
தலலைலம     குற்றவியல     நடுவர     நீதிமன்றம  ,   கரூர  . 
வவலலை     வவாய்ப்ப     அறிவிப்ப     எண  .01/2018/  அ  1

கரூர குற்றவியல நீதிமன்றங்களில  தமிழ்நவாடு நீதித்துலற அடிப்பலடைப் பணியில

கவாலியவாகவுள்ள கீழ்கணடை பதவிகளுக்கு பணி நியமனம சசெய்யும சபவாருட்டு தகுதி வதரவு

நலடைசபறவுள்ளது.  இனச்சுழற்ச அடிப்பலடையில தகுதி உலடையவரகளிடைமிருந்து விணணப்பங்கள்

வகவாரப்படுகிறது.  விணணப்பதவாரரகள் கீவழ குறிப்பிடைப்பட்டை விணணப்ப படிவத்துடைன் உரிய

செவான்றிதழ்களின் சஜெரவாக்ஸ நகலகலள சுய செவான்சறவாப்பத்துடைன் (  )  Self Attestation இலணத்து

பதிவு தபவால (ஒப்பலக அட்லடையுடைன்) மூலைம அனுப்ப வவணடும.  

அலனத்து     பதவிகளுக்கும     வயது     வரமப  :- (01.11.2018)

வ.எண. விணணப்பதவாரரகளின் இன சுழற்ச வலககள் குலறந்தபட்செ
வயது

அதிகபட்செ
வயது 

1.
ஆதிதிரவாவிடைர,  ஆதிதிரவாவிடைர (அருந்ததியரகள்),
பழங்குடி வகுப்பினர மற்றும அலனத்து
வகுப்பகலளயும செவாரந்த ஆதரவற்ற விதலவகள்

18 வயது
 (பூரத்தி

அலடைந்திருக்க
வவணடும)

35 வயதுக்குள்

2.
மிகவும பிற்படுத்தப்பட்டை வகுப்பினர /  சீரமரபினர /
பிற்படுத்தப்பட்டை வகுப்பினர மற்றும
பிற்படுத்தப்பட்டை வகுப்பினர (முஸலீம)

32 வயதுக்குள்

3.
ஏலனவயவார (அதவாவது ஆ.தி.,  ஆ.தி(அ), ப.வ.,
மி.பி.வ.,  சீ.ம.,மற்றும பி.வ.(முஸ)  ஆகிய
வகுப்பிலன செவாரவாதவரகள்)

30 வயதுக்குள்

(வயது வரமப செலுலககள் நலடைமுலறயிலுள்ள அரசெவாலணகள்,  அரசு விதிமுலறகளின்படி

சசெயலபடுத்தப்படும) 

. I  பதவியின்     சபயர   -   அலுவலைக உதவியவாளர   -       கவாலிப்பணியிடைங்கள்   - 2

1. 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 உள்ளவரகளுக்கு முன்னுரிலம அளிக்கப்படும.

3. கவாலியிடை பகிரவு (இன சுழற்சமுலற) (14, 18)

 பிற்படுத்தப்பட்வடைவார (பிற்படுத்தப்பட்டை முஸலீம தவிர) (முன்னுரிலமயற்றவரகள்)

 பிற்படுத்தப்பட்வடைவார  (பிற்படுத்தப்பட்டை  முஸலீம  தவிர)  (முன்னுரிலமயற்றவரகள்)

(சபணகள்) (தமிழ்வழி கலவி பயின்றவரகள்)

….2...
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. II  பதவியின்     சபயர     -    வதவாட்டைப்பணியர   -     கவாலிப்பணியிடைம   - 1

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

உள்ள செமபளம முலற)

2. கலவித்தகுதி   தமிழில எழுதப்படிக்க சதரிந்திருக்க வவணடும.

 சபவாது  (முன்னுரிலமயற்றவரகள்)

. III  பதவியின்     சபயர     -    இரவு கவாவலைர   -     கவாலிப்பணியிடைம   - 1

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) ( 8 )

 பிற்படுத்தப்பட்வடைவார  (பிற்படுத்தப்பட்டை  முஸலீம  தவிர)  (முன்னுரிலமயற்றவரகள்)

(சபணகள்) (ஆதரவற்ற விதலவ)

. IV  பதவியின்     சபயர     -    துப்பரவு பணியவாளர   -     கவாலிப்பணியிடைம   - 1

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

உள்ள செமபளம முலற)

2. கலவித்தகுதி   தமிழில எழுதப்படிக்க சதரிந்திருக்க வவணடும.

 சபவாது (முன்னுரிலமயற்றவரகள்)

. V  பதவியின்     சபயர   -     மசெவாலச   -       கவாலிப்பணியிடைங்கள்     - 4

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) (6, 7 , 8 ,9)

 ஆதிதிரவாவிடைர (முன்னுரிலமயுள்ளவரகள்)

 மிகவும பிற்படுத்தப்பட்வடைவார  மற்றும சீரமரபினர  (முன்னுரிலமயற்றவரகள்)  (சபணகள்)

(ஆதரவற்ற விதலவ)

 பிற்படுத்தப்பட்வடைவார  (பிற்படுத்தப்பட்டை  முஸலீம  தவிர)  (முன்னுரிலமயற்றவரகள்)

(சபணகள்) (ஆதரவற்ற விதலவ)

 சபவாது (முன்னுரிலமயற்றவரகள்)

…3...
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விணணப்பிக்க     கலடைச     நவாள்

விணணப்பங்கள் (ஒரு பவாஸவபவாரட் அளவு பலகப்படைம  உரிய இடைத்தில ஒட்டைப்பட்டு

சுயசெவான்சறவாப்பத்துடைன்)  அலனத்து கலவிச் செவான்றிதழ்கள்,  செவாதிச் செவான்றிதழ் மற்றும

முன்னுரிலமக்கவான செவான்றிதழ்கள் (ஊனமுற்வறவார,  ஆதவற்ற விதலவ மற்றும கலைப்பத் திருமணம

மற்றும பிற)  மற்றும பிற செவான்றிதழ்களின் நகலகள் உரிய சுய செவான்சறவாப்பத்துடைனும கீழ்க்கவாணும

முகவரிக்கு ஒப்பதல அட்லடையுடைன் கூடிய பதிவுத் தபவாலில  10.12.2018-ம வததி மவாலலை 05.45

மணிக்குள் கிலடைக்குமவாறு 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

பின்பற்றுமவாறு வகட்டுக் சகவாள்ளப்படுகிறது.  சசெவாலலைப்பட்டுள்ள அறிவுலரகள் பின்பற்றப்படைவாமல

இருக்கும பட்செத்தில, சபறப்படும விணணப்பங்கள் நிரவாகரிப்பக்கு உள்ளவாக்கப்படும.

    (ஒ/மஒ (ஒ/ம பி.பவாரத்தசெவாரதி) 
நவாள்    : 26.11.2018   தலலைலம குற்றவியல நடுவர
இடைம :    கரூர.        கரூர.



விணணப்பப் படிவம

1. விணணப்பிக்கும பதவியின் சபயர :

2. (அ) விணணப்பதவாரரின் சபயர (தமிழில)

(செவான்றிதழில உள்ளபடி)

(A) Name of the Applicant (in English)
(as per the Certificates)

3. தந்லத / கணவர சபயர :

4. பிறந்த வததி

5. கலவித் தகுதி

(8/10/12-ம வகுப்ப செவான்றிதழ்களின் நகல,

மவாற்றுச்செவான்றிதழின் நகல கணடிப்பவாக 

இலணக்கப்படை வவணடும. கூடுதல கலவித் 

தகுதிக்கு அதற்குரிய கலவி செவான்றிதழ்களின் நகல 

இலணக்கப்படை வவணடும)

:

6. இனப்பிரிவு (செரியவானலத குறியீடு சசெய்யவும) (OC / BC / MBC / SC / ST)

7. ஜெவாதி (உட்பிரிவுடைன்) :

8. வதசய இனம / மதம  (Nationality / Religion) :

9. பிறப்பிடைம :

10. திருமணமவானவரவா :

11. நிரந்தர முகவரி :

12. கணினியில அடிப்பலடை வதரச்ச சபற்றவரவா? 

ஆம / இலலலை. ஆம, எனில அதன் விபரம.

:

13. முன் அனுபவம :

14. முன்னுரிலம வகவாருகிறீரவா?

(ஆம எனில உரிய செவான்றிதழின் நகல 
இலணக்கப்படை வவணடும)

1. ஆதரவற்ற விதலவ

2. மவாற்றுத் திறனவாளி

3. முன்னவாள் இரவாணுவ வீரர / செவாரந்வதவார

4. கலைப்பத் திருமணம

5. மற்றலவ

:
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15. தமிழ்வழிக் கலவி கற்றவரவா? 

(ஆம, எனில உரிய செவான்றிழின் நகல 
இலணக்கப்படை வவணடும)

:

16. வவலலைவவாய்ப்ப அலுவலைகத்தில பதிவு 

சசெய்துள்ளீரவா? 

ஆம, எனில அதன் எணலணக் குறிப்பிடுக. (உரிய
செவான்றிதழின் நகல இலணக்கப்படை வவணடும)

:

17. விணணப்பதவாரரின் வமல கவாவலதுலறயில வழக்கு

ஏவதனும நிலுலவயில உள்ளதவா?

:

18. இலணக்கப்பட்டை  சுயசெவான்சறவாப்பதுடைன் கூடிய 

செவான்றிதழ் நகலகளின் விவரம. 

: 1) 8 ம வகுப்ப மதிப்சபண செவான்றிதழ்
2) 10 ம வகுப்ப மதிப்சபண செவான்றிதழ்
3) 12 ம வகுப்ப மதிப்சபண செவான்றிதழ்
4) இளங்கலலை / முதுகலலை பட்டைப்படிப்ப
5) மவாற்றுச் செவான்றிதழ் 
6) செவாதிச் செவான்றிதழ்
7) முன்னுரிலம செவான்றிதழ்
8) தமிழ்வழிக் கலவி செவான்றிதழ்
9) வவலலைவவாய்ப்ப அலடையவாள அட்லடை
10) ஆதவார அட்லடை நகல (அலலைது)
11) வவாக்கவாளர அட்லடை நகல (அலலைது)
12) ஓட்டுநர உரிமம நகல
13) பிற செவான்றிதழ்கள். 

(வமவலை சசெவாலலைப்பட்டுள்ள தகவலகள் அலனத்தும உணலம என உறுதி கூறுகிவறன்.)

நவாள்   :

இடைம  :                      விணணப்பதவாரரின் லகசயவாப்பம.



விணணப்பதவாரரகளின் கவனத்திற்கு

1 விணணப்பங்கள்  வலரயறுக்கப்பட்டை  படிவத்தில  பூரத்தி  சசெய்யப்பட்டு,  ஒப்பதல  அட்லடையுடைன்
கூடிய பதிவுத் தபவால மூலைமவாக அனுப்பப்படை வவணடும.  ஒரு விணணப்பதவாரர ஒன்றுக்கு வமற்பட்டை
பதவிகளுக்கு  விணணப்பம  சசெய்தவால  தனித்தனி  விணணப்பங்கள்  தனித்தனி  தபவாலில  அனுப்ப
வவணடும.   தபவால  உலறயின்  வமல  எந்த  பதவிக்கு  விணணப்பம  அனுப்பப்படுகிறது  என்பலத
சதளிவவாக  குறிப்பிடைப்படை வவணடும. 

2 பவாஸவபவாரட்  அளவு  பலகப்படைம  விணணப்பத்தில  உரிய  இடைத்தில  ஒட்டைப்பட்டு  உரிய  சுய
செவான்சறவாப்பத்துடைனும  (by  Self  Attestation) விணணப்பங்கள் அனுப்பப்படை வவணடும.  வமலும சுய
செவான்சறவாப்பம  தவிர  வவறு  எந்தவிதமவான  செவான்சறவாப்பம  சபறத்  வதலவயிலலலை  இருப்பினும,
விணணப்பதவாரரகள்  வநரமுகத்வதரவின்  வபவாது  அலனத்து  அசெல  செவான்றிதழ்கள்  மற்றும  ஆளறிச்
செவான்றிதழுடைன் கலைந்து சகவாள்ள வவணடும.

3 அலனத்து  தகவல  பரிமவாற்றங்களும   (வதரவு  /  வநரகவாணலுக்கவான  அலழப்ப/  குலறபவாடுள்ள
விணணப்பம  /  ஏற்கப்பட்டைது  அலலைது   மறுக்கப்பட்டைது)  h  ttps://districts.   ecourts.gov.in/k   arur
என்ற இலணயதள வலலைதளத்தில மட்டும தகவலகள் சவளியிடைப்படும.  வவறு எந்த வலகயவான
முலறயிலும  விணணப்பதவாரருக்கு  தனிப்பட்டை  முலறயில  தகவலகள்  சதரிவிக்கப்படைமவாட்டைவாது.
எனவவ  விணணப்பதவாரரகள்  வமற்கூறிய  இலணயதள  வலலைதளத்லத  சதவாடைரந்து  கவனித்து
தகவலகலள அறிந்து சகவாள்ளுமவாறு சதரிவிக்கப்படுகிறது.

4 அலனத்து செவான்றவாவணங்களின் நகலகள் மட்டுவம உரிய முலறயில சுய செவான்சறப்பமிட்டு             (by
Self   Attestation)  விணணப்பத்துடைன்  இலணத்து  அனுப்பப்படை  வவணடும.  எக்கவாரணம  சகவாணடும
அசெல  செவான்றவாவணங்கள்  இலணக்கப்படைக்  கூடைவாது.   உரிய  செவான்றவாவணங்களின்  நகலகள்
இலணக்கப்படைவாத  வநரவுகளில  அந்த  விணணப்பங்கள்  எந்தவித  முன்னறிவிப்பமின்றி
நிரவாகரிக்கப்படும.

5 முழுலமயவான  பூரத்தி  சசெய்யப்படைவாத  விணணப்பங்கள்  மற்றும  தவறவான  தகவலகள்  சகவாணடுள்ள
விணணப்பங்கள் முற்றிலும நிரவாகரிக்கப்படும.

6 விணணப்பதவாரர தனது இருப்பிடை செவான்று குறித்து ஓட்டுநர உரிமம, வவாக்கவாளர அலடையவாள அட்லடை,
ஆதவார  அட்லடை,  வங்கி  கணக்கின்  முதல  பக்கம  ஆகியவற்றில  ஏவதனும  ஒன்றின்  நகலிலன
விணணப்பத்துடைன் இலணத்து அனுப்ப வவணடும.

7 முன்னுரிலம  வகவாரும  வநரவுகளில  முன்னுரிலமக்கவான  உரிய  செவான்றிதழ்களின்  நகல  சுய
செவான்சறவாப்பமிட்டு இலணக்கப்படை வவணடும.   தவறும பட்செத்தில அந்த விணணப்பம முற்றிலும
நிரவாகரிக்கப்படும.

8. முன்னுரிலம வகவாருவதில / வயது / கலவித்தகுதிகளில தவறவான தகவலகள் உள்ள விணணப்பங்கள்
எந்தவித முன்னறிவிப்பின்றி நிரவாகரிக்கப்படும. 

9. விணணப்பத்துடைன் இலணத்து அனுப்பப்பட்டை விவரங்கள் மற்றும இலணப்பகள் மட்டும
இறுதியவானலவயவாக எடுத்துக் சகவாள்ளப்படும.   அதன் பின்னர எந்த கூடுதல தகவலகவளவா,
இலணப்பகவளவா, இலணக்கப்படைவவவா முன்னுரிலம வகவாரவவவா அனுமதிக்கப்படைமவாட்டைவாது.

10. அலுவலைக உதவியவாளர  பணியிடைத்துக்கு வநரமுக வதரவு அலலைது எழுத்துத்வதரவுடைன்  கூடிய
வநரமுகத் வதரவு சபறப்படும விணணப்பங்கலள சபவாறுத்து நிரணயிக்கப்படும.   அதற்கவான
தகவலகள் h  ttps://districts.   ecourts.gov.in/k   arur  என்ற  இலணயதள  வலலைதளத்தில  மட்டும
தகவலகள் சவளியிடைப்படும. 

11. வதவாட்டைப்  பணியர,  கவாவலைர,  துப்பரவு  பணியவாளர  மற்றும  மசெவாலச  ஆகிய  பணியிடைங்களுக்கு
வநரமுக வதரவு நடைத்தப்படும.

12. தவறவான தகவலகள் உள்ள விணணப்பம அலலைது தகவலலை மலறத்து அனுப்பப்படும விணணப்பம
நிரவாகரிக்கப்படும மற்றும மவாற்றம சசெய்யப்பட்டை ஆவணம அலலைது செவான்று லவத்து அனுப்பிய
விணணப்பதவாரரகள் நிரவாகரிக்கப்படுவவாரகள் மற்றும இனி வரும கவாலைங்களில குற்றவியல நடுவர
நீதிமன்றம, கரூர நடைத்தும எந்த ஒரு வதரவிலும  கலைந்து சகவாள்வதற்கு தலடைசசெய்யப்படும.

13. பதவி நியமன உத்தரவு தபவால மூலைமும, இலணயதளம மூலைமும சதரிவிக்கப்படும. 
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