
அறிவிக்கை 

கூட்டுறவுத்துகற 

ைடலூர் மாவட்டம் 

 

தகலவர்/கூட்டுறவுச் சங்ைங்ைளின் மண்டல 

இகைப்பதிவாளர் 

மாவட்ட ஆள்சசர்ப்பு நிகலயம் 

ைடலூர் மாவட்டம். 
 

. . . . . . .  . . . . .. . . . . . . . . . . . . 

அறிவிக்கை. ண். 01/2022                         நாள்: 13.10.2022 
 

ைடலூர் மாவட்டத்தில் கூட்டுறவுச் சங்ைங்ைளின் பதிவாளரின் ைட்டுப்பாட்டிலுள்ள 

கூட்டுறவுச் சங்ைங்ைளால் நடத்தப்படும் நியாயவிகலக் ைகடைளுக்கு விற்பகையாளர்ைள் 

(Salesman) பதவிக்கு சநரடி நியமைம் சசய்வதற்ைாை விண்ைப்பங்ைள் தகுதிவாய்ந்த  

விண்ைப்பதாரர்ைளிடமிருந்து www.drbcud.in ன்ற இகையதளம் வழியாை Online மூலம் 

மட்டுசம 14.11.2022 அன்று பிற்பைல் 5.45 மணி வகர வரசவற்ைப்படுகின்றை. 

 

வ. 

ண். 

சநரடி நியமை 

பதவிவிவரம் 
சம்பள விகிதம் 

கூட்டுறவு 

நிறுவைத்தின் சபயர் 

ைாலிப் 

பணியிடங்ைளின் 

ண்ணிக்கை 

1. நியாய 

விகலக்ைகட 

விற்பகையாளர் 
(Salesman) 

 

 

1. சதாகுப்பு ஊதியம் 

ரூ. 6250/-  நியமை 

நாளிலிருந்து 

ஏராண்டு வகர 

 

2. ஏராண்டுக்குப் 

பிறகு ஊதிய விகிதம்            

ரூ. 8600-29000 

 

1)சதாடக்ை 

சவளாண்கம  

கூட்டுறவு ைடன் 

சங்ைங்ைள் 

225 

2)சவளாண்கம 

உற்பத்தியாளர்ைள் 

கூட்டுறவு 

விற்பகைச் 

சங்ைங்ைள்  

4 

3) கூட்டுறவு பண்டை 

சாகல 
2 

  4) நைர கூட்டுறவு 

ைடன் சங்ைங்ைள் 
14 

சமாத்த 

ைாலிப்பணியிடங்ைள் 

 

245 

குறிப்பு : மதிப்பிடப்பட்ட ைாலிப்பணியிடங்ைளின் (Estimated Vacancy) ண்ணிக்கை தற்ைாலிைமாைது 

(Tentative) மற்றும் மாற்றத்திற்கு உட்பட்டது. 
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1. நிபந்தகைைள்:- 
 

1. சமற்படி பதவிைளுக்ைாை சநரடி நியமைத்தின்சபாது அரசுப்பணியாளர்ைள் 

சதர்வுக்குப் பின்பற்றப்படும் வகுப்பு சுழற்சி முகற எட்டு சமாத்த 

நியமைத்திற்கும் கீழ்ைண்டவாறு பின்பற்றப்படும். 
 

 

பதவி 
சமாத்த ைாலிப்  

பணியிடம் 

வகுப்பு வாரி இட எதுக்கீடு 

சபாது 

GT 

பிற்படுத்தப் 

பட்சடார்  

BC 

பிற்படுத்தப் 

பட்சடார் 

(இஸ்லாமியர்) 

BC(M) 

மிைவும்  

பிற்படுத்த 

பட்சடார் / 

சீர்மரபிைர்  

MBC/DNC 

ஆதி 

திராவிடர்  

SC 

ஆதி 

திராவிடர் 

அருந்ததியர்  

SC(A) 

பழங்கு

டியிைர்  

ST 

1.விற்பகையாளர் 

245 

(       

     

      – 6 

உ     

75 65 9 48 37 8 3 

 
 

 

2. நியமைத்தின் சபாது தகுதியாை சபண் விண்ைப்பதாரர்ைள் சபாதுமாை அளவு 

இல்லாத சபாது சபண்ைளுக்ைாை எதுக்கீடு ண்ணிக்கைகயத் தகுதிவாய்ந்த 

அசத வகுப்பிகைச் சார்ந்த ஆண்ைகளக் சைாண்டு நிரப்பப்படும். 

 

3. இத்சதரிவுக்கு நகடமுகறயில் உள்ள தமிழ்நாடு அரசுப்பணியாளர் சதர்வுக்குப் 

பின்பற்றப்படும் இட எதுக்கீடு மற்றும் இைச் சுழற்சி முகற எட்டு சமாத்த 

நியமைத்திற்கும் பின்பற்றப்படும். 

 

4. சமற்குறிப்பிட்ட ைாலிப்பணியிடங்ைளில் சபண்ைள், ஆதரவற்ற விதகவைள், 

முன்ைாள் இராணுவத்திைர், தமிழ் வழியில் பயின்சறார்,  மாற்றுத்திறைாளிைள் 

சபான்ற இைங்ைளின் கீழ்வரும் ைாலிப் பணியிடங்ைளுக்ைாை இட எதுக்கீடு 

விதிைள் நகடமுகறயில் உள்ள அரசு ஆகைைளின்படி பின்பற்றப்படும். 

 

5. சமற்படி சம்பள விகிதம் மற்றும் இதரப்படிைள் சமற்குறிப்பிட்ட கூட்டுறவுச் 

சங்ைங்ைளின் பணியாளர் பணிநிகல குறித்த சிறப்புத் 

துகைவிதிைளுக்குட்பட்டு அகமயும். 

 

6. சதரிவு சசய்யப்படும் விண்ைப்பதாரர்ைள் அவர்ைளுக்கு எதுக்ைப்படும் 

சம்பந்தப்பட்ட கூட்டுறவுச் சங்ைத்தின் துகைவிதிைளுக்குட்பட்டு பணியாற்ற 

சவண்டும். 

 

7. சதரிவு சசய்யப்படும் விண்ைப்பதாரர்ைளின் சதரிவு முற்றிலும் 

தற்ைாலிைமாைசத. 

 

8. சமற்படி பணியிடங்ைளுக்ைாை சதர்வு குறித்து சதனும் முகறயீடு 

சசய்வதாயின் இத்சதர்வு முடிவு சவளியிடப்பட்ட 90 நாட்ைளுக்குள் மாவட்ட  

ஆள்சசர்ப்பு நிகலயத்தில் உரிய ைாரைங்ைளுடன் சமல் முகறயீடு சசய்யப்பட 

சவண்டும். அதற்குப் பின்ைர் சபறப்படும் சமல்முகறயீடுைள் ற்ைப்படமாட்டாது. 
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2. உடற்தகுதி சான்றிதழ்:- 
 
 

சதரிவு சசய்யப்படும் மாற்றுத்திறைாளிைள்,  தங்ைளது குகறபாடு தாங்ைள் 

சதரிவு சசய்யப்படும் பதவிைளுக்குரிய சபாறுப்புைகள முழுத்திறனுடன் 

நிகறசவற்றுவதற்குத் தகடயாை இருக்ைாது ன்பதற்ைாை சான்றிதகழ 

மருத்துவக் குழுவிடம் சபற்றுசமர்ப்பிக்ை  சவண்டும். 

 
 

3. தகுதிைள்:- 

அ. வயது  (01.07.2022  அன்றுள்ளவாறு) 
 

1. விண்ைப்பதாரர்ைள் 01.07.2022- அன்று 18 வயது பூர்த்தி 

அகடந்தவர்ைளாை இருக்ை சவண்டும். 

வயது உச்சவரம்பு 

 

i) 

ஆதிதிராவிடர், அருந்ததியர், பழங்குடியிைர், மிைவும் 

பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பிைர்/ சீர்மரபிைர், பிற்படுத்தப்பட்ட 

வகுப்பிைர், பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பிைர் (முஸ்லீம்) 

மற்றும் இவ்வகுப்புைகளச் சார்ந்த முன்ைாள் 

இராணுவத்திைர் மற்றும் மாற்றுத்திறைாளிைள். 

வயது வரம்பு 

இல்கல 

ii) இதரவகுப்பிைர் (OC) 32 வயது 

iii) அகைத்து இைத்கதச் சார்ந்த ஆதரவற்ற விதகவைள் 
வயது வரம்பு 

இல்கல 

iv) 
இதரவகுப்பிகைச் (OC) சார்ந்த முன்ைாள் 

இராணுவத்திைர்  
50 வயது 

v) இதரவகுப்பிகைச்  (OC)  சார்ந்த மாற்றுத்திறைாளிைள் 42 வயது 
 

 

 

ஆ. ைல்வித் தகுதிைள்:- 
 
 

1. விற்பகையாளர்:- சமல்நிகல வகுப்பு  (+2 சதர்ச்சி)  (அல்லது) அதற்கு 

இகையாை ைல்வி தகுதி சதர்ச்சி 
 

 

4. தமிழ் சமாழித் திறன்:- 
 

 

விண்ைப்பதாரர் இந்த அறிவிப்பு சவளியிடும் நாளன்று தமிழ் சமாழியில் 

ழுதப் படிக்ை சபாதுமாை திறன் சபற்றவராை இருக்ை சவண்டும்.  
 

5. சதரிவு முகற :- 
 

விண்ைப்பதாரர்ைள் ைல்வித்தகுதியில் சபற்ற மதிப்சபண்ைளுக்கு  அளித்த 

மதிப்பு மற்றும் சநர்முைத் சதர்வில் சபற்ற மதிப்சபண்ைள் ஆகியவற்றின் சமாத்த 

மதிப்சபண்ைள் அடிப்பகடயிலும், விண்ைப்பதாரர் சார்ந்துள்ள வகுப்பு வாரியாை இை 

சுழற்சி அடிப்பகடயிலும், சதாடர்புகடய இதர அரசாகைைள் மற்றும் 

சட்டப்பிரிவுைளின் கீழ் வரும் முன்னுரிகமைளின் அடிப்பகடயிலும் சதரிவு 

சசய்யப்படுவர். சதரிவு சசய்யப்பட்ட பட்டியல் இகையதளத்தில் சவளியிடப்படும். 

  



4 

 
 

 விண்ைப்பதாரர்ைள் சநர்முைத் சதர்விற்குக் ைட்டாயமாை சநரில் வருகை 

புரியசவண்டும்.  சநர்முைத் சதர்விற்கு வருகை புரியாத விண்ைப்பதாரர்ைள் சமற்படி 

பணியிடங்ைளுக்கு சதர்ந்சதடுக்ைப்பட மாட்டார்ைள். இது சதாடர்பாை ந்த உரிகமயும் 

சைார இயலாது. சநர்முைத்சதர்விற்கு அகழப்பாகை அனுப்பப்பட்டகத மட்டுசம 

ைாரைமாை கவத்து உரிகம சைார இயலாது. 

 

6. ைாலிப் பணியிடங்ைளுக்ைாை விருப்பம் சதரிவித்தல் 
 

 விண்ைப்பதாரர்ைள், தாங்ைள் ந்த நிறுவைத்தின் நியாய விகலக் ைகடக்கு 

பணியமர்த்தப்பட சவண்டும் ன்பதற்ைாை விருப்பத்கத சநர்முைத் சதர்வின்சபாது 

சதரிவிக்ை சவண்டும். விண்ைப்பதாரர்ைளின் விருப்பத்திகை மாற்றுவதற்கு 

அனுமதிக்ைப்பட மாட்டாது. விண்ைப்பதாரர்ைளின் விருப்பத்தின் அடிப்பகடயில் 

அவர்ைளுக்ைாை பணியிடம் எதுக்ைப்பட இயலாத நிகல ற்பட்டால் மாவட்ட 

ஆள்சசர்ப்பு நிகலயத்தின் முடிவின்படி அவர்ைளுக்குப் பணியிடம் எதுக்ைப்படும்.   

இது சதாடர்பாை மாவட்ட ஆள்சசர்ப்பு நிகலயத்தால் டுக்ைப்படும் முடிசவ 

இறுதியாைது.  இதற்ைாை தனியாை ைலந்தாய்வு  (Counselling)  தும் நகடசபறாது. 
 

7. விண்ைப்பிக்கும் முகற:- 
 

அறிவிக்ைப்பட்டுள்ள ைாலிப் பணியிடங்ைளுக்ைாை விண்ைப்பம் www.drbcud.in 

ன்ற இகையதளத்தில் ஆன்கலன் மூலம் மட்டுசம பதிசவற்றம் சசய்யப்பட 

சவண்டும். சநரிசலா அல்லது தபாலிசலா சபறப்படும் விண்ைப்பங்ைள் ந்தவித 

முன்ைறிவிப்புமின்றி நிராைரிக்ைப்படும் ன்பகத அறியவும்.  

 

விண்ைப்பதாரர்ைள் இகையதளம் மூலம் தங்ைள் விண்ைப்பங்ைகளச் 

சமர்ப்பிக்கும் முன் கீழ்க்ைண்டவற்கற உறுதி சசய்துசைாள்ள சவண்டும். 

அ)  விண்ைப்பப் படிவங்ைள் இகையதளம் மூலம் முழுகமயாைப் பூர்த்தி 

சசய்யப்பட்டிருக்ை சவண்டும். 

 

ஆ) விண்ைப்பப் படிவங்ைளுடன் கீசழ குறிப்பிடப்பட்டுள்ள ஆவைங்ைகள 

அவற்றிற்சைை எதுக்ைப்பட்ட இடங்ைளில் ஸ்சைன் சசய்யப்பட்டு பதிசவற்றம் 

சசய்யப்பட சவண்டும். 

 

1. விண்ைப்பதாரரின்  புகைப்படம் -50  kb  அளவுக்கு மிைாமல்  (jpeg or jpg format) 

2. விண்ைப்பதாரரின் கைசயழுத்து - 50 kb அளவுக்கு மிைாமல் (jpeg or jpg format) 

3. விண்ைப்பதாரரின் சாதிச் சான்றிதழ்  – 200 kb  அளவுக்கு மிைாமல்  (pdf file) 

4. நிர்ையிக்ைப்பட்ட ைல்வித் தகுதிக்ைாை சான்றிதழ் –  200 kb  அளவுக்கு மிைாமல்  

(pdf file) 

5. குடும்ப அட்கட– 200 kb  அளவுக்கு மிைாமல்  (pdf file)  

                   (அல்லது) 

வாக்ைாளர் புகைப்பட அகடயாள அட்கட (pdf file) 

6. “SBI Collect”  ன்ற சசகவகயப் பயன்படுத்தி  Online  மூலம் சசலுத்தப்பட்ட 

விண்ைப்பக் ைட்டை இரசீது சசலுத்தியிருப்பின் அந்த இரசீது  (pdf file) 

                                           (அல்லது) 

ைடலூர்  மாவட்ட மத்தியக் கூட்டுறவு வங்கியில் சநரடியாை சசலுத்தியிருப்பின்  

(DRB Copy of the pay-in-slip)  பதிசவற்றம் சசய்யப்பட சவண்டும் -  100 kb  

அளவுக்கு மிைாமல்  (pdf file)  



5 

 

7. மாற்றுத்திறைாளி னில் அதற்ைாை சான்றிதழ் – 200 kb அளவுக்கு            

மிைாமல் (pdf file)  

8. ஆதரவற்ற விதகவ னில் அதற்ைாை சான்றிதழ் – 200 kb அளவுக்கு               

மிைாமல்  (pdf file)  

9. முன்ைாள் இராணுவத்திைர் னில் அதற்ைாை சான்றிதழ் – 200 kb  அளவுக்கு 

மிைாமல்  (pdf file)  

10. ற்ைைசவ 2020-ஆம் ஆண்டு விற்பகையாளர் பணியிடத்திற்க்கு 

விண்ைப்பித்தவர்ைள் மீண்டும் இந்தமுகற விண்ைப்பிக்கும் சபாது ைடந்த 

முகற அளித்த விண்ைப்ப நைல் / வங்கி சசலான் / சநர்முைத் சதர்விற்கு 

அனுப்பப்பட்ட அகழப்பு ைடிதம் இவற்றில் சதனும் என்று  200  kb  அளவுக்கு 

மிைாமல்  (pdf file). 

11. தமிழ் வழியில் பயின்றதற்ைாை சான்றிதழ் ( அரசாகை (நிகல) ண்.82 

மனிதவள சமலாண்கம(ஸ்)  துகற நாள் 16.08.2021 இன் இகைப்பில் 

உள்ளபடி ) – 200 kb அளவுக்கு மிைாமல்  (pdf file) 

12. முன்னுரிகம சைாரும் இைத்திற்ைாை/ இைங்ைளுக்ைாை சான்றிதழ்– 200 kb 

அளவுக்கு மிைாமல்   (pdf file) 

 

இ) “ஆதரவற்ற விதகவ“ ன்பது அகைத்து வழியிலிருந்தும் சபறும் சமாத்த மாத 

வருமாைம் ரூ.4,000/-த்திற்கும் (ரூபாய் நான்ைாயிரம்) குகறவாைப் சபறுகின்ற 

எருவிதகவகயக் குறிப்பதாகும். இவ்வருமாைம், குடும்ப ஏய்வூதியம் அல்லது 

சதாழிற்ைல்வி சபற்றவர்ைளின் சுயசதாழில் மூலம் ஈட்டும் வருமாைம் 

உள்ளிட்ட மற்ற வருமாைங்ைள் ஆகியவற்கறயும் உள்ளடக்கியதாகும். 

இத்தகைய விண்ைப்பதாரர்ைள் உரிய வருவாய் சைாட்ட அலுவலர் அல்லது 

உதவி / சார் ஆட்சியரிடமிருந்து நிர்ையிக்ைப்பட்ட படிவத்தில் சான்றிதகழப் 

சபற்று சமர்ப்பிக்ை சவண்டும். விவாைரத்து சபற்றவர், ைைவரால் 

கைவிடப்பட்டவர் ஆதரவற்ற விதகவயாைக் ைருதப்படமாட்டார். மறுமைம் 

புரிந்தவர் ஆதரவற்ற விதகவயாைக் ைருதப்பட மாட்டார். 
 

8. விண்ைப்பக் ைட்டைம்:- 
விற்பகையாளர் விண்ைப்பக்ைட்டைம் ரூ.150/- ஆகும்.  

 

ஆதிதிராவிடர், பழங்குடியிைர், அகைத்துப் பிரிகவயும் சார்ந்த மாற்றுத் 

திறைாளிைள், அகைத்துப் பிரிகவயும் சார்ந்த ஆதரவற்ற விதகவைள் ஆகிசயாருக்கு 

இக்ைட்டைம் சசலுத்துவதிலிருந்து விலக்ைளிக்ைப்படுகிறது. 

  

 விண்ைப்பக் ைட்டைம் சசலுத்துவதிலிருந்து விலக்ைளிக்ைப்பட்டுள்ள 

மாற்றுத்திறைாளிைள் சமூைநலத்துகற அலுவலரிடமிருந்து சான்றிதழும் மருத்துவச் 

சான்றிதழும் சபற்றிருக்ை சவண்டும். ஆதரவற்ற  விதகவைள், சமசல இ-இல் 

சதரிவிக்ைப்பட்டுள்ளவாறு உரிய அலுவலரிடமிருந்து சான்று சபற்றிருக்ை சவண்டும்.   

 

முன்ைாள் இராணுவத்திைகரப் சபாறுத்தவகர முதல் இரண்டு முகற மட்டும் 

ைட்டைம் சசலுத்தத் சதகவயில்கல. 

ற்ைைசவ 2020-ஆம் ஆண்டு விற்பகையாளர்ைள் பணியிடங்ைளுக்கு 

விண்ைப்பித்தவர்ைள் மீண்டும் இந்தமுகற விண்ைப்பிக்கும் சபாது ைடந்த முகற 

அளித்த விண்ைப்ப நைல் / வங்கி சசலான் / சநர்முைத் சதர்விற்கு அனுப்பப்பட்ட 



6 

 

அகழப்பு ைடிதம் இவற்றில் சதனும் என்றிகை 200 kb அளவுக்கு மிைாமல் (pdf file) 

ஆன்கலனில் பதிசவற்றம் சசய்ய சவண்டும். 

9. சநர்முைத்சதர்வு :- 
 

அ) தகுதி வாய்ந்த விண்ைப்பதாரர்ைளுக்ைாை சநர்முைத் சதர்வு அந்தந்த 

மாவட்ட தகலநைரில் மாவட்ட ஆள்சசர்ப்பு நிகலயத்தால் நடத்தப்படும். சநர்முைத் 

சதர்விற்கு அகழப்புக் ைடிதம் சபற்ற விண்ைப்பதாரர்ைள் மாவட்ட ஆள்சசர்ப்பு 

நிகலயத்தால் நடத்தப்படும் சநர்முைத் சதர்வில் தங்ைள் சசாந்த சசலவில் ைட்டாயம் 

ைலந்து சைாள்ள சவண்டும். 

ஆ) சநர்முைத் சதர்வில் ைலந்து சைாள்வதற்ைாை அகழக்ைப்படவுள்ள நபர்ைளின் 

சபயர்ப்பட்டியல்  ைடலூர்  மாவட்ட ஆள்சசர்ப்பு நிகலயத்தின் இகையதளம் வழியாை 

சவளியிடப்படும். 

இ) சநர்முைத் சதர்வு நகடசபறுவது சதாடர்பாை விவரங்ைள் மின்ைஞ்சல்      

(E-Mail) / குறுஞ்சசய்தி (SMS) மூலம் விண்ைப்பதாரர்ைளுக்கு அனுப்பி கவக்ைப்படும். 

சநர்முைத் சதர்வு நகடசபறும் இடம், நாள்,  சநரம் ஆகிய விவரங்ைள் அடங்கிய 

சநர்முைத் சதர்விற்ைாை அகழப்புக் ைடிதங்ைகள, விண்ைப்பதாரர்ைள் இகையதளம் 

மூலம் பதிவிறக்ைம் சசய்து சைாள்ள சவண்டும். அகழப்புக் ைடிதத்துடன் வராத 

விண்ைப்பதாரர்ைள் சநர்முைத் சதர்வில் ைலந்துசைாள்ள அனுமதிக்ைப்பட மாட்டார்ைள். 

ஈ) நிர்ையிக்ைப்பட்ட ைல்வித்தகுதியில் சபற்ற மதிப்சபண்ைளின் மதிப்பு  

(weightage for academic marks) மற்றும் சநர்முைத் சதர்வில் அளிக்ைப்பட்ட சராசரி 

மதிப்சபண்ைள் முகறசய 50:50 ன்ற விகிதத்தில் இருக்கும்.  

உ) சநர்முைத் சதர்விற்கு குறிப்பிட்ட நாள் மற்றும் சநரத்தில் 

விண்ைப்பதாரர்ைள் அவர்ைளுகடய அகைத்து சான்றிதழ்ைளின் அசல் மற்றும் 

அவற்றின் நைல் என்றுடன் தவறாமல் ைலந்துசைாள்ள சவண்டும்.  சநர்முைத் 

சதர்விற்கு குறிப்பிட்ட நாள் மற்றும் சநரத்தில் வருகை புரியாத விண்ைப்பதாரர்ைள் 

ந்த நிகலயிலும், இது சதாடர்பாை ந்த உரிகமயும், சைார இயலாது. சநர்முைத் 

சதர்வில் ைலந்து சைாள்ள பயைப்படி தும் வழங்ைப்பட மாட்டாது.  
 

10. தகடயில்லா சான்றிதழ்:- 
 விண்ைப்பதாரர்ைள் ற்ைைசவ பணியாற்றுபவர்ைளாை இருக்கும்பட்சத்தில், 

அவர் பணியாற்றும் அலுவலைத்தில் இருந்து சதகவயாை தகடயில்லா 

சான்றிதழிகை சநர்முைத் சதர்வின் சபாது சமர்ப்பிக்ை சவண்டும். 
 

11. இதர நிபந்தகைைள் 

அ) +2 அல்லது  அதற்கு  இகையாை  ைல்வித் தகுதி சபறாத  நபர்ைள் அகத 

விட அதிைமாை ைல்வித் தகுதி சபற்றிருந்தாலும் இத்சதரிவிற்கு தகுதி 

உகடயவர்ைளாை ைருதப்பட மாட்டார்ைள். 

ஆ) இத்சதரிவிற்கு நிர்ையிக்ைப்பட்ட ைல்வித் தகுதிக்கு இகையாை ைல்வித் 

தகுதி உரிகம சைாரும்நபர்ைள், இத்சதரிவு அறிவிக்கை சவளியிடப்பட்ட நாளன்சறா 

அதற்கு முன்ைசரா சவளியிடப்பட்ட உரிய அரசாகையின் நைகல சமர்ப்பிக்ை 

சவண்டும். அவ்வாறு சமர்ப்பிக்ைாவிட்டால் தனியரது விண்ைப்பம் நிராைரிக்ைப்படும். 

இ) சநர்முைத் சதர்வில் ைலந்து சைாண்டு நிர்ையிக்ைப்பட்ட அகைத்து 

தகுதிைகளயும் பூர்த்தி சசய்துள்ளார் ை மாவட்ட ஆள்சசர்ப்பு நிகலயத்தால் சதரிவு 

சசய்யப்பட்ட எரு விண்ைப்பதாரர் அப்பணிக்சைை நிர்ையிக்ைப்பட்ட தகுதிைள் 

அகைத்கதயும் முழுகமயாைப் சபற்றிருக்ைவில்கலசயை பின்ைர் 

ைண்டுபிடிக்ைப்பட்டால் அவரது சதரிவு மாவட்ட ஆள்சசர்ப்பு நிகலயத்தால் இரத்து 

சசய்யப்படும். 
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ஈ) சநர்முைத் சதர்வில் ைலந்துசைாள்ளும் விண்ைப்பதாரர்ைளுக்கு அவ்வாறு 

சநர்முைத் சதர்வில் ைலந்து சைாள்ள அகழப்புக் ைடிதம் அனுப்பப்பட்டகத மட்டுசம 

ைாரைமாை கவத்து பணி நியமைம் சைார உரிகம கிகடயாது. 

 

உ) ைாரைம் துவும் சதரிவிக்ைாமல் இந்த அறிவிக்கைகய இரத்து 

சசய்வதற்கு / திரும்பப் சபறுவதற்கு / திருத்துவதற்கு / சைடு சததிகய நீட்டிப்பதற்கு 

மாவட்ட ஆள்சசர்ப்பு நிகலயத்திற்கு உரிகமயுண்டு. 

 

ஊ) விண்ைப்பதாரர்ைள் அவர்ைளது விண்ைப்பத்கத சமர்ப்பிப்பதற்கு முன்பாை 

இகையதளத்தில் உள்ள "விண்ைப்பதாரர்ைளுக்ைாை அறிவுகரைகள  (Instructions to 

the candidates)" பகுதிகய ைவைமாைப் படித்து சதரிவு சசய்யப்படுவதற்குரிய 

நிபந்தகைைகளப் புரிந்து சைாள்ள சவண்டும். 

 

) விண்ைப்பத்திகைச் சமர்ப்பிப்பதற்ைாை ைகடசி நாள் மற்றும் சநரத்திற்குப் 

பிறகு ஆன்கலன் மூலம் விண்ைப்பம் சசய்வதற்ைாை வசதி நிறுத்தப்படும். 

 

)விண்ைப்பிக்கும் முகற குறித்து ழும் சந்சதைங்ைளுக்கு 

விண்ைப்பதாரர்ைள் drpdscud123@gmail.com ன்ற இ-சமயில் மூலம் ைடலூர் மாவட்ட 

ஆள்சசர்ப்பு நிகலயத்தின் மின்ைஞ்சல் முைவரியில் அலுவலை சவகல சநரங்ைளில் 

சதாடர்பு சைாள்ளலாம். 

 

உதவி கமயம் சதாடர்பு சதாகலப்சபசி ண்:  04142 - 284001 

 

) விண்ைப்பதாரர்ைள் சதரிவுக்கு விண்ைப்பிப்பதற்ைாை சைாடுக்ைப்பட்டுள்ள 

ைகடசி நாள் வகர ைாத்திருக்ைாமல் அதற்கு முன்ைசர சபாதிய ைால அவைாசத்தில் 

விண்ைப்பிக்குமாறு அறிவுறுத்தப்படுகிறார்ைள். சைனில் ைகடசிநாளில் 

அதிைப்படியாை விண்ைப்பதாரர்ைள் விண்ைப்பிக்ை சநரும்சபாது, விண்ைப்பத்கதப் 

பதிசவற்றம் சசய்வதில் தாமதசமா அல்லது சதாழில்நுட்பச் சிக்ைல்ைசளா 

ழவாய்ப்புள்ளது 
 

சமற்கூறிய சதாழில்நுட்பக் ைாரைங்ைளால் அல்லது சவறு ைாரைங்ைளால், 

விண்ைப்பதாரர்ைள் தங்ைளது விண்ைப்பங்ைகளக் ைகடசிக் ைட்ட நாட்ைளில் 

சமர்ப்பிக்ை இயலாது சபாைால் அதற்கு மாவட்ட ஆள்சசர்ப்பு நிகலயம் சபாறுப்பாைாது. 

 

ஆன்கலன் விண்ைப்பங்ைகள சமர்ப்பிப்பதற்ைாை இறுதிநாள்  14.11.2022 சநரம் 

மாகல  05.45 மணி. 

 

 

 

    இகைப்பதிவாளர்  /  தகலவர், 

ைடலூர் மாவட்ட ஆள்சசர்ப்பு நிகலயம். 

mailto:drpdscud123@gmail.com

