திண்டுக்கல் மமாவட்ட சட்டப்பணிகள் ஆணணைக்குழ
ஒருங்கிணணைந்த நீதிமன்ற வளமாகம,
திண்டுக்கல்.
சட்டம சமார்ந்த தன்னமார்வ ததமாண்டர்களமாக பணியமாற்ற விண்ணைப்பங்கள்
வரவவற்கப்படுகின்றன .
திண்டுக்கல், பழன, வவடசந்தூர், ஒட்டன்சத்திரம, நிலக்வகமாட்ணட, நத்தம, தகமாணடக்கமானல்
ஆகிய ஊர்களில் இயங்கும மமாவட்ட / வட்ட சட்டப்பணிகள் குழவிற்கு சட்டம சமார்ந்த தன்னமார்வ
ததமாண்டர்களமாக பணியமாற்ற கீவழ குறிப்பிட்ட நபர்கள் விண்ணைப்பிக்கலமாம .

விண்ணைப்பிக்கும

விண்ணைப்பதமாரர்கள் வமவல குறிப்பிட்ட ஊணரச் சமார்ந்தவரமாக இருக்கவவண்டும.


ஆசிரியர்கள் (ஓய்வு தபற்ற ஆசிரியர்கள் உள்பட)



ஓய்வு தபற்ற அரசு ஊழியர்கள் மற்றும மூத்த குடிமக்கள்



சமூகப் பணியில் முதுநிணலக் கல்வி பயிலும மமாணைவர்கள் மற்றும ஆசிரியர்கள்



அங்கன் வமாடி பணியமாளர்கள்



மருத்துவர்கள் / உடல் நல நிபுணைர்கள்



மமாணைவர்கள் மற்றும சட்டக் கல்லூரி மமாணைவர்கள் (அவர்கள் வழக்கறிஞரமாகப் பதிவு தசய்யும
வணர)



அரசியல் சமார்பற்ற அரசு சமாரமா சமூக வசணவ நிறுவனங்கள் மற்றும சங்கப் பிரமுகர்கள்



மகளிர் குழக்கள், ணமத்ரி சங்கங்கள் மற்றும வறிவயமாணர உள்ளடங்கிய சுய உதவிக்குழக்கள்
ஆகியவற்றின் உறுப்பினர்கள்.



நீண்ட கமால தண்டணன தபற்று சிணறயிலுள்ள படித்த சிணறவமாசிகள்.



மமாவட்ட / வட்ட சட்டப்பணிகள் தன்னமார்வ சட்டப்பணியமாளர்கள் பணிக்கு தபமாருத்தமமாக
கருதும நபர்கள்.

1 கல்வித் தகுதி

பள்ளி இறுதி வகுப்பில் (10 ம வகுப்பு) வதர்ச்சி தபற்றவரமாகவும, விரிவமாகப்
புரிந்துணைரும திறன் உணடயவரமாகவும இருத்தல் வவண்டும.

2 இதர தகுதிகள்

சட்டம சமார்ந்த தன்னமார்வ ததமாண்டர்கள் இரக்கம, ஏணனயவரின் உணைர்வுகணள
புரிந்து தகமாள்ளும தன்ணம, கலப்படமற்ற தூய்ணம ஆகிய அடிப்பணட மனத
குணைங்களின் மீது ஒன்றி இருத்தல் எவ்வித பணைப்பயனும எதிர்பமார்க்கமாமல்
தன்னமார்வ வசணவ புரிதல், தங்கள் பணிகளில் இருந்து வருமமானத்ணத எதிர்
வநமாக்கமாதவர்களமாகவும, ஆனமால் இச்சமூகத்தின் பலவீனமமான பிரிவினர்,
வறியவர்கள் ஆகிவயமாணர வமலுயர்த்துவதற்கமான உறுதியும, உணைரும திறனும
உள்ளவர்களமாக இருத்தல் வவண்டும.

3 வயது

18 வயதுக்கு வமற்பட்டவரமாக இருத்தல் வவண்டும.

4 மதிப்பூதியம

பணிபுரியும
நமாட்களுக்கு
வழங்கப்படும.

5

விண்ணைப்பிக்க
கணடசி நமாள்

நமாள்

ஒன்றுக்கு

ர.500/-

மதிப்பூதியமமாக

08.03.2021 மமாணல 5.30 மணி

6 பணிக்கமாலம

வதர்வு தசய்யப்படும நமாளிலிருந்து ஒரு ஆண்டு

7 பிற விபரம

திண்டுக்கல்
மமாவட்ட
சட்டப்பணிகள்
ஆணணைக்குழவிற்கு
14
தன்னமார்வலர்களும, பழன,
வவடசந்தூர், ஒட்டன்சத்திரம, நிலக்வகமாட்ணட,
நத்தம, தகமாணடக்கமானல் ஆகிய 6 தமாலுகமாவிற்கு தலமா 6 நபர்களும ஆக
தமமாத்தம 50 நபர்கள். இதில் திண்டுக்கல் மமாவட்டத்திற்கு வதர்வமாகும 14
தன்னமார்வலர்களும, வதணவப்பட்டமால் தணலவர், மமாவட்ட சட்டப்பணிகள்
ஆணணைக்குழ உத்தரவுப்படி இதர தமாலுகமாவிற்கும பணியமாற்ற வவண்டும.

-2விருப்பம
பதிவிறக்கம

உள்ளவர்கள்

தசய்து,

இத்துடன்

இணணைக்கப்பட்டுள்ள

அவ்விண்ணைப்பப்படிவத்திணன

விண்ணைப்படிவத்ணத

ததளிவமாக

பூமாபூா் த் தி

மட்டுவம

தசய்து,

உரிய

ஆவணைங்களின் நகல்களுடன் தபமாலிவலமா அல்லது வநரிவலமா கீவழ கண்ட முகவரிக்கு 08.03.2021
வததியன்று மமாணல 5.30 மணிக்குள்வளமா அல்லது அதற்கு முன்பமாகவவமா வமற்படி அலுவலகத்திற்கு ,
அலுவலக வவணல நமாட்களில் கிணடக்கப்தபறுமமாறு அனுப்பக் வகமாரப்படுகிறது.

வமலும,

வமற்படி

விண்ணைப்பதமாரர்கள்

11.03.2021 வததியன்று

திண்டுக்கல் ஒருங்கிணணைந்த மமாவட்ட நீதிமன்றத்தில் 4 வது
இயங்கிவரும

மமாவட்ட

சட்டப்பணிகள்

ஆணணைக்குழ

கமாணல

10.00

மணிக்கு

மமாடியில் உள்ள அணற எண்.14 ல்
அலுவலகத்திற்கு

விண்ணைப்பத்துடன்

இணணைக்கப்பட்டுள்ள ஆவணைங்களின் அசல் மற்றும நகலுடன் ஆவணைங்கள் சரிபமார்ப்பு மற்றும
வநர்கமாணைலுக்கு

வநரில்

ஆஜரமாக

வகமாரப்படுகிறது.

தவறும

நபர்களின்

விண்ணைப்பங்கள்

பரிசீலணனக்கு எடுத்துக் தகமாள்ளப்படமமாட்டமாது என்றும ததரிவித்துக் தகமாள்ளப்படுகின்றது.

குறிப்பு : சட்டம சமார்ந்த தன்னமார்வ ததமாண்டர்கள் பணி நிரந்தர பணி அல்ல. பணி நிரந்தரம தசய்ய
உரிணம வகமாரமுடியமாது.

உயர்திரு. தணலவர் அவர்கள்,
மமாவட்ட சட்டப்பணிகள் ஆணணைக்குழ,
ஒருங்கிணணைந்த நீதிமன்ற வளமாகம,
திண்டுக்கல்-624 004.

PHOTO

திண்டுக்கல் மமாவட்ட சட்டப்பணிகள் ஆணணைக்குழ
சட்டம சமார்ந்த தன்னமார்வ ததமாண்டர்கள் வசர்க்ணக விண்ணைப்பபடிவம
1.

தபயர் (தபரிய எழத்துக்களில்)
Name ( In Capital Letters)

2.

பமாலினம / Sex

3.

வயது / Age

4.

தகப்பனமார் / கணைவர் தபயர்
( Father' s / Husband' s Name

5.

கல்வித் தகுதிகள்/ Educational Qualifcations

6.

ததமாழில் சமார்ந்த கல்வித் தகுதிகள்
Technical Qualifcations

7.

ஜமாதி மற்றும பிரிவு / Community / Caste

8.

மதம / Religion

9.

அலுவலக விலமாசம / Ofce Address

10.

வசிப்பிட விலமாசம / Residential Address

11.

ததமாழில் / Occupation

12.

ததமாணலவபசி எண். / Telephone Number

13.

ணகவபசி எண் / Mobile Number

14.

மின்னஞ்சல் முகவரி / E- mail Address

15.

ஆண் / தபண் / திருநங்ணக
( Male / Female / Transgender)

எப்பகுதியில் சட்டம சமார்ந்த தன்னமார்வ ததமாண்டரமாக
பணி தசய்ய விருமபுகிறீர்கள்

திண்டுக்கல்

Place in which willing to work as Para Legal
Volunteers

வவடசந்தூர்

பழன

ஒட்டன்சத்திரம
நிலக்வகமாட்ணட

மமார்க் தசய்யவும - Tick in the Appropriate
Column

16.

தமாங்கள் ஏற்கனவவ சட்டம சமார்ந்த தன்னமார்வ
ததமாண்டரமாக பணிபுரிந்திருந்தமால் விவரம மற்றும
தசய்த பணிகள் குறித்து ததரிவிக்கவும.
Whether you have already worked as PLV? If
so, details of Service rendered to be stated.

17.

குற்ற வழக்கு,
தசமாத்து சமமந்தப்பட்டமற்றும பிற
நீதிமன்ற
வழக்குகள்
விண்ணைப்பதமாரருக்கு
நிலுணவயில் இருப்பின் அல்லது முடிவுற்றிருப்பின்
அது பற்றிய முழ விபரம

18.

வமலும தமாங்கள் ததரிவிக்கும தகவல்கள் / Other
information if any.

19.

வமற்கண்ட தகவல்களுக்கமான ஆவணைங்களின் நகல்
இணணைக்கப்பட்டுள்ளதமா?

நமாள் / Date :
இடம / Place:

நத்தம
தகமாணடக்கமானல்

ஆம / இல்ணல - எண்ணிக்ணக :

ணகதயழத்து / Signature

குறிப்பு: சட்டம சமார்ந்த தன்னமார்வ ததமாண்டர்கள் பணி நிரந்தர பணி அல்ல. பணி நிரந்தரம தசய்ய உரிணம
வகமாரமுடியமாது.

