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                    (BC) 
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                             ) (BC(M)) 
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                                         (MBC / DNC) 
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            (SC) 
 

15% 

                     ) (SC (A)) 
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          (ST) 
 

1% 
 

 

ii)                                                           
                                    . 

 
 

iii) ஆதி திராவிடர் (அருந்ததியர்) வகுப்பினருக்கான இடங்கள் முன்னுரிமை அடிப்பமடயில் 

நிரப்பப்பட்ட பின்னர், தகுதி பபற்ற விண்ணப்பதாரர்கள் ைிகுதியாக இருந்தால், அவர்கள் 

ஆதி திராவிட வகுப்பினருக்கான இட ஒது     ன் கீழும் ததர்வு பெய்யப்படுவார்கள்.  ஆதி 
திராவிட (அருந்ததியர்) இடஒதுக்கீட்டின் கீழ் நிரப்பப்பட தகுதியான விண்ணப்பதாரர்கள்  

இல்லாதபட்ெத்தில், அப்பணியிடங்கள் ஆதி திராவிடர் (அருந்ததியர்)  வகுப்பினரில்லாத 

பிற ஆதி திராவிட வகுப்பினமரச் ொர்ந்த விண்ணப்பதாரர்கமைக் பகாண்டு நிரப்படும். 
(வகுப்பு வாரி பிரிவுகள் ைற்றும் உட்பிரிவுகள் பட்டியல்  ஆகியமவ பிற்தெர்க்மக I ல் 
பகாடுக்கப்பட்டுள்ைது).   
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7. சிறப்பு ஒதுக்கீடுகள் : 
 
 [  

( )                                  10 % 
 

(i)   10%                                                  ,      
                                                      
                      16                                  
                 -        -II /      -III-                   
     5                 30.06.2017     29.06.2022              
     . 
 

 

(ii)                                                      
       : 
 
 

விளையாட்டு 
படிவத்தின் பபயர் 

விவரம் சான்றிதழ் வழங்கும் அலுவலர் 

படிவம் -I இந்திய நாட்டின் ொர்பாக பன்னாட்டு 
தபாட்டிகைில் கலந்து பகாண்டவர்கள் 

பெயலாைர், ததெிய விமையாட்டு 
கூட்டமைப்பு 

படிவம் -II ததெிய அைவிலான தபாட்டிகைில் 
தைிழ்நாட்டின் ொர்பாக கலந்து 
பகாண்டவர்கள் 

பெயலாைர், ததெிய விமையாட்டு 
கூட்டமைப்பு அல்லது பெயலாைர், 
ைாநில விமையாட்டு அமைப்பு 

படிவம் -III 

பல்கமலக்கழகங்களுக்கு இமடதயயான 
தபாட்டிகைில் தைிழக 
பல்கமலக்கழகங்கைின் ொர்பாக கலந்து 
பகாண்டவர்கள் 

கல்லூரி முதல்வர், இயக்குநர் அல்லது 
தைிழக பல்கமலக் கழகத்தின் 
விமையாட்டு பபாறுப்பு அதிகாரி 

 

 
(iii) 

 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட விமையாட்டுகள் : 1. கூமடப்பந்து 2. கால்பந்து 3. வமைதகால் 
பந்து (ஹாக்கி) 4. மகயுந்துப்பந்து 5. மகப்பந்து 6. கபடி 7. ைல்யுத்தம் 8. குத்துச் 
ெண்மட 9. ஜிம்னாஸ்டிக்ஸ் 10. ஜூதடா 11. பளு தூக்குதல் 12. நீச்ெல் தபாட்டி         
13. தடகைப் தபாட்டிகள் 14. குதிமரதயற்றம் 15. துப்பாக்கி சுடுதல் ைற்றும்                 
16. ெிலம்பம். 
 

(iv) விண்ணப்பதாரர்கள், தைிழ்நாடு ைாநில / ததெிய அைவில் கலந்து பகாண்டதற்கான 
தைிழ்நாடு விமையாட்டு தைம்பாட்டு ஆமணயம் அல்லது தைிழ்நாடு 
ஒலிம்பிக்ெங்கம் அல்லது இந்திய ஒலிம்பிக் ெங்கத்தினால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட 
ெங்கங்கைிலிருந்து படிவம் I அல்லது படிவம் II-ஐ பபற்றிருக்க தவண்டும். 

(v) விண்ணப்பதாரர்கள், தைிழ்நாடு கல்லூரிகள் / பல்கமலக்கழகங்ைிலிருந்து 
இயக்குநர் அல்லது பல்கமலக்கழகத்தின் விமையாட்டு பபாறுப்பு 
அதிகாரியிடைிருந்து படிவம் III-ஐ பபற்றிருக்க தவண்டும்.   
 

(vi) 

 

விமையாட்டு ஒதுக்கீட்டின்கீழ் விண்ணப்பிக்கும் விண்ணப்பதாரர்கள்,தைிழ் 
பைாழித் தகுதித் ததர்வு, முதன்மை எழுத்துத் ததர்வு, ொன்றிதழ்கள் ெரிபார்த்தல், 
உடற்கூறு அைத்தல், உடல்தகுதித் ததர்வு ைற்றும் உடல்திறன் தபாட்டி 
ததர்வுகைில் கலந்துபகாள்ை தவண்டும். 
 
 

(vii) விமையாட்டிற்கான ஒதுக்கீட்டின் கீழ் விண்ணப்பித்து, ததர்வு பெய்யப்படும் 
விண்ணப்பதாரர்களுக்கு கீதழ குறிப்பிடப்பட்டுள்ை வரிமெப்படி முன்னுரிமை 
வழங்கப்படும். 
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  அ.  பன்னாட்டு விமையாட்டுப் தபாட்டிகைில் பதக்கம் பபற்றவர்கள். 

  ஆ.  பன்னாட்டு விமையாட்டுப் தபாட்டிகைில் கலந்து பகாண்டவர்கள். 

  இ.  ததெிய விமையாட்டுப் தபாட்டிகைில் பதக்கம் பபற்றவர்கள். 
  ஈ.  ததெிய விமையாட்டுப் தபாட்டிகைில் கலந்து பகாண்டவர்கள். 
  உ.  பல்கமலக்கழகங்களுக்கு இமடதயயான தபாட்டிகைில் பதக்கம்     

    பபற்றவர்கள். 
  ஊ. பல்கமலக்கழகங்களுக்கு இமடதயயான தபாட்டிகைில் கலந்து  

    பகாண்டவர்கள். 
 

(viii) விமையாட்டிற்கான ஒதுக்கீட்டின்கீழ் ததர்ச்ெி பபறுபவர்கள், ஒதர வகுப்மபச் 
ொர்ந்தவராகவும் ைற்றும் ஒதர ைதிப்பபண்ணும் பபற்றிருந்தால், மூத்த வயது 
அடிப்பமடயில் ததர்ந்பதடுக்கப்படுவர். 
 

(ix) விமையாட்டுக்கான 10%  ஒதுக்கீட்டின் கீழ் நிரப்பத் தகுதியான 
விண்ணப்பதாரர்கள் இல்லாவிடில், அந்த காலிப்பணியிடங்கள் பபாதுப் பிரிவில் 
(Open Quota) உள்ை, அதத வகுப்மபச் ொர்ந்தவர்கள் மூலம், வகுப்பு வாரி 
இடஒதுக்கீட்மடப் பின்பற்றி நிரப்பப்படும்.   
 

(x) விமையாட்டு ஒதுக்கீட்டின் கீழ் விண்ணப்பிக்கும் விண்ணப்பதாரர்களுக்குள் பபாது 
நமடமுமறயிலுள்ை விதிகைின்படி வகுப்பு வாரி ஒதுக்கீடு பின்பற்றப்படும். 
 

(xi) விமையாட்டுப் படிவம் -I / படிவம் -II / படிவம் -III- ல் விமையாட்டுப் தபாட்டி 
நமடபபற்ற தததி ைற்றும் விமையாட்டின் பபயர், பங்கு பபற்றது பற்றி கட்டாயம் 
குறிப்பிட்டு இருக்க தவண்டும். அந்த விவரங்கள் இல்மலபயனில் அவர்கள் பபாது 
விண்ணப்பதாரர்கைாகக் கருதப்ப வார்கள்.    

 

 

      

( )                                   5 % 

 
 

                                                       
                                                    : 
 
 

(i)  வயது தைர்வு அதிகபட்ெ வயது 47 வருடங்கள். 
 

(ii)  முன்னாள் இராணுவத்தினர், இராணுவப் பணியிலிருந்து விடுவிக்கப்பட்ட தததியில் 
இருந்து மூன்றாண்டுகள் நிமறவு பெய்யாதவர்கள் ைட்டுதை விண்ணப்பிக்க 
தவண்டும். 
 

(iii) முன்னாள் இராணுவத்தினர், இராணுவப் பமடயிலிருந்து விடுவிக்கப்பட்ட தததி 
பற்றி குறிப்பிட்ட ொன்றிதமழ (Discharge Certificate with date of Discharge) 
பதிதவற்றம் பெய்யத்தவறினால், அவர்கள் இந்த ஒதுக்கீட்டின் கீழ் பரிெீலிக்கப் 
படைாட்டார்கள். 
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(iv) 

 
இத்ததர்விற்கு விண்ணப்பம் பபறப்படும் கமடெித் தததிக்கு  பின்னர், ஓராண்டு 
காலத்திற்குள் ஓய்வு பபறவுள்ை இராணுவ வரீர்கள், அவர்கைது சுய 
உறுதிபைாழியுடன் கூடிய தங்கைது பமட பிரிவு அலுவலரிடத்தில் (Commanding 
Officer) உரிய படிவத்தில் ஓய்வு பபறும் தததி குறிப்பிட்ட ொன்றிதழ் பபற்று, 
அதமனப் பதிதவற்றம் பெய்ய தவண்டும். (ைாதிரிச் ொன்றிதழ்    பிற்தெர்க்மக -III-ல் 
உள்ைது). இவ்விதம் இச்ொன்றிதமழ இமணயதை விண்ணப்பத்தில் பதிதவற்றம் 
பெய்யத் தவறினால்,அவர்கள் இந்த ஒதுக்கீட்டின் கீழ்                . 
 
 
 பரிெீலிக்கப்படைாட்டார்கள். 
 

(v) முன்னாள் இராணுவ வரீர்கள் இராணுவப் பணியிலிருந்து விடுவிக்கப்பட்டு ஏததனும் 
அரசுப் பணியில் பணியைர்த்தப்பட்டிருந்தால், இத்ததர்வில், அவர்கள் முன்னாள் 
இராணுவத்தினர் என்பதற்கான ெலுமகயிமனக் தகார இயலாது. அவர்கள் 
பணியிலிருந்து விடுவிக்கப்பட்ட தததியிலிருந்து இதுவமர அரசு பணிகள் எதிலும் 
தெரவில்மல என்ற ொன்றிதமழச் ெம்ைந்தப்பட்ட ைாவட்ட முன்னாள் பமட வரீர்கள் 
நலெங்கத்திலிருந்து பபற்று ெைர்ப்பிக்க தவண்டும். 
 
 

(vi) பபண் முன்னாள் இராணுவத்தின களுக்பகன தனி விதிகள் ஏதும் இல்லாததால் 
அவர்கள் ஆண் முன்னாள் இராணுவத்தினர் தபாலக் கருதப்படுவார்கள். 
 

(vii) முன்னாள் துமண இராணுவத்தினருக்கு ெிறப்பு ஒதுக்கீடு கிமடயாது. 
  

 

( )                    (Destitute Widows)              3%   
 
 

 

 

 

(i) வயது தைர்வு அதிகபட்ெ வயது 37 வருடங்கள். 
 

(ii)  ைாவட்ட / ைாநகர ஆயுதப்பமடக்கான பபண்கள், திருநங்மககள் ைற்றும் ெிமற & 
ெீர்திருத்தத் துமற பபண்களுக்குரிய காலிப்பணியிடங்கைில், 3% ஆதரவற்ற 
விதமவகளுக்கு ஒதுக்கப்படும். 
 

(iii) ஆதரவற்ற விதமவக்கான ொன்றிதமழ வருவாய் தகாட்ட அலுவலர் (RDO) /ொர் 
ஆட்ெியர் (Sub-Collector) / உதவி ஆட்ெியர் (Assistant Collector) அவர்கைிடைிருந்து 
பபற்று, இமணயவழி விண்ணப்பத்தில் பதிதவற்றம் பெய்ய தவண்டும்.  இவ்விதம் 
இச்ொன்றிதமழ  பதிதவற்றம் பெய்யாத விண்ணப்பதாரர்கைின் விண்ணப்பம் 
ஆதரவற்ற விதமவக்கான பிரிவின் கீழ் பரிெீலிக்கப்படைாட்டாது. (ஆதரவற்ற 
விதமவக்கான ைாதிரிச் ொன்றிதழ் பிற்தெர்க்மக -V-ல் உள்ைது).  பிற அலுவலர்கைான 
தாெில்தார் ைற்றும் ைண்டல தாெில்தாரிடைிருந்து தைற்பொன்ன ொன்றிதழ்கள் 
பபற்றிருந்தால் அச்ொன்றிதழ் ஏற்றுக்பகாள்ைப்படைாட்டாது. 
 

(iv) விதமவ ொன்றிதமழ ைட்டும் பதிதவற்றம் பெய்தவர்கள் ஆதரவற்ற விதமவக்கான 
ஒதுக்கீட்டின் கீழ் பரிெீலிக்கப்பட ைாட்டார்கள். 
 

(v) ஆதரவற்ற விதமவக்கான ெிறப்பு ஒதுக்கீட்டிற்கு தகுதிவாய்ந்த விண்ணப்பதாரர்கள் 
கிமடக்கப் பபறாவிடில், அவர்களுக்பகன ஒதுக்கப்பட்டுள்ை அக்காலிப்பணியிடங்கள் 
நமடமுமறயில் உள்ை விதிகைின் படி, அதத வகுப்மபச் ொர்ந்த பிற பபண் 
விண்ணப்பதாரர்கமைக் பகாண்டு நிரப்பப்படும். 

     
 

 

8. 20%                                          : 
 

பைாத்த காலிப் பணியிடங்கைில், 20% பணியிடங்கள், முதலாம் வகுப்பிலிருந்து பத்தாம் 
வகுப்பு வமர தைிழ் பைாழிமய பயிற்று பைாழியாகக் பகாண்டு, பயின்று ததர்ச்ெி 
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பபற்றிருப்தபாருக்கு                        20%        வழங்கப்படும். 
விண்ணப்பதாரர் முதலாம் வகுப்பு முதல் பத்தாம் வகுப்பு வமர தைிழ் பயிற்று பைாழியில் 
படித்துள்ைார் என்பதற்கான ொன்றிதமழப்பபற்று இமணயவழி விண்ணப்பத்துடன் பதிதவற்றம் 
பெய்ய தவண்டும். (ைாதிரி ொன்றிதழ் பிற்தெர்க்மக- ii ல் உள்ைது).    

9. மூன்றாம் பாலினத்தவர் (Third Gender): 
 
 

i) மூன்றாம் பாலினத்தவர், ஆண் அல்லது பபண் அல்லது மூன்றாம் பாலினம், என 
ஏததனும் ஒன்றிமன தனது பாலினைாகத் ததர்வு பெய்து பகாள்ைலாம். மூன்றாம் 
பாலினத்தவபரன விண்ணப்பம் பெய்தால் தங்கைது விண்ணப்பத்துடன், தைிழ்நாடு 
திருநங்மககள் நலவாரியத்திலிருந்து பபறப்பட்ட அமடயாை அட்மடயிமன 
இமணயதை விண்ணப்பத்துடன் பதிதவற்றம் பெய்யப்பட தவண்டும்.  (ைாதிரி 
அமடயாை அட்மட பிற்தெர்க்மக –IV-ல் பகாடுக்கப்பட்டுள்ைது). 
 

ii) மூன்றாம் பாலினத்தவர், ஆண் பாலினத்மதத் ததர்வு பெய்தால் ஆண்களுக்கான 
உடற்கூறு அைத்தல், உடல்தகுதித் ததர்வு ைற்றும் உடல்திறன் தபாட்டிகைிலும், பபண் 
அல்லது மூன்றாம் பாலினத்மதத் ததர்வு பெய்தால், பபண்களுக்கான உடற்கூறு 
அைத்தல், உடல்தகுதித் ததர்வு, உடல்திறன் தபாட்டிகைிலும் கலந்து பகாள்ை 
தவண்டும். 
 iii)  ஒருமுமற ஆண் அல்லது பபண் பாலினைாகத் ததர்வு பெய்யப்பட்ட பின்னர் 
இமடைாற்றம் பெய்ய இயலாது.   
 

iv)  மூன்றாம்பாலினத்தவபரன விண்ணப்பித்தால் இவர்கள் பாலினத்தில் பபண் 
விண்ணப்பதாரர்கைாகப் பாவிக்கப்படுவார்கள். அவர்கள் பிற பபண் 
விண்ணப்பதாரர்கமைப் தபாலதவ 30% ஒதுக்கீட்டின் கீழ் பரிெீலிக்கப்படுவார்கள். 
 

iv)  மூன்றாம் பாலினத்தவர், தனது ொதிக்குரிய ொதிச் ொன்றிதமழச் ெைர்ப்பித்தால், 
அவர்கள் பிற விண்ணப்பதாரர்கமைப் தபான்று வகுப்பு வாரி இடஒதுக்கீடு பபறலாம். 
 

v) மூன்றாம் பாலினத்தவருக்கு ஆதிதிராவிடர் / ஆதிதிராவிடர் (அருந்ததியர்) / 
பழங்குடியினர் வகுப்புக்குரிய வயது தைர்வு பபாருந்தும்.. 
 

vi) மூன்றாம் பாலினத்தவர், ொதிச் ொன்றிதழ் ெைர்ப்பிக்காவிடில் அவர்கள் வயது தைர்வு 
தவிர பிற நிகழ்வுகைில் ைிகவும் பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினராகப் (MBC) 
பாவிக்கப்படுவார். 

 

10.                   (Post Preference) : 
 
 

( ) 

 

i) 
 

             மூன்றாம் பாலினத்த                           
                            . 
 
 

 ii)                                              (TSP         
               . 
 

  iii)                                          (JW         
               . 
 

 iv)                            (Fireman                
        .  

 v) மூன்றாம் பாலின                         (JW                
                 . 



8 

 

 

 vi)                                     (TSP       
                                           . 
 
 

 vii)                                                 
                  (TSP)                       . 

 

 ) i)                          .10 (  -           
            ,                   ,                       
(Personal Details)               ,                    
                    ,                              
                                          (AR/TSP / Jail 
Warder / Fireman)                 ,                     
                                                   
     . 
 

 ii)                                 ,                   
                                                     
                                                      
                     . 
 

 iii)                                                    
                                                  
               . 
 

 iv)                                                 
                                                    
                                                . 
 

 
 
 

 )                                                   
                                         (AR/TSP/Jail Warder/ 
Fireman)                                                
                                                     , 
               ,                                          
                                                        . 

 

ஈ                                               ,        
                                                       
                                                          
        .  
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11.           :  
 
 

                                                    .  
 

 

 . 
  . 

     
        
 

                 

1.           
           

80                      . 
                                       
       .12. -      -I-               . 
 

2.       
      
     

70                                   
                                . 
                                  
  .12 -     -II -               . 

3.       
      

                                . 
                                 
                                     
                           
                                  ). 
 

4.          
      

                                  . 
                                     
  .12 -        -               . 
 

5.         
        

24                                  
     . 
                                  
       .12 –      ஈ -               . 
 

6.       
          

6                        (NCC) –             
                   (NSS)         –             
                  (Sports/Games)   –                          
                                      
       .15-              . 
 

            100   
 

 

12.             
 

    .             
 

பகுதி – I. தமிழ் பமாழி தகுதித் ததர்வு: 
 

i. தைிழ் பைாழி தகுதித் ததர்வில் தகுதி பபறுவது கட்டாயைாகும். 
ii. இத்ததர்வானது பகாள்குறி வமக வினாத்தாைாக இருக்கும். 
iii. இத்ததர்வானது, 80 ைதிப்பபண்களுக்கான 80 வினாக்கமை  பகாண்டது. 

இத்ததர்விற்கான காலஅைவு 80 நிைிடங்கள். (1 ைணி 20 நிைிடங்கள்). 
iv. தைிழ் பைாழித் தகுதித் ததர்வில் குமறந்தபட்ெம் 32 ைதிப்பபண்கள் (40%) பபற்று 

                           முதன்மை எழுத்துத் ததர்வின் OMR 
விமட தாள்கள்                       .   
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v.             தகுதி              ைதிப்பபண்கள் எந்த நிமலயிலும் 
தற்காலிகத் ததர்வுப் பட்டியமலத் தயாரிப்பதற்கு எடுத்துக் 
பகாள்ைப்படைாட்டா . 

 

       பகுதி – II. முதன்ளம எழுத்துத் ததர்வு : 
 

 

i) 
 

    -              – 45                            ) 
    -              – 25                            ) 
 

ii)                                         ,            
                             . 
 

iii)                                 (                 ). 
 

iv)                                        .  
   

v)                                                    
25           (35%                . 
 
 

vi)                   /                               
                                                / 
                                              . 
 

vii)                                                    
                            ,             1:5     
                                                       
                                                  
                               . 
 

viii)                                                    
           (Hall Ticket)                    (www.tnusrb.tn.gov.in) 
                                                 
                                             (User ID) 
                  (Password)                         
        . 
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ஆ. உடற்கூறு அைத்தல் ததர்வு : 
                                    :- 
 
 

உயரம்        
 

         பிரிவு 
 

ஆண்கள் பபண்கள் 

பபாதுப் பிரிவினர் (OC),  பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினர் (BC), 
பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினர் (இஸ்லாைியர்) [            
ைிகவும் பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினர் ைற்றும் ெீர்ைரபினர் 
(MBC/DNC) 
 

 
170 பெ.ைீ. 

 
159 பெ.ைீ. 

ஆதிதிராவிடர் (SC), ஆதிதிராவிடர் (அருந்ததியர்) [       
     பழங்குடியினர் (ST). 

167 பெ.ைீ. 157 பெ.ைீ. 

மார்பைவு அைத்தல் (ஆண்களுக்கு மட்டும்) 
 ொதாரண நிமலயில் குமறந்தபட்ெம் - 81 பெ.ைீ. 

 

மூச்சு உள்ைிழுக்கப்பட்ட நிமலயில் விரிவாக்கம் குமறந்தபட்ெம் - 5 பெ.ைீ. 

முன்னாள் இராணுவத்தினர் ைற்றும் இத்ததர்விற்கு 
விண்ணப்பம் பபறப்படும் கமடெி தததியிலிருந்து ஓராண்டு 
காலத்திற்குள் ஓய்வு பபறவுள்ை இராணுவ வரீர்கள். 

உட கூறு அைத்தல் 
ததர்விலிருந்து விலக்கு 
அைிக்கப்ப     . 
 

 

 

(ii)                        :  
 

                                /                  
                 .                                     . 
 

 

            
      ) 

      
      ) 

169.6 169.5 
169.7 169.5 
169.8 170.0 
169.9 170.0 
170.1 170.0 
170.2 170.0 
170.3 170.5 

   

                                         .                    
                                  . 

 

(iv)                         : ஆண், பபண் ைற்றும் திருந மக 
விண்ணப்பதாரர்கள் உடற்கூறு அைத்தலில் (உயரம் / ைார்பைவு) ஏததனும் ைனக்குமற 
இருந்தால், துமணக் குழு தமலவர் (Sub-Committee Chairperson) அவர்கைிடம் தைல் 
முமறயீடு                                   பெய்யலாம்.  
 

(v)                 ,                . 
 

(vi) முன்னாள் இராணுவத்தின                            . 
 



12 

 

(vii)                                                         
                               . 
 
 

(viii)                                                       
                             . 
 

இ. உடல்தகுதித் ததர்வு : 
 

      ( )                                   : 
 

 

ஆண்கள் 1500 ைீட்டர் தூரத்மத 7 நிைிடங்கைில் ஓடி 
முடிக்க தவண்டும். 
 

 

பபண்கள்  400 ைீட்டர் தூரத்மத 2 நிைிடங்கள் 30 
வினாடிகைில் ஓடி முடிக்க தவண்டும். 
 

முன்னாள் இராணுவத்தினர் ைற்றும் 
இத்ததர்விற்கு விண்ணப்பம் பபறப்படும் 
கமடெி தததியிலிருந்து ஓராண்டு 
காலத்திற்குள் ஓய்வு பபறவுள்ை இராணுவ 
வரீர்கள். 

 
1500 ைீட்டர் தூரத்மத 8 நிைிடங்கைில் ஓடி 
முடிக்க தவண்டும். 

 

 

ii) உடல்தகுதித் ததர்  தகுதி           .   
 

iii) உடல்தகுதித் ததர்வில் தகுதி பபறுபவர்கள் ைட்டுதை, அடுத்த கட்டத் ததர்வான உடல்திறன்       

(Physical Efficiency Test) தபாட்டிக்கு அனுைதிக்கப்படுவார்கள். 
ஈ. உடல்திறன் தபாட்டி : (பைாத்த ைதிப்பபண்கள் -24) 
 

i.                                                       
      , 4                                                 
      .                                            
                                .                     
                            . 
 

ii.                            ,          6            24 
                .   
 
 

                                    : 
 

   (I) ஆண் விண்ணப்பதாரர்கள்:- 
 

வ. 
எண் நிகழ்வுகள் ஒரு நட்சத்திரம் 

(4 மதிப்பபண்கள்) 
இரு நட்சத்திரங்கள்  
(8 மதிப்பபண்கள்) 

1. கயிறு ஏறுதல் 5.0 ைீட்டர் 6.0 ைீட்டர் 
 
 
 
2. 

நீைம் 
தாண்டுதல் 
(அல்லது)  
உயரம் 
தாண்டுதல் 

நீைம் 
தாண்டுதல் 

 

3.80 ைீட்டர் 
 

4.50 ைீட்டர் 

உயரம் 
தாண்டுதல் 

 

1.20 ைீட்டர் 
 

1.40 ைீட்டர் 

 
3. 

ஓட்டம்  
100 ைீட்டர் 
(அல்லது)  
400 ைீட்டர் 

100 ைீட்டர் 
ஓட்டம் 

15.00 வினாடிகள் 13.50 வினாடிகள் 

400 ைீட்டர் 
ஓட்டம் 

80.00 வினாடிகள் 70.00 வினாடிகள் 
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(i)   ஆண் விண்ணப்பதாரர்கள் கயிறு ஏறுதல் நிகழ்வில் கண்டிப்பாகக் கலந்து பகாள்ை 
தவண்டும். மககமை ைட்டுதை உபதயாகித்துக் கயிறு ஏற தவண்டும். 
 

(ii)    கயிறு ஏறுதல், நீைம் தாண்டுதல் (அல்லது) உயரம் தாண்டுதல் நிகழ்வில் 
விண்ணப்பதாரர்களுக்கு தலா  ன்று வாய்ப்புகள் வழ கப்படும்.  இதில் எந்த 
வாய்ப்பி  அைவு அதிகைானததா, அந்த அைதவ     யாக எடுத்துக் பகாள்ைப்படும். 

 
 

(iii) 100 ைீட்டர் /400 ைீட்டர் ஓட்டம் ஆகிய நிகழ்வுகைில்     ஒரு வாய்ப்பு ைட்டுதை 

வழங்கப்படும். 
 

(II) பபண் விண்ணப்பதாரர்கள்: 
 
 

i.                                                         .   

ii. நீைம் தாண்டுதல், குண்டு எறிதல் / கிரிக்பகட் பந்து எறிதல் நிகழ்வில் பபண் 
விண்ணப்பதாரர்களுக்கு தலா  ன்று வாய்ப்புகள் வழ கப்படும். இதில் எந்த 
வாய்ப்பி  அைவு அதிகைானததா, அந்த அைதவ     யாக எடுத்துக் பகாள்ைப்படும். 

iii. 100 ைீட்டர் (அ) 200 ைீட்டர் ஓட்டம் நிகழ்வில்      ரு வாய்ப்பு ைட்டுதை 
வழ கப்   . 

(III)  முன்னாள் இராணுவத்தினர் மற்றும் இத்ததர்விற்கு விண்ணப்பம் பபறப்படும் களடசி 
தததியிலிருந்து ஓராண்டு காலத்திற்குள் ஓய்வு பபறவுள்ை இராணுவ வரீர்கள்: 

வ. 
எண் நிகழ்வுகள் 

ஒரு நட்சத்திரம் 
(4 

மதிப்பபண்கள்) 

இரு நட்சத்திரங்கள் 
(8 மதிப்பபண்கள்) 

1 குண்டு எறிதல் (7.26 kg) 5.0 ைீட்டர் 6.0 ைீட்டர் 

2 

நீைம் தாண்டுதல் 
(அல்லது)  
உயரம் தாண்டுதல் 
 

நீைம் தாண்டுதல் 3.25 ைீட்டர் 4.50 ைீட்டர் 

உயரம் தாண்டுதல் 0.90 ைீட்டர் 1.40 ைீட்டர் 

3 
     
100 ைீட்டர் (அல்லது) 
400 ைீட்டர் 

100 ைீட்டர் ஓட்டம் 17.00 வினாடிகள் 13.50 வினாடிகள் 

400 ைீட்டர் ஓட்டம் 85.00 வினாடிகள் 70.00 வினாடிகள் 

(i) முன்னாள் இராணுவத்தினர் ைற்றும் இத்ததர்விற்கு விண்ணப்பம் பபறப்படும் கமடெி 
தததியிலிருந்து ஓராண்டு காலத்திற்குள் ஓய்வுபபறவுள்ை இராணுவ வரீர்கள்     
                                    . 

வ. 
எண் 

நிகழ்வுகள் ஒரு நட்சத்திரம் 
(4 மதிப்பபண்கள்) 

இரு நட்சத்திரங்கள்  
(8 மதிப்பபண்கள்) 

1. நீைம் தாண்டுதல் 3.0 ைீட்டர் 3.75 ைீட்டர் 
2. குண்டு எறிதல் 

(அல்லது)  
கிரிக்பகட் பந்து 
எறிதல் 

குண்டு எறிதல்  
 (4      ) 

 

4.25 ைீட்டர் 
 

5.50 ைீட்டர் 

கிரிக்பகட் பந்து 
எறிதல் 

 

17 ைீட்டர் 
 

24 ைீட்டர் 

3. ஓட்டம்  
100 ைீட்டர் (அல்லது)  
200 ைீட்டர் 

100 ைீட்டர் ஓட்டம் 17.50 வினாடிகள் 15.50 வினாடிகள் 

200 ைீட்டர் ஓட்டம் 38.00 வினாடிகள் 33.00 வினாடிகள் 
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(ii) குண்டு எறிதல், நீைம் தாண்டுதல் அல்லது உயரம் தாண்டுதல் நிகழ்வுகைில் 
விண்ணப்பதாரர்களுக்கு தலா  ன்று வாய்ப்புகள் வழ கப்படும். இதில் எந்த 
வாய்ப்பி  அைவு அதிகைானததா அந்த அைதவ     யாக எடுத்துக் பகாள்ைப்படும். 

(iii) 100 ைீட்டர் (அல்லது) 400 ைீட்டர் ஓட்டம் ஆகிய நிகழ்வுகைில்     ஒரு வாய்ப்பு 
ைட்டுதை வழங்கப்படும். 

13.                                    : 
 

(i) ைகப்தபறு காலத்திலுள்ை பபண் விண்ணப்பதாரர்கள் இமணயவழி விண்ணப்பம் 
ெைர்ப்பிக்கும்தபாது அவ்விண்ணப்பத்தில் ைகப்தபறு நிமலமய  குறிப்பிட தவண்டும்.   

(ii) உடற்கூறு அைத்தல் ததர்வின் தபாது ைகப்தபறு காலத்திலுள்ை பபண் 
விண்ணப்பதாரர்கள் ததர்வுமைய துமணக்குழு தமலவரிடம் தனது ைகப்தபறு 
நிமலயிமன பதரிவித்திட தவண்டும். 

(iii) ைகப்தபறு காலத்திலுள்ை பபண் விண்ணப்பதாரர்கள் உடற்கூறு அைத்தல் ைற்றும் 
பிற ததர்வுகைில் கலந்துபகாள்ை இயலாபதன, அரசு ைருத்துவரால் ொன்றிதழ் 
அைிக்கும் பட்ெத்தில், இத்ததர்வு பெயல்பாடு பதாடர்பாக ஒவ்பவாரு 6 ைாத களுக்கு 
ஒருமுமற அதாவது பிப்ரவரி முதல் வாரம் அல்லது ஆகஸ்ட் முதல் வாரத்தில் 
        , ததர்வுகைில் கலந்து பகாள்ைலாம். 

(iv) ைகப்தபறு காரணைாக முதற்கட்ட உடற்கூறு அைத்தல் ைற்றும் பிற ததர்வுகைில் 
கலந்து பகாள்ை இயலாத பபண் விண்ணப்பதாரர்கள், இத்ததர்வில் த கைது 
முதுநிமலமய (Seniority) இழக்கைாட்டார்கள். இரண்டாம் கட்டைாக நடத்தப்படும் 
ததர்வில் ைகப்தபறு விண்ணப்பதாரர் ததர்வு பபற்றால், இவரது முதுநிமல (Seniority) 
இத்ததர்வின் முதல்கட்ட ததர்வின் அடிப்பமடயிதல நிர்ணயம் பெய்யப்படும். 

 

14.                        (Original Certificate Verification) : 
 

அெல் ொன்றிதழ்கள் ெரிபார்த்த     உடற்கூறு அைத்தல், உடல்தகுதித் ததர்வு உடல்திறன் 

தபாட்டிகள் நடத்துவதற்கு முன்          . அெல் ொன்றிதழ்கள் ெரிபார்த்தலின் தபாது 

விண்ணப்பதாரர்கள் த கைது இமணயவழி விண்ணப்பத்தில் பதிதவற்றம் பெய்த ொன்றிதழ்கைின் 

அெல் ொன்றிதழ்கள் ைட்டுதை ெரிபார்ப்பதற்கு ஏற்றுக் பகாள்ைப்படும்.  

 
 
 
 

விண்ணப்பதாரர்கள் கீழ்காணும் ொன்றிதழ்கமை அெல் ொன்றிதழ் ெரிபார்த்தலின் தபாது 

ெைர்ப்பிக்க தவண்டும். 

    

(i)                                                   ). 
(ii)                                                    

       ). 
(iii)                                                         

                          ). 
                                (Community)           
                                                  
                                              (open 
competition)/                                           
                    . 

(iv) 10%                                 ,               -  
          -             -III. 
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(v)                     ,                       
                                   . 

(vi)                                                       
        (Discharge Certificate with date of Discharge). 

(vii)                                                      
                                            
                                           , 
(Commanding Officer)            ,                        
       .  

(viii)                  ,                                   
                   -                            ). 

(ix)                                                           
                    (Sports / Games). 

(x)                                                      
                             . 

(xi)                                       ,               
                          . 

 
 

 

 

15.                 (Special marks for NCC, NSS and Sports/Games) : 
 

உடல்தகுதித் ததர்வு ைற்றும் உடல்திறன் தபாட்டிகைில் பவற்றி பபறுபவர்கள் NCC, NSS 
ைற்றும் Sports/Games ஆகியவற்றில் ஏததனும் ொன்றிதழ் பபற்றிருப்பின், அவர்களுக்குச் ெிறப்பு 
ைதிப்பபண்கள், உயர் அைவாக 6 ைதிப்பபண்கள் (NCC- 2 marks, NSS -2 marks and Sports/Games -    
2 marks) வழ கப்படும்.     விவ  கள் கீதழ பகாடுக்கப்பட்டுள்ைன:- 

 

 

               :                                           
            
 

                (NCC) 

                  -2) 
 

(i) “A” ொன்றிதழ் - ½ ைதிப்பபண் 

(ii) “ ” ொன்றிதழ் - 1 ைதிப்பபண்  
(iii) “ ” ொன்றி   - ொர்பு அலுவலர்  / அகில இந்திய அைவில் 

ெிறந்த ைாணவர்  -  2 ைதிப்பபண்கள். 
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                   (NSS) 
                -2) 
 

(i) ைாநில இமைஞர் விருது -  
ததெிய இமைஞர் விருது -  
ைா    களுக்கிமடதயயான  
(ததெிய) (அ) பன்னாட்டு நிகழ்ச்ெிகைில்  
  குபகாண்டமைக்கு 
அ)  குடியரசு தின அணி வகுப்பு                 
                       . 
                                          
ஈ                             
                       
       ஞ               
                          
            
            ஞ        
 
                  Ministry of Youth 
Affairs and Sports, Government of India and its Sub-
ordinate Office viz. NSS Regional Centres and by the 
State Governments concerned, Youth Welfare 
Department                
     .   

 
 
 
 
 
  

          
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ொன்றி   Vice Chancellor/ Head of  the Educational Institution / CEO / 
Programme Co-ordinator                     
     .   

(ii) நாட்டு நலப் பணி திட்டத்தில் 2 ஆண்டுகள் முடித்தவர்கள்/ 
நாட்டு நலப் பணி திட்டத்தில்   குபபற் , அரசு ஆமண 
நிமல எண் 8, தததி           -  உள்ை விதிமுமறகமை 
நிமறவு பெய்தவர்கள் / ைாநிலத்தில் நமடபபற்ற ெிறப்பு 
முகாம்கைில்   குபகாண்டமைக்கான  ொன்றிதழ் 
பபற்றவர்கள் –1 ைதிப்பபண். 
 (iii) திட்டச்பெயல் பதாண்டர்க , ைாவட்டத்திற்க்குள் நமடபபறும் 
தபாட்டிகைில் கலந்து பகாண்டவர்கள் - ½ ைதிப்பபண். 

விமையாட்டுகள் / தடகைப் 
தபாட்டிகள் 
(Sports / Games) 
(உயர்ந்தபட்ெ  ைதிப்பபண்கள் -2) 
(தைிழ்நாடு ொர்பாக கலந்து 
பகாண்டு பபற்ற விமையாட்டுப் 
படிவம் -I அல்லது II, 
தைிழ்நாடு பல்கமலக் கழக 
ொர்பாக கலந்துபகாண்டு பபற்ற 
விமையாட்டுப் படிவம்-III) 

(i) பள்ைியின் ொர்பாக பள்ைிகளுக்கிமடதயயான கல்வி 
ைாவட்டங்கள் நடத்தும் தபாட்டிகைில் கலந்து 
பகாண்டவர்கள் ½  ைதிப்பபண். 

(ii) கல்லூரியின் ொர்பாக கல்லூரிகளுக்கிமடதயயான ைண்டலப் 
தபாட்டிகைில் கலந்து பகாண்டவர்கள் (Zonal matches)  -  
½  ைதிப்பபண். 

(iii) பல்கமலக்கழக கைின் ொர்பாக பல்கமலக் கழக களுக்கு 
இமடதயயான தபாட்டிகைில் கலந்து பகாண்டவர்கள்      
(Inter University) படிவம் III– 1 ைதிப்பபண்  

(iv) ைாவட்  கள் ொர்பாக ைாவட்ட களுக்கு இமடதயயான 
தபாட்டிகைில் கலந்து பகாண்டவர்கள் (Inter District) - 1 
ைதிப்பபண் 

(v) ைாநிலத்தின் ொர்பாக ைாநி  களுக்கு இமடதயயான 
தபாட்டிகைில் கலந்து பகாண்டவர்கள் ( படிவம் II) –               
1 ைதிப்பபண் 

(vi) ததெத்தின் ொர்பாக பன்னாட்டுப் தபாட்டிகைில் கலந்து 
   ண்டவர்கள் (படிவம் I) -            . 
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         10% விமையாட்டு ஒதுக்கீட்டிற்கு வமரயறுக்கப்பட்டுள்ை ஐந்தாண்டுகளுக்கு முன்பாக 
அதாவது 30.06.2017 க்கு முன்னர் விமையாட்டுப் தபாட்டிகைில் ப குபகாண்டு, விமையாட்டுப் 
படிவம்  I  அல்லது  II  அல்லது  III  அல்லது பிற விமையாட்டுச் ொன்றிதழ்கமை  
பதிதவற்றம் பெய்த விண்ணப்பதாரர்களுக்கு ெிறப்பு ைதிப்பபண்கள் ைட்டும் வ  கப்படும். 
 
 

     விண்ணப்பதாரர்கள் மவத்திருக்கும் NCC/NSS/Sports / Games ொன்றிதழ்கைில், 
ஒவ்பவாரு வமக ொன்றிதழ்கைில் உயரிய தகுதி பகாண்ட ஒ  ொன்றிதழுக்கு ைட்டுதை உயர் 
அைவு ைதிப்பபண் வழ கப்படும். தைதல பொல்லப்பட்ட  ன்று வமகச் ொன்றிதழ்களுக்கும் 
தெர்த்து வழ கப்படும் பைாத்தம்  6 ைதிப்பபண்களுக்கு ைிகாைல் இருக்கும்.   
 

      NCC/NSS/Sports/Games-ல் ஒதர ைதிப்பபண் தகுதியில் ஒரு விண்ணப்பதாரர் இரண்டு 
ொன்றிதழ்கள் பபற்றிருக்கும் பட்ெத்தில், ஒரு ொன்றிதழுக்கு ைட்டுதை ைதிப்பபண் 
வழ கப்படும். 
 

    அங்கீகரிக்கப்பட்ட விமையாட்டுகள் : 1.கூமடப்பந்து 2. கால்பந்து 3. வமைதகால் பந்து 
(ஹாக்கி) 4. மகயுந்துப்பந்து 5. மகப்பந்து 6. கபடி 7. ைல்யுத்தம் 8. குத்துச் ெண்மட              
9. ஜிம்னாஸ்டிக்ஸ் 10. ஜூதடா 11. பளு தூக்குதல் 12. நீச்ெல் தபாட்டி 13. தடகைப் தபாட்டிகள் 
14. குதிமரதயற்றம், 15. துப்பாக்கி சுடுதல் ைற்றும் 16.ெிலம்பம் (         -VI  
             ). 
                                                           .   
 
16.                            (Final Provisional Selection List) 
     

i)              எழுத்து ததர்வு, உடல்திறன்      ைற்றும்       
             பைாத்த உயர்ந்தபட்ெ ைதிப்பபண்கைின் அடிப்பமடயிலும் 
ைற்றும் விண்ணப்பதாரர்கள் பதரிவித்துள்ை பதவி விருப்ப 
முன்னுரிமைப்படியும்.  காலிப்பணியி  களுக்கு ஏற்ப வகுப்பு வாரி விகிதாச்ொர 
          ைாவட்ட  /  ைாநகர ஆயுதப்பமட, தைிழ்நாடு ெிறப்புக் காவல் 
பமட, இரண்டாம் நிமல ெிமறக் காவலர் ைற்றும் தயீமணப்பாைர் பதவிகளுக்கு 
தற்காலிகைாகத் ததர்வு பெய்யப்படுவார்கள். 
 

ii)  ஒன்றுக்கு தைற்பட்ட விண்ணப்பதாரர்கள் ஒதர ைதிப்பபண் பபற்றிருந்தா , 
        அடிப்பமடயில் முன்னுரிமை அைிக்கப்படும். 
 

iii)  ஒதர தகுதி ைதிப்பபண் பபறும் விண்ணப்பதாரர்கள் இருக்கும் பட்ெத்தில் 
அவர்களுள் எவபராருவர் ொரணர் இயக்கத்தில்   கு பபற்று, தைதகு இந்திய 
குடியரசுத் தமலவரின் ொன்றிதமழப் பபற்றுள்ைாதரா, அவருக்கு      
         முன்னுரிமை வழ கப்படும். 

iv)    த்த ைதிப்  ண்கள் ைற் ம் பிறந்த   தி     ைாதி யாக இ ந்தால் 
                                 (Seniority)           
               .  
 

v)                                                      
                                         
                          . 
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  17. மருத்துவப் பரிதசாதளன, முந்ளதய குற்ற நடவடிக்ளககள் மற்றும் 
குணநலன்கள் குறித்த விசாரளண:  
 

  இரண்டாம்  நிமல  காவலர் (ைாவட்ட / ைாநகர  ஆயுதப்பமட). இரண்டாம் நிமல 
காவலர் (தைிழ் நாடு ெிறப்புக் காவல் பமட). இரண்டாம்   நிமல ெிமறக்  காவலர் ைற்றும் 
தயீமணப்பாைர் பதவிகளுக்கு தற்காலிகைாகத் ததர்வு பெய்யப்படுபவர்கள். ைருத்துவப்  
பரிதொதமனக்கும்.  முந்மதய   குற்ற நடவடிக்மககள்  ைற்றும்  குணநலன்கள் குறித்த  
காவல் குமற விொரமணக்கு.           –VII     உட்படுத்தப்படுவார்கள். 
 

18      : 
 

       பல்தவறு நிகழ்வுகைின் தபாது தபாட்டியாைர்களுக்கு ஏற்படும் விபத்து, உயிரிழப்பு, 
உடல் பாக கைில் பாதிப்பு ைற்றும் காய களுக்கு அரதொ, காவல்துமறதயா, ெிமற & 
ெீர்திருத்தத் துமறதயா, தயீமணப்பு ைீட்புப் பணிகள் துமறதயா அல்லது இத்ததர்வு         
பபாறுப்தபற்காது. 
 

19.            :  .250/- 
 
 

      ததர்வுக் கட்டணத்மத இமணய   வழி       பெலுத்துதல் (            - 
கடன் அட்மட - பற்று அட்மட / UPI                                       
                 .  ததர்வுக் கட்டணம் பெலுத்தும் முமறயில் வமரவுக் காதொமல, 
அ ெல் காதொமல தபான்றமவ ஏற்றுக்பகாள்ைப்படைாட்டாது. தைலும் அம்முமறயில் பணம் 
பெலுத்தும் விண்ணப்பதாரர்கைின் விண்ணப்  கள் நிராகரிக்கப்படும். 
 

     லுத்துச் ெீட்டு (Challan) வாயிலாக ததர்வுக் கட்டணம் பெலுத்துதல் : 
 

 i) விண்ணப்பதாரர் ததர்வுக் கட்டணத்மத பெலுத்துவதற்கு "பணம் அல்லது SBI 
கிமை  லம் பணம் பெலுத்துதல்" (Payment through Cash or SBI Branch) எனும் 
விருப்பிமனத் ததர்வு பெய்தால், ைற்ற விருப்புகைான வமலவ கி (Net banking) -
கடன் அட்மட (Credit Card) / பற்று அட்மட (Debit Card)/UPI வாயிலாக ததர்வுக் 
கட்டணத்மத பெலுத்த இயலாது. 

 ii) விண்ணப்பதாரர் "பணம் அல்லது SBI கிமை  லம் பணம் பெலுத்துதல்" எனும் 
விருப்பிமனத் ததர்வு பெய்தால், பெலுத்துச் ெீட்டு (Challan)  ஒன்று உருவாகும். 
அதன் விவரம் விண்ணப்பதாரரின் ைின்ன ெல் முகவரிக்கு அனுப்பப்படும். 

 iii) SBI e-வமலவாெல் (SBI e-portal) வழியாக உருவாக்கப்படும் பெலுத்துச் ெீட்டானது 
அதில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ை 7 நாட்கள் வமர பயன்பாட்டில் இருக்கும். 

 iv) எந்தபவாரு SBI வ கியின் கிமையிலும், அவ்வ கியின் பண பரிவர்த்தமன 
(Transaction) தநர கைில் ைட்டும் பெலுத்துச்ெீட்டு  லம் ததர்வுக்கட்டணம் 
பெலுத்தலாம். ஒவ்பவாரு வ கியின் பண பரிவர்த்தமன தநர கள் 
ைாறுபடக்கூடும். 

 v) பெலுத்துச்ெீட்டு  லம் 7 நாட்களுக்குள், ததர்வுக் கட்டணத்மத பெலுத்தாத 
விண்ணப்பதாரர்கைின் விண்ணப்பம் தகுதியற்றதாக ஆகிவிடும்.  இதன் பின்னர், 
விண்ணப்பதாரர்கள் ைீண்டும்      ஒரு ைின்ன ெல் முகவரி ைற்றும்      
       எண்மணப் பதிவு பெய்து புதிதாக விண்ணப்பம் ெைர்ப்பிக்க தநரிடும்.  
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   இளணயவழி வாயிலாக ததர்வுக் கட்டணம் பசலுத்துதல் : 
 

 i)  விண்ணப்பதாரர் இமணயவழி வாயிலாக ததர்வுக் கட்டணம் பெலுத்துவற்கு 
வமலவ கி (Net banking) -கடன் அட்மட (Credit card)-  பற்று அட்மட (Debit card) / 
UPI விருப்பிமனத் ததர்வு பெய்து ததர்வுக் கட்டணத்மத பெலுத்த 
முற்படுமகயில் ஏததனும் தட கல் அல்லது துண்டிப்பு அல்லது ததர்வுக் 
கட்டணம் பெலுத்                                  , 30 
நிைிட கள் கழித்து விண்ணப்பதாரர் ததர்வுக்கட்டணத்மத            
பெலுத்தலாம். 

 ii) விண்ணப்பதாரர் பெலுத்திய ததர்வுக் கட்டணம் ஏற்றுக்பகாள்ைப்பட்டா  
ததர்வுக் கட்டணம் பெலுத்திய விவரம் விண்ணப்பதாரரின் கட்டுப்பாட்டகத்தில் 
(Dashboard) 24 ைணி தநரத்திற்குள்    விடும்.   

 iii) விண்ணப்பதாரர் இமணயவழி வாயிலாக ததர்வுக் கட்டணம் பெலுத்த இயலாத 
நிமல ஏற்படின், அவர் பெலுத்துச்ெீட்டு வாயிலாக ததர்வுக் கட்டணம் 
பெலுத்தும் முமறயிமன ததர்வு பெய்யலாம்.  

 iv) விண்ணப்பதாரர்                                     
                   ,                                  
                                                 .   
 

   ததர்வுக் கட்டணம் பசலுத்தியளத உறுதி பசய்தல் : 
 

 i) விண்ணப்பதாரரது கட்டுப்பாட்டகத்தில் (Dashboard) ததர்வுக் கட்டணம் 
பெலுத்தியதற்கான ரெீது வராத நிமலயில், அவரது வ கி கணக்கிலிருந்து 
பணம் வரவு மவக்கப்பட்டது அல்லது அவரது ததர்வுக் கட்டணம் 
பெலுத்தப்பட்டது அல்லது விண்ணப்பம் ஏற்றுக்பகாள்ைப்பட்டது என்றும் 
அர்த்தம் பகாள்ை இயலாது என்பதமனப் புரிந்துபகாள்ை தவண்டும். 
 

 ii)  விண்ணப்பதாரரின் விண்ணப்பம் ைற்றும் அவர் பெலுத்திய ததர்வுக் கட்டணம் 
ஏற்றுக்பகாள்ைப்பட்டால் விண்ணப்பதாரர் பதிவு பெய்துள்ை   தபெி 
எண்ணிற்கும் ைற்றும் ைின்ன ெல் முகவரிக்கும் ஒரு உறுதிப்படுத்தப்பட்ட 
பெய்தி அனுப்பப்படும். 
 

 iii)                                                 
                                                    
                            . 
[] 

                    
          

044 – 40016200 
support@tnusrbonline.org. 

                 
         

044 – 28413658, 9499008445, 9176243899, 9789035725 
usrb91@gmail.com. tnusrb@nic.in.  

            
                  

044-28308976, 044-28308948,  
sbiepay@sbi.co.in 

 

 

20.                   : 
 

                                                               
                                         . இவ்வாரியத்திற்கு எழுத்துத் ததர்வு 
மையங்க              கூட்டதவா. குமறக்கதவா அல்லது ஒரு விண்ணப்பதாரமர பிற 



20 

 

மையத்திற்கு நிர்வாக காரணத்தினால்         உரிமை உண்டு. விண்ணப்பதாரர் ததர்வுகூட ெீட்டில் 
குறிப்பிட்டுள்ை ததர்வு மையத்தில்  ைட்டுதை ததர்வு எழுத தவண்டும்.    

  
 

 

21. பதிதவற்றம் பசய்யப்பட தவண்டிய சான்றிதழ்கள் 
 

இமணயவழி விண்ணப்பம் ெைர்ப்பிக்கும் பபாழுது, விண்ணப்பதாரருமடய தகுதிகமை 
நி பிப்பதற்கு ததமவயான ொன்றிதழ்கமை பதைிவாக ைின்பனுவல் (scan) பெய்து 
பதிதவற்றம் பெய்யவும். 

 
              ) 

 

1. விண்ணப்பதாரர் தனது பபயமர, பத்தாம் வகுப்புக்குப் பின்னர் ைாற்றம் பெய்து 
அவ்விவரத்திமன அரெிதழில் (Government Gazette) பவைியிட்டிருந்தால் அரெிதழின் 
முதல் பக்கம் ைற்றும் பபயர் ைாற்றம் பெய்த விவரம் பவைியிடப்பட்ட பக்கத்தின் 
நகல்கள். 
 

2. பிறந்த தததிக்கான ொன்று (பத்தாம் வகுப்பு ைதிப்பபண் ொன்றிதழ்). 
 

3. கல்வித் தகுதிக்கான ொன்று – 10-ம் வகுப்பு அமனத்து பாட கைிலும் ததர்ச்ெி 
பபற்றதற்கான ொன்றிதழ்.  விண்ணப்பதாரர்கள் பல முயற்ெிகைில் 10-ம் வகுப்பில் ததர்ச்ெி 
பபற்றிருந்தால், அமனத்து ைதிப்பபண்கைின் பட்டியல்கமை தவறாைல் பதிதவற்றம் 
பெய்திடல் தவண்டும். இவ்விதம் பல முயற்ெிகைில் 10-ம் வகுப்பில் ததர்ச்ெி பபற்றிருந்து, 
அதனடிப்பமடயில் இறுதியாக வழ கப்பட்ட ைதிப்பபண் பட்டியமல ைட்டும் பதிதவற்றம் 
பெய்தால், அம்ைதிப்பபண் பட்டியல் பரிெீலிமனக்கு ஏற்றுக் பகாள்ைப்பட ைாட்டாது.  
அவ்விதம் இறுதியாக வழ கப்பட்டு பதிதவற்றம் பெய்த ைதிப்பபண் பட்டியல் உரிய 
கல்வித் தகுதிக்குரிய ொன்றிதழாக ஏற்றுக் பகாள்ைப்பட ைாட்டாது. 
 

4. ொதிச் ொன்றிதழ் (தகுதி வாய்ந்த அலுவலரிடைிருந்து பபறப்பட்ட வாழ்நாள் 
முழுவதற்கும் உரிய ொன்றிதழ்). 
 

5. ஆதரவற்ற விதமவக்கான ொன்று  
(வருவாய் தகாட்ட அலுவலர் அல்லது உதவி ஆட்ெியர் அல்லது ொர் ஆட்ெியரிடைிருந்து 
வமரயறுக்கப்பட்ட படிவத்தில் பபறப்பட்டச் ொன்று). 
 

6. முன்னாள் இராணுவத்தினர் பணியிலிருந்து விடுவிக்கப்பட்ட தததியுடன் கூடிய (Discharge 
Certificate with date of Discharge) ொன்றிதழ். 
 

7. ததெிய ைாணவர் பமட (NCC) ொன்றிதழ். 
 

8. நாட்டு நலப் பணித்திட்டம் (NSS) ொன்றிதழ். 
9. ெிறப்பு ைதிப்பபண்கள் பபறுவதற்கான விமையாட்டு  ொன்றிதழ். 

 
 

10. விமையாட்டுக்கான ஒதுக்கீட்டின் கீழ் விண்ணப்பித்திருந்தால், அதற்கான ொன்றிதழ் / 
படிவம் I/ படிவம் II / படிவம் III. 
 

11. தைதகு இந்தியக் குடியரசு தமலவரிடைிருந்து பபற்ற ொரணர் (Scout) ொன்றிதழ். 
 

12.                                                            
                   . 
 

13. தைிழ்நாடு திரு  மககள் நலவாரியத்திலிருந்து பபறப்பட்ட அமடயாை அட்மட. 
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14. இத்ததர்விற்கு விண்ணப்பம் பபறப்படும் கமடெி தததிக்கு  பின்னர் ஓராண்டு 
காலத்திற்குள் ஓய்வு பபறவுள்ை இராணுவ வரீர்கள் அவர்கைது சுய உறுதிபைாழியுடன் 
கூடிய த கைது பமட பிரிவு அலுவலரிடத்தில் (Commanding Officer) உரிய படிவத்தில் 
பபற்ற ொன்றிதழ்.  தைற்படி ொன்றிதழில் ஓய்வு பபறும் தததி கண்டிப்பா   
குறிப்பிடப்பட்டிருக்க தவண்டும். 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22.                                  : 
 
 

 

 . 
  .       

i. ொதிகைின் உட்பிரிவு பட்டியல் பிற்தெர்க்மக -I 
ii.                பத்தாம் வகுப்பு     தைிழ் வழியில் பயின்றதற்கான 

ைாதிரிச் ொன்றிதழ் பிற்தெர்க்மக -II 
iii. இத்ததர்விற்கு விண்ணப்பம் பபறப்படும் கமடெி தததிக்குப் பின்னர் ஓராண்டு 

காலத்திற்குள் ஓய்வு பபறவுள்ை இராணுவ வரீர்கள் அைிக்க தவண்டிய சுய 
உறுதிபைாழி ைாதிரி ொன்றிதழ் பிற்தெர்க்மக -III 

iv. தைிழ்நாடு திருந மககள் நல வாரிய ைாதிரி அமடயாை அட்மட பிற்தெர்க்மக -IV 
v. ஆதரவற்ற விதமவ ைாதிரிச் ொன்றிதழ் பிற்தெர்க்மக -V 
vi. அ கீகரிக்கப்பட்ட விமையாட்டு கழக கைின் விபரம் - பிற்தெர்க்மக- VI 
vii. ைருத்துவத் ததர்வு விவரம் பிற்தெர்க்மக -VII 
viii. எழுத்துத் ததர்வு நமடபபறும் ைாவட்ட        கைின் விவரம் பிற்தெர்க்மக -VIII 

 

23. விண்ண பதார்களுக்கான பபாது அறிவுளரகள்: 
 

      தா கள் இமணய வழி விண்ணப்பத்தில் அைித்துள்ை தகவல்கள் தவறானது, 
தபாலியானது, தவறான பபாருள் பகாண்டது, ெரியானபதன்று என எந்நிமலயில் 
பதரியவந்தாலும் அல்லது விண்ணப்பித்துள்ை இப்பதவிக்குரிய தகுதி அைவுதகாலிமன 
நிமறவு பெய்ய இயலாதவராயின் அந்த விண்ணப்பதாரர் நிமல ததர்வில் கலந்து 
பகாண்டிருப்பினும் இரத்து பெய்யப்படும். 
 
 தற்காலிகைாக  ததர்வு             பட்டியல்,        இமணயதை    
(www.tnusrb.tn.gov.in)  பவைியிடப்படும். 
 
 
 

 உறுப்பினர் பெயலாைர் 
                                 , 

                                                                             -08. 
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         -I 
                   

       
பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினர் பட்டியல் 

 
 1 1. அகமுமடயார் (பதாழுவ அல்லது துளுவபவள்ைாைர் உட்பட) 

2 அகரம் பவள்ைாஞ்பெட்டியார் 

3 ஆழ்வார், அழவர் ைற்றும் அைவர் (கன்னியாகுைரி ைாவட்டத்திலும், திருபநல்தவலி ைாவட்டம் 
பெங்தகாட்மட வட்டத்திலும்) 

4 

தெர்மவ (திருச்ெிராப்பள்ைி, கரூர், பபரம்பலூர் ைற்றும் புதுக்தகாட்மட ைாவட்டம் நீங்கலாக) 
5 அரயர், (கன்னியாகுைரி ைாவட்டத்திலும், திருபநல்தவலி ைாவட்டம் பெங்தகாட்மட 

வட்டத்திலும்) 
6 அர்ச்ெகர தவைாைர். 
7 ஆர்யவதி (கன்னியாகுைரி ைாவட்டத்திலும், திருபநல்தவலி ைாவட்டம் பெங்தகாட்மட 

வட்டத்திலும்) 
8 ஆயிர மவெியர் 

9 படகர் 

10 பில்லவா 

11 பபாண்டில் 

12 தபாயர்கள் (திருச்ெிராப்பள்ைி, கரூர், பபரம்பலூர், புதுக்தகாட்மட, நீலகிரி, தெலம், நாைக்கல், 

தருைபுரி ைற்றும் கிருஷ்ணகிரி ைாவட்டங்கள் நீங்கலாக), பபத்ததபாயர் (திருச்ெிராப்பள்ைி, 
கரூர், பபரம்பலூர் ைற்றும் புதுக்தகாட்மட நீங்கலாக), ஒட்டர்கள் (தஞ்ொவூர், நாகப்பட்டினம், 

திருவாரூர், திருச்ெிராப்பள்ைி, கரூர், பபரம்பலூர், புதுக்தகாட்மட, ைதுமர, ததனி, திண்டுக்கல் 

ைாவட்டங்கள் நீங்கலாக), கல் ஒட்டர்கள் (காஞ்ெிபுரம், திருவள்ளூர், இராைநாதபுரம், ெிவகங்மக, 

விருதுநகர், ைதுமர, ததனி, திண்டுக்கல், புதுக்தகாட்மட, திருச்ெிராப்பள்ைி, கரூர், பபரம்பலூர், 

திருபநல்தவலி, தூத்துக்குடி, நாைக்கல், தெலம் ைாவட்டங்கள் நீங்கலாக), பநல்லூர்தபட்மட 
ஒட்டர்கள் (தவலூர், திருவண்ணாைமல ைாவட்டங்கள் நீங்கலாக), சூரைாரி ஒட்டர்கள் (தெலம் 
ைற்றும் நாைக்கல் ைாவட்டம் நீங்கலாக) 

13 ெக்காலா (ெிவகங்மக, விருதுநகர், இராைநாதபுரம், தஞ்ொவூர், நாகப்பட்டினம், திருவாரூர், 

புதுக்தகாட்மட, திருச்ெிராப்பள்ைி, கரூர், பபரம்பலூர், ைதுமர, ததனி, திண்டுக்கல் ைற்றும் நீலகிரி 
ைாவட்டங்கள் நீங்கலாக) 

14 ெவலக்காரர் (கன்னியாகுைரி ைாவட்டத்திலும், திருபநல்தவலி ைாவட்டம் பெங்தகாட்மட 
வட்டத்திலும்) 

15 பெட்டு அல்லது பெட்டி (தகாட்டார் பெட்டி, ஏலூர் பெட்டி, பாத்திரச் பெட்டி, தவலூர் பெட்டி, 

புதுக்கமட பெட்டி உட்பட) (கன்னியாகுைரி ைாவட்டத்திலும், திருபநல்தவலி ைாவட்டம் 
பெங்தகாட்மட வட்டத்திலும்) 

16 பெௌத்திரி 

17 கல்வி நிமலயங்கைில் இருக்மககள் ைற்றும் அரசுப்பணிகைின் இருக்மகக்களுக்கும் இட 
ஒதுக்கீடு பபறும் தநாக்கத்திற்காக தமலமுமறமயப் பபாருட்படுத்தாைல் ஆதிதிராவிடர் 
வகுப்பினர்கைிலிலிருந்து கிறித்துவராக ைாறியவர்கள். 

18 பதன்னிந்திய திருச்ெமப (முன்னாள் பத.இ.கி.ஒ) (கன்னியாகுைரி ைாவட்டத்திலும், 

திருபநல்தவலி ைாவட்டம் பெங்தகாட்மட வட்டத்திலும்) 
19 பதாங்க தாெரிகள் (காஞ்ெீபுரம், திருவள்ளூர், திருச்ெிராப்பள்ைி, கரூர், பபரம்பலூர், 

புதுக்தகாட்மட, பென்மன, நாைக்கல் ைற்றும் தெலம் ைாவட்டங்கள் நீங்கலாக) 
20 ததவாங்கர், தெடர் 
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21 பதாம்ைார்கள் (புதுக்தகாட்மட, திருச்ெிராப்பள்ைி, கரூர் ைற்றும் பபரம்பலூர் ைாவட்டங்கள் 
நீங்கலாக), ததாைர்கள் (தஞ்ொவூர், நாகப்பட்டினம், திருவாரூர், புதுக்தகாட்மட, தவலூர் ைற்றும் 
திருவண்ணாைமல ைாவட்டங்கள் நீங்கலாக) 

22 ஏனாதி 
23 எழவதி (கன்னியாகுைரி ைாவட்டத்திலும், திருபநல்தவலி ைாவட்டம் பெங்தகாட்மட 

வட்டத்திலும்) 
24 எழுத்தச்ெர் (கன்னியாகுைரி ைாவட்டத்திலும், திருபநல்தவலி ைாவட்டம் பெங்தகாட்மட 

வட்டத்திலும்) 
25 எழுவா (கன்னியாகுைரி ைாவட்டத்திலும், திருபநல்தவலி ைாவட்டம் பெங்தகாட்மட 

வட்டத்திலும்) 
26 கங்கவார் 

27 கவரா, கவமர ைற்றும் வடுகர் (வடுவர்) (கம்ைா, காப்பு பலிஜா ைற்றும் பரட்டி இல்லாத பிற) 
28 பகௌண்டர் 

29 பகௌடா (கம்ைாைர், கலாலி ைற்றும் அனுப்பக் கவுண்டர்) 
30 பஹக்தட 

31 இடிகா 

32 இல்லத்துப்பிள்மைைார், இள்ளுவர்(ஈழவர்), எழுவர், இல்லத்தார் 

33 பஜட்டி 

34 தஜாகிகள் (காஞ்ெீபுரம், திருவள்ளூர், ைதுமர, ததனி, திண்டுக்கல், கடலூர், விழுப்புரம், தவலூர் 
ைற்றும் திருவண்ணாைமல ைாவட்டங்கள் நீங்கலாக) 

35 கப்தபாரா 

36 மகக்தகாைர், பெங்குந்தர் 

37 காலாடி (ெிவகங்மக, விருதுநகர், இராைநாதபுரம், ைதுமர, ததனி, திண்டுக்கல், தஞ்ொவூர், 

நாகப்பட்டினம், திருவாரூர், புதுக்தகாட்மட, திருச்ெிராப்பள்ைி, கரூர் ைற்றும் பபரம்பலுர் 
ைாவட்டங்கள் நீங்கலாக) 

38 கைரி குரூப், கைர் பணிக்கர் உட்பட (கன்னியாகுைரி ைாவட்டத்திலும், திருபநல்தவலி 
ைாவட்டம் பெங்தகாட்மட வட்டத்திலும்) 

39 கலிங்கி 
40 

கள்ைர், ஈெநாட்டுக் கள்ைர், கந்தர்வ தகாட்மட கள்ைர்கள் உட்பட (தஞ்ொவூர், நாகப்பட்டினம், 

திருவாரூர் ைற்றும் புதுக்தகாட்மட ைாவட்டங்கள் நீங்கலாக) கூத்தப்பால் கள்ைர்கள் 
(புதுக்தகாட்மட, திருச்ெிராப்பள்ைி, கரூர், பபரம்பலூர் ைாவட்டங்கள் நீங்கலாக), பிரைமலக் 
கள்ைர்கள் (ெிவகங்மக, விருதுநகர், இராைநாதபுரம், ைதுமர, ததனி, திண்டுக்கல், புதுக்தகாட்மட, 

தஞ்ொவூர், நாகப்பட்டினம், திருவாரூர் ைாவட்டங்கள் நீங்கலாக), பபரிய சூரியர் கள்ைர்கள் ( 
திருச்ெிராப்பள்ைி, கரூர், பபரம்பலூர் ைற்றும் புதுக்தகாட்மட ைாவட்டங்கள் நீங்கலாக) 

41 கள்ைர் குலத் பதாண்மடைான் 

42 கால்தவலிக் பகௌண்டர் 

43 கம்பர் 

44 கம்ைாைர் அல்லது விஸ்வகர்ைா (விஸ்வகர்ைாலா, தட்டார், பபாற்பகால்லர், கன்னார், கருைார், 

பகால்லர், தச்ெர், கல்தச்ெர், கம்ொலா ைற்றும் விஸ்வபிராைணர் உட்பட) 
45 கணி, கணிசு, கனியர், பணிக்கர் 

46 கனியால தவைாைர் 

47 கன்னட மெனகீர், கன்னடியார் (ைாநிலம் முழுவதும்) ைற்றும் தெபலான்ஜிகா (தகாயம்புத்தூர், 

ஈதராடு ைற்றும் நீலகிரி ைாவட்டங்கைில்) 
48 கன்னடியநாயுடு 

49 கற்பூர பெட்டியார் 

50 கரூணகீர் (ெீர் கருனகீர், ஸ்ரீ கருணகீர், ெரடு கரூணகீர், மககட்டிக் கரூணகீர், ைாத்து வழ 
கணக்கர், தொழிக் கணக்கர் ைற்றும் சுண்ணாம்பு கரூணகீர்) 
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51 காசுக்கார பெட்டியார் 

52 கதடெர், பட்டம்கட்டி 

53 கவுத்தியர் 

54 தகரைமுதலி 
55 கார்வி 
56 கத்ரி 

57 பகாங்கு மவணவர் 

58 பகாங்கு தவைாைர்கள்(பவள்ைாைக் பகௌண்டர், நாட்டுக் பகௌண்டர், நரம்புக் கட்டிக் பகௌண்டர், 

திருமுடி தவைாைர், பதாண்டு தவைாைர், பாலக் பகௌண்டர், பூொரிக் பகௌண்டர், அனுப்ப 
தவைாைக் பகௌண்டர், குரும்பக் பகௌண்டர், பமடத்தமலக் பகௌண்டர், பெந்தமலக் 
பகௌண்டர், பாவலன்கட்டி பவள்ைாைக் பகௌண்டர், பால பவள்ைாைக் பகௌண்டர், ெங்கு 
பவள்ைாைக் பகௌண்டர் ைற்றும் ரத்தினகிரிக் பகௌண்டர் உடபட) 

59 தகாப்பல தவலம்ைா 

60 தகாட்தடயர் 

61 கிருஷன்வாகா (கன்னியாகுைரி ைாவட்டத்திலும், திருபநல்தவலி ைாவட்டம் பெங்தகாட்மட 
வட்டத்திலும்) 

62 குடிகார தவைாைர் 

63 குடும்பி (கன்னியாகுைரி ைாவட்டத்திலும், திருபநல்தவலி ைாவட்டம் பெங்தகாட்மட 
வட்டத்திலும்) 

64 குக தவைாைர் 

65 குஞ்ெிடிகர் 

66                                                               
            )  

67 இலத்தீன் கத்ததாலிக்கர்கள் (கன்னியாகுைரி ைாவட்டத்திலும், திருபநல்தவலி ைாவட்டம் 
பெங்தகாட்மட வட்டத்திலும்) 

68 லம்பாடி 

69 லிங்காயத் (ஜங்கைா) 
70 ைராட்டிய (பிராைணரல்லாததார்) நாம்ததவ் ைராட்டியர் உட்பட 

71 ைலயர் 

72 ைாலி 
73 ைானியகார் 

74 ைறவர்கள் (தஞ்ொவூர், நாகப்பட்டினம், திருவாரூர், புதுக்தகாட்மட, இராைநாதபுரம், ெிவகங்மக, 

விருதுநகர், திருபநல்தவலி ைற்றும் தூத்துக்குடி ைாவட்டங்கள் நீங்கலாக) கருைறவர்கள், 

அப்பனாடு பகாண்மடயம் தகாட்மட ைறவர் உட்பட (ெிவகங்மக, விருதுநகர், ததனி, ைதுமர 
ைற்றும் திண்டுக்கல் ைாவட்டங்கள் நீங்கலாக) ைற்றும் பெம்பனாடு ைறவர்கள் (ெிவகங்மக, 

விருதுநகர் ைற்றும் இராைநாதபுரம் ைாவட்டங்கள் நீங்கலாக) 
75 மூன்று ைண்மட எண்பத்துநாலு (84) ஊர் தொழிய பவள்ைாைர்கள் 

76 மூப்பன் 

77 முத்துராொ, முத்துராச்ொ, முத்திரியர், முத்தமரயர் 

78 நாடார்,ொணார் ைற்றும் கிராைணி (கிறித்துவ நாடார், கிறித்துவ ொணார் ைற்றும் கிறித்துவ 
கிராைணி உட்பட) 

79 நகரம் 

80 நாயக்கர் (கன்னியாகுைரி ைாவட்டத்திலும், திருபநல்தவலி ைாவட்டம் பெங்தகாட்மட 
வட்டத்திலும்) 

81 நன்குடி தவைாைர் 

82 நாஞ்ெில் முதலி (கன்னியாகுைரி ைாவட்டத்திலும், திருபநல்தவலி ைாவட்டம் பெங்தகாட்மட 
வட்டத்திலும்) 
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83 ஓடர் (கன்னியாகுைரி ைாவட்டத்திலும், திருபநல்தவலி ைாவட்டம் பெங்தகாட்மட 
வட்டத்திலும்) 

84 ஓதியா 

85 ஊற்று வைநாட்டு தவைாைர் 

86 ஓ.பி.எஸ்.தவைாைர் 

87 உவச்ெர் 

88 பய்யூர் தகாட்ட தவைாைர் 

89 பாமுலு 

90 பாணர் (இந்த இனம் ஆதிதிராவிட வகுப்பினர்கைாக இருக்கும் (கன்னியாகுைரி ைாவட்டம், 

திருபநல்தவலி ைாவட்டம் பெங்தகாட்மட வட்டம் நீங்கலாக) 
91 பாண்டிய தவைாைர் 

92 கன்னியாகுைரி ைாவட்டத்திலுள்ை கதிகாரர் 

93 [பன்னிரண்டாம் பெட்டியார்]] அல்லது உத்தைச் பெட்டியார் 

94 பார்க்கவகுலம் (சுரிதிைார், நத்தைார், ைமலைார், மூப்பனார், மநனார் உட்பட) 
95 பபருக்கி (பபரிதக, பலிஜா உட்பட) 
96 பபரும்பகாள்ைர் (கன்னியாகுைரி ைாவட்டத்திலும், திருபநல்தவலி ைாவட்டம் பெங்தகாட்மட 

வட்டத்திலும்) 
97 பபாடிகார தவைாைர் 

98 பூலுவ கவுண்டர் 

99 பபாராயா 

100 புலவர்(தகாயம்புத்தூர், ஈதராடு ைாவட்டங்கைில்) 
101 புள்ளுவர் அல்லது பூலூவர் 

102 புெலா 

103 பரட்டி (கஞ்ெம்) 
104 ொதுச் பெட்டி (பதலுங்குச் பெட்டி, இருபத்து நான்கு ைமனத் பதலுங்குச் பெட்டி உட்பட) 
105 ெக்கரவார் அல்லது கவதி (கன்னியாகுைரி ைாவட்டத்திலும், திருபநல்தவலி ைாவட்டம் 

பெங்தகாட்மட வட்டத்திலும்) 
106 ொலிவாகனா 

107 ொலியர், பத்ைொலியர், பட்டு ொலியர், பட்டாரியர் ைற்றும் அடவியர் 

108 ெவலக்காரர் 

109 தெமனத்தமலவர், தெமனக்குடியர், இமல வாணியர் 

110 ொர்குல பவள்ைாைர் 

111 பெௌராட்டிரா (பட்டுநூல்காரர்) 
112 தொழிய பவள்ைாைர் (தொழ பவள்ைாைர், பவற்றிமலக்காரர், பகாடிக்கால்காரர் ைற்றும் 

கீமரக்காரர்) 
113 ஸ்ரீெயர் 

114 சுந்தரம் பெட்டி 

115 பதாகட்டா வரீெத்திரியர் 

116 பதால் பகால்லர் (கன்னியாகுைரி ைாவட்டத்திலும், திருபநல்தவலி ைாவட்டம் பெங்தகாட்மட 
வட்டத்திலும்) 

117 துைவ நாய்க்கர் ைற்றும் பவத்தலக்கார நாய்க்கர் 

118 பதாமரயர் 

119 ததாரியர் 

120 உக்கிரகுல ெத்திரிய நாயக்கர் 

121 உப்பாரா, உப்பிலியா ைற்றும் ெகாரா 
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122 ஊராைிக் கவுண்டர் (திருச்ெிராப்பள்ைி, கரூர், பபரம்பலூர் ைற்றும் புதுக்தகாட்மட ைாவட்டங்கள் 
நீங்கலாக) ைற்றும் ஒருமடய கவுண்டர் அல்லது ஊருமடய கவுண்டர் (ைதுமர, ததனி, 
திண்டுக்கல், தகாயம்புத்தூர், ஈதராடு, திருச்ெிராப்பள்ைி, கரூர், பபரம்பலூர், புதுக்தகாட்மட, தெலம் 
ைற்றும் நாைக்கல் ைாவட்டங்கள் நீங்கலாக) 

123 உரிக்கார நயக்கர் 

124 வல்லம்பர் 

125 வல்லநாட்டு பெட்டியார் 

126 வால்ைீகி 
127 வாணியர், வாணியச் பெட்டியார் (கண்டல், கனிகா, பதலிகுல பெக்கலார் உட்பட) 
128 

தவடுவர் ைற்றும் தவடர் (இச்ெமூகத்தினர் ஆதிதிராவிடராக இருக்கும் (கன்னியாகுைரி 
ைாவட்டம், திருபநல்தவலி ைாவட்டம் பெங்தகாட்மட வட்டம் நீங்கலாக) 

129 வரீ மெவர் (கன்னியாகுைரி ைாவட்டத்திலும், திருபநல்தவலி ைாவட்டம் பெங்தகாட்மட 
வட்டத்திலும்) 

130 தவைர் 

131 பவள்ைாஞ்பெட்டியார் 

132 பவலுபதாடத்து நாயர் (கன்னியாகுைரி ைாவட்டத்திலும், திருபநல்தவலி ைாவட்டம் 
பெங்தகாட்மட வட்டத்திலும்) 

133 பவாக்கலிகர் (வக்கலிகர், ஒக்காலிகர், கப்பிலியர், ஒக்கலிக பகௌடா, ஒக்காலியா பகௌடா, 

ஒக்காலிய கவுடர், ஒக்காலிய கவுடா உட்பட) 
134 வயநாடு பெட்டி (நீலகிரி ைாவட்டம்) 
135 

யாதவா (இமடயர், தவடுக ஆயர் அல்லது வடுக இமடயர் அல்லது பகால்லா ைற்றும் 
அஸ்தந்திர பகால்லா என அமழக்கப்படுகிற பதலுங்கு பைாழி தபசும் இமடயர் உட்பட) 

136 யவன 

137 ஏருகுலா 

138 ைீனவர், பர்வதராஜகுலம், பட்டணவர், பெம்படவர், முக்குவார் அல்லது மூமகயர் ைற்றும் 
பர்வரிலிருந்து கிறித்துவ ைதத்திற்கு ைதம் ைாறியவர்கள் நீங்கலாக எந்த ஒரு இந்து 
பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பு அல்லது ைிகவும் பிற்படுத்தப்பட்ட  வகுப்பு அல்லது 
ெீர்ைரபினர்கலிலிருந்து கிறித்துவ ைதத்திற்கு ைதம் ைாறியவர்கள். 

139 10 வயதுக்கு முன்பு பபற்தறார்கமை இழந்தவர்கள் ைற்றும் ஆதரவற்றவர்கள். ெட்டப்படிதயா 
அல்லது வழக்கைாகதவா எவர் ஒருவரும் அவர்கள் ைீது அக்கமற பகாள்ைாதவர்க  ைற்றும் 
அரொல் ஏற்பைிக்கப்பட்ட பள்ைிகள் அல்லது அனாமதகள் ைற்றும் ஆதரவற்றவர்கள். 

 
பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினர் பட்டியல் (இஸ்லாமியர்) 

1 அன்ொர் 

2 தக்கானி முஸ்லீம் 

3 துதிகுலா 

4 
லப்மபகள் இராவுத்தர் ைற்றும் ைமரக்காயர் உட்பட (அவர்கள் தபசும் பைாழி தைிழ் அல்லது 
உருது ஆக இருப்பினும்) 

5 ைாப்பிள்ைா 

6 தஷக் 

7 மெயத் 

 
மிகவும் பிற்பட்ட வகுப்பினர் 

1 அம்பலக்காரர்  

2 ஆண்டிப்பண்டாரம்  

3 அரயர் (கன்னியாகுைரி ைாவட்டம்) 

https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%85%E0%AE%AE%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AE%B2%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%BE%E0%AE%B0%E0%AE%B0%E0%AF%8D
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%86%E0%AE%A3%E0%AF%8D%E0%AE%9F%E0%AE%BF%E0%AE%AA%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AE%A3%E0%AF%8D%E0%AE%9F%E0%AE%BE%E0%AE%B0%E0%AE%AE%E0%AF%8D
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4 பபஸ்தா, ெீவியர் 

5 பட்ராஜ ீ(ெத்திரிய ராஜகீ்கள் நீங்கலாக) 
6 தபாயர், ஒட்டர் 

7 தாெரி 

8 பதாம்ைரா 

9 
எரவள்ைர் (இவ்வினத்தவர்கள் பட்டியலில் பழங்குடியினராக உள்ை கன்னியாகுைரி 
ைாவட்டம், திருபநல்தவலி ைாவட்டம் பெங்தகாட்மட வட்டம் நீங்கலாக) 

10 இமெ தவைாைர் 

11 ஜம்புவாதனாமட 

12 ஜங்கம் 

13 தஜாகி 
14 பகாங்குச் பெட்டியார் (தகாயம்புத்தூர் ைற்றும் ஈதராடு ைாவட்டங்கைில் ைட்டும்) 
15 பகாரச்ொ 

16 குலாலா (குயவர், கும்பரர் உள்ைிட்ட) 
17 குன்னுவர் ைன்னாடி 

18 குறும்பா, குறும்பகவுண்டர் 

19 குறு உறனி பெட்டி 

20 இலத்தீன் கத்ததாலிக்க கிருஸ்துவ வண்ணார் (கன்னியாகுைரி ைாவட்டத்தில்) 

21 

ைருத்துவர், நாவிதர், ைங்கலா, தவலக்கட்டலவா, தவலக்கட்டல நாயர் ைற்றும் 
புதராதனாபகாரி 

22 தைாண்ட் பகால்லா 

23 ைவுண்டாடன் பெட்டி 

24 ைதகந்திரா, தைதரா 

25 முட்டலகம்பட்டி 

26 நரிக்குறவர் 

27 தநாக்கர் 

28 பாணிமெவன் / பாணிெிவன 

29 

வன்னிய குலச் ெத்திரியர்(வன்னியர், வன்னியா, வன்னியகவுண்டர், கவுண்டர் அல்லது 
கண்டர், பமடயாட்ெி, பள்ைி ைற்றும் அக்னிகுல ெத்திரியர் உட்பட) 

30 

பரவர்,பரதவர்,பரதர் (இச்ெமுதாயத்தினர் பட்டியல் வகுப்பினராக உள்ை கன்னியாகுைரி 
ைாவட்டம், திருபநல்தவலி ைாவட்டம் பெங்தகாட்மட வட்டம் நீங்கலாக, கிறித்துவ 
ைதத்திற்கு ைாறியவர் உட்பட) 

31 

பறவர் கிருத்துவ ைதத்திற்கு ைாறியவர் (கன்னியாகுைரி ைாவட்டம், திருபநல்தவலி 
ைாவட்டத்தின் பெங்தகாட்மட வட்டம் உட்பட) 

32 
ைீனவர் (பர்வதராஜகுலம், பட்டனவார், பெம்படவர் கிறித்துவ ைதத்திற்கு ைாறியவர் உட்பட) 

33 முக்குவார் அல்லது முகயர் (கிறித்துவ ைதத்திற்கு ைாறியவர் உட்பட) 
34 புன்னன், தவட்டுவ பகௌண்டர் 

35 பண்மணயார் (கன்னியாகுைரி ைாவட்டத்தில் கதிகாரர் நீங்கலாக) 
36 ெதாத ஸ்ரீ மவஷ்ணவ (ெதானி, ெட்டாடி ைற்றும் ெட்டாட மவஷ்ணவ உட்பட) 
37 தொழிய பெட்டி 

38 பதலுங்குப் பட்டி பெட்டி 

39 

பதாட்டிய நாயக்கர் (ராஜகம்பைம், பகால்லாவர், ெில்லவர், பதாக்கைவார் ைற்றும் பதாழுவ 
நாயக்கர்) 

40 பதாண்மடைான் 

41 பதாமரயார் (நீலகிரி) 
42 பதாமரயார் (ெைபவைி) 
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43 திருநங்மக (அ) அரவாணி 
44 வமலயர் (பெட்டிநாடு வமலயர் உட்பட) 

45 

வண்ணார்(ெலமவத் பதாழிலாைர்), அகொ, ைடிவைா, ஏகாலி, ராஜகுல தவலுத்தடார் ைற்றும் 
ராஜாகா உட்பட) (இச்ெமூகத்தினர் ஆதிதிராவிட வகுப்பினராக இருக்கும் கன்னியாகுைரி 
ைாவட்டம், திருபநல்தவலி ைாவட்டம் பெங்தகாட்மட வட்டம் நீங்கலாக) 

46 தவட்மடக்காரர் 

47 தவட்டுவக் பகௌண்டர் 

48 தயாகீஸ்வரர் 

ஆதிதிராவிடர் பட்டியல் 

 
 

1 ஆதி ஆந்திரர் 

2 ஆதி திராவிடர் 

3 ஆதி கர்நாடகர் 

4 அஜிலா 

5 அருந்ததியர் 

6 
அய்யனார் (ொதி) (கன்னியாகுைரி ைாவட்டத்திலும், திருபநல்தவலி ைாவட்டம் பெங்தகாட்மட 
வட்டத்திலும்) 

7 மபரா 

8 பகூடா 

9 பண்டி 

10 பபல்லாரா 

11 
பரதர் (கன்னியாகுைரி ைாவட்டத்திலும், திருபநல்தவலி ைாவட்டம் பெங்தகாட்மட 
வட்டத்திலும்) 

12 ெக்கிலியன் 

13 ொலாவாடி 

14 ொைார், மூச்ெி 
15 ெண்டாைா 

16 பெருைான் 

17 
* 

தததவந்திரகுல        (தததவந்திரகுலத்தான், கமடயன் (திருபநல்தவலி, தூத்துக்குடி 
ராைநாதபுரம், புதுக்தகாட்மட, தஞ்ொவூர், திருவாரூர் ைற்றும் நாகப்பட்டினம் ைாவட்டக் 
கடதலாரப் பகுதிகமைத் தவிர), கல்லடி, குடுபன், பள்ைன், பண்ணாடி ைற்றும் வத்திரியன் 

18 தடாம், பதாம்பரா, மபதி, பாதன 

19  ததாம்பன் 

20 பகாடகலி 
21 பகாடடா 

22 தகாொங்கி 
23 பஹாமலயா 

24 ஜக்கலி 
25 ஜம்புவுலு 

26 
கமடயன் (திருபநல்தவலி, தூத்துக்குடி, ராைநாதபுரம், புதுக்தகாட்மட, தஞ்ொவூர், திருவாரூர் 
ைற்றும் நாகப்பட்டினம் ஆகிய ைாவட்டங்கைில்). 

27 
கக்காைன் (கன்னியாகுைரி ைாவட்டத்திலும், திருபநல்தவலி ைாவட்டம் பெங்தகாட்மட 
வட்டத்திலும்) 

28 நீக்கப்பட்டது 

29 கணக்கன், பாடண்ணா (நீலகிரி ைாவட்டம்) 
30 கரிம்பாலன் 
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31 
கவரா (கன்னியாகுைரி ைாவட்டத்திலும், திருபநல்தவலி ைாவட்டம் பெங்தகாட்மட 
வட்டத்திலும்) 

32 தகாலியன் 

33 கூொ 

34 
கூத்தன், கூடன்(கன்னியாகுைரி ைாவட்டத்திலும், திருபநல்தவலி ைாவட்டம் பெங்தகாட்மட 
வட்டத்திலும்) 

35 நீக்கப்பட்டது 

36 குறவன், ெித்தனார் 

37 ைாதாரி 

38 ைாதிகா 

39 மைலா 

40 ைாலா 

41 
ைன்னன் (கன்னியாகுைரி ைாவட்டத்திலும், திருபநல்தவலி ைாவட்டம் பெங்தகாட்மட 
வட்டத்திலும்) 

42 ைாவிலன் 

43 தைாகர் 

44 முண்டலா 

45 நலதகயா 

46 நாயாதி 

47 
பாதண்ணன் (கன்னியாகுைரி ைாவட்டத்திலும், திருபநல்தவலி ைாவட்டம் பெங்தகாட்மட 
வட்டத்திலும்) 

48 பகமட 

49 நீக்கப்பட்டது 

50 பள்ளுவன் 

51 பம்பாடா 

52 
பாணன் (கன்னியாகுைரி ைாவட்டத்திலும், திருபநல்தவலி ைாவட்டம் பெங்தகாட்மட 
வட்டத்திலும்) 

53 பஞ்ெைா 

54 நீக்கப்பட்டது 

55 பன்னியாண்டி 

56 பமரயன், பறயன், ொம்பவார் 

57 
பரவன் (கன்னியாகுைரி ைாவட்டத்திலும், திருபநல்தவலி ைாவட்டம் பெங்தகாட்மட 
வட்டத்திலும்) 

58 
பதியன் (கன்னியாகுைரி ைாவட்டத்திலும், திருபநல்தவலி ைாவட்டம் பெங்தகாட்மட 
வட்டத்திலும்) 

59 புமலயன், தெரைர் 

60 புதிமர வண்ணான் 

61 ராதணயர் 

62 ொைாகாரா 

63 ொம்பான் 

64 ெபரி 

65 பெம்ைான் 

66 
தாண்டன் (கன்னியாகுைரி ைாவட்டத்திலும், திருபநல்தவலி ைாவட்டம் பெங்தகாட்மட 
வட்டத்திலும்) 

67 ததாட்டி 

68 திருவள்ளுவர் 
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69 வல்தலான் 

70 வள்ளுவன் 

71 
வண்ணான் (கன்னியாகுைரி ைாவட்டத்திலும், திருபநல்தவலி ைாவட்டம் பெங்தகாட்மட 
வட்டத்திலும்) 

72 நீக்கப்பட்டது 

73 தவலன் 

74 
தவடன் (கன்னியாகுைரி ைாவட்டத்திலும், திருபநல்தவலி ைாவட்டம் பெங்தகாட்மட 
வட்டத்திலும்) 

75 பவட்டியான் 

76 
தவட்டுவன் (கன்னியாகுைரி ைாவட்டத்திலும், திருபநல்தவலி ைாவட்டம் பெங்தகாட்மட 
வட்டத்திலும்) 

* As per G.O. (Ms). No. 50 Adi Dravidar and Tribal welfare (CV-1) Department. Date 01.06.2021 
 

அருந்ததியர் பட்டியல் 

1 ஆதி ஆந்திரர் 

5 அருந்ததியர் 

12 ெக்கிலியன் 

37 ைாதாரி 

38 ைாதிகா 

48 பகமட 

67 ததாட்டி 

 

பழங்குடியினர் பட்டியல் 

 
 

1 ஆதியன் 

2 ஆரநாடான் 

3 எரவள்ைன் 

4 இருைர் 

5 காடர் 

6 கம்ைாரா (கன்னியாகுைரி ைாவட்டமும், திருபநல்தவலி ைாவட்டம் பெங்தகாட்மட வட்டமும் 
நீங்கலாக) 

7 காணிக்கர், காணிக்காரன் (கன்னியாகுைரி ைாவட்டத்திலும், திருபநல்தவலி ைாவட்டம் 
பெங்தகாட்மட வட்டத்திலும்) 

8 காணியான், கணியன் 

9 காட்டு நாயகன் 

10 பகாக்கதவலன் 

11 பகாண்டகாப்புகள் 

12 பகாண்டாபரட்டிகள் 

13 பகாராகா 

14 தகாடா (கன்னியாகுைரி ைாவட்டமும், திருபநல்தவலி ைாவட்டம் பெங்தகாட்மட வட்டமும் 
நீங்கலாக) 

15 குடியா, தைலக்குடி 

16 குறிச்ென் 

17 குறும்பர் (நீலகிரி ைாவட்டத்தில்) 
18 குறுைன்கள் 

19 ைகாைலொர் 
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20 ைமல அமரயன் 

21 ைமலப் பண்டாரம் 

22 ைமல தவடன் 

23 ைமலக்குறவன் 

24 ைலொர் 

25 ைலயாைி (தர்ைபுரி, கிருஷ்ணகிரி, தவலூர், திருவண்ணாைமல, புதுக்தகாட்மட, தெலம், 

நாைக்கல், விழுப்புரம், கடலூர், திருச்ெிராப்பள்ைி, கரூர், அரியலூர் ைற்றும் பபரம்பலூர் 

ைாவட்டங்கள்) 
26 ைலயக்கண்டி 

27 ைன்னன் (ொதி) 
28 மூடுகர், மூடுவன் 

29 முத்துவன் 

30 பள்தையன் 

31 பள்ைியன் 

32 பள்ைியர் 

33 பாணியர் 

34 தொலகா 

35 ததாடர் (கன்னியாகுைரி ைாவட்டமும், திருபநல்தவலி ைாவட்டம் பெங்தகாட்மட வட்டமும் 
நீங்கலாக) 

36 உரைி 
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பிற்தசர்க்ளக -II 
 

jkpo; topapy; gapd;wjw;fhd rhd;wpjo; 

 

jpU./jpUkjp/nry;tp …………………………………… (ngah;) ------ tFg;G Kjy; ---- tFg;G tiu> 

jkpiog; gapw;W nkhopahff; nfhz;L ------ Mz;L Kjy; ----- Mz;L tiu ,g;gs;spapy; 

gbj;jhh; vdTk;> Nkw;Fwpg;gpl;l tFg;GfSf;fhd gbg;gpid jpUg;jpfukhf epiwT nra;jhh; vdTk; 

rhd;wspf;fg;gLfpwJ.   

 

jpU./jpUkjp/nry;tp …………………………………… (ngah;) mth;fSf;F jkpo; topapy; fy;tp 

topapy; fy;tp gapYk; khzth;fSf;fhf toq;fg;gLk; fy;tp cjtpj;njhif 

toq;fg;gl;lJ/toq;fg;gltpy;iy. 

 

jkpo; topapy; gbj;NjhUf;fhd Kd;Dhpik mspf;Fk; (jpUj;jr;) rl;lk;> 2020 gphpT 2 (d)d; fPo;> 

Mjhu Mtzq;fis rhpghh;j;jjd; mbg;gilapy;> ,r;rhd;wpjo; toq;fg;gLfpwJ.  

,t;Ts;slf;fq;fspd; cz;ikj;jd;ikf;F ,r;rhd;wpjopy; ifnahg;gkpl;Ls;sth; 

KOg;nghWg;Gilath; Mthh;.  

 

 

                                                                                          ifnahg;gk; 
                                          Kjy;th; / jiyik Mrphpah;/ 
                                            khtl;lf; fy;tp mYtyh;/     
                                           Kjd;ikf; fy;tp mYtyh; 
,lk;:                fy;tp epWtdj;jpd;       khtl;l Mjpjpuhtplh; ey mYtyh; 
ehs;:              mYtyf Kj;jpiu    miyNgrp vz;-------------------------------------- 
 

# Njh;th; xd;W Kjy; gj;jhk; tFg;G tiu ntt;NtW gs;spfspy; gapd;Ws;shh; vdpy;> jhd; 

gapd;w xt;nthU gs;spapYk; jdpj;jdpahf rhd;wpjiog; ngw Ntz;Lk;. 
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பிற்தசர்க்ளக -III 

 

Schedule VIII 

[See rule 52 (c)] 

Undertaking to be given by the candidate 

 

 I hereby accept that, if selected on the basis of the recruitment / examination to 

which this application relates, I will produce documentary evidence to the satisfaction of the 

appointing authority that I have been duly released / retired / discharged from the Armed 

Forces and I am entitled to the benefits admissible to Ex-servicemen given under rule 52 of 

General Rules for Tamil Nadu State and Subordinate Services as amended from time to time. 

 

 

Place:         Signature of the candidate. 

 

Form of certificate for serving personnel 

 

 I hereby certify that, according to the information available with me                       

(No)                           (Rank)                                 (Name)                                                  is due to 

complete the specified term of his engagement with the Armed Forces on the (dd /mm/yy) 

 

Place: 

Date: 

      Signature of the Commanding Officer 
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பிற்தசர்க்ளக - IV 

 
   

 

 

 

 

            – Government of Tamil Nadu 

ெ க நல  ைற்றும் ைகைிர் உரிமைத் துமற  
Social Welfre and Women Empowerment Department 

திருந மககள் நல வாரியம் 
Transgender Welfare Board 

 
 

           
 

         
         

 

 

 

                    : 

Transgender Name                          : 

                        

Birth Name                    : 

 

 

 

                                                                   
 

 

 
                 : 

 

                  : 
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பிற்தசர்க்ளக - V 

 
 
 

(vide paragraph 2-II of G.O.Ms.No.395, Personal and Administrative Reforms (Per.S) Department, dated 04.11.1993) 
 

1. Name of the Individual   : 
2. Full Postal Address   : 
3. Details of Job held, if any   : 
4. Particulars of her children, if any  : 
5. Home and last occupation of her late : 
 husband  
6. Date of demise of her husband  : 
7. Monetary benefits received after her : 
 husband's death by way of family pension, 
 insurance, etc., if any 
8. Details of properties, if any, immovable : 
 and movable left behind by him. 
9. Present monthly income   : 
 a) From Salaries / Wages 
 b) From Family Pension 
 c) From Private Pension 
 d) Rents Received  
 e) From Private Practice 
 f) Other sources, if any 
 g) Total 
10. Whether, living alone or living with her 
 husband’ parents / in-laws / parents/ 
 brother (s)? 
11. Whether she satisfies the definition of  
 the term “Destitute Widow” as defined in 
 G.O.Ms.No. 395, Personnel and Administrative 
 Reforms (Per.S), Department, date 04.11.1993 
 Certified that, I have verified the particulars furnished by the individual and satisfied myself of her claim with 
reference to the definition of the term “Destitute Widow” 
 
Certificate Reference No. : _______________ 
Place    : ________________ 
Date   : ________________ 
Signature  : ________________ 
     

Name          : 
     Designation   : Revenue Divisional Officer/ 
                   Assistant Collector /Sub Collector 
 
     NOTE  : Attestation should be done personally 
         by the Revenue Divisional Officer/ 
         Assistant Collector/Sub-Collector himself.   
  

FORMAT FOR ISSUE OF THE CERTIFICATE TO CANDIDATES CLAIMING TO BE “DESTITUTE WIDOWS” 
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பிற்தசர்க்ளக - VI 

                                     
 

Sl. 

No. 

Name of the Association Recognized by 

1. Tamil Nadu Athletics Association  

 
 

 

 
List of Sports Associations 

recognized by Sports 

Devlopement Authority of Tamil 
Nadu, Tamil Nadu Olympic 

Association and Indian Olympic 

Association 

2. Tamil Nadu Basket Ball Association 

3. Tamil Nadu Hand Ball Association 

4. Tamil Nadu State Amateur Kabbadi 

Association 

5. Tamil Nadu Judo Association 

6. Tamil Nadu Amateur Wrestling Association 

7. Hockey Unit of Tamil Nadu Association 

8. Tamil Nadu Volley Ball Association 

9. Tamil Nadu Boxing Association 

10. Tamil Nadu Gymnastics Association 

11. Tamil Nadu Weightlifting Association 

12. Tamil Nadu Aquatics Association 

13. Tamil Nadu Foot Ball Association 

14. Equestrian (Horse riding) 

15. Tamil Nadu Shooting Association 

16. Tamil Nadu Silambam Association  
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பிற்தசர்க்ளக -VII 

                  

Details of medical examination norms 
Rule 13: Qualifications: 

No person shall be eligible for appointment to the service by direct recruitment unless he satisfies the appointing authority. 

 that he is of sound health, active habits and free from any bodily defect or infirmity unfitting him for such service; 

 that he does not have knock knees or bow legs or flat feet. 

 Rule 14: Special qualification: 
No person shall be eligible for appointment to the class and category specified in column (1) of Annexure II to those 

rules unless he is of the age limit for appointment otherwise than by promotion “specified in column (2) and possesses the 

qualification prescribed in the corresponding entry in column (3) thereof. 

ANNEXURE I 

(See rule 14 (a), Explanation III) 
Hearing good and no signs of ear disease. 
Speech without impediment 
No glandular swellings. 
Chest well formed and heart and lungs sound. 
No rupture in any degree or form. 

Free and perfect movement of all joints. 
Feet and toes well formed and no tendency to flat feet. 
No congenital malformation or defects. 
No traces of previous acute or chronic disease pointing 
to impaired constitution. 
Teeth sound and sufficient for mastication 
Vision without glasses good with each eye and upto the  
standard indicated below:- 

 

Directions for using the Test dot card. 
1. Place the recruit with his/her back to the light and hold the test card perfectly upright in front of him at a measured 

distance of exactly three meters. The light should fall fully on the card. 
2. Examine each eye separately. The eye not under trial should shaded by the hand o f an assistant, who will take care not 

to press on the eye ball. 
3. Expose some of the ‘dots’ not more than seven or eight at a time and desire the recruit to name their number and 

positions, vary the groups frequently to provide against deception. 

ANNEXURE II 

(Referred in Rule 14) 

Class and Age limit for 
appointment 
otherwise than 
by promotion 

Qualification 

(1) (2) (3) 

Any class and 
category - Direct 

recruitment 

Must be certified to possess the visual standards specified below without glasses. 
                                                  Right Eye / Left Eye 
    (i)   Distant vision                     6/6           6/6 
           Near Vision                         0.5            0.5 (Snellen) 
          (Snellen) 
   (ii)   Each eye must have full field of vision 
   (iii)  Colour blindness, squint or any morbid condition of  

           the eyes or lids of either eye shall be deemed to be a    
           disqualification. 
  (iv)   Lasik / Laser surgery / Excimer Laser Surgery  
           underwent by the candidate is either of the eye shall  
           be deemed to be a disqualification. 
Added in G.O.Ms.No.443 Home (Pol.VI), Dept. dated:08.06.2006 
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ANNEXURE VI 

(See rule 14(a); Explantion I) 

Certificate of physical fitness for executive posts in police department 
We, the undersigned, do hereby certify that we have medically examined Thiru /Tmt/Selvi ------------------------ S/o / 

D/o/ W/o Thiru ------------------------------ (SI.No./District Code No ---------------) a candidate for employment under the 
Government of Tamil Nadu as Sub-Inspector/ Constable in the Tamil Nadu police department. 

 

His/Her age, according to his own statement, is --------years, and by appearance about years. His/Her weight is about ---
----- Kgs. His chest measurement is about ----------- Cms on full inspiration and ------- Cms on full expiration (for men only).  
His/Her personal identification marks are noted below: 
 (i) 
 (ii) 
The certificate of his/ her medical examination is as below: 
Physical examination : General 

General development  : Good Fair 
Nutrition           :   Thin Average 
Skin          :  
Any obvious disease  : 
Any other disease or other : 
Observations   : 

 
 

Ophthlmic: 
Night blindness    : 
Defect in colour vision  : 
Field of vision   : 
Visual acuity   : 
Fungus    : 
Any morbid condition of the 
       eyes or lids of either eye : 

 
Acuity of vision    Naked eye 

Right eye 
Left eye 
Near vision 
Right eye  
left eye 
Distant vision 

Any other disease or other observations 
 

Directions for using the Test Dot Card 

 
1) Place the recruit with his/her  back to the light and hold the Snellen’s chart or Lendelt’s Ring at a measured distance of 

6 metres or 20 feet perfectly upright in front of him/her. 
 
               The light should fall fully on the card without any shadow. 

2) Examine each eye separately. The eye under cover should be covered with a card board and must be fully excluded.  
3) He/She should read the 6/6 or 20/20 line without any visual said at 33 cm with each eye. 

4) Near vision J1 or Sn 0.5 chart should be read without any visual said at 33 cm with each eye. 

5) The recruit should not be a colour blind. Colour vision is tested by Ishihara chart. 

6) (i)      Must be certified to possess the visual standard specified below without glasses. 

                                                                Right eye  Left eye 

 

a.   Distant vision (Snellen)     6/6       6/6 

b.   Near vision (Snellen)    0.5       0.5 

  (ii)     Each eye must have a full field of vision. 

 (iii)    Colour blindness, squint or any morbid condition of the eyes or lids of either eye shall  

           be deemed to be a disqualification. 

 (iv)    Lasik/Laser surgery/Excimer laser surgery in either of the eye shall be deemed to be a 

disqualification. (Inserted as per G.O.Ms.No.678, Home (Pol-IX) Dept, dated:28.07.2006) 
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E.N.T. 
 
Ears: 

Inspection: 

Hearing    Right ear  Left ear 

Speech: 

Stammering: 

Stuttering 

Conditions of teeth 

Any other disease or other observations 

Physician: 

Respiratory system: Does physical examination reveal any abnormally in the respiratory organ? If yes, explain fully.  
 

Shortness of breath: 

Asthma, Chronic cough like Tuberculosis, etc., 

Circulatory  System: 

 (a)   Heart organ lesions after hopping 25 times or minutes after hopping: 

         Rate: standing 

 (b)   Blood pressure 

        Systolic: 
        Diastolic 
  Leprosy 
  Mumps 
  Glands - Thyroid and others 
  Lymph Glands 
  Insanity / Epilepsy 
  Venereal diseases 

  Infectious diseases 
 
Nervous system: 
  Indications of nervous or mental disabilities 
 
Surgeon 
  Abdomen 
  Cirth 

  Tenderness 
  Hernia  
Palpable; 
  Liver 
  Spleen 
  Kidneys 
  Tumours Benign / Malignant 
  Haemorrhoids 

  Fistula 
  Appendicitis 
  Gall stone jaundice 
  Varicose veins 
 
Genitourinary system: 
 
Any evidence of Hydrocele, varicocele etc., 
 

Any other disease or other observations 
 
ORTHO: 
 
Any deformity in body, hands, fingers,  
legs, ankles or lakeness, spine etc., 
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Whether the candidate has knock knees,                                   
Bow legs, Flat foot, etc., 
 
Locomotor system 

 
Any abnormality like painful shoulder, etc., 
 
Is there anything in the health of the candidate 
likely to tender him/her unfit for the efficient discharge  
of his /her duties in the service for which  
he / she is a candidate? 
 

Rheumatoid Arthritis 
 
Stiffness of any joint 
 
Any other diseases or other obsercations. 

In view of the medical examinations conducted, as above, it is certified as below (delete whichever is no applicable) 
 
 (i)  The candidate is of sound health and is free from any bodily defect, infirmity or incurable disease rendering him 

unfit for service in the police department. His/her general condition is such as  to enable him/her to  perform efficiently the active 
duties of the said post. The above decision does not include laboratory findings adverse at later stage. 
 
 (ii) The candidate is suffering from the following physical defects, infirmities or incurable disease, etc., which makes 
him liable to be rejected on medical grounds (Observations should be recorded below by the medical officer) 
 
 (iii) The candidate is free from any permanent infirmity or incurable disease, but is suffering from the following 
infirmity / curable disease, which can possibly be treated and cured within three months. Hence, he/she shall re-appear before this 
board for a second medical opinion at the end of the third month or earlier: (Observation should be recorded below by the 

Medical Officer) 
 
Member    Member    Member 
Designation   Designation   Designation 
 
 
 
Member    Member    Member 

Designation   Designation   Designation 
 

 

Place:    Chairman 
Date:    Designation 
Office Seal: 

 

      
Lab Investigation Results 

 
I, the undersigned, do hereby certify that the medical investigation done on Thiru /Tmt/Selvi   --------------------------        

S/o /  D/o  /  W/o  Thiru ---------------------------- (SI.No.District code No.------------------) a candidate for employment under the 
government of Tamil Nadu as Sub-Inspector/Constable in  the Tamil Nadu Police Departments, have revealed as follows. 
 
I. URINE 

 a.  Physical appearance: 

 b.  Specific Gravity: 

 c.  Albumin: 

 d. Sugar: 

 e. Casts: 

 f.  Cells  

II. RADIOGRAPHY: 

 a.  Report of screening / X-ray examination of chest or MMR: 
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 b.  any othe like ECG, ECHO, etc., 

III. BLOOD 

 VDRL 

IV.  Any other investigation: 

 
He is, therefore, found 
 

1. Fit for the government employment under Tamil Nadu government 

2. Unfit on Account of  
(Remarks should be quoted in capital letters) 
 

3. Temporarily unfit on account of  
(Remarks should be quoted in capital letters) 

 
 

Place:      Chairman, 
 
Date:      Designation 
 
 

Candidate’s Statement and Declaration 
 

The candidate must make the statement required below prior to his/her medical examination and must sign declaration 

appended thereto. His/Her  attention is specially directed to the warning contained in the note below. 
 

(i) State your name in full (in Block letters) 
 

 

(ii) State your age, place of birth 
 

 

(iii) a) Have you ever had small pox, intermittent  or 
any other fever, enlargement or suppuration of 

glands, lung disease, spiting of blood, heart 
disease, fainting attacks, rheumatism, and 
appendicitis? 
 

b) Any other disease or accident requiring 
confinement to bed and medical or surgical 
treatment? 
 

 

(iv) When were you last vaccinated? 

 

 

(v) Have you or any of your near relation been affected with 
consumption, scrofula, gout, asthma, fits, epilepsy or 
insanity? 
 
 

 

(vi) Have you suffered from any form of nervousness due to 
overwork or any other cause? 

 

 

(vii) Have you been examined and declared unfit for 
government service by a Medical officer / Medical Board 
within the last three years? 

 

 
       (Viii) Furnish the following particulars concerning of your family  
  

Father’s age if living and 

stage of health 

Father’s age at 

death and cause of 
death 

 No. of brothers living, 

their ages and state of 
health 

No.of brothers dead, their 

ages at death, and cause 
of death. 
 

(1) (2) (3) (4) 
 

Mother’s age if living and 
stage of health 

Mother’s age at 
death and cause of 
death 

 No.of sisters living, 
their ages and state of 
health 

No.of sisters dead, their 
ages at death, and cause 
of death. 
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(5) (6) (7) (8) 
 

I declare all the above answers to be, to the best of my belief, true and correct. 
   

2. I also solemnly affirm that I have not received a disability certificate / pension on account of any disease or other 

condition. 
 
 
 
Signed in my presence      Candidate’s Signature 
 
 
    Signature of chairman 

Designation 
 
 
Note:-  The candidate will be  held responsible for the above statement. By wilfully suppressing any information, he will incur 
the risk of losing the appointment and, if appointed, of forfeiting all claims to superannuation allowance or gratuity.  
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பிற்தசர்க்ளக – VIII 

                          

 . 
  . 

           . 
  . 

          

01 பென்மன 21 நீலகிரி  
02        22 அரியலூர் 
03     23 பபரம்பலூர்  
04 திருவள் ர் 24 க ர்  
05    கல்பட்டு 25 புதுக்தகாட்மட  
06 கா ெிபுரம்  26 திருச்ெி  
07 கள்ைக்குறிச்ெி 27   ொவூர்  
08 விழுப்புரம் 28 திருவா ர் 
09 கடலூர்  29 நாகப்பட்டினம் 
10 திருவண்ணாைமல 30 விருதுநகர்  
11 திருப்பத்தூர் 31 ைதுமர 
12 இராணிப்தபட்மட 32 ததனி  
13 தவலூர் 33 திண்டுக்கல்  
14 கி       34 ெிவ  மக   
15 தருைபுரி 35 இராைநாதபுரம்     
16 நாைக்கல் 36 பதன்காெி 
17 தெலம்  37 திருபநல்தவலி 
18 திருப்பூர் 38 தூத்துக்குடி  
19 ஈதராடு  

39 கன்னியாகுைரி 
20 தகாயம்புத்தூர்  
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