
கூடட்ுறவுசச்ங்கங்களின்  மாவட்ட  

ஆள்சசர்ப்புநிலையம் 

மயிைாடுதுலற  மாவட்டம்  

(அறிவிக்லக எண்  01 /2022    நாள் 13/10/2022) 
 

விண்ணப்பதாரர்களுக்கான அறிவுலரகள் 
 

1. விண்ணப்பத்தினை பூரத்்தி செய்யும் முை்பாக 

விண்ணப்பதாரரக்ள் காலிப்பணியிடங்கள் குறித்து 13-10-2022 

அை்னைய தினகரன் மை்றும் தினதந்தி நாளிதழ்களில் 

செளியாை மயிைாடுதுலற மாவட்ட ஆள்சசர்ப்பு  

நிலையத்தின் அறிவிக்னக  மை்றும் https://www.drbmyt.in   

இனணயதளதத்ில்  கண்டுள்ள அறிவிக்னகனய  

படிக்கவெண்டும். 

2. விண்ணப்பதாரரத்ாை் விண்ணப்பிக்கும் பதவிக்காை 

விண்ணப்பம் ெரிதாைா எை்பதனை உறுதிசெய்து 

சகாள்ளவெண்டும்.  

3. விண்ணப்பதாரர ்தைது சபயரினை கல்விெ ்ொை்றிதழில் 

குறிப்பிடட்படி (Capital letters) பதிவெை்ைம்  செய்யவெண்டும். 

4. 01.07.2022- அை்று 18 ெயதுபூரத்்தி அனடந்தெராக 

இருதத்ல்வெண்டும்.  அதாெது 01.07.2004 அை்வைா அதை்கு 

முை்ைர ்பிைந்தெராக இருக்க வெண்டும் . 

5. விண்ணப்பதாரர ் தைது சொந்த ஊர,் ெடட்ம் மை்றும் 

மாெட்டத்தினை குடும்ப அடன்டயில்/ ொக்காளர ் புனகப்பட 

அனடயாள  அடன்டயில் கண்டுள்ளொறு சதளிொக குறிப்பிட 

வெண்டும். 

6. விண்ணப்பதாரர ் அெருனடய அனலவபசி எண்னண 

விண்ணப்பத்தில் தெைாமல் குறிப்பிட வெண்டும். 

7. மனுதாரர ் எந்த ெகுப்பினைெ ் ொரந்்தெர ் எை்பனத 

ெரியாக வதரவ்ு செய்ய வெண்டும். வமலும் அதை்காை 

https://www.drbmyt.in/


ொதிெெ்ாை்றிதழ்  நகலினை  விண்ணப்பத்துடை்  பதிவெை்ைம் 

செய்ய வெண்டும். 

8. மனுதாரர ் கல்வித ் தகுதிக்காை கலதத்ில் அெர ்

படட்ப்படிப்புபடித்தெராக இருந்தாலும், 

காலிப்பணியிடப்பதவிக்கு நிரண்யிக்கப்பட்ட கல்வித ்

தகுதியாக குறிப்பிட்டுள்ள பள்ளிப்படிப்புக்காை வதரெ்ச்ி 

விெரம், ொை்றிதழ்எண், பயிை்றுசமாழி (Medium of Instruction) 

மை்றும் பயிை்ை கல்வி வபாை்ை விெரங்கனள குறிப்பிட்டு 

பதிவெை்ைம் செய்ய வெண்டும். விண்ணப்பத்துடை் 

விண்ணப்பிக்கும் பதவிக்காை கல்வித்தகுதியாக 

குறிப்பிட்டுள்ள கல்விதத்குதியினை சபை்றுள்ளதை்காை 

வதரெ்ச்ி விெரதத்ிை்காை ொை்றிதழ்நகலினை 

விண்ணப்பத்துடை் பதிவெை்ைம்  செய்யவெண்டும். 

9. 2020-2021-ஆம் கை்வி ஆண்டிை் பத்தாம் வகுப்பிை் 

மதிப்பபண் குறிப்பிடப்படாமை் ஒவ்பவாரு பாடத்திற்கும் 

எதிராக மதிப்பபண் குறிப்பிடாமை் பவறும் PASS என்று 

குறிப்பிட்டு வழங்கப்பட்ட மதிப்பபண் சான்றிதலழ 

பகாண்டுள்ள விண்ணப்பதாரரக்ள் தாங்கள் 

படித்தபள்ளியிை் 9-ஆம் வகுப்பு மதிப்பபண் 

சான்றிதழிலன அந்தத்தலைலம ஆசிரியரின் 

சான்பறாப்பம் பபற்று (பமாத்தமதிப்பபண்கள், 

பபற்றமதிப் பபண்கள் ஆகியவற்லற குறிப்பிட்டு) அதலன, 

10-ஆம்வகுப்பு PASS என்று வழங்கப்படட் மதிப்பபண் 

சான்றிதழுடன் பதிசவற்றம் பசய்யசவண்டும்.  இத்தலகய 

சநர்வுகளிை் 9-ஆம் வகுப்பு மதிப்பபண் சான்றிதழிலனயும் 

இலணக்காத விண்ணப்பங்கள் நிராகரிக்கப்படும் 

என்பலத அறியவும்.  இத்தலகய சநர்வுகளிை் 10-ஆம் 

வகுப்புக்கு பதிைாக விண்ணப்பதாரரக்ளின் 9-ஆம் 



வகுப்பிை் பபற்றமதிப்பபண்களின் அடிப்பலடயிை் 

மட்டுசம உரிய மதிப்பு வழங்கப்படும்.  

10. மாை்றுத்திைைாளி பிரினெெ ் ொரந்்தெரக்ள் மாெடட் 

மாை்றுத்திைைாளிகள் நல அலுெலரிடமிருந்து ொை்றிதழும், 

மருத்துெெ ்ொை்றிதழும் சபை்றிருக்க வெண்டும். அெெ்ாை்றிை் 

நகலினை விண்ணப்பத்துடை் பதிவெை்ைம் செய்யவெண்டும். 

அெல் ஆெணத்தினை ொை்றிதழ் ெரிபாரப்்பு  நாளை்று  

பரிசீலனைக்கு  ெமரப்்பிக்கவெண்டும். 

11. ஆதரெை்ை விதனெகள் ெருொய் வகாடட் அலுெலர ்

அல்லது உதவி ஆடச்ியர ் அல்லது ொர ் ஆட்சியரிடமிருந்து 

நிரண்யிக்கப்பட்ட படிெத்தில் ொை்று சபை்றிருக்க வெண்டும். 

அெெ்ாை்றிை் நகலினை விண்ணப்பத்துடை் பதிவெை்ைம் 

செய்யவெண்டும். அெல் ஆெணத்தினை  ொை்றிதழ் 

ெரிபாரப்்பு  நாளை்று  பரிசீலனைக்கு  ெமரப்்பிக்க வெண்டும். 

12. இனெ தவிர,  அரொனண (நினல) எண் 122  மைிதெள 

வமலாண்னமத ்(வக2) துனை, நாள்          02.11. 2021 இை் கீழ் பிை 

சிைப்பு  முை்னுரினம வகாரும் பிரினெெ ் ொரந்்தெர ் எைில்  

அதனைக்  குறிப்பிட வெண்டும். அதை்காை அெல் 

ஆெணத்தினை ொை்றிதழ் ெரிபாரப்்பு நாளை்று 

பரிசீலனைக்கு ெமரப்்பிக்க வெண்டும். 

13.  அ)  நியாயவினலக்கனட விை்பனையாளர ் பதவிக்கு 

விண்ணப்பிக்கும் நபர ்விண்ணப்பக் கடட்ணம் ரூபாய் 150/-ஐ 

கும்பவகாணம் மத்தியக் கூட்டுைவு ெங்கி தனலனமயகம் 

அல்லது அதை் கினளகளில் மூை்று படிகள் சகாண்ட 

செலுத்துெ ் சீட்டு (Triplicate Challan) மூலம் செலுத்தி, அதில் 

செலுத்துெ ் சீடட்ிை் DRB நகலினை பதிவெை்ைம் செய்ய 

வெண்டும். SBI collect மூலமாக செலுத்தியிருந்தால் அதை் 

செலுத்துெ ் சீடன்ட  பதிவெை்ைம்  செய்யவெண்டும்.    



 ஆ) நியாயவினலக்கனட கட்டுநர ் பதவிக்கு 

விண்ணப்பிக்கும் நபர ்விண்ணப்பக் கடட்ணம்  ரூபாய் 100/-ஐ 

கும்பவகாணம் மத்தியக் கூட்டுைவு ெங்கி தனலனமயகம் 

அல்லது அதை் கினளகளில்  மூை்று படிகள் சகாண்ட 

 செலுத்துெ ்சீட்டு (Triplicate Challan) மூலம் செலுத்தி, அதில் 

 செலுத்துெ ்சீட்டிை் DRB நகலினை  பதிவெை்ைம் 

செய்ய வெண்டும். SBI collect மூலமாக  செலுத்தியிருந்தால் 

அதை் செலுத்துெ ் சீடன்ட பதிவெை்ைம்  செய்யவெண்டும்.     

14. 14/11/2022 பிை்பகல் 5.45 மணிக்குள் கினடக்கும் ெனகயில் 

விண்ணப்பங்கனள உரிய ொை்றுகளுடை் பதிவெை்ைம் 

செய்யவெண்டும் .உரிய ொை்றுகள் இனணக்கப்படாத 

விண்ணப்பங்கள் எந்தவிதமாை  முை்ைறிவிப்புமிை்றி  

நிராகரிக்கப்படும்.  

15. விண்ணப்பத்தில் குறிப்பிட்டிருக்கும் விண்ணப்பதாரரிை் 

தகுதிகள் மை்றும் முை்னுரினம சதாடரப்ாை ொை்றிதழ்கனள 

விண்ணப்பத்துடை் இனணத்து பதிவெை்ைம் செய்யவெண்டும். 

விண்ணப்பத்தில் விண்ணப்பதாரர ் ெரியாை விெரங்கனளக் 

குறிப்பிடவெண்டும். விண்ணப்பத்தில் தெைாை தகெல்கள் 

ஏவதனும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளதாகத ் சதரியெரிை் 

விண்ணப்பதாரரிை் விண்ணப்பம் எெ்வித 

முை்ைறிவிப்புமிை்றி நிராகரிக்கப்படுெவதாடு குை்ைவியல்   

நடெடிக்னக   எடுக்கவும்   ெழிெகுக்கும். 

16. விண்ணப்பதாரர ்தங்களது விண்ணப்பத்தில் அதை்சகை 

ஒதுக்கப்படட் இடத்தில் அண்னமயில் எடுக்கப்பட்ட 

விண்ணப்பதாரரிை் Passport size அளவுள்ள கலரந்ிழை் 

படத்தினை (Colour Photo)  பதிவெை்ைம் செய்யவெண்டும். 

17. இறுதியாக  தகுதியுள்ள விண்ணப்பதாரரிை் சதரிவு  

முழுக்க  முழுக்க  தை்காலிகமாைவத. 



18. வெறு நிறுெைத்தில் ஏை்சகைவெ பணிபுரிபெரக்ளாக 

இருப்பிை், இந்வநரம்ுகத் வதரவ்ிை்கு விண்ணப்பித்திட 

தனடயிை்னமெ ் ொை்று சபை்று வநரம்ுகத ் வதரவ்ு அை்று 

ெமரப்்பிக்கவெண்டும். 

 

 

 

 

Instructions to Candidates 
  
1. Candidates should apply only through online in the District Recruitment 

Bureau’s website https://www.drbmyt.in Applications received through 

post or in person will be summarily rejected. 

விண்ணப்பதாரரக்ள் https://www.drbmyt.in எை்ை  

இனணயதளம்  மூலம்  இனணயெழி மட்டுவம விண்ணப்பிக்க 

வெண்டும்.  வநரிவலா அல்லது தபாலிவலா எந்த 

விண்ணப்பமும் சபைப்படமாட்டாது. அதத்னகய 

விண்ணப்பங்கள்  எக்காரணமுமிை்றி நிராகரிக்கப்படும்.  

 
2. All candidates have to upload their correct SSLC /HSC/equivalent 
qualification Register Number, Month and Year of passing and Name of the 
Board/University, which issued the Certificate.  Any details found to be 
wrong, the online Application is liable for rejection at any stage.  
 

விண்ணப்பதாரரக்ள் இனணய ெழியாக உள் நுனழயும் வபாது 

வகட்கப்படும் SSLC/HSC/ அல்லது இனணயாை 

கல்விதத்குதிக்காை பதிவு எண், வதரெ்ச்ி சபை்ை ெருடம் 

மை்றும் மாதம், ொை்றிதழ் ெழங்கிய குழுமம் 

/பல்கனலக்கழகம் ஆகிய தகெல்கனள ெரியாக பதிவு செய்ய 

வெண்டும்.  வமை்படி விபரங்கள் தெைாக இருப்பிை் 

வதரவ்ுக்காை விண்ணப்பம் எந்தசொரு நினலயிலும்  

நிராகரிக்கப்பட  ொய்ப்புள்ளது.   

https://www.drbmyt.in/
https://www.drbmyt.in/


 
3. Candidate who has more than one SSLC / HSC/equivalent qualification 
mark sheet should upload all marksheets in which he/she had passed the 
SSLC/HSC/equivalent examination. 
 

ஒை்றுக்கு  வமை்படட் SSLC/HSC/equivalent கல்வித்தகுதிக்காை 

மதிப்சபண் ொை்றிதழ்கள் னெத்திருப்பெரக்ள்,  தாங்கள் 

வதரச்ெழுதி  வதரெ்ச்ி  சபை்ை அனைத்து மதிப்சபண் 

ொை்றிதழ்களையும்  பதிவெை்ைம் செய்யவெண்டும். 

 

4. Those candidates who have been issued SSLC Mark Sheet in the 
academic year 2020-2021, indicating only PASS against all subjects 
without mentioning any marks, shall also upload their 9th standard 
mark sheet with total marks and obtained marks details, duly attested 
by the concerned school Head Master, along with their 2020-2021 
SSLC Mark Sheet.  Failing which, the candidature of the concerned 
candidate will be summarily rejected without any prior notice.  In such 
cases, the academic weightage of 9th standard only will be taken in to 
account for deriving the academic weightage, instead of 10th 
standard.  
 

2020-2021-ஆம் கை்வி ஆண்டிை் பத்தாம் வகுப்பிை் 

மதிப்பபண் குறிப்பிடப்படாமை் ஒவ்பவாரு பாடத்திற்கும் 

எதிராக மதிப்பபண் குறிப்பிடாமை் பவறும் PASS என்று 

குறிப்பிட்டு வழங்கப்பட்ட மதிப்பபண் சான்றிதலழ 

பகாண்டுள்ள விண்ணப்பதாரரக்ள் தாங்கள் படித்த 

பள்ளியிை் 9-ஆம் வகுப்பு மதிப்பபண் சான்றிதழிலன 

அந்தத் தலைலம ஆசிரியரின் சான்பறாப்பம் பபற்று 

(பமாத்த மதிப்பபண்கள், பபற்ற மதிப்பபண்கள் 

ஆகியவற்லற குறிப்பிட்டு) அதலன, 10-ஆம் வகுப்பு PASS 

என்று வழங்கப்பட்ட மதிப்பபண் சான்றிதழுடன் 

பதிசவற்றம் பசய்ய சவண்டும்.  இத்தலகய சநர்வுகளிை் 9-

ஆம் வகுப்பு மதிப்பபண் சான்றிதழிலனயும் இலணக்காத 

விண்ணப்பங்கள் நிராகரிக்கப்படும் என்பலத அறியவும். 

இத்தலகய சநர்வுகளிை் 10-ஆம் வகுப்புக்கு பதிைாக 

விண்ணப்பதாரரக்ளின் 9-ஆம் வகுப்பிை் பபற்ற 



மதிப்பபண்களின் அடிப்பலடயிை் மட்டுசம உரியமதிப்பு  

வழங்கப்படும்.  
 

5. A valid e-mail ID and Mobile Number are Mandatory for apply through 
online. E-mail ID and Mobile Number should always be kept in active.  DRB 
will send all communications and messages through the registered e-mail 
ID and Mobile Number. 
 

இனணய  ெழியில்  விண்ணப்பிப்பதை்கு , பயை்பாடட்ில்  

உள்ள  மிை்ைஞ்ெல்  முகெரி  மை்றும் னகவபசி எண் ஆகியனெ 

கடட்ாயம் ஆகும்.  மிை்ைஞ்ெல் முகெரி மை்றும் னகவபசி எண் 

ஆகியெை்னை சதாடரந்்து பயை்பாடட்ிவலவய னெத்திருக்க 

வெண்டும்.  வதரவ்ு சதாடரப்ாை  செய்திகள்  அனைத்தும்  

விண்ணப்பதாரர ்  பதிவு செய்துள்ள  மிை்ைஞ்ெல்  முகெரி 

மை்றும் னகவபசி  எண்  ஆகியெை்றில்  மட்டுவம  

அனுப்பப்படும்.   

 
6. Please note that all the particulars mentioned in the online application 

including Name of the Candidate, Post applied for, Communal Category, 

Date of birth, Address, E-mail ID, etc., will be considered as final.  

Candidates are hence requested to fill in the online application form with 

utmost care as no correspondence regarding change of details will be 

entertained 

ஒரு குறிப்பிட்ட  பதவிக்காை விண்ணப்பத்தில் 

விண்ணப்பதாரரக்ள்  தரும்  சபயர,்  விண்ணப்பிக்கும் 

பதவியிை் சபயர,்  ொதிப் பிரிவு,  பிைந்த வததி,  முகெரி,  

மிை்ைஞ்ெல்  முகெரி, etc., வபாை்ை  விபரங்கள்  

இறுதியாைனெ  எைக் கருதப்படும்.  எைவெ, 

விண்ணப்பதாரரக்ள்  தங்களது விவரங்கனள உள்ளடீு 

செய்யும் வபாது மிகுந்த கெைத்துடை் பதிவு செய்யுமாறு 

வகட்டுக்சகாள்ளப்படுகிைாரக்ள்.  இனணய ெழி 

விண்ணப்பத்தில் மாை்ைம் செய்யக்வகாரி சபைப்படும் 

எந்தசொரு வகாரிக்னகயும் பரிசீலிக்கப்படமாட்டாது.   

 



7. Before submitting details in the application, they can choose any one of 
the following modes of payment.  
a) ‘SBI Collect’ (Net Banking/Debit Card/Credit Card)               
 
b) District Central Cooperative Bank Challan.  
 

விண்ணப்பத்தில்  உரிய  விெரங்கனள  பதிவு செய்ெதை்கு 

முை்பு விண்ணப்பதாரரக்ள்  தங்களது வதரவ்ுக்கடட்ணங்கனள 

செலுத்த  கீழ்க்காணும்  ஏவதனும்  ஒரு  முனையினை  வதரவ்ு  

செய்யலாம்.  

அ) ‘SBI Collect’ (Net Banking/Debit Card/Credit Card)  

ஆ) மாெடட்  மதத்ிய  கூட்டுைவு  ெங்கி  செலுத்துெ ் சீட்டு.  

 
8. Payment mode through ‘SBI Collect’ (Net Banking/Debit Card/Credit 
Card) would take one working day for fee reconciliation.  Payment made 
through Challan would take atleast two working days for reconciliation. 
 

விண்ணப்பதாரரக்ள்  தங்களது  வதரவ்ுக்கடட்ணதன்த 

இனணயெழி  ெங்கி வெனெ அல்லது பை்று அடன்ட/ கடை் 

அடன்ட மூலமாக செலுத்தும் வபாதுவிண்ணப்பக் கடட்ணதன்த  

ஒத்தினெவு செய்ய ஒரு வெனல நாள் ஆகும்.  

விண்ணப்பதாரரக்ள் தங்களது வதரவ்ுக்கடட்ணதன்த  செலுத்து 

சீட்டு மூலம் செலுத்தும்வபாது,  விண்ணப்பக்கடட்ணங்கள்  

ஒத்தினெவு சபை குனைந்தப்பட்ெம்  இரண்டு  வெனல  நாட்கள்  

ஆகும்.  

 
9. In case, candidate chooses to pay fees through the online payment 
gateway (SBI Collect), an additional page will be displayed wherein 
candidates may follow the instructions and fill in the requisite details to 
make payment. 
 

விண்ணப்பதாரரக்ள்  ஒருவெனள  இனணயெழி (SBI Collect) 

கடட்ணம்  செலுத்தும்  முனைனய  சதரிவு  செய்தால்  கூடுதல் 

பக்கம்  திளையில் சதரிய ெரும்.  அந்த  இனணப்பில்  

சகாடுக்கப்பட்டுள்ள  அறிவுனரகனள  கெைமாகப்  பிை்பை்றி  

வதனெயாை விெரங்கனளப்  பதிவு  செய்து  கடட்ணம்  



செலுத்த  வெண்டும்.  

 
10. After submitting your payment information in the online payment form, 
please wait for the intimation from the server, DO NOT press back or 
refresh button in order to avoid payment failure or double charge. 
 

விண்ணப்பக்  கடட்ணம்  விெரங்கனள பதிவு செய்த பிை்ைர ்

அதை்காை விெரம் திளையில் ெரும் ெனர காத்திருக்கவும்.  

அதுெனர back or refresh  ஆகியெை்னை  சகாடுக்காமல்  

காத்திருக்கவும்.   இந்நினலயில் பணம் பரிமாை்ைம் தனடபடும் 

அல்லது  இரண்டாம்  முனையாக பணம்  செலுத்தும்  சூழ்நினல  

ஏை்படும்.   

 
11. If the online transaction has been successfully completed, DU Number 
will be generated.  Candidates should note this number for further 
reference. This number should be filled in appropriate place in online 
application. 
 

இனணய ெழி கட்டணம் செலுத்தும் முனை நினைவு 

செய்யப்படட்வுடை், DU எண் தினரயில் வதாை்றும். அதனை 

விண்ணப்பதாரரக்ள் குறித்து னெத்துக் சகாள்ள வெண்டும். 

இந்த எண்ணினை இனணய ெழி விண்ணப்பத்தில் 

வகட்கப்பட்டுள்ள  கலத்தில் பூரத்்தி  செய்ய வெண்டும்.  

 
12. For offline mode of Payment, candidates have to select the 
Kumbakonam Central Cooperative Bank. 
 

இனணய  ெழியில்லா  கட்டணம்  செலுத்தும்  முனைனய 

வதரந்்சதடுக்கும் விண்ணப்பதாரரக்ள்  கும்பசகாணம்   

மத்தியக்  கூட்டுறவு வங்கிலய வதரவ்ு செய்ய வெண்டும்.   

 
13. Kindlycollect the candidate’s copy and DRB copy  of the Fee Payment 
Challan from the District Central Cooperative Bank/ Branch.  Please check 
that the Challan is properly signed and the details of Transaction Number, 
Branch Name and Journal ID, Deposit date have been noted in the Challan 
by the Branch Authorities. The DRB Challan must be scanned and 
uploaded in online application. 



 

மாெட்ட  மத்தியக்  கூட்டுைவு ெங்கி / கினளயில் கட்டணதன்த 

செலுத்திய பிை்ைர ்விண்ணப்பதாரருக்குண்டாை மற்றும்   DRB 

செலுத்துெ ்சீடட்ிை் நகலினை சபை்றுக்  சகாள்ள  வெண்டும்.  

செலுத்துெ ் சீட்டில் பணம் சபறுபெரிை் ெரியாை 

னகசயாப்பம்,  பணம்  பரிமாை்ை எண், கினளயிை்  சபயர,் 

வங்கிக்கான Journal ID No,  பணம் செலுத்திய வததி வபாை்ை 

விபரங்கனள ெரியாக உள்ளதா எை ெரிபாரத்்துக் சகாள்ளவும்.  

வமலும், வமை்படி DRB செலுத்துச ் சீட்டினை ஸ்வகை் செய்து 

இனணய ெழி விண்ணப்பதத்ில் பதிவெை்ைம்  செய்யப்பட 

வெண்டும்.    

 
14. Candidates need not send the print out of the online application or any 
other supporting documents to the DRB. The certificates will be verified 
only when the candidates come up for certificate verification. 
 
 

விண்ணப்பதாரரக்ள் விண்ணப்ப நகலினைவயா அல்லது 

ொை்றிதழ்கனளவயா மாெடட் ஆள்வெரப்்புநினலயத்திை்கு 

அனுப்பத் வதனெயில்னல.  விண்ணப்பதாரரக்ள் ொை்றிதழ் 

ெரிபாரப்்பு நாளை்று மட்டுவம அெரக்ளிை் ொை்றிதழ்கனளக் 

சகாண்டு ெரவெண்டும். 

 
15. Candidates are advised in their own interest to apply on-line well before 
the closing date and not to wait till the last date to avoid possible 
disconnection/ inability/ failure to log on to the https://www.drbmyt.in 
website on account of heavy load on internet / website.  
 

விண்ணப்பதாரரக்ள் வதரவ்ுக்கு விண்ணப்பிக்க 

குறிப்பிடப்பட்டுள்ள கனடசி நாள் ெனர காத்திருக்காமல் 

அதை்கு முை்ைவர வபாதிய கால அெகாெதத்ில் 

விண்ணப்பிக்குமாறு அறிவுறுத்தப்படுகிைாரக்ள். ஏசைைில் 

கனடசி நாளில் அதிகப்படியாை விண்ணப்பதாரரக்ள் 

விண்ணப்பிக்கும்வபாது விண்ணப்பம் ெமரப்்பிப்பதில் 

தாமதவமா அல்லது சதாழில் நுட்ப பிரெெ்னைகவளா 

எழொய்ப்புள்ளது.    

https://www.drbmyt.in/


 
16. DRB  Mayiladuthurai  does not assume any responsibility for the 
candidates not being able to submit their online applications within the last 
date on account of the aforesaid reasons or any other reason beyond the 
control of DRB. Mayiladuthurai   

வமை்கூறிய  காரணங்களிைால் விண்ணப்பதாரரக்ள்  

தங்களது  விண்ணப்பங்கனள  கனடசி  கடட் நாட்களில்  

ெமரப்்பிக்க  இயலாது  வபாைால்  அதை்கு   மயிைாடுதுலற   

மாெட்ட  ஆள் வெரப்்பு  நினலயம்  சபாறுப்பாகாது.   

 
17. Under no circumstances, a candidate should share/ mention e-mail ID 
and password or mobile number to any other person.  In case a candidate 
does not have a valid personal e-mail ID, they should create a new e-mail 
ID before applying on-line and must maintain that e-mail account.  
 

விண்ணப்பதாரரக்ள்  தங்களது  மிை்ைஞ்ெல்  முகெரி, கடவுெ ்

சொல்  அல்லது  னகவபசி எண் ஆகியெை்னை மை்ைெரக்ளுடை் 

எந்த  ஒரு  சூழ்நினலயிலும்  பகிரந்்து  சகாள்ளக் கூடாது.  

விண்ணப்பதாரரக்ள் அெரக்ளுக்சகை மிை்ைஞ்ெல் முகெரி 

ஏதுமில்னல எைில் அெரக்ள் புதிதாக ஒரு மிை்ைஞ்ெல் 

முகெரினய விண்ணப்பிக்கும் முை்ைர ் உருொக்கிக் 

சகாள்ளவும்.  அதனைத ்  சதாடரந்்து  பயை்பாடட்ில்  

னெக்குமாறு  அறிவுறுத்தப்படுகிைாரக்ள்.   

 
18. Candidates should take utmost care while filling in the online 
application.  Candidates are requested to fill in the online application form 
with utmost care as no correspondence regarding change of details will be 
entertained.  
 

விண்ணப்பதாரரக்ள் தாங்கள் விண்ணப்பிக்கும்வபாது மிகுந்த 

கெைத்துடை் விெரங்கனளப் பதிவு செய்யுமாறு 

வகட்டுக்சகாள்ளப்படுகிைாரக்ள்.  விண்ணப்பத்தில் தெைாக 

சகாடுக்கப்படட் விெரங்கனள மாை்றிக் சகாள்ள வெண்டி 

விண்ணப்பதாரரக்ளிடமிருந்து சபைப்படும்  

எந்தசொருவெண்டுவகாளும்  பரிசீலிக்கப்படமாடட்ாது.   

 



19. Candidates after carefully filling up all the details in the Online 
Application at the appropriate places, should click on the ‘SUBMIT’ button 
at the end of the on-line application format. 
 

விண்ணப்பதாைைக்ை் Online  விண்ணப்பத்தில் அனைத்து 

விெரங்கனளயும் உரிய கலதத்ில் கெைமாக உள்ளடீு செய்த 

பிை்ைர ்தாை்  submit button  ஐ கிைிக்  சசய்ய  வவண்டும். 

 
20.Before pressing the ‘SUBMIT’ button, candidates are advised to verify 
every particulars filled in the application.  The name of the candidate or 
name of his / her father etc., should be filled correctly in the application as it 
appears in the certificates/ mark sheets. Any change/ alteration found may 
lead to disqualification of the candidates.  
 

விண்ணப்பதாரரக்ள் தங்களது விண்ணப்பத்தில் 

வகாரப்பட்டுள்ள விெரங்கனள மிகுந்த கெைத்துடை் உள்ளடீு 

செய்து விண்ணப்பத்தினை ெமரப்்பிக்குமாறு 

வகட்டுக்சகாள்ளப்படுகிைாரக்ள்.  ெமரப்்பிக்கும் முை்ைர ்

தாங்கள் அளிதத் விெரங்கள் அனைத்தும் ெரியாக உள்ளைொ  

எை ெரிபாரத்்துக் சகாள்ளுமாறு 

வகட்டுக்சகாள்ளப்படுகிைாரக்ள்.  விண்ணப்பதாரரக்ளிை் 

சபயர,் அெரக்ளது தந்னதயாரிை் சபயர ் ஆகியெை்னை 

ொை்றிதழ்களில் உள்ளபடி மிகெ ் ெரியாக பதிவு செய்யுமாறு 

வகட்டுக்சகாள்ளப்படுகிைாரக்ள். வமை்படி விெரங்களில் 

மாை்ைங்கள் ஏதுமிருப்பிை் அெரக்ளது விண்ணப்பம் 

நிராகரிக்கப்பட ொய்ப்புள்ளது.   

 
21. DRB, Mayiladuthurai  will not be responsible for any consequences 
arising out of furnishing of incorrect and incomplete details in the 
application or omission to provide the required details in the application 
form.  
 

விண்ணப்பதாரரக்ள் தங்களது விண்ணப்பத்தில் தரும் 

தெைாை, முழுனமயை்ை விெரங்கள் அல்லது விடுபட்டுப்வபாை 

விெரங்களுக்கு   மயிைாடுதுலற   மாெடட்   ஆள்வெரப்்பு  

நினலயம்  சபாறுப்பாகாது.   



 
22. DRB Mayiladuthurai  is not responsible for online payment interruption 
or failure. 
 

இனணயெழி கடட்ணம் செலுத்தும் முனையில் ஏை்படும் 

இடரப்ாடுகளுக்கும்,  வதால்விகளுக்கும்    மயிைாடுதுலற   

மாெட்ட ஆள்வெரப்்பு நினலயம்  சபாறுப்பாகாது.  
 

23.  Only if all mandatory fields are filled in the online application then only 
the submit button will be enabled. 
 

ஆன்ளைன்  விண்ணப்பத்திை் கண்டிப்பாக  பூைத்்தி  சசய்ய  வவண்டிய  
விவைங்கை் உை்ைடீு  சசய்யப்பட்டாை்  மடட்ுவம  Submit click  சசய்ய  
இயலும். 

 

24. Once application submitted successfully candidate scan download their 
filledin application as PDF and save for their reference. 
 

விண்ணப்பத்தினை முழுனமயாக பூரத்்தி செய்த பிறகு 

விண்ணப்பதாைைக்ை் தங்கைது பூைத்்தி சசய்யப்பட்ட 

விண்ணப்பத்தினை PDF file  ஆக பதிவிறக்கம்  சசய்து  
பாதுகாப்பாக  ளவத்துக்  சகாை்ை வவண்டும் 

25. Clarification, if any may be obtained from the Help Desk “May I Help 
You”. Candidates can also send in their queries to myddrb@gmail.com  
email  ID  or  contact   9750048242 number for assistance. 

கூடுதல் விெரங்கள் அல்லது ெந்வதகங்களுக்கு  9750048242-ல் 

உள்ள உதவி னமயதன்தவயா அல்லது myddrb@gmail.com எை்ை  

மிை்ைஞ்ெல்  முகெரினயவயா  சதாடரப்ு  சகாள்ளலாம்.    

 
District Recruitment Bureau  

Mayiladuthurai  . 
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