
அறிவிக்கை எண்:01/2022                         நாள்: 13.10.2022 

 

மதுரை மாவட்டத்தில் கூட்டுறவுச்சங்கங்களின் பதிவாளரின் கட்டுப்பாட்டிலுள்ள 

கூட்டுறவுச்சங்கங்களால் நடத்தப்படும் நியாயவிரைக்கரடகளுக்கு விற்பரையாளர்கள் (Salesman) 

மற்றும் கட்டுநர்கள் (Packer) பதவிகளுக்கு நநைடி நியமைம் சசய்வதற்காை விண்ணப்பங்கள் 

தகுதிவாய்ந்த விண்ணப்பதாைர்களிடமிருந்து https://drbmadurai.net என்ற இரணயதளம் வழியாக Online 

மூலம் மட்டுமம  14/11/2022  அன்று பிற்பகல் 5.45  மணிவரை வைநவற்கப்படுகின்றை. 

 

வ. 

எண். 

மநரடி நியமன பதவி 

விவரம்     
சம்பள விகிதம் கூட்டுறவு நிறுவனத்தின் பபயர் 

ைாலிப் 

பணியிடங்ைளின்  

எண்ணிக்கை 

1. 

 நியாய விரைக்கரட 

விற்பரையாளர் 

(Salesman) 
  

 

1. சதாகுப்பு 

ஊதியம்   

ரூ.    6250/-   

நியமை 

நாளிலிருந்து 

ஓைாண்டு வரை  

 

2. ஓைாண்டுக்குப் 

பிறகுஊதிய  

விகிதம்ரூ. 8600-

29000 
 

ஏ 2989 சகாட்டாம்பட்டி சதாடக்க 

நவளாண்ரம கூட்டுறவு 

கடன் சங்கம் 

2 

2 

ஏ 2982 பள்ளப்பட்டி சதாடக்க 

நவளாண்ரம கூட்டுறவு கடன் 

சங்கம் 

2 

3 

ஏ 2921 குன்ைாைம்பட்டி சதாடக்க 

நவளாண்ரம கூட்டுறவு 

   கடன் சங்கம் 

1 

4 

ஏ 1971 தும்ரபப்பட்டி சதாடக்க 

நவளாண்ரம கூட்டுறவு கடன் 

சங்கம் 

1 

5 

ஏ 2479 சசாக்கலிங்கபுைம் சதாடக்க 

நவளாண்ரம கூட்டுறவு 

கடன் சங்கம் 

3 

6 

 நியாய விரைக்கரட 

விற்பரையாளர் 

(Salesman) 
  

 

1. சதாகுப்பு 

ஊதியம்   

ரூ.    6250/-   

நியமை 

நாளிலிருந்து 

ஓைாண்டு வரை  

 

2. ஓைாண்டுக்குப் 

பிறகுஊதிய  

விகிதம்ரூ. 8600-

29000 
 

ஏ 2980 எட்டிமங்கைம் சதாடக்க 

நவளாண்ரம கூட்டுறவு கடன் 

சங்கம் 

1 

7 

ஏ 2540 நசக்கிபட்டி சதாடக்க 

நவளாண்ரம கூட்டுறவு  கடன் 

சங்கம் 

1 

8 
ஏ 3065 பூண்டி சதாடக்க நவளாண்ரம 

கூட்டுறவு கடன் சங்கம் 
3 

9 

ஏ 2147 மாங்குளம் சதாடக்க 

நவளாண்ரம கூட்டுறவு கடன் 

சங்கம் 

1 

10 

ஏ 2984 கருப்பாயூைணி சதாடக்க 

நவளாண்ரம கூட்டுறவு கடன் 

சங்கம் 

5 

11 

ஏ 2341 சக்கிமங்கைம் சதாடக்க 

நவளாண்ரம கூட்டுறவு கடன் 

சங்கம் 

3 

மாவட்ட ஆள்மசர்ப்பு நிகலயம் 

எண்.153 திருப்பரங்குன்றம் சாகல  

பழங்ைாநத்தம் ரவுண்டானா அருகில் 

மதுகர 625 003  
 

https://drbmadurai.net/


2 

 

12 

ஏ 2929 சபரியபட்டி சதாடக்க 

நவளாண்ரம கூட்டுறவு கடன் 

சங்கம் 

2 

13 

ஏ 2950 கருப்ரபயாபுைம் சதாடக்க 

நவளாண்ரம கூட்டுறவு 

கடன் சங்கம் 

2 

14 
ஏ 1225 நதனூர் சதாடக்க நவளாண்ரம 

கூட்டுறவு கடன் சங்கம் 
1 

15 

ஏ 2985 நாவினிப்பட்டி சதாடக்க 

நவளாண்ரம கூட்டுறவு கடன் 

சங்கம் 

1 

16 

ஏ 2928 சிறுவாரள சதாடக்க 

நவளாண்ரம கூட்டுறவு கடன் 

சங்கம் 

2 

17 

ஏ 2558 வரளயங்குைம் சதாடக்க 

நவளாண்ரம கூட்டுறவு 

கடன் சங்கம் 

1 

18 

 நியாய விரைக்கரட 

விற்பரையாளர் 

(Salesman) 
  

 

1. சதாகுப்பு 

ஊதியம்   

ரூ.    6250/-   

நியமை 

நாளிலிருந்து 

ஓைாண்டு வரை  

 

2. ஓைாண்டுக்குப் 

பிறகுஊதிய  

விகிதம்ரூ. 8600-

29000 

 

ஏ 2485 கூத்தியார்குண்டு சதாடக்க 

நவளாண்ரம கூட்டுறவு 

கடன் சங்கம் 

 

1 

19 

ஏ 401 குமாைம் சதாடக்க நவளாண்ரம 

கூட்டுறவு கடன் சங்கம் 

 

1 

20 

ஏ 2933 சத்திைசவள்ளாளப்பட்டி 

சதாடக்க நவளாண்ரம கூட்டுறவு 

கடன் சங்கம் 

 

1 

21 

ஏ 2924 முடுவார்பட்டி சதாடக்க 

நவளாண்ரம கூட்டுறவு கடன் 

சங்கம் 

1 

22 

ஏ 2970 சவள்ரளயம்பட்டி சதாடக்க 

நவளாண்ரம கூட்டுறவு 

கடன் சங்கம் 

2 

23 

ஏ 2918 அச்சம்பட்டி சதாடக்க 

நவளாண்ரம கூட்டுறவு கடன் 

சங்கம் 

1 

24 

ஏ 2484 அைங்காநல்லூர் சதாடக்க 

நவளாண்ரம கூட்டுறவு 

கடன் சங்கம் 

2 

25 

ஏ 2930 பிநமட்டுப்பட்டி சதாடக்க 

நவளாண்ரம கூட்டுறவு 

கடன் சங்கம் 

1 

26 

ஏ 1442 உறங்கான்பட்டி சதாடக்க 

நவளாண்ரம கூட்டுறவு 

கடன் சங்கம் 

2 

27 

ஏ 1320 கீரையூர் சதாடக்க 

நவளாண்ரம கூட்டுறவு கடன் 

சங்கம் 

1 

28 

ஏ 2235 அம்பைக்காைன்பட்டி 

சதாடக்க நவளாண்ரம கூட்டுறவு 

கடன் சங்கம் 

1 

29 

 நியாய விரைக்கரட 

விற்பரையாளர் 

(Salesman) 
  

 

1. சதாகுப்பு 

ஊதியம்   

ரூ.    6250/-   

நியமை 

நாளிலிருந்து 

ஏ 362 சகாட்டக்குடி சதாடக்க 

நவளாண்ரம கூட்டுறவு 

கடன் சங்கம் 

2 

30 

ஏ 2079 கீைவளவு சதாடக்க 

நவளாண்ரம கூட்டுறவு கடன் 

சங்கம்  

2 



3 

 

31 

ஓைாண்டு வரை  

 

2. ஓைாண்டுக்குப் 

பிறகுஊதிய  

விகிதம்ரூ. 8600-

29000 

 

ஏ 2348 கிடாரிப்பட்டி சதாடக்க 

நவளாண்ரம கூட்டுறவு 

கடன் சங்கம் 

1 

32 

ஏ 2919 சதற்குத்சதரு சதாடக்க 

நவளாண்ரம கூட்டுறவு கடன் 

சங்கம் 

1 

33 

ஏ 372 கல்ைம்பட்டி சதாடக்க 

நவளாண்ரம கூட்டுறவு கடன் 

சங்கம் 

1 

34 

ஏ 2481 தனியாமங்கைம் சதாடக்க 

நவளாண்ரம கூட்டுறவு 

கடன் சங்கம் 

2 

35 
ஏ 2987 நமலூர் சதாடக்க நவளாண்ரம 

கூட்டுறவு கடன் சங்கம் 
1 

36 

ஏ 2960 கச்ரசகட்டி சதாடக்க 

நவளாண்ரம கூட்டுறவு கடன் 

சங்கம் 

4 

37 

ஏ 2988 மன்ைாடி மங்கைம் சதாடக்க 

நவளாண்ரம கூட்டுறவு 

கடன் சங்கம் 

1 

38 

ஏ 2959 சதன்கரை சதாடக்க 

நவளாண்ரம கூட்டுறவு கடன் 

சங்கம் 

1 

39 

ஏ 2822 திருநகர் கூட்டுறவு 

பண்டகசாரை 

 

1 

40 

ஏ 2907 பாைத்  உபநயாகிப்நபார் 

கூட்டுறவு பண்டகசாரை 

 

2 

41 

 நியாய விரைக்கரட 

விற்பரையாளர் 

(Salesman) 
  

 

1. சதாகுப்பு 

ஊதியம்   

ரூ.    6250/-   

நியமை 

நாளிலிருந்து 

ஓைாண்டு வரை  

 

2. ஓைாண்டுக்குப் 

பிறகுஊதிய  

விகிதம்ரூ. 8600-

29000 

 

ஏ 2911  மாநிை அைசு ஊழியர்கள்  

கூட்டுறவு பண்டகசாரை 

 

2 

42 

ஏ 2885 மதுரை மகால் நுகர்நவார் 

கூட்டுறவு பண்டகசாரை 

 

1 

43 

ஏ 2798 ஸ்ரீ மீைாட்சி சிவகாமி மில் 

சதாழிைாளர்கள் கூட்டுறவு 

பண்டகசாரை 

1 

44 

ஏ 3087 தமிழ்நாடு மின்சாை வாரிய 

பணியாளர்கள் கூட்டுறவு 

பண்டகசாரை 

1 

45 

ஏ 1235 மதுரை தாலுகா நவளாண் 

விரளசபாருள் உற்பத்தியாளர்கள் 

கூட்டுறவு விற்பரைச் சங்கம் 

 

4 

46 

ஏ 2478 நமலூர் தாலுகா நவளாண் 

விரளசபாருள் உற்பத்தியாளர்கள் 

கூட்டுறவு விற்பரைச் சங்கம் 

 

7 

47 

எம்.யூ 5 வாடிப்பட்டி தாலுகா 

நவளாண் விரளசபாருள் 

உற்பத்தியாளர்கள் கூட்டுறவு 

விற்பரைச் சங்கம் 

 

1 

48 

ஏ 2482 திருப்பைங்குன்றம் நகை 

கூட்டுறவு கடன் சங்கம் 

 

3 



4 

 

49 

ஏ 2401 ஒத்தக்கரட நகை கூட்டுறவு 

கடன் சங்கம் 

 

2 

50 

ஏ 1437 மதுரை மாவட்ட பாண்டியன் 

நுகர்நவார் கூட்டுறவு 

சமாத்த விற்பரை பண்டகசாரை 

 

20 

51 

 நியாய விரைக்கரட 

விற்பரையாளர் 

(Salesman) 
  

 

1. சதாகுப்பு 

ஊதியம்   

ரூ.    6250/-   

நியமை 

நாளிலிருந்து 

ஓைாண்டு வரை  

 

2. ஓைாண்டுக்குப் 

பிறகுஊதிய  

விகிதம்ரூ. 8600-

29000 

 

ஏ 2519 கிண்ணிமங்கைம் சதாடக்க 

நவளாண்ரம கூட்டுறவு கடன் 

சங்கம்  

 

1 

52 

ஏ 259 அைப்பைநசரி சதாடக்க 

நவளாண்ரம கூட்டுறவு கடன் 

சங்கம் 

2 

53 

எம்.டி.தனி. 70 ஆைம்பட்டி சதாடக்க 

நவளாண்ரம கூட்டுறவு கடன் 

சங்கம் 

1 

54 

எம்.டி.தனி. 47 மீைாட்சிபுைம் சதாடக்க 

நவளாண்ரம கூட்டுறவு கடன் 

சங்கம் 

 

1 

55 

எம்.டி.தனி. 35 பாைகிருஷ்ணமறவபட்டி 

சதாடக்க நவளாண்ரம கூட்டுறவு 

கடன் 

சங்கம் 

1 

56 

எம்.டி.தனி. 37 ஆவல்சூைன்பட்டி 

சதாடக்க நவளாண்ரம கூட்டுறவு 

கடன்சங்கம் 

1 

57 

ஏ 1142 நக .சவள்ளாகுளம்  சதாடக்க 

நவளாண்ரம கூட்டுறவு கடன் 

சங்கம் 

1 

58 

எம்.யூ 62 நமைஉப்பிலிக்குண்டு 

சதாடக்க நவளாண்ரம கூட்டுறவு 

கடன்சங்கம் 

4 

59 

எம்.டி.தனி.  118 நபாத்தநதி சதாடக்க 

நவளாண்ரம கூட்டுறவு கடன் 

சங்கம் 

1 

60 

எம்.டி.தனி. 115 சபரியபூைாங்குளம் 

சதாடக்க நவளாண்ரம கூட்டுறவு 

கடன்சங்கம் 

2 

61 

எம்.டி.தனி. 107 சிைார்பட்டி சதாடக்க 

நவளாண்ரம கூட்டுறவு கடன் 

சங்கம் 

1 

62 

 நியாய விரைக்கரட 

விற்பரையாளர் 

(Salesman) 
  

 

1. சதாகுப்பு 

ஊதியம்   

ரூ.    6250/-   

நியமை 

நாளிலிருந்து 

ஓைாண்டு வரை  

 

2. ஓைாண்டுக்குப் 

பிறகுஊதிய  

விகிதம்ரூ. 8600-

29000 

 

எம்.டி.தனி. 51 சுந்தைலிங்காபுைம் 

சதாடக்க நவளாண்ரம கூட்டுறவு 

கடன்சங்கம் 

 

1 

63 

ஏ 2010 வி.சைட்டிைபட்டி சதாடக்க 

நவளாண்ரம கூட்டுறவு கடன் 

சங்கம் 

1 

64 

எம்.டி.தனி. 87 பி .புதூர்  சதாடக்க 

நவளாண்ரம கூட்டுறவு கடன் 

சங்கம் 

1 

65 

எம்.டி.தனி. 88 சாப்டுர் சதாடக்க 

நவளாண்ரம கூட்டுறவு கடன் 

சங்கம் 

1 

66 

ஏ 2096 மள்ளப்புைம் சதாடக்க 

நவளாண்ரம கூட்டுறவு கடன் 

சங்கம் 

 

1 



5 

 

67 

ஏ 1318 சூைப்புைம் சதாடக்க 

நவளாண்ரம கூட்டுறவு கடன் 

சங்கம் 

1 

68 

எம்.டி.தனி. 62 சபருங்காமநல்லூர் 

சதாடக்க நவளாண்ரம கூட்டுறவு 

கடன்சங்கம் 

1 

69 

எம்.டி.தனி.  4 இ .நகாட்ரடபட்டி  

சதாடக்க நவளாண்ரம கூட்டுறவு 

கடன் சங்கம் 

1 

70 

எம்.டி.தனி. 34 பாப்பிநாயக்கன்பட்டி 

சதாடக்க நவளாண்ரம கூட்டுறவு 

கடன்சங்கம் 

1 

71 

எம்.டி.தனி. 90 தாரடயம்பட்டி 

சதாடக்க நவளாண்ரம கூட்டுறவு 

கடன் சங்கம் 

 

1 

72 

எம்.டி.தனி. 28 நமைதிருமாணிக்கம் 

சதாடக்க நவளாண்ரம கூட்டுறவு 

கடன் சங்கம் 

 

1 

73 

 நியாய விரைக்கரட 

விற்பரையாளர் 

(Salesman) 
  

 

1. சதாகுப்பு 

ஊதியம்   

ரூ.  6250/-   

நியமை 

நாளிலிருந்து 

ஓைாண்டு வரை  

 

2. ஓைாண்டுக்குப் 

பிறகுஊதிய  

விகிதம் ரூ. 8600-

29000 

 

எம்.டி.தனி. 29 திடியன் சதாடக்க  

நவளாண்ரம கூட்டுறவு கடன் 

சங்கம் 

1 

74 

ஏ 1193 நமைசபருமாள்பட்டி சதாடக்க 

நவளாண்ரம கூட்டுறவு கடன் 

சங்கம் 

1 

75 

எம்.யூ 4 கீைப்பட்டி சதாடக்க 

நவளாண்ரம கூட்டுறவு கடன் 

சங்கம் 

1 

76 

எம்.டி.தனி. 117 அய்யம்பட்டி சதாடக்க 

நவளாண்ரம கூட்டுறவு கடன் 

சங்கம் 

 

1 

77 

எம்.டி.தனி. 103 குப்பணம்பட்டி 

சதாடக்க நவளாண்ரம கூட்டுறவு 

கடன் 

சங்கம் 

3 

78 

ஏ 551 நக .நாட்டாபட்டி  சதாடக்க 

நவளாண்ரம கூட்டுறவு கடன் 

சங்கம் 

1 

79 

எம்.டி.தனி. 104 சகாடிக்குளம் சதாடக்க 

நவளாண்ரம கூட்டுறவு கடன் 

சங்கம்  

 

1 

80 

ஏ 1462  திருமங்கைம் தாலுகா 

நவளாண் விரளசபாருள் 

உற்பத்தியாளர்கள் கூட்டுறவு 

விற்பரைச் சங்கம் 

 

3 

81 

எம்.யூ 8 உசிைம்பட்டி தாலுகா 

நவளாண் விரளசபாருள் 

உற்பத்தியாளர்கள் கூட்டுறவு 

விற்பரைச் சங்கம் 

 

2 

 பமாத்தம் 148 
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வ. 

எண். 

மநரடி நியமன பதவி 

விவரம்     
சம்பள விகிதம் கூட்டுறவு நிறுவனத்தின் பபயர் 

ைாலிப் 

பணியிடங்ைளின்  

எண்ணிக்கை 

1 

நியாய 

விரைக்கரட 

கட்டுநர் 

( Packer) 
 

1. பதாகுப்பு 

ஊதியம் ரூ. 5500/-                    

நியமன 

நாளிலிருந்து 

ஓராண்டு வகர  

2. ஓராண்டுக்குப் 

பிறகு 

ஊதியவிகிதம் 

ரூ. 7800-26000 

ஏ 2984  கருப்பாயூைணி சதாடக்க 

நவளாண்ரம கூட்டுறவு கடன் 

சங்கம் 

2 

2 ஏ 1637 தபால்தந்தி கூட்டுறவு 

பண்டகசாரை 

1 

3 

எம்.எம். 3255 எம்.நக.புைம் 

சநசவாளர்கள் கூட்டுறவு 

பண்டகசாரை 

2 

4 

ஏ 1235 மதுரை தாலுகா நவளாண் 

விரளசபாருள் உற்பத்தியாளர்கள் 

கூட்டுறவு விற்பரைச் சங்கம் 

4 

5 

ஏ 1437 மதுரை மாவட்ட பாண்டியன் 

நுகர்நவார் கூட்டுறவு 

சமாத்த விற்பரை பண்டகசாரை 

5 

6 

ஏ 1596 நபரையூர் சதாடக்க 

நவளாண்ரம கூட்டுறவு கடன் 

சங்கம் 

1 

 பமாத்தம் 15 

 பமாத்த ைாலிப்பணியிடங்ைள் (விற்பகனயாளர் + ைட்டுநர்) 163 

குறிப்பு :மதிப்பிடப்பட்ட காலிப்பணியிடங்களின்(Estimated Vacancy) எண்ணிக்ரக 

தற்காலிகமாைது (Tentative) மற்றும் மாற்றத்திற்கு உட்பட்டது. 

 
 

 

1. நிபந்தகனைள்:- 
 

1. நமற்படி பதவிகளுக்காை நநைடி நியமைத்தின் நபாது அைசுப்பணியாளர்கள் நதர்வுக்குப்பின் 

பற்றப்படும் வகுப்பு சுைற்சி முரற ஒட்டுசமாத்த நியமைத்திற்கும் கீழ்கண்டவாறு 

பின்பற்றப்படும். 
 

 

 

 

 

பதவி 

சமாத்த 

காலிப் 

பணியிடம் 

வகுப்புவாரி இடஒதுக்கீடு 

சபாது 

GT 

பிற்படுத்தப்பட்

நடார்  BC 

பிற்படுத்தப் 

பட்நடார் 

(இஸ்ைாமியர்) 

BC(M) 

மிகவும்பிற் 

படுத்தபட்நடா

ர் / சீர்மைபிைர்  

MBC/DNC 

ஆதி 

திைாவிடர்  

SC 

ஆதிதிைாவிடர்அ

ருந்ததியர்  SC(A) 

பைங் 

குடியிைர்  

ST 

1. விற்பரையாளர் 148 45 40 5 30 22 4 2 

2. கட்டுநர் 15 6 3 0 3 2 1 0 

 
 

 

2. நியமைத்தின் நபாது தகுதியாை சபண் விண்ணப்பதாைர்கள் நபாதுமாை அளவு இல்ைாத 

நபாது சபண்களுக்காை ஒதுக்கீடு எண்ணிக்ரகரயத் தகுதிவாய்ந்த அநத வகுப்பிரைச் சார்ந்த 

ஆண்கரளக் சகாண்டு நிைப்பப்படும். 

 

3. இத்சதரிவுக்கு நரடமுரறயில் உள்ள தமிழ்நாடு அைசுப்பணியாளர் நதர்வுக்குப்பின் 

பற்றப்படும் இடஒதுக்கீடு மற்றும் இைச்சுைற்சி முரற ஒட்டுசமாத்த நியமைத்திற்கும் 

பின்பற்றப்படும். 
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4. நமற்குறிப்பிட்ட காலிப்பணியிடங்களில் சபண்கள், ஆதைவற்ற விதரவகள், முன்ைாள் 

இைாணுவத்திைர், தமிழ் வழியில் பயின்நறார், மாற்றுத்திறைாளிகள் நபான்ற இைங்களின் 

கீழ்வரும் காலிப்பணியிடங்களுக்காை இடஒதுக்கீடுவிதிகள் நரடமுரறயில் உள்ள அைசு 

ஆரணகளின்படி பின்பற்றப்படும். 

 

5. நமற்படி சம்பளவிகிதம் மற்றும் இதைப்படிகள் நமற்குறிப்பிட்ட கூட்டுறவுச்சங்கங்களின் 

பணியாளர் பணிநிரை குறித்த சிறப்புத்துரணவிதிகளுக்குட்பட்டு அரமயும். 

 

6. சதரிவு சசய்யப்படும் விண்ணப்பதாைர்கள் அவர்களுக்கு ஒதுக்கப்படும் சம்பந்தப்பட்ட 

கூட்டுறவுச்சங்கத்தின் துரணவிதிகளுக்குட்பட்டு பணியாற்ற நவண்டும். 

 

7. பதரிவு பசய்யப்படும் விண்ணப்பதாரர்ைளின் பதரிவு முற்றிலும் தற்ைாலிைமானமத. 

 

8. நமற்படி பணியிடங்களுக்காை நதர்வுகுறித்து ஏநதனும் முரறயீடு சசய்வதாயின் இத்நதர்வு 

முடிவு சவளியிடப்பட்ட 90 நாட்களுக்குள் மாவட்ட ஆள்நசர்ப்பு நிரையத்தில் 

உரியகாைணங்களுடன் நமல்முரறயீடு சசய்யப்பட நவண்டும்.  அதற்குப் பின்ைர் 

சபறப்படும் நமல்முரறயீடுகள் ஏற்கப்படமாட்டாது. 
 

 
 

2. உடற்தகுதி சான்றிதழ்:- 

 
 

சதரிவு சசய்யப்படும் மாற்றுத்திறைாளிகள்,  தங்களது குரறபாடு தாங்கள் சதரிவு 

சசய்யப்படும் பதவிகளுக்குரிய சபாறுப்புகரள முழுத்திறனுடன் நிரறநவற்றுவதற்குத் 

தரடயாக இருக்காது என்பதற்காை சான்றிதரை மருத்துவக் குழுவிடம் சபற்று 

சமர்ப்பிக்கநவண்டும். 

 
 

3. தகுதிைள்:- 

அ. வயது (01.07.2022 அன்றுள்ளவாறு) 
 

1. விண்ணப்பதாைர்கள் 01.07.2022- அன்று 18 வயதுபூர்த்தி அரடந்தவர்களாக 

இருக்கநவண்டும். 

            வயது உச்ச வரம்பு 

 

i) 

ஆதிதிைாவிடர், அருந்ததியர், பைங்குடியிைர், மிகவும் 

பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பிைர் / சீர்மைபிைர், பிற்படுத்தப்பட்ட 

வகுப்பிைர், பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பிைர் (முஸ்லீம்) மற்றும் 

இவ்வகுப்புகரளச் சார்ந்த முன்ைாள் இைாணுவத்திைர் மற்றும் 

மாற்றுத்திறைாளிகள். 

வயதுவைம்புஇல்ரை 

ii) இதைவகுப்பிைர் (OC) 32வயது 

iii) அரைத்து இைத்ரதச் சார்ந்த ஆதைவற்ற விதரவகள் வயதுவைம்புஇல்ரை 

iv) இதைவகுப்பிரைச் (OC) சார்ந்த முன்ைாள் இைாணுவத்திைர்  50வயது 

v) இதைவகுப்பிரைச்  (OC) சார்ந்த மாற்றுத் திறைாளிகள் 42வயது 

 

 

 

ஆ. ைல்வித்தகுதிைள்:- 

 
 

1. விற்பரையாளர் நமல்நிரைவகுப்பு (+2 நதர்ச்சி) (அல்ைது) அதற்கு இரணயாை 

கல்விதகுதி நதர்ச்சி 

 

2. கட்டுநர் 
 

 

பள்ளி இறுதி வகுப்பு நதர்ச்சி 

(பத்தாம் வகுப்பு நதர்ச்சி)  
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4. தமிழ் பமாழித் திறன்:- 
 

 

விண்ணப்பதாைர் இந்த அறிவிப்பு சவளியிடும் நாளன்றுதமிழ் சமாழியில் எழுதப்படிக்க 

நபாதுமாை திறன் சபற்றவைாக இருக்க நவண்டும்.  

 

5. பதரிவுமுகற :- 
 

விண்ணப்பதாைர்கள் கல்வித்தகுதியில் சபற்ற மதிப்சபண்களுக்கு அளித்த மதிப்பு மற்றும் 

நநர்முகத்நதர்வில் சபற்ற மதிப்சபண்கள் ஆகியவற்றின் சமாத்த மதிப்சபண்கள் அடிப்பரடயிலும், 

விண்ணப்பதாைர் சார்ந்துள்ள வகுப்புவாரியாை இைசுைற்சி அடிப்பரடயிலும், சதாடர்புரடய இதை 

அைசாரணகள் மற்றும் சட்டப்பிரிவுகளின் கீழ்வரும் முன்னுரிரமகளின் அடிப்பரடயிலும் சதரிவு 

சசய்யப்படுவர். சதரிவு சசய்யப்பட்ட பட்டியல் இரணயதளத்தில் சவளியிடப்படும். 

  

 

 விண்ணப்பதாைர்கள் நநர்முகத்நதர்விற்குக் கட்டாயமாக நநரில் வருரக புரிய நவண்டும்.  

நநர்முகத்நதர்விற்கு வருரக புரியாத விண்ணப்பதாைர்கள் நமற்படி பணியிடங்களுக்கு 

நதர்ந்சதடுக்கப்படமாட்டார்கள். இதுசதாடர்பாக எந்த உரிரமயும் நகாை இயைாது. 

நநர்முகத்நதர்விற்கு அரைப்பாரண அனுப்பப்பட்டரத மட்டுநம காைணமாக ரவத்து உரிரம நகாை 

இயைாது. 

 

 

6. ைாலிப்பணியிடங்ைளுக்ைானவிருப்பம்பதரிவித்தல் 
 

 விண்ணப்பதாைர்கள், தாங்கள் எந்த நிறுவைத்தின் நியாயவிரைக்கரடக்கு பணியமர்த்தப்பட 

நவண்டும் என்பதற்காை விருப்பத்ரத நநர்முகத்நதர்வின் நபாது சதரிவிக்க நவண்டும். 

விண்ணப்பதாைர்களின் விருப்பத்திரை மாற்றுவதற்கு அனுமதிக்கப்படமாட்டாது. 

விண்ணப்பதாைர்களின் விருப்பத்தின் அடிப்பரடயில் அவர்களுக்காை பணியிடம் ஒதுக்கப்பட 

இயைாதநிரை ஏற்பட்டால் மாவட்ட ஆள்நசர்ப்பு நிரையத்தின் முடிவின்படி அவர்களுக்குப் 

பணியிடம் ஒதுக்கப்படும்.   இதுசதாடர்பாக மாவட்ட ஆள்நசர்ப்பு நிரையத்தால் எடுக்கப்படும் 

முடிநவ இறுதியாைது. இதற்காக தனியாக கைந்தாய்வு  (Counselling)  ஏதும் நரடசபறாது. 

 

 

7. விண்ணப்பிக்கும் முகற:- 
 

அறிவிக்கப்பட்டுள்ள காலிப்பணியிடங்களுக்காை விண்ணப்பம்  https://drbmadurai.net  
.என்ற இகணயதளத்தில் ஆன்கலன் மூலம் மட்டுமம பதிமவற்றம் பசய்யப்பட மவண்டும். நநரிநைா 

அல்ைது தபாலிநைா சபறப்படும் விண்ணப்பங்கள் எந்தவித முன்ைறிவிப்புமின்றி நிைாகரிக்கப்படும்  

என்பரத அறியவும்.  

 

விண்ணப்பதாரர்ைள் இகணயதளம் மூலம் தங்ைள் விண்ணப்பங்ைகளச் சமர்ப்பிக்கும் முன் 

கீழ்க்ைண்டவற்கற உறுதிபசய்து பைாள்ள மவண்டும். 

 

அ)  விண்ணப்பப்படிவங்கள் இரணயதளம் மூைம் முழுரமயாகப் பூர்த்தி சசய்யப்பட்டிருக்க 

நவண்டும். 

 

ஆ) விண்ணப்பப்படிவங்களுடன் கீநை குறிப்பிடப்பட்டுள்ள ஆவணங்கரள அவற்றிற்சகை 

ஒதுக்கப்பட்ட இடங்களில் ஸ்நகன் சசய்யப்பட்டு பதிநவற்றம் சசய்யப்பட நவண்டும். 

 

 

1. விண்ணப்பதாைரின் புரகப்படம் -50 kb  அளவுக்கு மிகாமல் (jpeg or jpg format) 

2. விண்ணப்பதாைரின் ரகசயழுத்து - 50 kb அளவுக்கு மிகாமல்(jpeg or jpg format) 

3. விண்ணப்பதாைரின் சாதிச்சான்றிதழ்  – 200 kb அளவுக்கு மிகாமல் (pdf file) 

4. நிர்ணயிக்கப்பட்ட கல்வித்தகுதிக்காை சான்றிதழ்– 200 kb அளவுக்கு மிகாமல் (pdf file) 

5. குடும்பஅட்ரட– 200 kb  அளவுக்கு மிகாமல்  (pdf file) 

(அல்ைது) 

வாக்காளர் புரகப்பட அரடயாள அட்ரட(pdf file) 

6. “SBI Collect” என்ற நசரவரயப் பயன்படுத்தி  Online மூைம் சசலுத்தப்பட்ட விண்ணப்பக் 

கட்டண இைசீது சசலுத்தியிருப்பின் அந்த இைசீது (pdf file) 

(அல்ைது) 

https://drbmadurai.net/


9 

 
மதுரை  மாவட்ட மத்தியக் கூட்டுறவு வங்கியில் நநைடியாக சசலுத்தியிருப்பின்  (DRB Copy of 

the pay-in-slip) பதிநவற்றம் சசய்யப்பட நவண்டும் - 100 kb அளவுக்கு மிகாமல் (pdf file)  

7. மாற்றுத்திறைாளி எனில் அதற்காை சான்றிதழ் – 200 kb அளவுக்கு மிகாமல் (pdf file)  

8. ஆதைவற்றவிதரவ எனில் அதற்காை சான்றிதழ் – 200 kb அளவுக்கு மிகாமல் (pdf file)  

9. முன்ைாள் இைாணுவத்திைர் எனில் அதற்காை சான்றிதழ் – 200 kb அளவுக்கு மிகாமல்  

(pdf file)  

10. ஏற்கைநவ 2020-ஆம் ஆண்டு விற்பரையாளர்கள் மற்றும் கட்டுநர்கள் பணியிடங்களுக்கு 

விண்ணப்பித்தவர்கள் மீண்டும் இந்தமுரற விண்ணப்பிக்கும் நபாது கடந்தமுரற அளித்த 

விண்ணப்ப நகல் / வங்கிசசைான் / நநர்முகத்நதர்விற்கு அனுப்பப்பட்ட அரைப்பு கடிதம் 

இவற்றில் ஏநதனும் ஒன்று  200 kb அளவுக்கு மிகாமல் (pdf file). 

11. தமிழ்வழியில் பயின்றதற்காை சான்றிதழ் (அைசாரண (நிரை) எண் 82 மனிதவள 

நமைாண்ரம (எஸ்) துரற நாள் 16.08.2021 இன் இரணப்பில் உள்ள படி ) – 200 kb அளவுக்கு 

மிகாமல்  (pdf file) 

12. முன்னுரிரம நகாரும் இைத்திற்காை/ இைங்களுக்காை சான்றிதழ்– 200 kb அளவுக்கு மிகாமல் 

(pdf file) 
 

இ) “ஆதரவற்ற விதகவ“ என்பது அகனத்து வழியிலிருந்தும் பபறும் பமாத்த மாத வருமானம் 

ரூ.4,000/-த்திற்கும் (ரூபாய்நான்ைாயிரம்) குகறவாைப் பபறுகின்ற ஒரு விதகவகயக் 

குறிப்பதாகும். இவ்வருமானம், குடும்பஓய்வூதியம் அல்லது பதாழிற்ைல்வி பபற்றவர்ைளின் 

சுயபதாழில் மூலம் ஈட்டும் வருமானம் உள்ளிட்ட மற்ற வருமானங்ைள் ஆகியவற்கறயும் 

உள்ளடக்கியதாகும். இத்தகைய விண்ணப்பதாரர்ைள் உரிய வருவாய்மைாட்ட அலுவலர் 

அல்லது உதவி / சார் ஆட்சியரிடமிருந்து நிர்ணயிக்ைப்பட்ட படிவத்தில் சான்றிதகழப் பபற்று 

சமர்ப்பிக்ைமவண்டும். விவாைரத்து பபற்றவர், ைணவரால் கைவிடப்பட்டவர் ஆதரவற்ற 

விதகவயாைக் ைருதப்படமாட்டார். மறுமணம் புரிந்தவர் ஆதரவற்றவிதகவயாைக் 

ைருதப்படமாட்டார். 
 

 

 
8. விண்ணப்பக் ைட்டணம்:- 

விற்பரையாளர் விண்ணப்பக் கட்டணம் ரூ.150/- மற்றும் கட்டுநர் (Packers) விண்ணப்பக் 

கட்டணம் ரூ.100/- ஆகும். 
 

ஆதிதிைாவிடர், பைங்குடியிைர், அரைத்துப் பிரிரவயும் சார்ந்த மாற்றுத்திறைாளிகள், அரைத்துப் 

பிரிரவயும் சார்ந்த ஆதைவற்ற விதரவகள் ஆகிநயாருக்கு இக்கட்டணம் சசலுத்துவதிலிருந்து 

விைக்களிக்கப்படுகிறது. 

 

 விண்ணப்பக் கட்டணம் சசலுத்துவதிலிருந்து விைக்களிக்கப்பட்டுள்ள மாற்றுத்திறைாளிகள் 

சமூகநைத்துரற அலுவைரிடமிருந்து சான்றிதழும் மருத்துவச் சான்றிதழும் சபற்றிருக்க நவண்டும். 

ஆதைவற்ற விதரவகள், நமநை இ-இல் சதரிவிக்கப்பட்டுள்ளவாறு உரிய அலுவைரிடமிருந்து சான்று 

சபற்றிருக்க நவண்டும்.   

 

முன்ைாள் இைாணுவத்திைரைப் சபாறுத்தவரை முதல் இைண்டு முரற மட்டும் கட்டணம் 

சசலுத்தத் நதரவயில்ரை. 

ஏற்கைநவ 2020-ஆம் ஆண்டு விற்பரையாளர்கள் மற்றும் கட்டுநர்கள் பணியிடங்களுக்கு 

விண்ணப்பித்தவர்கள் மீண்டும் இந்தமுரற விண்ணப்பிக்கும் நபாது கடந்த முரற அளித்த 

விண்ணப்ப நகல் / வங்கிசசைான் / நநர்முகத்நதர்விற்கு அனுப்பப்பட்ட அரைப்பு கடிதம் இவற்றில் 

ஏநதனும் ஒன்றிரை 200 kb அளவுக்கு மிகாமல் (pdf file) ஆன்ரைனில் பதிநவற்றம் சசய்ய நவண்டும். 

  

9. மநர்முைத் மதர்வு :- 
 

அ) தகுதிவாய்ந்த விண்ணப்பதாைர்களுக்காை நநர்முகத்நதர்வு அந்தந்த மாவட்ட தரைநகரில் 

மாவட்ட ஆள்நசர்ப்பு நிரையத்தால் நடத்தப்படும். நநர்முகத்நதர்விற்கு அரைப்புக்கடிதம் சபற்ற 

விண்ணப்பதாைர்கள் மாவட்ட ஆள்நசர்ப்பு நிரையத்தால் நடத்தப்படும் நநர்முகத்நதர்வில் தங்கள் 

சசாந்த சசைவில் கட்டாயம் கைந்து சகாள்ள நவண்டும். 

ஆ) நநர்முகத் நதர்வில் கைந்து சகாள்வதற்காக அரைக்கப்படவுள்ள நபர்களின் சபயர்ப் 

பட்டியல்  மதுரை  மாவட்ட ஆள்நசர்ப்பு நிரையத்தின் இரணயதளம் வழியாக சவளியிடப்படும். 
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இ) நநர்முகத் நதர்வு நரடசபறுவது சதாடர்பாை விவைங்கள் மின்ைஞ்சல் (E-Mail) / 

குறுஞ்சசய்தி (SMS) மூைம் விண்ணப்பதாைர்களுக்கு அனுப்பி ரவக்கப்படும். நநர்முகத் நதர்வு 

நரடசபறும் இடம், நாள், நநைம்  ஆகிய விவைங்கள் அடங்கிய நநர்முகத் நதர்விற்காை 

அரைப்புக்கடிதங்கரள, விண்ணப்பதாைர்கள் இரணயதளம் மூைம் பதிவிறக்கம் சசய்து சகாள்ள 

நவண்டும். அரைப்புக் கடிதத்துடன் வைாத விண்ணப்பதாைர்கள் நநர்முகத்நதர்வில் கைந்து சகாள்ள 

அனுமதிக்கப்படமாட்டார்கள். 

 

ஈ) நிர்ணயிக்கப்பட்ட கல்வித்தகுதியில் சபற்ற மதிப்சபண்களின் மதிப்பு (weightage for academic 

marks) மற்றும் நநர்முகத்நதர்வில் அளிக்கப்பட்ட சைாசரி மதிப்சபண்கள் முரறநய 50:50 என்ற 

விகிதத்தில் இருக்கும். 

(முக்கிய குறிப்பு:- 

2020-2021-ஆம் ைல்வி ஆண்டில் பத்தாம் வகுப்பில் மதிப்பபண் குறிப்பிடப்படாமல் ஒவ்பவாரு 

பாடத்திற்கும் எதிராை மதிப்பபண் குறிப்பிடாமல் பவறும் PASS என்று குறிப்பிட்டு வழங்ைப்பட்ட 

மதிப்பபண் சான்றிதகழ பைாண்டுள்ள விண்ணப்பதாரர்ைள் தாங்ைள் படித்த பள்ளியில்  9-ஆம் வகுப்பு 

மதிப்பபண் சான்றிதழிகன அந்தத்தகலகம ஆசிரியரின் சான்பறாப்பம் பபற்று 

(பமாத்தமதிப்பபண்ைள்,  பபற்றமதிப்பபண்ைள் ஆகியவற்கற குறிப்பிட்டு) அதகன, 10-ஆம் வகுப்பு 

PASS என்று வழங்ைப்பட்ட மதிப்பபண் சான்றிதழுடன் பதிமவற்றம் பசய்ய மவண்டும்.  இத்தகைய 

மநர்வுைளில் 9-ஆம் வகுப்புமதிப்பபண் சான்றிதழிகனயும் இகணக்ைாத விண்ணப்பங்ைள் 

நிராைரிக்ைப்படும் என்பகத அறியவும்.  இத்தகைய மநர்வுைளில் 10-ஆம் வகுப்புக்கு பதிலாை 

விண்ணப்பதாரர்ைளின் 9-ஆம் வகுப்பில் பபற்ற மதிப்பபண்ைளின் அடிப்பகடயில் மட்டுமம உரிய 

மதிப்பு வழங்ைப்படும்.)  

  

உ) நநர்முகத்நதர்விற்கு குறிப்பிட்ட நாள் மற்றும் நநைத்தில் விண்ணப்பதாைர்கள் 

அவர்களுரடய அரைத்து சான்றிதழ்களின் அசல் மற்றும் அவற்றின் நகல் ஒன்றுடன் தவறாமல் 

கைந்து சகாள்ள நவண்டும்.  நநர்முகத்நதர்விற்கு குறிப்பிட்ட நாள் மற்றும் நநைத்தில் வருரக புரியாத 

விண்ணப்பதாைர்கள் எந்தநிரையிலும், இதுசதாடர்பாக எந்த உரிரமயும், நகாை இயைாது. 

நநர்முகத்நதர்வில் கைந்து சகாள்ள பயணப்படி ஏதும் வைங்கப்படமாட்டாது.  
 

 

 

10. தகடயில்லா சான்றிதழ்:- 
 விண்ணப்பதாைர்கள் ஏற்கைநவ பணியாற்றுபவர்களாக இருக்கும் பட்சத்தில், அவர் 

பணியாற்றும் அலுவைகத்தில் இருந்து நதரவயாை தரடயில்ைா சான்றிதழிரை நநர்முகத் நதர்வின் 

நபாது சமர்ப்பிக்க நவண்டும். 

 
 

11. இதர நிபந்தகனைள் 

 

அ) பத்தாம் வகுப்பு/ +2 அல்ைது அதற்கு இரணயாை கல்வித் தகுதி சபறாத நபர்கள் அரத 

விட அதிகமாை கல்வித் தகுதி சபற்றிருந்தாலும் இத்சதரிவிற்கு தகுதி உரடயவர்களாக 

கருதப்படமாட்டார்கள். 

ஆ) இத்சதரிவிற்கு நிர்ணயிக்கப்பட்ட கல்வித் தகுதிக்கு இரணயாை கல்வித் தகுதி உரிரம 

நகாரும் நபர்கள், இத்சதரிவு அறிவிக்ரக சவளியிடப்பட்ட நாளன்நறா அதற்கு முன்ைநைா 

சவளியிடப்பட்ட உரிய அைசாரணயின் நகரை சமர்ப்பிக்க நவண்டும்.  அவ்வாறு 

சமர்ப்பிக்காவிட்டால் தனியைது  விண்ணப்பம்  நிைாகரிக்கப்படும். 

 

இ) நநர்முகத் நதர்வில் கைந்து சகாண்டு நிர்ணயிக்கப்பட்ட அரைத்து தகுதிகரளயும் பூர்த்தி 

சசய்துள்ளார் எை மாவட்ட ஆள்நசர்ப்பு நிரையத்தால் சதரிவு சசய்யப்பட்ட ஒரு விண்ணப்பதாைர் 

அப்பணிக்சகை நிர்ணயிக்கப்பட்ட தகுதிகள் அரைத்ரதயும் முழுரமயாகப் 

சபற்றிருக்கவில்ரைசயை பின்ைர் கண்டு பிடிக்கப்பட்டால் அவைது சதரிவு மாவட்ட ஆள்நசர்ப்பு 

நிரையத்தால் இைத்து சசய்யப்படும். 

ஈ) நநர்முகத் நதர்வில் கைந்து சகாள்ளும் விண்ணப்பதாைர்களுக்கு அவ்வாறு நநர்முகத் 

நதர்வில் கைந்து சகாள்ள அரைப்புக்கடிதம் அனுப்பப்பட்டரத மட்டுநம காைணமாக ரவத்து 

பணிநியமைம் நகாை உரிரம கிரடயாது. 

 

உ) காைணம் எதுவும் சதரிவிக்காமல் இந்த அறிவிக்ரகரய இைத்து சசய்வதற்கு / திரும்பப் 

சபறுவதற்கு / திருத்துவதற்கு / சகடு நததிரய நீட்டிப்பதற்கு மாவட்ட ஆள்நசர்ப்பு நிரையத்திற்கு 

உரிரமயுண்டு. 

 

ஊ) விண்ணப்பதாைர்கள் அவர்களது விண்ணப்பத்ரத சமர்ப்பிப்பதற்கு முன்பாக 

இரணயதளத்தில் உள்ள "விண்ணப்பதாரர்ைளுக்ைான அறிவுகரைகள (Instructions to the candidates)" 
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பகுதிரய கவைமாகப் படித்து சதரிவு சசய்யப்படுவதற்குரிய நிபந்தரைகரளப் புரிந்து சகாள்ள 

நவண்டும். 

 

எ) விண்ணப்பத்திரைச் சமர்ப்பிப்பதற்காை கரடசி நாள் மற்றும் நநைத்திற்குப் பிறகு 

ஆன்ரைன் மூைம் விண்ணப்பம்  சசய்வதற்காை வசதி நிறுத்தப்படும். 

 

ஏ)விண்ணப்பிக்கும் முரறகுறித்து எழும் சந்நதகங்களுக்கு விண்ணப்பதாைர்கள் . . . . . . . . . . . 

என்ற இ-சமயில் மூைம் drbmadurai2022@gmail.com மாவட்ட ஆள்நசர்ப்பு நிரையத்தின் மின்ைஞ்சல் 

முகவரியில் அலுவைக நவரை நநைங்களில் சதாடர்பு சகாள்ளைாம். 

 

உதவி ரமயம் சதாடர்பு சதாரைப்நபசி எண்..0452 2531286 

 

ஐ) விண்ணப்பதாைர்கள் சதரிவுக்கு விண்ணப்பிப்பதற்காக சகாடுக்கப்பட்டுள்ள கரடசிநாள் 

வரை காத்திருக்காமல் அதற்கு முன்ைநை நபாதியகாை அவகாசத்தில் விண்ணப்பிக்குமாறு 

அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள். ஏசைனில் கரடசிநாளில் அதிகப்படியாை விண்ணப்பதாைர்கள் 

விண்ணப்பிக்க நநரும் நபாது, விண்ணப்பத்ரதப் பதிநவற்றம் சசய்வதில் தாமதநமா அல்ைது 

சதாழில்நுட்பச்  சிக்கல்கநளா எைவாய்ப்புள்ளது 

 

 

நமற்கூறிய சதாழில்நுட்பக் காைணங்களால் அல்ைது நவறு காைணங்களால், 

விண்ணப்பதாைர்கள் தங்களது விண்ணப்பங்கரளக் கரடசிக் கட்ட நாட்களில் சமர்ப்பிக்க இயைாது 

நபாைால் அதற்கு மாவட்ட ஆள்நசர்ப்பு நிரையம் சபாறுப்பாகாது. 

 

ஆன்ரைன் விண்ணப்பங்கரள சமர்ப்பிப்பதற்காை இறுதிநாள் 14.11.2022 நநைம்                                         

மாரை 05.45 மணி. 

 

இரணப்பதிவாளர் /  தரைவர், 

       மதுரை மாவட்ட ஆள்நசர்ப்பு நிரையம். 


