
கூட்டுறவுத்துைற 
திருப்பூர்  மாவட்டம் 

தைலவர்/கூட்டுறவு சங்கங்களின் மண்டல  இைணப்பதிவாளர் 
மாவட்ட ஆள்ேசர்ப்பு நிைலயம்,  திருப்பூர்  மாவட்டம் 

அறிவிக்ைக எண்:    01 /2022                                                        நாள் : 13.10. 2022 
 திருப்பூர் மாவட்டத்தில் கூட்டுறவு  சங்கங்களின் பதிவாளரின் 
கட்டுப்பாட்டிலுள்ள கூட்டுறவு சங்கங்களால் நடத்தப்படும் நியாயவிைலக் கைடகளுக்கு 
விற்பைனயாளர்கள் (Salesman) மற்றும் கட்டுநர்கள் (Packer) பதவிகளுக்கு ேநரடி நியமனம் 
ெசய்வதற்கான விண்ணப்பங்கள் தகுதிவாய்ந்த விண்ணப்பதாரர்களிடமிருந்து www.drbtiruppur.net 
என்ற இைணயதளம் வழியாக  Online மூலம் மட்டுேம 14.11.2022. அன்று  பிற்பகல்  5.45  மணி 
வைர வரேவற்கப்படுகின்றன. 

 

குறிப்பு : மதிப்பிடப்பட்ட காலிப்பணியிடங்களின் (Estimated Vacancy) எண்ணிக்ைக தற்காலிகமானது 
(Tentative) மற்றும் மாற்றத்திற்கு உட்பட்டது. 

1. நிபந்தைனகள்:- 
1. ேமற்படி பதவிகளுக்கான ேநரடி நியமனத்தின்ேபாது அரசுப் பணியாளர்கள் ேதர்வுக்குப் 

பின்பற்றப்படும் வகுப்பு சுழற்சி முைற ஒட்டு ெமாத்த நியமனத்திற்கும் கீழ்கண்டவாறு 
பின்பற்றப்படும். 

 

பதவி 
ெமாத்த 
காலிப் 

பணியிடம் 

வகுப்பு வாரி இட ஒதுக்கீடு 

ெபாது GT 
பிற்படுத்தப் 

பட்ேடார்  
 BC 

பிற்படுத்தப் 
பட்ேடார் 

(இஸ்லாமியர்) 
BC(M) 

மிகவும் 
பிற்படுத்த 
பட்ேடார் / 
சீர்மரபினர்  
MBC/DNC 

ஆதி 
திராவிடர்  

SC 

ஆதி திராவிடர் 
அருந்ததியர்  

SC(A) 

பழங்குடி
யினர்  

 ST 

1. விற்பைன 
யாளர் 186 57 49 7 38 28 5 2 

2. கட்டுநர் 54 17 14 2 11 8 2 0 

 

வ. 
எண். 

ேநரடி நியமன 
பதவி விவரம்     சம்பள விகிதம் கூட்டுறவு நிறுவனத்தின் ெபயர் காலிப் 

   பணியிடங்கள் 

1. 

 நியாய 
விைலக்கைட 
விற்பைனயாளர் 
(Salesman) 
 

 

1. ெதாகுப்பு 
ஊதியம்  

       ரூ. 6250/-  
நியமன 
நாளிலிருந்து 
ஓராண்டு வைர  

2. ஓராண்டுக்குப் 
பிறகு 
ஊதியவிகிதம்ரூ. 
8600-29000 

 

1.  ெதாடக்க ேவளாண்ைம 
கூட்டுறவு கடன்  
சங்கங்கள் -149  
2. ேவளாண்ைம    
 உற்பத்தியாளர்கள் கூட்டுறவு 
விற்பைன பண்டகசாைல - 9  
3.  மாவட்ட நுகர்ேவார்  
கூட்டுறவு ெமாத்த 
விற்பைன பண்டகசாைல -25  
4.  நகர கூட்டுறவு கடன்  
சங்கம் - 3  

 

186 

2. 

நியாய 
விைலக்கைட 
கட்டுநர் 
( Packer) 
 

1. ெதாகுப்பு 
ஊதியம் ரூ. 
5500/-                    
நியமன 
நாளிலிருந்து 
ஓராண்டு வைர  

2. ஓராண்டுக்குப் 
பிறகு 
ஊதியவிகிதம் 

       ரூ. 7800-26000 

1.  ெதாடக்க ேவளாண்ைம 
 கூட்டுறவு கடன் சங்கங்கள் - 30 
2. ேவளாண்ைம  
உற்பத்தியாளர்கள்  
கூட்டுறவு விற்பைன  
 சங்கம்- 6 
3.  மாவட்ட நுகர்ேவார்  
கூட்டுறவு ெமாத்த  
விற்பைன பண்டகசாைல - 15 
4. நகர கூட்டுறவு 
 பண்டகசாைல - 3 
 

54 

   ெமாத்த காலிப்பணியிடங்கள் 240 
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2. நியமனத்தின்ேபாது தகுதியான ெபண் விண்ணப்பதாரர்கள் ேபாதுமான அளவு 
இல்லாதேபாது ெபண்களுக்கான ஒதுக்கீடு எண்ணிக்ைகையத் தகுதி வாய்ந்த அேத 
வகுப்பிைனச் சார்ந்த ஆண்கைளக் ெகாண்டு நிரப்பப்படும். 

3. இத்ெதரிவுக்கு நைடமுைறயில் உள்ள தமிழ்நாடு அரசுப் பணியாளர் ேதர்வுக்குப் 
பின்பற்றப்படும் இட ஒதுக்கீடு மற்றும் இனச் சுழற்சி முைற ஒட்டு ெமாத்த 
நியமனத்திற்கும் பின்பற்றப்படும். 

4. ேமற்குறிப்பிட்ட காலிப்பணியிடங்களில் ெபண்கள், ஆதரவற்ற விதைவகள், முன்னாள் 
இராணுவத்தினர், தமிழ் வழியில் பயின்ேறார், மாற்றுத் திறனாளிகள் ேபான்ற 
இனங்களின் கீழ் வரும் காலிப் பணியிடங்களுக்கான  இட ஒதுக்கீடு விதிகள் 
நைடமுைறயில் உள்ள அரசு ஆைணகளின்படி பின்பற்றப்படும். 

5. ேமற்படி சம்பள விகிதம் மற்றும் இதரப் படிகள் ேமற்குறிப்பிட்ட கூட்டுறவுச் 
சங்கங்களின் பணியாளர் பணிநிைல குறித்த சிறப்புத் துைணவிதிகளுக்குட்பட்டு 
அைமயும். 

6. ெதரிவு ெசய்யப்படும் விண்ணப்பதாரர்கள் அவர்களுக்கு ஒதுக்கப்படும் சம்பந்தப்பட்ட 
கூட்டுறவு சங்கத்தின் துைணவிதிகளுக்குட்பட்டு பணியாற்ற ேவண்டும். 

7. ெதரிவு      ெசய்யப்படும்      விண்ணப்பதாரர்களின்      ெதரிவு      முற்றிலும்     
தற்காலிகமானேத. 

8. ேமற்படி பணியிடங்களுக்கான ேதர்வு குறித்து ஏேதனும் முைறயீடு ெசய்வதாயின் 
இத்ேதர்வு முடிவு ெவளியிடப்பட்ட 90 நாட்களுக்குள் மாவட்ட ஆள்ேசர்ப்பு நிைலயத்தில் 
உரிய காரணங்களுடன் ேமல் முைறயீடு ெசய்யப்பட ேவண்டும்.  அதற்குப் பின்னர் 
ெபறப்படும் ேமல்முைறயீடுகள் ஏற்கப்படமாட்டாது. 

 

 
 

 
 
 
2. உடற்தகுதி சான்றிதழ்:- 
 

ெதரிவு ெசய்யப்படும் மாற்றுத் திறனாளிகள்,  தங்களது குைறபாடு தாங்கள் ெதரிவு 
ெசய்யப்படும் பதவிகளுக்குரிய ெபாறுப்புகைள முழுத்திறனுடன் நிைறேவற்றுவதற்குத் 
தைடயாக இருக்காது என்பதற்கான சான்றிதைழ மருத்துவக் குழுவிடம் ெபற்று 
சமர்ப்பிக்க ேவண்டும். 

 

3. தகுதிகள்:- 
அ. வயது (01.07.2022 அன்றுள்ளவாறு) 
 

1. விண்ணப்பதாரர்கள் 01.07.2022  அன்று 18 வயது பூர்த்தி அைடந்தவர்களாக இருக்க 
ேவண்டும். 

i) 

ஆதிதிராவிடர், அருந்ததியர், பழங்குடியினர், மிகவும் 
பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினர்/ சீர்மரபினர், பிற்படுத்தப்பட்ட 
வகுப்பினர், பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினர் (முஸ்லீம்) மற்றும் 
இவ்வகுப்புகைளச் சார்ந்த முன்னாள் இராணுவத்தினர் மற்றும் 
மாற்றுத் திறனாளிகள். 

வயது வரம்பு 
இல்ைல 

ii) இதர வகுப்பினர் (OC) 32வயது 

iii) அைனத்து இனத்ைதச் சார்ந்த ஆதரவற்ற விதைவகள் வயது வரம்பு 
இல்ைல 

iv) இதர வகுப்பிைனச் (OC) சார்ந்த முன்னாள் இராணுவத்தினர்  50வயது 

v) இதர வகுப்பிைனச் (OC) சார்ந்த மாற்றுத் திறனாளிகள் 42வயது 
 

 

ஆ. கல்வித் தகுதிகள்:- 
 

1. விற்பைனயாளர் : ேமல்நிைல வகுப்பு (+2 ேதர்ச்சி) (அல்லது) அதற்கு       
இைணயான கல்வி தகுதி ேதர்ச்சி 
 

2. கட்டுநர் 
 

 

: பள்ளி இறுதி வகுப்பு ேதர்ச்சி  
(பத்தாம் வகுப்பு ேதர்ச்சி)  
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4. தமிழ் ெமாழித் திறன்:- 
 

விண்ணப்பதாரர் இந்த அறிவிப்பு ெவளியிடும் நாளன்று தமிழ் ெமாழியில் எழுதப் படிக்க 
ேபாதுமான திறன் ெபற்றவராக இருக்க ேவண்டும்.  
5. ெதரிவு முைற :- 
 

விண்ணப்பதாரர்கள் கல்வித்தகுதியில் ெபற்ற மதிப்ெபண்களுக்கு அளித்த மதிப்பு மற்றும் 
ேநர்முகத் ேதர்வில் ெபற்ற மதிப்ெபண்கள் ஆகியவற்றின் ெமாத்த மதிப்ெபண்கள் 
அடிப்பைடயிலும், விண்ணப்பதாரர் சார்ந்துள்ள வகுப்பு வாரியான இன சுழற்சி 
அடிப்பைடயிலும், ெதாடர்புைடய இதர அரசாைணகள் மற்றும் சட்டப் பிரிவுகளின் கீழ் வரும் 
முன்னுரிைமகளின் அடிப்பைடயிலும் ெதரிவு ெசய்யப்படுவர். ெதரிவு ெசய்யப்பட்ட பட்டியல் 
இைணயதளத்தில் ெவளியிடப்படும். 

 விண்ணப்பதாரர்கள் ேநர்முகத் ேதர்விற்குக் கட்டாயமாக ேநரில் வருைக புரியேவண்டும்.  
ேநர்முகத் ேதர்விற்கு வருைக புரியாத விண்ணப்பதாரர்கள் ேமற்படி பணியிடங்களுக்கு 
ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட மாட்டார்கள். இதுெதாடர்பாக எந்த உரிைமயும் ேகார இயலாது. ேநர்முகத் 
ேதர்விற்கு அைழப்பாைண அனுப்பப்பட்டைத மட்டுேம காரணமாக ைவத்து உரிைம ேகார 
இயலாது. 
6. காலிப் பணியிடங்களுக்கான விருப்பம் ெதரிவித்தல் 
 விண்ணப்பதாரர்கள், தாங்கள் எந்த நிறுவனத்தின் நியாய விைலக் கைடக்கு 
பணியமர்த்தப்பட ேவண்டும் என்பதற்கான விருப்பத்ைத ேநர்முகத் ேதர்வின்ேபாது ெதரிவிக்க 
ேவண்டும். விண்ணப்பதாரர்களின் விருப்பத்திைன மாற்றுவதற்கு அனுமதிக்கப்பட மாட்டாது. 
விண்ணப்பதாரர்களின் விருப்பத்தின் அடிப்பைடயில் அவர்களுக்கான பணியிடம் ஒதுக்கப்பட 
இயலாத நிைல ஏற்பட்டால் மாவட்ட ஆள்ேசர்ப்பு நிைலயத்தின் முடிவின்படி அவர்களுக்குப் 
பணியிடம் ஒதுக்கப்படும்.   இது ெதாடர்பாக மாவட்ட ஆள்ேசர்ப்பு நிைலயத்தால் எடுக்கப்படும் 
முடிேவ இறுதியானது. இதற்காக தனியாக கலந்தாய்வு (Counselling) ஏதும் நைடெபறாது. 
7. விண்ணப்பிக்கும் முைற:- 

அறிவிக்கப்பட்டுள்ளகாலிப்பணியிடங்களுக்கான விண்ணப்பம் .ww.drbtiruppur.in  என்ற 
இைணயதளத்தில் ஆன்ைலன் மூலம் மட்டுேம பதிேவற்றம் ெசய்யப்பட ேவண்டும்.ேநரிேலா 
அல்லது தபாலிேலா ெபறப்படும் விண்ணப்பங்கள் எந்தவித முன்னறிவிப்புமின்றி 
நிராகரிக்கப்படும் என்பைத அறியவும்.  

விண்ணப்பதாரர்கள் இைணயதளம் மூலம் தங்கள் விண்ணப்பங்கைளச் சமர்ப்பிக்கும் முன் 
கீழ்க்கண்டவற்ைற உறுதி ெசய்துெகாள்ள ேவண்டும். 
அ)  விண்ணப்பப் படிவங்கள் இைணயதளம் மூலம் முழுைமயாகப் பூர்த்திெசய்யப்பட்டிருக்க 
ேவண்டும். 
ஆ) விண்ணப்பப் படிவங்களுடன் கீேழ குறிப்பிடப்பட்டுள்ள ஆவணங்கைள அவற்றிற்ெகன 
ஒதுக்கப்பட்ட இடங்களில் ஸ்ேகன் ெசய்யப்பட்டு பதிேவற்றம் ெசய்யப்பட ேவண்டும். 
1. விண்ணப்பதாரரின் புைகப்படம் -50 kb அளவுக்கு மிகாமல் (jpeg or jpg format) 
2. விண்ணப்பதாரரின் ைகெயழுத்து - 50 kb அளவுக்கு மிகாமல் (jpeg or jpg format) 
3. விண்ணப்பதாரரின் சாதிச் சான்றிதழ்  – 200 kb அளவுக்கு மிகாமல் (pdf file) 
4. நிர்ணயிக்கப்பட்ட கல்வித் தகுதிக்கான சான்றிதழ்– 200 kb அளவுக்கு மிகாமல் (pdf file) 
5. குடும்ப அட்ைட – 200 kb அளவுக்கு மிகாமல் (pdf file) 

(அல்லது) 
வாக்காளர் புைகப்பட அைடயாள அட்ைட (pdf file) 

6. “SBI Collect” என்ற ேசைவையப் பயன்படுத்தி  Online  மூலம் ெசலுத்தப்பட்ட விண்ணப்பக் 
கட்டண இரசீது ெசலுத்தியிருப்பின் அந்த இரசீது (pdf file) 

(அல்லது) 
ேகாயமுத்துார் /ஈேராடு  மாவட்ட மத்தியக் கூட்டுறவு வங்கியில் ேநரடியாக 
ெசலுத்தியிருப்பின் (DRB Copy of the pay-in-slip) பதிேவற்றம் ெசய்யப்பட ேவண்டும் - 100 kb 
அளவுக்கு மிகாமல் (pdf file)  

7. மாற்றுத் திறனாளி எனில் அதற்கான சான்றிதழ் – 200 kb அளவுக்கு மிகாமல் (pdf file)  
8. ஆதரவற்ற விதைவ எனில் அதற்கான சான்றிதழ் – 200 kb அளவுக்கு மிகாமல் (pdf file)  
9. முன்னாள் இராணுவத்தினர் எனில் அதற்கான சான்றிதழ் – 200 kb அளவுக்கு மிகாமல் (pdf file)  
10. ஏற்கனேவ 2020-ஆம் ஆண்டு விற்பைனயாளர்கள் மற்றும் கட்டுநர்கள் பணியிடங்களுக்கு 

விண்ணப்பித்தவர்கள் மீண்டும் இந்தமுைற  விண்ணப்பிக்கும் ேபாது கடந்த முைற அளித்த 
விண்ணப்ப நகல் / வங்கி ெசலான் / ேநர்முகத் ேதர்விற்கு அனுப்பப்பட்ட அைழப்பு கடிதம் 
இவற்றில் ஏேதனும் ஒன்று 200 kb அளவுக்கு மிகாமல் (pdf file). 

11. தமிழ் வழியில் பயின்றதற்கான  சான்றிதழ் ( அரசாைண (நிைல) எண் 82 மனிதவள 
ேமலாண்ைம(எஸ்) துைற நாள் 16.08.2021 இன் இைணப்பில் உள்ள படி ) – 200 kb அளவுக்கு 
மிகாமல் (pdf file) 

12. முன்னுரிைம ேகாரும் இனத்திற்கான/ இனங்களுக்கான சான்றிதழ் – 200 kb அளவுக்கு 
மிகாமல் (pdf file) 
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இ) “ஆதரவற்ற விதைவ“ என்பது அைனத்து வழியிலிருந்தும் ெபறும் ெமாத்த மாத வருமானம் 

ரூ.4,000/-த்திற்கும் (ரூபாய் நான்காயிரம்) குைறவாகப் ெபறுகின்ற ஒரு விதைவையக் 
குறிப்பதாகும். இவ்வருமானம், குடும்ப ஓய்வூதியம் அல்லது ெதாழிற்கல்வி ெபற்றவர்களின் 
சுயெதாழில் மூலம் ஈட்டும் வருமானம் உள்ளிட்ட மற்ற வருமானங்கள் ஆகியவற்ைறயும் 
உள்ளடக்கியதாகும். இத்தைகய விண்ணப்பதாரர்கள் உரிய வருவாய் ேகாட்ட அலுவலர் 
அல்லது உதவி / சார் ஆட்சியரிடமிருந்து நிர்ணயிக்கப்பட்ட படிவத்தில் சான்றிதைழப் ெபற்று 
சமர்ப்பிக்க ேவண்டும். விவாகரத்து ெபற்றவர், கணவரால் ைகவிடப்பட்டவர் ஆதரவற்ற 
விதைவயாகக் கருதப்பட மாட்டார். மறுமணம் புரிந்தவர் ஆதரவற்ற விதைவயாகக் 
கருதப்பட மாட்டார். 

8. விண்ணப்பக் கட்டணம்:- 
விற்பைனயாளர் விண்ணப்பக் கட்டணம் ரூ.150/- மற்றும் கட்டுநர் (Packers) விண்ணப்பக் 

கட்டணம் ரூ.100/- ஆகும். 
 ஆதிதிராவிடர், பழங்குடியினர், அைனத்துப் பிரிைவயும் சார்ந்த மாற்றுத் திறனாளிகள், 
அைனத்துப் பிரிைவயும் சார்ந்த ஆதரவற்ற விதைவகள் ஆகிேயாருக்கு இக்கட்டணம் 
ெசலுத்துவதிலிருந்து விலக்களிக்கப்படுகிறது. 
 விண்ணப்பக் கட்டணம் ெசலுத்துவதிலிருந்து விலக்களிக்கப்பட்டுள்ள 
மாற்றுத்திறனாளிகள் சமூக நலத்துைற அலுவலரிடமிருந்து சான்றிதழும் மருத்துவச் சான்றிதழும் 
ெபற்றிருக்க ேவண்டும். ஆதரவற்ற விதைவகள், ேமேல 7 இ-இல் ெதரிவிக்கப்பட்டுள்ளவாறு 
உரிய அலுவலரிடமிருந்து சான்று ெபற்றிருக்க ேவண்டும்.   

முன்னாள் இராணுவத்தினைரப் ெபாறுத்தவைர முதல் இரண்டு முைற மட்டும் கட்டணம் 
ெசலுத்தத் ேதைவயில்ைல. 

ஏற்கனேவ 2020-ஆம் ஆண்டு விற்பைனயாளர்கள் மற்றும் கட்டுநர்கள் பணியிடங்களுக்கு 
விண்ணப்பித்தவர்கள் மீண்டும் இந்தமுைற  விண்ணப்பிக்கும் ேபாது கடந்த முைற அளித்த 
விண்ணப்ப நகல் / வங்கி ெசலான் / ேநர்முகத் ேதர்விற்கு அனுப்பப்பட்ட அைழப்பு கடிதம் 
இவற்றில் ஏேதனும் ஒன்றிைன 200 kb அளவுக்கு மிகாமல் (pdf file) ஆன்ைலனில் பதிேவற்றம் 
ெசய்ய ேவண்டும்.  

9. ேநர்முகத் ேதர்வு :- 
அ) தகுதிவாய்ந்த விண்ணப்பதாரர்களுக்கான ேநர்முகத் ேதர்வு அந்தந்த மாவட்ட 

தைலநகரில் மாவட்ட ஆள்ேசர்ப்பு நிைலயத்தால் நடத்தப்படும். ேநர்முகத் ேதர்விற்கு அைழப்புக் 
கடிதம் ெபற்ற விண்ணப்பதாரர்கள் மாவட்ட ஆள்ேசர்ப்பு நிைலயத்தால்நடத்தப்படும் ேநர்முகத் 
ேதர்வில் தங்கள் ெசாந்த ெசலவில் கட்டாயம் கலந்து ெகாள்ள ேவண்டும். 

ஆ) ேநர்முகத் ேதர்வில் கலந்து ெகாள்வதற்காக அைழக்கப்படவுள்ள நபர்களின் 
ெபயர்ப்பட்டியல் திருப்பூர் மாவட்ட ஆள்ேசர்ப்பு நிைலயத்தின் இைணயதளம் 
வழியாகெவளியிடப்படும். 

இ) ேநர்முகத் ேதர்வு நைடெபறுவது ெதாடர்பான விவரங்கள் மின்னஞ்சல் (email)/ 
குறுஞ்ெசய்தி (SMS)மூலம் விண்ணப்பதாரர்களுக்கு அனுப்பி ைவக்கப்படும். ேநர்முகத் ேதர்வு 
நைடெபறும் இடம்,நாள், ேநரம் ஆகிய விவரங்கள் அடங்கிய ேநர்முகத் ேதர்விற்கான 
அைழப்புக்கடிதங்கைள, விண்ணப்பதாரர்கள் இைணயதளம் மூலம் பதிவிறக்கம் ெசய்து 
ெகாள்ளேவண்டும். அைழப்புக் கடிதத்துடன் வராத விண்ணப்பதாரர்கள் ேநர்முகத் 
ேதர்வில்கலந்துெகாள்ள அனுமதிக்கப்பட மாட்டார்கள். 

ஈ) நிர்ணயிக்கப்பட்ட கல்வித்தகுதியில் ெபற்ற மதிப்ெபண்களின் மதிப்பு (weightage for 
academic marks) மற்றும் ேநர்முகத் ேதர்வில் அளிக்கப்பட்ட சராசரி மதிப்ெபண்கள் முைறேய50:50 
என்ற விகிதத்தில் இருக்கும். 
(முக்கிய குறிப்பு:-  
2020-2021-ஆம் கல்வி ஆண்டில் பத்தாம் வகுப்பில் மதிப்ெபண் குறிப்பிடப்படாமல் ஒவ்ெவாரு 
பாடத்திற்கும்  எதிராக  மதிப்ெபண் குறிப்பிடாமல் ெவறும் PASS என்று குறிப்பிட்டு வழங்கப்பட்ட 
மதிப்ெபண் சான்றிதைழ ெகாண்டுள்ள விண்ணப்பதாரர்கள் தாங்கள் படித்த பள்ளியில் 9-ஆம் 
வகுப்பு  மதிப்ெபண் சான்றிதழிைன அந்தத் தைலைம ஆசிரியரின் சான்ெறாப்பம்  ெபற்று (ெமாத்த 
மதிப்ெபண்கள், ெபற்ற மதிப்ெபண்கள் ஆகியவற்ைற குறிப்பிட்டு) அதைன, 10-ஆம் வகுப்பு PASS 
என்று வழங்கப்பட்ட மதிப்ெபண் சான்றிதழுடன் பதிேவற்றம் ெசய்ய ேவண்டும்.  இத்தைகய 
ேநர்வுகளில் 9-ஆம் வகுப்பு மதிப்ெபண் சான்றிதழிைனயும்  இைணக்காத விண்ணப்பங்கள் 
நிராகரிக்கப்படும் என்பைத அறியவும்.இத்தைகய ேநர்வுகளில் 10-ஆம் வகுப்புக்கு பதிலாக 
விண்ணப்பதாரர்களின்  9-ஆம் வகுப்பில் ெபற்ற மதிப்ெபண்களின் அடிப்பைடயில் மட்டுேம உரிய 
மதிப்பு  வழங்கப்படும்.)  
 உ) ேநர்முகத் ேதர்விற்கு குறிப்பிட்ட நாள் மற்றும் ேநரத்தில் விண்ணப்பதாரர்கள் 
அவர்களுைடய அைனத்து சான்றிதழ்களின் அசல்  மற்றும் அவற்றின் நகல் ஒன்றுடன் தவறாமல் 
கலந்து ெகாள்ள ேவண்டும்.  ேநர்முகத் ேதர்விற்கு குறிப்பிட்ட நாள் மற்றும் ேநரத்தில் வருைக 
புரியாத விண்ணப்பதாரர்கள் எந்த நிைலயிலும், இது ெதாடர்பாக எந்த உரிைமயும், ேகார 
இயலாது. ேநர்முகத் ேதர்வில் கலந்துெகாள்ள பயணப்படி ஏதும் வழங்கப்படமாட்டாது.  
10. தைடயில்லா சான்றிதழ்:- 
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 விண்ணப்பதாரர்கள் ஏற்கனேவ பணியாற்றுபவர்களாக இருக்கும்பட்சத்தில், அவர் 
பணியாற்றும் அலுவலகத்தில் இருந்து ேதைவயான தைடயில்லா சான்றிதழிைன ேநர்முகத் 
ேதர்வின்ேபாது சமர்ப்பிக்க ேவண்டும். 

11. இதர நிபந்தைனகள் 
அ) பத்தாம் வகுப்பு/ +2அல்லது அதற்கு இைணயான கல்வித் தகுதி ெபறாத நபர்கள் அைத 

விட அதிகமான கல்வித் தகுதி ெபற்றிருந்தாலும் இத்ெதரிவிற்கு தகுதி உைடயவர்களாக 
கருதப்படமாட்டார்கள். 

ஆ) இத்ெதரிவிற்கு நிர்ணயிக்கப்பட்ட கல்வித் தகுதிக்கு இைணயான கல்வித் தகுதி 
உரிைம ேகாரும் நபர்கள், இத்ெதரிவு அறிவிக்ைக ெவளியிடப்பட்ட நாளன்ேறா அதற்கு 
முன்னேரா ெவளியிடப்பட்ட உரிய அரசாைணயின் நகைல சமர்ப்பிக்க ேவண்டும்.அவ்வாறு 
சமர்ப்பிக்காவிட்டால் தனியரது விண்ணப்பம் நிராகரிக்கப்படும். 

இ) ேநர்முகத் ேதர்வில் கலந்துெகாண்டு நிர்ணயிக்கப்பட்ட அைனத்து 
தகுதிகைளயும்பூர்த்தி ெசய்துள்ளார் என மாவட்ட ஆள்ேசர்ப்பு நிைலயத்தால் ெதரிவு 
ெசய்யப்பட்டஒரு விண்ணப்பதாரர் அப்பணிக்ெகன நிர்ணயிக்கப்பட்ட தகுதிகள் அைனத்ைதயும் 
முழுைமயாகப் ெபற்றிருக்கவில்ைலெயன பின்னர் கண்டுபிடிக்கப்பட்டால் அவரது 
ெதரிவுமாவட்ட ஆள்ேசர்ப்பு நிைலயத்தால் இரத்து ெசய்யப்படும். 

ஈ) ேநர்முகத் ேதர்வில் கலந்துெகாள்ளும் விண்ணப்பதாரர்களுக்கு அவ்வாறு 
ேநர்முகத்ேதர்வில் கலந்துெகாள்ள அைழப்புக் கடிதம் அனுப்பப்பட்டைத மட்டுேம காரணமாக 
ைவத்து பணிநியமனம் ேகார உரிைம கிைடயாது. 

உ) காரணம் எதுவும் ெதரிவிக்காமல் இந்த அறிவிக்ைகைய இரத்து ெசய்வதற்கு / 
திரும்பப்ெபறுவதற்கு / திருத்துவதற்கு / ெகடு ேததிைய நீட்டிப்பதற்கு மாவட்ட 
ஆள்ேசர்ப்புநிைலயத்திற்கு உரிைமயுண்டு. 

ஊ) விண்ணப்பதாரர்கள் அவர்களது விண்ணப்பத்ைத சமர்ப்பிப்பதற்கு முன்பாக 
இைணயதளத்தில் உள்ள "விண்ணப்பதாரர்களுக்கான அறிவுைரகைள (Instructions to the 
candidates)"பகுதிைய கவனமாகப் படித்து ெதரிவு ெசய்யப்படுவதற்குரிய நிபந்தைனகைளப் 
புரிந்து ெகாள்ள ேவண்டும். 

எ) விண்ணப்பத்திைனச் சமர்ப்பிப்பதற்கான கைடசி நாள் மற்றும் ேநரத்திற்குப் 
பிறகுஆன்ைலன் மூலம் விண்ணப்பம் ெசய்வதற்கான வசதி நிறுத்தப்படும். 

ஏ)விண்ணப்பிக்கும் முைற குறித்து எழும் சந்ேதகங்களுக்கு விண்ணப்பதாரர்கள் 
drbtiruppur2022@gmail.com என்ற இ-ெமயில் மூலம் திருப்பூர் மாவட்ட ஆள்ேசர்ப்பு நிைலயத்தின் 
மின்னஞ்சல்முகவரியில் அலுவலக ேவைல ேநரங்களில் ெதாடர்பு ெகாள்ளலாம். 
உதவி ைமயம் ெதாடர்பு ெதாைலப்ேபசி எண்:  0421 -  2971173 

ஐ) விண்ணப்பதாரர்கள் ெதரிவுக்கு விண்ணப்பிப்பதற்காக ெகாடுக்கப்பட்டுள்ள கைடசி 
நாள்வைர காத்திருக்காமல் அதற்கு முன்னேர ேபாதிய கால அவகாசத்தில் விண்ணப்பிக்குமாறு 
அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள். ஏெனனில் கைடசி நாளில் அதிகப்படியான விண்ணப்பதாரர்கள் 
விண்ணப்பிக்க ேநரும் ேபாது, விண்ணப்பத்ைதப் பதிேவற்றம் ெசய்வதில் தாமதேமா 
அல்லதுெதாழில் நுட்பச் சிக்கல்கேளா எழ வாய்ப்புள்ளது 

ேமற்கூறிய ெதாழில்நுட்பக் காரணங்களால் அல்லது ேவறுகாரணங்களால், 
விண்ணப்பதாரர்கள் தங்களது  விண்ணப்பங்கைளக் கைடசிக் கட்ட நாட்களில் சமர்ப்பிக்க  
இயலாது ேபானால்  அதற்கு  மாவட்ட  ஆள்ேசர்ப்பு  நிைலயம் ெபாறுப்பாகாது. 

 
             
                       இைணப்பதிவாளர் /தைலவர், 

                                                                                          திருப்பூர் மாவட்ட ஆள்ேசர்ப்பு நிைலயம் 
 
 
 
 

 

ஆன்ைலன்  விண்ணப்பங்கைள  சமர்ப்பிப்பதற்கான  இறுதி  நாள் 14.11.2022 
ேநரம் மாைல 05.45 மணி. 
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