
 

அருள்மிகு ார்த்தசாபதிசுயாமி திருக்க ாயில்,  
திருயல்லிக்க ணி, சசன்ன - 5. 

சதானகசி ண். 044-2844 2462 / 2844 2449 

 

கயனயாய்ப்பு விண்ணப் டியம் 

 

 

விண்ணப்தாபரின் 

புன ப்டம் 

சான்சாப்த்துடன் 

 

 
 

1.  விண்ணப்பிக்கும் தவியின் சனர் 

(ஒவ்சயாரு ணியிடத்திற்கும் 

தனித்தனினா  விண்ணப்பிக்  

கயண்டும்) 

 

2. விண்ணப்தாபர் சனர்  

3. தந்னத /  ணயர் சனர்    

4. நினனா மு யரி  

 

 

 

5. சதாடர்புக் ா  
சதானகசி/ன கசி ண்  

 

6. கதசின இம்   

7. சநனம்   

8. சாதி   

9. பிந்த கததி நற்றும் யனது சான்றிதழ் 
இனணக் ப்ட கயண்டும். 

 

10.  ல்வித்தகுதி சான்றிதழ் 
இனணக் ப்ட கயண்டும். 

 

11. விண்ணப்பிக்கும் தவிக் ா சிப்புத் 

தகுதி ள்  
 

12. முன் அனுயம்   

 

 

13. உடல் தகுதிச்சான்றிதழ் இனணக் ப்ட 

கயண்டும். 
 

14.  ாயல்துன ன்டத்னத சான்றிதழ் 
இனணக் ப்ட கயண்டும். 

 

 
கநற்குறித்த வியபங் ள் அனத்தும் உண்னநனானய  உறுதி அளிக்கிகன்.  

 
இடம் : 

ாள் :       விண்ணப்தாபர் ன சனாப்ம்  



 

இந்து சநன அநினனத்துன  

அருள்மிகு ார்த்தசாபதிசுயாமி திருக்க ாயில், 

திருயல்லிக்க ணி, சசன்ன–5. 
. .ண்.83/2022/அ5 ாள் : 16.04.2022 

கயன யாய்ப்பு விண்ணப்ம் க ாரும் விம்ப அறிவிப்பு 

        சசன்ன-5, திருயல்லிக்க ணி, அருள்மிகு ார்த்தசாபதிசுயாமி திருக்க ாயிலில் கீழ்க் ண்ட 

வியபப்டினா  ாலிப்ணியிடங் ளுக்கு ணினார் நினநம் சசய்ன தகுதியுள் இந்து நதத்தினச் 

சார்ந்த ர் ளிடமிருந்து 20.04.2022 முதல் 20.05.2022 நான 5.45 நணி யனப பூர்த்தி சசய்னப்ட்ட 

விண்ணப்ங் ள் யபகயற் ப்டுகிது. 

ய. 

ண். 
தவியின் சனர் ஊதின விகிதம் 

 ாலிப் 

ணியிடங் ள் 

ண்ணிக்ன  

தகுதி ள் 

1. 
உதவி 

மின்ணினார் 

Pay Matrix 18 

16600 – 52400 
1 

1.அபசால்/அபசால் அங்கீ ரிக் ப்ட்ட 

நிறுயத்தால் யமங் ப்ட்ட மின்/மின் 

 ம்பிப் ணினார் சதாழிற்யிற்சி 

நிறுயச்சான்றிதழ் சற்றிருக்  

கயண்டும். 

2. மின் உரிநம் யமங் ல் 

யாரினத்திடமிருந்து “H” சான்றிதழ் 

சற்றிருக்  கயண்டும். 

2. 
அலுய  

உதவினார் 

Pay Matrix 17 

15900 – 50400 
1 

1. 8ம் யகுப்பு கதர்ச்சி சற்றிருக்  

கயண்டும். 

2. தமிழ் சநாழியில் ழுத டிக்  

சதரிந்திருக்  கயண்டும். 

3. 
 னடநின 

ஊழினர் 

Pay Matrix 17 

15900 – 50400 
2 

1. 8ம் யகுப்பு கதர்ச்சி சற்றிருக்  

கயண்டும். 

2. தமிழ் சநாழியில் ழுத டிக்  

சதரிந்திருக்  கயண்டும். 

4. திருவிகு 
Pay Matrix 17 

15900 – 50400 
2 

1. தமிழ் சநாழியில் ழுத டிக்  

சதரிந்திருக்  கயண்டும். 

5.  ாயர் 
Pay Matrix 17 – 1 

15900 – 50400 

1 தமிழ் சநாழியில் ழுத டிக்  

சதரிந்திருக்  கயண்டும். 

6. 
உதவி 

ன ங் ர்னம் 

Pay Matrix 16 

15700 – 50000 
1 

1. தமிழ் சநாழியில் ழுத டிக்  

சதரிந்திருக்  கயண்டும். 

2. னாசதாரு சநன நிறுயங் ால் 

அல்து அபசு நிறுயங் ால் அல்து 

னன னாசதாரு நிறுயத்தால் 

டத்தப்டும் ஆ நப்ள்ளி அல்து 

கயதாடசானயில் சதாடர்புனடன 

துனயில் ஓபாண்டு டிப்பின 

கநற்ச ாண்டதற் ா சான்றிதனமப் 

சற்றிருக்  கயண்டும். 

(சதன் ன னயணய பிபாநணர் ள் 

நட்டும்) 

7. சன்தி தீயட்டி 
Pay Matrix 12 – 1 

11600 – 36800 
1 

1.திருக்க ாயிலில் தீயட்டி ணி ார்த்த 

அனுயம். 

2. தீயட்டி தனாரித்து னன்டுத்த 

சதரிந்திருக்  கயண்டும்.  

3. தமிழ் சநாழியில் ழுத டிக்  

சதரிந்திருக்  கயண்டும். 

  



 

8. உதவி ரிச்சாப ர் 
Pay Matrix 10 

10000 – 31500 
1 

1. தமிழ் சநாழியில் ழுத டிக்  

சதரிந்திருக்  கயண்டும். 

2. இத்திருக்க ாயிலின் மக்  

யமக் ங் ளுக்க ற் சய்கயத்னம் 

நற்றும் பிபசாதம் தனாரிக் த் சதரிந்திருக்  

கயண்டும். 

(சதன் ன னயணய பிபாநணர் ள் நட்டும்) 

9. 
 ால்னட 

பாநரிப்பு 

Pay Matrix 10 

10000 – 31500 
1 

தமிழ் சநாழியில் ழுத டிக்  

சதரிந்திருக்  கயண்டும். 

நிந்தன ள் 

1. திருக்க ாயிால் சயளியிடப்ட்டுள் நாதிரி விண்ணப்ப் டியத்தின்டி நட்டுகந உரின 

சான்றிதழ்  ல் ளுடன் பின்யரும் மு யரிக்கு விண்ணப்பிக்  கயண்டும். துனண 

ஆனணனர்/சசனல் அலுயர், அருள்மிகு ார்த்தசாபதிசுயாமி திருக்க ாயில், திருயல்லிக்க ணி, 

சசன்ன-5. விண்ணப்ப் டியம் நற்றும் நிந்தன ன hrce.tn.gov.in நற்றும் 

parthasarathy.hrce.tn.gov.in ன் இனணனதத்திலும் திவிக் ம் சசய்து ச ாள்ாம். ணியிட 

விபங் ளுக் ா  ல்வித் தகுதி, யனது யபம்பு, நிந்தன ள் நற்றும் இதப விபங் ன 

அலுய  கயன கபங் ளில் கரில் க ட்டும் விண்ணப்ங் ன சற்றுக் ச ாள்ாம். 

2. விண்ணப்தாபர் 01.04.2022 அன்று 18 யனது பூர்த்தினனடந்தயபா வும் 35 யனதுக்கு 

உட்ட்டயபா வும் இருத்தல் கயண்டும். 

3. ய.ண்.2 நற்றும் ய.ண்.3ல்  விண்ணப்பிப்யர் ள்  ணினி அறிவு சற்றிருப்யருக்கு 

முன்னுரினந யமங் ப்டும்.  

4. விண்ணப்தாபர் தமிழில் ன்கு ழுத டிக்  சதரிந்திருக்  கயண்டும். கநலும் இந்து நதத்னத 

சார்ந்தயபா வும் இன ம்பிக்ன  உனடனயபா வும் இருத்தல் கயண்டும்.  

5. விண்ணப்த்துடன்  ல்வித் தகுதிக்குரின சான்றிதழ் நற்றும் பி ஆயணங் ளுக்கு சான்றிட்ட 

செபாக்ஸ்  ல் நட்டுகந அனுப்ப்ட கயண்டும். அசல் சான்றிதழ் க் ாபணத்தின 

முன்னிட்டும் அனுப்க் கூடாது. அசல் சான்றிதழ் கர்மு த்கதர்வுக்கு சநர்ப்பிக் ப்ட கயண்டும்.  

6. ய.ண்.1 முதல் 9 யனப உள் அனத்து ணியிடங் ளுக்கும் சதாடர்புனடன ணி சம்நந்தநா  

கர்மு த் கதர்வு டத்தப்டும். 

7. விண்ணப்பிக்கும் அனத்து விண்ணப்தாபர் ளும் உடல் தகுதி சான்று சற்று அதன் 

 லுடன் விண்ணப்பிக்  கயண்டும். அனத்து ணியிடங் ளுக்கும், கூடுதா   ாயல்துன 

சான்றிதழும் சற்று விண்ணப்த்துடன் இனணக்  கயண்டும்.  

8. கநற் ண்ட ணி ளுக்கு நிர்ணயிக் ப்ட்டுள் கூடுதல் தகுதி ன்து இத்திருக்க ாயிலின் 

 ா ாநா  பின்ற்றி, ணினாற்றி யந்த வியபங் ளின் அடிப்னடயிககன நிர்ணனம் 

சசய்னப்ட்டுள்து.  

9. நீதிநன்த்தில் தண்டன அனடந்தயர் ள், ன்டத்னதக் ா கயா அல்து அனநதினன 

 ாப்ாற்கயா ொமீனில்  ட்டுப்டுத்தப்ட்டயர் ள், ட்ட டன தீர்க்  முடினவில்ன  

நீதிநன்த்தில் தீர்ப்ளிக் ப்ட்டயர் ள், அபசு ணியிலிருந்தும், இதப நிறுயங் ளிலிருந்தும், 

திருக்க ாயில் ளிலிருந்தும், விக் ப்ட்டயர் ள் திருக்க ாயிலுக்கு திபா  யமக்கு 

சதாடர்ந்தயர் ள் கான்கார் விண்ணப்பிக்  தகுதி அற்யர் ள்  

10. இந்த கயனயாய்ப்பு அறிவிப்பில்  ாணும் ணியிடங் ள் இத்திருக்க ாயிலின் ாபம்ரினம் 

நற்றும் னடமுனயில் உள் ணியிடங் ள் ன்தால், அதடிப்னடயில் 

ணியிடங் ளுக் ா தகுதி ள் குறிப்பிடப்ட்டுள். பூர்த்தி சசய்னப்ட்ட விண்ணப்ங் ள் 

யந்து கசப கயண்டின  னடசி ாள் 20.05.2022 நான 5.45 நணி முடின  

11. நிர்ணயிக் ப்ட்ட  னடசி ாளுக்குப் பின்ர் யபப்சறும் விண்ணப்ங் ள் ரிசீலிக் ப்ட 

நாட்டாது. கநலும் தகுதினா விண்ணப்ங் ள் நட்டுகந ரிசீனக்கு ற்றுக் ச ாள்ப்டும். 

12. பூர்த்தி சசய்து திருக்க ாயிலுக்கு யபப்டும் விண்ணப்ங் ளில் தகுதினா 

விண்ணப்தாபர் ளுக்கு நட்டும் கர் ாணலுக் ா அறிவிப்பு யமங் ப்டும். 

 ஒம்/- ச. . சயனிதா, 
 உதவி ஆனணனர்,  
 துனண ஆனணனர்/சசனல் அலுயர் (கூ.சா)  
     /உண்னந  ல்/உத்தபவுப்டி/ 

  ண் ாணிப்ார் 


