தலலைலம குற்றவியல நடுவர நீதிமன்றம , கரூர .
வவலலை வவாய்ப்ப அறிவிப்ப எண .02/2017/ அ 1
கரூர
கவாலியவாகவுள்ள

கீழ்கணடை

நலடைசபறவுள்ளது.
வகவாரப்படுகிறது.

குற்றவியல

நீதிமன்றங்களில

பதவிகளுக்கு

பணி

தமிழ்நவாடு
நியமனம

நீதித்துலற
சசெய்யும

அடிப்பலடைப்

சபவாருட்டு

பணியில

தகுதி

வதரவு

இனச்சுழற்ச அடிப்பலடையில தகுதி உலடையவரகளிடைமிருந்து விணணப்பங்கள்
விணணப்பதவாரரகள்

கீவழ

குறிப்பிடைப்பட்டை

விணணப்ப

படிவத்துடைன்

உரிய

செவான்றிதழ்களின் சஜெரவாக்ஸ நகலகலள சுய செவான்சறவாப்பத்துடைன் (Self Attestation) இலணத்து பதிவு தபவால
(ஒப்பலக அட்லடையுடைன்) மூலைம அனுப்ப வவணடும. செவான்றிதழ்கள் செரிபவாரத்தபின் அடிப்பலடையில தகுதி
வதரவுக்கு இந்நீதிமன்ற இலணயதள வலலைதளத்தின் மூலைம அலழக்கப்படுவவவார மட்டும வநரில கலைந்து
சகவாள்ளவும.

அலனத்து பதவிகளுக்கும வயது வரமப :- (08.11.2017 அறிவிப்ப சவளியவான நவாள் அன்ற )
வ.எண.

விணணப்பதவாரரகளின் இன சுழற்ச வலககள்

1.

ஆதிதிரவாவிடைர,
ஆதிதிரவாவிடைர
(அருந்ததியரகள்),
பழங்குடி
வகுப்பினர
மற்றம
அலனத்து
வகுப்பகலளயும செவாரந்த ஆதரவற்ற விதலவகள்

2.

மிகவும பிற்படுத்தப்பட்டை வகுப்பினர / சீரமரபினர /
பிற்படுத்தப்பட்டை வகுப்பினர மற்றம பிற்படுத்தப்பட்டை
வகுப்பினர (முஸலீம)

3.

ஏலனவயவார (அதவாவது ஆ.தி., ஆ.தி(அ)இ ப.வ.,
மி.பி.வ., சீ.ம.,மற்றம பி.வ.(முஸ) ஆகிய வகுப்பிலன
செவாரவாதவரகள்)

குலறந்தபட்செ
வயது

அதிகபட்செ
வயது

35 வயதுக்குள்
18 வயது
(பூரத்தி
அலடைந்திருக்க
வவணடும)

32 வயதுக்குள்

30 வயதுக்குள்

(வயது வரமப செலுலககள் நலடைமுலறயிலுள்ள அரசெவாலணகள், அரசு விதிமுலறகளின்படி சசெயலபடுத்தப்படும)
I. பதவியின் சபயர - அலுவலைக உதவியவாளர 1.

கவாலிப்பணியிடைங்கள் - 12

செமபள ஏற்ற முலற ரூ.15700 – 50000 (தமிழ்நவாடு 7வது ஊதிய குழு பரிந்துலரயின் படி

உள்ள

செமபளம முலற)
2.

கலவித்தகுதி 8ம வகுப்ப வதரச்ச சபற்றிருக்க வவணடும
கனரக, இலைகுரக வவாகனம ஓட்டுநர உரிமம மற்றம உள்ளவரகளுக்கு முன்னுரிலம அளிக்கப்படும.

3.

கவாலியிடை பகிரவு (இன சுழற்சமுலற) (6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17)


ஆதிதிரவாவிடைர (முன்னுரிலமயுள்ளவரகள்)



மிகவும பிற்படுத்தப்பட்வடைவார மற்றம சீரமரபினர ( முன்னுரிலமயற்றவரகள்) (சபணகள்) (ஆதரவற்ற
விதலவ)



பிற்படுத்தப்பட்வடைவார (முன்னுரிலமயற்றவரகள்) (சபணகள்) (ஆதரவற்ற விதலவ)



சபவாது (முன்னுரிலமயற்றவரகள்)



பிற்படுத்தப்பட்வடைவார (முன்னுரிலமயற்றவரகள்)



சபவாது (முன்னுரிலமயற்றவரகள்)



ஆதிதிரவாவிடைர ( முன்னுரிலமயற்றவரகள்) (சபணகள்) (ஆதரவற்ற விதலவ)



மிகவும பிற்படுத்தப்பட்வடைவார மற்றம சீரமரபினர ( முன்னுரிலமயற்றவரகள்)



பிற்படுத்தப்பட்வடைவார (முன்னுரிலமயற்றவரகள்)



பிற்படுத்தப்பட்வடைவார (முஸஸீம) (முன்னுரிலமயுள்ளவரகள்)



ஆதிதிரவாவிடைர ( முன்னுரிலமயற்றவரகள்)



மிகவும பிற்படுத்தப்பட்வடைவார மற்றம சீரமரபினர ( முன்னுரிலமயற்றவரகள்)

-2II. பதவியின் சபயர - கவாவலைர 1.

கவாலிப்பணியிடைம - 1

செமபள ஏற்ற முலற ரூ.15700 – 50000 (தமிழ்நவாடு 7வது ஊதிய குழு பரிந்துலரயின் படி

உள்ள

செமபளம முலற)
2.

கலவித்தகுதி தமிழில எழுதப்படிக்க சதரிந்திருக்க வவணடும.

3.

கவாலியிடை பகிரவு (இன சுழற்சமுலற) (7)



மிகவும பிற்படுத்தப்பட்வடைவார மற்றம சீரமரபினர ( முன்னுரிலமயற்றவரகள்) (சபணகள்) (ஆதரவற்ற
விதலவ)

III. பதவியின் சபயர - மசெவாலச 1.

கவாலிப்பணியிடைம - 1

செமபள ஏற்ற முலற ரூ. 15700 – 50000 (தமிழ்நவாடு 7வது ஊதிய குழு பரிந்துலரயின் படி

உள்ள

செமபளம முலற)
2.

கலவித்தகுதி தமிழில எழுதப்படிக்க சதரிந்திருக்க வவணடும.

3.

கவாலியிடை பகிரவு (இன சுழற்சமுலற) (5)



சபவாது - (முன்னுரிலமயற்றவரகள்) (சபணகள்) (ஆதரவற்ற விதலவ)

விணணப்பிக்க கலடைச நவாள்
விணணப்பங்கள்

(ஒரு

பவாஸவபவாரட்

அளவு

பலகப்படைம

உரிய

இடைத்தில

ஒட்டைப்பட்டு

சுயசெவான்சறவாப்பத்துடைன்) அலனத்து கலவிச் செவான்றிதழ்கள், செவாதிச் செவான்றிதழ் மற்றம முன்னுரிலமக்கவான
செவான்றிதழ்கள் (ஊனமுற்வறவார, ஆதவற்ற விதலவ மற்றம கலைப்பத் திருமணம மற்றம பிற) மற்றம பிற
செவான்றிதழ்களின் நகலகள் உரிய சுய செவான்சறவாப்பத்துடைனும கீழ்கவாணும முகவரிக்கு ஒப்பதல அட்லடையுடைன் கூடிய
பதிவுத் தபவாலில 30.11.2017ம வததி மவாலலை 05.45 மணிக்குள் கிலடைக்குமவாற அனுப்ப வவணடும.

தலலைலம குற்றவியல நடுவர,
தலலைலம குற்றவியல நீதிமன்றம,
ஒருங்கிலணந்த நீதிமன்ற வளவாகம,
தவாந்வதவான்றிமலலை,
கரூர - 639 007.
(வமற்குறிப்பிடைப்பட்டுள்ள கலடைச நவாள், வநரத்திற்கு வமல கவாலைதவாமதமவாக வரும
விணணப்பங்கள் எக்கவாரணம சகவாணடும பரிசீலிக்கப்படைமவாட்டைவாது).
வமற்கணடை நியமனத்திற்கு தகுதியவான நபரகலள வதரவு சசெய்யவவவா, வநரகவாணலலை ஒத்தி லவக்கவவவா,
நியமன அறிக்லகலய எவ்வித முன்னறிவிப்பமின்றி இரத்து சசெய்யவவவா தலலைலம குற்றவியல நடுவர, கரூர
அவரகளுக்கு முழு அதிகவாரம உள்ளது.
இத்துடைன்

சதரிவிக்கப்பட்டுள்ள

விணணப்பதவாரரகளுக்கவான

அறிவுலரலய

தவறவாது

படித்து

பின்பற்றமவாற வகட்டுக் சகவாள்ளப்படுகிறது. சசெவாலலைப்பட்டுள்ள அறிவுலரகள் பின்பற்றப்படைவாமல இருக்கும
பட்செத்தில, சபறப்படும விணணப்பங்கள் நிரவாகரிப்பக்கு உள்ளவாக்கப்படும.

நவாள்
இடைம

: 08.11.2017
: கரூர.

(ஒ/மஒஒஒஒ/ம பி.பவாரத்தசெவாரதி)
தலலைலம குற்றவியல நடுவர
கரூர.

CHIEF JUDICIAL MAGISTRATE COURT, KARUR
Employment Notification No.2/2017/A1
Applications are invited to fill up the following posts in Tamil Nadu Basic Service in
Criminal Courts of Karur District from the eligible candidates having the undermentioned eligibility
criteria. The eligible candidates may apply for the undermentioned posts in the prescribed format
along with copies of all the testimonial and certificates duly self attested by the applicants. The
applications shall be submitted through Registered post with Acknowledgement.
Age as on 08.11.2017 (i.e., age as on the date of notificaiton)
Sl.
No.

Category of candidates

1

Scheduled
Caste/Schedules
Caste
(Arunthathiyars), Scheduled Tribes and
Destitute Widows of all castes

2

Most Backward Classes / De Notified
Communities Backward Classes and Back
Ward Classes (Muslims)

3

“Others” i.e. (Candidates not belonging to SC,
SC(A), ST, MBC/DC, BC and BC(M)

Minimum age limit

Maximum age limit
Below 35 years

18
years completed

Below 32 years

Below 30 years

Age relaxation concession will be made with reference to the existing Government Rules / Government Orders.

I. Name of the post : Office Assistant - 12 posts
1. Scale of Pay : Rs.15700 – 50000 (Pay as per the Tamil Nadu Revised Pay rules 2017)
2. Educational Qualification:- VIII Std Passed. Candidates having Light (or) Heavy
- Vehicle Driving License in force will be given preference
3. Roster Turn for the vacancies (6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17)


SC (P)



MBC & DC (N.P.) (W) (D.W.)



BC (N.P.) (W) (D.W.)



GT (N.P.)



BC (N.P.)



GT (N.P.)



SC (N.P.) (W) (D.W.)



MBC & DC (N.P.)



BC (N.P.)



BC (Muslims) (P)

 S.C. (N.P)
 M.B.C. & D.C (N.P)

-2II. Name of the post : Watchman - 1 post
1. Scale of Pay : Rs.15700 – 50000 (Pay as per the Tamil Nadu Revised Pay rules 2017)
2. Educational Qualification:- Candidate must be able to read and write in Tamil
3. Roaster Turn for the vacancies (1)
1. M.B.C. & D.C (N.P) (W) (D.W.)
III. Name of the post : Masalchi - 1 post
1. Scale of Pay : Rs.15700 – 50000 (Pay as per the Tamil Nadu Revised Pay rules 2017)
2. Educational Qualification:- Candidate must be able to read and write in Tamil
3. Roaster Turn for the vacancies (5)

Note:

GT (N.P.) (W) (D.W.)

SC-Scheduled Caste, ST-Scheduled Tribe, BC-Backward Class, SC (A) - Scheduled
Caste (Arunthathiyar), MBC & DC - Most Backward Class & De-notified Candidate,
GT- General Turn, N.P.- Non Priority, P- Priority, DW- Destitute Widow, W- Women,
TM - Tamil Medium

Last Date : All the applications with passport size photos affixed and duly self attested
on the right margin of the application in the space provided, as mentioned should be
submitted along with self attested copies of all the testimonials, certificates on or
before 30.11.2017 till 5.45 P.M. to the under mentioned address through Registered
post with Acknowledgment.
The Chief Judicial Magistrate,
Chief Judicial Magistrate Court,
Combined Court Building,
Thanthonimalai,
Karur - 639 007.
(The applications received after the above mentioned last date will not be entertained
under any circumstance)
The Chief Judicial Magistrate, Karur has vested with the authority to select
the qualified and eligible candidates, to postpone the interview, if circumstances need
to cancel the advertisement without any prior intimation. The applicants are strictly
instructed to follow the instructions issued along with this notification. Failure in
following the instructions will lead to the rejection of the application.

Dated:- 08.11.2017
Place :- Karur.

(S/d) P. Parthasarathy,
CHIEF JUDICIAL MAGISTRATE,
KARUR.

tpz;z g;g g; gbtk;
............................. gjtpf;F

:
1

gh];Nghh;l
msT
Gifg;glk;;
chpa Ra
rhd;nwhg;gjJld;;

(m)tpz;zg;gjhuhpd; ngah; (jkpopy;)
(rhd;wpjopy; cs;sgb)
(A) Name of the Applicant (in English)
(as per the certificates)

2

je;ij / fzth; ngah;

:

3

gpwe;j Njjp

:

4

fy;tpj; jFjp
(8/10/12-k; tFg;G rhd;wpjo;fspd; efy;>
khw;Wr;rhd;wpjo; efy; fz;bg;ghf ,izf;fg;gl
Ntz;Lk;. $Ljy; fy;tpj; jFjpf;F mjw;Fhpa
fy;tpr; rhd;wpjo;fspd; efy; ,izf;fg;gl
Ntz;Lk;.

:

5

,dg;gphpT (rhpahdij FwpaPL nra;aTk;)

:

6

[hjp (cl;gphpTld;)

:

7

Njrpa ,dk;/kjk;

8

gpwg;gplk;

:

9

jpUkzkhdtuh

:

10

epue;ju Kfthp

:

11

fzpdpapy; mbg;gil Njh;r;rp ngw;wtuh?
Mk;/,y;iy. Mk; vdpy; mjd; tptuk;

:

12

Kd; mDgtk;

:

13

Kd;Dhpik NfhUfpwPuh?
Mk; vdpy; chpa rhd;wpjopd; efy; ,izf;fg;gl
Ntz;Lk;)
1. Mjutw;w tpjit
2. khw;Wj; jpwdhsp
3. Kd;dhs; ,uhZt giltPuh; /rhh;e;Njhh;
4. fyg;Gj; jpUkzk; nra;J nfhz;lth;
5. kw;wit

:

14

jkpo; topf;fw;wtuh? Mk; vdpy; (chpa rhd;wpjopd;
efy; ,izf;fg;gl Ntz;Lk;)

:

15

Ntiytha;g;G mYtyfj;jpy; gjpT nra;Js;sPuh?
(Mk; vdpy; vz;izf; Fwpg;gpLf. chpa Mtzj;jpd;
efy; ,izf;fg;glNtz;Lk;)

:

16

tpz;zg;gjhuhpd; Nky; fhty; Jiwapy; tof;F
VJk; epYitapy; cs;sjh?

:

17

,izf;fg;gl;l rhd;wpjo;fspd; efy;fs; tptuk;

:

ehs;:
,lk;:

(Nationality / Religion)

(OC/BC/MBC/SC/ST)

:

tpz;zg;gjhuhpd; ifnahg;gk;

tpz;z g;g jhuh;f spd; ftdj;j pw;F
1

விண்ணப்பங்கள் வரரையறுக்கப்பட்ட படிவத்தில் பூர்த்தி சசெய்யப்பட்ட, ஒப்புதல்
அட்ரடயுடன் கூடிய பதிவுத் தபபால் மூலமபாக அனுப்பப்பட வவண்டம.
ஒர
விண்ணப்பதபாரைர் ஒன்றுக்கு வமற்பட்ட பதவிகளுக்கு விண்ணப்பம சசெய்தபால் தனித்தனி
விண்ணப்பங்கள் தனித்தனி தபபாலில் அனுப்ப வவண்டம. தபபால் உரறையின் வமல் எந்த
பதவிக்கு விண்ணப்பம அனுப்பப்படகிறைது என்பரத சதளிவபாக
குறிப்பிடப்பட
வவண்டம.

2

பபாஸ்வபபார்ட் அளவு புரகப்படம விண்ணப்பத்தில் உரிய இடத்தில் ஒட்டப்பட்ட உரிய
சுய செபான்சறைபாப்பத்துடனும (bySelfAttestation) விண்ணப்பங்கள் அனுப்பப்பட
வவண்டம. வமலும சுய செபான்சறைபாப்பம தவிரை வவறு எந்தவிதமபான செபான்சறைபாப்பம சபறைத்
வதரவயில்ரல இரப்பினும, விண்ணப்பதபாரைர்கள் வநேர்முகத்வதர்வின் வபபாது அரனத்து
அசெல் செபான்றிதழ்கள் மற்றும ஆளறிச் செபான்றிதழுடன் கலந்து சகபாள்ள வவண்டம.

3

அரனத்து தகவல் பரிமபாற்றைங்களும
(வதர்வு / வநேர்கபாணலுக்கபான அரழைப்பு/
குரறைபபாடள்ள
விண்ணப்பம
/
ஏற்கப்பட்டது
அல்லது
மறுக்கப்பட்டது)
WWW. ecourts. gov. in/ tn/ karur என்றை இரணயதள வரலதளத்தில் மட்டம
தகவல்கள்
சவளியிடப்படம.
வவறு
எந்த
வரகயபான
முரறையிலும
விண்ணப்பதபாரைரக்கு தனிப்பட்ட முரறையில் தகவல்கள் சதரிவிக்கப்படமபாட்டபாது.
எனவவ விண்ணப்பதபாரைர்கள் வமற்கூறிய இரணயதள வரலதளத்ரத சதபாடர்ந்து
கவனித்து தகவல்கரள அறிந்து சகபாள்ளுமபாறு சதரிவிக்கப்படகிறைது.

4

அரனத்து
செபான்றைபாவணங்களின்
நேகல்கள்
மட்டவம
உரிய
முரறையில்
சுய
செபான்சறைப்பமிட்ட (by Self Attestation) விண்ணப்பத்துடன் இரணத்து அனுப்பப்பட
வவண்டம. எக்கபாரைணம சகபாண்டம அசெல் செபான்றைபாவணங்கள் இரணக்கப்படக் கூடபாது.
உரிய
செபான்றைபாவணங்களின்
நேகல்கள்
இரணக்கப்படபாத
வநேர்வுகளில்
அந்த
விண்ணப்பங்கள் எந்தவித முன்னறிவிப்புமின்றி நிரைபாகரிக்கப்படம.

5

முழுரமயபான பூர்த்தி சசெய்யப்படபாத விண்ணப்பங்கள் மற்றும தவறைபான தகவல்கள்
சகபாண்டள்ள விண்ணப்பங்கள் முற்றிலும நிரைபாகரிக்கப்படம.

6

விண்ணப்பதபாரைர் தனது இரப்பிட செபான்று குறித்து ஓட்டநேர் உரிமம, வபாக்கபாளர்
அரடயபாள அட்ரட, குடமப அட்ரட, ஆதபார் அட்ரட, வங்கி கணக்கின் முதல் பக்கம
ஆகியவற்றில் ஏவதனும ஒன்றின் நேகலிரன விண்ணப்பத்துடன் இரணத்து அனுப்ப
வவண்டம.

7

முன்னுரிரம வகபாரம வநேர்வுகளில் முன்னுரிரமக்கபான உரிய செபான்றிதழ்களின் நேகல் சுய
செபான்சறைபாப்பமிட்ட இரணக்கப்பட வவண்டம. தவறும பட்செத்தில் அந்த விண்ணப்பம
முற்றிலும நிரைபாகரிக்கப்படம.

8.

முன்னுரிரம வகபாரவதில் / வயது / கல்வித்தகுதிகளில் தவறைபான தகவல்கள் உள்ள
விண்ணப்பங்கள் எந்தவித முன்னறிவிப்பின்றி நிரைபாகரிக்கப்படம.

9.

விண்ணப்பத்துடன் இரணத்து அனுப்பப்பட்ட விவரைங்கள் மற்றும இரணப்புகள் மற்றும
இறுதியபானரவயபாக எடத்துக் சகபாள்ளப்படம.
அதன் பின்னர் எந்த கூடதல்
தகவல்கவளபா,
இரணப்புகவளபா,
இரணக்கப்படவவபா
முன்னுரிரம
வகபாரைவவபா
அனுமதிக்கப்படமபாட்டபாது.

10. அலுவலக உதவியபாளர், பணியிடத்துக்கு வநேர்முக வதர்வு அல்லது எழுத்துத்வதர்வு,
வநேர்முகத் வதர்வு சபறைப்படம விண்ணப்பங்கரள சபபாறுத்து நிர்ணயிக்கப்படம.
அதற்கபான தகவல்கள் WWW. ecourts. gov. in/ tn/ karur
என்றை இரணயதள
வரலதளத்தில் மட்டம தகவல்கள் சவளியிடப்படம.
11. கபாவலர், மற்றும மசெபால்சி ஆகிய பணியிடங்களுக்கு வநேர்முக வதர்வு நேடத்தப்படம.
12. தவறைபான தகவல்கள் உள்ள விண்ணப்பம அல்லது தகவரல மரறைத்து அனுப்பப்படம
விண்ணப்பம நிரைபாகரிக்கப்படம மற்றும மபாற்றைம சசெய்யப்பட்ட ஆவணம அல்லது செபான்று
ரவத்து அனுப்பிய விண்ணப்பதபாரைர்கள் நிரைபாகரிக்கப்படவபார்கள் மற்றும இனி வரம
கபாலங்களில் குற்றைவியல் நேடவர் நீதிமன்றைம, கரூர் நேடத்தும எந்த ஒர வதர்விலும கலந்து
சகபாள்வதற்கு தரடசசெய்யப்படம.
13. பதவி நியமன உத்தரைவு தபபால் மூலமும. இரணயதளம மூலமும சதரிவிக்கப்படம.

Application Copy and instruction are submitted for Approval

SUBMITTED FOR ORDERS:-

tpz;z g;g jhuh;f spd; ftdj;j pw;F
1

tpz;zg;gq;fs; tiuaWf;fg;gl;l gbtj;jpy; G+h;j;jp nra;ag;gl;L> xg;Gjy; ml;ilAld; $ba
gjpTj; jghy; %ykhf mDg;gg;gl Ntz;Lk;. xU tpz;zg;gjhuh; xd;Wf;F Nkw;gl;l
gjtpfSf;F tpz;zg;gk; nra;jhy; jdpj;jdp tpz;zg;gq;fs; jdpj;jdp தபபலலலல mDg;g
Ntz;Lk;.
jghy; ciwapd; Nky; ve;j gjtpf;F tpz;zg;gk; mDg;gg;gLfpwJ vd;gij
njspthf Fwpg;gplg;gl Ntz;Lk;.

2

gh];Nghh;l; msT Gifg;glk; tpz;zg;gj;jpy; chpa ,lj;jpy; xl;lg;gl;L chpa Ra
rhd;nwhg;gj;JlDk; (by Self Attestation) tpz;zg;gq;fs; mDg;gg;glNtz;Lk;. NkYk; Ra
rhd;nwhg;gk; jtpu NtW ve;jtpjkhd rhd;nwhg;gk; ngwj; Njitapy;iy ,Ug;gpDk;>
tpz;zg;gjhuh;fs; Neh;Kfj;Njh;tpd; NghJ midj;J mry; rhd;wpjo;fs; kw;Wk; Mswpr;
rhd;wpjOld; fye;J nfhs;sNtz;Lk;.

3

midj;J jfty; ghpkhw;wq;fSk; (Njh;T / Neh;fhzYf;fhd miog;G/ கறறபபடளலள tpz;zg;g ;
Vw;fg;gl;lJ my;yJ kWf;fg;gl;lJ) www.ecourts.gov.in/tn/karur vd;w ,izajs
tiyjsj;jpy; kl;LNk jfty;fs; ntspaplg;gLk.; NtW ve;j tifahd KiwapYk;
tpz;zg;gjhuUf;F
jdpg;gl;l
Kiwapy;
jfty;fs;
njhptpf;fg;glkhl;lhJ.
vdNt>
tpz;zg;gjhuh;fs; Nkw;$wpa ,izajs tiyjsj;ij njhlh;e;J ftdpj;J jfty;fis
mwpe;Jnfhs;SkhW njhptpf;fg;gLfpwJ.

4

midj;J rhd;whtzq;fspd; efy;fs; kl;LNk chpa Kiwapy; Ra rhd;nwhg;gkplL (by
Self Attestation) tpz;zg;gj;Jld; ,izj;J mDg;gg;glNtz;Lk;. vf;fhuzk; nfhz;Lk;
mry; rhd;whtzq;fs; ,izf;fg;glf; $lhJ. chpa rhd;whtzq;fspd; efy;fs;
,izf;fg;glhj
Neh;Tfspy;
me;j
tpz;zg;gq;fs;
ve;jtpj
Kd;dwptpg;Gkpd;wp
epuhfhpf;fg;gLk;.

5

KOikahf G+h;j;jp nra;ag;glhj tpz;zg;gq;fs; kw;Wk; jtwhd jfty;fs; nfhz;Ls;s
tpz;zg;gq;fs; Kw;wpYk; epuhfhpf;fg;gLk;.

6

tpz;zg;gjhuh; jdJ ,Ug;gpl rhd;W Fwpj;J Xl;Leh; chpkk;> thf;fhsh; milahs ml;il>
FLk;g ml;il> Mjhh; ml;il> tq;fp fzf;fpd; Kjy; gf;fk; Mfpatw;wpy; VNjDk; xd;wpd;
efypid tpz;zg;gj;Jld; ,izj;J mDg;g Ntz;Lk;.

7

Kd;Dhpik NfhUk; Neh;Tfspy; Kd;Dhpikf;fhd chpa rhd;wpjo;fspd; efy; சய
சபனலறறபபலபமலடலட ,izf;fg;gl Ntz;Lk;. jtWk; gl;rj;jpy; me;j tpz;zg;gk; Kw;wpYk;
epuhfhpf;fg;gLk;.

8

அலவலக உதவலயபளரல. கபவலரல மறலறமல

9

gjtp epakd cj;juT jghy; %yKk;> ,izajsk; %yKk; njhptpf;fg;gLk;.

krhy;rp; Mfpa gzpaplq;fSf;F எழதலததலததரலவ
ததரலவ மறலறமல Neh;Kf Njh;T elj;jg;gLk;.

Application Copy and instruction are submitted for Approval
SUBMITTED FOR ORDERS:-

III. பதவியின் சபயர் துப்புரைவு பணியபாளர் கபாலிப்பணியிடங்கள் - 1

C.A.O., KARUR.

தலறனல

Application Form
For the post of ......................

1

Name of the Applicant
(as per the certificates)

:

2

Father / Husband Name

:

3

Date of Birth

:

4

:
Educational Qualification
(8th /SSLC/+2 xerox copy of Mark sheet with
Transfer
Certificate. Additional
educational
qualification if any, xerox copy of certificate to be
enclosed.

5

Community (tick correct community)

:

6

Caste (Sub - Class)

:

7

Nationality / Religion

:

8

Native Place

:

9

Whether the applicant married

:

10 Permanent Address

Affix
Passportsize photo
with self
attestation

(OC/BC/MBC/SC/ST)

:

11 Whether there is basic qualification in Computer. :
Yes/No. If yes state the qualification
12 Experience if any. If so certificates to be attached

:

13 Are you claim priority?
if yes, relevant certificates to be attached.
1). Destitute widow
2). Physically challenged person
3). Ex-serviceman or dependent of
Ex-serviceman
4). Intercaste marriage
5). others.

:

14 Do you studied in Tamil Medium if yes, copy of
certificate to be enclosed.

:

15 Are you registered your name in Employment :
Exchange, if yes, furnish Registration No., Name
of Employment and copy of Registration Card
enclosed.
16 Is there any Criminal Case pending against the
applicant

:

17 Details of enclosures

:

Date :
Place :

Signature of the Candidate

INSTRUCTIONS TO THE CANDIDATES
1

All applications should be submitted in the prescribed format and sent by Registered post
with Acknowledgement. The candidate applying for more than one post should sent
separate application with seperate cover by mentioning the name of the post to which
they are applying on the right side corner of the postal cover.

2

The passport size photograph of the candidates affixed on the application, should be self
attested by the applicant. All the copies of certificates should duly be self attested. There
is no need to get attestation from any Gazetted officer or any other authority, but the
candidates should submit all the original certificates, testimonials and proof of identity at
the time of interview. The photographs should not be stapled and the photograph should
be affixed in the appropriate place.

3

All further communications (Memo / Intimation / Defective, Accepted or Rejected
applications)
in
this
regard
will
be
communicated
through
website
www.ecourts.gov.in/tn/karur No communication will be sent to the applicants
individually. The communication is only made in the website and the applicants are
advised to view the website continuously for further communication.

4

Only photo copies of certificates should be submitted along with the application and all
the photo copies of certificates should be duly self attested by the applicant. Original
certificates need not be sent along with the applications. The applications are rejected
when the photo copies of certificates are not attached with the application.

5

All the columns in the application should be duly filled up and incomplete applications will
be summarily rejected. If any of the claim of the applicant is found to be false, the
application will be cancelled without any notice.

6

The applicants are instructed to submit any one of the following documents with respect
to permanent address.
1). Driving License 2). Voter I.D. 3).Ration Card 4). Aadhar Card 5). Front page of the
Bank pass book.

7

On claiming priority, the copy of certificate with regard to the priority should be enclosed
with the application duly self attested. Failure to adhere the same will lead to the rejection
of the application.

8

Applications containing wrong claims relating to priority / age / educational qualification
will be summarily rejected.

9

The details and enclosures submitted along with the application are treated as 'final'. No
additional details and enclosures will be entertained thereafter.

10 For the post of Office Assistant oral interview or written examination and oral interview
will be conducted as the number of applications received and the same will be
communicated through website www.ecourts.gov.in/tn/karur. No communication will be
sent to the applicants individually. The communication is only made in the website.
11 For the posts of Watchman and Masalchi oral interview only will be conducted.
12 The applications with false claim, by suppressing information will be rejected and the
candidates attempts any tampering alteration with documents or certificates will also be
debarred from appearing for all future examinations and selections conducted by/ for the
Criminal Unit of Karur District.
13 The appointment orders of the selected candidates will be informed through post and in
website.

