தமிழ்ாடு அபசு – இந்து சநன அநிலனத்துல
அருள்மிகு இபாநாதசுயாமி திருக்க ாயில், இபாகநசுயபம்

புல ப்டம்

விண்ணப்பிக்கும் ணியிடத்திற் ா பனர் : ..............................................................................
1
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பனர் (முழுப்பனர்)
தந்லத / ணயர்/ ாது ாயர் பனர்
நிலனா மு யரி
(சான்று இலணக் ப்ட கயண்டும்)
12 இக் ஆதார் அட்லட ண்
குறிப்பிடவும்
(சான்று இலணக் ப்ட கயண்டும்)
ாலிம் (ஆண் / பண்)
திருநணம் ஆயபா
சாதி நற்றும் நதம்
(சான்று இலணக் ப்ட கயண்டும்)
பிந்த கததி நற்றும் யனது (யரிலச
ண் 1 நற்றும் 2 ற்கு 18 முதல் 35
யனதிற்கு
உட்ட்டயர் ள்
நற்றும்
யரிலச ண் 3ற்கு 40 யனதிற்கு
உட்ட்டயர் ள்
–
சான்று
இலணக் ப்டகயண்டும்)
ல்வித்தகுதி
(சான்று இலணக் ப்ட கயண்டும்)
இதப தகுதி ள் தும் இருப்பின் அதன்
விபம்
(சான்று
இலணக் ப்ட
கயண்டும்)
விண்ணப்பிக்கும்
ணியில்
முன்
அனுயம் இருப்பின் அதன் விபம்
பி
நிறுயங் ளில்
ணிபுரிந்த
அனுயம் (சான்று இலணக் ப்ட
கயண்டும்)
இந்து சநன அநிலனத் துலயின்
ஆளுல யின்கீழ் உள் முதுநில
அல்ாத திருக்க ாயில் ணினார்
னில் அதன் விபம்
அ) பனர்
ஆ)தந்லத / ணயர் பனர்
இ) தவி

:
:
:
:
:
:
:

:

:
:

:

:

:
:
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17

ஈ)ணியில் கசர்ந்த ாள்
உ)ணிபுரியும் திருக்க ாயில்
ஊ)ணிபுரிந்து யருயதற் ா சான்று
) ன்டத்லதச் சான்று
ன்டத்லதச் சான்று
அ)இறுதினா
யின்
ள்ளி/
ல்லூரியில் பப்ட்ட சான்று  ல்
ஆ)அபசிதழ் திவுபற் அதி ாரியிடம்
19.10.2021-க்கு பின்ர் பப்ட்ட
ன்டத்லத
சான்று
( ல்
இலணக் ப்ட கயண்டும்)
குற்வினல் டயடிக்ல
இருப்பின்
அதன் விபம்
அ) திவு பசய்னப்ட்டுள்தா?
ஆ) நிலுலயயிலுள்தா?
இ) தண்டல யமங் ப்ட்டுள்தா?
பதாலகசி ண்
ல கசி ண்
மின்ஞ்சல் மு யரி

:
:
:
:
:

:

:

ஆம் / இல்ல
ஆம் / இல்ல
ஆம் / இல்ல

:
:
:

உறுதிபநாழி
_______________________

தந்லத

_______________________
பதரிவிக் ப்ட்டுள்

/

ணயர்

ஆகின

கநற் ாணும்

/

ான்,
அலத்து

ாது ாயர்

பனர்

இவ்விண்ணப்த்தில்
த யல் ளும்,

இலணக் ப்ட்டுள் ஆயணங் ளும் சரினாலய  உறுதி கூறுகின்கன்.
திர் ாத்தில் கநற்டி த யல் ள் தயாலய வும், இலணக் ப்ட்ட
ஆயணங் ள் காலினாலய வும் பதரினயந்தால், ன்மீது திருக்க ாயில்
நிர்யா த்தால்

வ்வித

குற்வினல் டயடிக்ல

ாள் :
இடம் :

முன்றிவிப்பும்
ளுக்கு

இன்றி

ணி

நீக் ம்

பசய்னவும்,

ட்டுப்டவும் சம்நதித்து உறுதி அளிக்கிகன்.

விண்ணப்தாபர் ல பனாப்ம்

தமிழ்ாடு அபசு – இந்து சநன அநிலனத்துல
அருள்மிகு இபாநாதசுயாமி திருக்க ாயில், இபாகநசுயபம்
இபாநாதபுபம் நாயட்டம்
கயல யாய்ப்பு க ாரும் அறிவிப்பு
இபாநாதபுபம் நாயட்டம், இபாகநசுயபம், அருள்மிகு இபாநாதசுயாமி
திருக்க ாயிலில் அலநக் ப்டவுள் முதலுதவி லநனத்தில் நருத்துய அலுயர்
நற்றும்
பசவிலினர்
தவி ளில்
நினநம்
பசய்யதற் ா
கீழ்க் ண்ட
விபப்டினா ாலிப்ணியிடங் ளுக்கு ஒப்ந்த அடிப்லடயில் (On contract Basis
தகுதியுள் இந்து சநனத்லதச் சார்ந்த ர் ளிடமிருந்து
30.03.2022 நால
5.00 நணி யலப விண்ணப்ங் ள் யபகயற் ப்டுகின். அதற்கு பின்ர்
யபப்பறும்
விண்ணப்ங் ள்
க் ாபணத்லதக்
ப ாண்டும்
ற்றுக்
ப ாள்ப்டநாட்டாது.
ய.
ண்

தவியின் பனர்

ணி
இடங் ளின்
ண்ணிக்ல
1

1

நருத்துய அலுயர்
(Medical Officer)

2

பசவிலினர்
(StaffNurse/MlHP)

1

3

ல்காக்கு
நருத்துயநல
ணினார் ள்
(Multi purpose Hospital
Worker / Attender)

1

யனது

ல்வித்தகுதி

35
M.B.B.S(Qualified)
யனது Registered under
TNMSE
35
DGNM (Diploma in
யனது General
Nursing
Midwife)
8ம்யகுப்பு கதர்ச்சி
40
தமிழில்
யனது நற்றும்

ஒப்ந்த
ஊதினம் நாதம்
ஒன்றுக்கு
ரூ.90,000/-

ரூ.14,000/-

ரூ.6000/-

ழுத
டிக்
பதரிந்திருக்
கயண்டும்

நிந்தல ள்
1) இந்து நதத்லத சார்ந்தயபா வும், தமிழ்ாட்லட சார்ந்தயபா வும் இருக்
கயண்டும்.
2) பதாற்று காய் உடல் அல்து நநில குன்றின குலாடு ள்,
நீதிநன்த்தில் தண்டல அலடந்தயர் ள், ட்ட
டல தீர்க்
முடினாதயர் ள்

நீதிநன்த்தில்
தீர்நானிக் ப்ட்டயர் ள்.
அபசுப்ணி ள், பாது ஸ்தாங் ள் நற்றும் கயறு இடங் ளில் ணிபுரிந்து
தண்டல
ாபணநா
ணி நீக் ம் பசய்னப்ட்டயர் ள் ஆகிகனார் ள்
கநற்டி ணிக்கு விண்ணப்பிக் த் தகுதினற்யர் ள்.
3) ன்டத்லத உலடனயபா இருக் கயண்டும். இதற்கு அபசிதழ் திவு
பற் அபசு உனபதி ாரி ளிடமிருந்து பப்ட்ட ன்டத்லதச் சாந்று
பற்று சநர்ப்பிக் கயண்டும்.

4) இந்த கயல யாய்ப்பு அறிவிப்பு பயளியிடும் கததிக்கு
முன்தா
யபப்பற் விண்ணப்ங் ளும், 30.03.2022 கததி நால 5.00 நணிக்கு
பின்ர் யபப்பறும் விண்ணப்ங் ளும் நிபா ரிக் ப்டும்.
5) விண்ணப்ங் ள் தாலில் நட்டுகந அனுப்ப்டகயண்டும். கரில்
ப ாண்டுயபப்டும் விண்ணப்ங் ள் ற்றுக் ப ாள்ப்டநாட்டாது.
6) விண்ணப்தாபர் ள் ஒவ்பயாரு தவிக்கும் அந்தந்த தவிக்குரின
ல்வி
நற்றும் இதப தகுதி சான்று ள் நற்றும்
இதப விபங் ளுடன்
தனித்தனினா விண்ணப்பிக் கயண்டும்.
7) விண்ணப்ம் அனுப்ப்டும் கநலுலயின் மீது
பனர் குறிப்பிட்டு அனுப்ப்ட கயண்டும்.

ண்டிப்ா

தவியின்

8) யபப்பற் விண்ணப்ங் ள் அலத்தும் சரிார்க் ப்ட்டு தகுதியுள்
ர் ளுக்கு நட்டுகந கர்மு த் கதர்வுக்கு அறிவிப்பு அனுப்ப்டும்.
9) கபடி
நினநம்
இந்து
விதி ளுக்குட்ட்டலய.
10) விண்ணப்தாபர் ல் கத

சநன

அநிலனத்துல

ஆகபாக்கினம் உள்யபா

இருக்

சட்ட

கயண்டும்.

11) விண்ணப்ங் ளுடன் அனுப்ப்டும் அலத்துச் சான்றிதழ் ளும் அபசு
திவு பற் அலுயர் சான்பாப்ம் பப்ட்ட புல ப்ட  ல் ா
நட்டுகந இருக் கயண்டும். அசல் சான்றிதழ் ள் அனுப் கூடாது.
12) பாஜூ த்தாலும்
பாறுப்ல்.

பதய்வீ த்தாலும்

ற்டும்

நாற்ங் ளுக்கு

நிர்யா ம்

13) விண்ணப்ங் ளுக்கு
ட்டணம்
கிலடனாது.
விண்ணப்ங் ல
www.rameswaramramanathar.hrce.tn.gov.in
ன்கி
அருள்மிகு
இபாநாதசுயாமி திருக்க ாயில், இலணனத க் த்தில் கரில் யமங் ப்ட
நாட்டாது. ஆன்லன் மூம் திவிக் ம் பசய்து ப ாள்ாம்.
14) விண்ணப்தாபர் விண்ணப்பிக் கயண்டின மு யரி
இலண ஆலணனர்/பசனல் அலுயர்
அருள்மிகு இபாநாதசுயாமி திருக்க ாயில்
இபாகநசுயபம் – 623 526, இபாநாதபுபம் நாயட்டம்
பாஜா ா. குநபன் கசதுதி
தக் ார்

ா.மனிக்குநார், பி.ஸ்சி.,பி.ல்.,
இலண ஆலணனர்/பசனல் அலுயர்

