
ஆசிரியர் தேர்வு வாரியம், சென்னை – 06 

பத்திரிக்னை செய்தி 

  2017-2018 ஆம் ஆண்டிற்கான அரசுப் பல்த ாழில்நுட்பக் கல்லூரிகளுக்கான 

1060 விரிவுரரயாளர் காலிப்பணியிடங்களுக்கு நேரடி நியமனம் மூலம் பணித்த ரிவு 

சார்ந்து ஆசிரியர் ந ர்வு வாரிய அறிவிக்ரக எண்.14/2019, ோள். 27.11.2019 தவளியிடப்பட்டு 

விண்ணப்பங்கள் தபறப்பட்டன. கணினி வழித் ந ர்வுகள் (CBT) 08.12.2021 மு ல் 13.12.2021 

வரர ேடத் ப்பட்டு, ந ர்வர்களின் மதிப்தபண்கள் 08.03.2022 அன்று ஆசிரியர் ந ர்வு 

வாரிய இரணய ளத்தில் தவளியிடப்பட்டன. 

 11.03.2022 ோளிட்ட ஆசிரியர் ந ர்வு வாரிய பத்திரிக்ரக தசய்தியில், பணிோடுேர்கள் 

 ங்களது கல்வித்  குதி மற்றும் பணி அனுபவம் த ாடர்பான கூடு ல் சான்றி ழ்கரள / 

ஆவணங்கரள ஆசிரியர் ந ர்வு வாரிய இரணய ளம் வழியாக 11.03.2022 மு ல் 01.04.2022 

வரர பதிநவற்றம் தசய்யுமாறு த ரிவிக்கப்பட்டது. 

 பணிோடுேர்கள் விண்ணப்பத்துடன் பதிநவற்றம் தசய்யப்பட்ட சான்றி ழ்கள் / 

ஆவணங்கள் மற்றும் கூடு லாக பதிநவற்றம் தசய்யப்பட்ட சான்றி ழ்கள் / 

ஆவணங்களின் அடிப்பரடயில் விண்ணப்ப ாரர்களின் விவரங்கள் சரிபார்க்கப்பட்டு, 

அறிவிக்ரகயில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள 15 பாடப்பிரிவுகளில் கீழ்க்காணும் 5 பாடங்களுக்கு 

1:2 என்ற விகி ாச்சாரப்படி சான்றி ழ் சரிபார்ப்பிற்கான பட்டியல்  யார் 

தசய்யப்பட்டுள்ளது.  

Sl. 

No. 
Subject 

No. of 

Vacancies 

No. of Candidates 

Called for C.V. @ 1:2 

1. Instrumentation and Control 

Engineering 

03 06 

2. Textile Technology 03 06 

3. Information Technology 06 12 

4. Production Engineering 06 12 

5. Printing Technology 06 13 
 

 சான்றி ழ் சரிபார்ப்புப் பட்டியலில் இடம்தபற்றுள்ள பணிோடுேர்களுக்கு 

அரைப்புக் கடி ம்,   ஆளறிச் சான்றி ழ் படிவம், சுயவிவரப்படிவம் மற்றும்  மிழ்வழிச் 

சான்றி ழ் (PSTM Certificate) ஆகியரவ ஆசிரியர் ந ர்வு வாரிய இரணய ளத்தில் 

விரரவில் பதிநவற்றம் தசய்யப்படும்.  ங்களது அரைப்புக் கடி ம்,   ஆளறிச் சான்றி ழ் 

படிவம், சுயவிவரப்படிவம் மற்றும்  மிழ்வழிச் சான்றி ழ் (PSTM Certificate) ஆகியவற்ரற 

ஆசிரியர் ந ர்வு வாரிய இரணய ளத்திலிருந்து பதிவிறக்கம் தசய்து தகாள்ளலாம் என 

சான்றி ழ் சரிபார்ப்புப் பட்டியலில் இடம்தபற்றுள்ள பணிோடுேர்களுக்கு 

த ரிவிக்கப்படுகிறது. அரைப்புக் கடி ம் பிற வழிகளில் அனுப்பி ரவக்கப்படமாட்டாது 

என பணிோடுேர்களுக்கு த ரிவிக்கப்படுகிறது. 

 நமற்கண்ட சான்றி ழ் சரிபார்ப்பு சார்ந்  நகாரிக்ரககரள ஆசிரியர் ந ர்வு வாரிய 

URL Link (https://forms.gle/jHNCd19uc3mcLw6p9) வழியாக த ரிவிக்கலாம். பிற வழி 

நகாரிக்ரககள் ஆசிரியர் ந ர்வு வாரியத் ால்  ஏற்றுக்தகாள்ளப்படாது எனத் 

திட்டவட்டமாக த ரிவிக்கப்படுகிறது. 

 நமலும், அரசுப் பல்த ாழில்நுட்பக் கல்லூரிகளுக்கான விரிவுரரயாளர் 

பணித்த ரிவிற்கான சான்றி ழ் சரிபார்ப்பு குறித்  அரனத்து விவரங்களும் 

தவளிப்பரடயாக இரணய ளத்தின் வழியாகவும், தசய்திக் குறிப்பின் வாயிலாகவும்  

த ரிவிக்கப்படும் என பணிோடுேர்களுக்கு த ரிவிக்கப்படுகிறது. 

 

ோள்.23.06.2022          ரலவர் 

https://forms.gle/jHNCd19uc3mcLw6p9

