திணடககல மதனைை ைாவடட நீ த ிைனறம , திணடககல .
ேவைை வாயபப அறிவிபப

திணடககல ைாவடட நீதிததைறயில தைிழநாட நீதிததைற அைைசசப
பணி, தைிழநாட அடபபைட பணி ைறறம தைிழநாட ொபாத சாரநிைை பணி ஆகியவறறில
காைியாக உளள கீ ழகணட பதவிகளகக நியைணம ொசயயம ொபாரடட தகதி ேதரவ
நைடொபற உளளத. அநத பதவிகளகக கீ ழகணட தகதி உைடயவரகள உரய
சானறிதழகளின ொெராகஸ நகலகள சய சானொறாபபததடன (Self Attestation) , இைணதத
தபால மைம கீ ேே கறிபபிடபபடட உரய படவததடன விணணபபஙகள ேகாரபபடகிறத.
சானறிதழகளின சரபாரததைின அடபபைடயில தகதி ேதரவகக இநநீதிைனற இைணயதள
வைைதளததின மைம அைேககபபடேவார ைடடம ேநரல கைநத ொகாளளவம.
I. பதவியின ொபயர : நகல பரேசாதகர

-
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காைிபபணியிடஙகள

1. சமபளம ஏறற மைற : ர.5200 – 20200 + த.ஊ. 2400 (ைாதம ஒனறகக)
2. வயத வரமப : (31.01.2015 அனற)
அ) கைறநதபடச வயத வரமப - 18 வயத நிைறவைடநதவராக இரததல ேவணடம.
ஆ) உசச வரமப
வ. எண. விணணபபதாரரகளின இனசேறசி வைககள

கைறநதபடச வயத அதிகபடச வயத

1

ஆதிதிராவிடர, ஆதிதிராவிடர (அரநததியரகள), பேஙகட
வகபபினர ைறறம அைனதத வகபபகைளயம சாரநத
ஆதரவறற விதைவகள

2

ைிகவம பிறபடததபபடட வகபபினர / சீரைரபினர,
பிறபடததபபடட வகபபினர ைறறம பிறபடததபபடட
வகபபினர (மஸைிம)

3

ஏைனேயார (அதாவத ஆ,தி., ஆ.தி (அ).,ப,வ.,ைி.பி.வ.,/சீ,ை.,
பி.வ., ைறறம பி.வ (ம) ஆகிய வகபபிைனச சாராதவரகள,

35 வயதககள
18 வயத

32 வயதககள
30 வயதககள

வயத வரமப சலைககள நைடமைறயிலளள அரச ஆைணகள அரச விதிமைறகளின பட ொசயலபடததபபடம,

3. கலவித தகதி : பததாம வகபபில ேதரசசி (10th Standard Pass)
4. காைியிடபபகிரவ (இன சேறசி மைற) : (1 மதல 3)
1) ொபாத ேபாடட - (ொபாத) - மனனரைை ொபறறவரகள
2) ஆதிதிராவிடர ( அரநததியினர) - (ொபணகள - ஆதரவறற விதைவ) - மனனரைை ொபறறவரகள,
3) ைிகவம பிறபடததபபடேடார ைறறம சீரைரபினர - (ொபாத) / மனனரைை ொபறறவரகள,

II. பதவியின ொபயர : நகல வாசிபபாளர

-

காைிபபணியிடஙகள
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1. சமபளம ஏறற மைற : ர.5200 – 20200 + த.ஊ. 2400 (ைாதம ஒனறகக)
2. வயத வரமப : பதவி I -(2) ல கறிபபிடடளளவாற.
3. கலவித தகதி : பததாம வகபபில ேதரசசி (10th Standard Pass)
4. காைியிடபபகிரவ (இன சேறசி மைற) : (1 மதல 2)
1) ொபாத ேபாடட - (ொபாத) - மனனரைை ொபறறவரகள
2) ஆதிதிராவிடர ( அரநததியினர) - (ொபணகள - ஆதரவறற விதைவ) - மனனரைை ொபறறவரகள,

III. பதவியின ொபயர : கணிணி இயககபவர -

காைிபபணியிடஙகள
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1. சமபளம ஏறற மைற : ர.5200 – 20200 + த.ஊ. 2800 (ைாதம ஒனறகக)
2. வயத வரமப : பதவி I -(2) ல கறிபபிடடளளவாற.
3. கலவித தகதி : பததாம வகபபில ேதரசசி (10th Standard Pass) ைறறம கணிணி இயகக
ொதாேிலநடப சானறிதழ ொபறறவரகள.
4. காைியிடபபகிரவ (இன சேறசி மைற) : (1)
1) ொபாத ேபாடட - (ொபாத) - மனனரைை ொபறறவரகள

IV. பதவியின ொபயர : வாகன ஓடடநர -

காைிபபணியிடஙகள

-3

1. சமபளம ஏறற மைற : ர.5200 – 20200 + த.ஊ. 2400 (ைாதம ஒனறகக)
2. வயத வரமப : பதவி I -(2) ல கறிபபிடடளளவாற.
3. கலவித தகதி : எடடாம வகபபில ேதரசசி (8th Standard Pass), இைகரக நானக சககர வாகன
ஓடடநர உரைம ைறறம ஐநத ஆணடகளகக கைறயாத வாகனம
ஓடடய அனபவம.
4. காைியிடபபகிரவ (இன சேறசி மைற) : (1 மதல 3)
1) ொபாத ேபாடட - (ொபாத) - மனனரைை ொபறறவரகள
2) ஆதிதிராவிடர ( அரநததியினர) - மனனரைை ொபறறவரகள,
3) ைிகவம பிறபடததபபடேடார ைறறம சீரைரபினர - (ொபாத) - மனனரைை ொபறறவரகள,

V. பதவியின ொபயர : ொெராகஸ இயநதிரம இயககபவர - காைிபபணியிடஙகள

-

1

1. சமபளம ஏறற மைற : ர.4800 – 10000 + த.ஊ. 1650 (ைாதம ஒனறகக)
2. வயத வரமப : பதவி I -(2) ல கறிபபிடடளளவாற.
3. கலவித தகதி : பததாம வகபபில ேதரசசி (10th Standard Pass) ைறறம ொெராகஸ இயநதிரம
இயககிய அனபவம.
4. காைியிடபபகிரவ (இன சேறசி மைற) : (1)
1) ொபாத ேபாடட - (ொபாத) - மனனரைை ொபறறவரகள

VI. பதவியின ொபயர : மதநிைை கடடைள நிைறேவறறனர

-

காைிபபணியிடஙகள
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1. சமபளம ஏறற மைற : ர.5200 – 20200 + த.ஊ. 2400 (ைாதம ஒனறகக)
2. வயத வரமப : பதவி I -(2) ல கறிபபிடடளளவாற.
3. கலவித தகதி : பததாம வகபபில ேதரசசி (10th Standard Pass)
4. காைியிடபபகிரவ (இன சேறசி மைற) : (1 மதல 6)
1) ொபாத ேபாடட - (ொபாத) - மனனரைை ொபறறவரகள
2) ஆதிதிராவிடர ( அரநததியினர) - (ொபணகள - ஆதரவறற விதைவ) - மனனரைை ொபறறவரகள,
3) ைிகவம பிறபடததபபடேடார ைறறம சீரைரபினர - (ொபாத) - மனனரைை ொபறறவரகள,
4) பிறபடததபபடேடார (பிறபடததபபடட மஸைிைகள தவிர) – (ொபாத) - மனனரைை ொபறறவரகள.
5) ொபாத ேபாடட - (ொபணகள- ஆதரவறற விதைவ) - மனனரைையறறவரகள.
6) ஆதிதிராவிடர - மனனரைை ொபறறவரகள.

VII. பதவியின ொபயர : அலவைக உதவியாளரகள

-

காைிபபணியிடஙகள

- 30

1. சமபளம ஏறற மைற : ர.4800 – 10000 + த.ஊ. 1300 (ைாதம ஒனறகக)
2. வயத வரமப : பதவி I -(2) ல கறிபபிடடளளவாற.
3. கலவித தகதி : எடடாம வகபபில ேதரசசி (8th Standard Pass) இைகரக வாகனம ஓடடனர
உரைம ைறறம அனபவம உளளவரகளகக மனனரைை.
4. காைியிடபபகிரவ (இன சேறசி மைற) : (37 மதல 66)
1) ைிகவம பிறபடததபபடேடார ைறறம சீரைரபினர - (ொபாத) - மனனரைையறறவரகள.
2) பிறபடததபபடேடார (பிறபடததபபடட மஸைிைகள தவிர) - (மனனரல இரானவவரீர) மனனரைையறறவரகள. - தைிழ வேி கலவி.
3) ொபாத ேபாடட - (ொபணகள) - மனனரைையறறவரகள
4) பிறபடததபபடேடார - (மஸைிைகள ) ொபணகள ஆதரவறற விதைவ - மனனரைையறறவரகள.
5) ொபாத ேபாடட - (ொபாத) - மனனரைையறறவரகள.
6) ஆதிதிராவிடர - (ொபாத ) - மனனரைையறறவரகள.
7) ைிகவம பிறபடததபபடேடார ைறறம சீரைரபினர - (ொபணகள) - மனனரைையறறவரகள.
8) பிறபடததபபடேடார (பிறபடததபபடட மஸைிைகள தவிர) - (ொபாத ) -மனனரைை ொபறறவரகள.
9) ொபாத ேபாடட - (ொபாத) - மனனரைையறறவரகள
10) ைிகவம பிறபடததபபடேடார ைறறம சீரைரபினர - (மனனரல இரானவவரீர) மனனரைையறறவரகள. - தைிழ வேி கலவி.
11) பிறபடததபபடேடார (பிறபடததபபடட மஸைிைகள தவிர) - ொபணகள -மனனரைையறறவரகள.
12) ொபாத ேபாடட - (ொபணகள) - மனனரைையறறவரகள - தைிழவேி கலவி.
13) பிறபடததபபடேடார (பிறபடததபபடட மஸைிைகள தவிர) - (ொபாத ) -மனனரைையறறவரகள.
14) பேஙகடயினர - மனனரைை ொபறறவரகள.
15) ொபாத ேபாடட - (ொபாத) - மனனரைை ொபறறவரகள.
16) ஆதிதிராவிடர - ொபணகள - (மனனரல இரானவவரீர) - மனனரைையறறவரகள.
17) ைிகவம பிறபடததபபடேடார ைறறம சீரைரபினர - (ொபாத) - மனனரைை ொபறறவரகள.
18) பிறபடததபபடேடார (பிறபடததபபடட மஸைிைகள தவிர) - மனனரைையறறவரகள.
19) ொபாத ேபாடட - (ொபாத) - மனனரைையறறவரகள.
20) ஆதிதிராவிடர - (ொபாத) - மனனரைையறறவரகள.
21) ைிகவம பிறபடததபபடேடார ைறறம சீரைரபினர - (ொபணகள) - மனனரைையறறவரகள.
22) பிறபடததபபடேடார (பிறபடததபபடட மஸைிைகள தவிர) - ொபணகள -மனனரைையறறவரகள தைிழவேி கலவி.
23) ொபாத ேபாடட - (ொபாத) - மனனரைையறறவரகள.
24) பிறபடததபபடேடார (பிறபடததபபடட மஸைிைகள தவிர) - மனனரைை ொபறறவரகள.
25) ொபாத ேபாடட - (ொபணகள) - மனனரைையறறவரகள.
26) ஆதிதிராவிடர - (மனனரல இரானவவரீர) - மனனரைையறறவரகள - தைிழவேி கலவி.
27) ைிகவம பிறபடததபபடேடார ைறறம சீரைரபினர - (ொபாத) - மனனரைையறறவரகள.
28) பிறபடததபபடேடார (பிறபடததபபடட மஸைிைகள தவிர) - (ொபாத) -மனனரைையறறவரகள.
29) ொபாத ேபாடட - (ொபாத) - மனனரைையறறவரகள - தைிழவேி கலவி.
30) ஆதிதிராவிடர ( அரநததியினர) - (ொபாத) - மனனரைையறறவரகள.

VII. பதவியின ொபயர : இரவ காவைர

-

காைிபபணியிடஙகள

- 4 (ஆணகள ைடடம )

1. சமபளம ஏறற மைற : ர.4800 – 10000 + த.ஊ. 1300 (ைாதம ஒனறகக)
2. வயத வரமப : பதவி I -(2) ல கறிபபிடடளளவாற.
3. கலவித தகதி : தைிேில எேத படகக ொதரநதிரகக ேவணடம.
4. காைியிடபபகிரவ (இன சேறசி மைற) : (2, 4 மதல 6)
1) ஆதிதிராவிடர ( அரநததியினர) - மனனரைை ொபறறவரகள,
2) பிறபடததபபடேடார (பிறபடததபபடட மஸைிைகள தவிர) – (ொபாத) - மனனரைை ொபறறவரகள.
3) ொபாத ேபாடட - மனனரைையறறவரகள.
4) ஆதிதிராவிடர - மனனரைை ொபறறவரகள.

IX. பதவியின ொபயர : ைசாலெி

-

காைிபபணியிடஙகள
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1. சமபளம ஏறற மைற : ர.4800 – 10000 + த.ஊ. 1300 (ைாதம ஒனறகக)
2. வயத வரமப : பதவி I -(2) ல கறிபபிடடளளவாற.
3. கலவித தகதி : தைிேில எேத படகக ொதரநதிரகக ேவணடம.
4. காைியிடபபகிரவ (இன சேறசி மைற) : (4 மதல 6)
1) பிறபடததபபடேடார (பிறபடததபபடட

மஸைிைகள தவிர) – (ொபாத) - மனனரைை ொபறறவரகள.
2) ொபாத ேபாடட - (ொபணகள- ஆதரவறற விதைவ) - மனனரைையறறவரகள.
3) ஆதிதிராவிடர - (ொபாத) - மனனரைை ொபறறவரகள.

X. பதவியின ொபயர : தபபரவ பணியாளர

-

காைிபபணியிடஙகள
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1. சமபளம ஏறற மைற : ர.4800 – 10000 + த.ஊ. 1300 (ைாதம ஒனறகக)
2. வயத வரமப : பதவி I -(2) ல கறிபபிடடளளவாற.
3. கலவித தகதி : தைிேில எேத படகக ொதரநதிரகக ேவணடம.
4. காைியிடபபகிரவ (இன சேறசி மைற) : (1)
1) ொபாத ேபாடட - (ொபாத) - மனனரைை ொபறறவரகள.

XI. பதவியின ொபயர : சரகொகழதத தடடசசர நிைை III - காைிபபணியிடஙகள -5 -

(தறகாைிகப பணி )

1. சமபளம ஏறற மைற : ர.5200 – 20200 + த.ஊ. 2800 (ைாதம ஒனறகக)
2. வயத வரமப : பதவி I -(2) ல கறிபபிடடளளவாற.
3. கலவித தகதி : பததாம வகபபில ேதரசசி (10th Standard Pass)
சரகொகழதத ேதரசசி மதநிைை ( தைிழ ைறறம ஆஙகிைம)
தைிழ ைறறம ஆஙகிைம தடடசச மதநிைை (அ) தைிழ மதநிைை ைறறம
ஆஙகிைம இளநிைை (அ) ஆஙகிைம மதநிைை ைறறம தைிேி இளநிைை
ேதரசசி.
4. காைியிடபபகிரவ (இன சேறசி மைற) : (9 மதல 13)
1) ொபாத ேபாடட - (ொபாத) - மனனரைையறறவரகள.
2) பிறபடததபபடேடார (பிறபடததபபடட மஸைீ மகள தவிர) – (ொபாத) - மனனரைையறறவரகள.
3) ொபாத ேபாடட - (ொபாத) - மனனரைையறறவரகள.
4) ஆதிதிராவிடர - (ொபணகள - ஆதரவறற விதைவ) - மனனரைையறறவரகள.
5) ைிகவம பிறபடததபபடேடார ைறறம சீரைரபினர - (ொபாத) - மனனரைையறறவரகள.

XII. பதவியின ொபயர : தடடசசர - காைிபபணியிடஙகள - 8 - (தறகாைிகப பணி )

1. சமபளம ஏறற மைற : ர.5200 – 20200 + த.ஊ. 2400 (ைாதம ஒனறகக)
2. வயத வரமப : பதவி I -(2) ல கறிபபிடடளளவாற.
3. கலவித தகதி : பததாம வகபபில ேதரசசி (10th Standard Pass)
தைிழ ைறறம ஆஙகிைம தடடசச மதநிைை (அ) தைிழ மதநிைை ைறறம
ஆஙகிைம இளநிைை (அ) ஆஙகிைம மதநிைை ைறறம தைிேி இளநிைை
ேதரசசி.

4. காைியிடபபகிரவ (இன சேறசி மைற) : (7 மதல 14)
1) ைிகவம பிறபடததபபடேடார ைறறம சீரைரபினர - ( ொபணகள - ஆதரவறற விதைவ) மனனரைையறறவரகள.
2) பிறபடததபபடேடார (பிறபடததபபடட மஸைீ மகள தவிர) - ( ொபணகள - ஆதரவறற விதைவ) மனனரைையறறவரகள.
3) ொபாத ேபாடட - (ொபாத) - மனனரைையறறவரகள.
4) பிறபடததபபடேடார (பிறபடததபபடட மஸைீ மகள தவிர) – (ொபாத) - மனனரைையறறவரகள.
5) ொபாத ேபாடட - (ொபாத) - மனனரைையறறவரகள.
6) ஆதிதிராவிடர - (ொபணகள - ஆதரவறற விதைவ) - மனனரைையறறவரகள.
7) ைிகவம பிறபடததபபடேடார ைறறம சீரைரபினர - (ொபாத) - மனனரைையறறவரகள.
8) பிறபடததபபடேடார (பிறபடததபபடட மஸைீ மகள தவிர) – (ொபாத) - மனனரைையறறவரகள.

XIII. பதவியின ொபயர :இளநிைை உதவியாளர - காைிபபணியிடஙகள -14 - (தறகாைிகப பணி )

1. சமபளம ஏறற மைற : ர.5200 – 20200 + த.ஊ. 2400 (ைாதம ஒனறகக)
2. வயத வரமப : பதவி I -(2) ல கறிபபிடடளளவாற.
3. கலவித தகதி : பததாம வகபபில ேதரசசி (10th Standard Pass)
4. காைியிடபபகிரவ (இன சேறசி மைற) : (3 மதல 16)
1) ைிகவம பிறபடததபபடேடார ைறறம சீரைரபினர - (ொபாத) - மனனரைை ொபறறவரகள,
2) பிறபடததபபடேடார (பிறபடததபபடட மஸைிைகள தவிர) – (ொபாத) - மனனரைை ொபறறவரகள.
3) ொபாத ேபாடட - (ொபணகள- ஆதரவறற விதைவ) - மனனரைையறறவரகள.
4) ஆதிதிராவிடர - மனனரைை ொபறறவரகள.
5) ைிகவம பிறபடததபபடேடார ைறறம சீரைரபினர - ( ொபணகள - ஆதரவறற விதைவ) மனனரைையறறவரகள.
6) பிறபடததபபடேடார (பிறபடததபபடட மஸைீ மகள தவிர) - ( ொபணகள - ஆதரவறற விதைவ) மனனரைையறறவரகள.
7) ொபாத ேபாடட - (ொபாத) - மனனரைையறறவரகள.
8) பிறபடததபபடேடார (பிறபடததபபடட மஸைீ மகள தவிர) – (ொபாத) - மனனரைையறறவரகள.
9) ொபாத ேபாடட - (ொபாத) - மனனரைையறறவரகள.
10) ஆதிதிராவிடர - (ொபணகள - ஆதரவறற விதைவ) - மனனரைையறறவரகள.
11) ைிகவம பிறபடததபபடேடார ைறறம சீரைரபினர - (ொபாத) - மனனரைையறறவரகள.
12) பிறபடததபபடேடார (பிறபடததபபடட மஸைீ மகள தவிர) – (ொபாத) - மனனரைையறறவரகள.
13) பிறபடததபபடேடார (மஸைீ மகள) - (ொபாத) - மனனரைை ொபறறவரகள.
14) ஆதிதிராவிடர - (ொபாத) - மனனரைையறறவரகள.

கைடசி நாள :

விணணபபஙகள (ஒர பாஸேபாரட அளவ பைகபபடம உரய இடததில
ஒடடபபடட, உரய சயசானொறாபபததடன) தறேபாத பணி ொசயயம விபரஙகளடனம (எதவம
இரபபின) அைனதத கலவிசசானறிதழகள, ொதிசசானறிதழ ைறறம மனனரைைககான
சானறிதழகள (ஊனமறேறார, ஆதரவறற விதைவ ைறறம, கைபபத திரைணம ைறறம பிற) ைறறம
பிற சானறிதழகளின நகலகள உரய சய சானொறாபபததடன (Self attestation) கீ ழகாணம மகவரகக
17.04.2015 ம ேததி ைாைை 5.45 ைணிககள சய விைாசைிடட ர.30/- (ரபாய மபபத ைடடம)
அஞசல விலைை ஒடடய உைறயடன (26cm x 10cm அளவளள) இைணதத இவவலவைகததிறக
கிைடககைாற தபாைில அனபப ேவணடம.

மதனைை ைாவடட நீ த ிபதி ,
மதனைை ைாவடட நீ த ிைனறம , திணடககல.

(காைதாைதைாக வரம விணணபபஙகள எககாரணம ொகாணடம பரசீைிககபபடைாடடாத)
ேைறகணட நியைனததிறக தகதியான நபரகைள ேதரவ ொசயயேவா, ேநரகாணைை ஒததி
ைவககேவா, நியைன அறிகைகைய எவவித மனனறிவபபம இனறி ரதத ொசயயேவா மதனைை
ைாவடட நீதிபதி, திணடககல அவரகளகக மழ அதிகாரம உளளத.
இததடன ொதரவிககபபடடளள விணணபபதாரரகளககான அறிவைரைய தவறரத படதத
பினபறறைாற ேகடடகொகாளளபபடகிறத. ொசாலைபபடடளள அறிவைரகள பினபறறபபடாைல
இரககமபடசததில, ொபறபபடம விணணபபஙகள நிராகரபபகக உளளாககபபடம.

திணடககல.
நாள:17.03.2015.

மதனைை ைாவடட நீதிபதி,
மதனைை ைாவடட நீதிைனறம, திணடககல.

விணணபபதாரரகளககான அறிவைரகள
1. விணணபபஙகள வைரயறககபபடட படவததில பரததிொசயயபபடட, தபால மைைாக
ைடடேை அனபபடேவணடம, ஒர விணணபபதாரர ஒர விணணபபம ைடடேை சைரபபிகக ேவணடம,
ஒனறகக ேைறபடட சைரபபிககபபடம விணணபபஙகளில மதல விணணபபம ைடடம
பரசீைைனகக எடததகொகாளளபபடட, பினப ொபறபபடம விணணபபஙகள நிராகரககபபடம.
2. பாஸேபாரட அளவ பைகபபடம விணணபபததில உரய இடததில ஒடடபபடட உரய சய
சானேறாபபததடனம (by Self attestation) விணணபபஙகள அனபபபபடேவணடம. ேைலம, சய
சானொறாபபம தவிர ேவற எநதவிதைான சானொறாபபம ொபறத ேதைவயிலைை. இரபபினம,
விணணபபதாரரகள ேநரமகதேதரவின ேபாத அைனதத அசல சானறிதழகள ைறறம ஆளறிச
சானறிதேடன கைநத ொகாளளேவணடம. விணணபபதாரரகள ர.30/- (ரபாய மபபத ைடடம) அஞசல
விலைை ஒடடய சய விைாசைிடட உைறயடன இைணதத அனபப ேவணடம.
3. அைனதத தகவல பரைாறறஙகளம, ேதரவ / ேநரகாணலககான அைேபப

ecourts.gov.in/tn/dindigul எனற இைணயதள வைைதளததில ைடடேை தகவலகள

ொவளியிடபபடம. ேவற எநத வைகயான மைறயிலம விணணபபதாரரகக தனிபபடட மைறயில
தகவலகள ொதரவிககபபடைாடடாத. எனேவ, விணணபபதாரரகள ொதாடரநத ேைறகறிய
இைணயதள வைைதளதைத ொதாடரநத கவனிதத தகவலகைள அறிநதொகாளளைாற
ொதரவிககபபடகிறத.
4. அைனதத சானறரவணஙகளின நகலகள ைடடேை உரய மைறயில சய சானொறாபபம ( by
Self attestation) ொபறபபடட விணணபபததடன இைணககபபடட அனபபபபட ேவணடம. எககாரணம
ொகாணடம அசல சானறரவணஙகள இைணககபபடககடாத. உரய சானறரவணஙகளின நகலகள
இைணககபபடாத ேநரவகளில அநத விணணபபஙகள எநத வித மனனறிவபபம இனறி
நிராகரககபபடம.
5. மேைையாக பரததி ொசயயபபடாத விணணபஙகள ைறறம தவறரன தகவலகள
ொகாணடளள விணணபபஙகள மறறிலம நிராகரககபபடம.
6. விணணபபதாரரகள விணணபபதைத அனபபம ேபாத ஒர தபால உைறயில ஒர
விணணபபம ைடடேை அனபபபபட ேவணடம. இரணட அலைத அதறக ேைறபடட
விணணபபதாரரகளின விணணபபஙகள ஒேர தபால உைறயில ைவதத அனபபதல கடாத.
7. மனனரைை ேகாரம ேநரவகளில மனனரைைககான உரய சானறிதழகளின நகல
இைணககபபட ேவணடம. தவறம படசததில அநத விணணபபம மறறிலம நிராகரககபபடம.
***********

விணணபபபபடவம
........................................ பதவிகக ....................................
பாஸேபாரட
அளவ பைகபபடம
உரய சய
சானொறாபபததடன

(a) விணணபபதாரரன ொபயர (தைிேில)
(சானறிதழகளில உளளபட)

:

(b) Name of the Applicant (in English)
(as per the certificates)

:

2.

தநைத /கணவர ொபயர

:

3.

பிறநத ேததி

:

4.

கலவிததகதி
(8/10/12 ம வகபப சானறிதழகளின நகல,
ைாறறச சானறிதழ நகல கணடபபாக
இைணககபபட ேவணடம, கடதல கலவித
தகதிகக அதறகரய கலவிச சானறிதழகளின
நகல இைணககபபடேவணடம)

:

5.

இனபபிரவ (உரயவறைற ேதரநொதடககவம)

:

6.

ொதி (உடபிரவடன)

:

7.

ேதசிய இனம/ைதம (Nationality/Religion)

:

8.

பிறபபிடம

:

9.

திரைணைானவரா?

:

10.

நிரநதர மகவர

:

11.

மன அனபவம

:

12.

மனனரைை ேகாரகிறர
ீ ா?
(ஆம எனில, உரயவறைற ேதரநொதடககவம,
உரய சானறிதேின நகல
இைணககபபடேவணடம)

:

1. ஆதரவறற விதைவ

:

2. ைாறறத திறனாளி

:

3. மனனாள இராணவ பைடவரீர/சாரநேதார

:

4. கைபபத திரைணம ொசயதொகாணடவர

:

5. ைறறைவ

:

13.

தைிழ வேிககறறவரா? ஆம எனில ( உரய
சானறிதேின நகல இைணககபபட ேவணடம)

:

14.

ேவைை வாயபப அலவைகததில பதிவ
ொசயதளளாரா? (ஆம எனில, எணைணக
கறிபபிடக, உரய ஆவணததின நகல
இைணககபபடேவணடம)

:

15.

விணணபபதாரரன ேைல காவல தைறயில
வேகக எதவம நிலைவயில உளளதா ?

:

16.

இைணககபபடட சானறிதழகளின நகலகள
விவரம

:

1.

இடம
நாள

OC/BC/MBC/SC/ST

::-

விணணபபதாரரன ைகொயாபபம

PRINCIPAL DISTRICT COURT, DINDIGUL
Employment Notification
Applications are invited to fill up the following posts in Tamil Nadu
Judicial Ministerial Service, Tamil Nadu General Subordinate service, Tamil Nadu
Basic service in Civil and Criminal Courts of Dindigul 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 only by post.
I.

The eligible candidates will be called for to attend interview.
Name of the Post
:- Examiner – 3 Posts

1.

Scale of Pay

2.

Age as on 31.01.2015

:- Rs. 5200-20200 + G.P. 2400/-

(a) Minimum age limit

:- Should have completed 18 years of age

(b) Maximum age limit

:-

Sl.
No.

Category of candidates

1.

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

2.

Most Backward Classes/De notified Communities,
Backward classes and Backward Classes (Muslims)

3.

"Others” (i.e., Candidates not belonging to Scs,
SC(A)s, Sts, MBCs/DCs, Bcs and BCMs).

Minimum
age limit

Maximum
age limit
Below
35 years

18 Years

Below
32 years

Below
30 years
Age relaxation concession will be made with reference to the existing Government
rules/Government orders.
3.

Educational Qualification

:-

10th Std Passed

4.

Roster Turns for the
vacancies

:-

1. General Turn Priority General
2. SC (Arunthathiyar) Women DW P
3. MBC & DC General P

II.

Name of the Post

:- Reader – 2 Posts

1.

Scale of Pay

:- Rs. 5200-20200 + G.P. 2400/-

2.

Age as on 31.01.2015

:- As stated in the post of I (2)

3.

Educational Qualification

:- 10th Std Passed

4.

Roster Turns for the
vacancies

:- 1. General Turn – General P
2. SC (Arunthathiyar) Women DW P

III.

Name of the Post

:- Computer Operator – 1 Post

1.

Scale of Pay

:- Rs.5200-20200 + G.P.2800/-

2.

Age as on 31.01.2015

:- As stated in the post of I (2)

3.

Educational Qualification

:- 10th Std Passed and Technical qualification
of Computer operation Certificate

4.

Roster Turns for the vacancies :- 1. General Turn – General P

IV.

Name of the Post

:- Driver – 3 Posts

1.

Scale of Pay

:- Rs. 5200-20200 + G.P. 2400/-

2.

Age as on 31.01.2015

:- As stated in the post of I (2)

3.

Educational Qualification

:- 8th Std Passed and LMV Driving License
with 5 years experience

4.

Roster Turns for the vacancies :- 1. General Turn -General P
2. SC (Arunthathiyar) P
3. MBC & DC – General P

V.

Name of the Post

:- Xerox Operator – 1 Post

1.

Scale of Pay

:- Rs.4800-10000 + G.P.1650/-

2.

Age as on 31.01.2015

:- As stated in the post of I (2)

3.

Educational Qualification

:- 10th Std Passed and having experience in
the operating the Xerox machine

4.

Roster Turns for the vacancies

:- 1. General Turn – General P

Name of the Post

:- Senior Bailiffs – 6 Posts

1.

Scale of Pay

:- Rs. 5200-20200 + G.P. 2400/-

2.

Age as on 31.01.2015

:- As stated in the post of I (2)

3.

Educational Qualification

:- 10th Std Passed

4.

Roster Turns for the vacancies

:- 1. General Turn – General P
2. SC(Arunthathiyar) Women DW P
3. MBC & DC General P
4. BC (other than Muslims) General P
5. General Turn - Women DW NP
6. SC P

VI.

VII.

Name of the Post

:- Office Assistant – 30 Posts

1.

Scale of Pay

:- Rs. 4800-10000 + G.P.1300/-

2.

Age as on 31.01.2015

:- As stated in the post of I (2)

3.

Educational Qualification

:- 8th Std Passed and preference will be
given to the LMV Driving license holder
having experience

4

Roster Turns for the
vacancies (37-66)

:- 1. MBC & DC General NP
2. BC (other than Muslims) Exservicemen NP (T)
3. General Turn Women NP
4. BC (Muslims) Women DW NP
5. General Turn General NP
6. SC General NP
7. MBC & DC Women NP
8. BC (others than Muslims) General P
9. General Turn General NP
10. MBC & DC Ex-servicemen NP (T)
11. BC (other than Muslims) Women NP
12. General Turn Women NP (T)
13. BC (other than Muslims) General NP
14. ST General P
15. General Turn - General P
16. SC Women Ex-servicemen NP
17. MBC & DC General P
18. BC (other than Muslims) General NP
19. General Turn – General NP
20. SC General NP
21. MBC & DC Women NP
22. BC(other than Muslims)WomenNP (T)
23. General Turn – General NP
24. BC (other than Muslims) General P
25. General Turn – Women NP
26. SC General Ex-servicemen Np (T)
27. MBC & DC General NP
28. BC (other than Muslims) General NP
29. General Turn General NP (T)
30. SC (Arunthathiyars) General NP

VIII. Name of the Post

:- Night Watchman – 4 Posts (Male only)

1.

Scale of Pay

:- Rs.4800-10000 + G.P. 1300/-

2.

Age as on 31.01.2015

:- As stated in the post of I (2)

3.

Educational Qualification

:- Must be able to Read and Write in Tamil

4.

Roster Turns for the
vacancies (2,4-6)

:- 1. SC (Arunthathiyar) P
2. BC (other than Muslims) General P
3. General Turn General NP
4. SC General P

Name of the Post

:- Masalchi – 3 Posts

1.

Scale of Pay

:- Rs.4800-10000 + G.P.1300/-

2.

Age as on 31.01.2015

:- As stated in the post of I (2)

3.

Educational Qualification

:- Must be able to Read and Write in Tamil

4.

Roster Turns for the
vacancies (4 - 6)

:- 1. BC (other than Muslims) General P
2. General Turn Women DW NP
3. SC General P

X.

Name of the Post

:- Sweeper – 1 Post

1.

Scale of Pay

:- Rs.4800-10000 + G.P.1300/-

2.

Age as on 31.01.2015

:- As stated in the post of I (2)

3.

Educational Qualification

:- Must be able to Read and Write in Tamil

4.

Roster Turns for the
vacancies

:- 1. General Turn General P

Name of the Post

:- Steno Typist Grade III - 5 Post
(Temporary)

1.

Scale of Pay

:- Rs.5200-20200 + G.P.2800/-

2.

Age as on 31.01.2015

:- As stated in the post of I (2)

3.

Educational Qualification

:- 10th Std Passed
Shorthand both Higher (Tamil & English)
Typewriting Both Higher Tamil & English
(or) Tamil Higher and English Lower (or)
English Higher and Tamil Lower

4.

Roster Turns for the
vacancies (9 to 13)

:- 1. General Turn General NP
2. BC (other than Muslims) General NP
3. General Turn General NP
4. SC Women DW NP
5. MBC & DC General NP

IX.

XI.

XII.

Name of the Post

:- Typist – 8 Post

1.

Scale of Pay

:- Rs.5200-20200 + G.P.2400/-

2.

Age as on 31.01.2015

:- As stated in the post of I (2)

3.

Educational Qualification

:- 10th Std Passed
Typewriting Both Higher Tamil & English
(or) Tamil Higher and English Lower (or)
English Higher and Tamil Lower

4.

Roster Turns for the
vacancies (7 to 14)

:- 1. MBC & DC Women DW NP
2. BC(other than Muslims)Women DW NP
3. General Turn General NP
4. BC (other than Muslims) General NP
5. General Turn General NP
6. SC Women DW NP
7. MBC & DC General NP
8. BC (other than Muslims) General NP

XIII. Name of the Post

(Temporary)

:- Junior Assistant – 14 Post (Temporary)

1.

Scale of Pay

:- Rs.5200-20200 + G.P.2400/-

2.

Age as on 31.01.2015

:- As stated in the post of I (2)

3.

Educational Qualification

:- 10th Std Passed

4.

Roster Turns for the
vacancies (3 to 16)

:- 1. MBC & DC General P
2. BC (other than Muslims) General P
3. General Turn Women DW NP
4. SC Women DW P
5. MBC & DC Women DW NP
6. BC(other than Muslims)Women DW NP
7. General Turn General NP
8. BC (other than Muslims) General NP
9. General Turn General NP
10. SC Women DW NP
11. MBC & DC General NP
12. BC (other than Muslims) General NP
13. BC (Muslims) General P
14. SC General NP

Note :- SC(A) – Scheduled Caste (Arunthathiyars)
MBC & DC – Most Backward Class & De-notified Candidate
NP – Non-Priority ; P – Priority, T- Tamil

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 17.04.2015 till 5.45 p.m. along with a self addressed
envelope (26cm x 10cm in size) by affixing Postal Stamp for Rs.30/- (Rupees Thirty
only) to the under mentioned address ;
The Principal District Judge,
District Court, Dindigul
(The applications received after the last date will not be entertained under any circumstances).

The Principal District Judge, Dindigul has been vested with the authority to select
the qualified and eligible candidates, to postpone the interview, if circumstances
need to annul 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.
Place :- Dindigul
Date :-17.03.2015

Principal District Judge,
Dindigul

Instructions to the Candidates
1. All applications should be submitted in the prescribed format, only by post and if
more than one application is received in respect of an applicant, if automatically
leads to the rejection of other applications except the first one.
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. The applicants are
informed to enclose a self addressed envelope ( 26 cm x 10 cm in size) by affixing
Postal Stamps for Rs.30/- (Rupees Thirty only).
3. All further communications/Memo/Intimation for interview should be made
only through website ecourts.gov.in/tn/dindigul. No communication will be sent
to the applicants individually, other than the communication made in the
website, and so the applicants are advised to observe further communication in
the website.
4. Only copies of certificates should be submitted along with the application and all the
copies of certificates should duly be self attested by the applicant. Original
certificates need not be sent along with the applications.
5. All the columns in the application should be duly filled in and incomplete
applications will be summarily rejected. If any of the claim of the applicant is found
to be false, the candidature of the applicant will be cancelled without any notice.
6. A postal coven sent by an applicant should contain only one application. More than
one applications should not be sent in a postal cover.
7. On claiming priority, the copy of certificate with regard to the priority should be
enclosed with the application. Failure to adhere the same will lead to the rejection of
the application.

விணணபபபபடவம
........................................ பதவிகக ....................................
பாஸேபாரட
அளவ பைகபபடம
உரய சய
சானொறாபபததடன

(a) விணணபபதாரரன ொபயர (தைிேில)
(சானறிதழகளில உளளபட)

:

(b) Name of the Applicant (in English)
(as per the certificates)

:

2.

தநைத /கணவர ொபயர

:

3.

பிறநத ேததி

:

4.

கலவிததகதி
(8/10/12 ம வகபப சானறிதழகளின நகல,
ைாறறச சானறிதழ நகல கணடபபாக
இைணககபபட ேவணடம, கடதல கலவித
தகதிகக அதறகரய கலவிச சானறிதழகளின
நகல இைணககபபடேவணடம)

:

5.

இனபபிரவ (உரயவறைற ேதரநொதடககவம)

:

6.

ொதி (உடபிரவடன)

:

7.

ேதசிய இனம/ைதம (Nationality/Religion)

:

8.

பிறபபிடம

:

9.

திரைணைானவரா?

:

10.

நிரநதர மகவர

:

11.

மன அனபவம

:

12.

மனனரைை ேகாரகிறர
ீ ா?
(ஆம எனில, உரயவறைற ேதரநொதடககவம,
உரய சானறிதேின நகல
இைணககபபடேவணடம)

:

1. ஆதரவறற விதைவ

:

2. ைாறறத திறனாளி

:

3. மனனாள இராணவ பைடவரீர/சாரநேதார

:

4. கைபபத திரைணம ொசயதொகாணடவர

:

5. ைறறைவ

:

13.

தைிழ வேிககறறவரா? ஆம எனில ( உரய
சானறிதேின நகல இைணககபபட ேவணடம)

:

14.

ேவைை வாயபப அலவைகததில பதிவ
ொசயதளளாரா? (ஆம எனில, எணைணக
கறிபபிடக, உரய ஆவணததின நகல
இைணககபபடேவணடம)

:

15.

விணணபபதாரரன ேைல காவல தைறயில
வேகக எதவம நிலைவயில உளளதா ?

:

16.

இைணககபபடட சானறிதழகளின நகலகள
விவரம

:

1.

இடம
நாள

OC/BC/MBC/SC/ST

::-

விணணபபதாரரன ைகொயாபபம

