
தமிழ்நாடு அசு 

இந்து ச அமநிலயத்துலம 

இலை ஆலைர் அலுலயகம், திண்டுக்கல் 

 

 

கட்டு எண்.10635 /2021/அ1/நாள். 22.03.2022 

இந்து ச அமநிலயத்துலம, திண்டுக்கல் இலை ஆலைர் அலுலயகத்தில் 

காலிாக உள்ர கீழ்கண்ட பணியிடங்கலர நிப்பிட தகுதிலாய்ந்தலர்களிடம் 

விண்ைப்பங்கள் லவலற்கப்படுகின்மன. 

கீவற ககாடுக்கப்பட்டுள்ர இட ஒதுக்கீடு, கல்வித்தகுதி ற்றும் லது 

லம்பிற்குட்பட்ட இந்து சத்லதச் சார்ந்தலர்கள் ட்டும் விண்ைப்பிக்கவலண்டும். 

தகுதியுள்ர விண்ைப்பதாருக்கு வநர்முகத் வதர்வு நலடகபறும். பணி நினம் 

முற்றிலும் தற்காலிகானது. 

 

வ. 



ண் 

பணியிட

ம் 

ண்ணிக்

கை 

ஊதிய 

விகிதம் 

தகுதிைள் 

1. ஓட்டுநர் 1 (ஒன்று) 19500-

62000 

 (Level 8)  

1. 8-ஆம் லகுப்பு வதர்ச்சி 

2. LMV License with Batch 

3. நல்ய உடல்தகுதியுடன் இருக்க 

வலண்டும் 

3 இரவு 

ைாவலர் 

1 (ஒன்று) 15700-

50000 

 (Level 1)  

1. 8 –ஆம் லகுப்பு 

வதர்ச்சி/வதர்ச்சியின்ல. 

2. மிதி வண்டி ஓட்டத்ததரிந்தவராைவும் 

நல்ல உடல் தகுதியுடனும் இருத்தல் 

வவண்டும். 

 

முன்னுரிகை: 

1. ஓட்டுநர் பணியிடத்திற்கு தபாதுப்வபாட்டி முன்னுரிகை தபற்றவர். 

2.இரவுக்ைாவலர் பணியிடத்திற்கு தபாதுப்வபட்டி முன்னுரிகை தபற்றவர். 

 

லது: 

 

வற்கூறி தகுதியுள்ர இந்து சத்லதச் சார்ந்தலர்கள் 22.04.2022 அன்று 

ாலய 5.30 ணிக்குள் கீழ்காணும் ஆலைங்களின் நகல்களில் சான்றிட்டும் 

01.07.2021-ல் லது லம்பு SC/ST GT MBC/DNC BC 

அதிக பட்ச லது 37 32 34 34 

குலமந்த பட்ச லது 18 18 18 18 

•அசு விதிகளின்படி லது லம்பு தரர்வு அனுதிக்கப்படும். 

வலலய லாய்ப்பு விரம்பரம் அறிவிப்பு 



புலகப்படத்துடன் சுவியாசமிட்ட ரூ.25/-க்கான தபால் தலய ஒட்டி கலர் ஒன்றுடன் 

கீழ்கண்ட முகலரிக்கு உரி விண்ைப்பத்தில் பூர்த்தி கசய்து விண்ைப்பிக்க வலண்டும். 

இருப்பிட முகலரி, அஞ்சல் குறியீட்டு எண், லகவபசி எண் ஆகிலற்லம கதளிலாகவும், 

ஓட்டுநர் பதவிக்கு விண்ைப்பம் கசய்லர் ”ஓட்டுநர்” என்றும், இவுக்காலயர் 

பணியிடத்திற்கு “இவுக்காலயர்“ என்றும் குறிப்பிட்டு அனுப்பப்பட வலண்டும். குறிப்பிட்ட 

வததிக்குள் லப்கபமாத விண்ைப்பம் நிாகரிக்கப்படும். 

 

இலைத்து அனுப்ப வலண்டி விபங்கள் 

1) விண்ைப்பதார் கபர் ற்றும் முகலரி. (அஞ்சல் குறியீட்டு எண்ணுடன்) 

2) எட்டாம் லகுப்பு வதர்ச்சி கபற்மதற்கான/கபமாததற்கான கல்வி சான்று நகல் 

3) ஓட்டுநர் உரிைம் நகல் (ஓட்டுநர் பணியிடத்திற்கு ட்டும்) 

4) பள்ளி ாற்று சான்று நகல்  

5) சாதிச் சான்று நகல் (லட்டாட்சிால் லறங்கப்பட்டது)  

6) திண்டுக்கல் ாலட்ட வலலய லாய்ப்பு அலுலயகத்தில் பதிவு கசய்த பதிவு எண், 

பதிவு சான்றின் நகல் 

7) குடும்ப அலடார அட்லட நகல் 

8) முன்னுரிலக்கான சான்றின் நகல் ( priority Certifcate) 

9) இத தகுதிகள் ஏதுமிருப்பின் அதன் விபம் ற்றும் நகல்கள் 

10) சுவியாசமிட்டு தபால் தலயயுடன் கூடி உல-1. 

 

குறிப்பு : 

விண்ைப்பபடிலத்திலன இவ்லலுலயகத்தில் வலலய நாட்களில் அலுலயக வநங்களில் 

கபற்றுக் ககாள்ரயாம் ற்றும் www.hrce.tn.gov.in என்ம இலைதரத்திலும் பதிவிமக்கம் 

கசய்து ககாள்ரயாம். 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                            இலை ஆலைர் 

இந்து ச அமநிலயத் துலம 

                                                                                          திண்டுக்கல் 

 

 

 

 

 

விண்ைப்பங்கள் அனுப்ப வலண்டி முகலரி 
இலை ஆலைர் 

இந்து ச அமநிலயத்துலம, 
பிராட் எண்-49, M.R.S நகர், 

சீயப்பாடி அஞ்சல், 

திண்டுக்கல்-624005. 

http://www.hrce.tn.gov.in/


விண்ைப்பப்படிலம் 

கபர் : 

முகலரி : 

  

கல்வித் தகுதி : 

(சான்று இலைக்கப்படவலண்டும்) 

 

பிமந்த வததி / லது :    

 

சம் : இந்து 

 

சாதி : SC / SCA / MBC / DNC / BC / OC 

(சான்று இலைக்கப்படவலண்டும்) 

  

முன்னுரிலயின் விபம்   : 

(Priority Certificate) 

 

இத தகுதிகள் விபம்   : 

 

கதாலயவபசி/லகப்வபசி எண்  : 

 

விண்ைப்பிக்கும் பணியின் கபர்  : 

(ஒவ்கலாரு பணியிடத்திற்கும்  

தனித்தனிாக விண்ைப்பிக்க வலண்டும்)    

இடம்   : 

நாள்    : 

விண்ைப்பதார் லககாப்பம் 

இலைப்புகள்: 

1. கல்வி தகுதி சான்றின் நகல்கள் 

(TC & Mark Sheet) 

2. சாதிச்சான்று நகல் (லட்டாட்சிால் லறங்கப்பட்டது) 

3. குடும்ப அலடார அட்லட நகல் 

4. முன்னுரிலக்கான சான்றின் நகல் 

(Priority Certificate) 

5. ஆதார் அட்லட நகல் 

6. வலலய லாய்ப்பு பதிவு அட்லட நகல் 

7. சுவியாசமிட்ட ரூ.25/-க்கான தபால் தலயயுடன் கூடி உலம. 

                                      

                                       

                                                                                  இலை ஆலைர் 

இந்து ச அமநிலயத் துலம 

                                                                                திண்டுக்கல் 

 

 

PHOTO 


