
jäœehL muR  

 

ÏªJ rka mwãiya¤Jiw 

mUŸäF khça«k‹ ÂU¡nfhæš, rkaòu« 

 

XJth® gæ‰Á¥gŸë MÁça® gâ¡fhd és«gu m¿é¥ò  

 

 ÂU¢Áuh¥gŸë kht£l«, k©z¢rešÿ® t£l«, rkaòu«, mUŸäF 

khça«k‹ ÂU¡nfhæèš el¥ò fšé M©oš (2021-2022) ( 3 M©LfŸ )  XJth® 

gæ‰Á gŸë  njthu Ïir MÁça®, r§Ñj Ïir MÁça® (Fuèir ) gâ¡F khj« 

x‹W¡F %.15,000/- bjhF¥óÂa¤Âš  gâah‰w cça rh‹¿jœfŸ k‰W« 

òif¥gl¤Jl‹ Toa KG étu§fSl‹ (Bio-data) é©z¥gjhu® ifbah¥g¤Jl‹ 

é©z¥g§fŸ tunt‰f¥gL»wJ. nk‰go  é©z¥g§fis 30.11.2021 njÂ khiy 

04.00 kâ¡FŸ ÂU¡nfhæš mYtyf¤Â‰F »il¡FkhW jghèš mD¥g nf£L¡ 

bfhŸs¥gL»wJ.  

 

t.v© gjéæ‹ bga® jFÂfŸ 

1. njthu Ïir MÁça® - 1 

 

 

 

 

 

1. 10-« tF¥ò nj®¢Á bg‰¿U¡f nt©L«. 

2. 01.07.2021-š 35 taÂ‰F nk‰glhkš  ÏU¤jš 

nt©L«. 

3. njthu Ïir¤ Jiwæš  IªJ M©LfS¡F 

Fiwahj bjhêšKiw¥ gâa¿Î bg‰¿U¤jš 

nt©L« 

2. Ïir MÁça® ( Fuèir ) - 1 1. 10-« tF¥ò nj®¢Á bg‰¿U¡f nt©L«. 

2. 01.07.2021-š 35 taÂ‰F nk‰glhkš  ÏU¤jš 

nt©L«. 

3.  njthu Ïir¤ Jiw k‰W« r§Ñj Jiwæš,                    

( Fuèir¤Jiw ) IªJ M©LfS¡F Fiwahj 

bjhêšKiw¥ gâa¿Î bg‰¿U¤jš nt©L«.  

(mšyJ) 

4. khãy¤Âš cŸs gšfiy¡ fHf« / muR 

m§Ñfhu« bg‰w fšé ãWtd« _y« Ïiræš                     

( njthu« /Fuš ) r«kªj¥g£l Ãçéš g£l« mšyJ 

g£la« mšyJ jiy¥ò bg‰¿U¤jš nt©L«. 

 

 

 Ïju étu§fis ÂU¡nfhæš mYtyf eh£fëš, mYtyf neu¤Âš neçš 

nf£L«, é©z¥g§fis ÂU¡nfhæš www.samayapurammariammantemple.org, 

www.hrce.tn.gov.in  v‹w tiyjs¤Âš gÂéw¡f« brŒJ¡bfhŸsyh«  

 

é©z¥g§fŸ  Ñœ¡f©l Kftç¡F mD¥g nt©L«.  

 

ÏizMiza®/ brašmYty®,  

mUŸäF khça«k‹ ÂU¡nfhæš,   

rkaòu« 

 

 

 Á. fšahâ, v«.vš., 

                                                         Ïiz Miza®/ braš mYty®/j¡fh® 

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


தமிழ்நாடு அரசு – இந்து சமய  அறநிலையத்துலற 

 

அருள்மிகு மாரியம்மன் திருக்க ாயில் , சமயபுரம் 

திருச்சிராப்பள்ளி மாவட்டம் 

 

 

 

விண்ணப்பிக்கும் பணியிடத்திற் ான பபயர் : .............................................................................. 

 

1 பபயர் (முழுப்பபயர்) 
: 

 

 

2 தந்லத /  ணவர்/ பாது ாவைர் பபயர் 
: 

 

 

3 நிலையான மு வரி 

(சான்று இலணக் ப்பட கவண்டும்) 

 

: 

 

4 ஆதார் அட்லட எண்  குறிப்பிடவும் 

(சான்று இலணக் ப்பட கவண்டும்) 

 

: 

 

5 பாலினம் (ஆண் / பபண்) 
: 

 

 

6 சாதி மற்றும் மதம் 

(சான்று இலணக் ப்பட கவண்டும்) 

 

: 

 

7 பிறந்த கததி மற்றும் வயது 01.07.2021 

கததி அன்று 35 வயதிற்கு கமற்படாமல் 

இருக்  கவண்டும் 

 

: 

 

8  ல்வித்தகுதி 

(சான்று இலணக் ப்பட கவண்டும்) 

 

: 

 

9 இதர தகுதி ள் ஏதும் இருப்பின் அதன் 

விபரம் (சான்று இலணக் ப்பட 

கவண்டும்) 

 

: 

 

10 விண்ணப்பிக்கும் பணியில் முன் 

அனுபவம் இருப்பின் அதன் விபரம் 

அந்தந்த துலறயில் பணிபுரிந்த 

அனுபவம் (சான்று இலணக் ப்பட 

கவண்டும்)  

 

: 

 

11 நன்னடத்லதச் சான்று 

அ)இறுதியா  பயின்ற பள்ளி/ 

 ல்லூரியில் பபறப்பட்ட சான்று ந ல் 

: 

 

 

 

 

புல ப்படம் 



 ஆ)அரசிதழ் பதிவுபபற்ற அதி ாரியிடம்     

 30.10.2021-க்கு பின்னர் பபறப்பட்ட 

நன்னடத்லத சான்று (ந ல் 

இலணக் ப்பட கவண்டும்) 

: 

 

12 குற்றவியல் நடவடிக்ல  இருப்பின் 

அதன் விபரம் 

அ) பதிவு பசய்யப்பட்டுள்ளதா? 

ஆ) நிலுலவயிலுள்ளதா? 

இ)  தண்டலன வழங் ப்பட்டுள்ளதா? 

 

: 

 

 

ஆம் / இல்லை 

ஆம் / இல்லை 

ஆம் / இல்லை 

13 பதாலைகபசி எண் 

 
: 

 

14 ல கபசி எண் 

 
: 

 

15 மின்னஞ்சல் மு வரி 

 
: 

 

 

உறுதிபமாழி 

 

_______________________ (தந்லத/  ணவர் பபயர்) _______________ 

ஆகிய நான்,  இந்து மதத்லத சார்ந்தவர் என்றும், இவ்விண்ணப்பத்தில் 

பதரிவிக் ப்பட்டுள்ள கமற் ாணும் விபரங் ள்  அலனத்தும் உண்லம என உறுதி 

கூறுகின்கறன்.  

 

நாள்  :       விண்ணப்பதாரர் ல பயாப்பம் 

இடம் : 

 

 
 

 


