
அருள்மிகு ார்த்தசாபதிசுயாமி திருக்க ாயில், 
திருயல்லிக்க ணி , சசன்ன - 600 005. 

சதானகசி எண். 044-2844 2462 / 2844 2449 

 

 

 

அர்ச்ச ர் யிற்சிப் ள்ளி கயனயாய்ப்பு 

விண்ணப் டியம் 

 

விண்ணப்தாபரின் 

புன ப்டம் 

சான்சாப்த்துடன் 

 

 

  

1. விண்ணப்பிக்கும் தவியின் சனர்  

2. நனுதாபரின் சனர்  

3. தந்னத /  ாப்ார் சனர்  

4. 

 

நிபந்தப மு யரி 

 

5. நதம்  

6. பிந்த கததி நற்றும் யனது (ள்ளி சான்று  ல் 

இனணக் ப்ட கயண்டும்) 
 

7.  ல்வித் தகுதி (நிர்ணயிக் ப்ட்ட  ல்வி 

தகுதிக் ா சான்றிதழ் இனணக் ப்ட கயண்டும்) 
 

8. 
ஏற் கய ணிபுரிந்த முன் அனுயம் 

இருப்பின் சான்றிதழ் இனணக் ப்ட கயண்டும். 
 

9. ன்டத்னதச் சான்று (அபசிதழ் திவு சற் 

அதி ாரி ளிடமிருந்து) 
 

10. நருத்துய சான்றிதழ்  

(சான்றிதழ் இனணக் ப்ட கயண்டும்) 
 

11.  ாயல்துன சான்றிதழ் 

(சான்றிதழ் இனணக் ப்ட கயண்டும்) 
 

12. சதானகசி எண்.  

13. மின்ஞ்சல் மு யரி  

 

கநக கூப்ட்ட யரினச எண்.01 முதல் 13 யனபயிா வியபங் ள் 

அனத்தும் உண்னநனானய என்றும், ான் இந்து நதத்னதச் சார்ந்தயர் என்றும் 

இதன் மூம் உறுதினளிக்கிகன். 

இடம் : 

ாள் :           விண்ணப்தாபரின் ன சனாப்ம் 



தமிழ்ாடு அபசு - இந்து சநன அநினனத்துன 

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

சதானகசி எண். 044-2844 2462, 2844 2449 

. .எண்.376/2021/அ8      ாள் : 22.12.2021 

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

அர்ச்ச ர் ளுக் ா யிற்சிப் ள்ளியில் உள் கீழ்க் ாணும் ணியிடங் ளுக்கு இந்து நதத்னதச் 

சார்ந்த தகுதினாயர் ன கர் ாணல் மூம் கதர்வு சசய்து இந்து சநன அநினன சட்ட 

விதி ளுக்கு உட்ட்டும் கீழ்க் ண்ட நிந்தன ளுக்கு உட்ட்டும் ணி நினநம் சசய்ன 

24.01.2022 நான 5.00 நணிக்குள் விண்ணப்ங் ள் யபகயற் ப்டுகிது. 

ணியிடம் விபம் 

ய. 

எண். 
ணியிடம் சதாகுப்பூதினம் (நாதம் ன்றுக்கு) 

ணியிட 

எண்ணிக்ன  

1. தனனந ஆசிரினர் ரூ.35,000/- சதாகுப்பூதினம் 01 (ன்று) 

2. ஆ ந ஆசிரினர் ரூ.30,000/- சதாகுப்பூதினம் 01 (ன்று) 

3. சனநனர் ரூ.12,000/- சதாகுப்பூதினம் 01 (ன்று) 

4. சனநனல் உதவினார் ரூ.10,000/- சதாகுப்பூதினம் 01 (ன்று) 

5. எழுத்தர் ரூ.10,000/- சதாகுப்பூதினம் 01 (ன்று) 

 

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 என் 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 சதரிந்து 

ச ாள்ாம். 

தனனந ஆசிரினர் ணியிடத்திற் ா தகுதி ள் 

1. தமிழில் முதுநினப் ட்டமும், ட்டதாரி ஆசிரினர் யிற்சி ட்டமும் சற்றிருத்தல் 

கயண்டும். 

2. இந்து சநன இக்கினங் ளிலும், தமிம  திருக்க ாயில் ள் யபாற்றிலும் காதின  ற்றிவு 

இருத்தல் கயண்டும். 

3. ல் னக்  ம ம்,  ல்லூரி கநல்நினப் ள்ளி ஏகதனும் ன்றில் தமிமாபசிரினபா  

குனந்தட்சம் ஐந்து ஆண்டு  ாம் ணினாற்றின அனுயம் கதனய. 

குறிப்பு 

தனனந ஆசிரினர் விண்ணப்தாபர் 01.07.2021 அன்று 35 யனது நிபம்ாதயபா  

இருத்தல் கயண்டும். 35 யனது நிபம்பினயர் ளும் விண்ணப்பிக் ாம். ஆால் 35 யனதுக்கு 

உட்ட்ட விண்ணப்தாபர் ள் னாரும் விண்ணப்பிக் வில்ன என்ாகா அல்து தகுதினா 

ர் ள் இல்ன என்ாகா 35 யனனதக்  டந்த விண்ணப்தாபர் ள் ரிசீலிக் ப்டுயர். 

  



ஆ ந ஆசிரினர் ணியிடத்திற் ா தகுதி ள் 

1. ஏகதனும் கயத ஆ ந ாட சானயில் (னயணயம்) ஐந்தாண்டு ளுக்குக் குனனாநல் 

ஆசிரினபா ப் ணிபுரிந்த அனுயம் சற்றிருக்  கயண்டும் அல்து இந்து சநன நற்றும் 

அநினனத் துனயின்  ட்டுப்ாட்டில் உள் ஏகதனும் ரு க ாயிலில் ஐந்தாண்டு  ா 

அவிற்கு குனனாநல் முதுநின அர்ச்ச பா  ணிபுரிந்திருக்  கயண்டும். 

2. னயணய ஆ நத்தில் தற்காதுள் கயத, ஆ ந ாடசானயில் ான்கு ஆண்டு 

ாடப்பிரிவில் சான்றிதழ் டிப்ன முடித்திருக்  கயண்டும். 

குறிப்பு 

ஆ ந ஆசிரினர் விண்ணப்தாபர் 01.07.2021 அன்று 35 யனது நிபம்ாதயபா  இருத்தல் 

கயண்டும். 35 யனது நிபம்பினயர் ளும் விண்ணப்பிக் ாம். ஆால் 35 யனதுக்கு உட்ட்ட 

விண்ணப்தாபர் ள் னாரும் விண்ணப்பிக் வில்ன என்ாகா அல்து தகுதினா ர் ள் 

இல்ன என்ாகா 35 யனனதக்  டந்த விண்ணப்தாபர் ள் ரிசீலிக் ப்டுயர். 

சனநனர் ணியிடத்திற் ா தகுதி ள் 

1. தமிழில் எழுதவும், டிக் வும் சதரிந்திருக்  கயண்டும், நற்றும் 

2. 50 அல்து அதற்கு கநற்ட்ட ர் ளுக்கு உணவு தனாரிப்தில் 3 ஆண்டு ள் அனுயம் 

சற்றிருக்  கயண்டும். 

3. 01.07.2021 அன்று யனது 18 முதல் 35க்குள் இருக்  கயண்டும். 

சனநனல் உதவினார் ணியிடத்திற் ா தகுதி ள் 

1. தமிழில் எழுதவும், டிக் வும் சதரிந்திருக்  கயண்டும், நற்றும் 

2. உணவு தனாரிக்  சதரிந்திருக்  கயண்டும். 

3. 01.07.2021 அன்று யனது 18 முதல் 35க்குள் இருக்  கயண்டும். 

எழுத்தர் ணியிடத்திற் ா தகுதி ள் 

1. 10ஆம் யகுப்பு கதர்ச்சி அல்து அபசால் அங்கீ ரிக் ப்ட்ட அதற்கு இனணனா  ல்வித் 

தகுதி சற்றிருத்தல் கயண்டும். 

2. தமிழில் எழுதவும், டிக் வும் சதரிந்திருக்  கயண்டும். 

3. 01.07.2021 அன்று யனது 18 முதல் 35க்குள் இருக்  கயண்டும். 

சாதுயா தகுதி ள் 

1. விண்ணப்தாபர் இந்து சநனத்னத கசர்ந்தயபா வும், பின்ற்றுயபா வும் இருக்  

கயண்டும். 

2. யனது யபம்ன சாறுத்தயனப அபசால் அவ்யப்காது பிப்பிக் ப்டும் உத்தபவு ளின்டி 

ரிசீலிக் ப்டும். 

3. திருக்க ாயில் ஆ ந விதி ளுக்கும் மக் யமக் ங் ளுக்கும்  ட்டுப்ட்டு டப்யபா  

இருத்தல் கயண்டும். 

4. பூர்த்தி சசய்னப்ட்ட விண்ணப்ங் ள் 22.01.2022 நான 5.00 நணிக்குள் 

இவ்யலுய த்திற்கு அனுப்ப்ட கயண்டும். 

5. இத்திருக்க ாயில் மக் யமக் ங் ன ன்கு அறிந்திருக்  கயண்டும். 

6. ன்கு ஆகபாக்கினநா உடல் நினயுடன், தீன மக் யமக் ங் ள் நற்றும் சதாற்று 

கானற்யர் என்றும், ல் நநின உனடனயர் என்தற் ா விபங் ள் குறிப்பிட்டு 

நருத்துயச் சான்றுடன் விண்ணப்பிக்  கயண்டும். 

7. திருக்க ாயில் நிர்யா த்தால் பிபசுபம் சசய்னப்ட்ட நாதிரி விண்ணப்ங் ன திவிக் ம் 

சசய்து அதில் நட்டுகந பூர்த்தி சசய்து புன ப்டத்துடன் விண்ணப்பிக்  கயண்டும். 



8. வ்சயாரு ணியிடத்திற்கும் தனித்தனிகன விண்ணப்பிக்  கயண்டும். 

9. இனணக் ப்டும் சான்று ளில் சான்சாப்ம் (Attested Xerox copies only) சற்று 

அனுப்ப்ட கயண்டும். 

10. விண்ணப்தாபர் ால் யமங் ப்டும் சான்று ள் அனத்தும் சம்ந்தப்ட்ட துன ளில் 

உண்னநத்தன்னந குறித்து ரிசீனக்கு உட்டுத்தப்டும். 

11. விண்ணப்தாபர் யசிக்கும் எல்னக்குட்ட்ட  ாயல்நினனத்தில் விண்ணப்தாபர் மீது 

எவ்வித குற்வினல் டயடிக்ன  ஏதுமில்ன என் சான்றிதழ் சற்று இனணக் ப்ட 

கயண்டும். கநற்டி சான்று அறிவிப்பு கததிக்கு பின் சற்றிருக்  கயண்டும். 

12. நிர்ணயிக் ப்ட்ட  ா யபம்பிற்குள் யரும் விண்ணப்ங் ன நட்டுகந ரிசீலித்து 

தகுதினா ர் ளுக்கு நட்டுகந கர் ாணலுக்கு அனமப்பு அனுப்ப்டும். 

கர் ாணலுக்கு விண்ணப்தாபர் ள் குறிப்பிட்ட ாளில் / கபத்தில் தது சசாந்த 

சசவில் / சாறுப்பில் அனத்து அசல் சான்று ளுடன் ஆஜபா  கயண்டும். எவ்வித 

 ாதாநதகநா /  ாபணங் கா ஏற்றுக் ச ாள்ப்டநாட்டது. 

13. பூர்த்தி சசய்னப்ட்ட விண்ணப்ங் ன உரின சான்று ளுடன், அஞ்சல் உனயில் 

யரினச எண் நற்றும் “„„„„„„„„„„„„„. ணியிடத்திற் ா விண்ணப்ம்” எ 

சதளியா  குறிப்பிட்டு துனண ஆனணனர்/சசனல் அலுயர், அருள்மிகு 

ார்த்தசாபதிசுயாமி திருக்க ாயில், திருயல்லிக்க ணி, சசன்ன-5 என் மு யரிக்கு 

கரிகா / அஞ்சல் மூநா கயா அனுப் கயண்டும். கநலும் ரூ.25/- நதிப்புள் அஞ்சல் 

வில்ன ட்டின சுனவிாசமிட்ட ப்புன  அட்னடயுடன் கூடின அஞ்சல் உனயுடனும் 

இனணத்து அனுப் கயண்டும். 

14. நிர்ணயிக் ப்ட்ட  ாக்ச டுவிற்குள் சப்டும் விண்ணப்ங் ள் நட்டுகந 

ரிசீனக்கு ஏற்றுக் ச ாள்ப்டும். கநலும், தகுதினா விண்ணப்ங் ள் நட்டுகந 

ரிசீனக்கு ஏற்றுக் ச ாள்ப்டும். 

15. விண்ணப்ப் டியத்தில் விபங் ள் முழுனநனா  பூர்த்தி சசய்னப்டாநலும், க ட் ப்ட்ட 

சான்று ள் இனணக் ப்டாநலும் சப்டும் விண்ணப்ங் ள் ஆபம் நினயிககன 

நிபா ரிக் ப்டும். 

16. நீதிநன்த்தில் தண்டன சற்யர் ள், குற் டயடிக்ன  ளில் சம்ந்தப்ட்டயர் ள், 

ஜாமீனில்  ட்டுப்டுத்தப்ட்டயர் ள், திருக்க ாயிலுக்கு எதிபா  யமக்கு சதாடர்ந்தயர் ள், 

திருக்க ாயில் குத்தன தாபர் ள் நற்றும் யாடன தாபர் ள் அபசு நற்றும் அபசு சார்ந்த 

நிறுயங் ளிலிருந்து விக் ப்ட்டயர் ள், தீர்ப்புக்  டாளி ள் ஆகிகனார் 

விண்ணப்பிக்  தகுதினற்யர் ள் ஆயர். 

17. விண்ணப்தாபர் தமிழ்ாடு இந்து சநன அநினனத்துன சட்டவிதி ளுக்கு உட்ட்டும், 

திருக்க ாயிலில் சதான்றுசதாட்டு  னடபிடிக் ப்டும் மக் யமக் ங் ள், னடமுன ள் 

நற்றும் திருக்க ாயில் நிர்யா த்திபால் அவ்யப்காது பிப்பிக் ப்டுகின் 

உத்தபவு ளுக்கு  ட்டுப்ட்டு ணிபுரின  டனநப்ட்டயர் ஆயார். 

18. விண்ணப்தாபபால் சதரிவிக் ப்ட்ட விபங் ள் அனத்தும் சரினானய எ உறுதி 

அளிக்  கயண்டும். தயா த யல் ள் அல்து காலினா ஆயணங் ள் ஏகதனும் 

அளித்து ணி நினந ஆனண சப்ட்டது நிர்யா த்தின்  யத்திற்கு யருகநனாால் 

எவ்வித முன்றிவிப்பும் இன்றி ணி நீக் ம் சசய்தும், சட்டரீதினா 

டயடிக்ன  ளுக்கும் உட்டுத்தப்டுயர். 

19. இந்த ணி நினந டயடிக்ன  அனத்தும் அபசால் அவ்யப்காது பிப்பிக் ப்டும் 

அபசானண ள் நற்றும் சுற்றிக்ன  ளுக்கும் அவ்யப்காது னடமுனயில் உள் 

சட்டங் ளுக்கும் நீதிநன் உத்தபவு ளுக்கும்  ட்டுப்ட்டதாகும். 

20. கூடுதல் விபங் ள் கதனயசனனில் அலுய  கயன கபங் ளில் அலுய ம் யந்த 

சதரிந்து ச ாள்ாம். 

திருக்க ாயில் நிர்யா ம் 


