
 

 

 

கூட்டுறவுத்துறற 

புதுக்க ோட்றை மோவட்ைம் 

 

தறலவர் / கூட்டுறவுச் சங் ங் ளின் மண்ைல 

இறைப்பதிவோளர் 

மோவட்ை ஆள்கசர்ப்பு நிறலயம், புதுக்க ோட்றை மோவட்ைம். 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

அறிவிக்கைண்: 1/2022                               நோள்: 13.10.2022 
 

புதுக்க ோட்றை மோவட்ைத்தில் கூட்டுறவுச் சங் ங் ளின் பதிவோளரின் 

 ட்டுப்போட்டிலுள்ள கூட்டுறவுச் சங் ங் ளோல் நைத்தப்படும் நியோய  விறலக் 

 றை ளுக்கு விற்பறையோளர் ள் (Salesman) பதவி ளுக்கு கநரடி நியமைம் 

சசய்வதற் ோை விண்ைப்பங் ள் தகுதிவோய்ந்த விண்ைப்பதோரர் ளிைமிருந்து 

http://www.drbpdk.in ன்ற இறையதளம் வழியோ   Online மூலம் மட்டுகம  

14.11.2022 அன்று பிற்ப ல் 5.45 மணி வறர வரகவற் ப்படுகின்றை. 

 

வ. 

ண். 

கநரடி நியமை 

பதவி விவரம்     
சம்பள விகிதம் 

கூட்டுறவு 

நிறுவைத்தின் 

சபயர் 

 ோலிப் 

பணியிைங் ளின்  

ண்ணிக்ற  

1. 

நியோய 

விறலக் றை 

விற்பறையோளர் 

(Salesman) 

 

 

1. சதோகுப்பு ஊதியம்  

   ரூ.6250/-  நியமை 

நோளிலிருந்து 

ஏரோண்டு வறர  

 

2.  ஏரோண்டுக்குப் 

பிறகு ஊதிய 

விகிதம்  

ரூ. 8600-29000 
 

கவளோண் 

உற்பத்தியோளர் ள் 

கூட்டுறவு 

விற்பறை சங் ம் 

 

சதோைக்  

கவளோண்றம 

கூட்டுறவு  ைன் 

சங் ம் 

10 

 

 

 

 

125 

 

   
சமோத்த  ோலிப் 

பணியிைங் ள் 
135  

 

குறிப்பு : மதிப்பிைப்பட்ை  ோலிப்பணியிைங் ளின் (Estimated Vacancy) ண்ணிக்ற  

தற் ோலி மோைது (Tentative) மற்றும் மோற்றத்திற்கு உட்பட்ைது. 
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1. நிபந்தறை ள்:- 
 

1. கமற்படி பதவி ளுக் ோை கநரடி நியமைத்தின்கபோது அரசுப் பணியோளர் ள் 

கதர்வுக்குப் பின்பற்றப்படும் வகுப்பு சுழற்சி முறற எட்டு சமோத்த 

நியமைத்திற்கும் கீழ் ண்ைவோறு பின்பற்றப்படும். 
 

 

பதவி 

சமோத்த 

 ோலிப் 

பணியிைம் 

வகுப்பு வோரி இை எதுக்கீடு 

சபோது 

GT 

பிற்படுத்தப் 

பட்கைோர்  BC 

பிற்படுத்தப் 

பட்கைோர் 

(இஸ்லோமியர்) 

BC(M) 

மி வும் 

பிற்படுத்த 

பட்கைோர் / 

சீர்மரபிைர்  

MBC/DNC 

ஆதி 

திரோவிைர்  

SC 

ஆதி 

திரோவிைர் 

அருந்ததியர்  

SC(A) 

பழங்குடி

யிைர்  

ST 

1. விற்பறை 

யோளர் 
135 41 36 5 27 21 4 1 

 
 

 

2. நியமைத்தின்கபோது தகுதியோை சபண் விண்ைப்பதோரர் ள் கபோதுமோை அளவு 

இல்லோதகபோது சபண் ளுக் ோை எதுக்கீடு ண்ணிக்ற றயத் தகுதி வோய்ந்த 

அகத வகுப்பிறைச் சோர்ந்த ஆண் றளக் ச ோண்டு நிரப்பப்படும். 

 

3. இத்சதரிவுக்கு நறைமுறறயில் உள்ள தமிழ்நோடு அரசுப் பணியோளர் 

கதர்வுக்குப் பின்பற்றப்படும் இை எதுக்கீடு மற்றும் இைச் சுழற்சி முறற எட்டு 

சமோத்த நியமைத்திற்கும் பின்பற்றப்படும். 

 

4. கமற்குறிப்பிட்ை  ோலிப்பணியிைங் ளில் சபண் ள் , ஆதரவற்ற விதறவ ள் , 

முன்ைோள் இரோணுவத்திைர் , தமிழ் வழியில் பயின்கறோர் , மோற்றுத் திறைோளி ள் 

கபோன்ற இைங் ளின் கீழ் வரும்  ோலிப் பணியிைங் ளுக் ோை  இை எதுக்கீடு 

விதி ள் நறைமுறறயில் உள்ள அரசு ஆறை ளின்படி பின்பற்றப்படும். 

 

5. கமற்படி சம்பள விகிதம் மற்றும் இதரப் படி ள் கமற்குறிப்பிட்ை கூட்டுறவுச் 

சங் ங் ளின் பணியோளர் பணிநிறல குறித்த சிறப்புத் 

துறைவிதி ளுக்குட்பட்டு அறமயும். 

 

6. சதரிவு சசய்யப்படும் விண்ைப்பதோரர் ள் அவர் ளுக்கு எதுக் ப்படும் 

சம்பந்தப்பட்ை கூட்டுறவுச் சங் த்தின் துறைவிதி ளுக்குட்பட்டு பணியோற்ற 

கவண்டும். 

 

7. சதரிவு சசய்யப்படும் விண்ைப்பதோரர் ளின் சதரிவு முற்றிலும் 

தற் ோலி மோைகத. 

 

8. கமற்படி பணியிைங் ளுக் ோை கதர்வு குறித்து கதனும் முறறயீடு 

சசய்வதோயின் இத்கதர்வு முடிவு சவளியிைப்பட்ை 90 நோட் ளுக்குள் மோவட்ை 

ஆள்கசர்ப்பு நிறலயத்தில் உரிய  ோரைங் ளுைன் கமல் முறறயீடு சசய்யப்பை 

கவண்டும்.  அதற்குப் பின்ைர் சபறப்படும் கமல்முறறயீடு ள் 

ற் ப்பைமோட்ைோது. 
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2. உைற்தகுதி சோன்றிதழ்:- 
 
 

சதரிவு சசய்யப்படும் மோற்றுத் திறைோளி ள் ,  தங் ளது குறறபோடு 

தோங் ள் சதரிவு சசய்யப்படும் பதவி ளுக்குரிய சபோறுப்பு றள 

முழுத்திறனுைன் நிறறகவற்றுவதற்குத் தறையோ  இருக் ோது ன்பதற் ோை 

சோன்றிதறழ மருத்துவக் குழுவிைம் சபற்று சமர்ப்பிக்  கவண்டும். 

 
 

3. தகுதி ள்:- 
 

அ. வயது (01.07.2022 அன்றுள்ளவோறு) 
 

 

1. விண்ைப்பதோரர் ள் 01.07.2022-அன்று 18 வயது பூர்த்தி 

அறைந்தவர் ளோ  இருக்  கவண்டும். 

வயது உச்ச வரம்பு 

 

i) 

ஆதிதிரோவிைர், அருந்ததியர், பழங்குடியிைர், மி வும் 

பிற்படுத்தப்பட்ை வகுப்பிைர்/ சீர்மரபிைர், பிற்படுத்தப்பட்ை 

வகுப்பிைர், பிற்படுத்தப்பட்ை வகுப்பிைர் (முஸ்லீம்) 

மற்றும் இவ்வகுப்பு றளச் சோர்ந்த முன்ைோள் 

இரோணுவத்திைர் மற்றும் மோற்றுத் திறைோளி ள். 

வயது வரம்பு 

இல்றல 

ii) இதர வகுப்பிைர் (OC) 32வயது 

iii) அறைத்து இைத்றதச் சோர்ந்த ஆதரவற்ற விதறவ ள் 
வயது வரம்பு 

இல்றல 

iv) 
இதர வகுப்பிறைச் (OC) சோர்ந்த முன்ைோள் 

இரோணுவத்திைர்  
50வயது 

v) இதர வகுப்பிறைச் (OC) சோர்ந்த மோற்றுத் திறைோளி ள் 42வயது 
 

 

 

 

ஆ.  ல்வித் தகுதி ள்:- 

 
 

1. விற்பறையோளர் கமல்நிறல வகுப்பு (+2 கதர்ச்சி) (அல்லது) அதற்கு 

இறையோை  ல்வி தகுதி கதர்ச்சி 
 

 

 

4. தமிழ் சமோழித் திறன்:- 
 

 

விண்ைப்பதோரர் இந்த அறிவிப்பு சவளியிடும் நோளன்று தமிழ் சமோழியில் 

ழுதப் படிக்  கபோதுமோை திறன் சபற்றவரோ  இருக்  கவண்டும்.  
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5. சதரிவு முறற :- 
 

விண்ைப்பதோரர் ள்  ல்வித்தகுதியில் சபற்ற மதிப்சபண் ளுக்கு அளித்த 

மதிப்பு மற்றும் கநர்மு த் கதர்வில் சபற்ற மதிப்சபண் ள் ஆகியவற்றின் சமோத்த 

மதிப்சபண் ள் அடிப்பறையிலும், விண்ைப்பதோரர் சோர்ந்துள்ள வகுப்பு வோரியோை இை 

சுழற்சி அடிப்பறையி லும், சதோைர்புறைய இதர அரசோறை ள் மற்றும் சட்ைப் 

பிரிவு ளின் கீழ் வரும் முன்னுரிறம ளின் அடிப்பறையிலும்  சதரிவு சசய்யப்படுவர் . 

சதரிவு சசய்யப்பட்ை பட்டியல் இறையதளத்தில் சவளியிைப்படும். 

  

 விண்ைப்பதோரர் ள் கநர்மு த் கதர்விற்குக்  ட்ைோயமோ  கநரில் வருற  

புரியகவண்டும்.  கநர்மு த் கதர்விற்கு வருற  புரியோத விண்ைப்பதோரர் ள் கமற்படி 

பணியிைங் ளுக்கு கதர்ந்சதடுக் ப்பை மோட்ைோர் ள் . இதுசதோைர்போ  ந்த உரிறமயும் 

க ோர இயலோது . கநர்மு த் கதர்விற்கு அறழப்போறை அனுப்பப்பட்ைறத மட்டுகம 

 ோரைமோ  றவத்து உரிறம க ோர இயலோது. 

 

6.  ோலிப் பணியிைங் ளுக் ோை விருப்பம் சதரிவித்தல் 
 

 விண்ைப்பதோரர் ள், தோங் ள் ந்த நிறுவைத்தின் நியோய விறலக்  றைக்கு 

பணியமர்த்தப்பை கவண்டும் ன்பதற் ோை விருப்பத்றத கநர்மு த் கதர்வின்கபோது 

சதரிவிக்  கவண்டும் . விண்ைப்பதோரர் ளின் விருப்பத்திறை மோற்றுவதற்கு 

அனுமதிக் ப்பை மோட்ைோது . விண்ைப்பதோரர் ளின் விரு ப்பத்தின் அடிப்பறையில் 

அவர் ளுக் ோை பணியிைம் எதுக் ப்பை இயலோத நிறல ற்பட்ைோல் மோவட்ை 

ஆள்கசர்ப்பு நிறலயத்தின் முடிவின்படி அவர் ளுக்குப் பணியிைம் எதுக் ப்படும் .   

இது சதோைர்போ  மோவட்ை ஆள்கசர்ப்பு நிறலயத்தோல் டுக் ப்படும் முடிகவ 

இறுதியோைது. இதற் ோ  தனியோ   லந்தோய்வு (Counselling) தும் நறைசபறோது. 

 

7. விண்ைப்பிக்கும் முறற:- 
 

அறிவிக் ப்பட்டுள்ள  ோலிப்பணியிைங் ளுக் ோை விண்ைப்பம் 

 http://www.drbpdk.in  ன்ற இறையதள த்தில் ஆன்றலன்  மூலம் மட்டுகம 

பதிகவற்றம் சசய்யப்பை கவண்டும் . கநரிகலோ அல்லது தபோலிகலோ சபறப்படும் 

விண்ைப்பங் ள் ந்தவித முன்ைறிவிப்புமின்றி நிரோ ரிக் ப்படும் ன்பறத 

அறியவும்.  

 

விண்ைப்பதோரர் ள் இறையதளம் மூலம் தங் ள் விண்ைப்பங் றளச் 

சமர்ப்பிக்கும் முன் கீழ்க் ண்ைவற்றற உறுதி சசய்துச ோள்ள கவண்டும். 

 

அ)  விண்ைப்பப் படிவங் ள்  இறையதளம் மூலம் முழுறமயோ ப் 

பூர்த்திசசய்யப்பட்டிருக்  கவண்டும். 

 

ஆ) விண்ைப்பப் படிவங் ளுைன் கீகழ குறிப்பிைப்பட்டுள்ள  ஆவைங் றள 

அவற்றிற்ச ை எதுக் ப்பட்ை இைங் ளில் ஸ்க ன் சசய்யப்பட்டு பதிகவற்றம் 

சசய்யப்பை கவண்டும். 

 

http://www.drbpdk.in/
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1. விண்ைப்பதோரரின் புற ப்பைம் -50 kb அளவுக்கு மி ோமல் (jpeg or jpg format) 

2. விண்ைப்பதோரரின் ற சயழுத்து - 50 kb அளவுக்கு மி ோமல் (jpeg or jpg format) 

3. விண்ைப்பதோரரின் சோதிச் சோன்றிதழ்  – 200 kb அளவுக்கு மி ோமல் (pdf file) 

4. நிர்ையிக் ப்பட்ை  ல்வித் தகுதிக் ோை சோன்றிதழ்– 200 kb அளவுக்கு மி ோமல் 

(pdf file) 

5. குடும்ப அட்றை – 200 kb அளவுக்கு மி ோமல் (pdf file) 

(அல்லது) 

வோக் ோளர் புற ப்பை அறையோள அட்றை (pdf file) 

6. “SBI Collect” ன்ற கசறவறயப் பயன்படுத்தி  Online  மூலம் சசலுத்தப்பட்ை 

விண்ைப்பக்  ட்ைை இரசீது சசலுத்தியிருப்பின் அந்த இரசீது (pdf file) 

(அல்லது) 

புதுக்க ோட்றை  மோவட்ை மத்தியக் கூட்டுறவு வங்கியில் கநரடியோ  

சசலுத்தியிருப்பின் (DRB Copy of the pay-in-slip) பதிகவற்றம் சசய்யப்பை 

கவண்டும் - 100 kb அளவுக்கு மி ோமல் (pdf file)  

7. மோற்றுத் திறைோளி னில் அதற் ோை சோன்றிதழ் – 200 kb அளவுக்கு மி ோமல் 

(pdf file)  

8. ஆதரவற்ற விதறவ னில் அதற் ோை சோன்றிதழ் – 200 kb அளவுக்கு மி ோமல் 

(pdf file)  

9. முன்ைோள் இரோணுவத்திைர் னில் அதற் ோை சோன்றிதழ் – 200 kb அளவுக்கு 

மி ோமல் (pdf file)  

10. ற் ைகவ 2020-ஆம் ஆண்டு விற்பறையோளர் ள் மற்றும்  ட்டுநர் ள் 

பணியிைங் ளுக்கு விண்ைப்பித்தவர் ள் மீண்டும்  இந்தமுறற  

விண்ைப்பிக்கும் கபோது  ைந்த முறற அளித்த விண்ைப்ப ந ல் / வங்கி 

சசலோன் / கநர்மு த் கதர்விற்கு அனுப்பப்பட்ை அறழப்பு  டிதம் இவற்றில் 

கதனும் என்று 200 kb அளவுக்கு மி ோமல் (pdf file). 

11. தமிழ் வழியில் பயின்றதற் ோை  சோன்றிதழ் ( அரசோறை (நிறல) ண் 82 

மனிதவள கமலோண்றம (ஸ்) துறற நோள் 16.08.2021 இன் இறைப்பில் 

உள்ள படி ) – 200 kb அளவுக்கு மி ோமல் (pdf file) 

12. முன்னுரிறம க ோரும் இைத்திற் ோை / இைங் ளுக் ோை சோன்றிதழ் – 200 kb 

அளவுக்கு மி ோமல் (pdf file) 
 

இ) “ஆதரவற்ற விதறவ“ ன்பது அறைத்து வழியிலிருந்தும் சபறும் சமோத்த மோத 

வருமோைம் ரூ .4,000/-த்திற்கும் (ரூபோய் நோன் ோயிரம் ) குறறவோ ப் 

சபறுகின்ற எரு விதறவறயக் குறிப்பதோகும் . இவ்வருமோைம், குடும்ப 

ஏய்வூதியம் அல்லது சதோழிற் ல்வி  சபற்றவர் ளின் சுய சதோழில் மூலம் 

ஈட்டும் வருமோைம் உள்ளிட்ை மற்ற வருமோைங் ள் ஆகியவற்றறயும் 

உள்ளைக்கியதோகும். இத்தற ய விண்ைப்பதோரர் ள் உரிய  வருவோய் க ோட்ை 

அலுவலர் அல்லது உதவி / சோர் ஆட்சியரிைமிருந்து நிர்ையிக் ப்பட்ை 

படிவத்தில் சோன்றிதறழப் சபற்று சமர்ப்பிக்  கவ ண்டும். விவோ ரத்து 

சபற்றவர்,  ைவரோல் ற விைப்பட்ைவர் ஆதரவற்ற வி தறவயோ க்  ருதப்பை 

மோட்ைோர். மறுமைம் புரிந்தவர் ஆதரவற்ற விதறவயோ க்  ருதப்பை மோட்ைோர். 
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8. விண்ைப்பக்  ட்ைைம்:- 

விற்பறையோளர் விண்ைப்பக்  ட்ைைம் ரூ.150/- ஆகும். 
 

 ஆதிதிரோவிைர், பழங்குடியிைர், அறைத்துப் பிரிறவயும் சோர்ந்த மோற்றுத் 

திறைோளி ள், அறைத்துப் பிரிறவயும் சோர்ந்த ஆதரவற்ற விதறவ ள் 

ஆகிகயோருக்கு இக் ட்ைைம் சசலுத்துவதிலிருந்து விலக் ளிக் ப்படுகிறது. 
 

 விண்ைப்பக்  ட்ைைம் சசலுத்துவதிலிருந்து விலக் ளிக் ப்பட்டுள்ள 

மோற்றுத்திறைோளி ள் சமூ  நலத்துறற அலுவலரிைமிருந்து சோன்றிதழும் மருத்துவச் 

சோன்றிதழும் சபற்றிருக்  கவண்டும் . ஆதரவற்ற விதறவ ள் , கமகல இ -இல் 

சதரிவிக் ப்பட்டுள்ளவோறு உரிய அலுவலரிைமிருந்து சோன்று  சபற்றிருக்  

கவண்டும்.   
 

முன்ைோள் இரோணுவத்திைறரப் சபோறுத்தவறர முதல் இரண்டு முறற மட்டும் 

 ட்ைைம் சசலுத்தத் கதறவயில்றல. 
 

ற் ைகவ 2020-ஆம் ஆண்டு விற்பறையோளர் ள் மற்றும்  ட்டுநர் ள் 

பணியிைங் ளுக்கு விண்ைப்பித்தவர் ள் மீண்டும்  இந்தமுறற  விண்ைப்பிக்கும் 

கபோது  ைந்த முறற அளித்த விண்ைப்ப ந ல் / வங்கி சசலோன் / கநர்மு த் 

கதர்விற்கு அனுப்பப்பட்ை அறழப்பு  டிதம் இவற்றில் கதனும் என் றிறை 200 kb 

அளவுக்கு மி ோமல் (pdf file) ஆன்றலனில் பதிகவற்றம் சசய்ய கவண்டும். 
  

9. கநர்மு த் கதர்வு :- 
 

அ) தகுதிவோய்ந்த விண்ைப்பதோ ரர் ளுக் ோை கநர்மு த் கதர்வு அந்தந்த 

மோவட்ை தறலந ரில் மோவட்ை ஆள்கசர்ப்பு நிறலய த்தோல் நைத்தப்படும். கநர்மு த் 

கதர்விற்கு அறழப்புக்  டிதம் சபற்ற விண்ைப்பதோர ர் ள் மோவட்ை ஆள்கசர்ப்பு 

நிறலயத்தோல் நைத்தப்படும் கநர்மு த் கதர்வில் தங் ள் சசோந்த சசலவில்  லந்து 

ச ோள்ள கவண்டும். 
 

ஆ) கநர்மு த் கதர்வில்  லந்து ச ோள்வதற் ோ  அறழக் ப் பைவுள்ள 

நபர் ளின் சபயர்ப்பட்டியல் புதுக்க ோட்றை மோவட்ை ஆள்கசர்ப்பு நிறலயத்தின் 

இறையதளம் வழியோ சவளியிைப்படும். 
 

இ) கநர்மு த் கதர்வு நறைசபறுவது சதோைர்போை விவரங் ள் மின்ைஞ்சல் (E-

Mail) / குறுஞ்சசய்தி (SMS)மூலம் விண்ைப்பதோரர் ளுக்கு அனுப்பி றவக் ப்படும் . 

கநர்மு த் கதர்வு நறைசபறும் இைம் ,நோள், கநரம் ஆகிய விவரங் ள் அைங்கிய 

கநர்மு த் கதர்விற் ோை அறழப்புக்  டிதங் றள, விண்ைப்பதோரர் ள் இறையதளம் 

மூலம் பதிவிறக் ம் சசய்து ச ோள்ளகவண்டும் . அறழப்புக்  டிதத்துைன் வரோத 

விண்ைப்பதோரர் ள் கநர்மு த் கதர்வில்   லந்துச ோள்ள அனுமதிக் ப்ப ை 

மோட்ைோர் ள். 
 

ஈ) நிர்ையிக் ப்பட்ை  ல்வித்தகுதியில் சபற்ற மதிப்சபண் ளின் மதிப்பு 

(weightage for academic marks) மற்றும் கநர்மு த் கதர்வில் அளிக் ப்பட்ை சரோசரி 

மதிப்சபண் ள் முறறகய 50:50 ன்ற விகிதத்தில் இருக்கும். 
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(முக்கிய குறிப்பு) :-  

 

2020-2021-ஆம்  ல்வி ஆண்டில் பத்தோம் வகுப்பில் எவ்சவோரு போைத்திற்கும் 

திரோ  மதிப்சபண் குறிப்பிைோமல் சவறும் PASS ன்று குறிப்பிட்டு வழங் ப்பட்ை 

மதிப்சபண் சோன்றிதறழ ச ோண்டுள்ள விண்ைப்பதோரர் ள் தோங் ள் படித்த 

பள்ளியில் 9-ஆம் வகுப்பு மதிப்சபண் சோன்றிதழிறை அந்தத் தறலறம ஆசிரியரின் 

சோன்சறோப்பம்  சபற்று (சமோத்த மதிப்சபண் ள், சபற்ற மதிப்சபண் ள் ஆகியவற்றற 

குறிப்பிட்டு) அதறை, 10-ஆம் வகுப்பு PASS ன்று வழங் ப்பட்ை மதிப்சபண் 

சோன்றிதழுைன் பதிகவற்றம் சசய்ய கவண்டும் .  இத்தற ய கநர்வு ளில் 9-ஆம் 

வகுப்பு மதிப்சபண் சோன்றிதழிறையும்   இறைக் ோத விண்ைப்பங் ள் 

நிரோ ரிக் ப்படும் ன்பறத அறியவும் .இத்தற ய கநர்வு ளில் 10-ஆம் வகுப்புக்கு 

பதிலோ  விண்ைப்பதோரர் ளின் 9-ஆம் வகுப்பில் சபற்ற மதிப்சபண் ளின் 

அடிப்பறையில் மட்டுகம உரிய மதிப்பு வழங் ப்படும்.)  
  

உ) கநர்மு த் கதர்விற்கு குறிப்பிட்ை நோள் மற் றும் கநரத்தில் 

விண்ைப்பதோரர் ள் அவர் ளுறைய அறைத்து சோன்றிதழ் ளின் அசல் மற்றும் 

அவற்றின் ந ல் என்றுைன் தவறோமல்  லந்து ச ோள்ள கவண்டும் .  கநர்மு த் 

கதர்விற்கு குறிப்பிட்ை நோள் மற்றும் கநரத்தில் வருற  புரியோத விண்ைப்பதோரர் ள் 

ந்த நிறலயிலும் , இது சதோைர்போ  ந்த  உரிறமயும், க ோர இயலோது . கநர்மு த் 

கதர்வில்  லந்துச ோள்ள பயைப்படி தும் வழங் ப்பைமோட்ைோது.  
 

10. தறையில்லோ சோன்றிதழ்:- 
  

 விண்ைப்பதோரர் ள் ற் ைகவ பணியோற்றுபவர் ளோ  இருக்கும்பட்சத்தில் , 

அவர் பணியோற்றும் அலுவல த்தில் இருந்து கதறவயோை தறையில்லோ 

சோன்றிதழிறை கநர்மு த் கதர்வின்கபோது சமர்ப்பிக்  கவண்டும். 
 

11. இதர நிபந்தறை ள் 
 

அ) +2 அல்யது அதற்கு இகைான ைல்வித் தகுதி  சபறோத நபர்ைள் அகத 

விட அதிைான ைல்வித் தகுதி பபற்றிருந்தாலும் இத்சதரிவிற்கு தகுதி 

உகடவர்ைராை ைருதப்படாட்டார் ள். 
 

ஆ) இத்சதரிவிற்கு நிர்ையிக்ைப்பட்ட ைல்வித் தகுதிக்கு இகைான ைல்வித் 

தகுதி உரிக கைாரும் நபர்ைள் , இத்சதரிவு அறிவிக்கை பவளியிடப்பட்ட 

நாரன்கமா அதற்கு முன்னகா பவளியிடப்பட்ட உரிய அசாகையின் நைகய 

சர்ப்பிக்ை கவண்டும் .அவ்வாறு சர்ப்பிக்ைாவிட்டால் தனிது விண்ைப்பம் 

நிாைரிக்ைப்படும். 
 

இ) கநர்மு த் கதர்வில்  லந்துச ோண்டு நிர்ையிக் ப்பட்ை அறைத்து 

தகுதி றளயும் பூர்த்தி சசய்துள்ளோர் ை மோவட்ை ஆள்கசர்ப்பு நிறலயத்தோல் சதரிவு 

சசய்யப்பட்ைஎரு விண்ைப்பதோரர் அப்பணிக்ச ை நிர்ையிக் ப்பட்ை தகுதி ள் 

அறைத்றதயும் முழுறமயோ ப் சபற்றிருக் வில்றலசயை பின்ைர் 

 ண்டுபிடிக் ப்பட்ைோல் அவரது சதரிவு மோவட்ை ஆள்கசர்ப்பு நிறலயத்தோல் இரத்து 

சசய்யப்படும். 
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ஈ) கநர்மு த் கதர்வில்  லந்துச ோள்ளும் விண்ைப்பதோரர் ளுக்கு அவ்வோறு 

கநர்மு த்கதர்வில்  லந்துச ோள்ள அறழப்புக்  டிதம் அனுப்பப்பட்ைறத மட்டுகம 

 ோரைமோ  றவத்து பணிநியமைம் க ோர உரிறம கிறையோது. 
 

உ)  ோரைம் துவும் சதரிவிக் ோமல் இந்த அறிவிக்ற றய இரத்து 

சசய்வதற்கு / திரும்பப்சபறுவதற்கு / திருத்துவதற்கு / ச டு கததிறய நீட்டிப்பதற்கு 

மோவட்ை ஆள்கசர்ப்புநிறலயத்திற்கு உரிறமயுண்டு. 
 

ஊ) விண்ைப்பதோரர் ள் அவர் ளது  விண்ைப்பத்றத சமர்ப்பிப்பதற்கு 

முன்போ  இறையதளத்தில் உள்ள "விண்ைப்பதோரர் ளுக் ோை அறிவுறர றள  

(Instructions to the candidates)"பகுதிறய  வைமோ ப் படித்து சதரிவு 

சசய்யப்படுவதற்குரிய நிபந்தறை றளப் புரிந்து ச ோள்ள கவண்டும். 
 

) விண்ைப்பத்திறைச் சமர்ப்பிப்பதற் ோை  றைசி நோள் மற்றும் கநரத்திற்குப் 

பிறகுஆன்றலன் மூலம் விண்ைப்பம் சசய்வதற் ோை வசதி நிறுத்தப்படும். 
 

)விண்ைப்பிக்கும் முறற குறித்து ழும் சந்கத ங் ளுக்கு 

விண்ைப்பதோரர் ள் drbpdk@gmail.com ன்ற மோவட்ை ஆள்கசர்ப்பு நிறலயத்தின் 

மின்ைஞ்சல் மு வரியில் அலுவல  கவறல கநரங் ளில் சதோைர்பு ச ோள்ளலோம். 
 

உதவி றமயம் சதோைர்பு சதோறலப்கபசி ண் :  04322 - 236091 
 

) விண்ைப்பதோரர் ள் சதரிவுக்கு விண்ைப்பிப்பதற் ோ  ச ோடுக் ப்பட்டுள்ள 

 றைசி நோள்வறர  ோத்திருக் ோமல் அதற்கு முன்ைகர கபோதிய  ோல அவ ோசத்தில் 

விண்ைப்பிக்குமோறு அறிவுறுத்தப்படுகிறோர் ள். சைனில்  றைசி நோளில் 

அதி ப்படியோை விண்ைப்பதோரர் ள்  விண்ைப்பிக்  கநரும் கபோது , 

விண்ைப்பத்றதப் பதிகவற்றம் சசய்வதில் தோமதகமோ அல்லதுசதோழில் நுட்பச் 

சிக் ல் களோ ழ வோய்ப்புள்ளது 
 

கமற்கூறிய சதோழில்  நுட்பக்  ோரைங் ளோல் அல்லது கவறு   ோரைங் ளோல், 

விண்ைப்பதோரர் ள் தங் ளது விண்ைப்பங் றளக்  றைசிக்  ட்ை நோட் ளில்  

சமர்ப்பிக்  இயலோது கபோைோல் அதற்கு மோவட்ை ஆள்கசர்ப்பு நிறலயம் சபோறுப்போ ோது. 

 

ஆன்றலன் விண்ைப்பங் றள சமர்ப்பிப்பதற் ோை  

இறுதி நோள் 14.11.2022  கநரம் மோறல 05.45 மணி. 

 

 

                             இறைப்பதிவோளர் / தறலவர், 

            புதுக்க ோட்றை மோவட்ை ஆள்கசர்ப்பு நிறலயம். 


