
ஆ ரியர் ேதர்  வாரியம், ெசன்ைன – 600 006 

பத் ரிக்ைக ெசய்  

 

 ஆ ரியர ் ேதர்  வாரியம் லம் 2017-18 ஆம் ஆண் க் ரிய அர ப் 

பல்ெதா ல் டப்க் கல் ரி ரி ைரயாளர ்கா ப்பணி டங்க க்  ேநர  

நியமனத் ற்கான பணித் ெதரி  சாரந்்  அ க்ைக (அ க்ைக எண். 

14/2019) 27.11.2019 அன்  ெவளி டப்பட்ட .  ேம ம், online வா லாக 

ண்ணப்பங்கள் மற் ம் கல் த் த  ெதாடர் ைடய ஆவணங்க ம் 

ெபறப்பட்டன. தற்ேபா  ண்ணப்பதாரரக்ளின் தல் கல் த் த கள், 

பணி அ பவச ் சான் தழ், நன்னடத்ைத சான் தழ் மற் ம் ற 

சான் தழ்கைள Online வா லாகக் தலாகப் ப ேவற்றம் ெசய்வதற்  

அ ப்  ெவளி டப்பட்  (11.03.2022 தல் 25.03.2022 வைர) ஆவணங்கள் 

ெபறப்பட்  வ ன்றன. தற்ெபா  இக்காலக்ெக வான  25.03.2022 -

ந்  01.04.2022 வைர நீட் க்கப்ப ற  என ண்ணப்பதாரரக் க் த ்

ெதரி க்கப்ப ற . 

ேம ம்,  

1. Login ID மற் ம் Password பயன்ப த் வ  ெதாடரப்ாக 440 

பணிநா நரக்ளிட ந்  வரப்ெபற்ற   ேகாரிக்ைககள் த்  

சாரந்்த ெமன்ெபா ள் நி வனத் ற்  தகவல் ெதரி க்கப்பட்  

அைவ சரிெசய்யபட் ள்ளன.  

2. ேம ம், 240 பணிநா நரக்ள் தாங்கள் இ யாகப் ப ன்ற கல்  

நி வனத் ல் ெபற்ற மாற் சச்ான் த ல் (Transfer Certificate) 

நன்னடத்ைத (Conduct) பற் ய வரம் ப் டப்பட் ள்ளதால் 

தனியாக நன்னடத்ைத சான் தழ் (Conduct Certificate)  

ெபறேவண் மா எனக் ேகாரிக்ைக ைவத் ந்தனர.்  

ஆ ரியர ்ேதர்  வாரியக் க் டட் ன்ப  நன்னடதை்த 

(Conduct)  பற் ய வரம் மாற் ச ் சான் த ல் (Transfer Certificate)  

ப் டப்பட் ந்தால் அம்மாற் ச ் சான் தைழேய (Transfer 

Certificate) நன்னடதை்த சான் தழாகக் க  அதைன ப ேவற்றம் 

ெசய்யலாம் என ெவ க்கப்பட்  அதன் வரம் சாரந்்த 



ண்ணப்பதாரரக் க்  அவரக்ளின் ன்னஞ்சல் கவரி 

வா லாகத்  தகவல் ெதரி க்கப்பட் ள்ள . 

3. இேதேபால, ண்ணப்பதாரரக்ளின் ற ேகாரிக்ைககள் (Application 

Correction, Other State Colleges / Universities experience, Foreign University 

experience, etc.) பரி க்கப்பட்  உரிய ப ல் அவரக்ளின் 

ன்னஞ்சல் கவரிக்  அ ப் ைவக்கப்ப ம் எனத ்

ெதரி க்கப்ப ற . 

எனேவ, ஆ ரியர ் ேதர்  வாரியத் ற்  ன்னஞ்சல் வா லாகக் 

ேகாரிக்ைககள் அ ப் ள்ள பணிநா நரக்ள் தங்கள  ன்னஞ்சல் 

கவரிக்  ஆ ரியர ் ேதர்  வாரியத் ட ந்  ப ல் ெபறப்பட் ள்ளதா 

என்பைத அவ்வப்ேபா  உ  ெசய்  ெகாள்ள ெதரி க்கப்ப ற . 

 

நாள் : 24.03.2022           தைலவர ்

 

 

 

 

 

 


