
PRINCIPAL DISTRICT COURT, CUDDALORE 

ADVERTISEMENT FOR THE FOLLOWING VACANT POST 

 Applications for the following post (existing vacancy & anticipated vacancy) in respect of 

Judicial Department of Cuddalore District are invited.  With reference to the Hon’ble High Court’s 

order in  W.P.No. 33647/2007 & 32836/2007, dated 29.04.2008, vide G.O., the eligible candidates 

possessing the required educational qualification, age & other qualifications may apply for the said 

posts in the prescribed format, along with copies of all the testimonials & Certificates duly self 

attested.  All the applications should be sent only by post, the eligible candidates, after due certificate 

verification, will be called for the selection process. 

 A call letter has been sent to Cuddalore District Employment officer to sponsor eligible 

candidates for the following vacant post (existing & anticipated vacancy) in respect of Judicial 

Department of Cuddalore District. 

Sl. 

No. 
Name of the Post No. of Vacancy Scale of Pay 

Educational 

Qualification 

Technical Qualification/Other 

skills 

1 Steno typist 

(Purely on temp. 

basis under rule  

16 a(i)) of 

TNJMS 

 

8 

 

MBC & DC  -2 

Gen. Turn     -3(1 W, 1TM-  

                              X/s) 

BC (other than muslims) -2  

                                  (1 W)                          

SC (A)                 -1 

  

5200-20200-

PBIA+GP+ 

2800 

SSLC Passed 

 
Must have passed the 
Government Technical 
Examination both in Typewriting 
and in Shorthand:- (i) by Higher / 
Senior Grade in Tamil and English 
(or) (ii) by Higher / Senior Grade 
in Tamil and Lower/ Junior Grade 
in English (or) (iii) by Higher / 
Senior Grade in English and 
Lower/ Junior Grade in Tamil.  
Note :- Candidates who possess 
intermediate grade shall choose 
Junior Grade column, as the 
intermediate grade is not treated 
as equivalent to Senior Grade. 
 

2 Junior Assistant 

(Purely on temp. 

basis under rule 

16 a(i) of TNJMS 

3 

 

Gen. Turn     - 2(1TM-W) 

BC (other than muslims) -1 

5200-20200-

PBIA+GP+ 

2400 

 

 

 

SSLC Passed - 

3 Typist 

(Purely on temp. 

basis under rule 

16 a(i) of TNJMS 

 

 

6 

 

Gen. Turn     -2(1TM-X/s) 

 

MBC & DC  -2 

BC (other than muslims) -1 

                      (1TM-X/s) 

SC                 -1 

 

 

5200-20200-

PBIA+GP+ 

2400 

SSLC Passed 

 
 Must have passed the 
Government Technical 
Examination in Typewriting:- 
i) by Higher / Senior Grade in 
Tamil and English (or)  
ii)  by Higher / Senior Grade in 
Tamil and Lower/ Junior Grade in 
English (or)  
iii)  by Higher / Senior Grade in 
English and Lower/ Junior Grade 
in Tamil.  
 
 



4 Driver 

 

1 

 

 MBC & DC - 1 

5200-20200-

PBIA+GP+ 

2400 

Passed in VIII 

Std., &  No 

educational 

Qualification 

& Age Limit 

for Ex-

Serviceman. 

LMV – Driving License with 

practical Experience of Driving 

Motor vehicle for the period of 

not less than 5 years. 

5 Examiner & 

Reader  

 

 

2 

 

MBC & DC        - 1 

BC (other than muslims) -1 

5200-20200-

PBIA+GP+ 

2400 

SSLC Passed - 

6 Senior Bailiff 

 

5 

Gen. Turn          -3(1W)              

SC                     -1(TM_W) 

MBC & DC       -1 

5200-20200-

PBIA+GP+ 

2400 

SSLC Passed 

Preferable 

knowledge in 

computers. 

- 

7 Junior Bailiff 

 

18 

 

Gen. Turn        - 4 (1 DW)                    

MBC & DC     - 4 (1 DW) 

SC            - 4 (1 SCA-DW, 
2 DW)                

BC (other than muslim) - 5    

         (1 DW, 1 TM_W)  

BC (Muslim)    - 1 

5200-20200- 

PBIA+GP+ 

2200 

VIII  Passed 

 

  - 

8 Xerox Operator 

 

3 

 

Gen. Turn         - 1 

SC(A)               -1 (DW) 

MBC & DC      -1 

4800-10000-

PBIA+GP+ 

1650 

SSLC Passed Practical experience for the 

period of not less than 6 months 

in the operation of Xerograph 

machine. 

9 Office Assistant 

 

22 

 

MBC & DC – 4 (1TM_W,   

                          1TM_X/s) 

Gen.Turn   -8 

(2W,1TM_W, 1TM,   

                         1Blind)                           

SC            - 4 ( 1 SCA, 1W,  

                      1TM_ X/s) 

ST             - 1 

BC(other than muslims) –5 

         (1W, 1TM_W, 1TM) 

4800-10000-

PBIA+GP+ 

1300 

VIII Passed 

 

- 

10 Full time 

Masalchi/Watch

man/Sanitary 

worker 

 

10 

BC (other than muslims)- 4 

             (1DW, 1TM_W) 

BC(muslims)    -1 

SC                   -2 

MBC & DC    -1 

Gen. Turn       -2   

(1TM_W) 

4800-10000-

PBA+GP+ 

1300 

Able to read & 

Write in Tamil 

- 

 

 

 

 

 

 

 



Age Limit 

 Minimum and Maximum age limit for Sl.No. 1 to 10  as on 01.07.2016 as follows: 

Community Minimum age Maximum age 

SC/ST/SC(A) 18 35 

BC/MBC 18 32 

OC 18 30 

Physically handicapped 18 40 

Ex-Service man 

(SC/ST/SC(A)/BC/MBC) 

- 53 

Ex-service man - OC - 48 

 

Note:  

1. In Sl.No. 10, the age limit shall not apply in the case of appointment of widows to the post of 

Sanitary Worker.  

2. For Sl.No. 1 to 3 and from Sl.No. 5 to 8, there  is no age limit for SC, SC(A), ST, BC, 

MBC/DC candidates possessing higher degree educational qualification than the minimum 

educational qualification mentioned for the post. 

3. For Sl.No. 9 & 10 the age limit mentioned above shall not apply to the appointment of Ex-

servicemen. 

Last Date 

 All the application with recent 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, Certificate only by post on or before  31.03.2016 at          

5.45 p.m. to the under mentioned address. 

The Principal District & Session Judge, 

Principal District Court, 

Cuddalore. 

 

 (The application received after the last date will not be entertained under any 

circumstances) 

 The Principal District & Session Judge, has the power to select the Qualified and eligible 

candidates, to postpone the interview, if circumstances need to annual the advertisement without any 

prior intimation.  The applicants are strictly instructed to follow the instruction issued along with this 

notification. 

             Sd/- P. Dhanabal, 

Place: Cuddalore      Principal District & Session Judge, 

Date : 11.03.2016               Cuddalore. 

 

 



PRINCIPAL DISTRICT COURT, CUDDALORE 
 

Applicants those who have applied earlier to the notification in the advertisement dated 

01.02.2015 by Principal District Court, Cuddalore  for the following post of 12 Junior Assistant,             

2 Examiner & 2 Computer Operator need not re-apply for this notification.  

 

Sl. 

No. 
Name of the Post No. of Vacancy Scale of Pay 

Educational 

Qualification 

Technical 

Qualification/

Other skills 

1 Junior Assistant 
(Purely on temp. basis 
under rule 16 a(i) of 
TNJMS) 
 

12 
General turn – 2 
BC-4 (1 TM_W)(1DW) 
BC (Muslim) – 1 
MBC –3 (1DW) 
SC -2 (1DW ) 

5200-
20200-
PBIA+GP+ 
2400 

SSLC Passed - 

2 Computer Operator 
(Purely on temp. basis) 
 

2 
General turn-1 
SC(A) -1 (1DW) 

5200-
20200-
PBIA+GP+ 
2800 

Bachelor degreein 
Computer Science (or) 
Computer application in 
recognized university 
(or) B.A. (or) B.Sc (or) 
B.Com with diploma in 
computer application 
from recognized 
university 

Typewiriting 
Junior Grade 
English & 
Tamil 

3 Examiner 
 

2 
General turn -1 
SC -1 (1DW) 

5200-
20200-
PBIA+GP+ 
2400 

SSLC Passed - 

 

 

Note: 

     Those who wish to apply freshly for the above Notification of 3 post ( Junior Assistant-12, 

Computer Operator -2, Examiner-2) may also apply. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Instructions to the candidates 

 

 Applicants those who have applied earlier to the notification in the advertisement dated 

01.02.2015 by Principal District Court, Cuddalore  for the post of 12 Junior Assistant,    

2 Examiner & 2 Computer Operator need not re-apply for this notification. 

 A candidate applying for more than one post, should apply in separate application for 

each post.  

 Applicants should mention the post name in the top of the cover for ready reference. 

 All applications should be submitted in the prescribed format, only by post.  If more than one 

application is received, it leads to rejection of application. 

 The recent Passport size photograph of the candidates affixed on the application, should be 

self attested on the top of the photograph.  The photograph should not be stapled and the 

photograph should be affixed in the appropriate place. 

 Incomplete applications will be summarily rejected.  If any of the claim of the applicant is 

found to be false, the application of the candidate will  be rejected without any notice. 

 All further communications/Memo/Intimation for interview will be made only through 

website ecourts.gov.in/tn/cuddalore.  “No individual communication will be sent 

to the applicants other than the communication made in the website, and so the applicants are 

advised to observe further communication in the website. 

 Only self attested photo copies of certificates for age proof, community, education, Technical 

education and Registration card in Employment Exchange to be submitted along with the 

application. Original certificates need not be sent. 

 The application received after the last date 31.03.2016 by 5.45 p.m. will not be 

entertained under any circumstances 

 Applicants applying for the post of Driver & Xerox Operator should submit the experience 

certificate. 

 The applicants should submit the photo ID residence proof along with the application.  It may 

be any two  of the following. 

1. Driving license 

2. Pan Card 

3. 1
st
 page of Bank passbook 

4. Voter’s ID card 

5. Ration card 

 

  Sd/- P. Dhanabal, 

Place: Cuddalore      Principal District & Session Judge, 

Date : 11.03.2016               Cuddalore. 

 

 



A.No.118/16, 11.03.16        முதன்மந நாயட்ட ீதிநன்ம் / கடலூர் நாயட்டம் 
யிண்ணப்ப்டியம் 

 
1. யிண்ணப்ிக்கும் தயினின் பனர் :  

2. யிண்ணப்தாபரின் பனர் :  

3. தந்மத / கணயர் பனர் :  

4. ிந்த தததி நற்றும் யனது (01.07.2016 ன் டி)  

(கல் இமணக்கப்ட தயண்டும்) 

:  

5. ாிம் :  

6. கல்யித் தகுதி 

(8/10/12ம் யகுப்பு சான்ிதழ்கின் கல், நாற்றுச் சான்ிதழ் 

கல் கண்டிப்ாக இமணக்கப்ட தயண்டும், கூடுதல் கல்யித் 

தகுதிக்கு அதற்குரின கல்யிச் சான்ிதழ்கின் கல் 

இமணக்கப்ட தயண்டும்) 

:  

7. இப்ிரிவு (கல் இமணக்கப்ட தயண்டும்) 

(உரினயற்ம ததர்ந்பதடுக்கவும்) 

: OC/ BC/ MBC/ SC/ SCA/ ST 

8. ஜாதி (உட்ிரிவுடன்) :  

9. நதம் :  

10. ிப்ிடம் :  

11. திருநணநாயபா? :  

12 ிபந்தப முகயரி :  

13. முன் அனுயம் :  

14. முன்னுரிமந தகாருகிபீா? (ஆம் ில், உரினயற்ம 

ததர்ந்பதடுக்கவும் உரின சான்ிதமின் கல் இமணக்கப்ட 

தயண்டும்) 

: 1) ஆதபயற் யிதமய 

2) நாற்றுத் திாி 

3) முன்ாள் இபாணுய மடயபீர் 

4) கப்புத் திருநணம் 

பசய்துபகாண்டயர் 

15. தநிழ் யமிக்கற்யபா? ஆம் ில், உரின சான்ிதமின் கல் 

இமணக்கப்ட தயண்டும்) 

:  

16. யிண்ணப்தாபரின் தநல் காயல் துமனில் யமக்கு துவும் 

ிலுமயனில் உள்தா? 

:  

17. இமணக்கப்ட்ட சான்ிதழ்கின் கல்கள் ண்ணிக்மக :  

 
தநற்கண்ட யியபங்கள் அமத்தும் உண்மந  உறுதினிக்கிதன். 
 
 
இடம்: 
ாள்:      யிண்ணப்தாபரின் மகபனாப்ம். 

 



 

முதன்மந நாயட்ட ீதிநன்ம், கடலூர் 

 கடலூர் நாயட்ட ீதித்துறனில் காினாகவுள் (தற்பாறதன நற்றும் 
திர்காத்தில் ற்டும் காினிடங்கள்) ின்யரும் ணினிடங்கற ிபப் தகுதினா 
ர்கிடம் யிண்ணப்ங்கள் யபபயற்கப்டுகின்.  பநலும் நாண்புநிகு சென்ற 
உனர்ீதிநன்ம் W.P.No. 33647/2007 & 32836/2007, ாள் 29.04.2008, ல் அித்த உத்தபயின்டி 
அபசு ஆறணக்குட்ட்ட கல்யித்தகுதி, யனது நற்றும் ி தகுதிகள் சற்ிருக்கும் இதப 
ர்கள் அதற்குரின யிண்ணப்ப்டியத்தில் சுன ொன்ிடப்ட்ட உரின ொன்றுகலடன் தால் 
பம் யிண்ணப்ிக்குநாறு பகட்டு சகாள்ப்டுகிார்கள். 

கடலூர் நாயட்ட ீதிநன்த்தில் காினாக உள் கீழ்கண்ட ணினிடங்கலக்கு 
தகுதி யாய்ந்த ர்கற பர்பக பதர்வுக்கு அனுப்புநாறு கடலூர் நாயட்ட பயற 
யாய்ப்பு அலுயரிடம் பகட்டுக் சகாள்ப்ட்டுள்து. 
 

ய. 
ண் 

தயினின் பனர் 
காினிடங்கின் 
ண்ணிக்மக 

ஊதினம் கல்யித்தகுதி பதாமில் / இதப தகுதி 

1 சுருக்சகழுத்து 
தட்டச்ெர் 
(16 a(i)) TNJMS 

யிதிப்டி 
தற்காிகப் ணி 
அடிப்றடனில் 

8 

நி.ிற்.ய./ெீர்நபிர்  -2 
சாது ிரியிர்      -3 
(1-சண்கள், 1-தநிழ் 
யமிக்கல்யி பன்ால் 
இபாணுயத்திர்) 
ிற்.ய(பஸ்ிம் தயிப)-2 
ஆதிதிபாயிடர் (அரு) -1 

5200-20200-

PBIA+GP+ 

2800 

த்தாம் யகுப்பு 
பதர்ச்ெி 

அபசு சதாமில் கல்யி 
சுருக்சகழுத்து தட்டச்ெில் தநிழ், 
நற்றும் ஆங்கிம் பதுிற 
அல்து தநிமில் பதுிற 
நற்றும் ஆங்கிம் இிற 
அல்து ஆங்கிம் பதுிற 
நற்றும் தநிமில் இிற  

2 இிற 
உதயினார் 
(16 a(i)) TNJMS 

யிதிப்டி 
தற்காிகப் ணி 
அடிப்றடனில் 

3 

சாது ிரியிர்      -2 
 (1 சண்கள் தநிழ் யமி)  
ிற்.ய(பஸ்ிம் தயிப)-1 
 

5200-20200-

PBIA+GP+ 

2400 

த்தாம் யகுப்பு 
பதர்ச்ெி 

- 

3 தட்டச்ெர் 
(16 a(i)) TNJMS 

யிதிப்டி 
தற்காிகப் ணி 
அடிப்றடனில்  

6 

சாது ிரியிர்      -2 
   (1 தநிழ் யமி பன்ால் 
இபாணுயத்திர்) 
நி.ிற்.ய./ெீர்நபிர்  -2 
ிற்.ய(பஸ்ிம் தயிப)-1 
     (1 தநிழ் யமி 
பன்ால் 
இபாணுயத்திர்) 
ஆதிதிபாயிடர்        -1 

5200-20200-

PBIA+GP+ 

2400 

த்தாம் யகுப்பு 
பதர்ச்ெி 

அபசு சதாமில் கல்யி தட்டச்ெில் 
தநிழ், நற்றும் ஆங்கிம் 
பதுிற அல்து தநிமில் 
பதுிற நற்றும் ஆங்கிம் 
இிற அல்து ஆங்கிம் 
பதுிற நற்றும் தநிமில் 
இிற  

4 ஓட்டுர் 
 

1 

 
நி.ிற்.ய./ெீர்நபிர்  -1 
 

5200-20200-

PBIA+GP+ 

2400 

ட்டாம் 
யகுப்பு பதர்ச்ெி 
பன்ால் 
இபாணுயத்தி
ருக்கு 
கல்யித்தகுதி 
நற்றும் யனது 
யபம்பு 
இல்ற,  

இகு பக பநாட்டார் யாக 
ஓட்டுர் உரிநம் (LMV Driving 
License) நற்றும் 5 ஆண்டுகலக்கு 
குறனாநல் பன் அனுயம். 

5 கல் ரிபொதகர் 
நற்றும் கல் 
டிப்ார் 
 

2 

 

நி.ிற்.ய./ெீர்நபிர்  -1 
ிற்.ய(பஸ்ிம் தயிப)-1 
 

5200-20200-

PBIA+GP+ 

2400 

த்தாம் யகுப்பு 
பதர்ச்ெி 
 

 

- 



6 பதுிற 
கட்டறப் 
ணினார்  

5 

சாது ிரியிர்      -3 
   (1 சண்கள்) 
ஆதிதிபாயிடர்        -1   
   (தநிழ்யமி சண்கள்) 
நி.ிற்.ய./ெீர்நபிர்  -1 

5200-20200-

PBIA+GP+ 

2400 

த்தாம் யகுப்பு 
பதர்ச்ெி 

 

கணிினில் ஓபவு தகுதி 
சற்ிருக்க பயண்டும் 

7 இிற 
கட்டறப் 
ணினார்  

18 

 

சாது ிரியிர்       -4 
  (1 ஆதபயற் யிதறய) 
நி.ிற்.ய./ெீர்நபிர்   -4 
  (1 ஆதபயற் யிதறய) 
ஆதிதிபாயிடர்         -4   
  (2 ஆதபயற் யிதறய,    
   1 ஆதிதிபாயிடர் அரு-  
        ஆ.யித) 
ிற்.ய(பஸ்ிம் தயிப)-5 
  (1 ஆதபயற் யிதறய,    
  1 தநிழ்யமி சண்கள்) 
 ிற்.ய(பஸ்ிம்)     -1 

5200-20200- 

PBIA+GP+ 

2200 

ட்டாம் 
யகுப்பு பதர்ச்ெி  

  - 

8 செபாக்ஸ் 
ஆப்பபட்டர்  

3 

சாது ிரியிர்       -1 
ஆதிதிபாயிடர் (அரு)   -1   
  (1 ஆதபயற் யிதறய) 
நி.ிற்.ய./ெீர்நபிர்  -1 

4800-10000-

PBIA+GP+ 

1650 

த்தாம் யகுப்பு 
பதர்ச்ெி 
 

செபாக்ஸ் இனந்திபத்றத 
இனக்குயதற்கு 6 நாதங்கலக்கு 
குறனாநல் பன் அனுயம் 
சற்ிருக்க பயண்டும் 

9 அலுயக 
உதயினார்  

22 

 

நி.ிற்.ய./ெீர்நபிர்   -4 
  (1 தநிழ்யமி சண்கள்,      

1 தநிழ் யமி பன்ால் 
இபாணுயத்திர்) 
சாது ிரியிர்       -8 
   (2 சண்கள், 1 தநிழ் 
யமி சண்கள், 1 தநிழ் 
யமி, 1 
ார்றயனிமந்பதார்) 
ஆதிதிபாயிடர்         -4 
( 1 ஆதிதிபாயிடர் -அரு, 
1சண்கள், 1தநிழ் யமி 
பன்ால் 
இபாணுயத்திர்)) 
மங்குடினிர்        -1 
ிற்.ய(பஸ்ிம் தயிப)-5 
 (1 சண்கள், 1 தநிழ் 
யமி சண்கள், 1 தநிழ் 
யமி) 

4800-10000-

PBIA+GP+ 

1300 

ட்டாம் 
யகுப்பு பதர்ச்ெி  

- 

10 நொல்ெி/ இபவு 
காயர்/ துப்புபவு 
ணினார்  

10 

ிற்.ய(பஸ்ிம் தயிப)-4 
  (1 ஆதபயற் யிதறய, 
1 தநிழ் யமி சண்கள்) 
ிற்.ய(பஸ்ிம்)      -1 
ஆதிதிபாயிடர்         -2 
நி.ிற்.ய./ெீர்நபிர்   -1 
சாது ிரியிர்       -2 
 (1 தநிழ் யமி சண்கள்) 
 

4800-10000-

PBA+GP+ 

1300 

ழுத டிக்க 
சதரிந்திருக்க 
பயண்டும் 

 



யனது யபம்பு: 
 

இப்ிரிவு குமந்த ட்ச 
யனது 

அதிக ட்ச யனது 

ஆதிதிபாயிடர்/ மங்குடினிர் / 
ஆதிதிபாயிடர்(அருந்ததினர்) 

18 35 

ிற்டுத்தப்ட்படார் / நிகவும் 
ிற்டுத்தப்ட்படார் 

18 32 

இதப ிரியிர் 18 30 
உடல் ஊபற்பார் 18 40 
பன்ால் இபாணுயர் 
(ஆதிதிபாயிடர்/ மங்குடினிர் / 
ஆதிதிபாயிடர்(அருந்ததினர்) 
ிற்டுத்தப்ட்படார் / நிகவும் 
ிற்டுத்தப்ட்படார்) 

... 53 

பன்ால் இபாணுயர் 
இதப ிரியிர் 
 

... 48 

குிப்பு: 

1. யரிமச ண் 10 ல் உள் துப்புபவு ணினார் தயிக்கா ினநம் சாருட்டு 
ஆதபயற் யிதமயக்கு உச்ச யனது யபம்பு இல்ம. 

2. யரிமச ண் 1 முதல் 3 நற்றும் யரிமச ண் 5 முதல் 8 யமப உள் 
ணினிடங்கலக்காக குிப்ிடப்ட்டுள் அடிப்றட கல்யித்தகுதிறனயிட அதிக 
ட்டப்டிப்பு கல்யித்தகுதிபறடன SC, ST, BC, MBC/DC ிரியிருக்கு யனது உச்ெ 
யபம்ில்ற. 

3. யரிமச ண் 9 நற்றும்10 ல் உள் ணினிடங்கலக்கு பநப குிப்ிடப்ட்டுள் 
யனது யபம்பு பன்ால் இபாணுயத்திர்க்கு சாருந்தாது. 

கறடெி ாள்: 

யிண்ணப்தாபர்கள் யிண்ணப்த்தில் யது க்கத்தில் ெநீத்தில் டுக்கப்ட்ட 
தங்கது புறகப்டம் ஒட்டப்ட்டு சுன ொன்ிட்டு இறணக்கப்ட்ட உரின 

ொன்ிதழ்கலடன் 31.03.2016 தததி நாம 5.45 நணிக்குள் தால் பம் நட்டுபந 

ின்யரும் பகயரிக்கு ெநர்ப்ிக்கப்ட பயண்டும். 

முதன்மந நாயட்ட ீதிதி, 
முதன்மந நாயட்ட ீதிநன்ம், 

கடலூர். 
 

(31.03.2016 நாம 5.45 க்கு ிகு கிமடக்கப்பறும் யிண்ணப்ங்கள் 
ற்றுக்பகாள்ப்ட நாட்டாது). 



 

தகுதினா ர்கற பதர்வு செய்னவும் தயிர்க்க படினாத காபணங்கள் ற்ட்டால் 

பர்காணற ஒத்திறயக்கவும் ினந அிக்றகறன பன்ியிப்ின்ி பத்து செய்னவும் 

கடலூர் பதன்றந நாயட்ட ீதிதி அயர்கலக்கு பழு அதிகாபபம் உண்டு.  இத்துடன் 

இறணக்கப்ட்டுள் யிண்ணப்த்தாபர்கலக்கா அிவுறுத்தற டித்து தயாது 

ின்ற்றுநாறு யிண்ணப்த்தாபர்கள் பகட்டுக்சகாள்ப்டுகிார்கள். 

 

இடம்: கடலூர்          Sd/- P. Dhanabal, 

பததி : 11.03.2016     பதன்றந நாயட்ட ீதிதி, 
        கடலூர். 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

பதன்றந நாயட்ட ீதிநன்ம், கடலூர் 

 கடலூர் பதன்றந நாயட்ட ீதிநன்த்தால், 01.02.2015 அன்று சயினிடப்ட்ட 

காிணினிடங்கலக்கா யிம்ப அியிப்ின்டி கணிி இனக்குர்-2, இிற 

உதயினார் -12 நற்றும் கல் ரிபொதகர்-2 ஆகின தயிகலக்கு யிண்ணப்ித்த 

யிண்ணப்த்தாபர்கள் நீண்டும் அந்த தயிகலக்கு யிண்ணப்ிக்க பதறயனில்ற.  

 

ய. 
ண் 

தயினின் பனர் 
காினிடங்கின் 
ண்ணிக்மக 

ஊதினம் கல்யித்தகுதி 
பதாமில் / 
இதப தகுதி 

1 இிற உதயினார் 
(16 a(i) TNJMS யிதிப்டி 
தற்காிகப் ணி 
அடிப்றடனில்)  

12 

சாது ிரியிர்-2 
ிற்,ய,-4 (ஆதபயற் 
யிதறயகள்-1) 
ிற்.ய. (பஸ்ிம்)-1 
நி.ிற்.ய.-3 
ஆதிதிபாயிடர்-2 
(ஆத.யிதறய-1) 

5200-

20200-

PBIA+GP+ 

2400 

த்தாம் யகுப்பு பதர்ச்ெி - 

2 கணிி இனக்குர் 
(தற்காிகப் ணி 
அடிப்றடனில்) 
 

2 

சாது ிரியிர்-1 
ஆதிதிபாயிடர்(A)-1 
(ஆத.யிதறய-1) 

5200-

20200-

PBIA+GP+ 

2800 

அங்கீகரிக்கப்ட்ட 
தாயசதாரு 
ல்கறகமகத்தில் 
கணிி அியினில் 
இங்கற ட்டம் (அ) 
ி.. (அ) ி.ஸ்.ெி.(அ) 
ி.காம். உடன் 
கணிினில் 
ட்டனப்டிப்பு 

தநிழ் 
நற்றும் 
ஆங்கி 
தட்டச்ெில் 
இிற 

3 கல் ரிபொதகர்  
 

2 

சாது ிரியிர்-1 
ஆதிதிபாயிடர்-1 
(ஆத.யிதறய-1) 

5200-

20200-

PBIA+GP+ 

2400 

த்தாம் யகுப்பு பதர்ச்ெி 
 

 

- 

 

குிப்பு: 

 பநற்கூின 3 காிப்ணினிடங்கலக்கு (கணிி இனக்குர்-2, இிற 

உதயினார் -12 நற்றும் கல் ரிபொதகர்-2) புதிதாக யிண்ணப்ிக்க யிரும்புயர்கள் 

யிண்ணப்ிக்காம். 

 

 

 



யிண்ணப்த்தாபர்கலக்கா அிவுறபகள் 

 கடலூர் முதன்மந நாயட்ட ீதிநன்த்தால், 01.02.2015 அன்று பயினிடப்ட்ட 
காிணினிடங்கலக்கா யிம்ப அியிப்ின்டி கணிி இனக்குர்-2, 
இிம உதயினார் -12 நற்றும் கல் ரிதசாதகர்-2 ஆகின தயிகலக்கு 
யிண்ணப்ித்த யிண்ணப்த்தாபர்கள் நீண்டும் அந்த தயிகலக்கு 
யிண்ணப்ிக்க ததமயனில்ம.  

 ஒரு யிண்ணப்தாபர் ஒரு தயிக்கு தநல் யிண்ணப்ித்தால் ஒவ்பயாரு 
தயிக்கும் தித்தி யிண்ணப்ம் அனுப் தயண்டும். 

 யிண்ணப்தாபர் யிண்ணப்த்தின் உமனின் தநல் யிண்ணப்ிக்கும் தயினின் 
பனமப ழுதி அனுப் தயண்டும். 

 யிண்ணப்ங்கள் அதற்கா டியத்தில் பூர்த்தி செய்னப்ட்டு, தால் பநாக 
நட்டுபந அனுப்ப்ட பயண்டும்.  ஒன்றுக்கு பநற்ட்டு ெநர்ப்ிக்கப்டும் 
யிண்ணப்ங்கள் ிபாகரிக்கப்டும். 

 புறகப்டத்றத, யிண்ணப்த்தில் அதற்சக குிப்ிடப்ட்டுள் இடத்தில் ஒட்ட 
பயண்டும். புறகப்டத்தின் பநல்பும் சுன ொன்சாப்நிட பயண்டும்.  
புறகப்டத்றத யிண்ணப்த்தில் ின் அடித்து இறணக்க கூடாது. 

 பழுறநனாக பூர்த்தி செய்னப்டாத யிண்ணப்ங்கள் நற்றும் தயா தகயல்கள் 
சகாண்டுள் யிண்ணப்ங்கள் ஆபம்த்திபபன ிபாகரிக்கப்டும். 

 அறத்து தகயல் ரிநாற்ங்கலம், பதர்வு பர்காணலுக்கா அறமப்பு 

ecourts.gov.in/tn/cuddalore ன் இறணனத யறதத்தில் நட்டுபந 
சயினிடப்டும்.  பயறு ந்த யறகனா பறனிலும் யிண்ணப்தாபருக்கு 
திப்ட்ட பறனில் தகயல்கள் சதரியிக்கப்டநாட்டாது.  பய, 
யிண்ணப்தாபர்கள் சதாடர்ந்து பநற்கூின இறணனத யறதத்றத சதாடர்ந்து 
கயித்து தகயல்கற அிந்து சகாள்லநாறு சதரியிக்கப்டுகிது. 

 சுன ொன்சாப்நிடப்ட்ட யனது, ொதி, கல்யி, சதாமிற்கல்யி நற்றும் பயற 
யாய்ப்பு அலுயக திவு அட்றட ஆகின கல் ொன்ிதழ்கள் நட்டுபந 
யிண்ணப்த்துடன் ெநர்ப்ிக்கப்ட பயண்டும். க்காபணம் சகாண்டும் அெல் 
ொன்ாயணங்கள் இறணக்கப்டக் கூடாது. 

 ஓட்டுர் நற்றும் செபாக்ஸ் ஆப்பபட்டர் தயிக்கு யிண்ணப்ிக்கும் 
யிண்ணப்தாபர்கள் தங்கலறடன பன் அனுய ொன்ிதறம ெநர்ப்ிக்க 
பயண்டும். 

 31.03.2016 நாம 5.45 க்கு ிகு கிமடக்கப்பறும் யிண்ணப்ங்கள் 
ற்றுக்பகாள்ப்ட நாட்டாது. 

 யிண்ணப்தாபர்கின் இருப்ிட ொன்றுக்கா, கீபம குிப்ிடப்ட்டுள் 
புறகப்டத்துடன் கூடின ஆயணங்கில் பதனும் இபண்டின் புறகப்ட கல் 
யிண்ணப்த்துடன் இறணக்கப்ட பயண்டும். 
1. ஓட்டுர் உரிநம் 
2. ான் கார்டு 
3. யங்கி ாஸ் புத்தகத்தின் பதல் க்கம் 
4. யாக்கார் அட்றட 
5. குடும் அட்றட 

 

இடம்: கடலூர்          Sd/- P. Dhanabal, 

பததி : 11.03.2016     பதன்றந நாயட்ட ீதிதி, 
        கடலூர். 


