
 

கூட்டுறவுத் துறற 

ஈர ோடு மோவட்டம் 

 
 

 

கூட்டுறவுச் சங்கங்களின் மண்டல இறைப்பதிவோளர் / தறலவர் 

மோவட்ட ஆள்ரசர்ப்பு நிறலயம், ஈர ோடு மோவட்டம். 
 

அறிவிக்கை எண்: 01/2022                         நோள்: 13.10.2022 
 

ஈர ோடு மோவட்டத்தில் கூட்டுறவுச் சங்கங்களின் பதிவோளரின் கட்டுப்போட்டிலுள்ள 

கூட்டுறவுச் சங்கங்களோல் நடத்தப்படும் நியோயவிறலக் கறடகளுக்கு விற்பறையோளர்கள் 

(Salesman) மற்றும் கட்டுநர்கள் (Packer) பதவிகளுக்கு ரந டி நியமைம் சசய்வதற்கோை 

விண்ைப்பங்கள் தகுதிவோய்ந்த விண்ைப்பதோ ர்களிடமிருந்து www.drberd.in என்ற 

இறையதளம் வழியோக Online மூலம் மட்டுரம 14.11.2022 அன்று பிற்பகல் 5.45 மணிவற  

வ ரவற்கப்படுகின்றை. 

வ. 

எண். 

ரந டி நியமை 

பதவி விவ ம் 
சம்பள விகிதம் 

கூட்டுறவு 

நிறுவைத்தின் 

வறக 

கோலிப் 

பணியிடங்களின் 

எண்ணிக்றக 

1. 

நியோயவிறலக் 

கறட 

விற்பறையோளர் 

(Salesman) 

 

 

1. சதோகுப்பு ஊதியம் 

    ரூ. 6250/-  நியமை 

நோளிலிருந்து 

ஓ ோண்டுவற  

2. ஓ ோண்டுக்குப் பிறகு 

ஊதிய விகிதம்          

ரூ. 8600-29000 
 

சதோடக்க 

ரவளோண்றம 

கூட்டுறவு கடன் 

சங்கங்கள்  

209 

நக  கூட்டுறவு 

கடன் சங்கம் 
2 

ரவளோண்றம 

உற்பத்தியோளர்கள் 

கூட்டுறவு 

விற்பறைச் 

சங்கங்கள் 

11 

 கூட்டுறவு 

பண்டகசோறலகள் 
11 

2. 

நியோயவிறலக்    

கறட கட்டுநர் 

( Packer) 

 

1. சதோகுப்புஊதியம்  

ரூ. 5500/-                    

நியமை 

நோளிலிருந்து 

ஓ ோண்டு வற  

2. ஓ ோண்டுக்குப் பிறகு 

ஊதியவிகிதம் 

   ரூ. 7800-26000 

சதோடக்க 

ரவளோண்றம 

கூட்டுறவு கடன் 

சங்கங்கள் 

3 

ரவளோண்றம 

உற்பத்தியோளர்கள் 

கூட்டுறவு 

விற்பறைச் 

சங்கங்கள் 

7 

   
சமோத்த 

கோலிப்பணியிடங்கள் 
243 

http://www.drberd.in/
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குறிப்பு: மதிப்பிடப்பட்ட கோலிப்பணியிடங்களின் (Estimated Vacancies) எண்ணிக்றக தற்கோலிகமோைது 

(Tentative) மற்றும் மோற்றத்திற்கு உட்பட்டது. 
 

1. நிபந்தறைகள்:- 
1. ரமற்படி பதவிகளுக்கோை ரந டி நியமைத்தின் ரபோது அ சுப் பணியோளர்கள் 

ரதர்வுக்குப் பின்பற்றப்படும் வகுப்புவோரி இைசுழற்சிமுறற ஒட்டுசமோத்த 

நியமைத்திற்கும் கீழ்க்கண்டவோறு பின்பற்றப்படும். 

 

பதவி 

சமோத்த 

கோலிப் 

பணியிடம் 

வகுப்புவோரி இடஒதுக்கீடு 

சபோது 

GT 

பிற்படுத்தப் 

பட்ரடோர்  

BC 

பிற்படுத்தப் 

பட்ரடோர் 

(இஸ்லோமியர்) 

BC(M) 

மிகவும் 

பிற்படுத்த 

பட்ரடோர் / 

சீர்ம பிைர்  

MBC/DNC 

ஆதி 

தி ோவிடர்  

SC 

ஆதி 

தி ோவிடர் 

அருந்ததியர்  

SC(A) 

பழங்குடி 

யிைர்  ST 

1.விற்பறையோளர் 233 71 61 8+2* 46 35 7 2+1* 

2. கட்டுநர் 10 2 2 1 2 2 - 1* 

*பிற்ரசர்க்றக  கோலிப்பணியிடங்கள் (Backlog Vacancies). 
 
 

2. நியமைத்தின் ரபோது தகுதியோை சபண் விண்ைப்பதோ ர்கள் ரபோதுமோை அளவு 

இல்லோத ரபோது சபண்களுக்கோை ஒதுக்கீடு எண்ணிக்றகறயத் தகுதிவோய்ந்த 

அரத வகுப்பிறைச் சோர்ந்த ஆண்கறளக் சகோண்டு நி ப்பப்படும். 
 

3. இத்சதரிவுக்கு நறடமுறறயில் உள்ள தமிழ்நோடு அ சுப்பணியோளர் ரதர்வுக்குப் 

பின்பற்றப்படும் இடஒதுக்கீடு மற்றும் வகுப்புவோரி இைச்சுழற்சிமுறற 

ஒட்டுசமோத்த நியமைத்திற்கும் பின்பற்றப்படும். 
 

4. ரமற்குறிப்பிட்ட கோலிப்பணியிடங்களில் சபண்கள், ஆத வற்ற விதறவகள், 

முன்ைோள் இ ோணுவத்திைர், தமிழ்வழியில் பயின்ரறோர், மோற்றுத்திறைோளிகள் 

ரபோன்ற இைங்களின் கீழ் வரும் கோலிப்பணியிடங்களுக்கோை இடஒதுக்கீட்டு 

விதிகள் நறடமுறறயில் உள்ள அ சு ஆறைகளின்படி பின்பற்றப்படும். 
 

5. ரமற்படி சம்பள விகிதம் மற்றும் இத ப்படிகள் கூட்டுறவுத் துறற மூலம் 

நடத்தப்படும் நியோயவிறலக்கறட பணியோளர்களுக்கோை தமிழக அ சோல் 

அவ்வப்ரபோது சவளியிடப்படும் சுற்றறிக்றக மற்றும் அ சோறைகளுக்கு 

உட்பட்டு அறமயும். 
 

6. சதரிவு சசய்யப்படும் விண்ைப்பதோ ர்கள் அவர்களுக்கு ஒதுக்கப்படும் 

சம்பந்தப்பட்ட கூட்டுறவுச் சங்கத்தின் துறைவிதிகளுக்குட்பட்டு பணியோற்ற 

ரவண்டும். 
 

7. சதரிவு சசய்யப்படும் விண்ைப்பதோ ர்களின் சதரிவு முற்றிலும் 

தற்கோலிகமோைரத. 
 

8. ரமற்படி பணியிடங்களுக்கோை ரதர்வு குறித்து ஏரதனும் முறறயீடு 

சசய்வதோயின் இத்ரதர்வு முடிவு சவளியிடப்பட்ட 90 நோட்களுக்குள் மோவட்ட 

ஆள்ரசர்ப்பு நிறலயத்தில் உரிய கோ ைங்களுடன் ரமல்முறறயீடு சசய்யப்பட 

ரவண்டும். அதற்குப் பின்ைர் சபறப்படும் ரமல்முறறயீடுகள் ஏற்கப்படமோட்டோது. 
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2. உடற்தகுதிச்  சோன்றிதழ்:- 
           சதரிவு சசய்யப்படும் மோற்றுத்திறைோளிகள், தங்களது குறறபோடு தோங்கள் 

சதரிவு சசய்யப்படும் பதவிகளுக்குரிய சபோறுப்புகறள முழுத்திறனுடன் 

நிறறரவற்றுவதற்குத் தறடயோக இருக்கோது என்பதற்கோை சோன்றிதறழ 

மருத்துவக்குழுவிடம் சபற்று சமர்ப்பிக்க ரவண்டும். 
 

 

3. தகுதிகள்:- 

அ. வயது (01.07.2022 அன்றுள்ளவோறு) 
 

1. விண்ைப்பதோ ர்கள் 01.07.2022-அன்று 18 வயது பூர்த்தி அறடந்தவர்களோக 

இருக்க ரவண்டும். 

வயது உச்ச வ ம்பு 

 

i) ஆதிதி ோவிடர், அருந்ததியர், பழங்குடியிைர், மிகவும் 

பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பிைர்/ சீர்ம பிைர், பிற்படுத்தப்பட்ட 

வகுப்பிைர், பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பிைர் (முஸ்லீம்) 

மற்றும் இவ்வகுப்புகறளச் சோர்ந்த முன்ைோள் 

இ ோணுவத்திைர் மற்றும் மோற்றுத்திறைோளிகள். 

வயது வ ம்பு 

இல்றல 

ii) இத  வகுப்பிைர் (OC) 32 வயது 

iii) அறைத்து இைத்றதச் சோர்ந்த ஆத வற்ற விதறவகள் 
வயது வ ம்பு 

இல்றல 

iv) 
இத  வகுப்பிறைச் (OC) சோர்ந்த முன்ைோள் 

இ ோணுவத்திைர்  
50 வயது 

v) இத  வகுப்பிறைச் (OC) சோர்ந்த மோற்றுத்திறைோளிகள் 42 வயது 
 

 
 

ஆ. கல்வித் தகுதிகள்:- 

 
 

1. விற்பறையோளர் ரமல்நிறல வகுப்பு (+2 ரதர்ச்சி) (அல்லது) அதற்கு 

இறையோை கல்வித்தகுதி ரதர்ச்சி 

 

2. கட்டுநர் 
 

 

பள்ளி இறுதி வகுப்பு ரதர்ச்சி (பத்தோம் வகுப்பு ரதர்ச்சி) 

 

 

4. தமிழ்சமோழித்திறன்:- 
 

 

விண்ைப்பதோ ர் இந்த அறிவிப்பு சவளியிடும் நோளன்று தமிழ் சமோழியில் 

எழுதப்படிக்க ரபோதுமோை திறன் சபற்றவ ோக இருக்க ரவண்டும்.  
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5. சதரிவுமுறற :- 
 

விண்ைப்பதோ ர்கள் கல்வித் தகுதியில் சபற்ற மதிப்சபண்களுக்கு அளித்த 

மதிப்பு மற்றும் ரநர்முகத் ரதர்வில் சபற்ற மதிப்சபண்கள் ஆகியவற்றின் சமோத்த 

மதிப்சபண்கள் அடிப்பறடயிலும், விண்ைப்பதோ ர் சோர்ந்துள்ள வகுப்பு வோரியோை 

இைசுழற்சி அடிப்பறடயிலும், சதோடர்புறடய இத  அ சோறைகள் மற்றும் சட்டப் 

பிரிவுகளின் கீழ்வரும் முன்னுரிறமகளின் அடிப்பறடயிலும் சதரிவு சசய்யப்படுவர். 

சதரிவு சசய்யப்பட்ட பட்டியல் இறையதளத்தில் சவளியிடப்படும். 

  

 விண்ைப்பதோ ர்கள் ரநர்முகத் ரதர்விற்குக் கட்டோயமோக ரநரில் வருறக புரிய 

ரவண்டும். ரநர்முகத் ரதர்விற்கு வருறக புரியோத விண்ைப்பதோ ர்கள் ரமற்படி 

பணியிடங்களுக்கு ரதர்ந்சதடுக்கப்படமோட்டோர்கள். இது சதோடர்போக எந்த உரிறமயும் 

ரகோ  இயலோது. ரநர்முகத் ரதர்விற்கு அறழப்போறை அனுப்பப்பட்டறத மட்டுரம 

கோ ைமோக றவத்து பணியிடம் ரகோரி உரிறம ரகோ  இயலோது. 

 

6. கோலிப்பணியிடங்களுக்கோை விருப்பம் சதரிவித்தல் 
 

 விண்ைப்பதோ ர்கள், தோங்கள் எந்த வறக கூட்டுறவு நிறுவைத்தின் நியோய 

விறலக் கறடக்கு பணியமர்த்தப்பட ரவண்டும் என்பதற்கோை விருப்பத்றத 

ரநர்முகத்ரதர்வின் ரபோது சதரிவிக்க ரவண்டும். விண்ைப்பதோ ர்களின் 

விருப்பத்திறை மோற்றுவதற்கு அனுமதிக்கப்படமோட்டோது. விண்ைப்பதோ ர்களின் 

விருப்பத்தின் அடிப்பறடயில் அவர்களுக்கோை பணியிடம் ஒதுக்கப்பட இயலோத நிறல 

ஏற்பட்டோல் மோவட்ட ஆள்ரசர்ப்பு நிறலயத்தின் முடிவின்படி அவர்களுக்குப் 

பணியிடம் ஒதுக்கப்படும்.   இது சதோடர்போக மோவட்ட ஆள்ரசர்ப்பு நிறலயத்தோல் 

எடுக்கப்படும் முடிரவ இறுதியோைது. இதற்கோக தனியோக கலந்தோய்வு (Counselling) ஏதும் 

நறடசபறோது. 

 

7. விண்ைப்பிக்கும் முறற:- 
 

அறிவிக்கப்பட்டுள்ள கோலிப்பணியிடங்களுக்கோை விண்ைப்பம் www.drberd.in 

என்ற இறையதளத்தில் ஆன்றலன் மூலம் மட்டுரம பதிரவற்றம் சசய்யப்பட 

ரவண்டும். ரநரிரலோ அல்லது தபோலிரலோ சபறப்படும் விண்ைப்பங்கள் எந்தவித 

முன்ைறிவிப்புமின்றி நி ோகரிக்கப்படும் என்பறத அறியவும்.  
 

விண்ைப்பதோ ர்கள் இறையதளம் மூலம் தங்கள் விண்ைப்பங்கறளச் 

சமர்ப்பிக்கும் முன் கீழ்க்கண்டவற்றற உறுதி சசய்து சகோள்ள ரவண்டும். 
 

அ) விண்ைப்பப் படிவங்கள் இறையதளம் மூலம் முழுறமயோகப் பூர்த்தி 

சசய்யப்பட்டிருக்க ரவண்டும். 

 

ஆ) விண்ைப்பப் படிவங்களுடன் கீரழ குறிப்பிடப்பட்டுள்ள ஆவைங்கறள 

அவற்றிற்சகை ஒதுக்கப்பட்ட இடங்களில் ஸ்ரகன் சசய்யப்பட்டு பதிரவற்றம் 

சசய்யப்பட ரவண்டும். 

 

 

http://www.drberd.in/
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1. விண்ைப்பதோ ரின் புறகப்படம் -50 kb அளவுக்கு மிகோமல் (jpeg or jpg format) 

2. விண்ைப்பதோ ரின் றகசயழுத்து - 50 kb அளவுக்கு மிகோமல்(jpeg or jpg format) 

3. விண்ைப்பதோ ரின் சோதிச்சோன்றிதழ்  – 200 kb அளவுக்கு மிகோமல் (pdf file) 

4. நிர்ையிக்கப்பட்ட கல்வித்தகுதிக்கோை சோன்றிதழ் – 200 kb அளவுக்கு மிகோமல் 

(pdf file) 

5. குடும்ப அட்றட (அல்லது) வோக்கோளர் புறகப்பட அறடயோள அட்றட – 200 kb 

அளவுக்கு மிகோமல் (pdf file)  

6. “SBI Collect” என்ற ரசறவறயப் பயன்படுத்தி  Online மூலம் விண்ைப்பக் 

கட்டைம் சசலுத்தியிருப்பின் அந்த இ சீது - 100 kb அளவுக்கு மிகோமல் (pdf file) 

(அல்லது) 

ஈர ோடு  மோவட்ட மத்தியக் கூட்டுறவு வங்கியில் ரந டியோக சசலுத்தியிருப்பின் 

(DRB Copy of the pay-in-slip) பதிரவற்றம் சசய்யப்படரவண்டும் - 100 kb அளவுக்கு 

மிகோமல் (pdf file)  

7. மோற்றுத்திறைோளி எனில் அதற்கோை சோன்றிதழ் – 200 kb அளவுக்கு மிகோமல் (pdf 

file)  

8. ஆத வற்ற விதறவ எனில் அதற்கோை சோன்றிதழ் – 200 kb அளவுக்கு மிகோமல் 

(pdf file)  

9. முன்ைோள் இ ோணுவத்திைர் எனில் அதற்கோை சோன்றிதழ் – 200 kb அளவுக்கு 

மிகோமல் (pdf file)  

10. ஏற்கைரவ 2020-ஆம் ஆண்டு விற்பறையோளர்கள் மற்றும் கட்டுநர்கள் 

பணியிடங்களுக்கு விண்ைப்பித்தவர்கள் மீண்டும் இந்த முறற 

விண்ைப்பிக்கும் ரபோது கடந்தமுறற அளித்த விண்ைப்ப நகல் / வங்கி 

சசலோன் / ரநர்முகத் ரதர்விற்கு அனுப்பப்பட்ட அறழப்புக் கடிதம் இவற்றில் 

ஏரதனும் ஒன்று - 200 kb அளவுக்கு மிகோமல் (pdf file). 

11. தமிழ் வழியில் பயின்றதற்கோை சோன்றிதழ் (அ சோறை (நிறல) எண் 82 

மனிதவள ரமலோண்றம (எஸ்) துறற, நோள் 16.08.2021 இன் இறைப்பில் 

உள்ளபடி ) – 200 kb அளவுக்கு மிகோமல் (pdf file) 

12. முன்னுரிறம ரகோரும் இைத்திற்கோை/ இைங்களுக்கோை சோன்றிதழ்– 200 kb 

அளவுக்கு மிகோமல் (pdf file) 
 

இ) “ஆத வற்ற விதறவ“ என்பது அறைத்து வழியிலிருந்தும் சபறும் சமோத்த மோத 

வருமோைம் ரூ.4,000/-த்திற்கும் (ரூபோய் நோன்கோயி ம் மட்டும்) குறறவோகப் 

சபறுகின்ற ஒரு விதறவறயக் குறிப்பதோகும். இவ்வருமோைம், குடும்ப 

ஓய்வூதியம் அல்லது சதோழிற் கல்வி சபற்றவர்களின் சுயசதோழில் மூலம் 

ஈட்டும் வருமோைம் உள்ளிட்ட மற்ற வருமோைங்கள் ஆகியவற்றறயும் 

உள்ளடக்கியதோகும். இத்தறகய விண்ைப்பதோ ர்கள் உரிய வருவோய் ரகோட்ட 

அலுவலர் அல்லது உதவி / சோர் ஆட்சியரிடமிருந்து நிர்ையிக்கப்பட்ட 

படிவத்தில் சோன்றிதறழப் சபற்று சமர்ப்பிக்க ரவண்டும். விவோக த்து சபற்றவர், 

கைவ ோல் றகவிடப்பட்டவர் ஆத வற்ற விதறவயோகக் கருதப்படமோட்டோர். 

மறுமைம் புரிந்தவர் ஆத வற்ற விதறவயோகக் கருதப்படமோட்டோர். 

8. விண்ைப்பக் கட்டைம்:- 
விற்பறையோளர்(Salesman) பணியிடத்திற்கோை விண்ைப்பக் கட்டைம் ரூ.150/- 

மற்றும் கட்டுநர் (Packer) பணியிடத்திற்கோை விண்ைப்பக் கட்டைம் ரூ.100/- ஆகும். 
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ஆதிதி ோவிடர், பழங்குடியிைர், அறைத்து இைத்றதச் சோர்ந்த மோற்றுத் 

திறைோளிகள், அறைத்து இைத்றதச் சோர்ந்த ஆத வற்ற விதறவகள் ஆகிரயோருக்கு 

இக்கட்டைம் சசலுத்துவதிலிருந்து விலக்களிக்கப்படுகிறது. 

 

 விண்ைப்பக் கட்டைம் சசலுத்துவதிலிருந்து விலக்களிக்கப்பட்டுள்ள 

மோற்றுத்திறைோளிகள் உரிய  அலுவலரிடமிருந்து சோன்றிதழும் உரிய 

மருத்துவக்குழுவின் மருத்துவச்சோன்றிதழும், சபற்றிருக்க ரவண்டும். ஆத வற்ற 

விதறவகள், ரமரல வ.எண் 7(இ) - இல் சதரிவிக்கப்பட்டுள்ளவோறு உரிய 

அலுவலரிடமிருந்து சோன்று சபற்றிருக்க ரவண்டும்.   

 

முன்ைோள் இ ோணுவத்திைற ப் சபோறுத்தவற  முதல் இ ண்டு முறற மட்டும் 

கட்டைம் சசலுத்தத் ரதறவயில்றல. 

ஏற்கைரவ 2020-ஆம் ஆண்டு விற்பறையோளர்கள் மற்றும் கட்டுநர்கள் 

பணியிடங்களுக்கு விண்ைப்பித்தவர்கள் மீண்டும் இந்த முறற விண்ைப்பிக்கும் 

ரபோது கடந்த முறற அளித்த விண்ைப்ப நகல் / வங்கி சசலோன் / ரநர்முகத் 

ரதர்விற்கு அனுப்பப்பட்ட அறழப்புக்கடிதம் இவற்றில் ஏரதனும் ஒன்றிறை 200 kb 

அளவுக்கு மிகோமல் (pdf file) ஆன்றலனில் பதிரவற்றம் சசய்ய ரவண்டும். 

  

9. ரநர்முகத்ரதர்வு :- 
 

அ) தகுதிவோய்ந்த விண்ைப்பதோ ர்களுக்கோை ரநர்முகத் ரதர்வு அந்தந்த 

மோவட்ட தறலநகரில் மோவட்ட ஆள்ரசர்ப்பு நிறலயத்தோல் நடத்தப்படும். ரநர்முகத் 

ரதர்விற்கு அறழப்புக் கடிதம் சபற்ற விண்ைப்பதோ ர்கள் மோவட்ட ஆள்ரசர்ப்பு 

நிறலயத்தோல் நடத்தப்படும் ரநர்முகத் ரதர்வில் தங்கள் சசோந்த சசலவில் கலந்து 

சகோள்ள ரவண்டும். 

ஆ) ரநர்முகத் ரதர்வில் கலந்து சகோள்வதற்கோக அறழக்கப்படவுள்ள நபர்களின் 

சபயர்ப் பட்டியல் www.drberd.in என்ற மோவட்ட  ஆள்ரசர்ப்பு நிறலயத்தின் 

இறையதளம் வழியோக சவளியிடப்படும். 

 

இ) ரநர்முகத் ரதர்வு நறடசபறுவது சதோடர்போை விவ ங்கள் மின்ைஞ்சல் (E-

Mail) / குறுஞ்சசய்தி (SMS) மூலம் விண்ைப்பதோ ர்களுக்கு அனுப்பி றவக்கப்படும். 

ரநர்முகத் ரதர்வு நறடசபறும் இடம், நோள், ரந ம் ஆகிய விவ ங்கள் அடங்கிய 

ரநர்முகத் ரதர்விற்கோை அறழப்புக் கடிதங்கறள, விண்ைப்பதோ ர்கள் இறையதளம் 

மூலம் பதிவிறக்கம் சசய்து சகோள்ள ரவண்டும். அறழப்புக் கடிதத்துடன் வ ோத 

விண்ைப்பதோ ர்கள் ரநர்முகத் ரதர்வில் கலந்து சகோள்ள அனுமதிக்கப்படமோட்டோர்கள். 

 

ஈ) நிர்ையிக்கப்பட்ட கல்வித்தகுதியில் சபற்ற மதிப்சபண்களின் மதிப்பு 

(weightage for academic marks) மற்றும் ரநர்முகத் ரதர்வில் அளிக்கப்பட்ட ச ோசரி 

மதிப்சபண்கள் முறறரய 50:50 என்ற விகிதத்தில் இருக்கும். 

 

(முக்கியக் குறிப்பு:- 

2020-2021-ஆம்  கல்வி ஆண்டில் பத்தோம் வகுப்பில்  ஒவ்சவோரு 

http://www.drberd.in/
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போடத்திற்கும் எதி ோக மதிப்சபண் குறிப்பிடோமல் சவறும் PASS என்று குறிப்பிட்டு 

வழங்கப்பட்ட மதிப்சபண் சோன்றிதறழ சகோண்டுள்ள விண்ைப்பதோ ர்கள் தோங்கள் 

படித்த பள்ளியில் 9-ஆம் வகுப்பு மதிப்சபண் சோன்றிதழிறை அந்தத் தறலறம 

ஆசிரியரின் சோன்சறோப்பம் சபற்று (சமோத்த மதிப்சபண்கள், சபற்ற மதிப்சபண்கள் 

ஆகியவற்றற குறிப்பிட்டு) அதறை, 10-ஆம் வகுப்பு PASS என்று வழங்கப்பட்ட 

மதிப்சபண் சோன்றிதழுடன் பதிரவற்றம் சசய்ய ரவண்டும்.  இத்தறகய ரநர்வுகளில் 

9-ஆம் வகுப்பு மதிப்சபண் சோன்றிதழிறையும் இறைக்கோத விண்ைப்பங்கள் 

நி ோகரிக்கப்படும் என்பறத அறியவும். இத்தறகய ரநர்வுகளில் 10-ஆம் வகுப்புக்கு 

பதிலோக விண்ைப்பதோ ர்களின் 9-ஆம் வகுப்பில் சபற்ற மதிப்சபண்களின் 

அடிப்பறடயில் மட்டுரம உரிய மதிப்பு வழங்கப்படும்.)  

  

உ) ரநர்முகத் ரதர்விற்கு குறிப்பிட்ட நோள் மற்றும் ரந த்தில் 

விண்ைப்பதோ ர்கள் அவர்களுறடய அறைத்து சோன்றிதழ்களின் அசல் மற்றும் 

அவற்றின் நகல் ஒன்றுடன் தவறோமல் கலந்து சகோள்ள ரவண்டும்.  ரநர்முகத் 

ரதர்விற்கு குறிப்பிட்ட நோள் மற்றும் ரந த்தில் வருறக புரியோத விண்ைப்பதோ ர்கள் 

எந்த நிறலயிலும், இது சதோடர்போக எந்த உரிறமயும் ரகோ  இயலோது. ரநர்முகத் 

ரதர்வில் கலந்து சகோள்ள பயைப்படி ஏதும் வழங்கப்பட மோட்டோது.  
 

 

10. தறடயில்லோ சோன்றிதழ்:- 
 விண்ைப்பதோ ர்கள் ஏற்கைரவ பணியோற்றுபவர்களோக இருக்கும் பட்சத்தில், 

அவர் பணியோற்றும் அலுவலகத்தில் இருந்து ரதறவயோை தறடயில்லோ 

சோன்றிதழிறை ரநர்முகத் ரதர்வின் ரபோது சமர்ப்பிக்க ரவண்டும். 

 
 

11. இத  நிபந்தறைகள் 

 

அ) பத்தாம் வகுப்பு/ +2 அல்லது அதற்கு இகையான ைல்வித்தகுதி சபறோத 

நபர்ைள் அகத விட அதிைமான ைல்வித் தகுதி பபற்றிருந்தாலும் இத்சதரிவிற்கு 

தகுதி உகடயவர்ைளாை ைருதப்படமாட்டார்கள். 

ஆ) இத்சதரிவிற்கு நிர்ையிக்ைப்பட்ட ைல்வித் தகுதிக்கு இகையான ைல்வித் 

தகுதி உரிகம கைாரும் நபர்ைள், இத்சதரிவு அறிவிக்கை பவளியிடப்பட்ட நாளன்க ா 

அதற்கு முன்னக ா பவளியிடப்பட்ட உரிய அ சாகையின் நைகல சமர்ப்பிக்ை 

கவண்டும். அவ்வாறு சமர்ப்பிக்ைாவிட்டால் தனிய து விண்ைப்பம் நி ாைரிக்ைப்படும். 

 

இ) ரநர்முகத் ரதர்வில் கலந்து சகோண்டு நிர்ையிக்கப்பட்ட அறைத்து 

தகுதிகறளயும் பூர்த்தி சசய்துள்ளோர் எை மோவட்ட ஆள்ரசர்ப்பு நிறலயத்தோல் சதரிவு 

சசய்யப்பட்ட ஒரு விண்ைப்பதோ ர் அப்பணிக்சகை நிர்ையிக்கப்பட்ட தகுதிகள் 

அறைத்றதயும் முழுறமயோகப் சபற்றிருக்கவில்றலசயை பின்ைர் 

கண்டுபிடிக்கப்பட்டோல் அவ து சதரிவு மோவட்ட ஆள்ரசர்ப்பு நிறலயத்தோல் இ த்து 

சசய்யப்படும். 

ஈ) ரநர்முகத் ரதர்வில் கலந்துசகோள்ளும் விண்ைப்பதோ ர்களுக்கு அவ்வோறு 

ரநர்முகத்ரதர்வில் கலந்து சகோள்ள அறழப்புக்கடிதம் அனுப்பப்பட்டறத மட்டுரம 

கோ ைமோக றவத்து பணிநியமைம் ரகோ  உரிறம கிறடயோது. 
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உ) கோ ைம் எதுவும் சதரிவிக்கோமல் இந்த அறிவிக்றகறய இ த்து 

சசய்வதற்கு / திரும்பப் சபறுவதற்கு / திருத்துவதற்கு / சகடு ரததிறய நீட்டிப்பதற்கு 

மோவட்ட ஆள்ரசர்ப்பு நிறலயத்திற்கு உரிறமயுண்டு. 
 

ஊ) விண்ைப்பதோ ர்கள் அவர்களது விண்ைப்பத்றத சமர்ப்பிப்பதற்கு முன்போக 

இறையதளத்தில் உள்ள "விண்ைப்பதோ ர்களுக்கோை அறிவுற கள் (Instructions to the 

candidates)" பகுதிறய கவைமோகப் படித்து சதரிவு சசய்யப்படுவதற்குரிய 

நிபந்தறைகறளப் புரிந்து சகோள்ள ரவண்டும். 
 

எ) விண்ைப்பத்திறைச் சமர்ப்பிப்பதற்கோை கறடசி நோள் மற்றும் ரந த்திற்குப் 

பிறகு ஆன்றலன் மூலம் விண்ைப்பம் சசய்வதற்கோை வசதி நிறுத்தப்படும். 
 

ஏ) விண்ைப்பிக்கும் முறற குறித்து எழும் சந்ரதகங்களுக்கு 

விண்ைப்பதோ ர்கள் jrerd.drb@gmail.com  என்ற இ-சமயில் மூலம் மோவட்ட ஆள்ரசர்ப்பு 

நிறலயத்தின் மின்ைஞ்சல் முகவரியில் அலுவலக ரவறல ரந ங்களில் 

சதோடர்புசகோள்ளலோம். 
 

உதவி றமயம் சதோடர்பு சதோறலப்ரபசி எண்: 0424 - 2214378 
 

ஐ) விண்ைப்பதோ ர்கள் சதரிவுக்கு விண்ைப்பிப்பதற்கோக சகோடுக்கப்பட்டுள்ள 

கறடசிநோள் வற  கோத்திருக்கோமல் அதற்கு முன்ைர  ரபோதிய கோல அவகோசத்தில் 

விண்ைப்பிக்குமோறு அறிவுறுத்தப்படுகிறோர்கள். ஏசைனில் கறடசி நோளில் 

அதிகப்படியோை விண்ைப்பதோ ர்கள் விண்ைப்பிக்க ரநரும் ரபோது, விண்ைப்பத்றதப் 

பதிரவற்றம் சசய்வதில் தோமதரமோ அல்லது சதோழில்நுட்பச் சிக்கல்கரளோ எழ 

வோய்ப்புள்ளது. ரமற்கூறிய சதோழில்நுட்பக்கோ ைங்களோல் அல்லது ரவறு 

கோ ைங்களோல், விண்ைப்பதோ ர்கள் தங்களது விண்ைப்பங்கறளக் கறடசிக்கட்ட 

நோட்களில் சமர்ப்பிக்க இயலோது ரபோைோல் அதற்கு மோவட்ட ஆள்ரசர்ப்பு நிறலயம் 

சபோறுப்போகோது. 

 

ஆன்றலன் விண்ைப்பங்கறள சமர்ப்பிப்பதற்கோை இறுதி நோள் 14.11.2022 ரந ம் 

மோறல 05.45 மணி. 

 

 

 இறைப்பதிவோளர்/தறலவர்,  

மோவட்ட ஆள்ரசர்ப்பு நிறலயம், 

               ஈர ோடு. 

mailto:jrerd.drb@gmail.com

