Kjd;ik khtl;l ePjpkd;wk;/
flY}h; khtl;lk;.
ehs.10.06.2019

flY}h; khtl;lj;jpy; cs;s ePjpkd;w';fspy; cs;s gy;ntW gjtpfspy;
fhyp gzpapl';fis neuo epakdk; \yk; jFjp mog;gilapy;
epug;g[tjw;fhd tpsk;gu mwpf;if
e.f.vz;. 195/2019

ehs;.10.06.2019

flY}h; khtl;l ePjpj;Jiwapy; fhypahft[ss
;
gpd;tUk; gzpapl';fis epug;g
jFjpahd egh;fsplkpUe;J tpz;zg;g';fs; tuntw;fg;gLfpd;wd.
brd;id

cah;ePjpkd;wk;

nkYk;/ khz;g[kpF

ehs;.08.02.2019-y;

R.O.C.77636-A/2018/C3,

mspj;j

cj;jutpd;goa[k; muR Mizf;Fl;gl;l fy;tpj;jFjp/ taJ kw;Wk; gpw jFjpfis
bgw;wpUf;Fk;

egh;fs;

mjw;Fhpa

tpz;zg;g

gotj;jpy;

Ra

rhd;wplg;gl;l

chpa

rhd;WfSld; gjpt[j;jghy; \yk; tpz;zg;gpf;fyhk;;.
2.

gjtpapd;

bgah;fs;

fy;tpj;jFjp/

rk;gs

Vw;wKiw/

fhypapl';fspd;

vz;zpf;if kw;wk; ,d RHw;rp Mfpa tpgu';fs; fPnH jug;gl;Ls;sd.
ய.

தயினின்

காினிடங்கின் ண்ணிக்கக / இ

ண்

பனர்

சுமற்சி யிபம்

.

1.

கணிி

இனக்குவர்
(Computer
Operator)

காிப்ணினிட எண்ணிக்கக - 1
சுமற்சி

ஒதுக்கீ டு ிரிவு

Nos

ண்
8

ிற்டுத்தப்ட்ட

யகுப்ிர் (முஸ்ிம்கள்
தயிப) பண்-ஆதபயற்
யிதகய (முன்னுரிகந
அற்யர்)

BC (Other than Muslims)
(NP-W-DW)

1

ஊதினம்

கல்யித்தகுதி

Level10
2060065500

அங்கீ கரிக்கப்ட்ட
தாயபதாரு

ல்கககமகத்தில் கணிி
அியினில்

ி.ஸ்.சி / ி.சி.
(அல்து)

ி. (அ) ி..ஸ்.சி (அ)

ி.காம் உடன் கணிினில்
ட்டனப்டிப்பு / தநிழ்
நற்றும் ஆங்கிம்

தட்டச்சில் இிக

ய.

தயினின்

ண்

பனர்

.

2.

காினிடங்கின் ண்ணிக்கக / இ சுமற்சி யிபம்

ஊதினம்

கல்யித் தகுதி
/ இதப தகுதி

முதுிக
கட்டக

காிப்ணினிட எண்ணிக்கக -

(Senior Bailiff)

சுமற்சி

ிகவவற்றுர்

Level 8
1950062000

7

ஒதுக்கீ டு ிரிவு

Nos

ிற்டுத்தப்ட்ட யகுப்ிர்

யகுப்பு

ததர்ச்சி
-

ண்

38

த்தாம்

1

(முஸ்ிம்கள் தயிப) (தநிழ்யமி-

முன்னுரிகந அற்யர் – முன்ாள்
இபாணுயத்திர்)

BC (Other than Muslims) (TM-NP-Ex/S)
39, 41
40

பாது ிரியிர்
அற்யர்) /

(முன்னுரிகந

2

General Turn-NP

ிற்டுத்தப்ட்ட யகுப்ிர்

1

(முஸ்ிம்கள்)- முன்னுரிகந அற்யர் –
பண் – ஆதபயற் யிதகய

BC (Muslims)(NP-W-DW)
42

ஆதிதிபாயிடர் (முன்னுரிகந அற்யர்)

1

SC-NP
நிகவும் ிற்டுத்தப்ட்ட யகுப்ிர்

43

/சீர்நபிர் – முன்னுரிகந அற்யர் –
பண் -

44

MBC & DC –NP-W

ிற்டுத்தப்ட்ட யகுப்ிர்

கல்

ரிவ ாதகர்

/

டிப்ார்

(Examiner

of

Copies / Reader)

1

(முஸ்ிம்கள் தயிப) (முன்னுரிகந
பற்யர்)

3.

1

BC (Other than Muslims)-P

காிப்ணினிட எண்ணிக்கக -

ஒதுக்கீ டு ிரிவு

சுமற்சி

Level 8
1950062000

4
Nos

ண்

11

பாது ிரியிர்
அற்யர்) /

12

(முன்னுரிகந

1

General Turn -NP

ஆதிதிபாயிடர் (முன்னுரிகந அற்யர் –
பண்- ஆதபயற் யிதகய)

1

SC-NP-W-DW
13

நிகவும் ிற்டுத்தப்ட்ட யகுப்ிர்

/சீர்நபிர் (முன்னுரிகந அற்யர்)

1

MBC&DC-NP
14

ிற்டுத்தப்ட்ட யகுப்ிர்
(முஸ்ிம்கள் தயிப) (முன்னுரிகந
அற்யர்)

BC(Other than Muslims) NP

1

த்தாம்
யகுப்பு

ததர்ச்சி

ய.

தயினின்

ண்

பனர்

.

4.

இிக
கட்டக

ிகவவற்றுர்

(Junior Bailiff)

காினிடங்கின் ண்ணிக்கக / இ சுமற்சி யிபம்

ஊதினம்

கல்யித் தகுதி
/ இதப தகுதி

காிப்ணினிட எண்ணிக்கக
சுமற்சி

-

11

ஒதுக்கீ டு ிரிவு

Nos

Level 7
1900060300

ட்டாம் யகுப்பு

Level 3
1660052400

த்தாம் யகுப்பு

ததர்ச்சி

ண்

32

ஆதிதிபாயிடர் (அருந்ததினர்) (முன்னுரிகந

1

33,37

நிகவும் ிற்டுத்தப்ட்ட யகுப்ிர் /

2

அற்யர்) / SC (Arunthathiar)-NP

சீர்நபிர் (முன்னுரிகந அற்யர்) /

MBC & DC –NP
34

ிற்டுத்தப்ட்ட யகுப்ிர் (முஸ்ிம்கள்

1

தயிப) (முன்னுரிகந அற்யர்) /

BC(Other than Muslims) – NP
35

பாது ிரியிர்

1

(முன்னுரிகந பற்யர்) /
36

ஆதிதிபாயிடர்

1

(முன்னுரிகந பற்யர்) /
38

General Turn -P
SC-P

ிற்டுத்தப்ட்ட யகுப்ிர் (முஸ்ிம்கள்
தயிப) (தநிழ்யமி -முன்னுரிகந அற்யர்-

1

முன்ாள் இபாணுயத்திர்) /

BC(Other than Muslims)- TM-NP-Ex/S
39, 41

பாது

ிரியிர்(முன்னுரிகந

அற்யர்)/

2

ிற்டுத்தப்ட்ட யகுப்ிர் (முஸ்ிம்கள்)

1

General Turn -NP
40

(முன்னுரிகந அற்யர் – பண் –

ஆதபயற் யிதகய) /BC (Muslim)- NP-W-DW
42

ஆதிதிபாயிடர் (முன்னுரிகந அற்யர்)/

1

SC-NP
5.

ஜெபாக்ஸ்

ஆப்வபட்டர்
(Xerox Operator)

காிப்ணினிட எண்ணிக்கக
சுமற்சி

- 1

ஒதுக்கீ டு ிரிவு

Nos

ண்

18

ிற்டுத்தப்ட்ட யகுப்ிர்
(முஸ்ிம்கள் தயிப) – (தநிழ்யமிபண்- முன்னுரிகந அற்யர்),

BC (Other than Muslims) (TM-NP-W)

1

ததர்ச்சி /

பெபாக்ஸ்

இனந்திபத்கத

இனக்குயதற்கு

2 யருடங்களுக்கு
குகனாநல்

முன் அனுயம்
பற்ிருக்க
தயண்டும்

ய.

தயினின்

ண்.

பனர்

6.

காினிடங்கின் ண்ணிக்கக / இ சுமற்சி யிபம்

அலுவக
உதவினார்

காிப்ணினிட எண்ணிக்கக – 15

(Office
Assistant)

சுமற்சி

ஒதுக்கீ டு ிரிவு

Nos

ிற்டுத்தப்ட்ட யகுப்ிர்

(முஸ்ிம்கள்)- (முன்னுரிகந அற்யர்)

1

/

BC (Muslim) -NP
100

பாதுிரியிர் (தநிழ்யமி – முன்னுரிகந

1

பற்யர் / General Turn -TM-P
101

நிகவும் ிற்டுத்தப்ட்ட யகுப்ிர்

1

/சீர்நபிர் (முன்னுரிகந பற்யர்) /

MBC & DC-P
102

ஆதிதிபாயிடர் (அருந்ததினர்)

1

(முன்னுரிகந அற்யர்- பண்) /

SC (Arunthathiar)-NP-W
103

பாதுப்ிரியிர் (முன்னுரிகந அற்யர்பண்) /

104,
110

1

General Turn -NP-W

ிற்டுத்தப்ட்ட யகுப்ிர் (முஸ்ிம்கள்
தயிப) (முன்னுரிகந அற்யர்) /

2

BC (Other than Muslims)-NP
105,
109
106

பாதுப்ிரியிர் (முன்னுரிகந அற்யர்)
/

2

General Turn -NP

ஆதிதிபாயிடர் (முன்னுரிகந பற்யர்)

/

1

SC-P
107

நிகவும் ிற்டுத்தப்ட்ட யகுப்ிர் /

1

சீர்நபிர் (முன்னுரிகந அற்யர்-பண்)
/
108

MBC&DC-NP-W

ிற்டுத்தப்ட்ட யகுப்ிர் (முஸ்ிம்கள்

1

தயிப) (முன்னுரிகந அற்யர் – பண்) /

BC (Other than Muslims)-NP-W
111

பாதுப்ிரியிர் (முன்னுரிகந அற்யர்

1

– பண்- ஆதயபற் யிதகய) /

General Turn -NP-W-DW
112

ஆதிதிபாயிடர்

(முன்னுரிகந அற்யர்) /

1

SC-NP
113

நிகவும் ிற்டுத்தப்ட்ட யகுப்ிர் /

சீர்நபிர் (முன்னுரிகந அற்யர்)

MBC&DC-NP

1

கல்யித் தகுதி

/ இதப தகுதி

Level 1
1570050000

ண்

99

ஊதினம்

ட்டாம்
யகுப்பு

ததர்ச்சி

(brd;id cah;ePjpkd;w Rw;wwpf;if Roc.No.5054/1999/C3 ehs; 26.9.2000y; ,ut[
fhty; gzpf;F bgz;fis mkh;j;jf;Tlhbjd mwpt[iu tH';fg;gl;Ls;sJ. vdnt
mYtyf fhtyh; gzpf;F Mz; tpz;zg;gjhuh;fs; kl;Lk; tpz;zg;gpf;FkhW
nfhug;gLfpwhh;fs;.)
ய.

ண்.
7.

தயினின்

காினிடங்கின் ண்ணிக்கக / இ சுமற்சி யிபம்

பனர்

காவர்

(Watchman)

ஊதினம்

Level 1

காிப்ணினிட எண்ணிக்கக
சுமற்சி

- 22

ஒதுக்கீ டு ிரிவு

15700Nos

ண்
26

ஆதிதிபாயிடர் (தநிழ்யமி-முன்னுரிகந அற்யர்SC-TM-NP

1

27,29,39
41,45

பாதுப்ிரியிர் (முன்னுரிகந அற்யர்)
General Turn -NP

5

28

நிகவும் ிற்டுத்தப்ட்ட யகுப்ிர் / சீர்நபிர்

1

30,34,
47,

ிற்டுத்தப்ட்ட யகுப்ிர் (முஸ்ிம்கள் தயிப)

3

31

பாதுப்ிரியிர் (தநிழ்யமி-முன்னுரிகந அற்யர்-

1

(முன்னுரிகந பற்யர்) / MBC&DC-P

(முன்னுரிகந அற்யர்) / BC (Other than Muslims)NP

முன்ாள் இபாணுயத்திர்) / General Turn -TM-NP-Ex/S
32

ஆதிதிபாயிடர் (அருந்ததினர்) (முன்னுரிகந
அற்யர்) SC (Arunthathiar)-NP

1

3

33, 37,
43

நிகவும் ிற்டுத்தப்ட்ட யகுப்ிர் / சீர்நபிர்

35

பாதுப்ிரியிர் (முன்னுரிகந பற்யர்)
General Turn -P

1

36

ஆதிதிபாயிடர் (முன்னுரிகந பற்யர்)
SC-P

1

38

ிற்டுத்தப்ட்ட யகுப்ிர் (முஸ்ிம்கள் தயிப)

1

(முன்னுரிகந அற்யர்) MBC&DC-NP

(முன்னுரிகந அற்யர்- தநிழ்யமி- முன்ாள்
இபாணுயத்திர் ) / BC (Other than Muslims) TM-NP-Ex/S
ிற்டுத்தப்ட்ட யகுப்ிர் (முஸ்ிம்கள்)

1

42

ஆதிதிபாயிடர் (முன்னுரிகந அற்யர்) /SC-NP

1

44

ிற்டுத்தப்ட்ட யகுப்ிர் (முஸ்ிம்கள் தயிப)

1

நிகவும் ிற்டுத்தப்ட்ட யகுப்ிர் / சீர்நபிர்

1

40

(முன்னுரிகந அற்யர் ) / BC (Muslims) NP

(முன்னுரிகந பற்யர்- BC (Other than Muslims) P
46

(முன்னுரிகந அற்யர்- தநிழ்யமி- முன்ாள்
இபாணுயத்திர் ) / MBC&DC-TM-NP-Ex/S

50000

கல்யித்
தகுதி

/ இதப தகுதி

தநிமில் ழுத
டிக்க
பதரிந்திருக்க
தயண்டும்
-

ய.

தயினின்

ண்

பனர்

.

8.

ந ால்ெி
(Masalchi)

காினிடங்கின் ண்ணிக்கக / இ சுமற்சி யிபம்

காிப்ணினிட எண்ணிக்கக
சுமற்சி

-6

ஒதுக்கீ டு ிரிவு

Nos

ஊதினம்

/ இதப தகுதி

Level 1
1570050000

பாதுப்ிரியிர் (முன்னுரிகந அற்யர்பண் –ஆதபயற் யிதகய-)/

தநிமில் ழுத
டிக்க

பதரிந்திருக்க
தயண்டும்

ண்

5

கல்யித் தகுதி

1

General Turn -NP-W-DW
6

ஆதிதிபாயிடர் (முன்னுரிகந பற்யர்) /SC-P

1

7

நிகவும் ிற்டுத்தப்ட்ட யகுப்ிர் /

1

சீர்நபிர் (முன்னுரிகந அற்யர் பண் –
ஆதபயற் யிதகய) /MBC&DC

8

-NP-W-DW

ிற்டுத்தப்ட்ட யகுப்ிர் (முஸ்ிம்கள்
தயிப) (முன்னுரிகந அற்யர் – பண்/

1

ஆதபயற் யிதகய) /

BC(Other than Muslims)- NP-W-DW
9

பாதுப்ிரியிர் (முன்னுரிகந அற்யர்) /

General Turn -NP
10

ிற்டுத்தப்ட்ட யகுப்ிர் (முஸ்ிம்கள்
தயிப) (முன்னுரிகந அற்யர் ) /

1
1

BC(Other than Muslims)-NP
9.

ஜருக்குவர்

(Sweeper)

காிப்ணினிட எண்ணிக்கக
சுமற்சி
ண்

4

-6

ஒதுக்கீ டு ிரிவு

Nos

ிற்டுத்தப்ட்ட யகுப்ிர் (முஸ்ிம்கள்
தயிப) (முன்னுரிகந பற்யர் ) /

1

BC(Other than Muslims)-P
5

பாதுப்ிரியிர் (முன்னுரிகந அற்யர்/
பண் –ஆதபயற் யிதகய)/

1

General Turn -NP-W-DW
6

ஆதிதிபாயிடர் (முன்னுரிகந பற்யர்)/

7

நிகவும் ிற்டுத்தப்ட்ட யகுப்ிர் /

SC-P

சீர்நபிர் (முன்னுரிகந அற்யர் பண் –
ஆதபயற் யிதகய) /MBC&DC
8

1
1

-NP-W-DW

ிற்டுத்தப்ட்ட யகுப்ிர் (முஸ்ிம்கள்
தயிப) (முன்னுரிகந அற்யர் – பண்/

1

ஆதபயற் யிதகய) /

BC(Other than Muslims)- NP-W-DW
9

பாதுப்ிரியிர் (முன்னுரிகந அற்யர்)/

General Turn -NP

1

Level 1
1570050000

தநிமில் ழுத
டிக்க

பதரிந்திருக்க
தயண்டும்
-

ய.

தயினின்

ண்.

பனர்

10.

துப்புபவு
ணினார்
(Sanitary
Worker)

காினிடங்கின் ண்ணிக்கக / இ சுமற்சி யிபம்

காிப்ணினிட எண்ணிக்கக – 7
சுமற்சி

ஒதுக்கீ டு ிரிவு

Nos

ண்

1

பாதுப்ிரியிர் (முன்னுரிகந பற்யர்)/

General Turn -P
2

ஆதிதிபாயிடர் (அருந்ததினர்) (முன்னுரிகந
பற்யர் / பண்/ ஆதபயற் யிதகய)/

ஊதினம்

கல்யித் தகுதி /

இதப தகுதி

Level 1
1570050000

தநிமில் ழுத
டிக்க

பதரிந்திருக்க
தயண்டும்

1
1

SC (Arunthathiar) P-W-DW
3

நிகவும் ிற்டுத்தப்ட்ட யகுப்ிர் /
சீர்நபிர் (முன்னுரிகந பற்யர்)/

1

MBC&DC-P
4

ிற்டுத்தப்ட்ட யகுப்ிர் (முஸ்ிம்கள்
தயிப) (முன்னுரிகந பற்யர் ) /

BC(Other

1

than Muslims)-P
5

பாதுப்ிரியிர் (முன்னுரிகந
அற்யர்/பண்/ ஆதபயற்யிதகய) /

1

General Turn -NP-W-DW
6

ஆதிதிபாயிடர் (முன்னுரிகந பற்யர்)/SC-P

1

7

நிகவும் ிற்டுத்தப்ட்ட யகுப்ிர் /

1

சீர்நபிர் (முன்னுரிகந அற்யர் பண்/
ஆதபயற் யிதகய)/

MBC&DC-NP-W-DW

taJ tuk;g[:
01.07.2019 md;W midj;J gphptpdUf;Fk; Fiwe;j gl;rk; 18 taJ g{h;j;jp mile;jpUf;f
ntz;Lk; kw;Wk; fPH;f;fz;l taJ tuk;g[ kpfhky; ,Uf;f ntz;Lk;.
,dg;gphpt[
bghJ
cly; CdKw;nwhh;
Fiwe;j gl;r mog;gil fy;tp
jFjpia tpl mjpf fy;tp jFjp
bgw;wth;fs; (gj;jhk; tFg;g[
njh;r;rp)
Kd;dhs; ,uhqtj;jpdh;
Fiwe;j gl;r mog;gil fy;tp
jFjpia tpl mjpf fy;tp jFjp
bgw;wth;fs midj;J gphpit
nrh;e;j Mjutw;w tpjitfs;

Fwpg;g[ :

30
40

gpw;gLj;jg;gl;nlhh;gpw;gLj;jg;gl;nlhh; (K!;ypk;)/
kpft[k; gpw;gLj;jg;gl;nlhh-rPh;
kugpdh;
32
42

Mjpjpuhtpl
gH';Foapdh;/
Mjpjpuhtplh/; Mjpjpuhtpl mUe;jjpah;/
35
45

30

taJ tuk;g[ ,y;iy

taJ tuk;g[ ,y;iy

taJ
tuk;g[
,y;iy

taJ tuk;g[ ,y;iy

taJ tuk;g[ ,y;iy

taJ
tuk;g[
,y;iy

taJ tuk;g[ ,y;iy

taJ tuk;g[ ,y;iy

,ju
gphptpdh;

taJ tuk;g[ rYiffs; eilKiwapy; cs;s murhizfs; - muR
tpjpKiwfspd;go bray;gLj;jg;gLk;.

njh;e;bjLf;Fk; Kiw/
vGj;J

njh;t[

njh;e;bjLf;fgLthh;fs;.

kw;Wk;

neh;fhzy;

tpz;zg;gjhuh;fs;

jFjp

மூykhf

kw;Wk;

tpz;zg;gjhuh;fs;

jpwikapd;

mog;gilapy;

kl;Lnk njh;t[ bra;ag;gLthh;fs;.

filrp ehs;
mwptpf;if ehs;
tpz;zg;g';fs; te;J nru ntz;oa filrp ehs; -

10.06.2019
25.06.2019

tpz;zg;gjhuh;fs; KGikahf g{h;j;jp bra;ag;gl;l tpz;zg;gj;jpid rkPgj;jpy;
vLf;fg;gl;l j';fs; g[ifg;glk; xl;lg;gl;L g[ifg;glk; kw;Wk; j';fs; fy;tp kw;wk; gpw
rhd;wpjH;fis Rarhd;bwhg;gkpl;L 25.06.2019 e;njjp khiy 5.45 kzpf;Fs; gpd;tUk;
Kfthpf;F te;JnrUk; tz;zk; gjpt[ jghy;

மூyk;

kl;Lnk rkh;g;gpf;f ntz;Lk;. nehpy;

bfhLf;fg;gLk; tpz;zg;g';fs; vf;fhuzj;ij bfhz;Lk; Vw;Wf; bfhs;s;gglkhl;lhJ.
g{h;j;jp bra;ag;gl;l tpz;zg;g';fis mDg;gntz;oa Kfthp
Kjd;ik khtl;l ePjpgjp
Kjd;ik khtl;l ePjpkd;wk;/
flY}h;.
flY}h; khtl;lk;.
jFjpahd egh;fis njh;t[ bra;at[k;/ jtph;f;f Koahj fhuz';fs; Vw;gl;lhy;
vGj;J njh;t[ kw;Wk; neh;fhziy xj;jpitf;ft[k;/ fhyp gzpapl';fspd; vz;zpf;ifia
Tl;lnth Fiwf;fnth/ epakd mwpf;ifia Kd;dwptpg;gpd;wp uj;J bra;at[k; Kjd;ik
khtl;l

ePjpgjp/

flY}h;

mth;fSf;F

KG

mjpfhuk;

cz;L.

,j;Jld;

,izf;fg;gl;Ls;s tpz;zg;gjhuh;fSf;fhd mwpt[Wj;jiy goj;J jtwhJ gpd;gw;WkhW
tpz;zg;gjhuh;fs; nfl;Lf;bfhs;sg;gLfpwhh;fs;.

25.06.2019 khiy 5.45 kzpf;F gpwF

fpilf;fg;bgWk; tpz;zg;g';fs; vf;fhuzj;ij bfhz;Lk; Vw;Wf;bfhs;sg;glkhl;lhJ

,lk;
ehs;

flY}h;
10.06.2019

xk;/-K.nfhtpe;juh$d; jpyftjp
Kjd;ik khtl;l ePjpgjp/
flY}h; khtl;lk;

tpz;zg;gjhuh;fSf;fhd mwpt[iufs;
(1) tpz;zg;gjhuh; tpz;zg;gj;jpd; ciwapd; nky; tpz;zg;gpf;Fk; gjtpapd;
bgah; kw;Wk; ve;j tFg;ig (Community)
nrh;e;jth; vd;gij bjspthf vGjp
mDg;g ntz;Lk;.
(2) tpz;zg;g';fs; mjw;fhd gotj;jpy; g{h;j;jp bra;ag;gl;L gjpt[j; jghy;
மூykhf kl;Lnk mDg;gg;gl ntz;Lk;. XU gjtpf;F xd;Wf;F nky; rkh;g;gpf;fg;gLk;
tpz;zg;g';fs; epuhfhpf;fg;gLk;.
(3) tpz;zg;gjhuh;fs; ,t;twpf;ifapy; fz;l tpz;zg;gpf;f tpUk;g[k; xt;bthU
gjtpf;Fk; xU tpz;zg;gk; jdpj;jdpna tpz;zg;gpf;f ntz;Lk;. tpz;zg;gjhuhplkpUe;J
bgwg;gLk; Xnu gjtpf;fhd xd;Wf;F nkw;gl;l tpz;zg;g';fs; epuhfhpf;fg;gLk;.
(4) flt[r;rPl;L mstpshd g[ifg;glj;ij tpz;zg;gj;jpy; mjw;bfd Fwpg;gpl;Ls;s
,lj;jpy; xl;l ntz;Lk;. g[ifg;glj;jpd;
nky;g[wk;
Ra
rhd;bwhg;gkpl
ntz;Lk;.
g[ifg;glj;ij tpz;zg;gj;jpy; gpd; (Stapler Pin) moj;J ,izf;ff; TlhJ.
(5) KGikahf g{h;j;jp bra;ag;glhj tpz;zg;g';fs; kw;Wk; jtwhd jfty;fs;
bfhz;Ls;s tpz;zg;g';fs; ve;j Kd;dwptpg;g[kpd;wp Muk;gj;jpnyna epuhfhpf;fg;gLk;.
,JFwpj;J tpz;zg;gjhuh;fsplkpUe;J bgwg;gLk; vt;tpj nfhhpf;ifa[k; Vw;fg;glkhl;lhJ.
(6) midj;J jfty; ghpkhw;w';fSk;. njh;t[ neh;fhzYf;fhd miHg;g[
https://districts.ecourts.gov.in/cuddalore
vd;w
,iza
tiyjsj;jpy;
kl;Lnk
btspaplg;gLk. ntW ve;j tifahd KiwapYk;
tpz;zg;gjhuUf;F
jdpg;gl;l
Kiwapy; jfty;fs; bjhptpf;fg;glkhl;lhJ.
vdnt/ tpz;zg;gjhuh;fs; bjhlh;e;J
nkw;Twpa tiyjs Kfthpiaj; bjhlh;e;J ftdpj;J jfty;fis mwpe;Jbfhs;SkhW
bjhptpf;fg;gLfpwJ/
(7) Ra rhd;bwhg;gkplg;gl;l taJ/ rhjp/ fy;tp jFjp/ bjhHpw;fy;tp bjhlh;ghd
rhd;wpjH;fs; kw;Wk; ntiy tha;g;g[ mYtyf gjpt[ ml;il Mfpatw;wpd; xspefy;fs;;
kl;Lnk tpz;zg;gj;Jld; rkh;g;gpf;fg;gl ntz;Lk;. vf;fhuzk; bfhz;Lk; mry;
rhd;whtz';fs; tpz;zg;gj;Jld; ,izf;fg;glf; TlhJ.
(8) 25-06-2019 khiy 5.45f;F gpwF fpilf;fg;bgWk; tpz;zg;g';fs; vf;fhuzk;
bfhz;Lk;
Vw;Wf;
bfhs;sg;glkhl;lhJ.
nehpy;
bfhLf;fg;gLk;
tpz;zg;g';fs;
vf;fhuzj;ij bfhz;Lk; Vw;Wf; bfhs;s;gglkhl;lhJ.
(9) b$uhf;!; Mg;gnul;lh; gjtpf;F tpz;zg;gpf;Fk; tpz;zg;gjhuh;fs; g[ifg;gl
Jiwapd; midj;J gphpt[fspYk; ,uz;L Mz;LfSf;F Fiwahky; mDgtj;jpw;fhd
rhd;wpd; efy; tpz;zg;gj;Jld; ,izf;fg;glntz;Lk;.
(10)
tpz;zg;gjhuh;fspd;
,Ug;gpl
rhd;Wf;fhd
fPnH
Fwpg;gplg;gl;Ls;s
g[ifg;glj;Jld;
Toa
Mtz';fspy;
VnjDk;
,uz;od;
g[ifg;gl
efy;fs;
tpz;zg;gj;Jld; ,izf;fg;gl ntz;Lk;/
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Xl;Leh; chpkk;
ghd; fhh;L
t';fp gh!; g[j;jfj;jpd; Kjy; gf;fk;
thf;fhsh; milahs ml;il
FLk;g ml;il
Mjhh; ml;il

(11) Mjjutw;w tpjitf;bfd xJf;fPL nfhUk; egh;fs; rk;ke;jg;gl;l tUtha;
nfhl;lhl;rpauhy; (Revenue Divisional Officer) tH';fg;gl;l chpa rhd;wpd; xspefiy
tpz;zg;gj;Jld; ,izf;fntz;Lk;.
(12) jkpH; tHpapy; gapd;nwhUf;bfd xJf;fPL (PSTM) nfhUk; egh;fs; murhiz
epiy vz;.145 gzpahsh; kw;Wk; eph;thf rPh;jpUj;jj; (v!;) Jiw ehs; 30.09.2010y;
Fwpg;gpl;Ls;sthW chpa Kiwapy; bgwg;gl;l rhd;wpd; xspefiy tpz;zg;gj;Jld;
,izf;fntz;Lk;.
(13) tpz;zg;gjhuh;fs; jFjp kw;Wk; jpwikapd; mog;gilapy; kl;Lnk njh;t[
bra;ag;gLthh;fs;. ntW ve;j tpjkhd ghpe;Jiunah my;yJ ntiy bgWk; bghUl;L
Kiwnflhd mqFKiwnah my;yJ njh;t[ FG cWg;gpdh;fisnah kw;w
cWg;gpdh;fisnah bjhe;jut[ bra;a[k; bghUl;lhd mqFKiwapy; <Lgl;lhy;
rk;ke;jg;gl;l tpz;zg;gjhuh;fspd; tpz;zg;gk; epuhfhpf;fg;gLk;.
nkYk;/ mth;fsJ
bgah; ve;jtpj mwptpg;g[k; ,d;wp ghprPyid gl;oaypypUe;Jk; ePf;fg;gLk;.
(14) jkpH;ehL ePjp mikr;Rg; gzp tpjp 16(m)(1)d;fPH; jw;fhypfkhf
gzpakh;jg;gl;L gzpg[hpe;j kw;Wk; jw;nghJ gzpg[hpa[k; tpz;zg;gjhuh;fsplkpUe;J
bgwg;gLk; tpz;zg;g';fs; khz;g[kpF brd;id cah;ePjpkd;wj;jhy; ePjpg;nguhiz
vz;.6378-2018
kw;Wk;
mjDld;
,ize;j
tHf;Ffspy;
30.04.2019
md;W
gpwg;gpf;fg;gl;Ls;s cj;jut[f;fpz';f ghprPypf;fg;gLk;.
(15) mUe;jjpapdh; vtUk; ,y;yhj gl;rj;jpy;
,dj;ijr; nrh;e;jth;fSf;F gzpaplk; tH'fg;gLk;;.

,lk;
ehs;

-

flY}h;
10.06.2019

me;j

,lk;

Mjp

jpuhtplh;

xk; /-K.nfhtpe;juh$d; jpyftjp
Kjd;ik khtl;l ePjpgjp/
flY}h; khtl;lk;

tpz;zg;gg;gotk;
flY}h; khtl;l ePjpj;Jiw

gh!;nghh;l; mst[
g[ifg;glk; chpa
Ra
rhd;bwhg;gj;Jld;

1 tpz;zg;gpf;Fk; gjtpapd; bgah;

:

2 (1) tpz;zg;gjhuhpd; bgah; (jkpHpy;)
rhd;wpjH;fspy; cs;sgo
(2)Name of the Applicant (in English)
(as per the certificates)
3 je;ij / fzth; bgah;
4 gpwe;j njjp

:

5 ghypdk;

:

6 (1) fy;tpj;jFjp
(rhd;wpjH;fspd; efy; kw;Wk;
khw;Wr;rhd;wpjH; efy; fz;og;ghf
,izf;fg;gl ntz;Lk;)
(2) TLjy; jFjp
(xl;Leh;/ gpsk;gp'; kw;Wk; vyf;l;hr
P pad;.
jl;lr;R/ RUf;bfGj;J kw;Wk; ,sepiy
&KJepiy kw;Wk; fzpzpapy;
gl;lag;gog;g[ nghd;w mjw;Fhpa fy;tpr;
rhd;wpjH;fspd; efy; ,izf;fg;gl
ntz;Lk;)
7 ,dg;gphpt[ (chpatw;iw Fwpg;gplt[k;)
rhd;wpjH; efy; ,izf;ft[k;.
8 $hjp (cl;gphpt[ld;)
9 njrpa ,dk; - kjk; (Nationality /

:

:

DD

MM
Mz;

YYYY
/bgz;

:
:

:

( OC / BC / MBC / SC / SCA / ST)

:
:

Religion)

10 gpwg;gplk; (Ch; kw;Wk; khtl;lk;)
11 jpUkzkhdtuh ?
12 epue;ju Kfthp

:
:
:

13 Kd; mDgtk; VJk; bgw;wpUg;gpd; mJ
Fwpj;j tptuk;
(rhd;wpjH; efy; ,izf;f ntz;Lk;)

:

Mk;

- ,y;iy

14 Kd;Dhpik nfhUfpwPuh? Mk; vdpy;
chpatw;iw njh;e;bjLf;ft[k;. chpa
rhd;wpjHpd; efy; ,izf;fg;gl
ntz;Lk;
(1) Mjutw;w tpjit
(2) khw;Wj;jpwdhsp
(3) Kd;dhs;
,uhqtg;giltPuh;/rhh;e;njhh;
(4) fyg;g[j; jpUkzk; bra;J
bfhz;lth;
(5) kw;wit
15 jkpH; tHpf; fw;wtuh? Mk; vdpy;
(chpa rhd;wpjHpd; efy;
,izf;fg;glntz;Lk;)
16 tpz;zg;gjhuh; VjhtJ Fw;w
tHf;Ffspy; jz;of;fg;gl;ltuh ?
Mk; vdpy; mt;tHf;F Fwpj;j KG
tptuk;.
17 tpz;zg;gjhuhpd; kPJ rptpy;/fphpkpdy;
tHf;F VnjDk; epYitapy; cs;sjh?
Mk; vdpy; mJ Fwpj;j KG tptuk;.
18 flY}h;; khtl;lj;jpy; fzth;/kidtp;/
cld;gpwe;njhh;/cwtpdh; jw;nghJ
ePjpkd;wj;jpy; gzpapy; ahnuDk;
cs;sduh ? mt;thwhapd; mth;fs;
gw;wpa tptuk;.
19 ,izf;fg;gl;l rhd;wpjH;fspd;
vz;zpf;if

:

:
:
:

Mk;
Mk;
Mk;

-

,y;iy
,y;iy
,y;iy

:

Mk;

-

,y;iy

:
:

Mk;

-

,y;iy

:

:

:

:

nkny Fwpg;gplg;gl;Ls;s jfty;fs; midj;Jk; cz;ik vd cWjpTWfpnwd;.
nkYk; ,t;twpf;ifapd; tpz;zgj;jhuh;fSf;fhd mwpt[iufis KGikahf goj;Jj;
bjhpe;Jbfhz;nld; vd;Wk; cWjpTWfpnwd;. nkw;Thpa jfty;fs; bgha;ahdit vd
bjhpate;jhy; vdJ tpz;zg;gk; Kd;dwptpg;gpd;wp epuhfhpf;fg;gLk; vd;gij mwpntd;.

tpz;zg;gjhuhpd; ifbahg;gk;
,lk; :
ehs; :

