
கூட்டுறவுத்துறற 

நீலகிரி மாவட்டம் 

 
தறலவர/்கூட்டுறவுச ்சங்கங்களின் மண்டல 

இறணப்பதிவாளர், 

மாவட்ட ஆள்சசர்ப்பு நிறலயம், நீலகிரி மாவட்டம்.  
 

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

அறிவிக்கக எண்: 1/2022                         நாள்:  13.10.2022 
 

நீலகிரி மாவட்டத்தில் கூடட்ுறவுச ் சங்கங்களின் பதிவாளரின் 

கடட்ுப்பாட்டிலுள்ள கூடட்ுறவுச ்சங்கங்களால் நடத்தப்படும் நியாய விலலக் 

கலடகளுக்கு விற்பலனயாளரக்ள் (Salesman) மற்றும் கடட்ுநரக்ள் (Packer) 

பதவிகளுக்கு நநரடி நியமனம் சசய்வதற்கான விண்ணப்பங்கள் தகுதி 

வாய்ந்த விண்ணப்பதாரரக்ளிடமிருந்து http://www.drbngl.in என்ற 

இலணயதளம் வழியாக Online மூலம் மட்டுசம 14.11.2022 அன்று பிற்பகல் 5.45 

மணி வலர வரநவற்கப்படுகின்றன. 

 
 

வ. 

எண்

. 

சநரடி நியமன 

பதவி விவரம் 
சம்பள விகிதம் 

வ. 

எ

ண் 
கூட்டுறவு  

நிறுவனத்தின் பபயர் 

காலிப் 

பணியிடங்

களின் 

எண்ணிக்

றக 

1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

நியாய விலலக் 

கலட 

விற்பலனயாளர ்

(Salesman) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. சதாகுப்பு ஊதியம் 

     ரூ. 6250/-  நியமன 

நாளிலிருந்து 

ஓராண்டுவலர 

2. ஓராண்டுக்குப் பிறகு 

ஊதிய விகிதம் ரூ. 8600-

29000 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. நீலகிரி மாவட்ட நுகரந்வார ்

கூட்டுறவு சமாத்த 

விற்பலன பண்டகசாலல 

9 

2. நீலகிரி கூட்டுறவு 

நிறுவனம் 

7 

3. நீலகிரி காய்கறி 

உற்பத்தியாளரக்ள் 

கூட்டுறவு விற்பலனச ்

சங்கம்  

1 

4. நிக்கல்சன் கூட்டுறவு 

பண்டகசாலல 

3 

5. கூடலூர ் சபாதுப் 

பணியாளர ் கூட்டுறவு 

பண்டகசாலல 

2 

6. நகாத்தகிரி கூட்டுறவு 

பண்டகசாலல 

4 

7. தமிழ்நாடு அரசு ஊழியர ்

கூட்டுறவு பண்டகசாலல 

2 

http://www.drbngl.in/


2 

 
 
 

8. உதகமண்டலம் கூட்டுறவு 

பண்டகசாலல 

4 

9. அய்யன் சதாடக்க 

நவளாண்லம கூட்டுறவு 

கடன் சங்கம்  

1 

10. அணிக்சகாலர சதாடக்க 

நவளாண்லம கூட்டுறவு 

கடன் சங்கம் 

1 

11. அதிகரட்டி சதாடக்க 

நவளாண்லம கூட்டுறவு 

கடன் சங்கம் 

1 

12. தாவசண சதாடக்க 

நவளாண்லம கூட்டுறவு 

கடன் சங்கம் 

1 

13. எருமாடு சதாடக்க 

நவளாண்லம கூட்டுறவு 

கடன் சங்கம் 

1 

14. உல்லத்தி சதாடக்க 

நவளாண்லம கூட்டுறவு 

கடன் சங்கம் 

1 

15. இரிநயாலடயா(கு)சதாடக்

க நவளாண்லம கூட்டுறவு 

கடன் சங்கம் 

1 

16. உபதலல சதாடக்க 

நவளாண்லம கூட்டுறவு 

கடன் சங்கம் 

1 

17. இரிநயாலடயா (நகா) 

சதாடக்க நவளாண்லம 

கூட்டுறவு கடன் சங்கம் 

1 

18. கூக்கல்சதாலர சதாடக்க 

நவளாண்லம கூட்டுறவு 

கடன் சங்கம் 

1 

19. கடநாடு சதாடக்க 

நவளாண்லம கூட்டுறவு 

கடன் சங்கம் 

1 

20. காவிநலாலர சதாடக்க 

நவளாண்லம கூட்டுறவு 

கடன் சங்கம் 

1 

21. குருத்துக்குளி சதாடக்க 

நவளாண்லம கூட்டுறவு 

கடன் சங்கம் 

1 

22. கிண்ணக்சகாலர 

சதாடக்க நவளாண்லம 

கூட்டுறவு கடன் சங்கம் 

1 

23. கன்நனரிமந்தலன 

சதாடக்க நவளாண்லம 

கூட்டுறவு கடன் சங்கம் 

1 

24. குந்தா சதாடக்க 

நவளாண்லம கூட்டுறவு 

கடன் சங்கம் 

1 

25. மாநதஸ்வரா சதாடக்க 

நவளாண்லம கூட்டுறவு 

கடன் சங்கம் 

1 

26. முள்ளிகூர ் சதாடக்க 

நவளாண்லம கூட்டுறவு 

கடன் சங்கம் 

1 
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27. நடுவட்டம் சதாடக்க 

நவளாண்லம கூட்டுறவு 

கடன் சங்கம் 

1 

 

28. நுந்தளா சதாடக்க 

நவளாண்லம கூட்டுறவு 

கடன் சங்கம் 

1 

29. சநலாக்நகாட்லட சதாடக்க 

நவளாண்லம கூட்டுறவு 

கடன் சங்கம் 

1 

30. ராமலிங்கா சதாடக்க 

நவளாண்லம கூட்டுறவு 

கடன் சங்கம் 

1 

31. மூரட்டி சதாடக்க 

நவளாண்லம கூட்டுறவு 

கடன் சங்கம் 

1 

32. சிவலிங்கா சதாடக்க 

நவளாண்லம கூட்டுறவு 

கடன் சங்கம் 

1 

33. சக்தி சதாடக்க 

நவளாண்லம கூட்டுறவு 

கடன் சங்கம் 

1 

34. சதாலரசால் சதாடக்க 

நவளாண்லம கூட்டுறவு 

கடன் சங்கம் 

1 

35. தும்மனட்டி சதாடக்க 

நவளாண்லம கூட்டுறவு 

கடன் சங்கம் 

1 

36. சகந்சதாலர சதாடக்க 

நவளாண்லம கூட்டுறவு 

கடன் சங்கம் 

1 

 சமாத்தம்  60 

2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

நியாய விலலக் 

கலட கட்டுநர ்

( Packer) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. சதாகுப்பு ஊதியம் ரூ. 

5500/-                    நியமன 

நாளிலிருந்து ஓராண்டு 

வலர 

2. ஓராண்டுக்குப் பிறகு 

ஊதிய விகிதம் 

    ரூ. 7800-26000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. நீலகிரி மாவட்ட நுகரந்வார ்

கூட்டுறவு சமாத்த 

விற்பலன பண்டகசாலல 

3 

2. நீலகிரி கூட்டுறவு 

நிறுவனம் 

1 

3. நிக்கல்சன் கூட்டுறவு 

பண்டகசாலல 

3 

4. கூடலூர ் சபாதுப் 

பணியாளர ் கூட்டுறவு 

பண்டகசாலல 

2 

5. நகாத்தகிரி கூட்டுறவு 

பண்டகசாலல 

2 

6. அரநவணு சதாடக்க 

நவளாண்லம கூட்டுறவு 

கடன் சங்கம் 

1 

7. கூடலூர ் சதாடக்க 

நவளாண்லம கூட்டுறவு 

கடன் சங்கம் 

1 

8. உபதலல சதாடக்க 

நவளாண்லம கூட்டுறவு 

கடன் சங்கம் 

1 

9. சநலாக்நகாட்லட சதாடக்க 

நவளாண்லம கூட்டுறவு 

கடன் சங்கம் 

2 

 சமாத்தம்  16 
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 பமாத்த காலிப் 

பணியிடங்கள்  

76 

குறிப்பு : மதிப்பிடப்பட்ட காலிப் பணியிடங்களின் (Estimated Vacancy) எண்ணிக்லக 

தற்காலிகமானது (Tentative) மற்றும் மாற்றத்திற்கு உட்பட்டது. 

 

1. நிபந்தறனகள்:- 
 

1. நமற்படி பதவிகளுக்கான நநரடி நியமனத்தின்நபாது அரசுப் 

பணியாளரக்ள் நதரவ்ுக்குப் பின்பற்றப்படும் வகுப்பு சுழற்சி   முலற 

ஒடட்ு சமாத்த நியமனத்திற்கும் கீழ்கண்டவாறு பின்பற்றப்படும். 
 

 

பதவி 

சமாத்த

காலிப்

பணியி

டம் 

வகுப்பு வாரி இடஒதுக்கீடு 

 

சபாது 

GT 

பிற்படுத்

தப்பட்

நடார ் 

BC 

பிற்படுத்தப்

பட்நடார ்

(இஸ்லாமி

யர)் BC(M) 

மிகவும்பி

ற்படுத்த

பட்நடார ்/ 

சீரம்ரபி

னர ் 

MBC/DNC 

ஆதிதி

ராவிட

ர ் SC 

ஆதிதிராவி

டரஅ்ருந்ததி

யர ் SC(A) 

பழங்கு

டியினர ் 

ST 

1. 

விற்பலனயாள

ர ்

60 19 16 2 11 9 2 1 

2. கட்டுநர ் 16 5 3 1 4 2 1 -- 

 
 

 

2. நியமனத்தின்நபாது தகுதியான சபண் விண்ணப்பதாரரக்ள் 

நபாதுமான அளவு இல்லாதநபாது சபண்களுக்கான ஒதுக்கீடு 

எண்ணிக்லகலயத் தகுதி வாய்ந்த அநத வகுப்பிலனச ் சாரந்்த 

ஆண்கலளக் சகாண்டு நிரப்பப்படும். 
 

3. இத்சதரிவுக்கு நலடமுலறயில் உள்ள தமிழ்நாடு அரசுப் பணியாளர ்

நதரவ்ுக்குப் பின்பற்றப்படும் இடஒதுக்கீடு மற்றும் இனச ் சுழற்சி 

முலற ஒடட்ு சமாதத் நியமனத்திற்கும் பின்பற்றப்படும். 
 

4. நமற்குறிப்பிட்ட காலிப்பணியிடங்களில் சபண்கள், ஆதரவற்ற 

விதலவகள், முன்னாள் இராணுவத்தினர,் தமிழ் வழியில் 

பயின்நறார,் மாற்றுத் திறனாளிகள் நபான்ற இனங்களின் கீழ்வரும் 

காலிப்பணியிடங்களுக்கான இட ஒதுக்கீடு விதிகள் நலடமுலறயில் 

உள்ள அரசு ஆலணகளின்படி பின்பற்றப்படும். 

 

5. நமற்படி சம்பள விகிதம் மற்றும் இதரப்படிகள் நமற்குறிப்பிட்ட 

கூடட்ுறவுச ்சங்கங்களின் பணியாளர ்பணிநிலல குறித்த சிறப்புத் 

துலணவிதிகளுக்குட்படட்ு அலமயும். 

 

6. சதரிவு சசய்யப்படும் விண்ணப்பதாரரக்ள் அவரக்ளுக்கு 

ஒதுக்கப்படும் சம்பந்தப்பட்ட கூடட்ுறவுச ் சங்கத்தின் 

துலணவிதிகளுக்குட்படட்ு   பணியாற்ற நவண்டும். 
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7. பதரிவுபசய்யப்படும்விண்ணப்பதாரரக்ளின்பதரிவுமுற்றிலும்த

ற்காலிகமானசத. 

 

8. நமற்படி பணியிடங்களுக்கான நதரவ்ு குறித்து ஏநதனும் முலறயீடு 

சசய்வதாயின் இத்நதரவ்ு முடிவு சவளியிடப்பட்ட 90 நாட்களுக்குள் 

மாவட்ட ஆள்நசரப்்பு நிலலயத்தில் உரிய காரணங்களுடன் 

நமல்முலறயீடு சசய்யப்பட நவண்டும்.  அதற்குப் பின்னர ்

சபறப்படும் நமல்முலறயீடுகள் ஏற்கப்படமாட்டாது. 
 

 
 

2. உடற்தகுதிசான்றிதழ்:- 
 
 

சதரிவு சசய்யப்படும் மாற்றுத் திறனாளிகள்,  தங்களது குலறபாடு 

தாங்கள் சதரிவு சசய்யப்படும் பதவிகளுக்குரிய சபாறுப்புகலள 

முழுத்திறனுடன் நிலறநவற்றுவதற்குத் தலடயாக இருக்காது 

என்பதற்கான சான்றிதலழ மருத்துவக்குழுவிடம் சபற்று சமரப்்பிக்க 

நவண்டும். 

 
 

3. தகுதிகள்:- 

அ. வயது (01.07.2022 அன்றுள்ளவாறு) 
 

1. விண்ணப்பதாரரக்ள் 01.07.2022-அன்று 18 வயது பூரத்்தி 

அலடந்தவரக்ளாக இருக்க நவண்டும். 

வயது உசச் 

வரம்பு 
 

i) 

ஆதிதிராவிடர,் அருந்ததியர,் பழங்குடியினர,் 

மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்டவகுப்பினர/் 

சீரம்ரபினர,் பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினர,் 

பிற்படுத்தப்பட்டவகுப்பினர ் (முஸ்லீம்) மற்றும் 

இவ்வகுப்புகலளச ் சாரந்்த முன்னாள் 

இராணுவத்தினர ்மற்றும் மாற்றுத் திறனாளிகள். 

வயது 

வரம்பு 

இல்லல 

ii) இதர வகுப்பினர ்(OC) 32வயது 

iii) 
அலனத்து இனத்லதச ் சாரந்்த ஆதரவற்ற 

விதலவகள் 

வயது 

வரம்பு 

இல்லல 

iv) 
இதர வகுப்பிலனச ் (OC) சாரந்்த முன்னாள் 

இராணுவத்தினர ்  
50 வயது 

v) 
இதர வகுப்பிலனச ் (OC) சாரந்்த மாற்றுத ்

திறனாளிகள் 
42 வயது 

 

 
 

ஆ. கல்வித் தகுதிகள்:- 

 
 

1. விற்பலனயாளர ் நமல்நிலல வகுப்பு (+2 நதரச்ச்ி) (அல்லது) 

அதற்கு இலணயான கல்வி தகுதி நதரச்ச்ி 
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2. கடட்ுநர ்
 

 

பள்ளி இறுதி வகுப்பு நதரச்ச்ி 

(பத்தாம் வகுப்பு நதரச்ச்ி)  
 

 

4. தமிழ் பமாழித் திறன்:- 
 

 

விண்ணப்பதாரர ் இந்த அறிவிப்பு சவளியிடும் நாளன்று 

தமிழ்சமாழியில் எழுதப் படிக்க நபாதுமான திறன் சபற்றவராக இருக்க 

நவண்டும்.  
 

5. பதரிவுமுறற :- 
 

விண்ணப்பதாரரக்ள் கல்வித் தகுதியில் சபற்ற மதிப்சபண்களுக்கு 

அளித்த மதிப்பு மற்றும் நநரம்ுகத ் நதரவ்ில் சபற்ற மதிப்சபண்கள் 

ஆகியவற்றின் சமாத்த மதிப்சபண்கள் அடிப்பலடயிலும், 

விண்ணப்பதாரர ் சாரந்்துள்ள வகுப்பு வாரியான இன சுழற்சி 

அடிப்பலடயிலும், சதாடரப்ுலடய இதர அரசாலணகள் மற்றும் 

சட்டப்பிரிவுகளின் கீழ் வரும் முன்னுரிலமகளின் அடிப்பலடயிலும் 

சதரிவு சசய்யப்படுவர.் சதரிவு சசய்யப்பட்ட பட்டியல் இலணயதளத்தில் 

சவளியிடப்படும். 

  
 

 விண்ணப்பதாரரக்ள் நநரம்ுகத் நதரவ்ிற்குக் கட்டாயமாக நநரில் 

வருலக புரிய நவண்டும்.  நநரம்ுகத் நதரவ்ிற்கு வருலக புரியாத 

விண்ணப்பதாரரக்ள் நமற்படி பணியிடங்களுக்கு நதரந்்சதடுக்கப்பட 

மாட்டாரக்ள். இது சதாடரப்ாக எந்த உரிலமயும் நகார இயலாது. 

நநரம்ுகத் நதரவ்ிற்கு அலழப்பாலண அனுப்பப்பட்டலத மடட்ுநம 

காரணமாக லவத்து உரிலம நகார இயலாது. 

 
 

6. காலிப் பணியிடங்களுக்கான விருப்பம் பதரிவித்தல் 
 

 விண்ணப்பதாரரக்ள், தாங்கள் எந்த நிறுவனத்தின் நியாய விலலக் 

கலடக்கு பணியமரத்்தப்பட நவண்டும் என்பதற்கான விருப்பத்லத 

நநரம்ுகத் நதரவ்ின்நபாது சதரிவிக்கநவண்டும். விண்ணப்பதாரரக்ளின் 

விருப்பத்திலன மாற்றுவதற்கு அனுமதிக்கப்படமாட்டாது. 

விண்ணப்பதாரரக்ளின் விருப்பத்தின் அடிப்பலடயில் அவரக்ளுக்கான 

பணியிடம் ஒதுக்கப்பட இயலாத நிலல ஏற்பட்டால் மாவட்ட ஆள்நசரப்்பு 

நிலலயத்தின் முடிவின்படி அவரக்ளுக்குப் பணியிடம் ஒதுக்கப்படும்.   

இது சதாடரப்ாக மாவட்ட ஆள்நசரப்்பு நிலலயத்தால் எடுக்கப்படும் 

முடிநவ இறுதியானது.  இதற்காக தனியாக கலந்தாய்வு (Counselling) ஏதும் 

நலடசபறாது. 

 
 

7. விண்ணப்பிக்கும் முறற:- 
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அறிவிக்கப்படட்ுள்ள காலிப் பணியிடங்களுக்கான விண்ணப்பம் 

 http://www.drbngl.in என்ற இறணயதளத்தில் ஆன்றலன் மூலம் 

மட்டுசம பதிசவற்றம் பசய்யப்பட சவண்டும். நநரிநலா அல்லது 

தபாலிநலா சபறப்படும் விண்ணப்பங்கள் எந்தவித முன்னறிவிப்புமின்றி 

நிராகரிக்கப்படும் என்பலத அறியவும்.  

 

விண்ணப்பதாரரக்ள் இறணயதளம் மூலம் தங்கள் 

விண்ணப்பங்கறளச ் சமர்ப்பிக்கும் முன் கீழ்க்கண்டவற்றற உறுதி 

பசய்து பகாள்ள சவண்டும். 

 

அ)  விண்ணப்பப் படிவங்கள் இலணயதளம் மூலம் முழுலமயாகப் பூரத்த்ி 

சசய்யப்பட்டிருக்க நவண்டும். 

 

ஆ) விண்ணப்பப் படிவங்களுடன் கீநழ குறிப்பிடப்படட்ுள்ள 

ஆவணங்கலள அவற்றிற்சகன ஒதுக்கப்பட்ட இடங்களில் ஸ்நகன் 

சசய்யப்படட்ு பதிநவற்றம் சசய்யப்பட நவண்டும். 

 

1. விண்ணப்பதாரரின் புலகப்படம் -50 kb அளவுக்குமிகாமல் (jpeg or jpg 

format) 

2. விண்ணப்பதாரரின் லகசயழுத்து - 50 kb அளவுக்குமிகாமல் (jpeg or jpg 

format) 

3. விண்ணப்பதாரரின் சாதிச ்சான்றிதழ்  – 200 kb அளவுக்குமிகாமல் (pdf 

file) 

4. நிரண்யிக்கப்பட்ட கல்வித் தகுதிக்கான சான்றிதழ்– 200 kb 

அளவுக்குமிகாமல் (pdf file) 

5. குடும்ப அடல்ட– 200 kb அளவுக்குமிகாமல் (pdf file) 

(அல்லது) 

வாக்காளர ்புலகப்பட அலடயாளஅடல்ட (pdf file) 

6. “SBI Collect” என்ற நசலவலயப் பயன்படுத்தி  Online மூலம் 

சசலுத்தப்பட்ட விண்ணப்பக் கடட்ண இரசீது சசலுதத்ியிருப்பின் 

அந்த இரசீது (pdf file) 

(அல்லது) 

நீலகிரி  மாவட்ட மத்தியக் கூடட்ுறவு வங்கியில் நநரடியாக 

சசலுத்தியிருப்பின் (DRB Copy of the pay-in-slip) பதிநவற்றம் சசய்யப்பட 

நவண்டும் - 100 kb அளவுக்குமிகாமல் (pdf file)  

7. மாற்றுத் திறனாளி எனில் அதற்கான சான்றிதழ் – 200 kb அளவுக்கு 

மிகாமல் (pdf file)  

8. ஆதரவற்ற விதலவ எனில் அதற்கான சான்றிதழ் – 200 kb அளவுக்கு 

மிகாமல் (pdf file)  

9. முன்னாள் இராணுவத்தினர ்எனில் அதற்கான சான்றிதழ் – 200 kb 

அளவுக்கு மிகாமல் (pdf file)  

10. ஏற்கனநவ2020-ஆம் ஆண்டு விற்பலனயாளரக்ள் மற்றும் கடட்ுநரக்ள் 

பணியிடங்களுக்கு விண்ணப்பித்தவரக்ள் மீண்டும் இந்த முலற 

விண்ணப்பிக்கும் நபாது கடந்த முலற அளித்த விண்ணப்ப நகல் / 

வங்கி சசலான் / நநரம்ுகத் நதரவ்ிற்கு அனுப்பப்பட்ட அலழப்பு கடிதம் 

http://www.drbngl.in/
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இவற்றில் ஏநதனும் ஒன்று 200 kb அளவுக்கு மிகாமல் (pdf file). 

11. தமிழ் வழியில் பயின்றதற்கான சான்றிதழ் ( அரசாலண (நிலல) எண் 

82 மனிதவள நமலாண்லம(எஸ்) துலற நாள் 16.08.2021 இன் 

இலணப்பில் உள்ளபடி ) – 200 kb அளவுக்கு மிகாமல் (pdf file) 

12. முன்னுரிலம நகாரும் இனத்திற்கான/ இனங்களுக்கான சான்றிதழ்– 

200 kb அளவுக்கு மிகாமல் (pdf file) 
 

இ) “ஆதரவற்ற விதலவ“ என்பது அலனத்து வழியிலிருந்தும் சபறும் 

சமாத்த மாத வருமானம் ரூ.4,000/-தத்ிற்கும் (ரூபாய் நான்காயிரம்) 

குலறவாகப் சபறுகின்ற ஒரு விதலவலயக் குறிப்பதாகும். 

இவ்வருமானம், குடும்ப ஓய்வூதியம் அல்லது சதாழிற்கல்வி 

சபற்றவரக்ளின் சுயசதாழில் மூலம் ஈடட்ும் வருமானம் உள்ளிட்ட 

மற்ற வருமானங்கள் ஆகியவற்லறயும் உள்ளடக்கியதாகும். 

இத்தலகய விண்ணப்பதாரரக்ள் உரிய வருவாய் சகாட்ட 

அலுவலர் அல்லது உதவி / சார் ஆட்சியரிடமிருந்து 

நிரண்யிக்கப்பட்ட படிவத்தில் சான்றிதலழப் சபற்று சமரப்்பிக்க 

நவண்டும். விவாகரத்து சபற்றவர,் கணவரால் லகவிடப்பட்டவர ்

ஆதரவற்ற விதலவயாகக் கருதப்படமாட்டார.் மறுமணம் புரிந்தவர ்

ஆதரவற்ற விதலவயாகக் கருதப்படமாட்டார.் 
 

8. விண்ணப்பக் கடட்ணம்:- 
விற்பலனயாளர ் விண்ணப்பக் கடட்ணம் ரூ.150/- மற்றும் கடட்ுநர ்

(Packers) விண்ணப்பக் கட்டணம் ரூ.100/- ஆகும். 
 

         ஆதிதிராவிடர,் பழங்குடியினர,் அலனத்துப் பிரிலவயும் சாரந்்த 

மாற்றுத் திறனாளிகள், அலனத்துப் பிரிலவயும் சாரந்்த ஆதரவற்ற 

விதலவகள் ஆகிநயாருக்கு இக்கட்டணம் சசலுத்துவதிலிருந்து 

விலக்களிக்கப்படுகிறது. 

 

 விண்ணப்பக் கட்டணம் சசலுத்துவதிலிருந்து 

விலக்களிக்கப்படட்ுள்ள மாற்றுத ் திறனாளிகள் சமூக நலத்துலற 

அலுவலரிடமிருந்து சான்றிதழும் மருத்துவச ் சான்றிதழும் சபற்றிருக்க 

நவண்டும். ஆதரவற்ற விதலவகள், நமநல இ-இல் 

சதரிவிக்கப்படட்ுள்ளவாறு உரிய அலுவலரிடமிருந்து சான்று சபற்றிருக்க 

நவண்டும்.   

 

முன்னாள் இராணுவத்தினலரப் சபாறுத்த வலர முதல் இரண்டு 

முலற மடட்ும் கடட்ணம் சசலுத்தத ்நதலவயில்லல. 

ஏற்கனநவ 2020-ஆம் ஆண்டு விற்பலனயாளரக்ள் மற்றும் 

கடட்ுநரக்ள் பணியிடங்களுக்கு விண்ணப்பித்தவரக்ள் மீண்டும் இந்த 

முலற விண்ணப்பிக்கும் நபாது கடந்த முலற அளித்த விண்ணப்ப நகல் / 

வங்கி சசலான் / நநரம்ுகத் நதரவ்ிற்கு அனுப்பப்பட்ட அலழப்பு கடிதம் 

இவற்றில் ஏநதனும் ஒன்றிலன200 kb அளவுக்கு மிகாமல் (pdf file) 

ஆன்லலனில் பதிநவற்றம் சசய்ய நவண்டும். 
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9. சநர்முகத் சதரவ்ு :- 
 

அ) தகுதி வாய்ந்த விண்ணப்பதாரரக்ளுக்கான நநரம்ுகத் நதரவ்ு 

அந்தந்த மாவட்ட தலலநகரில் மாவட்ட ஆள்நசரப்்பு நிலலயத்தால் 

நடத்தப்படும். நநரம்ுகத் நதரவ்ிற்கு அலழப்புக் கடிதம் சபற்ற 

விண்ணப்பதாரரக்ள் மாவட்ட ஆள்நசரப்்பு நிலலயத்தால் நடத்தப்படும் 

நநரம்ுகத் நதரவ்ில் தங்கள் சசாந்த சசலவில் கட்டாயம் கலந்து சகாள்ள 

நவண்டும். 

ஆ) நநரம்ுகத் நதரவ்ில் கலந்து சகாள்வதற்காக அலழக்கப்படவுள்ள 

நபரக்ளின் சபயரப்் பட்டியல் நீலகிரி மாவட்ட ஆள்நசரப்்பு நிலலயத்தின் 

இலணயதளம் வழியாக சவளியிடப்படும். 

 

இ) நநரம்ுகத் நதரவ்ு நலடசபறுவது சதாடரப்ான விவரங்கள் 

மின்னஞ்சல் (E-Mail) / குறுஞ்சசய்தி (SMS) மூலம் விண்ணப்பதாரரக்ளுக்கு 

அனுப்பி லவக்கப்படும். நநரம்ுகத ்நதரவ்ு நலடசபறும் இடம், நாள், நநரம் 

ஆகிய விவரங்கள் அடங்கிய நநரம்ுகத் நதரவ்ிற்கான அலழப்புக் 

கடிதங்கலள, விண்ணப்பதாரரக்ள் இலணயதளம் மூலம் பதிவிறக்கம் 

சசய்து சகாள்ள நவண்டும். அலழப்புக் கடிதத்துடன் வராத 

விண்ணப்பதாரரக்ள் நநரம்ுகத ் நதரவ்ில் கலந்து சகாள்ள 

அனுமதிக்கப்படமாட்டாரக்ள். 

 

ஈ) நிரண்யிக்கப்பட்ட கல்வித் தகுதியில் சபற்ற மதிப்சபண்களின் 

மதிப்பு (weightage for academic marks) மற்றும் நநரம்ுகத் நதரவ்ில் 

அளிக்கப்பட்ட சராசரி மதிப்சபண்கள் முலறநய 50:50 என்ற விகிதத்தில் 

இருக்கும். 

(முக்கியகுறிப்பு:- 

2020-2021-ஆம் கல்வி ஆண்டில் பத்தாம் வகுப்பில் மதிப்பபண் 

குறிப்பிடப்படாமல்  ஒவ்பவாரு பாடத்திற்கும் எதிராக மதிப்பபண் 

குறிப்பிடாமல் பவறும் PASS என்று குறிப்பிட்டு வழங்கப்பட்ட 

மதிப்பபண் சான்றிதறழ பகாண்டுள்ள விண்ணப்பதாரரக்ள் 

தாங்கள் படித்த பள்ளியில் 9-ஆம் வகுப்பு மதிப்பபண் சான்றிதழிறன 

அந்தத்த றலறம ஆசிரியரின் சான்பறாப்பம் பபற்று (பமாத்த 

மதிப்பபண்கள், பபற்ற மதிப்பபண்கள் ஆகியவற்றற குறிப்பிட்டு) 

அதறன, 10-ஆம் வகுப்பு PASS என்று வழங்கப்பட்ட மதிப்பபண் 

சான்றிதழுடன் பதிசவற்றம் பசய்ய சவண்டும்.  இத்தறகய 

சநர்வுகளில் 9-ஆம் வகுப்பு மதிப்பபண் சான்றிதழிறனயும் 

இறணக்காத விண்ணப்பங்கள் நிராகரிக்கப்படும் என்பறத 

அறியவும். இத்தறகய சநர்வுகளில் 10-ஆம் வகுப்புக்கு பதிலாக 

விண்ணப்பதாரரக்ளின் 9-ஆம் வகுப்பில் பபற்ற மதிப்பபண்களின் 

அடிப்பறடயில் மட்டுசம உரிய மதிப்பு வழங்கப்படும்.)  

  

உ) நநரம்ுகத் நதரவ்ிற்கு குறிப்பிட்ட நாள் மற்றும் நநரத்தில் 

விண்ணப்பதாரரக்ள் அவரக்ளுலடய அலனத்து சான்றிதழ்களின் அசல் 

மற்றும் அவற்றின் நகல் ஒன்றுடன் தவறாமல் கலந்து சகாள்ள நவண்டும்.  
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நநரம்ுகத் நதரவ்ிற்கு குறிப்பிட்ட நாள் மற்றும் நநரத்தில் வருலக புரியாத 

விண்ணப்பதாரரக்ள் எந்த நிலலயிலும், இது சதாடரப்ாக எந்த 

உரிலமயும், நகார இயலாது. நநரம்ுகத் நதரவ்ில் கலந்து சகாள்ள 

பயணப்படி ஏதும் வழங்கப்படமாட்டாது.  
 
 
 

10. தறடயில்லாசான்றிதழ்:- 
 விண்ணப்பதாரரக்ள் ஏற்கனநவ பணியாற்றுபவரக்ளாக இருக்கும் 

படச்த்தில், அவர ் பணியாற்றும் அலுவலகத்தில் இருந்து நதலவயான 

தலடயில்லா சான்றிதழிலன நநரம்ுகத் நதரவ்ின்நபாது சமரப்்பிக்க 

நவண்டும். 

 
 

11. இதரநிபந்தறனகள் 
 

அ) பத்தாம் வகுப்பு/ +2அல்லது அதற்கு இணையான கல்வித் தகுதி 

சபறாத நபரக்ள் அணத விட அதிகமான கல்வித ்தகுதி பபற்றிருந்தாலும் 

இத்சதரிவிற்கு தகுதி உணடயவரக்ளாக கருதப்படமாட்டாரக்ள். 

ஆ) இத்சதரிவிற்கு நிரை்யிக்கப்பட்ட கல்வித் தகுதிக்கு 

இணையான கல்வித் தகுதி உரிணம ககாரும் நபரக்ள், இத்சதரிவு 

அறிவிக்ணக பவளியிடப்பட்ட நாளன்கறா அதற்கு முன்னகரா 

பவளியிடப்பட்ட உரிய அரசாணையின் நகணல சமரப்்பிக்க கவை்டும். 

அவ்வாறு சமரப்்பிக்கா விட்டால் தனியரது விை்ைப்பம் 

நிராகரிக்கப்படும். 

 

இ) நநரம்ுகத் நதரவ்ில் கலந்து சகாண்டு நிரண்யிக்கப்பட்ட 

அலனத்து தகுதிகலளயும் பூரத்்தி சசய்துள்ளார ்என மாவட்ட ஆள்நசரப்்பு 

நிலலயத்தால் சதரிவு சசய்யப்பட்ட ஒரு விண்ணப்பதாரர ்

அப்பணிக்சகன நிரண்யிக்கப்பட்ட தகுதிகள் அலனத்லதயும் 

முழுலமயாகப் சபற்றிருக்கவில்லலசயன பின்னர ்

கண்டுபிடிக்கப்படட்ால் அவரது சதரிவு மாவட்ட ஆள்நசரப்்பு 

நிலலயத்தால் இரத்து சசய்யப்படும். 

ஈ) நநரம்ுகத் நதரவ்ில் கலந்து சகாள்ளும் விண்ணப்பதாரரக்ளுக்கு 

அவ்வாறு நநரம்ுகத் நதரவ்ில் கலந்து சகாள்ள அலழப்புக் கடிதம் 

அனுப்பப்பட்டலத மடட்ுநம காரணமாக லவத்து பணி நியமனம் நகார 

உரிலம கிலடயாது. 

 

உ) காரணம் எதுவும் சதரிவிக்காமல் இந்த அறிவிக்லகலய இரத்து 

சசய்வதற்கு / திரும்பப் சபறுவதற்கு / திருத்துவதற்கு / சகடு நததிலய 

நீட்டிப்பதற்கு மாவட்ட ஆள்நசரப்்பு நிலலயத்திற்கு உரிலமயுண்டு. 

 

ஊ) விண்ணப்பதாரரக்ள் அவரக்ளது விண்ணப்பத்லத 

சமரப்்பிப்பதற்கு முன்பாக இலணயதளத்தில் உள்ள 

"விண்ணப்பதாரரக்ளுக்கான அறிவுறரகறள (Instructions to the 

candidates)" பகுதிலய கவனமாகப் படித்து சதரிவு சசய்யப்படுவதற்குரிய 

நிபந்தலனகலளப் புரிந்து சகாள்ள நவண்டும். 
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எ) விண்ணப்பத்திலனச ் சமரப்்பிப்பதற்கான கலடசி நாள் மற்றும் 

நநரத்திற்குப் பிறகு ஆன்லலன் மூலம் விண்ணப்பம் சசய்வதற்கான வசதி 

நிறுத்தப்படும். 

 

ஏ) விண்ணப்பிக்கும் முலற குறித்து எழும் சந்நதகங்களுக்கு 

விண்ணப்பதாரரக்ள்  drbngl2022@gmail.com  என்ற இ-சமயில்மூலம் நீலகிரி  

மாவட்ட ஆள்நசரப்்பு நிலலயத்தின் மின்னஞ்சல் முகவரியில் அலுவலக 

நவலல நநரங்களில் சதாடரப்ு சகாள்ளலாம். 

 

உதவி லமயம் சதாடரப்ு சதாலலப்நபசி எண்: 0423-2442676 

 

ஐ) விண்ணப்பதாரரக்ள் சதரிவுக்கு விண்ணப்பிப்பதற்காக 

சகாடுக்கப்படட்ுள்ள கலடசி நாள் வலர காத்திருக்காமல் அதற்கு 

முன்னநர நபாதிய கால அவகாசத்தில் விண்ணப்பிக்குமாறு 

அறிவுறுத்தப்படுகிறாரக்ள். ஏசனனில் கலடசி நாளில் அதிகப்படியான 

விண்ணப்பதாரரக்ள் விண்ணப்பிக்க நநரும் நபாது, விண்ணப்பத்லதப் 

பதிநவற்றம் சசய்வதில் தாமதநமா அல்லது சதாழில் நுட்பசச்ிக்கல்கநளா 

எழ வாய்ப்புள்ளது 

 

நமற்கூறிய சதாழில்நுட்பக் காரணங்களால் அல்லது நவறு 

காரணங்களால், விண்ணப்பதாரரக்ள் தங்களது விண்ணப்பங்கலளக் 

கலடசிக் கட்ட நாட்களில் சமரப்்பிக்க இயலாது நபானால் அதற்கு மாவட்ட 

ஆள்நசரப்்பு நிலலயம் சபாறுப்பாகாது. 

 

ஆன்லலன் விண்ணப்பங்கலள சமரப்்பிப்பதற்கான இறுதிநாள் 14.11.2022 

நநரம்மாலல 05.45 மணி. 

 
 

                          இலணப்பதிவாளர ்/ தலலவர,் 

                                                          நீலகிரி மாவட்ட ஆள்நசரப்்பு நிலலயம். 

mailto:drbngl2022@gmail.com

