
      

 
இந்து சமய அறநிலலயத் துலற 

சசன்லை - 600 034. 

 

 இந்து சமய அறநிலலயத் துலறயில், நலைைள் மற்றும் விலலயுயர்ந்தவற்லற 

சரிபார்க்ைவும், மதிப்பிடவும் சசயல்பட்டு வரும் நலை மதிப்பீட்டுக் குழுவில் ( Verfication 

wing) இளநிலல சதாழில்நுட்ப உதவியாளர்  (Junior Technical Assistant) பதவியில் 20 

(இருபது) ைாலியிடங்ைலள  நிரப்புவதற்ைாை, இத்துலறயின் இலையதளத்தில்  

சவளியிடப்பட்டுள்ள விரிவாை விளம்பரத்தில்  குறிப்பிட்டுள்ள  தகுதிைலளப் சபற்றுள்ள 

இந்து மதத்லதச் சார்ந்த விண்ைப்பதாரர்ைளிடமிருந்து விண்ைப்பங்ைள் 

வரவவற்ைப்படுகின்றை.  வமற்ைண்ட பதவிக்ைாை விண்ைப்பப் படிவத்திலை   

பதிவிறக்ைம் சசய்து சைாள்ளலாம்.  ஊதிய விகிதம்   Pay Level -11 (Pay Range 35400-

112400)மற்றும் விதிமுலறைளின்படி சபறக்கூடிய இதர படிைள்.  

1.  ைாலியிடங்ைளின் வகுப்புவாரி ஒதுக்கீடு விவரங்ைள் பின்வருமாறு: 

வ.ண் வலை ஆதி 

திராவிடர்  

அருந்ததியர் 

(சபண்ைள்) 

ஆதி 

திராவிடர்  

அருந்ததியர் 

(சபாது) 

ஆதி 

திரா 

விடர் 

(சபண்ைள்   

ஆதி 

திரா 

விடர் 

(சபாது) 

 

பழங்குடியிைர் 

(சபண்ைள்) 

பழங்குடியி

ைர் (சபாது) 

  தமிழ்வழி 

ைல்வி 

இதரர் தமிழ்

வழி 

ைல்வி 

இதரர் தமிழ்

வழி 

ைல்

வி 

இத

ரர் 

தமி

ழ்வ

ழி 

ைல்

வி 

இத

ரர் 

தமிழ்

வழி 

ைல்வி 

இதரர் தமிழ்

வழி 

ைல்

வி 

இத

ரர் 

1 ஆதரவற்ற 

விதலவ 

 1    1       

2 முன்ைாள் 

இராணுவத்திைர் 

            

3 முன்னுரிலம  

உள்ளவர்ைள் 

       1     

4 முன்னுரிலம 

அற்றவர்ைள் 

       1     

5 பர்லவயற்றவர்/ 

பார்லவதிறன் 

குலறந்தவர் 

            

6 சசவித்திறன் 

குலறந்தவர்/ 

வபச இயலாதவர் 

            

7 உறுப்புநலன் 

குன்றியவர் 

            

8 பல்வவறு 

குலறபாடு 

உள்ளவர்ைள் 

            

9 மை இறுக்ைம் 

உள்ளவர் 

(AUTISM) 

            

 சமாத்தம்  1    1  2     
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வ.ண், வலை மிைவும் 

பிற்படுத்தப் 

பட்டவர் 

(சபண்ைள்) 

MBC W 

மிைவும் பிற்படுத்தப்   

பட்டவர் (சபாது) 

MBC GL 

பிற்படுத்தப் 

பட்டவர் 

(சபண்ைள்) 

BC W 

பிற்படுத்தப் 

பட்டவர் 

(சபாது) 

BC GL 

  தமிழ் 

வழி 

ைல்வி 

இத  

ரர் 

தமிழ் 

வழி 

ைல்வி 

இத  

ரர் 

தமிழ் 

வழி 

ைல்வி 

இத 

ரர் 

தமிழ் 

வழி 

ைல்வி 

இத 

ரர் 

1 ஆதரவற்ற 

விதலவ 

 1 

(சீர் 

மரபிைர்) 

   1   

2 முன்ைாள் 

இராணுவத்திைர் 

        

3 முன்னுரிலம  

உள்ளவர்ைள் 

   1 

(வன் 

னியர்) 

   2 

4 முன்னுரிலம 

அற்றவர்ைள் 

   1 

(வன் 

னியர்) 

1  

(மிைவும் 

பிற்படுத் 

தப்பட்ட 

வகுப்பிைர்) 

 1 1 1 

5 பர்லவயற்றவர் 

பார்லவதிறன் 

குலறந்தவர் 

        

6 ைாதுவைளா 

தவர் 

        

7 உறுப்புநலன் 

குன்றியவர் 

        

8 பல்வவறு 

குலறபாடு 

உள்ளவர்ைள் 

        

9 மை இறுக்ைம் 

உள்ளவர் 

AUTISM 

        

 சமாத்தம்  1  3  2 1 3 
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வ.ண், வலை சபாது 

பிரிவிைர் 

(சபண்ைள்) 

GT W 

சபாது 

பிரிவிைர் 

(சபாது) 

GT GL 

சபாது 

பிரிவிைர் 

(ORTHO)  

உறுப்பு 

நலன் 

குன்றிவயார் 

சபாது 

பிரிவிைர்  

(ைாது 

வைளாதவர்) 

HEARINING 

IMPAIRED GT 

சசவித்திறன் 

குலறந்தவர் 

சபாது 

பிரிவிைர் 

பார்லவ 

யற்றவர் 

சபாது 

பிரிவிைர் 

பார்லவத் 

திறன் 

குலறந்தவர் 

 

சமாத்தம் 

  தமிழ் 

வழி 

ைல்வி 

இத  

ரர் 

தமிழ் 

வழி 

ைல்வி 

இத  

ரர் 

தமிழ் 

வழி 

ைல்வி 

இத  

ரர் 

தமிழ் 

வழி 

ைல்வி 

இத  

ரர் 

தமிழ் 

வழி 

ைல்வி 

இத  

ரர் 

1 ஆதரவற்ற 

விதலவ 

 1         5 

2 முன்ைாள் 

இராணுவத்திைர் 

           

3 முன்னுரிலம  

உள்ளவர்ைள் 

  1 1       6 

4 முன்னுரிலம 

அற்றவர்ைள் 

 1 1 1       9 

5 பர்லவயற்றவர் 

பார்லவதிறன் 

குலறந்தவர் 

           

6 ைாதுவைளா 

தவர் 

           

7 உறுப்புநலன் 

குன்றியவர் 

           

8 பல்வவறு 

குலறபாடு 

உள்ளவர்ைள் 

           

9 மை இறுக்ைம் 

உள்ளவர் 

AUTISM 

           

 சமாத்தம்  2 2 2       20 

2.தகுதிைள் 

1. விண்ைப்பதாரர் இந்து சமய அறநிலலயதுலறச்  சட்ட விதிைளின்படி 

இந்து மதத்லதச் சார்ந்தவராைஇருக்ைவவண்டும். 

2. சபாதுக்ைல்வி  பள்ளியிறுதித் வதர்வில் வதர்ச்சி (பத்தாம் வகுப்பு அல்லது 

அதற்கு சமமாைது) சபற்றிருக்ைவவண்டும். 

3. வயது வரம்பு: 

(i) வயது 

வரம்பு 

 ஆதி 

திராவிடர் 

பழங்குடி 

வகுப்பிைர் 

மிைவும் 

பிற்படுத்த 

பட்டவர் 

பிறப்படுத்த 

பட்டவர் 

இதர 

வகுப்பிைர் 

  அதிைபட்சம் 35 35 32 32 30 

  குலறந்தபட்டசம் 28 28 28 28 28 

(ii) வயது 

வரம்பு 

நிர்ையம் 

சசய்வதற் 

ைாை 

குறிப்பிட்ட 

வததி 

     01.07.2021 
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4. தங்ைம் மற்றும் சவள்ளி நலைைள், சவள்ளி, தாமிரம் வபான்ற உவலாைத் 

தைடுைள் மீது தங்ைமுலாம் பூசுதல் மற்றும் இதர மதிப்புலடய சபாருள்ைள் 

பற்றி நுட்பமாை சதாழில் அனுபவம் சபற்றிருத்தவலாடு  இரத்திைம், 

லவரங்ைள் வபான்றவற்றின் தரத்திலை அறியும் திறம் சபற்றிருத்தலும் 

வவண்டும். 

5. சபாற்சைால்லர் சதாழிலில் 5 ஆண்டு அனுபவமும், விநிவயாைஸ்தராை 

அல்லது வர்த்தைராை    5 ஆண்டுைள் அனுபவமும் சபற்றிருத்தல் 

வவண்டும்.  

 

6. தங்ைம் மற்றும் சவள்ளி வாைைங்ைள் சசய்தல், சதய்வத் 

திருவமனிைளுக்குத் தங்ைம், சவள்ளி முதலாை ைவசங்ைள் சசய்தல், 

பஞ்சவலாைம் முதலிய உவலாைத்திருவமனிைள் குறித்தாை அனுபவம் 

சபற்றவராை இருப்பது விரும்பத்தக்ை தகுதியாைக்  சைாள்ளப்படும். 

7. இரத்திை ைற்ைள் பற்றிய முழு விவரங்ைள், மதிப்புமிக்ை அணிைலன்ைள்,  

தங்ைம், சவள்ளியிைால் சசய்யப்படும் வாைைங்ைள் மற்றும் இதர 

இைங்ைலள மதிப்பிடுதலும்,  அவற்றிற்ைாை  மதிப்பீட்டுப் பட்டியலலத்  

தயாரிக்கும் திறலமலயயும் சபற்றிருத்தல் வவண்டும் 

 

 

3.வதர்வு முலற 

(i) ழுத்துத் வதர்வு 

 உரிய தகுதிைள் சபற்றுள்ள மற்றும் அதற்குரிய சான்றுைலள 

விண்ைப்பத்துடன் இலைத்துள்ள விண்ைப்பதாரர்ைளுக்கு மட்டும்  அவர்ைளது 

சதாழில்நுட்ப அறிவு குறித்தாை ழுத்துத் வதர்வில் ைலந்துசைாள்ள 

அனுமதிக்ைப்படுவர்.  ழுத்துத் வதர்வு தமிழில் மட்டுவம நடத்தப்படும். இந்த 

வதர்வுக்ைாை வததி மற்றும் வநரம் குறித்தாை விவரம் ஆகிய விவரங்ைள் 

தனியர்ைளுக்கு வநரடியாை தபால்மூலமாை அனுப்பிலவக்ைப்படும்.  இத்வதர்வில் 

வதர்வுக் குழுவால் நிர்ையம் சசய்யப்படும் குலறந்தபட்ச மதிப்சபண் சபற்றுள்ள 

வதர்வர்ைள் மட்டுவம அடுத்தைட்ட சசயற்முலற  வதர்வுக்கு அனுமதிக்ைப்படுவர். 
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(ii) சசய்முலற வதர்வு 

 திருக்வைாயில் நலைைள் மற்றும் விலல உயர்ந்தலவைலள மதிப்பீடு 

சசய்வதில் சசய்முலற  வதர்வு ஒன்று வதர்வுக் குழுவிைால் நிர்ையம் 

சசய்யப்படும் வததியில், வநரத்தில் மற்றும் இடத்தில் நடத்தப்படும்.   இந்த 

சசய்முலறத் வதர்வில் வதர்வுக் குழுவால் நிர்ையம் சசய்யப்படும் குலறந்தபட்ச 

மதிப்சபண் சபற்றுள்ள வதர்வர்ைள் மட்டுவம அடுத்தைட்ட சசயற்முலற  வதர்வுக்கு 

அனுமதிக்ைப்படுவர். 

(iii) வநர்முைத் வதர்வு 

 ழுத்துத் வதர்வு மற்றும் சசய்முலறத் வதர்வில் தகுதி சபற்றவர்ைள் மட்டும் 

வநர்முைத் வதர்வுக்கு அலழக்ைப்படுவர்.   வநர்முை வதர்வு வதர்வுக் குழுவிைரால் 

குறிப்பிடப்படும் வததியில், வநரத்தில் மற்றும் இடத்தில் நடத்தப்படும். (வமற்ைண்ட 

வதர்வுைளுக்கு விண்ைப்பதாரர்ைள் தங்ைளது சசாந்த சசலவில் வரவவண்டும்) 

4.விண்ைப்பத்துடன் இலைக்ைப்பட வவண்டியலவ 

1. அரசு அங்கீைாரம் சபற்ற லவர வணிைர்ைள் மற்றும் அணிைலன்ைள் 

வணிைர்ைள் சங்ைம் அல்லது புைழ் சபற்ற பிரபல  (Reputed) இரத்திை 

வணிைர்ைளிடம் (குலறந்தது  இரண்டு ) பட்டறிவு சபற்றதற்ைாை  

சான்றிதழின் நைல்ைள் இலைக்ைப்படவவண்டும். 

2. சான்சறாப்பமிடப்பட்ட ைல்வித்தகுதித் சான்றிதழ் நைல்.  

3. அரசிதழ் பதிவு சபற்ற அலுவலர்ைள், ைல்வியாளர்ைள், மக்ைள் பிரதிநிதிைள் 

வபான்ற வவரனும் ஒருவரிடமிருந்து சபறப்பட்ட நன்ைடத்லதச் சான்றின் 

நைல்  விண்ைப்பத்துடன் இலைக்ைவவண்டும். 

4. தற்வபாது பணியிலிருந்தால் அந்நிறுவைத்திடமிருந்து சபறப்பட்ட  

தலடயின்லமச்சான்றின் நைல் இலைக்ைவவண்டும். 

5. திருக்வைாவில் சதாடர்பாை பணிைளாை  ஆபரைங்ைள், ைவசங்ைள், 

வாைைங்ைள் முதலியை சசய்தல் மற்றும் பழுதுபார்த்தல் வபான்ற பணிைளில் 

தாைாைவவா அல்லது வதனும் ஒரு குழுவிைருடவைா பணி 

சசய்திருந்தால் அதற்ைாை முழுலமயாை விவரங்ைளும்,  அதற்ைாை 

சான்றின் நைல்ைள். 

விண்ைப்பங்ைள் அனுப்பவவண்டிய முைவரி 

ஆலையர்,  

இந்து சமய அறநிலலயத்துலற,  

119 உத்தமர் ைாந்தி சாலல, நுங்ைம்பாக்ைம், சசன்லை 600 034 

விண்ைப்பிக்ை ைலடசி வததி 

17.11.2021 அன்று மாலல 5.00 மணிக்குள் 



இந்து சமயஅறநிலலயத்துலற 

இளநிலல சதாழில்நுட்ப உதவியாளர் நியமைம் 2021 

விண்ைப்பப் படிவம் 

 

 

 

1)  சபயர் :  

2)  தந்லத சபயர் :  

3)  பாலிைம் :  

4)  i) நிரந்தர முைவரி 

 

 

 

: 

 

 

ii) அஞ்சல் சதாடர்பிற்ைாை  முைவரி 

 

 

 

(iii) இசமயில் முைவரி (email address) 

: 

 

 

: 

 

 

 

5)  பிறந்த வததி :  

6)  இைம் மற்றும் வகுப்பு விவரம்  

 

: 

 

 

7)  மதம்/ இைம் :  

8)  ைல்வித் தகுதி/  சதாழில் நுட்பத் 

தகுதிைள் 

:  

9)  மரபு வழியாைப் சபாற்சைால்லர் சதாழிலில்  

ஈடுபட்டுள்ளாரா?  ஆம்,  னில் த்தலை 

ஆண்டுைள் 

 

: 

 

10)  5 ஆண்டுைள் அனுபவம் பற்றிய விவரம் :  

 

 

11)  ழுதப் படிக்ைத் சதரிந்த சமாழிைள் :  

12)  வவலலவாய்ப்பைத்தில் பதிவு 

சசய்யப்பட்டுள்ளதா? பதிவு ண், நிலல 

மற்றும் அலுவலைத்தின் முைவரி 

 

 

: 

 

13)  தற்வபாது பணியிலிருந்தால் அதன் விவரம்  

(தலடயின்லமச் சான்று இலைக்ைப்பட 

வவண்டும்) 

:  

 

 

ைடவுச்சீட்டு 

அளவுள்ள 

புலைப்படம் 

 



14)  திருக்வைாவில் சதாடர்பாை பணிைளாை 

ஆபரைங்ைள், ைவசங்ைள், வாைைங்ைள் 

முதலியை சசய்தல் மற்றும் பழுதுபார்த்தல் 

வபான்ற பணிைளில் தாைாைவவ அல்லது 

வதனும் ஒரு குழுவிைருடவைா பணி 

சசய்திருந்தால்,  அதற்ைாை விவரங்ைள். 

:  

15)  பிற குறிப்புைள் :  

 

 

 நாள்:  விண்ைப்பதாரரின் 

லைசயாப்பம் 

  

இலைக்ைப்பட்டுள்ள ஆவைங்ைளின் விவரம்  

 

 

பதிவிறக்ைம்  சசய்து,    முழுலமயாைப்  பூர்த்தி சசய்யப்பட்ட விண்ைப்பப்      

படிவங்ைள்  17.11.2021 அன்று மாலல 5.00 மணிக்குள் ஆலையர், இந்து சமய 

அறநிலலயத்துலற, 119 உத்தமர் ைாந்தி சாலல, நுங்ைம்பாக்ைம், சசன்லை 600 

034 ன்ற முைவரிக்கு கிலடக்ைசபறும்வலையில் அனுப்பிலவக்ைவவண்டும்.  

குறிப்பிட்ட வததிக்கு பின்ைர்  சபறப்படின்  அல்லது உரிய சான்று நைல்ைள் 

இலைக்ைத் தவறின்    விண்ைப்பங்ைள்    ற்றுக்சைாள்ளப்படமாட்டாது. 

 


