர,கவிரத…) 

 

4  

9. பள்ளித் நதர்வுகளில் கபறும் மதிப்கபண்கள்  

 

12  

10. தன்  குடும்பத்தின் முன்நனற்றத்தில் மரணவன் / மரணவியின்   பங்கு  

மற்றும் வழிகரட்டுதல்  

(குடும்ப வறுரம, கபற்நறரரின் கதரழில் , விழிப்புணர்வு , கபற்நறரரின் 

ஒத்துரழப்பு நபரன்றரவ குரறவு எனில் அதிக மதிப்கபண் வழங்கவும் )  

 

3  

கமரத்த மதிப்கபண்கள் 50  
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