
 

மாவட்ட ஆள்ேசா்ப்  நிைலயம் 

எண்.135 ெசண்பக நாயகா ்ேகா ல் ெத , 
( Temple Tower) 

பைழய ேப ந்  நிைலயம் அ ல், 
ெதன்கா  -627811 

 
 

 

 
         ளம்பர எண்.1/ 2022            நாள்.13.10.2022 
 

 ெதன்கா  மாவட்டத் ல் ட் ற சச்ங்கங்களின் ப வாளரின் கட் ப்பாட் ள்ள 

ட் ற ச ் சங்கங்களால் நடத்தப்ப ம் நியாய ைலக்கைடக க்  ற்பைனயாளரக்ள் 

(Salesmen) பத க்  ேநர  நியமனம் ெசய்வதற்காக ண்ணப்பங்கள் த வாய்ந்த 

ண்ணப்பதாரரக்ளிட ந்  http://www.drbtsi.in என்ற இைணயதளம் வ யாக  Online  

லம் மட் ேம  14.11.2022  அன்  ற்பகல் 5.45 மணி வைர வரேவற்கப்ப ன்றன. 

 

வ. 

எண் 

ேநர  நியமன 

பத  பரம் 

சம்பள தம் ட் ற  

நி வனத் ன் ெபயர ்

கா ப் 
பணி டங்களின் 

எண்ணிக்ைக 
1 நியாய ைலக் 

கைட 

ற்பைனயாளர ் 
(Salesman) 

1.ெதா ப்  ஊ யம் 

.6250/- நியமன 

நாளி ந்   
ஓராண்  வைர 

2.ஓராண் க்  ற  

ஊ ய தம் .8600-
29000 

ஓ.1919 ெதன்கா  
ெசங்ேகாடை்ட தா கா 
ேவளாண்ைம 
உற்பத் யாளாக்ள் 

ட் ற  ற்பைன 
சங்கம் 

3 

ஓ.941 ெதன்கா  மாவடட்  
காே்வார ் ட் ற  

ெமாத்த ற்பைன 
பண்டகசாைல 

4 

இ.322 ேமலகரம் ெதாடக்க 
ேவளாண்ைம ட் ற  
கடன் சங்கம் 

1 

ஓ.629 பண்ெபா  
ெதாடக்க ேவளாண்ைம 

ட் ற  கடன் சங்கம்  

1 

ஓ.1943 சாம்பவர ்வடகைர 
பல்ேநாக்  ட் ற ச ்
சங்கம் 

2 

ஓ.1968 ெத.பகவ ரம் 
ெதாடக்க ேவளாண்ைம 

ட் ற  கடன் சங்கம் 

1 

ஓ.2142 இலத் ர ்
ெதாடக்க ேவளாண்ைம 

ட் ற  கடன் சங்கம் 

1 

.18 கைடயநல் ர ்
ெபா  ஊ யாக்ள்  

ட் ற  பண்டகசாைல 

1 

ஓ.400 ப்பணம்பட்  
ெதாடக்க ேவளாண்ைம 

ட் ற  கடன் சங்கம் 

2 

ஓ.1640 நாகல் ளம் 
ெதாடக்க ேவளாண்ைம 

ட் ற  கடன் சங்கம் 

1 

 

 



   .தனி.219 ளியங்  
ழக்  ெதாடக்க 

ேவளாண்ைம ட் ற  
கடன் சங்கம 

1 

.தனி.138 
வா ேதவநல் ா ்
ெதாடக்க ேவளாண்ைம 

ட் ற  கடன் சங்கம் 

2 

.தனி.139 
வா ேதவநல் ா ்
ெதாடக்க ேவளாண்ைம 

ட் ற  கடன் சங்கம் 

1 

.தனி.136 ெதன்மைல 
ெதாடக்க ேவளாண்ைம 

ட் ற  கடன் சங்கம் 

1 

ஏ.66 ந்தாமணி 
ெதாடக்க ேவளாண்ைம 

ட் ற  கடன் சங்கம் 

1 

.தனி.148 ராய ரி 
ெதாடக்க ேவளாண்ைம 

ட் ற  கடன் சங்கம் 

1 

.தனி.119 வ ரி 
ெதாடக்க ேவளாண்ைம 

ட் ற  கடன் சங்கம் 

1 

.தனி.125 
ஸ்வநாதப்ேபரி 

ெதாடக்க ேவளாண்ைம 
ட் ற  கடன் சங்கம் 

1 

ஓ.929 சங்கரன்ேகா ல் 
ட் ற  பண்டகசாைல 

4 

ஓ.965 சங்கரன்ேகா ல்  
ேவளாண்ைம 
உற்பத் யாளாக்ள் 

ட் ற  ற்பைன 
சங்கம் 

6 

.தனி.110 
ஆள்ெகாண்டார் ளம்  
ெதாடக்க ேவளாண்ைம 

ட் ற  கடன் சங்கம் 

1 

ஏ.271 மடத் ப்பட்  
ெதாடக்க ேவளாண்ைம 

ட் ற  கடன் சங்கம் 

2 

ஓ.1960 க்கள்பட்  
ெதாடக்க ேவளாண்ைம 

ட் ற  கடன் சங்கம் 

2 

.தனி.102 ேசரந்்தமரம் 
ெதாடக்க ேவளாண்ைம 

ட் ற  கடன் சங்கம் 

1 

 

 

 



2. நியமனத் ன்ேபா  த யான ெபண் ண்ணப்பதாரரக்ள் ேபா மான அள  

இல்லாதேபா  ெபண்க க்கான ஒ க்  எண்ணிக்ைகையத் த  வாய்ந்த 

அேத வ ப்ைபச ்சாரந்்த ஆண்கைளக் ெகாண்  நிரப்பப்ப ம். 

 

3. இத்ெதரி க்  நைட ைற ல் உள்ள த ழ்நா  அர ப்பணியாளர ் ேதர் க் ப் 

ன்பற்றப்ப ம் இட ஒ க்  மற் ம் இனச் ழற்  ைற ஒட்  ெமாத்த 

நியமனத் ற் ம் ன்பற்றப்ப ம். 

 

4. ேமற் ப் டட் கா ப்பணி டங்களில் ெபண்கள், ஆதரவற்ற தைவகள், 

ன்னாள் இரா வத் னர,் த ழ் வ ல் ப ன்ேறார,் (PSTM) 

மாற் த் றனாளிகள் ேபான்ற இனங்களின் ழ் வ ம் கா ப் 

பணி டங்க க்கான இட ஒ க் ட்  கள் நைட ைற ல் உள்ள அர  

ஆைணகளின்ப  ன்பற்றப்ப ம். 

 

5. ேமற்ப  சம்பள தம் மற் ம் இதரப்ப கள் ேமற் ப் டட் 

ட் ற சச்ங்கங்களின் பணியாளர ் பணிநிைல த்த றப்  

ைண க க் டப்ட்  அைம ம். 

 

6. ெதரி  ெசய்யப்ப ம் ண்ணப்பதாரரக்ள் அவரக் க்  ஒ க்கப்ப ம் 

சம்மந்தப்படட் ட் ற சச்ங்கங்களின் ைண க க் டப்ட்  

பணியாற்றேவண் ம். 

 

7. ெதரி  ெசய்யப்ப ம் ண்ணப்பதாரர்களின் ெதரி  ற் ம் 

தற்கா கமானேத. 

 

8. ேமற்ப  பணி டங்க க்கான ேதர்  த்  ஏேத ம் ைற  ெசய்வதா ன், 

இதே்தர்   ெவளி டப்பட்ட 90 நாடக் க் ள் மாவட்ட ஆள்ேசரப்்  

நிைலயத் ல் உரிய காரணங்க டன் ேமல் ைற  ெசய்யப்படேவண் ம். 

அதற் ப் ன்னர  ்ெபறப்ப ம் ேமல் ைற கள் ஏற்கப்படமாட்டா . 

 

2. உடற்த சச்ான் தல் 

 

ெதரி  ெசய்யப்ப ம் மாற் த் றனாளிகள், தங்கள  ைறபா  தாங்கள் 

ெதரி  ெசய்யப்ப ம் பத க க் ரிய ெபா ப் கைள த் ற டன் 

நிைறேவற் வதற்  தைடயாக இ க்கா  என்பதற்கான சான் தைழ 

ம த் வக் டம் ெபற்  சமரப்் க்கேவண் ம். 

 

 

 

 

 



 

6.கா ப்பணி டங்க க்கான தாங்கள் ப்பம் ெதரி த்தல் 

 

 ண்ணப்பதாரரக்ள் தங்கள் எந்த நி வனத் ன் நியாய ைலக்கைடக்  

பணியமரத்த்ப்படேவண் ம் என்பதற்கான ப்பத்ைத ேநர் கத் ேதர் ன்ேபா  

ெதரி க்கேவண் ம். ண்ணப்பதாரரக்ளின் ப்பத் ைன மாற் வதற்  

அ ம க்கப்பட மாடட்ா . ண்ணப்பதாரரக்ளின் ப்பத் ன் அ ப்பைட ல் 

அவரக் க்கான பணி டம் ஒ க்கப்பட இயலாத நிைல ஏற்பட்டால் மாவட்ட ஆள்ேசரப்்  

நிைலயத் ன் ன்ப  அவரக் க்  பணி டம் ஒ க்கப்ப ம். இ  ெதாடரப்ாக 

மாவடட் ஆள்ேசரப்்  நிைலயதத்ால் எ க்கப்ப ம் ேவ இ யான . இதற்காக 

தனியாக கலந்தாய்  (Counselling ) ஏ ம் நைடெபறா . 

 

7. ண்ணப் க் ம் ைற 

 அ க்கப்பட் ள்ள கா ப்பணி டங்க க்கான ண்ணப்பம் http://www.drbtsi.in 

என்ற  இைணயதளத் ல் ஆன் ைலன் லம் மட் ேம ப ேவற்றம் ெசய்யப்படேவண் ம்.  

ேநரிேலா அல்ல  தபா ேலா ெபறப்ப ம் ண்ணப்பங்கள் எந்த த ன்ன ப் ன்  

நிராகரிக்கப்ப ம்  என்பைத அ ய ம்.  

 

 ண்ணப்பதாரரக்ள் இைணயதளம் லம் தங்கள் ண்ணப்பங்கைள சமரப்் க் ம் 

ன் ழ்க்கண்டவற்ைற உ  ெசய்  ெகாள்ளேவண் ம். 

 

அ.     ண்ணப்ப ப வங்கள் இைணயதளம் லம் ைமயாகப் ரத்்   

          ெசய்யப்பட் க்க ேவண் ம். 

 ஆ.     ண்ணப்பப் ப வங்க டன் ேழ ப் டப்பட் ள்ள  

            ஆவணங்கைள அவற் ற்ெகன ஒ க்கப்பட்ட இடங்களில் ஸ்ேகன்  

             ெசய்யப்பட்  ப ேவற்றம் ெசய்யப்படேவண் ம். (Upload) 

1 ண்ணப்பதாரரின் ைகப்படம் 50kb அள க்  காமல் (jpeg or jpg format) 

2 ண்ணப்பதாரரின் ைகெய த்   50kb அள க்  காமல் (jpeg or jpg format) 

3 ண்ணப்பதாரரின் சா சச்ான் தழ் 200kb அள க்  காமல் (Pdf file) 

4 நிரண் க்கப்படட் கல் த் த க்கான சான் தழ் 200kb அள க்  காமல் (Pdf 

file) 

5 ம்ப அடை்ட     200kb அள க்  காமல் (Pdf file)     

                                      (அல்ல ) 

வாக்காளர ் ைகப்பட அைடயாள அடை்ட (Pdf file)     

6 SBI Collect  என்ற ேசைவையப் பயன்ப த்  Online லம் ெச தத்ப்படட் 

ண்ணப்ப கடட்ண இர  ெச த் ப் ன் அந்த இர  (Pdf file)     

(அல்ல ) 

ெநல்ேவ  மாவட்ட மத் யக் ட் ற  வங் ல் ேநர யாக 

ெச த் ப் ன் (Candidates copy of the pay-in-slip) ப ேவற்றம் 

ெசய்யப்படேவண் ம் 100kb அள க்  காமல் (Pdf file) 



 ஏற்கனேவ 2020ஆம் ஆண்  ற்பைனயாளரக்ள் மற் ம் கட் நரக்ள் 

பணி டங்க க்  ண்ணப் தத்வரக்ள் ண் ம் இந்த ைற ண்ணப் க் ம் ேபா  

கடந்த ைற அளிதத் ண்ணப்பநகல் /வங்  ெசலான் / ேநர் கத் ேதர் ற்  

அ ப்பப்படட் அைழப்  க தம் இவற் ல் ஏேத ம் ஒன் ைன ( 200kb அள க்  காமல் (Pdf 

file)) ஆன்ைலனில் ப ேவற்றம் ெசய்யேவண் ம். 

 

9.ேநர் கத்ேதர்  

 

 அ) த வாய்ந்த ண்ணப்பதாரரக் க்கான ேநர் கத்ேதர்  அந்தந்த மாவட்ட 

தைலநகரில் மாவடட் ஆள்ேசரப்்  நிைலயதத்ால் நடத்தப்ப ம். ேநர் கத்ேதர் ற்  

அைழப் க்க தம் ெபற்ற ண்ணப்பதாரரக்ள் மாவடட் ஆள்ேசரப்்  நிைலயத்தால் 

நடத்தப்ப ம் ேநர் கத் ேதர் ல் தங்கள் ெசாந்த ெசல ல் கடட்ாயம் கலந்  ெகாள்ள 

ேவண் ம். 

 ஆ) ேநர் கத் ேதர் ல் கலந்  ெகாள்வதற்காக அைழக்கப்பட ள்ள நபரக்ளின் 

ெபயரப்்பட் யல்  ெதன்கா  மாவட்ட ஆள்ேசரப்்  நிைலயத் ன் இைணயதளம் வ யாக 

ெவளி டப்ப ம். 

 

 இ) ேநர் கத் ேதர்  நைடெப வ  ெதாடரப்ான பரங்கள் ன்னஞ்சல் (Email) 

ஞ்ெசய்  (SMS) லம் ண்ணப்பதாரரக் க்  அ ப் ைவக்கப்ப ம். ேநர் கத் ேதர்  

நைடெப ம் இடம், நாள் ,ேநரம் ஆ ய பரங்கள் அடங் ய ேநர் கத்ேதர் ற்கான 

அைழப் க் க தங்கைள ண்ணப்பதாரரக்ள் இைணயதளம் லம் ப றக்கம் (Download) 

ெசய்  ெகாள்ளேவண் ம். அைழப் க்க தத் டன் வராத ண்ணப்பதாரரக்ள் ேநர் கத் 

ேதர் ல் கலந்  ெகாள்ள அ ம க்கப்படமாடட்ாரக்ள். 

 

 ஈ) நிரண் க்கப்படட் கல் த்த ல் ெபற்ற ம ப்ெபண்களின் ம ப்  (Weightage for 

academic marks )  மற் ம் ேநர் கத் ேதர் ல் அளிக்கப்பட்ட சராசரி ம ப்ெபண்கள் ைறேய 

50:50  என்ற தத் ல் இ க் ம். 

 

க் ய ப்  

 2020-2021ஆம் கல்  ஆண் ல் பத்தாம் வ ப் ல் ம ப்ெபண் ப் டப்படாமல் 

ஒவ்ெவா  பாடத் ற் ம் எ ராக ம ப்ெபண் ப் டாமல் ெவ ம் PASS  என்  

ப் ட்  வழங்கப்பட்ட ம ப்ெபண் சான் தழ் ெகாண் ள்ள ண்ணப்பதாரர்கள் 

தாங்கள் ப த்த பள்ளி ல் 9ஆம் வ ப்  ம ப்ெபண் சான் த ைன அந்தத் தைலைம 

ஆ ரியரின் சான்ெறாப்பம் ெபற்  (ெமாத்த ம ப்ெபண்கள், ெபற்ற 

ம ப்ெபண்கள்ஆ யவற்ைற ப் ட் ) அதைன 10 ஆம் வ ப்  PASS  என்  

வழங்கப்பட்ட ம ப்ெபண் சான் த டன் ப ேவற்றம் ெசய்ய ேவண் ம். இத்தைகய 

ேநர் களில் 9 ஆம் வ ப்  ம ப்ெபண் சான் த ைன ம் இைணக்காத 

ண்ணப்பங்கள் நிராகரிக்கப்ப ம் என்பைத அ ய ம். இத்தைகய ேநர் களில் 10 

ஆம் வ ப் க்  ப லாக ண்ணப்பதாரர்களின் 9ஆம் வ ப் ல் ெபற்ற 

ம ப்ெபண்கள் அ ப்பைட ல் மட் ேம உரிய ம ப்  வழங்கப்ப ம். 



 

 எ) ண்ணப்பத் ைனச ் சமரப்் ப்பதற்கான கைட  நாள் மற் ம் ேநரத் ற் ப் 

ற  ஆன்ைலன் லம் ண்ணப்பம் ெசய்வதற்கான வச  நி த்தப்ப ம்.  

 

 ஏ) ண்ணப் க் ம் ைற த்  எ ம் சந்ேதகங்க க்  ண்ணப்பதாரரக்ள்    

Jrtsi.dr@gmail.com என்ற இெம ல் லம் ெதன்கா  மாவடட் ஆள்ேசரப்்  நிைலயத் ன் 

ன்னஞ்சல் கவரி ல் அ வலக ேவைல ேநரங்களில் ெதாடர்  ெகாள்ளலாம். 

உத  ைமயம் ெதாடர்  ெதாைலேப  எண04633 227088 

 

 ஐ) ண்ணப்பதாரரக்ள் ெதரி க்  ண்ணப் ப்பதற்காக ெசயல்ப த்தப்பட் ள்ள 

கைட  நாள் வைர காத் க்காமல் அதற்  ன்னேர ேபா ய கால அவகாசத் ல் 

ண்ணப் க் மா  அ த்தப்ப றாரக்ள். ஏெனனில் கைட  நாளில் அ கப்ப யான 

ண்ணப்பதாரரக்ள் ண்ணப் க்க ேந ம் ேபா , ண்ணப்பத்ைதப் ப ேவற்றம் 

ெசய்வ ல் தாமதேமா அல்ல  ெதா ல் ட்பச ் க்கல்கேளா எழ வாய்ப் ள்ள . 

 

 ேமற் ய ெதா ல் ட்பக் காரணங்களால் அல்ல  ேவ  காரணங்களால் 

ண்ணப்பதாரரக்ள் தங்கள  ண்ணப்பங்கைளக் கைட க் கடட் நாடக்ளில் சமரப்் க்க 

இயலா  ேபானால் அதற்  மாவடட் ஆள்ேசரப்்  நிைலயம் ெபா ப்பாகா . 

 

 மாவடட் ஆள்ேசாப்்  ைமயத் ன் அ வலாக்ள், ற அ வலாக்ள் அல்ல  

ஊ யாக்ளின் ஆதரைவப் ெபற ேநர யாகேவா, க தத் ன் லமாகேவா, உற னா,் 

நண்பா,் காப்பாளா,் அ வலா ்அல்ல  ேவெறா வா ் லமாகேவா  ெசல்வாக்ைக ெச த்த 

யற்  ெசய்தால் ண்ணப்பம் நிராகரிக்கப்ப ம். 

 

ஆன் ைலன் ண்ணப்பங்கைள சமரப்் ப்பதற்கான இ  நாள் 14.11.2022 

ேநரம்  மாைல 5.45 மணி  

 

 

 

இைணப்ப வாளர/்தைலவர ்

மாவட்ட ஆள்ேசரப்்  நிைலயம், 

ெதன்கா  

 


