
மமாவட்ட சட்டப்பணிகள் ஆணணைக்குழ,
மமாவட்ட நீதிமன்ற வளமாகம,ககமாயமபுத்தூர.

சட்டம சமாரந்த தன்னமாரவ ததமாண்டரகள் கசரக்ணக அறிவிப்பு

(Selection of Para Legal Volunteers)
கததி:24.02.2021

*********
                   ககமாணவ மமாவட்ட சட்டப் பணிகள் ஆணணைக்குழ மற்றும ககமாணவ மமாவட்டத்தில் இயங்கி வரும
தபமாள்ளமாச்ச,கமட்டுப்பமாணளயம,வமால்பமாணற மற்றும சூலூர ஆகிய வட்ட சட்டப்பணிகள் ஆணணைக்குழவிற்கு சட்ட உதவி

மற்றும சட்ட அறிணவ பமாமர மக்களுக்கு எடுத்துணரப்பதற்கமாக தமமாத்தம  50  “சட்டம சமாரந்த தன்னமாரவ ததமாண்டரகள்

(Para  Legal  Volunteers)”  கதரந்ததடுக்கப்பட  உள்ளமாரகள்.கமற்படி  இப்பணி  சட்ட   தன்னரவலரகளுக்கமான  கடணம
மற்றும கசணவ மட்டுகம,இது நிரந்தர பணிக்கமானது அல்ல,முற்றிலும தற்கமாலிகமமானது மற்றும அதற்கு அடிப்பணட சமபளம
அல்லது  ஊதியம  எதுவும  இல்ணல  கசணவக்கு  தகுந்த  மதிப்பூதியம  மட்டும  அளிக்கப்படும  என்பணத
ததரிவித்துதகமாள்கிகறமாம.

கமலும,ககமாணவ  மமாவட்டத்ணத  கசரந்த  சட்டம  சமாரந்த  தன்னமாரவ  ததமாண்டரகளுக்கு  கீழ்க்கண்ட
பிரிவினரகளிடமிருந்து விண்ணைப்பங்கள் வரகவற்கப்படுகின்றன.

1.ஆசரியரகள் (ஓய்வு தபற்ற ஆசரியரகள் உட்பட)
2.ஓய்வு தபற்ற அரசு ஊழியரகள் மற்றும மூத்த குடிமகன்
3.M பயிலும மமாணைவரகள் மற்றும பயிற்றுவிக்கும ஆசரியரகள்
4.அங்கன்வமாடி பணியமாளரகள்
5.மருத்துவரகள்
6.சட்டக்கல்லூரி மமாணைவரகள் (வழக்கறிஞரகளமாக பதிவு தசய்யும வணர) 
7.சமூக கசணவ தசய்யும சமூக ஆரவலரகள் (அரசயல் கட்ச சமாரமா 
 தன்னமாரவ ததமாண்டு  நிறுவனத்ணத சமாரந்தவரகள்)
8.மகளிர சுய உதவிக்குழக்கள் மற்றும சமூக ததமாண்டு புரியும மகளிர குழக்கள்
9.திருநங்ணககள்
10.அடிப்பணட கல்வி தகுதி (கணினி அறிவுடன்) உணடய கசணவ 
   மனப்பமான்ணம உள்ளவரகள்
கமற்கண்ட பிரிவினரகளில் சட்டம சமாரந்த தன்னமாரவ ததமாண்டரமாக பணிபுரிய விருப்பமுள்ளவரகள் பூரத்தி

தசய்த விண்ணைப்பங்கணள சுயணகதயமாப்பம இட்ட கல்வி மற்றும தகுதி சமான்றிதழ் நகல்களுடன் கீழ்க்கண்ட முகவரிக்கு

வரும 05.03.2021 மமாணல 5.00 மணிக்குள் தபமால் வழியமாக விண்ணைப்பிக்கலமாம.

 மமாண்புமிகு.தணலவர/மமாவட்ட முதன்ணம நீதிபதி,
 மமாவட்ட சட்டப்பணிகள் ஆணணைக்குழ,
 மமாவட்ட நீதிமன்ற வளமாகம,ககமாயமபுத்தூர-641018.

கமலும,சட்டம  சமாரந்த  தன்னமாரவ  ததமாண்டர  கதரவு  ததமாடரபமான  தகவல்களுக்கு  கீழ்க்கண்ட  மமாவட்ட
நீதிமன்ற இணணையதளத்திணன அணுகுமமாறு ககமாரப்படுகிறது.

இணணையதள முகவரி: https://districts.ecourts.gov.in/coimbatore
*-----ஒப்பம-----*

தணலவர/மமாவட்ட முதன்ணம நீதிபதி,
மமாவட்ட சட்டப்பணிகள் ஆணணைக்குழ,

                             மமாவட்ட நீதிமன்ற வளமாகம,
    ககமாயமபுத்தூர-641018.

https://districts.ecourts.gov.in/coimbatore


மமாவட்ட சட்டப்பணிகள் ஆணணைக்குழ,
மமாவட்ட நீதிமன்ற வளமாகம,ககமாயமபுத்தூர.

சட்டம சமாரந்த தன்னமாரவ ததமாண்டரகளுக்கமான விண்ணைப்ப படிவம

1. விண்ணைப்பதமாரரின் தபயர :

2. தகப்பனமார/கணைவர தபயர :

3. பிறந்த கததி மற்றும வயது :

4. பமாலினம :

5. மதம மற்றும வகுப்பு

6. கல்வி மற்றும ததமாழில் நுட்பத் தகுதி :

7. நிரந்தர முகவரி 
ததமாணலகபச எண்
மின்னஞ்சல் முகவரி

:

8. கமாவல்துணறயில் வழக்கு ஏதும நிலுணவயில் 
உள்ளதமா? இருப்பின் அதன் விவரம

:

8. இதற்கு முன் சட்டம சமாரந்த தன்னமாரவ 
ததமாண்டரமாக கசணவ தசய்த அனுபவம 
உள்ளதமா?
ஆம எனில் அதன் விவரம

(கவறு ஏதமாவது கசணவ அனுபவம இருந்தமால் 
அதன் விவரம)

:

9. இணணைக்கப்பட்ட சமான்றிதழ்களின் நகல் விவரம
(சுய சமான்தறமாப்பமிட்டது)

சட்டம சமாரந்த தன்னமாரவ ததமாண்டரகளுக்கமான கடணம கசணவ மட்டுகம,உத்திகயமாகம இல்ணல,இந்தப்பணி
முற்றிலும  தற்கமாலிகமமானது  மற்றும  அதற்கு  அடிப்பணட  ஊதியம  ஏதும  இல்ணல.கசணவக்கு  தகுந்த  மதிப்பூதியம
மட்டுகம அளிக்கப்படும என்பணத நமான் அறிந்து தகமாண்கடன்.

கமலும,இப்பணியிணன தகமாண்டு எதிரகமாலத்தில் அரசுப்பணியில் எவ்வித முன்னுரிணமயும ககமார மமாட்கடன்
என்று உறுதி அளிக்கிகறன்.

கததி:
இடம:

விண்ணைப்பதமாரரின் ணகதயமாப்பம

விண்ணைப்பதமாரர

புணகப்படம சுய
சமான்தறமாப்பம

இடவும




