
 
GOVERNMENT OF PUDUCHERRY 

DIRECTORATE OF SCHOOL EDUCATION 

Perunthalaivar Kamarajar Centenary Educational Complex,  

100 Feet Road, Anna Nagar, Puducherry – 605 005 

No.29118/DSE/Estt.II/D/2018            Puducherry, the   18.10.2019 

PRESS NOTE 

 The Directorate of School Education had published two notifications, the first 

on 01.11.2018 and the second on 08.07.2019 inviting online applications for 

empanelment as Guest Balasevikas / Guest Teacher in various teaching cadres. 

Besides applications were also obtained from the candidates sponsored by the 

Employment Exchange, Puducherry.  The applications were scrutinized and the 

status of the applications for the requirements of Guest Balasevika, Guest 

Computer Instructor and Guest Lecturer is uploaded in the official websites 

http://schooledn.py.gov.in & http://schoolednpdyguestteacher.in, as detailed 

below. 

 1.  List of Eligible applications 

 2. List of applications requiring certain documents/certificates as indicated   

against, which will be considered as eligible only on production of  

the same 

3. List of ineligible applications with reasons 
 

2. Objections,  if any to the status of the applications may be sent through the 

following e-mail IDs on or before 23.10.2019.  

 For Guest Balasevika           : esttdteschooleducation@gmail.com 

 For Guest Computer Instructor         : guestci2019@gmail.com 

 For Guest Lecturer           : guestlecturer2019@gmail.com 
 

 The certificates / documents required to be furnished as per the list 

indicated at Sl.No.2 should also be sent through the above said e-mail IDs before 

the date prescribed above, failing which the applications will be rejected without 

any intimation.  
 
 

 The competitive examination is tentatively scheduled on 10th November, 

2019 (Sunday).  

 

 

 

DIRECTOR OF SCHOOL EDUCATION 
 

http://schooledn.py.gov.in/
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புதுச்சேரி அபசு 
ள்ிக் கல்வி இனக்ககம் 

பருந்தலவர் காநபாஜர் நூற்ாண்டு கல்வி வாகம் 
100 அடி சபாடு, அண்ணா கர், புதுச்சேரி – 605 005 

No.29118/DSE/Estt.II/D/2018                             புதுச்சேரி  18.10.2019 

பேய்திக் குிப்பு 

  புதுச்சேரி அபசு, ள்ிக் கல்வி இனக்ககம் 01.11.2018 நற்றும் 
08.07.2019 அன்று ககபவ ாசேவிகா நற்றும்  ல்சவறு ககபவ 
ஆேிரினர்கள ணினநர்த்துவதற்காக அிவிக்ளககள் கவினிடப்ட்டு 
விண்ணப்ங்கள் கப்ட்ட. சநலும் சவள வாய்ப்பு அலுவகத்தால் 
ரிந்துளபக்கப்ட்டவர்கிடம் இருந்தும் விண்ணப்ங்கள் கப்ட்ட. 
ககபவ ாசேவிகா, ககபவ கணிணி னிற்றுர் நற்றும் ககபவ 
விரிவுளபனார் ணிகளுக்காக கப்ட்ட விண்ணப்ங்கள் அளத்தும் 
ரிேீிக்கப்ட்டு அதன் ிள கல்வித்துளனின் இளணனதங்கள் 
http://schooledn.py.gov.in  நற்றும் http://schoolednpdyguestteacher.in ஆகினவற்ில் 
கீழ்கண்டவாறு திசவற்ம் கேய்னப்ட்டுள்.  

1. தகுதிமளடன விண்ணப்ங்கள் 
2. சதளவப்டும் ஆவணங்கள ேநர்ிக்கும் ட்ேத்தில் தகுதிமளடன 

விண்ணப்ங்காக கருதப்டும் விண்ணப்ங்கள் 
3. தகுதினற் விண்ணப்ங்கள் காபணங்களுடன்  

 

2. ஆட்சேளகள் ஏசதனும் இருக்கும் ட்ேத்தில் கீழ்க்காணும் நின்அஞ்ேல் 
முகவரிகில் 23.10.2019 க்குள் கதரிவிக்காம்.  
ககபவ ாசேவிகா  :    esttdteschooleducation@gmail.com 

ககபவ கணிணி னிற்றுர்  :    guestci2019@gmail.com 
ககபவ விரிவுளபனார்   :      guestlecturer2019@gmail.com 
 

 வரிளே எண் 2-ல் ட்டினிடப்ட்ட விண்ணப்ங்களுக்கு சதளவப்டும் 
ஆவணங்களமம் சநச குிப்ிட்ட நின்அஞ்ேல்கள் மூமாகசவ 
சநற்கூின கா ககடுவிற்குள் திசவற்ம் கேய்ன சவண்டும். தவறும் 
ட்ேத்தில் அவ்விண்ணப்ங்கள் முன் அிவிப்பு இன்ி ிபாகரிக்கப்டும்.  
 

 சாட்டித் சதர்வு உத்சதேநாக 10 வம்ர் 2019 (ஞானிறு) அன்று 
லைப உள்து. 

 

இனக்குர், ள்ிக்கல்வி 

http://schooledn.py.gov.in/
http://schoolednpdyguestteacher.in/
mailto:esttdteschooleducation@gmail.com
mailto:guestlecturer2019@gmail.com

