
இந்து சநன அநிலனத்துல 

அருள்மிகு இபாநாதசுயாமி திருக்க ாயில், இபாகநசுயபம் 

கயலயாய்ப்பு அறிவிப்பு 
 

இபாநாதபுபம் நாயட்டம், இபாகநசுயபம் யட்டம் நற்றும்  ர் அருள்மிகு 

இபாநாதசுயாமி திருக்க ாயிலில்  ாலினா  உள் கீழ்க் ாணும் விபப்டினா 

 ாலி ணியிடங் ல கபடி நினநம் மூம் ததரிவு தசய்யதற்கு  உரின தகுதி 

யாய்ந்த விண்ணப்தார் ளிடமிருந்து  நட்டும் விண்ணப்ங் ள் யபகயற் ப்டுகிது. 

பூர்த்தி தசய்னப்ட்ட விண்ணப்ங் ள் யந்து கசப கயண்டின  லடசி 

ாள்.23.02.2022 நால 5.00 நணி முடின. விண்ணப்ங் ள் அனுப் கயண்டின 

மு யரி - இலண ஆலணனர்/தசனல் அலுயர், அருள்மிகு இபாநாதசுயாமி 

திருக்க ாயில், இபாகநசுயபம்  ர் நற்றும் யட்டம், இபாநாதபுபம் நாயட்டம்  - 623 

526. 

ய. 

ண் 
தவியின்  தனர் 

ணியிட 

ண்ணி

க்ல  

சம் 

விகிதம் ரூ 
 ல்வித்தகுதி 

1 தட்டச்சர் 2 Level -22 
18500-58600 

 (1) A pass in SSLC or its equivalent qualification  recognized  by 
the Government; and 
(2)A pass in the Government Technical 
Examination in Typewriting: 
(i) Higher Grade in Tamil and English     (or) 
(ii) Higher Grade in Tamil and Lower Grade in English      (or) 
(iii) Higher Grade in English and Lower Grade in Tamil. 
        Provided that if the  candidates with qualifications referred in 
item (i) are not available, candidates with the qualifications referred 
to in item (ii) or (iii)in the order of preference above may be 
appointed/ 
(3)A pass in the Certificate Course in Computer Application and 
Office Automation or equivalent recognized  
by the Government. 

2 டிக்த ட் 

விற்லனார் 

10 Level -22 
18500-58600 

A pass in SSLC or its equivalent qualification recognized by the 
Government 
 

3  ாயர் 24 Level -17 
15900-50400 

தமிழில் ழுதப்டிக்  ததரிந்திருக்  கயண்டும் 

4 தூர்லய 20 Level -10 
10000-31500 

தமிழில் ழுதப்டிக்  ததரிந்திருக்  கயண்டும் 

5 துப்புபவுப்ணினார் 10 Level -10 
10000-31500 

தமிழில் ழுதப்டிக்  ததரிந்திருக்  கயண்டும் 

 

நிந்தல ள் 

1) விண்ணப்தாபர் 01.02.2022 அன்று 18 யனது பூர்த்தினலடந்தயபா வும், 35 

யனதுக்கு கநற்டாதயபா வும்  இருத்தல் கயண்டும். 
 

2) இந்து நதத்லத சார்ந்தயபா வும், இல ம்பிக்ல  உலடனயபா வும் இருத்தல் 

கயண்டும். தமிழ்ாட்லடச் கசர்ந்தயபா  இருத்தல் கயண்டும். 
 

3) ஒன்றுக்கு கநற்ட்ட  ணியிடங் ளுக்கு விண்ணப்பிப்யர் ள்  ஒவ்தயாரு 

தவிக்கும் தனித்தனினா  ழுத்துத் கதர்வு / கர்மு த் கதர்வு டத்தப்டும். 
 

4) இத்திருக்க ாயில் ஆ ந விதி ளின்டியும், லடமுல மக் யமக் த்தின் 

அடிப்லடயிலும் ணிநினநம் தசய்னப்டும். 
 

5) விம்ப அறிவிப்பு யரிலசண்.5   உள் ணியிடங் ளுக்கு ஆண் ள் -5, 

தண் ள் – 5  ணியிடங் ள் ஒதுக்கீடு தசய்னப்ட்டுள்து. 
 

6)  ணி ளுக்கு விண்ணப்பிக்  விரும்புகயார் ஒவ்தயாரு தவிக்கும் 

தனித்தனினா  விண்ணப்ங் ள் அனுப் கயண்டும். 
 

7) விண்ணப்தாபர் ல் கத  ஆகபாக்கினம் உள்யபா  இருக்  கயண்டும். 
 

 

8) விண்ணப்த்துடன்  ல்வித்தகுதிக்குரின சான்றிதழ் நற்றும் பி 

ஆயணங் ளுக்கு சான்றிட்ட  ல் நட்டுகந அனுப்ப்டகயண்டும். அசல் 

சான்றிதலம க் ாபணம் த ாண்டும் அனுப்க்கூடாது.  

 



 

 
 

9) பாஜூ த்தாலும் ததய்வீ த்தாலும் ற்டும் நாற்ங் ளுக்கு நிர்யா ம் 

தாறுப்ல். 
 

10) விண்ணப்தாபர் யசிக்கும் ல்லக்குட்ட்ட  ாயல் நிலனத்தில் 

விண்ணப்தாபர் மீது வ்வித குற்வினல் டயடிக்ல  தும் இல்ல ன் 

சான்றிதழ் இலணக் ப்ட கயண்டும். 
 

11) விண்ணப்ங் ல அனுப்பும் காது  கநல் உலயின் மீது தவியின் தனலப 

குறிப்பிட்டு திவு அஞ்சலில் அனுப் கயண்டும். 
 

12) கர்மு த்கதர்வில்  ந்து த ாள்யதற்கு வ்வித னணப்டியும் 

யமங் ப்டநாட்டாது. 
 

13) பூர்த்தி தசய்னப்ட்ட விண்ணப்ங் ள் நிர்ணயிக் ப்ட்ட  லடசி ாளுக்கு 

பின்ர் யபப்தற்ால் ரிசீலிக் ப்டநாட்டாது. 
 

14) பூர்த்தி தசய்னப்ட்ட விண்ணப்ங் ள் திவுத்தாலில் ஒப்புதல் அட்லடயுடன் 

நட்டுகந அனுப் கயண்டும். 
 

15) ததாற்றுகாய் உடல் நற்றும் நநில குலாடு ள் உள்யர் ள் 

விண்ணப்பிக்  தகுதினற்யர் ள். 
 

16) திருக்க ாயிலுக்கு திபா  யமக்கு ததாடர்ந்தயர் ள், அயர் ளின் 

யாரிசுதாபர் ள் அபசு ணி நற்றும் தாது ஸ்தாங் ளிலிருந்தும், இதப 

திருக்க ாயில் ளிலிருந்தும் ணிபுரிந்து தண்டல  ாபணநா  ணிநீக் ம் 

தசய்னப்ட்டயர் ள் விண்ணப்பிக்  தகுதினற்யர் ள். 
 

17) திருக்க ாயில் நிர்யா  னுக்கு திபா  யமக்கு ததாடர்ந்தயர் ள், 

காபாட்டம், ஆர்ப்ாட்டத்தில்  ந்து த ாண்டயர் ள்   விண்ணப்பிக்  

தகுதினற்யர் ள். 

 

18) ணிநினநம் அபசாலண ண்.114 சுற்றுா, ண்ாடு நற்றும் 

அநிலனங் ள் (அ.நி.4-2) ாள்.03.09.2020 விதி ளுக்குட்ட்டது. 

 

19)   கபடிநினநம் இந்துசநனஅநிலனத்துல சட்ட விதி ளுக்குட்ட்டலய. 
 

20)  இந்த கயல யாய்ப்பு அறிவிப்பு தயளியிடும் கததிக்கு  முன்தா    

யபப்தற்  விண்ணப்ங் ளும்,  23.02.2022 கததி நால  5.00   நணிக்கு  

பின்ர் யபப்தறும் விண்ணப்ங் ளும் நிபா ரிக் ப்டும். 
 

21)  தகுதினா விண்ணப்ங் ள் நட்டுகந ரிசீலக்கு ற்றுக் த ாள்ப்டும். 
 

22)  விண்ணப்ங் ளுக்கு  ட்டணம் கிலடனாது. விண்ணப்ங் ல அலுய  

கயல ாட் ளில்  ால 10.00 நணி முதல் நால 5.00 நணியலப கரிகா 

அல்து rameswaramramanathar.hrce.tn.gov.in  ன்கி இலணனத மு யரியில் 

அருள்மிகு இபாநாதசுயாமி திருக்க ாயில், தனரில் உள் க் த்தில் 

விண்ணப்ங் ள்  ஆன்லன் மூம் திவிக் ம் தசய்து த ாள்ாம். 
 

23) விண்ணப்தாபர் விண்ணப்பிக்  கயண்டின மு யரி 

இலண ஆலணனர்/தசனல் அலுயர் 

அருள்மிகு இபாநாதசுயாமி திருக்க ாயில் 

இபாகநசுயபம் – 623 526, இபாநாதபுபம் நாயட்டம் 
 

 

பாஜா ா.குநபன் கசதுதி                                     ா.மனிக்குநார்,  பி.ஸ்சி., பி.ல்., 

                 தக் ார்                                           இலண ஆலணனர்/தசனல் அலுயர்  



அருள்மிகு இபாநாதசுயாமி திருக்க ாயில், இபாகநசுயபம் 

. .ண்.2432/2021/அ2   ாள்.24.01.2022 

விண்ணப்ப்டியம் 

 

விண்ணப்பிக்கும் ணியிடத்திற் ா தனர் : .............................................................................. 

 

1 தனர் (முழுப்தனர்) 
: 

 

 
 

2 தந்லத /  ணயர்/ ாது ாயர் தனர் 
: 

 

 

 

3 பிந்த கததி / யனது (சான்றிதழ்  ல் 

இலணக் ப்ட கயண்டும்) : 

 

 

 

4 ாலிம் (ஆண் / தண்) 

: 

 

 

 

5 நிலனா மு யரி 

(சான்று இலணக் ப்ட கயண்டும்) : 

 

 

 

6 12 இக்  ஆதார் அட்லட ண்  

குறிப்பிடவும் 

(சான்று இலணக் ப்ட கயண்டும்) 

: 

 

7 சாதி நற்றும் நதம் 

(சான்று இலணக் ப்ட கயண்டும்) 
 

 

 

8 விண்ணப்தாபர் ள் 01.02.2022 அன்று 

18 யனது பூர்த்தினலடந்தயபா வும், 35 

யனதுக்கு கநற்டாதயபா வும்  இருத்தல் 

கயண்டும். 

: 

 

9  ல்வித்தகுதி 

(சான்று இலணக் ப்ட கயண்டும்) : 

 

 

 

10 இதப தகுதி ள் தும் இருப்பின் அதன் 

விபம் (சான்று இலணக் ப்ட 

கயண்டும்) 

: 

 

11 விண்ணப்பிக்கும் ணியில் முன் 

அனுயம் இருப்பின் அதன் விபம் 

பி நிறுயங் ளில் ணிபுரிந்த 

அனுயம் (சான்று இலணக் ப்ட 

கயண்டும்) 

: 

 

12 இந்து சநன அநிலனத் துலயின் 

ஆளுல யின்கீழ் உள் முதுநில 

அல்ாத திருக்க ாயில் ணினார் 

னில் அதன் விபம்  

அ) தனர் 

: 

 

 ஆ)தந்லத /  ணயர் தனர் :  

 இ) தவி :  

 ஈ)ணியில் கசர்ந்த ாள் :  

 உ)ணிபுரியும் திருக்க ாயில் :  

 ஊ)ணிபுரிந்து யருயதற் ா சான்று :  

 ) ன்டத்லதச் சான்று :  

 

 

 

புல ப்டம் 



13 அபசிதழ் திவு தற் 

அதி ாரியிடமிருந்து 24.01.2022-க்கு 

பின்ர் தப்ட்ட ன்டத்லத 

சான்று இலணக் ப்ட கயண்டும். 

 

 

14 ன்டத்லதச் சான்று 

இறுதினா  யின் ள்ளி/  ல்லூரியில் 

தப்ட்ட சான்று  ல் 

: 

 

15 குற்வினல் டயடிக்ல  இருப்பின் 

அதன் விபம் 

அ) திவு தசய்னப்ட்டுள்தா? 

ஆ) நிலுலயயிலுள்தா? 

இ)  தண்டல யமங் ப்ட்டுள்தா? 

: 

 

 

ஆம் / இல்ல 

ஆம் / இல்ல 

ஆம் / இல்ல 

16 ததாலகசி ண் :  

17 ல கசி ண் :  

18 மின்ஞ்சல் மு யரி :  

 
 

  உறுதிதநாழி 

 

_______________________ தந்லத /  ணயர் / ாது ாயர் தனர் 

_______________________  ஆகின ான், இவ்விண்ணப்த்தில் 

ததரிவிக் ப்ட்டுள் கநற் ாணும் அலத்து த யல் ளும், இலணக் ப்ட்டுள் 

ஆயணங் ளும் சரினாலய  உறுதி கூறுகின்கன். திர் ாத்தில் கநற்டி 

த யல் ள் தயாலய வும், இலணக் ப்ட்ட ஆயணங் ள் காலினாலய 

வும் ததரினயந்தால், ன்மீது திருக்க ாயில் நிர்யா த்தால் வ்வித 

முன்றிவிப்பும் இன்றி ணி நீக் ம் தசய்னவும், குற்வினல் டயடிக்ல  ளுக்கு 

 ட்டுப்டவும் சம்நதித்து உறுதி அளிக்கிகன். 

 

 

ாள்  :       விண்ணப்தாபர் ல தனாப்ம் 

இடம் : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


