
தமிழ்ாடு அபசு - இந்து சநன அநிலனத்துல 

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

சதாலகசி எண். 044-2844 2462, 2844 2449 

சாதி கயறுாடின்றி அர்ச்ச ர் ல உருயாக்கும் 

லயணய யிற்சிக் ா ஓபாண்டு சான்றிதழ் டிப்பு 

நாணயர் ள் கசர்க்ல க் ா அறிவிக்ல  விம்பம் 

தமிம த்தில் உள் திருக்க ாயில் ளில் உரின யிற்சியும், தகுதி ளும் உள் 

இந்துக் ளில் சாதி கயறுாடின்றி அர்ச்ச பா  நினநம் சறுயதற்கு தமிழ்ாடு அபசு 2021 - 

2022 நானினக் க ாரிக்ல  அறிவிப்பு எண்.95ல் அறிவிக் ப்ட்டடி, லயணய (லய ாசம்) 

ஓபாண்டு சான்றிதழ் யிற்சி, சசன்ல-5, திருயல்லிக்க ணி, அருள்மிகு ார்த்தசாபதிசுயாமி 

திருக்க ாயிலில் டத்தப்ட உள்து. இப்யிற்சியில் கசப விரும்புயர் ள் உரின டியத்தில் 

வியபங் ல முழுலநனா  அளித்து உரின சான்றிதழ் ளின்  ல் ளுடன் விண்ணப்பிக்கும்டி  

க ட்டுக் ச ாள்ப்டுகிார் ள். 

யிற்சி நிலனத்தில் கசர்ந்து ச ாள்யதற் ா தகுதி ள் 

1. விண்ணப்தாபர் ள் இந்துக் ா  இருக்  கயண்டும். 

2. குலந்தட்சம் எட்டாம் யகுப்பு கதர்ச்சி சற்றிருக்  கயண்டும். 

3. 01.01.2022 அன்று 14 யனது நிபம்பினயபா வும், 24 யனதுக்கு உட்ட்டயபா வும் இருத்தல் 

கயண்டும். 

4. இந்து லயணய க ாட்ாடு ல  லடபிடிப்யர் ா  இருத்தல் கயண்டும். 

குறிப்பு 

1. லயணய யிற்சி சறும் நாணயர் ள் யிற்சி நிலன யா த்திககன தங்கி யி 

கயண்டும்.  

2. யிற்சிக்கு கதர்வு சசய்னப்டும் நாணயருக்கு இயசநா  உணவு, சீருலட, உலவிடம், 

யிற்சி  ாத்தில் நாதம் ஒன்றுக்கு ரூ.3,000/- உதவித்சதால  ஆகினலய யமங் ப்டும். 

3. நாணயர் ளின் கதர்வு, கதர்வுக்குழுவின் முடிவுக்கு உட்ட்டது. 

4. விண்ணப்ங் ள் யந்து கசப கயண்டின  லடசி ாள் : 26.12.2021 அன்று நால 5.00 

நணி யலப 

5. விண்ணப் டியங் ல திருக்க ாயில் அலுய த்தில் கரில் சற்றுக் ச ாள்ாம். 

நற்றும் hrce.tn.gov.in இலணனதத்திலும் திவிக் ம் சசய்து ச ாள்ாம். 

6. விண்ணப்ங் ள் அனுப் கயண்டின மு யரி : 

 துலண ஆலணனர்/சசனல் அலுயர்/தக் ார், 

 அருள்மிகு ார்த்தசாபதிசுயாமி திருக்க ாயில், 

 திருயல்லிக்க ணி, சசன்ல-600 005. 

  

  



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

சதாலகசி எண். 044-2844 2462 / 2844 2449 

 

 

 

சாதி கயறுாடின்றி அர்ச்ச ர் ல உருயாக்கும்       

லயணய யிற்சிக் ா ஓபாண்டு சான்றிதழ் டிப்பு 

விண்ணப் டியம் 

 

புல ப்டம் 

(Passport Size 

Photo) 

 

 

  

1. விண்ணப்தாபர் சனர்  

2. தந்லத /  ாப்ார் சனர்  

3. 
பிந்த கததி / யனது 

(சான்று இலணக் ப்ட கயண்டும்) 
 

4. 

 

 

நிலனா மு யரி 

(சான்று இலணக் ப்ட கயண்டும்) 
 

5. 

 

தற்காலதன மு யரி 

 

6. நதம் / சாதி  

(சான்று இலணக் ப்ட கயண்டும்) 
 

7.  ல்வித் தகுதி 

(சான்று இலணக் ப்ட கயண்டும்) 
 

8. ன்டத்லத சான்று  

9. சதாடர்புக் ா 

சதாலகசி/ல கசி எண். 
 

10. இதப தகுதி ள் 
 

 

 

கநற் ண்ட விபங் ள் அலத்தும் உண்லநனாலய எ சான்ளிக்கிகன். 

இடம் : 

ாள் :           விண்ணப்தாபரின் ல சனாப்ம் 


