
 

 

 

 

க.எண்: 5150/2020/அ2/நாள்: 22.03.2022 
--------------------------------- 

 

ஈர ாடு, இந்து சமய அறநிலையத்துலற, உதவி ஆலையர் அலுவைத்தில் காலியாக உள்ள 

கீழ்கண்ட பணியிடங்கலள நி ப்பிட தகுதிவாய்ந்த நபர்களிடமிருந்து விண்ைப்பங்கள் 

வ ரவற்கப்படுகின்றன. 

கீரே ககாடுக்கப்பட்டுள்ள இட ஒதுக்கீடு, கல்வித்தகுதி மற்றும் வயது வ ம்பிற்குட்பட்ட 

“இந்து சமயத்லதச் சார்ந்தவர்கள்" மட்டும் விண்ைப்பிக்க ரவண்டும். தகுதியுள்ள 

விண்ைப்பதா ருக்கு ரநர்முகத் ரதர்வு நலடகபறும். பணி நியமனம் முற்றிலும் தற்காலிகமானது. 

பணியின்  கபயர் அலுவைக உதவியாளர் 

பணியிடம் உதவி ஆலையர் அலுவைகம், ஈர ாடு 

சம்பள விகிதம் நிலை – 1 ரூ.15,700 – 50,000  

குலறந்தபட்ச கல்வித்தகுதி 8-ம் வகுப்பு ரதர்ச்சி காலியிடங்கள் 

 

இட ஒதுக்கீடு 

(காலியிடங்கள் 4) 

1) கபாதுப்ரபாட்டி முன்னுரிலம கபற்றவர்*  

(General Priority *) 
1 

2) ஆதிதி ாவிடர் அருந்ததியினர் ஆத வற்ற விதலவ 

முன்னுரிலம கபற்றவர் (SCADW Priority) 
1 

3) மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்ரடார் மற்றும் சீர்ம பினர் 

வகுப்பில் முன்னுரிலம கபற்றவர்** (Most Backward 

Classes and Denotified Communities Priority ** ) 

1 

4) பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பில் முன்னுரிலம 

கபற்றவர்*** (Backward Classes Priority ***) 
1 

கமாத்த பணியிடங்கள் 4 

 

பணியின்  கபயர் ஓட்டுநர்  

பணியிடம் உதவி ஆலையர் அலுவைகம், ஈர ாடு 

சம்பள விகிதம் நிலை – 8 ரூ.19,500 – 62,000 காலியிடங்கள் 

குலறந்தபட்ச கல்வித்தகுதி 
1. 8-ஆம் வகுப்பு ரதர்ச்சி 

2. LMV Licence with Batch 

3. நல்ை உடல் தகுதியுடன் இருக்க ரவண்டும். 

 

இட ஒதுக்கீடு 

(காலியிடம்-1) 

கபாதுப்ரபாட்டி முன்னுரிலம கபற்றவர்  

(General Priority *) 
1 

கமாத்த பணியிடம் 1 

தமிழ்நாடு அ சு 

இந்து சமய அறநிலையத்துலற 
உதவி ஆலையர் அலுவைகம், 

  ஈர ாடு 

 

 வேலை ோய்ப்பு ேிளம்பர அறிேிப்பு 

 



 

 

ரமற்கூறிய தகுதியுள்ள இந்து சமயத்லதச் சார்ந்தவர்கள் 21.04.2022 மாலை 5.30 

மணிக்குள் கீழ்காணும் ஆவைங்கள் சான்றின் நகல்களுடன் விண்ைப்பத்திலன 

புலகப்படத்துடன் சுயவிைாசமிட்ட ரூ.25/-க்கான தபால் தலை ஒட்டிய கவர் ஒன்றுடன் கீழ்கண்ட 

முகவரிக்கு விண்ைப்பிக்க ரவண்டும். இருப்பிட முகவரி, அஞ்சல் குறியீட்டு எண், லகரபசி எண் 

ஆகியவற்லற கதளிவாகவும், அலுவைக உதவியாளர் பதவிக்கு விண்ைப்பம் கசய்பவர் 

விண்ைப்பக்கவரில் “அலுவைக உதவியாளர்" பணியிடம் என்றும் ஓட்டுநர் பணியிடத்திற்கு 

“ஓட்டுநர்"  பணியிடம்  என்றும் குறிப்பிட்டு அனுப்பப்படரவண்டும். அலுவைக உதவியாளர் மற்றும் 

ஓட்டுநர் பணியிடத்திற்கு தனித்தனிரய விண்ைப்பிக்க ரவண்டும். குறிப்பிட்ட ரததிக்குள் 

வ ப்கபறாத விண்ைப்பம் நி ாகரிக்கப்படும். 

அனுப்ப ரவண்டிய விப ங்கள் 

1) விண்ைப்பதா ர் கபயர் மற்றும் முகவரி. (அஞ்சல் குறியீட்டு எண்ணுடன்) 

2) எட்டாம் வகுப்பு ரதர்ச்சி கபற்றதற்கான கல்வி சான்றிதழ் நகல் 

3) ஓட்டுநர் உரிமம் (LMV with Batch) நகல் (ஓட்டுநர் பதவிக்கு மட்டும்) 

4) பள்ளி மாற்று சான்றிதழ் நகல்  

5) சாதி சான்றிதழ் நகல் (வட்டாட்சிய ால் வேங்கப்பட்டது)  

6) ரவலை வாய்ப்பு அலுவைகத்தில் பதிவு கசய்த பதிவு எண், பதிவு சான்றின் நகல் 

7) குடும்ப அலடயாள அட்லட நகல் 

8) ஆதார் அலடயாள அட்லட நகல் 

9) முன்னுரிலமக்கான சான்றிதழ் நகல் (Priority Certificate) 

10) இத  தகுதிகள் ஏதுமிருப்பின் அதன் விப ம் மற்றும் நகல்கள் 

11) சுயவிைாசமிட்டு ரூ.25/-க்கான தபால் தலையுடன் கூடிய உல -1. 

விண்ைப்பங்கள் அனுப்பரவண்டிய முகவரி 

உதவி ஆலையர் அலுவைகம், 

இந்து சமய அறநிலையத்துலற, 

2ஆம் தளம், முன்னாள் பலடவீ ர் மாளிலக, 

காந்திஜீ ர ாடு, ஈர ாடு – 638 001 

 

 முன்னுரிலம : 

* 
ககார ானா கதாற்றினாரைா இத  கா ைங்களினாரைா கபற்ரறார் இருவல யும் இேந்த   

இலளஞர்கள்(மகன்/மகள்) 

** முதல் தலைமுலற  பட்டதாரிகள் 

*** தமிேக அ சுப் பள்ளிகளில் தமிழ்கமாழியில் பயின்ற நபர்கள் 

01.07.2021-இல் வயது வ ம்பு SC/ST GT  MBC/DNC BC 

அதிகபட்ச வயது 37 32 34 34 

குலறந்தபட்ச வயது 18 18 18 18 

அ சு விதிகளின்படி வயது வ ம்பு தளர்வு அனுமதிக்கப்படும். 

(ஒம்.)கமா.அன்னக்ககாடி 

உதவி ஆலையர் 

இந்து சமயஅறநிலையத்துலற 

ஈர ாடு 

 

 



விண்ணப்ப  படிவம் 

 

       

 
 
 

 

விண்ணப்பிக்கும் பணியின் பபயர் 

(ஒவ்பவொரு பணியிடத்திற்கும் 

தனித்தனியொக விண்ணப்பிக்க 

வவண்டும்) 

: 

 

பபயர் மற்றும் முகவரி : 

 

  

 

பிறந்த வததி/வயது :       

இனம் (ஆண்/பபண்) : 
      

கல்வித் தகுதி : 

 

சமயம் :  

சொதி : 
SC/ST SC(A) MBC/DNC BC OC  

            

   

சொதி  உட்பிரிவு  : 

 

முன்னுரிமம விவரம் : 

 

இதர தகுதிகள் விவரம் : 

 

பதொமைவபசி எண்/மகப்வபசி எண் : 
 

  
 

  
 

         

இடம்     :        

நொள்      :    விண்ணப்பதொரர் மகபயொப்பம் 

புமகப்படம் 



 

இணைப்புகள்    :        

1)     விண்ைப்பதாரர் பபயர் மற்றும் முகவரி. (அஞ்சல் குறியீட்டு எண்ணுடன்) 

2)    எட்டாம் வகுப்பு ததர்ச்சி பபற்றதற்கான கல்வி சான்றிதழ் நகல்    

3)    ஓட்டுநர் உரிமம் (LMV with Batch) நகல் (ஓட்டுநர் பதவிக்கு மட்டும்) 

4)    பள்ளி மாற்றுச்  சான்றிதழ் நகல்     

5)    சாதிச்  சான்றிதழ் நகல் (வட்டாட்சியரால் வழங்கப்பட்டது)     

6)    தவணை வாய்ப்பு அலுவைகத்தில் பதிவு பசய்த பதிவு எண், பதிவுச் சான்றின் நகல் 

7)    குடும்ப அணடயாள அட்ணட நகல்    

8)    ஆதார் அணடயாள அட்ணட நகல்    

9)    முன்னுரிணமக்கான சான்றிதழ் நகல் (Priority Certificate)    

10)  இதர தகுதிகள் ஏதுமிருப்பின் அதன் விபரம் மற்றும் நகல்கள்    

11)   சுயவிைாசமிட்டு ரூ.25/-க்கான தபால் தணையுடன் கூடிய உணர-1. 

 


