ஈரரரோட தலலைலம நீதித்துலற நடவர நீதிமன்றம , ஈரரரோட .
ரவலலைவரோய்ப்ப அறிவிப்ப
ஈரரரோட மரோவட்ட தலலைலம நீதித்துலற நடவர நீதிமன்றத்தில அடிப்பலட
பணியில பதிதரோக அனுமதிக்கப்பட்ட இரவுக்கரோவலைர பதவிக்க பணி நியமனம சசெய்யும
சபரோருட்ட ரநரமுகத்
உலடயவரகளிடமிருந்து
விண்ணப்பங்கள்

ரதரவு நலடசபற உள்ளது.
(தமிழில

ரகரோரப்படகிறது.

இன சுழற்ச அடிப்பலடயில தகதி

எழுதப்படிக்கத்

சதரிந்தவரகள்

விண்ணப்பதரோரரகள்

கீரழ

மட்டம)

கறிப்பிடப்பட்ட

விண்ணப்படிவத்துடன் உரிய செரோன்றிதழ்களின் சஜெரரோக்ஸ நகலகலள சுய செரோன்சறரோப்பத்துடன்
(Self Attestation) இலணத்து செரோதரோரண தபரோல மூலைம மட்டம அனுப்ப ரவண்டம செரோன்றிதழ்கள்
செரிபரோரத்தலின் அடிப்பலடயிலரநரமுகத் ரதரவுக்க இந்நீதிமன்ற இலணயதள வலலைதளத்தின்
மூலைம அலழக்கப்படரவரோர மட்டரம ரநரில கலைந்து சகரோள்ள அனுமதிக்கப்படவர.
இனசுழற்ச முலற மற்றும கரோலிப்பணியிடங்களின் எண்ணிக்லக :
வரிலசெ
எண்.

பதவியின்
சபயர

இன சுழற்ச
வரிலசெ
எண்

1.

இரவுக்கரோவலைர

2

இன சுழற்ச
ஆதிதிரரோவிடர
(முன்னுரிலமயுள்ளவரகள்)
(அருந்ததியர) (ஆதரவற்ற
விதலவ) சபண்கள்

3

மிகவும பிற்படத்தப்பட்ரடரோர
மற்றும சீரமரபினர
(முன்னுரிலமயுள்ளவரகள்)

4

பிற்படத்தப்பட்ரடரோர
(முஸலீம தவிர)
(முன்னுரிலமயுள்ளவரகள்)

5

சபரோது
(முன்னுரிலமயற்றவரகள்)
சபண்கள் - ஆதரவற்ற விதலவ

6

ஆதிதிரரோவிடர
(முன்னுரிலமயுள்ளவரகள்)

7

மிகவும பிற்படத்தப்பட்ரடரோர
மற்றும சீரமரபினர
(முன்னுரிலமயற்றவரகள்)
ஆதரவற்ற விதலவ - சபண்கள்

8

பிற்படத்தப்பட்ரடரோர
(முஸலீம தவிர)
(முன்னுரிலமயற்றவரகள்)
ஆதரவற்ற விதலவ - சபண்கள்

9

சபரோது
(முன்னுரிலமயற்றவரகள்)

10

பிற்படத்தப்பட்ரடரோர
(முஸலீம தவிர)
(முன்னுரிலமயற்றவரகள்)

11

சபரோது
(முன்னுரிலமயற்றவரகள்)

12

ஆதிதிரரோவிடர
(முன்னுரிலமயற்றவரகள்)
ஆதரவற்ற விதலவ - சபண்கள்

கரோலிப்பணியிடங்களின்
எண்ணிக்லக
11
(பிரதி இனசுழற்சக்க
ஒரு நபர)

..2..
செமபள ஏற்ற முலற :
:

கலவித்தகதி

15700-50000 ( Pay Matrix Level 1)
தமிழில எழுதப்படிக்க சதரிந்திருக்க ரவண்டம

வயது வரமப : (01.07.2019 அன்று )
வ.
எண்.

விண்ணப்பதரோரரகளின் இன சுழற்ச வலககள்

1.

ஆதிதிரரோவிடர, ஆதிதிரரோவிடர (அருந்ததியரகள்),
பழங்கடி
வகப்பினர
மற்றும
அலனத்து
வகப்பகலளயும செரோரந்த ஆதரவற்ற விதலவகள்

2.

3.

கலறந்தபட்செ அதிகபட்செ
வயது
வயது
35
வயதுக்கள்

18 வயது
(பூரத்தி
அலடந்திருக்க
ரவண்டம)

மிகவும பிற்படத்தப்பட்ட வகப்பினர/ சீரமரபினர/
பிற்படத்தப்பட்ட வகப்பினர மற்றும
பிற்படத்தப்பட்ட வகப்பினர(முஸலீம)
ஏலனரயரோர (அதரோவது ஆ.தி, ஆ.தி(அ), ப.வ., மிபிவ,
சீ.ம., பி.வ மற்றும பி.வ(முஸ) ஆகிய வகப்பிலன
செரோரரோதவரகள்)

32
வயதுக்கள்

30
வயதுக்கள்

வயது வரமப செலுலககள் நலடமுலறயிலுள்ள அரசெரோலணகள் அரசு விதிமுலறகளின்படி சசெயலபடத்தப்படம.

விண்ணப்பிக்க கலடச நரோள் :
விண்ணப்பங்கள் (ஒரு பரோஸரபரோரட் அளவு பலகப்படம உரிய இடத்தில
ஒட்டப்பட்ட

சுயசெரோன்சறரோப்பத்துடன்)

தற்ரபரோது

பணிபரியும

விவரங்களுடன்

(ஏதும

இருப்பின்) அலனத்து கலவிச செரோன்றிதழ்கள், செரோதிச செரோன்றிதழ் மற்றும முன்னுரிலமக்கரோன
செரோன்றிதழ் (ஊனமுற்ரறரோர, ஆதரவற்ற விதலவ மற்றும கலைப்பத் திருமணம மற்றும பிற)
மற்றும பிற செரோன்றிதழ்களின் நகலகள் உரிய சுய செரோன்சறரோப்பத்துடனும கீழ்க்கரோனும முகவரிக்க
செரோதரோரண தபரோலில 22.01.2019 ரததி மரோலலை 05.45 மணிக்கள் கிலடக்கமரோறு அனுப்ப
ரவண்டம. 22.01.2019-ஆம ரததிக்கப் பிறக வரும விண்ணப்பங்கள் எக்கரோரணத்லத
முன்னிட்டம ஏற்றுக் சகரோள்ளப்படமரோட்டரோது.

தலலைலம நீதித்துலற நடவர,
தலலைலம நீதித்துலற நடவர நீதிமன்றம,
ஈரரரோட - 638 011.
ரமற்கரோண்

நியமனத்திற்க

தகதியரோன

நபரகலள

ரதரவு

சசெய்யரவரோ,

ரநரகரோணலலை ஒத்திலவக்கரவரோ, நியமன அறிக்லகலய எவ்வித முன்னறிவிப்பமின்றி இரத்து
சசெய்யரவரோ தலலைலம நீதித்துலற நடவர, ஈரரரோட அவரகளுக்க முழு அதிகரோரம உள்ளது.
இத்துடன் சதரிவிக்கப்பட்டள்ள விண்ணப்பதரோரரகளுக்கரோன அறிவுலரகலள
பின்பற்றப்படரோமல இருக்கம விண்ணப்பம நிரரோகரிப்பக்க உள்ளரோக்கப்படம.

இடம : ஈரரரோட
நரோள் : 07 .01.2019

(ஒம) - பரோ. ரமரோகன்
தலலைலம நீதித்துலற நடவர,
ஈரரரோட.

வவணணண பணப ததரரணக ளகணக தன அறவவரரகளண
1 இரவுக்கரோவலைர பணிக்க தமிழில எழுத படிக்க சதரிந்தரோல மட்டரம ரபரோதுமரோனது.
2 விண்ணப்பம வலரயறுக்கப்பட்ட படிவத்தில பூரத்தி சசெய்து செரோதரோரண தபரோல மூலைமரோக
மட்டரம அனுப்பி லவக்கப்பட ரவண்டம. கூரியர மூலைமரோகரவரோ, ரநரிரலைரோ அலலைது பிற
வலகயிரலைரோ அனுப்பக்கூடரோது.
3 விண்ணப்பத்தில பரோஸரபரோரட் அளவு பலகப்படம உரிய இடத்தில ஒட்டப்பட்ட (பின்
அடிக்கக்கூடரோது) சுய செரோன்சறரோப்பத்துடன் (by Self Attestation) அனுப்பப்படரவண்டம.
ரமலும சுய செரோன்சறரோப்பம தவிர ரவறு எந்தவிதமரோன செரோன்சறரோப்பமும சபறத்
ரதலவயிலலலை இருப்பினும, விண்ணப்பதரோரரகள் ரநரமுகத்ரதரவின் ரபரோது அலனத்து
அசெல செரோன்றிதழ்கள் மற்றும ஆளறிச செரோன்றிதழுடன் கலைந்து சகரோள்ள ரவண்டம.
4 அலனத்து தகவல பரிமரோற்றங்களும (ரநரகரோணலுக்கரோன அலழப்ப/விண்ணப்பம
ஏற்கப்பட்டது அலலைது மறுக்கப்பட்டது) www.districts.ecourts.gov.in/erode
என்ற இலணயதள வலலைதளத்தில மட்டரம சவளியிடப்படம. ரவறு எந்த வலகயரோன
முலறயிலும
விண்ணப்பதரோரருக்க
தனிப்பட்ட
முலறயில
தகவலகள்
சதரிவிக்கப்படமரோட்டரோது. எனரவ, விண்ணப்பதரோரரகள் ரமற்கூறிய இலணயதள
வலலைதளத்லத
சதரோடரந்து
கவனித்து
தகவலகலள
சதரிந்து
சகரோள்ளுமரோறு
அறிவுறுத்தப்படகிறது.
செரோன்றரோவணங்களின்
நகலகள்
மட்டரம
உரிய
முலறயில
சுய
5 அலனத்து
செரோன்சறரோப்பமிட்ட
(by
Self
Attestation)
விண்ணப்பத்துடன்
இலணத்து
அனுப்பப்படரவண்டம. எக்கரோரணம சகரோண்டம அசெல செரோன்றரோவணங்கள் இலணக்கக்
கூடரோது.
6 விண்ணப்பதரோரர தனது இருப்பிட செரோன்று கறித்து ஓட்டநர உரிமம, வரோக்கரோளர
அலடயரோள அட்லட, கடமப அட்லட, ஆதரோர அட்லட, வங்கி கணக்கின் முதல பக்கம
ஆகியவற்றில ஏரதனும ஒன்றின் நகலிலன விண்ணப்பத்துடன் இலணத்து அனுப்ப
ரவண்டம.
7 முன்னுரிலம ரகரோரும ரநரவுகளில முன்னுரிலமக்கரோன உரிய செரோன்றிதழ்களின் நகல
இலணக்கப்பட ரவண்டம. தவறும பட்செத்தில அந்த விண்ணப்பம முற்றிலும
நிரரோகரிக்கப்படம.
8 தமிழ்வழிக் கலவிக்க என ஒதுக்கப்படம இன சுழற்ச முலறக்க தமிழ் வழிக் கலவி
பற்றிய தகவலகள் விண்ணப்பத்தில உரிய இடத்தில பூரத்தி சசெய்திருக்க ரவண்டம.
9 முழுலமயரோக பூரத்தி சசெய்யப்படரோத விண்ணப்பங்கள், உரிய செரோன்றரோவணங்களின்
நகலகள் இலணக்கப்படரோத விண்ணப்பங்கள் மற்றும தவறரோன தகவலகள் சகரோண்டள்ள
விண்ணப்பங்கள் எந்தவித முன்னறிவுப்பமின்றி நிரரோகரிக்கப்படம.
10 இரவுக்கரோவலைர பணியிடத்திற்க ரநரமுகத்ரதரவு மட்டரம நடத்தப்படம.
11 பதவி நியமன உத்தரவு தபரோல மூலைமும, இலணயதள மூலைமும சதரிவிக்கப்படம.

இடம : ஈரரரோட
நரோள் : 07.01.2019

(ஒம) - பரோ. ரமரோகன்
தலலைலம நீதித்துலற நடவர,
ஈரரரோட.

CHIEF JUDICIAL MAGISTRATE COURT, ERODE
Employment Notification
Applications are invited to fill up the posts in Tamil Nadu Basic Service in
Criminal Courts of Erode District from the eligible candidates having the under
mentioned eligibility criteria.

The eligible candidates may apply for the under

mentioned post in the prescribed format along with copies all the testimonial and
certificates duly self-attested by the applicants. The application shall be submitted
through Ordinary Post only.
ROSTER TURN AND NUMBER OF VACANCIES:
Sl.
No.
1.

Name of the
Post
Night
Watchman

Turn
2

Roster
Scheduled Castes
(Arunthathiyars of preferential
basis) (P) (W) (DW)

3

Most Backward Classes and
Denotified Communities (P)

4

Backward Classes (Other than
Backward Class Muslims (P)

5

General Turn (NP) (W) (DW)

6

Scheduled Castes (P)

7

Most Backward Classes and
Denotified Communities (NP)
(W) (DW)

8

Backward Classes (Other than
Backward Class Muslims (NP)
(W) (DW)

9

General Turn (NP)

10

Backward Classes (Other than
Backward Class Muslims (NP)

11

General Turn (NP)

12

Scheduled Castes (NP) (W) (DW)

No.of
Vacancies
11
(Each one
Roster)

(PAY MATRIX) : Rs.15700-50000 (Level 1)
EDUCATIONAL QUALIFICATION : Must be able to read and write in Tamil.

..2..
Age as on 01.07.2018
Sl.
No.
1.
2.
3.

Category of candidates
Scheduled Caste / Schedules Caste
(Arunthathiyars), Scheduled Tribes
and Destitute Widows of all castes
Most Backward Classes / De-notified
Communities Backward Classes and
Back ward Classes (Muslims)
“Others”
i.e.
(Candidates
not
belonging to SC, SC(A), ST, MBC/DC,
BC and BC (M)

Minimum age
limit

Maximum age limit
Below 35 years

18 years
completed

Below 32 years
Below 30 years

Age relaxation concession will be made with reference to the existing Government
Rules / Government Orders.
Last Date : All the applications with passport size photos affixed and duly self
attested on the right margin of the application in the space provided, as
mentioned should be submitted along with self attested copies of all the
testimonials, certificates on or before 22.01.2019 till 5.45 P.M. to the under
mentioned address through Ordinary Post only.

The Chief Judicial Magistrate,
Chief Judicial Magistrate Court,
Erode – 638 011.
(The applications received after the last date will not be entertained under any
circumstance)
The Chief Judicial Magistrate, Erode has been vested with the
authority to select the qualified and eligible candidates, to postpone the interview,
if circumstances need to annual the advertisement without any prior intimation.
The applications are strictly instructed to follow the instructions issued along with
this notification. Failure in following the instructions will lead to the rejection of the
application.

Place : Erode
Date : 07.01.2019

Sd/- B. MOHAN
CHIEF JUDICIAL MAGISTRATE,
ERODE.

INSTRUCTIOINS TO THE CANDIDATES
1

For the other post of Night Watchman should be able to read and write in
Tamil.

2

Application should be submitted in the prescribed format and sent through
Ordinary Post only. Other means of communications such as courier and
direct are not acceptable.

3

The passport size photograph of the candidates affixed on the application
should be self-attested by the applicant. The photographs should not be
stapled and the photograph should be affixed in the appropriate place. All
the copies of certificates should duly be self-attested. There is no need to
get attestation from any Gazetted officer or any other authority, but the
candidates should submit all the original certificates, testimonials and proof
of identity at the time of interview.

4

All further communications (Memo / Intimation/ Accepted or Rejected
applications) in this regard will be communicated through website
www.districts.ecourts.gov.in/erode No communication will be sent to
the applicants individually. The communication is only made in the website
and the applicants are advised to view continuously for further
communication.

5

Only photo copies of certificates should be submitted along with the
application and all the photo copies of certificates should be duly selfattested by the applicant. Original certificates need not be sent along with
the application. The application is liable to be rejected when the photo
copies of certificates are not attached with the application.

6

All the columns in the application should be duly filled up and incomplete
applications will be summarily rejected. If any of the claim of the applicant
is found to be false, the application will be canceled without any notice.

7

The applicant is instructed to submit any one of the following documents in
proof of permanent address.
(1) Driving Licence (2) Voter I.D. (3) Ration Card (4) Adhaar Card
(5)
Front page of the Bank pass book.

8

On claiming priority, the copy of certificate with regard to the priority
should be enclosed with the application duly self-attested. Failure to adhere
the same will lead to the rejection of the application.

9

For the post of Night Watchman oral interview only conducted.

10

The appointment orders of the selected candidates will be informed
through post and in website.

Place : Erode
Date : 07.01.2019

Sd/- B. MOHAN
CHIEF JUDICIAL MAGISTRATE,
ERODE.

