
SOUTHERN RAILWAY 

WALK-IN INTERVIEW 

For Part-Time Teachers in 

RAILWAY SENIOR SECONDARY SCHOOL (CBSE), ERODE 

 Trained Graduate Teacher for Social Science, Post Graduate Teachers for Physics, Chemistry and 

Biology to teach High & Higher secondary classes on Part time are required for Railway Senior Secondary 

School (CBSE), Erode. Interested candidates with the following qualifications and ready to accept the 

terms and conditions may directly attend a Walk-in Interview with all original certificates and copy of the 

same at 10.00 hrs on 02/12/2020 (Wednesday) at Railway Senior Secondary School (CBSE), Erode. 

EDUCATIONAL QUALIFICATIONS: 

As prescribed by the CBSE as below. 

Post No. of 
posts 

Minimum Essential Qualification Desirable Qualification Maximum 
Age limit 

TGT 
Social Science 

1 Bachelor Degree in 
History/Geography/Economics* and 
Political Science* with B.Ed and 
Pass in CTET/TET 

Fluency in English 
Teaching Experience in 
Secondary level 

Upto 55 
years 

PGT 
Physics 

1 Master Degree in 
Physics/Electronics/Applied 
Physics/Nuclear Physics with B.Ed  
 

Fluency in English 
Teaching Experience in 
Senior Secondary level 
Pass in CTET/TET  

Upto 55 
years 

PGT 
Chemistry 

1 Master Degree in Chemistry /Bio 
Chemistry with B.Ed  
 

Fluency in English 
Teaching Experience 
in Senior Secondary level 
Pass in CTET/TET 

Upto 55 
years 

PGT 
Biology 

1 Master Degree in 
Botany/Zoology/Life Sciences/ Bio 
Sciences/Genetics/Micro Biology/Bio 
Technology/ Molecular Bio/Plant 
physiology provided Botany & 
Zoology is studied at Graduation 
level with B.Ed  

Fluency in English 
Teaching Experience 
in Senior Secondary level 
Pass in CTET/TET 

Upto 55 
years 

* - one of the elective subject must be either History or Geography  
TERMS & CONDITIONS 

1. Part time Trained Graduate Teacher will be engaged on contract basis for teaching Social science for 

classes VI to X. Part time Post Graduate Teachers will be engaged for teaching Physics/ 

Chemistry/Biology for classes XI & XII.  

2. The Candidate must be able to handle classes and conduct tests through online platform till schools 

are reopened.  

3. Selected candidates will be allotted 30 periods a week of 40 minutes duration per period. 

4. The part time teachers so selected shall perform all jobs related to academic, including evaluation 

work for which no payment over and above the one for taking the classes will be paid. 

5. All the selected Part time Teachers will be paid a consolidated pay of Rs. 26,250/- per month. 

6. Part time teacher will not be eligible for Privileges such as Pass, PTO, Leave, any other extra 

allowances etc. 

7. Part time teacher will not be treated on par with Railway Teacher and will have no claim or right for 

appointment on regular basis and will not form part of the cadre of Railway Teachers, a declaration 

in this regard is to be given by the candidates. 

8. Other terms and conditions for part time teachers will be notified at the time of actual engagement. 

9. Engagement of part time teachers on contract basis will be done for a period of not less than 07 days 

and not more than 200 working days. Such arrangement can be discontinued  at any time, without 

any prior notice and assigning any reason. 

 

 



தென்ைக இௌோில்வ 

குெிவேௌ ஆசிரிோர்களுக்கரை வேர்கரணல் 

இௌோில்வ வொல்ேிலப் ள்ி (சிிஸ்இ), ஈவௌரடு 

ஈவௌரட்டில் உள் இௌோில்வ வொல்ேிலப் ள்ிக்கு (சிிஸ்இ) உோர் ொற்ரம் வொல்ேில குப்புகளுக்குக் கற்ிக்க 

குெிவேௌ ஆசிரிோர்கள் வெல.  

ின்ரும் ெகுெிகலயுலைோ, ிெிபல்கள் ொற்ரம் ேிந்ெலைகல ற்க ஆர்பள் ஆசிரிோர்கள் அலைத்து அசல் 

சரன்்ிெழ்கள் ொற்ரம் அென் ேகல்களுைன் 02/12/2020 (புென்கிௐலொ) அன்ர  இௌோில்வ வொல்ேிலப் ள்ி 

(சி.ி.ஸ்.இ), ஈவௌரட்டில் ேலைத் உள் வேர்பகத்வெர்ில் வேௌடிோரக கந்து தகரள்ரம். 

கல்ி ெகுெிகள்:      

  சி.ி.ஸ்.இ ேிர்ணோித்துள் ிெிபல்கின்டி  

ெி  கரலிப் 

ணிோிைங்கின் 

ண்ணிக்லக  

குல்ந்ெட்சக் கல்ித்ெகுெி  ிரும்த்ெக்க 

ெகுெிகள் 

ோது ௌம்பு 

ட்ைெரரி ஆசிரிோர் 

சபக அ்ிிோல் 
1 

 

ௌரர/புிோிோல்/ 

தரருரெரௌம்*/ அௌசிோல் 

அ்ிிோல்* ஆகிோற்ரள் 

வெநம் ஒரு ரைத்ெில் 

இேிலப் ட்ைம் ொற்ரம் B.Ed,  

CTET/TET வெர்ில் வெர்ச்சி  

ஆங்கித்ெில் 

சௌொரக கற்ிக்கும் 

ெி்லொ.  

உோர்ேில 

குப்புகில் 

கற்ித்ெல் அநம்  

55 ோது 

லௌ 

பதுகலப் 

ட்ைெரரி ஆசிரிோர் 

இோற்ிோல் 

1 

 

இோற்ிோல் / ொின்ைணுிோல் / 

ோன்ரட்டு இோற்ிோல் / அணு 

இோற்ிோல் ஆகிோற்ரள் வெநம் 

ஒரு ரைத்ெில் பதுேிலப் ட்ைம்  

 ொற்ரம் B.Ed.  

ஆங்கித்ெில் 

சௌொரக கற்ிக்கும் 

ெி்லொ.  

வொல்ேில 

குப்புகில் 

கற்ித்ெல் அநம்  

CTET/TET வெர்ில் 

வெர்ச்சி  

55 ோது 

லௌ 

பதுகலப் 

ட்ைெரரி ஆசிரிோர் 

வெிோிோல் 

1 

 

வெிோிோல் /      உோிர் வெிோிோல் 

ஆகிோற்ரள் வெநம் ஒரு 

ரைத்ெில் பதுேிலப் ட்ைம் ொற்ரம் 

B.Ed. 

ஆங்கித்ெில் 

சௌொரக கற்ிக்கும் 

ெி்லொ.  

வொல்ேில 

குப்புகில் 

கற்ித்ெல் அநம் 

CTET/TET வெர்ில் 

வெர்ச்சி  

55 ோது 

லௌ 

பதுகலப் 

ட்ைெரரி ஆசிரிோர் 

உோிரிோல் 

1 

 

ெரௌிோல் / ிங்கிோல் / ரழ்க்லக 

அ்ிிோல் / உோிர் அ்ிிோல் / 

ொௌிோல் / நுண் உோிரிோல் / உோிர் 

தெரௐில்நுட்ம் / பக்கூர உோிர் / 

ெரௌ உைலிோல் ஆகிோற்ரள் 

வெநம் ஒரு ரைத்ெில் பதுேிலப் 

ட்ைம் ொற்ரம் B.Ed. (ெரௌிோல் 

அல்து  ிங்கிோல் ரைத்லெ 

இேில ொட்ைத்ெில் டித்ெிருக்க 

வண்டும்)  

ஆங்கித்ெில் 

சௌொரக கற்ிக்கும் 

ெி்லொ.  

வொல்ேில 

குப்புகில் 

கற்ித்ெல் அநம்  

CTET/TET வெர்ில் 

வெர்ச்சி 

55 ோது 

லௌ 

* வெர்ந்தெடுக்கப்ட்ை ரைங்கில் ௌரர/ புிோிோல் ஒரு ிருப்ப்ரைொரக இருத்ெல் அசிோம். 

ிெிபல்கள் ொற்ரம் ேிந்ெலைகள்: 

1. குெிவேௌ ோிற்சி தற்் ட்ைெரரி ஆசிரிோர் ஆ்ரம் குப்பு பெல் த்ெரம் குப்பு லௌ சபக அ்ிிோல் கற்ிப்ெற்கு 

ஒப்ந்ெ அடிப்லைோில் ஈடுடுத்ெப்டுரர். குெிவேௌ பதுகல ஆசிரிோர்கள் ெிதைரன்ர ொற்ரம் ன்ைிதௌண்ைரம் 

குப்புகளுக்கு இோற்ிோல் / வெிோிோல் / உோிரிோல் கற்ிப்ெற்கு ஒப்ந்ெ அடிப்லைோில் ஈடுடுத்ெப்டுரர்கள். 

2. ள்ிகள் ொீண்டும் ெி்க்கப்டும் லௌ வெர்ந்தெடுக்கப்ட்ை ஆசிரிோர்கள் இலணோெம் பம் குப்புகலக் 

லகோரவும், வெர்வுகல ேைத்ெவும் ெி்ன் தற்்ௌரக இருக்க வண்டும். 

3. வெர்ந்தெடுக்கப்ட்ை ஆசிரிோர்களுக்கு ரௌத்ெிற்கு 40 ேிொிை கர அவுள் 30 ரைவலகள் ௐங்கப்டும். 

4. வெர்ந்தெடுக்கப்ட்ை குெிவேௌ ஆசிரிோர்கள் ொெிப்பீட்டுப் ணிகள் உள்ைக்கிோ கல்ித்துல் தெரைர்ரை அலைத்து 

வலகலயும் தசய்ோ ஈடுடுத்ெப்டுரர்கள். இெற்கரக ரைவலக்கு தகரடுக்கப்டும் ஊெிோத்லெ ெிர்த்து வொல் 

ஊெிோம் தும் ௐங்கப்ைரது. 

5. வெர்ந்தெடுக்கப்ட்ை அலைத்து குெி வேௌ ஆசிரிோர்களுக்கும் ொரெம் ஒன்்ிற்கு ரூ. 26,250 / - ொட்டும் தெரகுப்பூெிோொரக 

ௐங்கப்டும். 

6. குெி வேௌ ஆசிரிோர்கள் இெௌ சலுலககரை ிடுபல், ொருத்து செி, ோண அநொெிகள் ொற்ரம் கூடுெல் டிகள் 

பெலிோற்்ிற்கு உரிலொ வகரௌ படிோரது. 

7. குெிவேௌ ஆசிரிோர்கள்  இௌோில்வ ஆசிரிோர்கரக கருெப்ைொரட்ைரர்கள். அர்கள் ேிௌந்ெௌ பல்ோில்  ேிோொிக்கப்ை 

உரிலொவோர அல்து வகரரிக்லக ிடுக்கவர படிோரது. இெற்கரை உரெிதொரௐி ின்ைப்த்ெரௌௌரல் ற்கப்ை  

வண்டும். 

8. குெிவேௌ ஆசிரிோர்களுக்கரை இெௌ ேலைபல்கள் ொற்ரம் ேிந்ெலைகள் ேிோொைத்ெின் வரது அ்ிிக்கப்டும். 

9. குெி வேௌ ஆசிரிோர்கள் 07 (ழு) ணி ேரட்களுக்கு குல்ோரொலும் 200 (இருநூர) ணி ேரட்களுக்கு ொிகரொலும்  

ஒப்ந்ெ அடிப்லைோில் ணிோொர்த்ெப்டுரர்கள்.  இந்ேலைபல், ந்வேௌத்ெிலும், க்கரௌணம் கருெியும், ந்ெதரரு 

பன் அ்ிிப்பும் இன்்ி ிக்கி தகரள்ப்ைரம். 


