ஈரரரோட தலலைலம நீதித்துலற நடவர நீதிமன்றம , ஈரரரோட .
ரவலலைவரோய்ப்ப அறிவிப்ப
ஈரரரோட
கரோலியரோக

உள்ள

மரோவட்ட

பதவிகளுக்கு

குற்றவியல்
பணி

நீதிமன்றங்களில்

நியமனம

சசெய்யும

அடிப்பலட
சபரோருட்ட,

பணியில்
அலுவலைக

உதவியரோளர, மசெரோல்ஜி மற்றும இரவு கரோவலைர, இரவு கரோவலைர, மசெரோல்ஜி, ரதரோட்ட
பணியரோளர

பதவிகளுக்கு

அடிப்பலடயில்

தகுதி

விண்ணப்பங்கள்

வரரவற்கப்படகின்றன.

உலடயவரகளிடமிருந்து

விண்ணப்பங்கள்

இன

சுழற்ச

ரகரோரப்படகிறது.

விண்ணப்பதரோரரகள் கீரழ குறிப்பிடப்பட்ட விண்ணப்படிவத்துடன் உரிய செரோன்றிதழ்களின்
சஜெரரோக்ஸ நகல்கலள சுய செரோன்சறரோப்பத்துடன் (Self Attestation) இலணத்து செரோதரோரண
தபரோல் மூலைம மட்டரம அனுப்ப ரவண்டம. அலனத்து பணியிடங்களும எழுத்து ரதரவு
மற்றும ரநரமுகத் ரதரவு மூலைம நிரப்பப்படம.
அலுவலைக உதவியரோளர பதவிக்கரோன கரோலிப்பணியிடங்களின் எண்ணிக்லக : 23
கரோலிப்பணியிடங்களின் எண்ணிக்லக

:

23

கல்வித்தகுதி

:

8 ம வகுப்ப ரதரச்ச (இலைகுரக மற்றும கனரக
வரோகன ஓட்டநர உரிமம நலடமுலறயில்
லவத்திருப்பவரகளுக்கு முன்னுரிலம
வழங்கப்படம.)

Rs.15700 – 50000 ( Level-1 in the
revised scale of pay)
கரோலியிட பகிரவு இனசுழற்ச முலற 23 முதல் 45 வலர
செமபள ஏற்றமுலற

:

வரிலசெ
எண்.

இன சுழற்ச

இன சுழற்ச
வரிலசெ எண்

1.

மிகவும பிற்படத்தப்பட்ட வகுப்பினர மற்றும சீரமரபினர (முன்னுரிலம அற்றது)
(சபண்)(தமிழ்வழிக்கல்வி)

23

2.

பிற்படத்தப்பட்ட வகுப்பினர(பிற்படத்தப்பட்ட முஸஸிம வகுப்பினர தவிர)
(முன்னுரிலம அற்றது)

24

3.

சபரோதுப்பிரிவு (முன்னுரிலம அற்றது)(சபண்கள்)

25

4.

பட்டியல் பிரிவினர (முன்னுரிலம) (சபண்கள்)(தமிழ்வழிக்கல்வி)

26

5.

சபரோதுப்பிரிவு (முன்னுரிலம அற்றது)

27

6.

மிகவும பிற்படத்தப்பட்ட வகுப்பினர மற்றும சீரமரபினர (முன்னுரிலம)

28

7.

சபரோதுப்பிரிவு (முன்னுரிலம அற்றது) (சபண்கள்)

29

8.

பிற்படத்தப்பட்ட வகுப்பினர(பிற்படத்தப்பட்ட முஸஸிம வகுப்பினர தவிர)
(முன்னுரிலம அற்றது) (சபண்கள்)

30

9.

சபரோதுப்பிரிவு (முன்னுரிலம அற்றது)(முன்னரோள் ரரோணுவத்தினர)
(தமிழ்வழிக்கல்வி)

31

10.

பட்டியல் பிரிவினர (முன்னுரிலம அற்றது)(அருந்ததியர)

32

11.

மிகவும பிற்படத்தப்பட்ட வகுப்பினர மற்றும சீரமரபினர (முன்னுரிலம அற்றது)

33

12.

பிற்படத்தப்பட்ட வகுப்பினர(பிற்படத்தப்பட்ட முஸஸிம வகுப்பினர தவிர)
(முன்னுரிலம அற்றது)

34

13.

சபரோதுப்பிரிவு (முன்னுரிலம)

35

14.

பட்டியல் இனத்தவர (முன்னுரிலம)

36

15.

மிகவும பிற்படத்தப்பட்ட வகுப்பினர மற்றும சீரமரபினர (முன்னுரிலம அற்றது)

37

16.

பிற்படத்தப்பட்ட வகுப்பினர(பிற்படத்தப்பட்ட முஸஸிம வகுப்பினர தவிர)
(முன்னுரிலம அற்றது) (முன்னரோள் ரரோணுவத்தினர)(தமிழ் வழிக்கல்வி)

38

17.

சபரோதுப்பிரிவு (முன்னுரிலம அற்றது) (சபண்கள்)

39

18.

பிற்படத்தப்பட்ட முஸஸிம வகுப்பினர (முன்னுரிலம அற்றது) (சபண்கள்)
(ஆதரவற்ற விதலவ)

40

19.

சபரோதுப்பிரிவு (முன்னுரிலம அற்றது)

41

20.

பட்டியல் இனத்தவர (முன்னுரிலம அற்றது)

42

21.

மிகவும பிற்படத்தப்பட்ட வகுப்பினர மற்றும சீரமரபினர (முன்னுரிலம அற்றது)
(சபண்கள்)

43

22.

பிற்படத்தப்பட்ட வகுப்பினர(பிற்படத்தப்பட்ட முஸஸிம வகுப்பினர தவிர)
(முன்னுரிலம)

44

23.

சபரோதுப்பிரிவினர(முன்னுரிலம அற்றது)

45

மரோசெல்ஜி மற்றும இரவுக்கரோவலைர பதவிக்கரோன கரோலிப்பணியிடங்களின் எண்ணிக்லக : 6
கரோலிப்பணியிடங்களின் எண்ணிக்லக

:

6

கல்வித்தகுதி

:

தமிழில் எழுதப்படிக்க சதரிந்திருக்க
ரவண்டம.

செமபள ஏற்றமுலற

:

Rs.15700 – 50000 ( Level-1 in the
revised scale of pay)

கரோலியிட பகிரவு இனசுழற்ச முலற 7, 23, 28 மற்றும 31 முதல் 33 வலர
வரிலசெ
எண்.

இன சுழற்ச

இன சுழற்ச
வரிலசெ எண்

1.

மிகவும பிற்படத்தப்பட்ட வகுப்பினர மற்றும சீரமரபினர (முன்னுரிலம
அற்றது)(ஆதரவற்ற விதலவ)(சபண்கள்)

7
(Backlog Vacancy)

2.

மிகவும பிற்படத்தப்பட்ட வகுப்பினர மற்றும சீரமரபினர (முன்னுரிலம
அற்றது)(சபண்கள்)
(தமிழ்வழிக்கல்வி)

23
(Backlog Vacancy)

3.

மிகவும பிற்படத்தப்பட்ட வகுப்பினர மற்றும சீரமரபினர (முன்னுரிலம)

28
(Backlog Vacancy)

4.

சபரோதுப்பிரிவு (முன்னுரிலம அற்றது)(முன்னரோள் ரரோணுவத்தினர)
(தமிழ்வழிக்கல்வி)

31

5.

பட்டியல் பிரிவினர (முன்னுரிலம அற்றது)(அருந்ததியர)

32

6.

மிகவும பிற்படத்தப்பட்ட வகுப்பினர மற்றும சீரமரபினர (முன்னுரிலம
அற்றது)

33

மரோசெல்ஜி பதவிக்கரோன கரோலிப்பணியிடங்களின் எண்ணிக்லக :3
கரோலிப்பணியிடங்களின் எண்ணிக்லக

:

3

கல்வித்தகுதி

:

தமிழில் எழுதப்படிக்க சதரிந்திருக்க
ரவண்டம.

Rs.15700 – 50000 ( Level-1 in the
revised scale of pay)
கரோலியிட பகிரவு இனசுழற்ச முலற 2 முதல் 4 வலர
செமபள ஏற்றமுலற

:

வரிலசெ
எண்.

இன சுழற்ச

இன சுழற்ச
வரிலசெ எண்

1.

பட்டியல் இனத்தவர (அருந்ததியர முன்னுரிலம) (முன்னுரிலம) (சபண்கள்)
(ஆதரவற்ற விதலவ)

2

2.

மிகவும பிற்படத்தப்பட்ட வகுப்பினர மற்றும சீரமரபினர (முன்னுரிலம)

3

3.

பிற்படத்தப்பட்ட வகுப்பினர(பிற்படத்தப்பட்ட முஸஸிம வகுப்பினர தவிர)
(முன்னுரிலம)

4

இரவுக்கரோவலைர பதவிக்கரோன கரோலிப்பணியிடங்களின் எண்ணிக்லக :1
கரோலிப்பணியிடங்களின் எண்ணிக்லக

:

1

கல்வித்தகுதி

:

தமிழில் எழுதப்படிக்க சதரிந்திருக்க
ரவண்டம.

செமபள ஏற்றமுலற

:

Rs.15700 – 50000 ( Level-1 in the
revised scale of pay)

கரோலியிட பகிரவு இனசுழற்ச முலற எண் .13
வரிலசெ
எண்.

இன சுழற்ச

இன சுழற்ச
வரிலசெ எண்

1.

மிகவும பிற்படத்தப்பட்ட வகுப்பினர மற்றும சீரமரபினர (முன்னுரிலம அற்றது)

13

ரதரோட்டப்பணியரோளர பதவிக்கரோன கரோலிப்பணியிடங்களின் எண்ணிக்லக :1
கரோலிப்பணியிடங்களின் எண்ணிக்லக

:

1

கல்வித்தகுதி

:

தமிழில் எழுதப்படிக்க சதரிந்திருக்க
ரவண்டம.

செமபள ஏற்றமுலற

:

Rs.15700 – 50000 (Level-1 in the
revised scale of pay)

கரோலியிட பகிரவு இனசுழற்ச எண் .6
வரிலசெ
எண்.

இன சுழற்ச

இன சுழற்ச
வரிலசெ எண்

1.

பட்டியல் இனத்தவர (முன்னுரிலம)

6

அலனத்து பதவிகளுக்கும வயது வரமப : (01.07.2019 அன்று )
Category

Minimum
Age

Maximum Age limit
O.C

B.C and
M.B.C

General

18 years

30

Physically Handicapped
(40% disability)

18 years

30 + 10 = 40 32 + 10 = 42 35 + 10 = 45

Possessing Qualification above M.G.E.Q.
i.e., (S.S.L.C) / 10th Std Pass

18 years

30

Ex-Service Men

18 years

No Age limit No Age limit No Age limit

Destitute Widow Possession Qualification
above M.G.E.Q. i.e., (S.S.L.C) / 10th Std
Pass

18 years

No Age limit No Age limit No Age limit

வயது
வரமப
செலுலககள்
சசெயல்படத்தப்படம.

நலடமுலறயிலுள்ள

32

SC/ST

35

No Age limit No Age limit

அரசெரோலணகள்

அரசு

விதிமுலறகளின்படி

விண்ணப்பிக்க கலடச நரோள் :
விண்ணப்பங்கள் (ஒரு பரோஸரபரோரட் அளவு பலகப்படம உரிய இடத்தில்
ஒட்டப்பட்ட சுயசெரோன்சறரோப்பத்துடன்) தற்ரபரோது பணிபரியும விவரங்களுடன் (ஏதும
இருப்பின்) அலனத்து கல்விச் செரோன்றிதழ்கள், செரோதிச் செரோன்றிதழ் மற்றும முன்னுரிலமக்கரோன
செரோன்றிதழ் (ஊனமுற்ரறரோர, ஆதரவற்ற விதலவ மற்றும கலைப்பத் திருமணம மற்றும பிற)
மற்றும பிற செரோன்றிதழ்களின் நகல்கள் உரிய சுய செரோன்சறரோப்பத்துடனும கீழ்க்கரோனும
முகவரிக்கு செரோதரோரண தபரோலில் 12.06.2019 ரததி மரோலலை 05.45 மணிக்குள் கிலடக்குமரோறு
அனுப்ப

ரவண்டம.

12.06.2019-ஆம

ரததிக்குப்

பிறகு

வரும

எக்கரோரணத்லத முன்னிட்டம ஏற்றுக் சகரோள்ளப்படமரோட்டரோது.

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

விண்ணப்பங்கள்

ரமற்கண்ட

நியமனத்திற்கு

தகுதியரோன

நபரகலள

ரதரவு

சசெய்யரவரோ,

ரநரகரோணலலை ஒத்திலவக்கரவரோ, நியமன அறிக்லகலய எவ்வித முன்னறிவிப்பமின்றி
இரத்து சசெய்யரவரோ தலலைலம நீதித்துலற நடவர, ஈரரரோட அவரகளுக்கு முழு அதிகரோரம
உள்ளது. எழுத்துத் ரதரவில் ரதரவு சபறும விண்ணப்பதரோரரகள் மரோண்பமிகு சசென்லன
உயரநீதிமன்ற வழிகரோட்டதலின்படி பணி நியமனம சசெய்யப்படவரோரகள்.
இத்துடன் சதரிவிக்கப்பட்டள்ள விண்ணப்பதரோரரகளுக்கரோன அறிவுலரகலள
பின்பற்றப்படரோமல் இருக்கும விண்ணப்பம நிரரோகரிப்பக்கு உள்ளரோக்கப்படம.

இடம : ஈரரரோட
நரோள் : 29.05.2019

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

வவணணபபததரரகளககதன அறவவரரகள
1

ஒரு விண்ணப்பதரோரர ஒன்றுக்கும ரமற்பட்ட பதவிகளுக்கு விண்ணப்பம சசெய்தரோல்
தனித்தனி விண்ணப்பங்கள் அனுப்ப ரவண்டம.

2

தபரோல் உலறயின்ரமல் எந்த பதவிக்கு விண்ணப்பம அனுப்பப்படகிறது என்பலத
சதளிவரோக குறிப்பிடரவண்டம.

3

விண்ணப்பத்தில் பரோஸரபரோரட் அளவு பலகப்படம உரிய இடத்தில் ஒட்டப்பட்ட சுய
செரோன்சறரோப்பத்துடன் (by Self Attestation) அனுப்பப்படரவண்டம. பின் அடிக்கக்கூடரோது.

4

முழுலமயரோக பூரத்தி சசெய்யப்படரோத விண்ணப்பங்கள் நிரரோகரிக்கப்படம. தவறரோன
தகவல்கள் சகரோண்டள்ள விண்ணப்பங்கள் முற்றிலுமரோக நிரரோகரிக்கப்படம.

அலனத்து
தகவல்
பரிமரோற்றங்களும
(விண்ணப்பம
ஏற்கப்பட்டது
அல்லைது
மறுக்கப்பட்டது/ரநரகரோணலுக்கரோன அலழப்ப) www.districts.ecourts.gov.in/erode என்ற
இலணயதள வலலைதளத்தில் மட்டரம சவளியிடப்படம. ரவறு எந்த வலகயரோன
விண்ணப்பதரோரருக்கு
தனிப்பட்ட
முலறயில்
தகவல்கள்
5 முலறயிலும
சதரிவிக்கப்படமரோட்டரோது. எனரவ, விண்ணப்பதரோரரகள் ரமற்கூறிய இலணயதள
வலலைதளத்லத
சதரோடரந்து
கவனித்து
தகவல்கலள
சதரிந்து
சகரோள்ளுமரோறு
அறிவுறுத்தப்படகிறது.
விண்ணப்பங்கள் வலரயறுக்கப்பட்ட படிவத்தில் பூரத்தி சசெய்யப்பட்ட செரோதரோரண தபரோல்
6 மூலைமரோக மட்டரம அனுப்பி லவக்கப்பட ரவண்டம. இதர வழியில் வரும கூரியர
தபரோலிரலைரோ, ரநரிரலைரோ அனுப்பப்படம விண்ணப்பங்கள் ஏற்றுக்சகரோள்ளப்பட மரோட்டரோது.
அலனத்து
செரோன்றரோவணங்களின்
நகல்கள்
மட்டரம
உரிய
முலறயில்
சுய
செரோன்சறரோப்பமிட்ட
(by
Self
Attestation)
விண்ணப்பத்துடன்
இலணத்து
7 அனுப்பப்படரவண்டம. ரமலும விண்ணப்பதரோரரகள் ரநரமுகத்ரதரவின் ரபரோது
அலனத்து அசெல் செரோன்றிதழ்கள் மற்றும ஆளறிச் செரோன்றிதழுடன் கலைந்து சகரோள்ள
ரவண்டம.
விண்ணப்பதரோரர தனது இருப்பிட செரோன்று குறித்து ஓட்டநர உரிமம, வரோக்கரோளர அலடயரோள
8 அட்லட, குடமப அட்லட, ஆதரோர அட்லட, வங்கி கணக்கின் முதல் பக்கம ஆகியவற்றில்
ஏரதனும ஒன்றின் நகலிலன விண்ணப்பத்துடன் இலணத்து அனுப்ப ரவண்டம.
ஆதரவற்ற விதலவக்கு என ஒதுக்கீட ரகரோரும நபரகள் செமபந்தப்பட்ட வருவரோய்
9 ரகரோட்டரோட்சயரரோல் (Revenue Divisional Officer) வழங்கப்பட்ட உரிய செரோன்றின் ஒளி நகலலை
விண்ணப்பத்துடன் இலணக்க ரவண்டம.
கலைப்ப திருமணத்திற்கு (தமபதியரில் ஒருவர SC /ST வகுப்லப ரசெரந்தவர) என ஒதுக்கீட
10 ரகரோரும நபரகள் செமபந்தப்பட்ட வட்டரோட்சயரரோல் (தரோசல்தரோர) வழங்கப்பட்ட உரிய
செரோன்றிதழின் ஒளி நகலலை விண்ணப்பத்துடன் இலணக்க ரவண்டம.
தமிழ்வழியில் பயின்ரறரோருக்கரோன ஒதுக்கீட (PSTM) ரகரோரும நபரகள் அரசெரோலண நிலலை
எண்.145 பணியரோளர மற்றும
நிரவரோக
சீரதிருத்தத்துலற
நரோள். 30.09.2010 ல்
11
குறிப்பிட்டள்ளவரோறு உரிய முலறயில் சபறப்பட்ட செரோன்றின் நகலலை விண்ணப்பத்துடன்
இலணக்கரவண்டம.
தமிழ்நரோட நீதி அலமச்சுப் பணி விதி 16(அ)(1)ன் கீழ் தற்கரோலிகமரோக பணியமரத்தப்பட்ட
பணிபரிந்த மற்றும தற்ரபரோது பணிபரியும விண்ணப்பதரோரரகளிடமிருந்து சபறப்படம
12 விண்ணப்பங்கள் மரோண்பமிகு சசென்லன உயரநீதிமன்ற நீதிப்ரபரரோலண எண்.6378/2018
மற்றும அதனுடன் இலணந்த வழக்குகளில் 30.04.2019 அன்று பிறப்பிக்கப்பட்டள்ள
உத்தரவுகளுக்கு இணங்க பரிசீலிக்கப்படம.
13

12.06.2019 மரோலலை 5.45 மணிக்கு பின்னிட்ட வரும விண்ணப்பங்கள் ஏற்றுக்சகரோள்ளப்பட
மரோட்டரோது.

விண்ணப்பதரோரர செட்டத்திற்கு பறமபரோன வலகயில் அதரோவது சபரோரிசு அல்லைது லகயூட்ட
சகரோடத்து பணி நியமனம சபற முயற்ச சசெய்துள்ளதரோக நியமன அதிகரோரி/தலலைலம
14 குற்றவியல் நடவருக்கு சதரிய வரும பட்செத்தில் விண்ணப்பதரோரர மற்றும இது
செமபந்தப்பட்ட நபரகள் மீது செட்டப்படியரோன குற்ற நடவடிக்லக எடக்கப்படம. அந்த
விண்ணப்பதரோரரகள் விண்ணப்பமும நிரரோகரிக்கப்படம.
15 அலனத்து பணியிடங்களும எழுத்து மற்றும ரநரமுகத் ரதரவு மூலைம நிரப்பப்படம.
சதரிவு சசெய்யப்படம தகுதியரோன விண்ணப்பதரோரரகள் மரோண்பமிகு சசென்லன
16 உயரநீதிமன்ற WP No.6378/2018, நரோள்.30.04.2019 ரததிய உத்தரவில் குறிப்பிட்டள்ள
வழிகரோட்டதலின்படி பணி நியமனம சசெய்யப்படவரோரகள்.

இடம : ஈரரரோட
நரோள் :29.05.2019

(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. All the posts will be filled up through
written examination and oral interview.
NUMBER OF VACANCIES FOR THE POST OF OFFICE ASSISTANT: 23
Pay

:

Rs.15700 – 50000 (Level -1 in the scale of
pay matrix)
Educational Qualification
:
8th passed (Candidates having Light or
Heavy vehicle license in force will be given
preference)
ROSTER TURN FOR THE POST OF OFFICE ASSISTANT:

Sl. No.

Roster

Turn

1.

Most Backward Classes and Denotified Communities (NP) (W)Tamil Medium

23

2.

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

24

3.

General Turn (NP)(W)

25

4.

Scheduled Castes (P) (W) Tamil Medium

26

5.

General Turn (NP)

27

6.

Most Backward Classes and Denotified Communities (P)

28

7.

General Turn (NP) (W)

29

8.

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

30

9.

General Turn (NP) (Ex-Service)

31

10.

Scheduled Castes (Arunthathiyars of preferential basis) (NP)

32

11.

Most Backward Classes and Denotified Communities (NP)

33

12.

Backward Classes (Other than Backward Class Muslims (NP)

34

13.

General Turn (P)

35

14.

Scheduled Castes (P)

36

15.

Most Backward Classes and Denotified Communities (NP)

37

16.

Backward Classes (Other than Backward Class Muslims (NP) (Ex-Service) Tamil
Medium

38

17.

General Turn (NP) (W)

39

18.

Backward Class Muslims (NP) (W) (DW)

40

19.

General Turn (NP)

41

20.

Scheduled Castes (NP)

42

21.

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

43

22.

Backward Classes (Other than Backward Class Muslims) (P)

44

23.

General Turn (NP)

45

NUMBER OF VACANCIES FOR THE POST OF MASALCHI CUM NIGHT
WATCHMAN: 6
Pay

:

Educational Qualification

:

Rs.15700 – 50000 (Level -1 in the scale of
pay matrix)
Should be able to read and write in Tamil.

ROSTER TURN FOR THE POST OF MASALCHI CUM NIGHT WATCHMAN:

Sl. No.

Roster

Turn

1.

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

7
(Backlog Vacancy)

2.

Most Backward Classes and Denotified Communities(NP)(W)(T M)

23
(Backlog Vacancy)

3.

Most Backward Classes and Denotified Communities (P)

28
(Backlog Vacancy)

4.

General Turn (NP) (Ex-Service)

31

5.

Scheduled Castes (Arunthathiyars of preferential basis) (NP)

32

6.

Most Backward Classes and Denotified Communities (NP)

33

NUMBER OF VACANCIES FOR THE POST OF MASALCHI: 3
Pay

Rs.15700 – 50000 (Level -1 in the scale of
pay matrix)
Educational Qualification
:
Should be able to read and write in Tamil.
ROSTER TURN FOR THE POST OF MASALCHI:

Sl. No.

:

Roster

Turn

1.

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

2

2.

Most Backward Classes and Denotified Communities (P)

3

3.

Backward Classes (Other than Backward Class Muslims) (P)

4

NUMBER OF VACANCIES FOR THE POST OF NIGHT WATCHMAN: 1
Pay

:

Educational Qualification

:

Rs.15700 – 50000 (Level -1 in the scale of
pay matrix)
Should be able to read and write in Tamil.

ROSTER TURN FOR THE POST OF NIGHT WATCHMAN:

Sl. No.
1.

Roster

Turn

Most Backward Classes and Denotified Communities (NP)

13

NUMBER OF VACANCIES FOR THE POST OF GARDENER: 1
Pay

:

Educational Qualification

:

Rs.15700 – 50000 (Level -1 in the scale of
pay matrix)
Should be able to read and write in Tamil.

ROSTER TURN FOR THE POST OF GARDENER:

Sl. No.
1.

Roster

Turn

General Turn (P)

6

Age as on 01.07.2019
Category

Minimum
Age

Maximum Age limit
O.C

B.C and
M.B.C

32

SC/ST

General

18 years

30

35

Physically Handicapped
(40% disability)

18 years

30 + 10 = 40 32 + 10 = 42 35 + 10 = 45

Possessing Qualification above M.G.E.Q.
i.e., (S.S.L.C) / 10th Std Pass

18 years

30

Ex-Service Men

18 years

No Age limit No Age limit No Age limit

Destitute Widow Possession Qualification
above M.G.E.Q. i.e., (S.S.L.C) / 10th Std
Pass

18 years

No Age limit No Age limit No Age limit

No Age limit No Age limit

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 12.06.2019 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 circumstances)

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 annul the
advertisement without any prior intimation. The candidates will be appointed as per the
directions issued by the Hon'ble High Court of Madras in W.P. No. 6378/2018,
dated.30.04.2019. The applicants 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.

(Sd.) B. MOHAN

Place : Erode
Date :29.05.2019

CHIEF JUDICIAL MAGISTRATE,
ERODE.

INSTRUCTIONS TO THE CANDIDATES

1

A candidate applying for more than one post should apply for each post
through separate application.

2

Applicants should mention the name of the post applied for and the
community to which the applicant belongs, in the top of the cover for ready
reference.

3

Recent passport size color photograph of the candidates should be affixed
on the application in the box provided with self attestation. The
photographs should not be stapled.

4

In-complete applications will be summarily rejected. If any of the claim of
the applicant is found to be false the application of such candidate will be
rejected without any notice.

5

All other communications (Memo / Intimation/ Accepted or Rejected
applications) in this regard will be communicated through website
www.districts.ecourts.gov.in/erode No individual communication will
be sent to the applicants other than the communication made in the district
court website. Hence the applicants are advised to visit the afore said
website for any further communication.

6

All applications 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.

7

All the copies of certificates should duly be self-attested. The candidates
should submit all the original certificates, testimonials and proof of identity
at the time of interview.

8

The applicant is instructed to submit any two 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.

9

The applicants claiming reservation for Destitute Widow should submit the
Xerox copy of the certificate issued by the concern Revenue Divisional
Officer along with their applications.

10 The applicants claiming reservation for Inter caste married couple(where
one of the spouses belongs to SC/ST) should submit the xerox copy of the
certificate issued by the Thasildar along with the application(s).
11 The applicant claiming reservation for persons studied in Tamil
Medium(PSTM), should submit the Xerox copy of the certificate obtained as
per instructions issued in GO.Ms.No.145, Personal and Administrative
Reforms(S) Dept. dated.30.09.2010 along with their applications.
12 The candidates appointed temporarily under 16(a)(i) of Tamil Nadu Judicial
Ministerial Service may also apply for any of the post in this notification
according to their choice. Their case will be considered in accordance with
the directions issued by the Hon'ble High Court, Madras in its order
dated.30.04.2019 made in writ petitions 6378/2018 in its batch.

13 The application received after the last date i.e 12.06.2019 5.45 P.M will not
be entertained under any circumstances.
14 If the appointing authority/Chief Judicial Magistrate comes to knowledge
that any of the applicant resorts to illegal/unlawful means for getting
appointment either by influence or paying bribe to any person appropriate
criminal action will be taken against all the person concerned including the
applicant.
Further the applicants application is liable for summarily
rejected.
15 All the posts will be filled up through written examination and oral
interview.
16 The eligible candidates will be appointed as per the order passed by the
Hon'ble High Court of Madras in W.P. No. 6378/2018, dated.30.04.2019.

Place : Erode
Date :29.05.2019

(Sd.) B. MOHAN
CHIEF JUDICIAL MAGISTRATE,
ERODE.

விண்ணப்ப படிவம
ஈரரரோட மரோவட்ட குற்றவியல் நீதித்துலற
gh];Nghh;l
msT
Gifg;glk;;
chpa Ra
rhd;nwhg;gj;Jld;;

tpz;zg;gpf;Fk; gjtpapd; ngau;
1

:

(m) tpz;zg;gjhuhpd; ngah; (jkpopy;)
(rhd;wpjopy; cs;sgb)

:

(M) Name of the Applicant (in English)
(as per the certificates)

:

2

ghypdk; (Mz; / ngz;)

:

3

je;ij/ fzth; ngah;

:

4

gpwe;j Njjp

:

5

fy;tpj; jFjp

:

6

,dg;gphpT (rhpahdij FwpaPL (√)
nra;aTk;)

:

7

[hjp (cl;gphpTld;)

:

8

Njrpa ,dk;/kjk; (Nationality / Religion)

:

9

gpwg;gplk;

:

10 jpUkzkhdtuh?

:

11 epue;ju Kfthp

:

12 Kd;Dhpik NfhUfpwPuh?
Mk; vdpy; chpa rhd;wpjopd; efy;
,izf;fg;gl Ntz;Lk;)
1. Mjutw;w tpjit
2. khw;Wj; jpwdhsp
3. Kd;dhs; ,uhZt giltPuh;/rhh;e;Njhh;
4. fyg;Gj; jpUkzk; nra;J nfhz;lth;
5. kw;wit

:

13 jkpo; topf;fw;wtuh? (Mk; vdpy; chpa
rhd;wpjopd; efy; ,izf;fg;gl
Ntz;Lk;)

:

OC

BC BC(M) MBC

SC SC(A) ST

/2/
14 Ntiytha;g;G mYtyfj;jpy; gjpT
nra;Js;sPuh? (Mk; vdpy; vz;izf;
Fwpg;gpLf. chpa Mtzj;jpd; efy;
,izf;fg;glNtz;Lk;)

:

15 tpz;zg;gjhuhpd; Nky; fhty; Jiwapy;
tof;F VJk; epYitapy; cs;sjh?

:

16 tpz;zg;gjhuUf;F ahnjhU
ePjpkd;wj;jpy; VNjDk; tof;F epYitapy;
cs;sjh? Mk; vdpy; tptuk;
njuptpf;fTk;.

:

17 <NuhL khtl;l ePjpj;Jiwapy; neUq;fpa
cwtpdu; vtNuDk; gzpapy; cs;sduh?
Mk; vdpy; tptuk; njuptpf;fTk;.
18 ePjpj;Jiwapy; jw;fhypfkhf
gzpGupgtuhf/gzpGupe;jtuhf ,Ug;gpd;
mjd; tptuk; kw;Wk; mjw;Fhpa
gzprhd;wpjio ,izf;fTk;

:

19 ,izf;fg;gl;l rhd;wpjo;fspd; efy;fs;
tptuk;

:

ரமரலை கூறியுள்ள விபரங்கள் அலனத்தும உண்லமயரோனலவ என உறுதி கூறுகிரறன். ரமலும
அறிவிப்பில்
கண்டள்ள
விண்ணப்பதரோரரகளுக்கரோன
அறிவுலரகள்
அலனத்தும
படித்து
சதரிந்துசகரோண்ரடன் என உறுதி கூறுகிரறன்.

,lk;:
ehs;:

tpz;zg;gjhuhpd; ifnahg;gk;

