தலலைலமைக் குற்றவியல் நீதித்துலற நடுவர் நீதிமைன்றம , கககோயமுத்தூர்
கவலலை வகோய்ப்பு அறிவிப்பு
கககோயமுத்தூர் மைகோவட்ட குற்றவியல் நீதிமைன்றங்களில் தமிழ்நகோடு அடிப்பலடப்
பணிகளில் ககோலியகோகவுள்ள இரவுக் ககோவலைர் பதவிகளுக்கு தகுதியகோன நபர்கலள நியமைனம
சசெய்யும சபகோருட்டு தகுதித் கதர்வு கநர்ககோணல் அல்லைது இரண்டும நலடசபற உள்ளது.
அந்தப் பதவிகளுக்கு கீழ்க்கண்ட தகுதி உலடயவர்கள் உரிய செகோன்றிதழ்களின் சஜெரகோக்ஸ
நகல்களில் சுய செகோன்சறகோப்பமிட்டு (self attestation) விண்ணப்பத்துடன் இலணந்து
தபகோல்

மூலைம

கீகழே

குறிப்பிடப்பட்ட

அலுவலைக

முகவரிக்கு

அனுப்ப

ககட்டுக்

சககோள்ளப்படுகிறகோர்கள். செகோன்றிதழ்களின் செரிபகோர்த்தலின் அடிப்பலடயில் தகுதித் கதர்வுக்கு
கநர்ககோணலுக்கு

அல்லைது

இரண்டிற்கும

இந்நீதிமைன்ற

இலணயதள

வலலைத்தளத்தின்

மூலைமைகோகவும தபகோல் மூலைமைகோகவும அலழேக்கப்படுகவகோர் மைட்டும தகுதித் கதர்வு கநர்ககோணல்
அல்லைது இரண்டிற்கும கலைந்து சககோள்ளலைகோம.
I

பதவியின் சபயர்

1.

-

இரவுக் ககோவலைர் - ககோலிப்பணியிடங்கள் - 11

-

ர.15,700-50000( Level-1)+ இதர படிகள்
விதிகளின் படி மைகோதம ஒன்றுக்கு

-

(01.07.2018 அன்று)

செமபள ஏற்ற முலற

2.

வயது வரமபு

அ) குலறந்தபட்செ வயது வரமபு

18 வயது நிலறவலடந்தவரகோக இருத்தல்
கவண்டும

(ஆ) உச்செ வரமபு
வ.எண்

விண்ணப்பதகோரர்களின்
இனசுழேற்சி வலககள்

குலறந்த பட்செ
வயது

அதிக பட்செ வயது

1

ஆதி திரகோவிடர், ஆதிதிரகோவிடர்
(அருந்ததியர்கள்)
பழேங்குடி
வகுப்பினர் மைற்றும அலனத்து
வகுப்புகலளயும
செகோர்ந்த
ஆதரவற்ற விதலவகள்)

18 வயது

35 வயதுக்குள்

2

மிகவும
பிற்படுத்தப்பட்ட
வகுப்பினர்
சீர்மைரபினர்,
பிற்படுத்தப்பட்ட
வகுப்பினர்
மைற்றும
பிற்படுத்தப்பட்ட
வகுப்பினர் (முஸலீம)

18 வயது

32 வயதுக்குள்

3

ஏலனகயகோர் (அதகோவது ஆ.தி.,
ஆ.தி. (அ) ப.வ., மி.பி. வகு/
சீ.மை.,பி.வ.
மைற்றும
பி.வ(மு)
ஆகிய வகுப்பிலனச் செகோரகோதவர்கள்

18 வயது

30 வயதுக்குள்

வயது வரமபு செலுலககள் நலடமுலறயிலுள்ள
விதிமுலறகளின் படி சசெயல்படுத்தப்படும.

அரசு

ஆலணகள்

அரசு

3.

கல்வித் தகுதி

தமிழில் எழுதப்படிக்கத் சதரிந்திருக்க கவண்டும

4.

ககோலியிடப்பகிர்வு

(இன சுழேற்சி முலற 77 மைற்றும 87

S.No.

Communal Rotation

Priority

77

மிகவும பிற்படுத்தப்பட்கடகோர் மைற்றும சீர்மைரபினர்

78

Preference

P

-

பிற்ப்டுத்தப்பட்கடகோர் முஸலீமகள்

NP

-

79

சபகோதுப்கபகோட்டி

NP

-

80

பிற்படுத்தப்பட்கடகோர் (பிற்படுத்தப்பட்ட முஸலீமகள்
தவிர

P

-

81

சபகோதுப்கபகோட்டி

NP

-

82

ஆதிதிரகோவிடர்

NP

SC

83

மிகவும பிற்படுத்தப்பட்கடகோர் மைற்றும சீர்மைரபினர்

NP

-

84

பிற்படுத்தப்பட்கடகோர் (பிற்படுத்தப்பட்ட
முஸலீமகள் தவிர)

NP

-

85

சபகோதுப்கபகோட்டி

P

PSTM

86

ஆதிதிரகோவிடர்

NP

-

87

மிகவும பிற்படுத்தப்பட்கடகோர் மைற்றும சீர்மைரபினர்

NP

-

கலடசி நகோள்

:

விண்ணப்பங்கள் (ஒரு பகோஸகபகோர்ட் அளவு புலகப்படமை உரிய

இடத்தில் ஒட்டப்பட்டு உரிய சுயசெகோன்சறகோப்பத்துடன் (self attestation) தற்கபகோது பணி
சசெய்யும விவரங்களுடனும (எதுவும இருப்பின் ) அலனத்து கல்விச்செகோன்றிதழ்கள் மைற்றும
முன்னுரிலமைக்ககோன செகோன்றிதழ்கள் (ஊனமுற்கறகோர், ஆதரவற்ற விதலவ மைற்றும கலைப்புத்
திருமைணம மைற்றும பிற) மைற்றும பிற செகோன்றிதழ்களின் நகல்கள் உரிய செகோன்சறகோப்பத்துடன்
கீழ்க்ககோணும முகவரிக்கு
ர

30/-

(ரபகோய்

10.08.2018 ம கததி மைகோலலை 5.45 மைணிக்குள் சுய விலைகோசெமிட்ட

முப்பது

மைட்டும)

அஞ்செல்

வில்லலை

ஒட்டிய

உலறயுடன்

(26cmx10cm)அளவுள்ளது) இலணத்து இவ்வலுவலைகத்தில் கிலடக்குமைகோறு தபகோலில்
அனுப்ப கவண்டும.

பூர்த்தி சசெய்யப்பட்ட விண்ணப்பங்கலள அனுப்ப கவண்டிய முகவரி
தலலைலமை குற்றவியல் நீதித்துலற நடுவர்
தலலைலமை குற்றவியல் நீதித்துலற நடுவர் நீதிமைன்றம,
கககோயமுத்தூர். 641 018.
(10.08.2018 ஆம கததிக்கு பிறகு வரும விண்ணப்பங்கள் எக்ககோரணம சககோண்டும
பரிசீலிக்கப்படமைகோட்டகோது)
கமைற்கண்ட
கநர்ககோணலலை

நியமைனத்திற்குத்

தகுதியகோன

நபர்கலள

கதர்வு

சசெய்யகவகோ,

ஒத்தி லவக்ககவகோ நியமைன அறிக்லகலய எவ்வித முன்னறிவிப்புமின்றி

ரத்து சசெய்யகவகோ தலலைலமைக் குற்றவியல் நீதித்துலற நடுவர் கககோயமுத்தூர் அவர்களுக்கு
முழு அதிககோரம உள்ளது.
இத்துடன் சதரிவிக்கப்பட்டுள்ள விண்ணப்பதகோரர்களுக்ககோன அறிவுலரலய தவறகோது
படித்து பின்பற்றுமைகோறு ககட்டுக் சககோள்ளப்படுகிறது. சசெகோல்லைப்பட்டுள்ள அறிவுலரகலள
பின்பற்றப்படகோமைல் இருக்கும பட்செத்தில், சபறப்படும விண்ணப்பங்கள் நிரகோகரிப்புக்கு
உள்ளகோக்கப்படும.

கககோயமுத்தூர்
நகோள்: 09.07.2018

ஒம/ திரு.S.நகோகரகோஜென்., எம.எல்.,
தலலைலமை குற்றவியல் நீதித்துலற நடுவர்,
கககோயமுத்தூர்.

விண்ணப்பதகோரர்களுக்ககோன வழிமுலறகள்
1.

விண்ணப்பங்கள் வலரயறுக்கப்பட்ட படிவத்தில் பூர்த்தி சசெய்யப்பட்டு தபகோல் மூலைமைகோக
மைட்டுகமை அனுப்பப்பட கவண்டும. ஒரு விண்ணப்பதகோரர் ஒரு விண்ணப்பம மைட்டுகமை
செமைர்ப்பிக்க கவண்டும. ஒன்றுக்கும கமைற்பட்டு செமைர்ப்பிக்கப்படும விண்ணப்பங்களில் முதல்
விண்ணப்பம மைட்டும பரிசீலைலனக்கு எடுத்துக் சககோள்ளப்பட்டு பின்பு சபறப்படும
விண்ணப்பங்கள் நிரகோகரிக்கப்படும.

2. பகோஸகபகோர்ட் அளவு புலகப்படம விண்ணப்பத்தில் உரிய இடத்தில் ஒட்டப்பட்டு உரிய சுய
செகோன்சறகோப்பத்துடனும ( self attestation) விண்ணப்பங்கள் அனுப்பப்பட கவண்டும.
கமைலும சுய செகோன்சறகோப்பம தவிர கவறு எந்த விதமைகோன செகோன்சறகோப்பம சபறத்
கதலவயில்லலை. இருப்பினும விண்ணப்பதகோரர்கள் கநர்முகத் கதர்வின் கபகோது அலனத்து
அசெல் செகோன்றிதழ்கள் மைற்றும ஆளறிச் செகோன்றிதழ் உடன் கலைந்து சககோள்ள கவண்டும.
விண்ணப்பதகோரர்கள் ர 30/- (ரபகோய் முப்பது மைட்டும) அஞ்செல் வில்லலை ஒட்டிய சுய
விலைகோசெமிட்ட உலறயுடன் இலணத்து அனுப்ப கவண்டும.
3.

அலனத்து
தகவல்
பரிமைகோற்றங்களும
கதர்வு/கநர்ககோணலுக்ககோன
அலழேப்பு
ecourts. gov/ in/ tn/ Coimbatore என்ற இலணய தள வலலைதளத்தின் மூலைமும, தபகோல்
மூலைமும மைட்டுகமை தகவல்கள் சவளியிடப்படும. கவறு எந்த வலகயகோன முலறயிலும
விண்ணப்பதகோரருக்கு தனிப்பட்ட முலறயில் தகவல்கள் சதரிவிக்கப்படமைகோட்டகோது. எனகவ,
விண்ணப்பதகோரர்கள் சதகோடர்ந்து கமைற்கூறிய இலணயதள வலலைதளத்லத சதகோடர்ந்து
கவனித்தும, தபகோலலைப் சபற்றும தகவல்கலள அறிந்து சககோள்ளுமைகோறு சதரிவிக்கப்படுகிறது.

4.

அலனத்து செகோன்றகோவணங்களின் நகல்கள் மைட்டுகமை உரிய முலறயில் சுய செகோன்சறகோப்பம (self
attestation)
சசெய்யப்பட்டு விண்ணப்பத்துடன் இலணக்கப்பட்டு அனுப்பப்பட
கவண்டும.
எக்ககோரணம சககோண்டும அசெல் செகோன்றகோவணங்கள் இலணக்கப்படக் கூடகோது.
உரிய செகோன்றகோவணங்களின் நகல்கள் இலணக்கப்படகோத கநர்வுகளில் அந்த விண்ணப்பங்கள்
எந்தவித முன்னறிவிப்பும இன்றி நிரகோகரிக்கப்படும.

5.

முழுலமையகோன பூர்த்தி சசெய்யப்படகோத விண்ணப்பங்கள் மைற்றும
சககோண்டுள்ள விண்ணப்பங்கள் முற்றிலும நிரகோகரிக்கப்படும.

6.

விண்ணப்பதகோரர்கள் விண்ணப்பத்லத அனுப்பும கபகோது ஒரு தபகோல் உலறயில் ஒரு
விண்ணப்பம மைட்டுகமை அனுப்பப்பட கவண்டும. இரண்டு அல்லைது அதற்கு கமைற்பட்ட
விண்ணப்பதகோரர்களின் விண்ணப்பங்கள் ஒகர தபகோல் உலறயில் லவத்து அனுப்புதல்
கூடகோது.

7.

முன்னுரிலமை கககோரும கநர்வுகளில் முன்னுரிலமைக்ககோன உரிய செகோன்றிதழ்களின் நகல்
இலணக்கப்பட கவண்டும.
தவறும பட்செத்தில் அந்த விண்ணப்பம முற்றிலும
நிரகோகரிக்கப்படும.

தவறகோன

ஒம/திரு. S. நகோகரகோஜென், எம.,எல்.,
தலலைலமை குற்றவியல் நீதித்துலற நடுவர்,
கககோயமுத்தூர்.
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