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தமிழ் நா  சீ ைடப் பணியாளர் ேதர்  வாரியம் 

பைழய காவல் ஆைணயாளர் அ வலக வளாகம், பாந்தியன் 

சாைல, எ ம் ர், ெசன்ைன-8 
இைணயதள கவரி : www.tnusrb.tn.gov.in   

 

தகவல் சிற்ேற  
காவல் சார்  ஆய்வாளர்கள் [தா கா மற் ம் ஆ தப்பைட (ஆண், 

ெபண் மற் ம் தி நங்ைக)] பதவிக க்கான ேநரடி ேதர்  - 2022 

அறிவிக்ைக (எண்-01/2022) 
 

அறி ைரகள் 
1.  தமிழ் நா  காவல் ைறயில் காலியாக ள்ள 444 சார்  ஆய்வாளர்கள் (தா கா 

மற் ம் ஆ தப்பைட) காலிப்பணியிடங்கைள ேநரடித் ேதர்  லம் 
நிரப்பி வதற்கான விளம்பரங்கள் 08.03.2022 அன்  நாளிதழ்களில் 
ெவளியிடப்பட் ள்ளன. 

2.  விண்ணப்பதாரர்கள் இத்தகவல் சிற்ேறட்டில் உள்ள விதி ைறகள் மற் ம் விளக்கக் 
குறிப் கைள படித்த பின்னர் இைணயவழி விண்ணப்பத்ைத ர்த்தி ெசய்ய 

ேவண் ம்.  
 

3.    காலிப்பணியிடங்களின் ெமாத்த எண்ணிக்ைக: 444  
 
 

காலிப்பணியிடங்கள் 

பதவியின் ெபயர் பணியின் ெபயர் ெமாத்தம்
  

ெபா / 

ஆண்கள் 
 

ெபண்கள்  
மற் ம் 

தி நங்ைககள்

காவல் சார்  ஆய்வாளர்கள் (தா கா) தமிழ் நா  காவல் சார் 
நிைலப் பணி 

279 120 399 

காவல் சார்  ஆய்வாளர்கள் (ஆ தப்பைட)  32   13 45 

ெமாத்தம்     311          133    444 

 

4. ெமாத்தக் காலிப்பணியிடத்தில் தா கா மற் ம் ஆ தப்பைடக்கு 30% ெபண் 

மற் ம் ன்றாம் பாலின விண்ணப்பதாரர்க க்கு ஒ க்கப்ப ம். மீத ள்ள 70% 

காலிப்பணியிடத்தில் ேபாட்டியிட ம் ெபண் மற் ம் ன்றாம் பாலின 

விண்ணப்பதாரர்கள் தகுதி ைடயவர்களாவர். தகுதியான ெபண்கள் மற் ம் 

ன்றாம் பாலின விண்ணப்பதாரர்கள் இல்லாதபட்சத்தில் அப்பணியிடங்கள் அேத 

வகுப்பினைரச் சார்ந்த ஆண் விண்ணப்பதாரர்கைளக் ெகாண்  இ தி தற்காலிகத் 

ேதர்வின் ேபா  நிரப்பப்ப ம். 

 
 

5.    ஊதிய விகிதம் : .36900 - 116600. 
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6.   கல்வித் தகுதி : 
 

(i) பல்கைலக்கழக மானியக் கு வின் அங்கீகாரம் ெபற்ற பல்கைலக்கழகம் அல்ல  
கல்வி நி வனத்தில் இளங்கைலப் படிப்பிைன டித்  அறிவிக்ைக ேததியன்   
இளங்கைலப் பட்டம் ெபற்றி க்க ேவண் ம். 

(ii) இளங்கைலப்பட்டம் கீழ்க்கா ம் ைறயில் ெபற்றி க்க ேவண் ம். 
 (அ) பள்ளியி தித் ேதர்  10-ஆம் வகுப்  மற் ம் ேமல்நிைலக் கல்வித் (12-ம் 

வகுப் ) ேதர் , ஆகியவற்றில் ேதர்ச்சி ெபற்ற பின்னேர ெபற்றி க்க 

ேவண் ம் 10+2+3 ைற அல்ல  
 (ஆ) பள்ளியி தித் ேதர்  (10-ஆம் வகுப் ) மற் ம் பட்டயப்படிப்  (Diploma) 

ேதர்ச்சி ெபற்ற பின்னேர ெபற்றி க்க ேவண் ம் 10+3+3/10+3+2 ைற 

அல்ல  
 (இ) திறந்தெவளிப் பல்கைலக்கழகம் /ெதாைல ரக்கல்வி/ கல் ரி லமாக 

பட்டம் ெபற்றி ப்பின், பள்ளியி தித் ேதர்  மற் ம் ெதாழில் ட்ப பயிற்சி 

(I.T.I) ேதர்வில் ேநரடியாக படித்  ேதர்ச்சி ெபற்ற பின்னேர ெபற்றி க்க 

ேவண் ம் 10+2+3 ைற 
(iii) இம் ைறயில் அல்லாமல் திறந்தநிைலப் பல்கைலக் கழகங்கள் லம் 

ேநரடியாக இளங்கைலப் பட்டம் ெபற்ற விண்ணப்பபதாரர்கள் விண்ணப்பிக்கத் 

தகுதியற்றறவர்கள். 
 

7. வய :  

ெபா  மற் ம் ைற ஒ க்கீட்  விண்ணப்பதாரர்கள் : 
விண்ணப்பதாரர் 01.07.2002 அன்  20 வய  நிைற ற்றவராக ம் மற் ம் 30 வயதிற்கு 
ேமற்படாதவராக ம் இ த்தல் ேவண் ம் (01.07.1992 அன்  அல்ல  அதற்கு பின்னர் 
பிறந்தவராகேவா, 01.07.2002 அன்  அல்ல  அதற்கு ன்னர் பிறந்தவராகேவா 
இ த்தல் ேவண் ம்) சில பிரிவின க்கு அதிகபட்ச வய  வரம்  கீழ்க்கண்டவா  
அளிக்கப்பட் ள்ள . 

 

பிரி  உச்ச வய  

வரம்  

பிற்ப த்தப்பட்ட வகுப்பினர், பிற்ப த்தப்பட்ட வகுப்பினர் 

(இஸ்லாமியர்), மிக ம் பிற்ப த்தப்பட்ட வகுப்பினர் மற் ம் 

சரீ்மரபினர் 

32 வ டங்கள் 

ஆதிதிராவிடர், ஆதிதிராவிடர் (அ ந்ததியர்), பழங்குடியினர்  
மற் ம் தி நங்ைககள்  

35 வ டங்கள் 

ஆதரவற்ற விதைவகள் 37 வ டங்கள் 

ன்னாள் இரா வத்தினர், ன்னாள் மத்திய ைண 

இரா வப்பைடயினர் (அறிவிப்  ெவளியிடப்பட்ட ேததிக்கு 

ன்னர் ன்றாண் க க்குள் பணியிலி ந்  

வி விக்கப்பட்டி க்க ேவண் ம் அதாவ  08.03.2019 அன்  அல்ல  

அதற்குப் பின்னர்) மற் ம் இத்ேதர்விற்கு விண்ணப்பம் ெபறப்ப ம் 

கைடசித் ேததியிலி ந்  ஓராண்  காலத்திற்குள் 

ஓய் ெபற ள்ள இரா வ வரீர்கள் மற் ம் மத்திய ைண 

இரா வப் பைட வரீர்கள். 

 
 

47 வ டங்கள் 

காவல் ைற ஒ க்கீட் த் ேதர்வில் பங்ேகற்கும் காவல் ைற 

சார்ந்த விண்ணப்பதாரர்கள்  

 
 

47 வ டங்கள் 

குறிப் : ெபா  ஒ க்கீட்டின்கீழ் விண்ணப்பிக்கும் காவல் ைறயினர், ெபா  
விண்ணப்பதாரர்க க்கு ேதைவயான வய  வரம்  இ க்க ேவண் ம். 
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8. வகுப் வாரி இடஒ க்கீ : 

(அ) ஏற்கனேவ உள்ள விதிகள் மற் ம் அரசு உத்தர களின்படி வகுப் வாரி 

இடஒ க்கீ    கீழ்கா ம் அட்டவைணயில் ெகா க்கப்பட் ள்ளன. 

ெபா ப் பிரிவினர் 31% 

பிற்ப த்தப்பட்ட வகுப்பினர் 26.5% 

பிற்ப த்தப்பட்ட வகுப்பினர் (இஸ்லாமியர்) 3.5% 

மிக ம் பிற்ப த்தப்பட்ட வகுப்பினர் மற் ம் சரீ்மரபினர் 20% 

ஆதிதிராவிட வகுப்பினர் 15% 

ஆதிதிராவிட (அ ந்ததியர்) வகுப்பினர் 3% 

பழங்குடியின வகுப்பினர் 1% 

குறிப் : வகுப் வாரி இடஒ க்கீ  சம்மந்தமாக தமிழக அரசின் சட்ட எண் 8, 2021ன் படி 

தமிழக அரசால் ேமல் ைறயீ  ெசய்யப்பட்ட வழக்கு மாண் மிகு உச்ச 

நீதிமன்றத்தில் நி ைவயிலி ந்  வ கிற . ஆைகயால், உச்ச நீதிமன்ற இ தி 

தரீ்ப் க்கு ஏற்ப வகுப் வாரி இடஒ க்கீ  பின்பற்றப்ப ம்.     

ஆ) தமிழ் நா  அரசால் வழங்கப்பட்ட சாதிச் சான்றிதைழப் ெபற்றி ப்பவர்கள் மட் ம்    
வகுப் வாரி  இடஒ க்கீட்டிற்கு பரிசலீிக்கப்ப வார்கள்.  

இ) ஆதிதிராவிடர் (அ ந்ததியர்) வகுப்பின க்கான இடங்கள் ன் ரிைம 

அடிப்பைடயில் நிரப்பப்பட்ட பின்னர் தகுதிெபற்ற விண்ணப்பதாரர்கள் மிகுதியாக 

இ ந்தால் அவர்கள் ஆதிதிராவிட வகுப்பின க்கான இடஒ க்கீ ;ட்டின் கீ ம் ேதர்  
ெசய்யப்ப வார்கள்.  ஆதிதிராவிட (அ ந்ததியர்) இடஒ க்கீட்டின் கீழ் நிரப்பப்பட 

தகுதியான விண்ணப்பதாரர்கள்  இல்லாதபட்சத்தில் அப்பணியிட';கள் ஆதிதிராவிடர் 
(அ ந்ததியர்) வகுப்பினரில்லாத பிற ஆதிதிராவிட வகுப்பினைரச் சார்ந்த 
விண்ணப்பதாரர்கைளக் ெகாண்  நிரப்பப்ப ம். (வகுப் வாரி பிரி கள் மற் ம் 

உட்பிரி கள் பட்டியல்  I & II ஆகியைவ பிற்ேசர்க்ைக I ல் ெகா க்கப்பட் ள்ள .) 

9. . சிறப்  ஒ க்கீ கள் : 

         சிறப்  ஒ க்கீ  விவரங்கள் பின்வ மா  : 

 10%  ஒ க்கீ  விைளயாட்  வரீர்க க்கு ஒ க்கப்பட் ள்ள . 

 20% ஒ க்கீ  ைற விண்ணப்பபதாரர்க க்கு ஒ க்கப்பட் ள்ள .  

 

10.  10% விைளயாட்  வரீர்க க்கான இட ஒ க்கீட்டின் கீழ் விண்ணப்பிப்பவர்க க்கான  
தகுதிகள்: 

 

i. 10% விைளயாட்  வரீர்க க்கான இட ஒ க்கீட்டின் கீழ் விண்ணப்பிப்பவர்கள்  
ெபா  விண்ணப்பதாரர்கைளப் ேபாலேவ அைனத் த் தகுதிக ம் ெபற்றி க்க 
ேவண் ம். அத் டன் கீேழ குறிப்பிட் ள்ள 16 அங்கீகரிக்கப்பட்ட 
விைளயாட் ப் ேபாட்டிகளில் பங்ேகற்றதற்கான படிவம்-I/ படிவம்-II/படிவம் –III-
ஐ அறிவிக்ைக ேததிக்கு ன்னர் 5 ஆண் க க்குள் (அதாவ  08.03.2017 

தல் 07.03.2022க்குள்) ெபற்றி க்க ேவண் ம். 
 

ii. விைளயாட்  ஒ க்கீட்டின் கீழ் விண்ணப்பிக்கத் ேதைவயான 

சான்றிதழ்களின் விவரங்கள்: 
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விைளயாட்  

படிவத்தின் ெபயர் 
விவரம் சான்றிதழ் வழங்கும் அ வலர் 

படிவம்-I இந்திய நாட்டின் சார்பாக பன்னாட்  
ேபாட்டிகளில் கலந்  ெகாண்டவர். 

ெசயலாளர், ேதசிய விைளயாட்  
கூட்டைமப்  

படிவம்-II 
ேதசிய அளவிலான ேபாட்டிகளில் 

தமிழ்நாட்டின் சார்பாக கலந்  

ெகாண்டவர் 

ெசயலாளர், ேதசிய விைளயாட்  

கூட்டைமப்  அல்ல  ெசயலாளர், 
மாநில விைளயாட்  அைமப்  

படிவம்-III 
பல்கைலக்கழகங்க க்கு 

இைடேயயான ேபாட்டிகளில் தமிழக 

பல்கைலக்கழகம் சார்பாக கலந்  

ெகாண்டவர். 

இயக்குநர் அல்ல  தமிழக 

பல்கைலக் கழகத்தின் விைளயாட்  

ெபா ப்  அதிகாரி 

 

(iii) அங்கீகரிக்கப்பட்ட விைளயாட் கள் :- 1.கூைடப்பந்  2. கால்பந்   

3. வைளேகால் பந்  (ஹாக்கி) 4. ைக ந் ப்பந்  5. ைகப்பந்  6. கபடி  

7. மல் த்தம் 8. குத் ச் சண்ைட 9. ஜிம்னாஸ்டிக்ஸ்      10. ஜூேடா 11. ப  

க்குதல் 12. நீச்சல் ேபாட்டி 13. தடகளப் ேபாட்டிகள் 14. குதிைரேயற்றம் 

15. ப்பாக்கி சு தல் மற் ம் 16.சிலம்பம். 
 

 (iv) விண்ணப்பதாரர்கள் தமிழ் நா  மாநில / ேதசிய அளவில் கலந் ெகாண்  

தமிழ் நா  விைளயட்  ேமம்பாட்  ஆைணயம் அல்ல  தமிழ் நா  

ஒலிம்பிக் சங்கம் அல்ல  இந்திய ஒலிம்பிக் சங்கத்தினால் 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட சங்கங்களிலி ந்  படிவம் I அல்ல  படிவம் II-ஐ 

ெபற்றி க்க ேவண் ம். 
(v) விண்ணப்பதாரர்கள் தமிழ் நா  கல் ரிகள் / 

பல்கைலக்கழகங்களிலி ந்  இயக்குநர் அல்ல  பல்கைலக்கழகத்தின் 

விைளயாட்  ெபா ப்  அதிகாரியிடமி ந்  படிவம் III-ஐ ெபற்றி க்க 

ேவண் ம்.   
(vi) 

 
விைளயாட்  ஒ க்கீடின்கீழ் விண்ணப்பிக்கும் விண்ணப்பதாரர்கள் 

எ த் த் ேதர் , சான்றிதழ் சரிபார்த்தல், உடற்கூ  அளத்தல், உடல்தகுதித் 

ேதர்  மற் ம் உடல்திறன் ேபாட்டி மற் ம் ேநர் க ேதர் களில் 

கலந் ெகாள்ள ேவண் ம். 
(vii) விைளயாட்  ஒ க்கீட்டின் கீழ் விண்ணப்பித் , ேதர்  ெசய்யப்ப ம் 

விண்ணப்பதாரர்கள், கீேழ குறிப்பிடப்பட் ள்ள வரிைசப்படி ன் ரிைம 

வழங்கப்ப ம்.  
 அ. பன்னாட்  விைளயாட் ப் ேபாட்டிகளில் பதக்கம் ெபற்றவர்கள். 
 ஆ. பன்னாட்  விைளயாட் ப் ேபாட்டிகளில் கலந்  ெகாண்டவர்கள். 
 இ. ேதசிய விைளயாட் ப் ேபாட்டிகளில் பதக்கம் ெபற்றவர்கள். 
 ஈ. ேதசிய விைளயாட் ப் ேபாட்டிகளில் கலந்  ெகாண்டவர்கள். 
 உ. பல்கைலக்கழகங்க க்கிைடேயயான ேபாட்டிகளில் பதக்கம் 

ெபற்றவர்கள். 
 ஊ. பல்கைலக்கழகங்க க்கிைடேயயான ேபாட்டிகளில் கலந்  

ெகாண்டவர்கள். 
(viii) விைளயாட்  ஒ க்கீட்டின்கீழ் ேதர்ச்சி ெப பவர்கள் ஒேர வகுப்ைபச் 

சார்ந்தவராக ம் மற் ம் ஒேர மதிப்ெபண் ம் ெபற்றி ந்தால் த்த 

வய  அடிப்பைடயில் ேதர்ந்ெத க்கப்ப வர். 
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(ix) விைளயாட் க்கான 10% ஒ க்கீட்டின் கீழ் நிரப்ப தகுதியான 

விண்ணப்பதாரர்கள் இல்லாவிடில், அந்த காலிப்பணியிடங்கள் ெபா ப் 

பிரிவில் (Open Quota) உள்ளவர்கள் அேத வகுப்ைப சார்ந்தவர்கள் லம், 

வகுப் வாரி இடஒ க்கீட்ைடப் பின்பற்றி நிரப்பப்ப ம்.   
(x) விைளயாட்  ஒ க்கீட்டின் கீழ் விண்ணப்பிக்கும் 

விண்ணப்பதாரர்க க்குள் தற்ேபா  நைட ைறயி ள்ள விதிகளின்படி 
வகுப் வாரி ஒ க்கீ  பின்பற்றப்ப ம். 

(xi) விைளயாட் ப் படிவம்-I / படிவம்-II / படிவம்- IIIல் விைளயாட்  ேபாட்டி 

நைடெபற்ற ேததி மற் ம் விைளயாட்டின் ெபயர், பங்கு ெபற்ற  பற்றி 

கட்டாயம் குறிப்பிட்  இ க்க ேவண் ம். அப்படி இல்ைலெயனில் அவர்கள் 

ெபா  விண்ணப்பதாரர்களாக க தப்ப வார்கள்.   
 

11. தமிழ் ெமாழிைய பயிற்  ெமாழியாகக் ெகாண்  பயின்றவர்க க்கான 20% 
ன் ரிைம : 

ெபா  விண்ணப்பதாரர்கள் ெமாத்த காலி பணியிடங்களில் 20% பணியிடங்கள், 
ஒவ்ெவா  ேதர்  நிைலயி ம் தமிழ் ெமாழிைய பயிற்  ெமாழியாகக் ெகாண்  

பயின்  ேதர்ச்சி ெபற்றி ப்ேபா க்கு வழங்கப்ப ம்.  இவ்விண்ணப்பதாரர்கள் தமிழ் 

பயிற்  ெமாழியில் 1 வகுப்  தல் 10ம் வகுப் . 11வ  வகுப்  மற் ம் 12வ  வகுப்  

மற் ம் தல் இளங்கைலப்பட்டம் வைர தமிழ்வழியில் படித்தி க்க ேவண் ம். (தமிழ் 

வழியில் பயின்றதற்கான மாதிரி படிவம் பிற்ேசர்க்ைக II & II(A)ல் ெகா க்கப்பட் ள்ள .)    

12. சிறப் ப் பிரிவிற்கான ச ைககள்:- 

அ) ன்னாள் இரா வத்தினர், ன்னாள் மத்திய ைண இரா வப் பைடயினர் 

மற் ம் இத்ேதர்விற்கு விண்ணப்பம் ெபறப்ப ம் கைடசித் ேததிக்குப் பின்னர் 

ஓராண்  காலத்திற்குள் ஓய் ெபற ள்ள இரா வம் மற் ம் மத்திய ைண 

இரா வப் பைட வரீர்கள்:     

 

(i)  வய  தளர்  அதிகபட்ச வய  47 வ டங்கள் 
(ii)  ன்னாள் இரா வத்தினர் மற் ம் ன்னாள் மத்திய ைண 

இரா வப்பைடயினர் பணியிலி ந்  வி விக்கப்பட்ட ேததியில் இ ந்  

ன்றாண் கள் நிைற  ெசய்யாதவர்கள் மட் ம் விண்ணப்பிக்க ேவண் ம். 
(iii) ன்னாள் இரா வத்தினர் மற் ம் ன்னாள் மத்திய ைண இரா வப் 

பைடயினர், இரா வம் / மத்திய ைண இரா வப் பைடயிலி ந்  

வி விக்கப்பட்ட ேததி குறிப்பிட்ட சான்றிதைழ (Discharge certificate with date of discharge) 
பதிேவற்றம் ெசய்யத்தவறினால் அவர்கள் இப்பிரிவின் கீழ் 

பரிசிலிக்கப்படமாட்டார்கள். 
(iv) ன்னாள் இரா வத்தினர், ன்னாள் மத்திய ைண இரா வப் பைட 

வரீர்கள் தங்க ைடய வி விப்  சான்றிதைழ பதிேவற்றம் ெசய்யத்தவறினால் 

அவர்க ைடய விண்ணப்பம் ன்னாள் இரா வத்திற்கான ஒ க்கீட்டின் கீழ் 

பரிசலீிக்கப்படமாட்டா .  
(v) ன்னாள் இரா வ மற் ம் மத்திய ைண இரா வப் பைட வரீர்கள் 

இரா வப் பணியிலி ந்  வி விக்கப்பட்  ஏேத ம் அரசுப் பணியில் 

பணியமர்த்தப்பட்டி ந்தால் இத்ேதர்வில், அவர்கள் ன்னாள் இரா வத்தினர் 

என்பதற்கான ச ைகயிைனக் ேகார இயலா . அவர்கள் பணியிலி ந்  

வி விக்கப்பட்ட ேததியிலி ந்  இ வைர அரசு பணிகள் எதி ம் ேசரவில்ைல 

என்ற சான்றிதைழ சம்மந்தப்பட்ட மாவட்ட ன்னாள் பைட வரீர்கள் 

நலசங்கத்திலி ந்  ெபற்  சமர்ப்பிக்க ேவண் ம்.  
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(vi) இத்ேதர்விற்கு விண்ணப்பம் ெபறப்ப ம் கைடசித் ேததிக்குப் பின்னர் ஓராண்  

காலத்திற்குள் ஓய் ெபற ள்ள இரா வ, மத்திய ைண இரா வப் பைட 

வரீர்கள் அவர்கள  இைணயவழி விண்ணப்பத்தில் தங்கள  பைட பிரி  

அ வலரிடத்தில் (Commanding Officer) வி விக்கப்ப ம் ேததி குறிப்பிட்ட (with 

discharging date) உரிய படிவத்தில் ெபற்ற சான்றிதைழ பதிேவற்றம் ெசய்ய 

ேவண் ம் (மாதிரிச் சான்றிதழ் பிற்ேசர்க்ைக-VI-ல் உள்ள ). 
(vii) ெபண் ன்னாள் இரா வத்தினரர்க க்ெகன தனி விதிகள் ஏ ம் 

இல்லாததால் அவர்கள் ஆண் ன்னாள் இரா வத்தினர் ேபாலக் 

க தப்ப வார்கள். 

 
ஆ) ஆதரவற்ற விதைவ 

(i) வய  தளர்  அதிகபட்ச 37 வ டங்கள் 
(ii) ஆதரவற்ற விதைவக்கான சான்றிதைழ வ வாய் ேகாட்ட அ வலர் (RDO) /சார் 

ஆட்சியர் (Sub-Collector) / உதவி ஆட்சியர் (Assistant Collector) அவர்களிடமி ந்  

ெபற்  இைணயவழி விண்ணப்பத்தில் பதிேவற்றம் ெசய்ய ேவண் ம்.  இவ்விதம் 

இச்சான்றிதைழ பதிேவற்றம் ெசய்யாத விண்ணப்பதாரர்களின் விண்ணப்பம் 

ஆதரவற்ற விதைவக்கான பிரிவின் கீழ் பரிசலீிக்கப்படமாட்டார்கள். 

(ஆதரவற்ற விதைவக்கான மாதிரிச் சான்றிதழ் பிற்ேசர்க்ைக-V-ல் உள்ள ).  பிற 

அ வலர்களான தாசில்தார் மற் ம் மண்டல தாசில்தாரிடமி ந்  

ெபற்றி ந்தால் அச்சான்றிதழ் ஏற் க்ெகாள்ளப்படமாட்டா . 
(iii) விதைவ சான்றிதைழப் பதிேவற்றம் ெசய்தவர்கள் ஆதரவற்ற விதைவக்கான 

பிரிவின் கீழ் பரிசலீிக்கப்படமாட்டார்கள். 
 

 

13. தி நங்ைககள் (Transgender): 
 

i) தி நங்ைககள், ஆண் அல்ல  ெபண் அல்ல  ன்றாம்பாலினம் என ஏேத ம் 

ஒன்றிைன தன  பாலினமாக ேதர்  ெசய் ெகாள்ளலாம். தி நங்ைககள் 

ன்றாம்பாலினத்தவெரன விண்ணப்பம் ெசய்தால் தங்கள  விண்ணப்பத் டன், 

தமிழ்நா  தி நங்ைககள் நலவாரியத்திலி ந்  ெபறப்பட்ட அைடயாள 

அட்ைடயிைன பதிேவற்றம் ெசய்ய ேவண் ம்.  (மாதிரி அைடயாள அட்ைட 

பிற்ேசர்க்ைக –IV-ல் ெகா க்கப்பட் ள்ள ). 
ii) தி நங்ைககள், ஆண் பாலினத்ைத ேதர்  ெசய்தால் ஆண்க க்கான உடற்கூ  

அளத்தல், உடல்தகுதித் ேதர் , உடல்திறன் ேபாட்டி மற் ம் ேநர் கத்ேதர்வி ம் 

ெபண் அல்ல  ன்றாம் பாலினத்ைத ேதர்  ெசய்தால் ெபண்க க்கான 

உடற்கூ  அளத்தல், உடல்தகுதித் ேதர் , உடல்திறன் ேபாட்டி மற் ம் ேநர் கத் 

ேதர் களி ம் கலந்  ெகாள்ள ேவண் ம், 
iii)  ஒ ைற ஆண் அல்ல  ெபண் பாலினமாக ேதர்  ெசய்யப்பட்ட பின்னர் 

மாற்றம் ெசய்ய இயலா .   
iv)  தி நங்ைககள், ன்றாம்பாலினத்தவெரன விண்ணப்பித்தால் இவர்கள் 

பாலினத்தில் ெபண் விண்ணப்பதாரர்களாகப் பாவிக்கப்ப வார்கள். அவர்க க்கு 

ெபண் விண்ணப்பதாரர்கைளப் ேபால 30% இடஒ க்கீட்டின் கீழ் 

பரிசிலிக்கப்ப வார்கள். 
iv)  தி நங்ைககள் தன  சாதிக்குரிய சாதிச் சான்றிதைழ சமர்ப்பித்தால், அவர்கள் 

பிற விண்ணப்பதாரர்கைளப் ேபான்  வகுப் வாரி ஒ க்கீ  ெபறலாம். 
v) தி நங்ைகக க்கு ஆதிதிராவிடர், ஆதிதிராவிடர் (அ ந்ததியர்), பழங்குடியினர் 

வகுப் குரிய வய  தளர்  ெபா ந் ம்.  
vi) தி நங்ைககள், சாதிச் சான்றிதழ் சமர்ப்பிக்காவிடில் அவர்கள் வய  தளர்  

தவிர பிற நிகழ் களில் மிக ம் பிற்ப த்தப்பட்ட வகுப்பினராகப் (MBC) 

பாவிக்கப்ப வார். 
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14. ெபா  மற் ம் காவல் ைற சார்ந்த விண்ணப்பதாரர்க க்கான மதிப்ெபண்கள் 

ஒ க்கீ  : 

வ.எண் விவரம் ெபா  ைற ஒ க்கீ  

1. தமிழ்ெமாழி தகுதித் ேதர்  100 மதிப்ெபண்கள் 

2. தன்ைம எ த் த் ேதர் 70 மதிப்ெபண்கள் 85 மதிப்ெபண்கள் 

3. உடல்திறன் ேதர்  15 மதிப்ெபண்கள் விலக்கு அளிக்கப்பட் ள்ள   

4. ேநர் கத்ேதர்  10 மதிப்ெபண்கள் 10 மதிப்ெபண்கள் 

5. சிறப்  மதிப்ெபண்கள் 05 மதிப்ெபண்கள் 05 மதிப்ெபண்கள் 

ெமாத்தம் 100 மதிப்ெபண்கள் 100 மதிப்ெபண்கள் 

 

15. ெபா  விண்ணப்பதாரர்க க்கான ேதர்  நிைலகள்: 
       (அ) எ த் த் ேதர்  
 

பகுதி – I. தமிழ் ெமாழி தகுதித்ேதர் : 

i. தமிழ் ெமாழி தகுதித்ேதர்வில் தகுதி ெப வ  கட்டாயமாகும். 
ii. இத்ேதர்வான  ெகாள்குறி வைக வினாத்தாளாக இ க்கும். 
iii. இத்ேதர்வான  100 மதிப்ெபண்கள் 100 வினாக்கைள ெகாண்ட . 

இத்ேதர்விற்கான காலஅள  100 நிமிடங்கள். (1 மணி 40 நிமிடங்கள்). 
iv. தமிழ் ெமாழித் தகுதித் ேதர்வில் குைறந்தபட்சம் 40 மதிப்ெபண்கள் (40%) 

ெபற்  ேதர்ச்சி ெபற்ற விண்ணப்பதாரர்கைள மட் ேம தன்ைம 

எ த் த் ேதர்வின் OMR விைடதாள்கள் மட் ேம மதிப்பீ  ெசய்யப்ப ம். 
v. தமிழ் ெமாழித் தகுதித் ேதர்வில் ெபற்ற மதிப்ெபண்கள் எந்த 

நிைலயி ம் தற்காலிகத் ேதர் ப் பட்டியைலத் தயாரிப்பதற்கு 

எ த் க்ெகாள்ளப்படமாட்டா . 
vi. 20% ைற சார்ந்த விண்ணப்பதாரர்க க்கும், ெபா  ஒ க்கீட்டில் 

விண்ணப்பிப்பவர்க க்கும் தமிழ் ெமாழித் தகுதித் ேதர்  ஒேர ேதர்வாக 

நடத்தப்ப ம். 
vii. ெபா  மற் ம் ைற சார்ந்த ஒ க்கீட் க்கும் விண்ணப்பம் ெசய்த 

விண்ணப்பதாரர்கள் தமிழ் ெமாழி தகுதித் ேதர்விைன ஒ ைற மட் ம் 

எ தினால் ேபா மான .  

பகுதி – II. தன்ைம எ த் த் ேதர் : 

தன்ைம எ த் த் ேதர் : பகுதி (அ)-ெபா  அறி  மற் ம் பகுதி (ஆ)- த க்க 

பகுப்பாய்  (Logical Analysis), எண் பகுப்பாய்  (Numerical Analysis), உளவியல் ேதர்  

(Psychology Test), க த்  பரிமாற்ற திறன் (Communication Skills) மற் ம் தகவல்கைள 

ைகயா ம் திறன் (Information Handling Ability) ஆகியைவ அடங்கும். எ த்  ேதர்வின் 

ெமாத்த மதிப்ெபண்கள் 70. 
 

i. பகுதி (அ) – 40 மதிப்ெபண்கள் 80 ேகள்விகைள ெகாண்ட  (ெகாள்குறி வினா 

வைக)   
ii. பகுதி (ஆ) – 30 மதிப்ெபண்கள் 60 ேகள்விகைள ெகாண்ட  (ெகாள்குறி வினா 

வைக) 
iii. ஒவ்ெவா  வினாவிற்கும் 1/2 மதிப்ெபண்கள் வழங்கப்ப ம். 
iv. எ த் த் ேதர் க்கான ேநரம் 2 மணி 30 நிமிடங்கள். 
v. விண்ணப்பதாரர்கள் தன்ைம எ த் த் ேதர்வில் தகுதி ெபற 

குைறந்தபட்சம் 25 மதிப்ெபண்கள் (35%) ெபற்றி க்க ேவண் ம். 
vi. விண்ணப்பதாரர்களின் அதிகபட்ச மதிப்ெபண்களின் அடிப்பைடயில் ெமாத்த 

காலிப்பணியிட எண்ணிக்ைகக்கு ஏற்றவா  வகுப்  வாரியாக 1:5 என்ற 

விகிதாச்சாரப்படி விண்ணப்பதாரர்கள் அ த்தகட்ட ேதர்வான உடல்கூ  
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அளத்தல், உடல்தகுதித் ேதர்  மற் ம் உடல்திறன் ேபாட்டி மற் ம் அசல் 

சான்றிதழ்கள் சரிபார்த்தல் ஆகியனவற்றிற்கு அைழக்கப்ப வார்கள்.  

vii. எ த் த் ேதர்விற்கு அ மதிக்கப்ப ம் விண்ணப்பதாரர்க க்குரிய 

ேதர் க்கூட ைழ ச் சடீ் , இவ்வாரிய (www.tnusrb.tn.gov.in) 
இைணயதளத்தில் பதிேவற்றம் ெசய்யப்ப ம். விண்ணப்பதாரர் தன  

ேதர் க்கூட ைழ ச் சடீ்ைட ேமேல ெசால்லப்பட்ட 

இைணயதளத்திலி ந்  பயனர் எண் (User ID) மற் ம் கட ச்ெசால்ைலப் 

(Password) பதிவிட் ப் பதிவிறக்கம் ெசய்  ெகாள்ளலாம். 

 
ஆ. உடற்கூ  அளத்தல் ேதர்  : 

    (i) ெபா  விண்ணப்பதாரர்க க்கான உடற்கூ  அளத்தல் விவரங்கள் பின்வா மா : 
 

உயரம் அளத்தல்  

வகுப் வாரி பிரி  ஆண்கள் 
ெபண்கள் & 

தி நங்ைககள் 

ெபா ப் பிரிவினர் (OC), பிற்ப த்தப்பட்ட வகுப்பினர் (BC), 
பிற்ப த்தப்பட்ட வகுப்பினர் (இஸ்லாமியர்) [BC(M)], மிக ம் 

பிற்ப த்தப்பட்ட வகுப்பினர் மற் ம் சரீ்மரபினர் (MBC/DNC) 
170 ெச.மீ. 159 ெச.மீ. 

ஆதிதிராவிடர் (SC), ஆதிதிராவிடர் (அ ந்ததியர்) [SC(A)], 
பழங்குடியினர் (ST). 

167 ெச.மீ. 157 ெச.மீ. 

மார்பள  அளத்தல் (ஆண்க க்கு மட் ம்) 

சாதாரண நிைலயில் குைறந்தபட்சம்  81 ெச.மீ. 

ச்சு உள்ளி க்கப்பட்ட நிைலயில் விரிவாக்கம் குைறந்தபட்சம்  5 ெச.மீ. 
(81 ெச.மீ. தல் 86 ெச.மீ. வைர) 

ன்னாள் இரா வத்தினர் மற் ம் ன்னாள் மத்திய 

ைண இரா வப் பைடயினர் மற் ம் இத்ேதர்விற்கு 

விண்ணப்பம் ெபறப்ப ம் கைடசி ேததியிலி ந்  ஓராண்  

காலத்திற்குள் ஓய் ெபற ள்ள இரா வ வரீர்கள் மற் ம் 

மத்திய ைண இரா வப் பைட வரீர்கள். 

உடல்கூ  அளத்தல் 

ேதர்விலி ந்  விலக்கு 

அளிக்கப்பட் ள்ள .  

 

 
ii.  உடற்கூ  அளத்தலில் (உயரம் / மார்பள )  எண் க்கு அ கி ள்ள 

அளவான 0.5 ெச.மீ அளவாக எ த் க்ெகாள்ளப்ப ம்.  
iii. உயரம் மற் ம் மார்பள  அளத்தலில்  எண்ணாக்குதல்: அைனத்  உடற்கூ  

அள க ம் (உயரம் / மார்பள )  எண் க்கு அ கி ள்ள 0.5 ெச.மீ 

அளவான  கீழ்கா ம் ைறயில எ த் க்ெகாள்ளப்ப ம். 
 

உண்ைமயான அள  

(ெச.மீ) 

 எண்ணாக்குதல் 

(ெச.மீ) 

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 
 

 

 இேத ைற மார்பள  அளத்தலி ம் பின்பற்றப்ப ம். ெபண் 

விண்ணப்பதாரர்க க்கு உயரம் அளத்தலி ம் இேத ைறேய பின்பற்றப்ப ம். 
 

iv. உடற்கூ  அளத்தலில் ேமல் ைறயீ : ஆண், ெபண் மற் ம் தி நங்ைக 

விண்ணப்பதாரர்கள் உடற்கூ  அளத்தலில் உயரம் / மார்பள  மனக்குைற 
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இ ந்தால் ைணக்கு  தைலவர் (Sub-Committee Chairman) அவர்களிடம் ேமல் 

ைறயீ  ெசய்யலாம்.  

v. உடற்கூ  அளத்தல் ேதர்  தகுதித் ேதர்ேவயாகும். 

vi. ன்னாள் இரா வத்தினர் மற் ம் ன்னாள் மத்திய ைண இரா வப் 

பைடயின க்கு உடற்கூ  அளத்தல் ேதர்  கிைடயா . 

vii. உடற்கூ  அளத்தல் ேதர்வில் தகுதி ெப பவர்கள் அ த்த கட்டத் ேதர்வான 

உடற்தகுதித் ேதர் க்கு அ மதிக்கப்ப வார்கள். 

viii. அரசு ம த் வமைன மற் ம் பிற கைமகளிலி ந்  ெபற் வ ம் உயரம் 

சம்மந்தமான சான்றிதழ்கள் ஏற் க்ெகாள்ளப்படமாட்டா . 
 

 

இ. உடல்தகுதித் ேதர்  : 

   (i) ெபா  விண்ணப்பதாரர்க க்கான உடற்தகுதித் ேதர்  கூ  விவரங்கள் 

பின்வா மா : 
 

ஆண்கள் 1500 மீட்டர் ரத்ைத 7 நிமிடங்களில் ஓடி 

டிக்க ேவண் ம். 

ெபண்கள் & தி நங்ைககள் 400 மீட்டர் ரத்ைத 2 நிமிடங்கள் 30 
வினாடிகளில் ஓடி டிக்க ேவண் ம். 

ன்னாள் இரா வத்தினர் மற் ம் 

ன்னாள் மத்திய ைண இரா வப் 

பைடயினர் மற் ம் இத்ேதர்விற்கு 

விண்ணப்பம் ெபறப்ப ம் கைடசி 

ேததியிலி ந்  ஓராண்  காலத்திற்குள் 

ஓய் ெபற ள்ள இரா வ வரீர்கள் 

மற் ம் மத்திய ைண இரா வப் பைட 

வரீர்கள். 

 
1500 மீட்டர் ரத்ைத 8 நிமிடங்களில் ஓடி 

டிக்க ேவண் ம். 

 
ii) உடல்தகுதித் ேதர்  தகுதித் ேதர்ேவயாகும்.   

iii) உடல்தகுதித் ேதர்வில் தகுதி ெப பவர்கள் மட் ேம, அ த்த கட்டத் ேதர்வான 

உடல்திறன்  (Physical Efficiency Test) ேபாட்டிக்கு அ மதிக்கப்ப வார்கள். 
 
 

ஈ. உடல்திறன் ேபாட்டி : ெமாத்த மதிப்ெபண்கள் 15 

உடல்திறன் ேபாட்டி பற்றிய விவரங்கள் பின்வா மா : 

(I) ஆண் விண்ணப்பதாரர்கள் :- 

வ. 
எண் 

நிகழ் கள் 
ஒ  நட்சத்திரம் 
(2 மதிப்ெபண்கள்) 

இ  நட்சத்திரங்கள் 
(5 மதிப்ெபண்கள்) 

1. கயி  ஏ தல் 5.0 மீட்டர் 6.0 மீட்டர் 
2. நீளம் 

தாண் தல் 

(அல்ல )  
உயரம் 

தாண் தல் 

நீளம் 

தாண் தல் 

3.80 மீட்டர் 4.50 மீட்டர் 

உயரம் 

தாண் தல் 

1.20 மீட்டர் 1.40 மீட்டர் 

3. ஓட்டம்  
100 மீட்டர் 

(அல்ல )  
400 மீட்டர் 

100 மீட்டர் 
ஓட்டம் 

15.00 வினாடிகள் 13.50 வினாடிகள் 

400 மீட்டர் 
ஓட்டம் 

80.00 வினாடிகள் 70.00 வினாடிகள் 
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I. ஆண் விண்ணப்பதாரர்கள் கயி  ஏ தல் நிகழ்வில் கண்டிப்பாகக் கலந்  

ெகாள்ள ேவண் ம். ைககைள மட் ேம உபேயாகித் க் கயி  ஏற 

ேவண் ம். கயி  ஏ ம் ேபா  கால்கள் அல்ல  உடல் பாகங்கைள 

உபேயாகப்ப த்தினால் ேபாட்டியில் இ ந்  தகுதி நீக்கம் 

ெசய்யப்ப வார்கள். 

II. கயி  ஏ தல், நீளம் தாண் தல் அல்ல  உயரம் தாண் தல் நிகழ்வில் 

விண்ணப்பதாரர்க க்கு ன்  வாய்ப் கள் வழங்கப்ப ம். இதில் எந்த 

வாய்ப்பில் அள  அதிகமானேதா அந்த அள  இ தியாக 

எ த் க்ெகாள்ளப்ப ம். 

III. 100 மீட்டர் / 400 மீட்டர் ஓட்டம் ஆகிய நிகழ் களில் ஒேர ஒ  வாய்ப்  

மட் ேம வழங்கப்ப ம். 
 

(II) ெபண் மற் ம் தி நங்ைக விண்ணப்பதாரர்கள்: 
 

வ. 
எண் 

நிகழ் கள் ஒ  நட்சத்திரம் 
(2 மதிப்ெபண்கள்) 

இ  நட்சத்திரங்கள் 

(5 மதிப்ெபண்கள்) 
1. நீளம் தாண் தல் 3.0 மீட்டர் 3.75 மீட்டர் 
2. குண்  எறிதல் 

(அல்ல )  
கிரிக்ெகட் பந்  

எறிதல் 

குண்  எறிதல்  
 (4 கிேலா) 

4.25 மீட்டர் 5.50 மீட்டர் 

கிரிக்ெகட் பந்  

எறிதல் 

17 மீட்டர் 24 மீட்டர் 

3. ஓட்டம்  
100 மீட்டர் 
(அல்ல )  
200 மீட்டர் 

100 மீட்டர் 
ஓட்டம் 

17.50 வினாடிகள் 15.50 வினாடிகள் 

200 மீட்டர் 
ஓட்டம் 

38.00 வினாடிகள் 33.00 வினாடிகள் 

i. ெபண் மற் ம் தி நங்ைக விண்ணப்பதாரர்கள் ன்  நிகழ் களி ம் 

பங்குெபற்  தகுதி ெபற ேவண் ம். 
ii. நீளம் தாண் தல், குண்  எறிதல் / கிரிக்ெகட் பந்  எறிதல் நிகழ்வில் ெபண் - 

தி நங்ைக விண்ணப்பதாரர்க க்கு ன்  வாய்ப் கள் வழங்கப்ப ம். இதில் 

எந்த வாய்ப்பில் அள  அதிகமானேதா அந்த அள  இ தியாக 

எ த் க்ெகாள்ளப்ப ம். 
iii. 100 மீட்டர் (அ) 200 மீட்டர் ஓட்டம் நிகழ்வில் ஒேர ஓ  வாய்ப்  மட் ேம 

வழங்கப்ப ம் 
 

(III)  ன்னாள் இரா வத்தினர் மற் ம் ன்னாள் மத்திய ைண இரா வப் 

பைடயினர் மற் ம் இத்ேதர்விற்கு விண்ணப்பம் ெபறப்ப ம் கைடசி ேததியிலி ந்  

ஓராண்  காலத்திற்குள் ஓய் ெபற ள்ள இரா வ வரீர்கள் மற் ம் மத்திய 

ைண இரா வப் பைட வரீர்கள். 

வ.எண் நிகழ் கள் 
ஒ  நட்சத்திரம் 
(2 மதிப்ெபண்கள்) 

இ  

நட்சத்திரங்கள் 
(5 மதிப்ெபண்கள்)

1 குண்  எறிதல் (7.26 kg) 5.0 மீட்டர் 6.0 மீட்டர் 

2 
நீளம் தாண் தல் 

(அல்ல )  
உயரம் தாண் தல் 

நீளம் தாண் தல் 3.25 மீட்டர் 4.50 மீட்டர் 

உயரம் 

தாண் தல் 
0.90 மீட்டர் 1.40 மீட்டர் 

3 
ஓட்டம் 

100 மீட்டர் (அல்ல ) 

400 மீட்டர் 

100 மீட்டர் ஓட்டம் 17.00 வினாடிகள் 13.50 வினாடிகள்

400 மீட்டர் ஓட்டம் 85.00 வினாடிகள் 70.00 வினாடிகள்
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i. ன்னாள் இரா வத்தினர் மற் ம் ன்னாள் மத்திய ைண இரா வப் 

பைடயினர் மற் ம் இத்ேதர்விற்கு விண்ணப்பம் ெபறப்ப ம் கைடசி 

ேததியிலி ந்  ஓராண்  காலத்திற்குள் ஓய் ெபற ள்ள இரா வ வரீர்கள் 

மற் ம் மத்திய ைண இரா வப் பைட வரீர்கள் விண்ணப்பதாரர்கள் ன்  

நிகழ் களி ம் பங்குெபற்  தகுதி ெபற ேவண் ம். 
ii. குண்  எறிதல், நீளம் தாண் தல் அல்ல  உயரம் தாண் தல் நிகழ் களில் 

விண்ணப்பதாரர்க க்கு ன்  வாய்ப் கள் வழங்கப்ப ம். இதில் எந்த 

வாய்ப்பில் அள  அதிகமானேதா அந்த அள  இ தியாக 

எ த் க்ெகாள்ளப்ப ம். 

iii. 100 மீட்டர் (அல்ல ) 400 மீட்டர் ஓட்டம் ஆகிய நிகழ் களில் ஒேர ஒ  வாய்ப்  

மட் ேம வழங்கப்ப ம். 

 

குறிப் : 
i. ஆண் மற் ம் ெபண் / தி நங்ைக விண்ணப்பதாரர்கள் ஒவ்ெவா  நிகழ்வி ம் 

குைறந்தபட்சம் ஒ  நட்சத்திரத்தகுதிையப் ெபற்றி க்க ேவண் ம். தவறினால் 

அவர்கள் அேத கட்டத்தில் தகுதி நீக்கம் ெசய்யப்ப வார்கள்.  
ii. விண்ணப்பதாரர்கள் ன்  நிகழ் களி ம் குைறந்த பட்சம் 3 நட்சத்திரங்கள்         

(6 மதிப்ெபண்கள்) அல்ல  அதிகபட்சமாக 6 நட்சத்திரங்கள் (15 மதிப்ெபண்கள்) 

ெபறலாம். 

20% ைற சார்ந்த விண்ணப்பதாரர்கள் 

16. 20% ைறக்கான ஒ க்கீட்டின் கீழ் விண்ணப்பிப்பவர்க க்கான தகுதிகள்:- 
 

i. காவலர்கள், தல் நிைலக் காவலர்கள், தைலைமக் காவலர்கள் மற் ம் இேத 

பதவி நிைலயில் தா கா, ஆ தப்பைட மற் ம் தமிழ்நா  சிறப் க் காவல் 

பைடயில் பணி ரிபவர்கள் தமிழ்நா  காவல் சார்நிைலப் பணி விதி-14, 1953,  
தமிழ்நா  சிறப்  காவல் சார்நிைலப்பணி விதிகள் 1978 படி கீழ்க்கா ம் 

தகுதிகைள ெகாண்டவர்களாக இ ப்பின் ைறக்கான 20% இடஒ க்கீட்டின் கீழ் 

விண்ணப்பிக்கலாம். 

அ.   இவ்விண்ணப்பதாரர், அறிவிக்ைக ேததி அன்  5 வ டங்கள் 

      காவல் ைறயில் பணி நிைற  ெசய்தவராக இ த்தல் ேவண் ம். 

ஆ.   ைறக்கான ஒ க்கீட்டின் கீழ் விண்ணப்பிப்பவர்கள் சி  

தண்டைனகளான க ம் ள்ளி (Black Mark), வச  (Reprimand) மற் ம் 

கண்டனம் (Censuer) ஆகியவற்ைறத் தவிர பிற தண்டைனகைள 

ெபற்றி க்கக் கூடா .  

இ. ைறக்கான ஒ க்கீட்டின்கீழ் விண்ணப்பிக்கும் விண்ணப்பதாரர்கள் 

தங்கள் பிரிவின் (Unit) தைலவர் /அ வலக /ெபா ப்  

அதிகாரியிடமி ந்  தைடயில்லாச்சான்  (NOC) ெபற்  

சமர்ப்பிக்கப்பட ேவண் ம். (மாதிரிப் படிவம் பிற்ேசர்க்ைக-VI-ல் 

ெகா க்கப்பட் ள்ள .) 
 

ii. ைற விண்ணப்பதாரர்க க்கு தன்ைம எ த் த் ேதர்  தனியாக 

நடத்தப்ப ம், ைறக்கான 20% ஒ க்கீட்டின்கீழ் விண்ணப்பிப்பவர்கள் ெபா  

ஒ க்கீட்  விண்ணப்பதாரர்க க்கான தகுதிகள் அைனத் ம் ெகாண்டவர்களாக 

இ ந்தால் அவர்கள் ெபா  ஒ க்கீட்டின்கீ ம் விண்ணப்பிக்கலாம். 
iii. ைற ஒ க்கீட் க்கான ேபா மான விண்ணப்பதாரர்கள் இல்லாத பட்சத்தில் 

அக்காலிப்பணியிடங்கள் அேத வகுப்ைபச் சார்ந்த ெபா  

விண்ணப்பதாரர்கைளக் ெகாண்  நிரப்பப் ம். 
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iv. ைற ஒ க்கீ க்கான வகுப் வாரி ஒ க்கீ  நைட ைறயி ள்ள 

விகிதாச்சாரத்தின்படி நிரப்பப் ம். 
 

17. 20% ைற விண்ணப்பதாரர்க க்கான ேதர்  நிைலகள்: 
 

(அ) எ த் த் ேதர்    

பகுதி – I. தமிழ் ெமாழி தகுதித்ேதர்  

தமிழ்ெமாழித் தகுதித் ேதர் க்கான விதி ைறகள், ெபா  

விண்ணப்பதாரர்க க்கு உள்ள ேபான்ேற ைற விண்ணப்பதாரர்க க்கும் உள்ள .  

 பகுதி – II. தன்ைம எ த் த் ேதர் : 

தன்ைம எ த் த் ேதர் : பகுதி (அ) – ெபா  அறி  மற் ம் பகுதி (ஆ) – 
தகவல் ெதாடர் த் திறன் (Communication Skills), எண் பகுப்பாய்  (Numerical Analysis), த க்க 

பகுப்பாய்  (Logical Analysis), தகவல்கைள ைகயா ம் திறன் (Information Handling Ability), 
இந்திய தண்டைனச் சட்டம் (Indian Penal Code), குற்ற விசாரைண ைறச் சட்டம் (Criminal 
Procedure Code), இந்திய சாட்சியச் சட்டம் (Indian Evidence Act), காவல் நிைல ஆைணகள் 

மற் ம் காவல் நிர்வாகம் (Police Standing Orders and Police Administration) ஆகியவற்ைற 

உள்ளடக்கிய . எ த் த் ேதர்வின் ெமாத்த மதிப்ெபண்கள் 85. 

i. பகுதி (அ) – 15 மதிப்ெபண்கள். 30 வினாக்கள். (ெகாள்குறி வைக வினா). 
ii. பகுதி (ஆ) – 70 மதிப்ெபண்கள். 140 வினாக்கள். (ெகாள்குறி வைக வினா) 
iii. ஒவ்ெவா  ேகள்விக்கும் 1/2 மதிப்ெபண்கள் வழங்கப்ப ம். 
iv. எ த் த் ேதர் க்கான கால அள  3 மணி ேநரம். 
v. விண்ணப்பதாரர்கள் எ த் த் ேதர்வில் தகுதி ெபற குைறந்தபட்சம் 30 

மதிப்ெபண்கள் (35%) ெபற்றி க்க ேவண் ம். 
vi. விண்ணப்பதாரர்களின் அதிகபட்ச மதிப்ெபண்களின் அடிப்பைடயில் 

ெமாத்த காலிப்பணியிட எண்ணிக்ைகக்கு ஏற்றவா  வகுப்  வாரியாக 

1:5 என்ற விகிதாச்சாரப்படி விண்ணப்பதாரர்கள் அ த்தகட்ட ேதர்வான, 

உடல்தகுதித் ேதர் , அசல் சான்றிதழ்கள் சரிபார்த்த க்கு 

அைழக்கப்ப வார்கள். 
vii. எ த் த் ேதர்விற்கு அ மதிக்கப்ப ம் விண்ணப்பதாரர்க க்குரிய 

ேதர் க்கூட ைழ ச்சடீ் , இவ்வாரிய (www.tnusrb.tn.gov.in) 

இைணயதளத்தில் பதிேவற்றம் ெசய்யப்ப ம். விண்ணப்பதாரர் தன  

ேதர் க்கூட ைழ ச்சடீ்ைட ேமேல ெசால்லப்பட்ட 

இைணயதளத்திலி ந்  உள்ளடீ்  எண் (User ID) மற் ம் 

கட ச்ெசல்ைலப் (Password) பதிவிட் ப் பதிவிறக்கம் ெசய்  

ெகாள்ளலாம். 
 

ஆ. உடற்கூ  அளத்தல் மற் ம் உடல்திறன் ேதர் கள் 

20% ைறயின க்கான ஒ க்கீட்டின் கீழ் விண்ணப்பிக்கும் 

விண்ணப்பதாரர்க க்கு உடற்கூ  அளத்தல் மற் ம் உடல்திறன் ேதர் களில் 

விலக்களிக்கப்பட் ள்ள .   
 

இ. உடற்தகுதித் ேதர் :  

       ஆண்கள் 1500 மீட்டர் ரத்ைத 7 நிமிடங்களி ம், ெபண்கள் 400 மீட்டர் 

ரத்ைத 2 நிமிடங்கள் 30 வினாடிக்குள் ஓடி டிக்க ேவண் ம். 
 
 
 
 
 

http://www.tnusrb.tn.gov.in/
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18.  மகப்ேப  காலத்தி ள்ள ெபண் விண்ணப்பதாரர்கள்: 
 

(i) மகப்ேப  காலத்தி ள்ள ெபண் விண்ணப்பதாரர்கள் இைணயவழி 

விண்ணப்பம் சமர்ப்பிக்கும்ேபா  அவ்விண்ணப்பத்தில் மகப்ேப  நிைலைய 

குறிப்பிட ேவண் ம்.   
(ii) உடற்கூ  அளத்தல் ேதர்வின் ேபா  மகப்ேப  காலத்தி ள்ள ெபண் 

விண்ணப்பதாரர்கள் ேதர் ைமய ைணக்கு  தைலவரிடம் தன  மகப்ேப  

நிைலயிைன ெதரிவித்திடல் ேவண் ம். 
(iii) மகப்ேப  காலத்தி ள்ள ெபண் விண்ணப்பதாரர்கள் உடற்கூ  அளத்தல் 

மற் ம் பிற ேதர் களில் கலந் ெகாள்ள இயலாெதன அரசு ம த் வரால் 

சான்றிதழ் அளிக்கும்பட்சத்தில், இத்ேதர்  ெசயல்பா  ெதாடர்பாக ஒவ்ெவா  

6 மாதங்க க்கு ஒ ைற அதாவ  பிப்ரவரி தல் வாரம் அல்ல  ஆகஸ்ட் 

தல் வாரத்தில் நடத்தப்ப ம் இரண்டாம் கட்டமாக நடத்த தரீ்மானிக்கும் 

உடற்கூ  அளத்தல் மற் ம் பிற ேதர் களி ம் கலந் ெகாள்ளலாம். 
(iv) மகப்ேப  காரணமாக தற்கட்ட உடற்கூ  அளத்தல் மற் ம் பிற 

ேதர் களில் கலந்  ெகாள்ள இயலாத ெபண் விண்ணப்பதாரர்கள், 

இத்ேதர்வில் தங்கள  நிைலைய (Seniority) இழக்கமாட்டார்கள். 

இரண்டாம் கட்டமாக நடத்தப்ப ம் ேதர்வில் மகப்ேப  விண்ணப்பதாரர் ேதர்  

ெபற்றால் இவர  நிைல (Seniority) இத்ேதர்வின் தல்கட்ட ேதர்வின் 

அடிப்பைடயில் நிர்ணயம் ெசய்யப்ப ம். 
  

 
 

 
 
 

19. அசல் சான்றிதழ்கள் சரிபார்த்தல்: 

i. ெபா  விண்ணப்பதாரர்க க்கு அசல் சான்றிதழ்கள் சரிபார்த்தலான  

உடற்கூ  அளத்தல், உடல்தகுதித் ேதர்  மற் ம் உடல்திறன் ேபாட்டிக க்கு 

ன்னால் நைடெப ம்.   

ii. ைற விண்ணப்பதாரர்க க்கு அசல் சான்றிதழ்கள் சரிபார்த்தலான   

உடற்தகுதித் ேதர்விற்கு ன்னர் நைடெப ம்.   

iii. சான்றிதழ்கள் சரிபார்த்தலின் ேபா  விண்ணப்பதாரர்கள் தங்கள  

இைணயவழி விண்ணப்பத்தில் பதிேவற்றம் ெசய்த சான்றிதழ்களின் அசல் 

சான்றிதழ்கள் மட் ேம சரிபார்ப்பதற்கு ஏற் க் ெகாள்ளப்ப ம். பதிேவற்றம் 

ெசய்த சான்றிதழ்களில் ஏேத ம் சான்றிதழ்கள் சமர்ப்பிக்காவிடில், வய  

தளர் , வகுப் வாரி இடஒ க்கீ  மற் ம் சிறப்  ஒ க்கீட்ைட இழப்பர். 

இைணயவழி விண்ணப்பத்தில் பதிேவற்றம் ெசய்யாமல் ஏேத ம் திய 

சான்றிதழ்கள் / நகல்கள் பின்னர் சமர்ப்பிக்கப்பட்டால் அைவ கட்டாயமாக 

ஏற் க்ெகாள்ளப்படமாட்டா . 

 

20.  ேநர் கத் ேதர் : 

i. ேநர் க ேதர்  10 மதிப்ெபண்க க்கு நடத்தப்ப ம். விண்ணப்பதாரர்களின் 

ெசயல்திறன் அடிப்பைடயில் மதிப்ெபண்கள் வழங்கப்ப ம். 
ii. ெபா  விண்ணப்பதாரர்களில் அசல் சான்றிதழ் சரிபார்த்தல், உடற்கூ  

அளத்தல் ேதர் , உடல்தகுதித் ேதர்  மற் ம் உடல் திறன் ேதர் களில் தகுதி 

ெபற்றவர்களில் அறிவிக்ைகயில் குறிப்பிடப்பட் ள்ள காலிப்பணியிடங்க க்கு 

2 மடங்கு என்ற விகிதத்தில் ேநர் கத் ேதர்விற்கு அைழக்கப்ப வார்கள். 
iii. அேதேபான்  ைற விண்ணப்பதாரர்களில் அசல் சான்றிதழ் சரிபார்த்தல் 

மற் ம் உடல்தகுதித் ேதர்வில் தகுதி ெபற்றவர்களில் அறிவிக்ைகயில் 

குறிப்பிடப்பட் ள்ள காலிப்பணியிடங்க க்கு 2 மடங்கு என்ற விகிதத்தில் 

ேநர் கத் ேதர்விற்கு அைழக்கப்ப வார்கள். 
iv. ேநர்காணல் ேதர்  இவ்வாரிய அ வலகம், ெசன்ைனயில் நைடெப ம்.  

ேநர்காணல் ேதர் க்கு அைழக்கப்ப ம் விண்ணப்பதாரர்கள் ேநர்காண க்கு 

வ ம் ெபா  அைனத்  அசல் சான்றிதழ்கைள ம் எ த்  வரேவண் ம். 
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v. மத்திய, மாநில அரசுகள் மற் ம் ெபா  நி வனங்களில் பணி ரி ம் 

விண்ணப்பதாரர்கள் ேநர்காண க்கு வ ம் ெபா  தங்கள  

அ வலகத்திலி ந்  "தைடயில்லா சான்றிதழ்" ெபற்  சமர்ப்பிக்க ேவண் ம். 

(மாதிரி படிவம் பிற்ேசர்க்ைக vii-ல் ெகா க்கப்பட் ள்ள .)    

vi. சிறப்  மதிப்ெபண்கள் ெபற விைழ ம் விண்ணப்பதாரர்கள் ேதசிய 

மாணவர்பைட/  நாட்  நலப்பணித்திட்டம் / விைளயாட் , ேதசிய காவல் 

ைறயின க்கான பணித்திறன் ேபாட்டிகளில் பதக்கம் ெபற்றவர்கள் அதன் 

அசல் சான்றிதழ்கள் மற் ம் அதன் நகலிைன ம் ேநர்காணலின்ேபா  ெகாண்  

வரேவண் ம்.  

 
21.  ெபா  விண்ணப்பதாரர்க க்கான (NCC, NSS & Sports / Games) சிறப்  மதிப்ெபண்கள: 

விண்ணப்பதாரர்க க்கு சிறப்  மதிப்ெபண்கள் ேநர் ககாணலின் ேபா  

கீழ்கண்டவா  உயர்ந்தபட்சமாக 5 மதிப்ெபண்கள் வழங்கப்ப ம்.  
 

அ. ேதசிய மாணவர் பைட (NCC) (அதிக பட்ச மதிப்ெபண்கள் 2) 

ஓராண்  உ ப்பினர் / A சான்றிதழ் ½ மதிப்ெபண்  
“B” சான்றிதழ் ைவத்தி ப்பவர்க க்கு 1 மதிப்ெபண் 
“C” சான்றிதழ் ைவத்தி ப்பவர்க க்கு / மாணவர் 

தைலவர் (Under Officer) அகில இந்திய அளவில் சிறந்த 

மாணவர்  

2 மதிப்ெபண்கள் 

 
 

ஆ. நாட்  நலப்பணித் திட்டம் (NSS) (அதிக பட்ச மதிப்ெபண் 1) 

ேதசிய அளவில் இந்த மாதிரியான விழாக்களில் 

பங்குெபற்றவர்கள் தில்லியில் நைடெபற்ற ேதசிய 

இைளஞர்க க்கான குடியரசு தின அணிவகுப்  ேபான்ற 

ேதசிய ஒ ைமப்பாட்  காம், மாநிலங்க க்கு 

இைடேயயான இைளஞர்க க்கான பரிமாற்ற மற் ம் 

மாநிலங்களில் தங்கும் நிகழ் களில் பங்ேகற்றதற்கான 

சான்றிதழ் Ministry of Youth Affairs and Sports, Government of India 
and its Sub-ordinate Office-ல் வழங்கப்பட்ட .   

½ மதிப்ெபண்  

மாநில அளவில் / ேதசிய அளவில் சிறந்த தன்னார்வலர் 

அல்ல   ெடல்லியில் குடியரசு தின அணிவகுப்பில் 

பங்குெபற்ற சிறந்த NSS மாணவர் 

1 மதிப்ெபண் 

மாநிலத்தில் நைடெபற்ற சிறப்  காம்களில் 

பங்குெகாண்டைமக்கான சான்றிதழ் 

½ மதிப்ெபண்கள் 

 

 

 இ. விைளயாட் கள்/தடகளப் ேபாட்டிகள் (Sports / Games) (அதிக பட்ச மதிப்ெபண்கள் 2) 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட 16 விைளயாட் கள் : 1.கூைடப்பந்  2. கால்பந்  3. வைளேகால் 

பந்  (ஹாக்கி) 4. ைக ந் ப்பந்  5. ைகப்பந்  6. கபடி 7. மல் த்தம் 8. குத் ச் 

சண்ைட          9. ஜிம்னாஸ்டிக்ஸ் 10. ஜூேடா 11. ப  க்குதல் 12. நீச்சல் ேபாட்டி 

13. தடகளப் ேபாட்டிகள் 14. குதிைரேயற்றம் 15. ப்பாக்கி சு தல் மற் ம் 

16.சிலம்பம் (பிற்ேசர்க்ைக  viii-ல் ெகா க்கப்பட் ள்ள .) 
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பள்ளியின் சார்பாக பள்ளிக க்கு இைடேயயான கல்வி 

மாவட்டங்கள் நடத் ம் ேபாட்டிகளில் கலந்  ெகாண்டவர்கள் 

½ மதிப்ெபண் 

கல் ரியின் சார்பாக கல் ரிக க்கு இைடேயயான மண்டலப் 

ேபாட்டிகளில் கலந்  ெகாண்டவர்கள் (Inter Collegiate) 
½ மதிப்ெபண் 

பல்கைலக்கழகம் சார்பாக பல்கைலக்கழகங்க க்கு 

இைடேயயான ேபாட்டிகளில் கலந்  ெகாண்டவர்கள் படிவம் III  

1 மதிப்ெபண் 

மாவட்டங்கள் சார்பாக மாவட்டங்க க்கு இைடேயயான 

ேபாட்டிகளில் கலந்  ெகாண்டவர்கள் 

1 மதிப்ெபண் 

மாநிலத்தின் சார்பாக மாநிலங்க க்கு இைடேயயான 

ேபாட்டிகளில் கலந்  ெகாண்டவர்கள் அதாவ  படிவம் II (தமிழ் 

நா ) 

1 ½ மதிப்ெபண்கள் 

ேதசத்தின் சார்பாக பன்னாட் ப் ேபாட்டிகளில் கலந்  

ெகாண்டவர்கள் அதாவ  படிவம் I (இந்தியா) 

2 மதிப்ெபண்கள் 

 

விண்ணப்பதாரர்கள் ைவத்தி க்கும் NCC/NSS/Sports /Games சான்றிதழ்களில், 

ஒவ்ெவா  வைக சான்றிதழ்களில் உயரிய தகுதி ெகாண்ட ஒ  சான்றித க்கு 

மட் ேம உயர்அள  மதிப்ெபண் வழங்கப்ப ம். ேமேல ெசால்லப்பட்ட ன்  வைகச் 

சான்றிதழ்க க்கும் ேசர்த்  வழங்கப்ப ம் ெமாத்த மதிப்ெபண்கள் 5 

மதிப்ெபண்க க்கு மிகாமல் இ க்கும். 
 

II.  ைற விண்ணப்பதாரர்க க்கான சிறப்  மதிப்ெபண்கள் 
 

ேதசிய அளவிலான காவல் ைறயின க்கான பணித்திறன் ேபாட்டிகளில் (National Police 

Duty Meet); கலந்  ெகாண்  கீழ்க்கா ம் பதக்கம் ெபற்றவர்கள்  
தங்கப் பதக்கம்               5 மதிப்ெபண்கள் 
ெவள்ளிப் பதக்கம்     3 மதிப்ெபண்கள் 
ெவண்கலப் பதக்கம்    2 மதிப்ெபண்கள் 
ைற விண்ணப்பதாரர்க க்கு ேதசிய மாணவர்பைட, நாட்  நலப்பணித்திட்டம் 

மற் ம் விைளயாட் ப் ேபாட்டிகள் ஆகிய சான்றிதழ்க க்கு சிறப்  மதிப்ெபண்கள் 

ெபற தகுதி கிைடயா .  

பதக்கங்கைளப் ெபற்றி ப்பவர்க க்கு உயர்ந்த பட்சம் 5 மதிப்ெபண்கள் வழங்கப்ப ம். 

விண்ணப்பதாரர்கள் ைவத்தி க்கும் பதக்கச் சான்றிதழ்களில், ஒவ்ெவா  வைக 

சான்றிதழ்களில் உயரிய தகுதி ெகாண்ட ஒ  சான்றித க்கு மட் ேம உயர்அள  

மதிப்ெபண் வழங்கப்ப ம். 
 

22. தற்காலிகத் ேதர் ப்பட்டியல் : 

i. விண்ணப்பதாரர்கள், எ த் த்ேதர் , உடல்திறன் ேதர் , ேநர்காணல் மற் ம் சிறப்  

மதிப்ெபண் வாங்கிய ெமாத்த மதிப்ெபண்கள் காலிப்பணியிடங்க க்ேகற்ப 

வகுப் வாரி விகிதாச்சார அடிப்பைடயில் தற்காலிகமாகத் ேதர்  ெசய்யப்ப வார்கள். 
ii. ஒன் க்கு ேமற்பட்ட விண்ணப்பதாரர்கள் ஒேர மதிப்ெபண் ெபற்றி ந்தால், வய  

ப்  அடிப்பைடயில் ன் ரிைம அளிக்கப்ப ம். 

iii. ஒேர தகுதி மதிப்ெபண் ெப ம் விண்ணப்பதாரர்கள் இ க்கும் பட்சத்தில் அவர்க ள் 

எவெரா வர் சாரணர் இயக்கத்தில் பங்கு ெபற்  ேமதகு இந்திய குடியரசுத் 

தைலவரின் சான்றிதைழப் ெபற் ள்ளாேரா அவ க்கு பதவி வழங்குவதில் 

ன் ரிைம வழங்கப்ப ம். 

iv. ெமாத்த மதிப்ெபண்கள் மற் ம் பிறந்த ேததி ஒேர மாதியாக இ ந்தால் தன்ைம 

எ த் த் ேதர்  மதிப்ெபண்கள் ப்  (Seniority) அடிப்பைடயில் 

எ த் க்ெகாள்ளப்ப ம். 

v. ெமாத்த மதிப்ெபண்கள், பிறந்த ேததி மற் ம் எ த் த் ேதர்  மதிப்ெபண் ம் 

ஒன்றாக இ ந்தால் இைணயவழி விண்ணப்பம் ெசய்ததின் ப்  அடிப்பைடயில் 

ன் ரிைம அளிக்கப்ப ம்.  
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vi. சார்  ஆய்வாளர் ேதர்வில் 20% ைற ஒ க்கீட்டின் கீழ் ேதர்  ெசய்யப்ப ம் 

விண்ணப்பதாரர்களின் ப்  ெபா  விண்ணப்பதாரர்க்கு ேமலாக பணி நியமனத்தில் 

ைவக்கப்ப ம். 

vii. பட்டப்படிப்  வைர அைனத்  கல்வித்தகுதி ம் தமிழ்வழியில் பயின்றவர்க க்கு 20% 

ன் ரிைமக்கு ஒ க்கிைவக்கப்ப ம். 

viii. ைற விண்ணப்பதாரர்கள் தமிழ்வழியில் பயின்றவர்க க்கு ன் ரிைம 

கிைடயா . 

ix. தற்காலிகத் ேதர் ப் பட்டியல் இவ்வாரிய இைணயதளமான www.tnusrb.tn.gov.in–ல் 

ெவளியிடப்ப ம். 

 

23.  ம த் வப் பரிேசாதைன மற் ம் ந்ைதய பழக்கவழக்கங்கள் மற் ம் குணநலன்கள் 

குறித்த விசாரைண:    
        

 தற்காலிகமாகத் ெதரி  ெசய்யப்ப பவர்கள், ம த் வப்  பரிேசாதைனக்கும்,  ந்ைதய   

பழக்க   வழக்கங்கள்  மற் ம்  குணநலன்கள் குறித்த  காவல் விசாரைணக்கும் பிற்ேசர்ைக –IX 

ன்படி உட்ப த்தப்ப வார்கள்.  
 

 
24. ேதர் க் கட்டணம் :  

விண்ணப்பதாரர்கள் ேதர் க் கட்டணமாக .500/-ஐ ெச த்த ேவண் ம். ைற 
விண்ணப்பதாரர்கள், ெபா ப்பிரி  மற் ம் ைறக்கான ஒ க்கீ  இரண்டி ம் பங்குெபற 
விண்ணப்பித்தால் ேதர் க் கட்டணமாக .1000/-ஐ ெச த்த ேவண் ம். ேதர் க் கட்டணத்ைத 
இைணயதள வழி (இைணயதள வங்கி / வங்கி கடன் அட்ைட / வங்கி பற்  அட்ைட) மற் ம் 
இைணயமில்லா வழியில் வங்கியில் ெச த் ச் சடீ்  லம் ெச த்தலாம். 

 

 

அ) ெச த் ச்சடீ்  (Challan) வாயிலாக ேதர் க் கட்டணம் ெச த் தல் : 

 i. விண்ணப்பதாரர் ேதர் க் கட்டணத்ைத ெச த் வதற்கு "பணம் அல்ல  

SBI கிைள லம் பணம் ெச த் தல்" (Payment through Cash or SBI Branch) 

எ ம் வி ப்பிைனத் ேதர்  ெசய்தால், மற்ற வி ப் களான வைலவங்கி 

(Net banking) கடன் அட்ைட (Credit Card) / பற்  அட்ைட (Debit Card) வாயிலாக 

ேதர் க் கட்டணத்ைத ெச த்த இயலா . 

 ii) விண்ணப்பதாரர் "பணம் அல்ல  SBI கிைள லம் பணம் ெச த் தல்" 

எ ம் வி ப்பிைனத் ேதர்  ெசய்தால், ெச த் ச் சடீ்  (Challan)  ஒன்  

உ வாகும். அதன் விவரம் விண்ணப்பதாரரின் மின்னஞ்சல் கவரிக்கு 

அ ப்பப்ப ம். 

 iii) SBI e-வைலவாசல் (SBI e-portal) வழியாக உ வாக்கப்ப ம் 

ெச த் ச்சடீ்டான  அதில் குறிப்பிடப்பட் ள்ள 7 நாட்கள் வைர 

பயன்பாட்டில் இ க்கும். 

 iv) எந்தெவா  SBI வங்கியின் கிைளயி ம் அவ்வங்கியின் பண பரிவர்த்தைன 

(Transaction) ேநரங்களில் மட் ம் ெச த் ச்சடீ்  லம் ேதர் க்கட்டணம் 

ெச த்தலாம். ஒவ்ெவா  வங்கிக்கும் பண பரிவர்த்தைன ேநரங்கள் 

மா படக்கூ ம். 

 v) ெச த் ச்சடீ்  லம் 7 நாட்க க்குள் ேதர் க் கட்டணத்ைத ெச த்தாத 

விண்ணப்பதாரர்களின் விண்ணப்பம் தகுதியற்றதாக ஆகிவி ம்.  

இதன்பின்னர், விண்ணப்பதாரர்கள் மீண் ம் திய ஒ  மின்னஞ்சல் கவரி 

மற் ம் திய ைகேபசி எண்ைணப் பதி  ெசய்  திதாக விண்ணப்பம் 

சமர்ப்பிக்க ேநரி ம். 

 

 

 

http://www.tnusrb.tn.gov.in/
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ஆ) இைணயவழி வாயிலாக ேதர் க் கட்டணம் ெச த் தல்: 

 i)  விண்ணப்பதாரர் இைணயவழி வாயிலாக ேதர் க் கட்டணம் ெச த் வற்கு 

வைலவங்கி (Net banking) -கடன் அட்ைட (Credit card)-  பற்  அட்ைட (Debit card)  
வி ப்பிைனத் ேதர்  ெசய்  ேதர் க் கட்டணத்ைத ெச த்த 

ற்ப ைகயில் ஏேத ம் தடங்கல் அல்ல  ண்டிப்  அல்ல  ேதர் க் 

கட்டணம் ெச த்த டியாமல் இரத்  ெசய்யப்பட்டால், அதன்பின்னர் 30 

நிமிடங்கள் கழித்  விண்ணப்பதாரர் ேதர் க்கட்டணம் ெச த்தலாம். 

 ii) விண்ணப்பதாரர் ெச த்திய ேதர் க் கட்டணம் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்டால் 

ேதர் க் கட்டணம் ெச த்திய விவரம் விண்ணப்பதாரரின் 

கட் ப்பாட்டகத்தில் (Dashboard) 24 மணி ேநரத்திற்குள் வந் வி ம்.   

 iii) விண்ணப்பதாரர் இைணயவழி வாயிலாக ேதர் க் கட்டணம் ெச த்த 

இயலாத நிைல ஏற்படின் அவர் ெச த் ச்சடீ்  வாயிலாக ேதர் க் 

கட்டணம் ெச த் ம் ைறயிைன ேதர்  ெசய்யலாம்.  

 iv) விண்ணப்பதாரர்கள் விண்ணப்பம் மற் ம் ேதர்  கட்டணத்ைத 

சமர்ப்பிக்கும் கைடசி ேததிக்கு ன்பாக ெச த் மா  

ேகட் ெகாள்ளப்ப கிறார்கள். இதனால் கைடசி நிமிட கூட்டத்ைத ம், 

இடர்பா கைள ம் தவிர்கலாம்.  

 

 

இ) ேதர் க் கட்டணம் ெச த்தியைத உ தி ெசய்தல் : 

 i) விண்ணப்பதாரர  கட் ப்பாட்டகத்தில் (Dashboard) ேதர் க் கட்டணம் 

ெச த்தியதற்கான இரசீ  வராத நிைலயில், அவர  வங்கி 

கணக்கிலி ந்  பணம் வர  ைவக்கப்பட்ட  அல்ல  அவர  ேதர் க் 

கட்டணம் ெச த்தப்பட்ட  அல்ல  விண்ணப்பம் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட  

என் ம் அர்த்தம் ெகாள்ள இயலா . 

 ii)  விண்ணப்பதாரரின் விண்ணப்பம் மற் ம் அவர் ெச த்திய ேதர் க் 

கட்டணம் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்டால் விண்ணப்பதாரர் பதி  ெசய் ள்ள 

ைகேபசி எண்ணிற்கும் மற் ம் மின்னஞ்சல் கவரிக்கும்  

உ திப்ப த்தப்பட்ட ெசய்தி அ ப்பப்ப ம். 

 iii) பணம் ெச த் தல் மற் ம் இைணயவழி விண்ணப்பம் ெசய்வ  

ெதாடர்பாக ஏேத ம் சந்ேதகங்கள் ஏற்ப்பட்டால் அ வலக ேநரத்தில் 

கீழ்கா ம் எண்களில் உதவிைமயத்ைதத் ெதாடர்  ெகாள்ளலாம். 

 
 

ெதாழில் ட்பம் ெதாடர்பான 

சந்ேதகங்கள்  

044 – 40016200 

விண்ணப்பம் ெதாடர்பான 

சந்ேதகங்கள் 

044 – 28413658, 9499008445, 9176243899, 9789035725 

பணம் ெச த் தல் 

ெதாடர்பான சந்ேதகங்கள் 

044 – 28308976, 044 – 28308948 

மின்னஞ்சல் support@tnusrbonline.org 

 
25. எ த் த் ேதர்  ைமயங்கள் : 

 எ த் த் ேதர்  ைமயங்கள் பற்றிய விவரங்கள் இவ்வாரியத்தால் ெவளியிடப்ப ம் 

ேதர் கூட ைழ ச்சடீ்டின் லம் ெபா  மற் ம ைற சார்ந்த விண்ணப்பதாரர்க க்கு 

ெதரிவிக்கப்ப ம். இவ்வாரியத்திற்கு எ த் த் ேதர்  ைமயங்கைள கூட்டேவா. குைறக்கேவா 
அல்ல  ஒ  விண்ணப்பதாரைர பிற ைமயத்திற்கு நிர்வாக காரணத்தினால் அ ப் ம் உரிைம 
உண் . 
 
 

mailto:support@tnusrbonline.org
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26. பதிேவற்றம் ெசய்யப்பட ேவண்டிய சான்றிதழ்கள் 

இைணயவழி விண்ணப்பம் சமர்ப்பிக்கும் ெபா , விண்ணப்பதார ைடய 

தகுதிகைள நி பிப்பதற்கு ேதைவயான சான்றிதழ்கைள ெதளிவாக மின்ப வல் (scan) 
ெசய்  பதிேவற்றம் ெசய்ய ம். 
 

1. விண்ணப்பதாரர் தன  ெபயைர பத்தாம் வகுப் /12ம் வகுப்  /பட்டப்படிப்பிற்கு 

பின்னர் மாற்றம் ெசய்த விவரத்திைன அரசிதழில் (Government Gazette) 
ெவளியிட்டி ந்தால் அந்த அரசிதழின் தல் பக்கம் மற் ம் ெபயர் மாற்றம் 

ெசய்த விவரம் ெவளியிடப்பட்ட பக்கத்தின் நகல்கள். 
2. பிறந்த ேததிக்கான சான்  (பத்தாம் வகுப்  கல்விச் சான்றிதழ்).  
3. மதிப்ெபண் சான்றிதழ் (12ம் வகுப்  / பட்டயப்படிப்  / ஐ.டி.ஐ)   
4. இளங்கைலப்பட்டச் சான்றிதழ் ( தல் பட்டம்/பட்டயம்) அல்ல  பட்டம்/ 

பட்டயத்தின் தற்காலிகச் சான்றிதழ் (Provisional Certificate) 
5. சாதிச் சான்றிதழ் (தமிழக அரசால் வழங்கப்பட்ட .) 
6. ஆதரவற்ற விதைவக்கான சான்   

(வ வாய் ேகாட்ட அ வலர் அல்ல  உதவி ஆட்சியர் அல்ல  சார் 

ஆட்சியரிடமி ந்  ெபறப்பட்டச் சான்றிதழ்).  
7. ன்னாள் இரா வத்தினர் மற் ம் ன்னாள் மத்திய ைண இரா வப் பைட 

வரீர்கள் பணியிலி ந்  வி விக்கப்பட்ட ேததி டன் கூடிய (discharge certificate with 

date of discharge) சான்றிதழ். 
8. ேதசிய மாணவர் பைட (NCC) சான்றிதழ்.  
9. நாட்  நலப் பணித்திட்டம் (NSS) சான்றிதழ். 
10. விைளயாட்  ேபாட்டிக க்கான சான்றிதழ். 
11. விைளயாட் க்களின் ஒ க்கீட்டிற்கான சான்றிதழ் / படிவம் I/ படிவம் II/படிவம் III  
12. ேதசிய அளவிலான காவல் ைறயின க்கான பணித்திறன் ேபாட்டிகளில் (National 

Police Duty Meet); கலந்  ெகாண்  ெபற்ற தங்கம், ெவள்ளி, ெவண்கல பதக்கச் 

சான்றிதழ்  
13. ேமதகு இந்தியக் குடியரசு தைலவரிடமி ந்  ெபற்ற சாரணர் (scout) சான்றிதழ்   
14. ைற விண்ணப்பதாரர்க க்கான தைடயின்ைமச் சான்றிதழ்  
15. மத்திய /மாநில அரசு மற் ம் ெபா  நி வனங்களில் பணியாற்றினால் அதற்கான 

தைடயின்ைமச் சான்றிதழ் 
16. தமிழ் பயிற்  ெமாழியில் 1 வகுப்  தல் 10ம் வகுப் . 11வ  வகுப்  மற் ம் 12வ  

வகுப் , பட்டயப்படிப்  மற் ம் தல் இளங்கைலப்பட்டம் வைர தமிழ்வழியில் 
பயின்றி ந்தால் அதற்கான சான்றிதழ்கள். 

17. தமிழ்நா  தி நங்ைககள் நலவாரியத்திலி ந்  ெபறப்பட்ட அைடயாள அட்ைட. 
 

 

 

 

 

27. சான்றிதழ்களின் மாதிரி படிவங்கள் விவரங்கள் : 
 

 

வ. 

எண். 
விவரம் 

i. சாதிகளின் உட்பிரி  பட்டியல் பிற்ேசர்க்ைக- 1 

ii. 1 தல் பத்தாம் வகுப் , 11 மற் ம் 12ம் வகுப்  / பட்டயப்படிப்  மற் ம் 

இளங்கைலப்பட்டம் வைர கல்வித் தகுதியிைன தமிழ் வழியில் பயின்றதற்கான 

மாதிரிச் சான்றிதழ் பிற்ேசர்க்ைக- II & III (A).   
iii. இத்ேதர்விற்கு விண்ணப்பம் ெபறப்ப ம் கைடசி ேததிக்குப் பின்னர் ஓராண்  

காலத்திற்குள் ஓய் ெபற ள்ள இரா வ மற் ம் மத்திய ைண இரா வப் 

பைட வரீர்கள் அளிக்க ேவண்டிய மாதிரிச் சான்றிதழ் பிற்ேசர்க்ைக- III 

iv. தமிழ் நா  தி நங்ைககள் நல வாரிய மாதிரி அைடயாள அட்ைட பிற்ேசர்க்ைக-IV 

v. ஆதரவற்ற விதைவ மாதிரிச் சான்றிதழ் பிற்ேசர்க்ைக- V 
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vi. ைற விண்ணப்பதார்ர்க க்கான தைடயின்ைமச் சான்றிதழ் மாதிரி படிவம், 

பிற்ேசர்க்ைக- VI 

vii. மத்திய /மாநில அரசு மற் ம் ெபா  நி வனங்களில் பணியாற் வர்க க்கான 

தைடயின்ைமச் சான்றிதழ் பிற்ேசர்க்ைக- VII  
viii. அங்கீகரிக்கப்பட்ட விைளயாட்  அைமப் கள் விபரம் - பிற்ேசர்க்ைக- VIII 

ix. ம த் வத் ேதர்  விவரம் பிற்ேசர்க்ைக- IX 

x. எ த் த் ேதர்  நைடெப ம் மாவட்டங்களின் விவரம் பிற்ேசர்க்ைக- X 

 
28. விண்ணப்பதாரர்க க்கான ெபா  அறி ைரகள்: 

தாங்கள் இைணய வழி விண்ணப்பத்தில் அளித் ள்ள தகவல்கள் தவறான , 

ேபாலியான , தவறான ெபா ள் ெகாண்ட , சரியானதன்  என எந்த நிைலயில் 

ெதரியவந்தா ம் அல்ல  விண்ணப்பித் ள்ள இப்பதவிக்குரிய தகுதி அள ேகாலிைன 

நிைற  ெசய்ய இயலாதவராயின் தங்கள  விண்ணப்பதாரர் நிைல ேதர்வில் 

எந்தநிைலயில் கலந்  ெகாண்டி ந்தா ம் இரத்  ெசய்யப்ப ம். 
 

 

 

உ ப்பினர் ெசயலாளர், 
தமிழ் நா  சீ ைடப் பணியாளர் ேதர்  வாரியம், 

ெசன்ைன-08. 
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பிற்ேசர்க்ைக – I 

பட்டியல் – I 

பிரி  – அ 

பிற்ப த்தப்பட்ட வகுப்பினர் பட்டியல் 
1 அக ைடயார் (ெதா வ அல்ல  வெவள்ளாளர் உட்பட) 

2 அகரம் ெவள்ளாஞ்ெசட்டியார் 

3 
ஆழ்வார், அழவர் மற் ம் அளவர் (கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தி ம், தி ெநல்ேவலி 

மாவட்டம் ெசங்ேகாட்ைட வட்டத்தி ம்) 

4 
ேசர்ைவ (தி ச்சிராப்பள்ளி, க ர், ெபரம்ப ர் மற் ம் க்ேகாட்ைட மாவட்டம் 

நீங்கலாக) 

5 
அரயர், (கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தி ம், தி ெநல்ேவலி மாவட்டம் ெசங்ேகாட்ைட 

வட்டத்தி ம்) 
6 அர்ச்சகர ேவளாளர் 

7 
ஆர்யவதி (கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தி ம், தி ெநல்ேவலி மாவட்டம் ெசங்ேகாட்ைட 

வட்டத்தி ம்) 
8 ஆயிர ைவசியர் 
9 படகர் 

10 பில்லவா 
11 ெபாண்டில் 

12 

ேபாயர்கள் (தி ச்சிராப்பள்ளி, க ர், ெபரம்ப ர், க்ேகாட்ைட, நீலகிரி, ேசலம், நாமக்கல், 
த ம ரி மற் ம் கி ஷ்ணகிரி மாவட்டங்கள் நீங்கலாக), ெபத்தேபாயர் (தி ச்சிராப்பள்ளி, 
க ர், ெபரம்ப ர் மற் ம் க்ேகாட்ைட நீங்கலாக), ஒட்டர்கள் (தஞ்சா ர், 
நாகப்பட்டினம், தி வா ர், தி ச்சிராப்பள்ளி, க ர், ெபரம்ப ர், க்ேகாட்ைட, ம ைர, 
ேதனி, திண் க்கல் மாவட்டங்கள் நீங்கலாக), கல் ஒட்டர்கள் (காஞ்சி ரம், தி வள் ர், 
இராமநாத ரம், சிவகங்ைக, வி நகர், ம ைர, ேதனி, திண் க்கல், க்ேகாட்ைட, 
தி ச்சிராப்பள்ளி, க ர், ெபரம்ப ர், தி ெநல்ேவலி, த் க்குடி, நாமக்கல், ேசலம் 

மாவட்டங்கள் நீங்கலாக), ெநல் ர்ேபட்ைட ஒட்டர்கள் (ேவ ர், தி வண்ணாமைல 
மாவட்டங்கள் நீங்கலாக), சூரமாரி ஒட்டர்கள் (ேசலம் மற் ம் நாமக்கல் மாவட்டம் 
நீங்கலாக) 

13 
சக்காலா (சிவகங்ைக, வி நகர், இராமநாத ரம், தஞ்சா ர், நாகப்பட்டினம், தி வா ர், 

க்ேகாட்ைட, தி ச்சிராப்பள்ளி, க ர், ெபரம்ப ர், ம ைர, ேதனி, திண் க்கல் மற் ம் 

நீலகிரி மாவட்டங்கள் நீங்கலாக) 

14 
சவலக்காரர் (கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தி ம், தி ெநல்ேவலி மாவட்டம் ெசங்ேகாட்ைட 

வட்டத்தி ம்) 

15 
ெசட்  அல்ல  ெசட்டி (ேகாட்டார் ெசட்டி, ஏ ர் ெசட்டி, பாத்திரச் ெசட்டி, ேவ ர் ெசட்டி, 

க்கைட ெசட்டி உட்பட) (கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தி ம், தி ெநல்ேவலி மாவட்டம் 

ெசங்ேகாட்ைட வட்டத்தி ம்) 
16 ெசௗத்திரி 

17 
கல்வி நிைலயங்களில் இ க்ைககள் மற் ம் அரசுப்பணிகளின் இ க்ைகக்க க்கும் இட 

ஒ க்கீ  ெப ம் ேநாக்கத்திற்காக தைல ைறையப் ெபா ட்ப த்தாமல் ஆதிதிராவிடர் 

வகுப்பினர்களிலிலி ந்  கிறித் வராக மாறியவர்கள். 

18 
ெதன்னிந்திய தி ச்சைப ( ன்னாள் ெத.இ.கி.ஒ) (கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தி ம், 
தி ெநல்ேவலி மாவட்டம் ெசங்ேகாட்ைட வட்டத்தி ம்) 

19 
ெதாங்க தாசரிகள் (காஞ்சீ ரம், தி வள் ர், தி ச்சிராப்பள்ளி, க ர், ெபரம்ப ர், 

க்ேகாட்ைட, ெசன்ைன, நாமக்கல் மற் ம் ேசலம் மாவட்டங்கள் நீங்கலாக) 
20 ேதவாங்கர், ேசடர் 

21 
ெதாம்மார்கள் ( க்ேகாட்ைட, தி ச்சிராப்பள்ளி, க ர் மற் ம் ெபரம்ப ர் மாவட்டங்கள் 

நீங்கலாக), ேதாமர்கள் (தஞ்சா ர், நாகப்பட்டினம், தி வா ர், க்ேகாட்ைட, ேவ ர் 

மற் ம் தி வண்ணாமைல மாவட்டங்கள் நீங்கலாக) 
22 ஏனாதி 
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23 
எழவதி (கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தி ம், தி ெநல்ேவலி மாவட்டம் ெசங்ேகாட்ைட 

வட்டத்தி ம்) 

24 
எ த்தச்சர் (கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தி ம், தி ெநல்ேவலி மாவட்டம் ெசங்ேகாட்ைட 

வட்டத்தி ம்) 

25 
எ வா (கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தி ம், தி ெநல்ேவலி மாவட்டம் ெசங்ேகாட்ைட 

வட்டத்தி ம்) 
26 கங்கவார் 

27 
கவரா, கவைர மற் ம் வ கர் (வ வர்) (கம்மா, காப்  பலிஜா மற் ம் ெரட்டி இல்லாத 

பிற) 
28 ெகௗண்டர் 
29 ெகௗடா (கம்மாளர், கலாலி மற் ம் அ ப்பக் க ண்டர்) 
30 ெஹக்ேட 
31 இடிகா 
32 இல்லத் ப்பிள்ைளமார், இள் வர்(ஈழவர்), எ வர், இல்லத்தார் 
33 ெஜட்டி 

34 
ேஜாகிகள் (காஞ்சீ ரம், தி வள் ர், ம ைர, ேதனி, திண் க்கல், கட ர், வி ப் ரம், 
ேவ ர் மற் ம் தி வண்ணாமைல மாவட்டங்கள் நீங்கலாக) 

35 கப்ேபாரா 
36 ைகக்ேகாளர், ெசங்குந்தர் 

37 
காலாடி (சிவகங்ைக, வி நகர், இராமநாத ரம், ம ைர, ேதனி, திண் க்கல், தஞ்சா ர், 
நாகப்பட்டினம், தி வா ர், க்ேகாட்ைட, தி ச்சிராப்பள்ளி, க ர் மற் ம் ெபரம்ப ர் 

மாவட்டங்கள் நீங்கலாக) 

38 
களரி கு ப், களர் பணிக்கர் உட்பட (கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தி ம், தி ெநல்ேவலி 

மாவட்டம் ெசங்ேகாட்ைட வட்டத்தி ம்) 
39 கலிங்கி 

40 

கள்ளர், ஈசநாட் க் கள்ளர், கந்தர்வ ேகாட்ைட கள்ளர்கள் உட்பட (தஞ்சா ர், 
நாகப்பட்டினம், தி வா ர் மற் ம் க்ேகாட்ைட மாவட்டங்கள் நீங்கலாக) கூத்தப்பால் 

கள்ளர்கள் ( க்ேகாட்ைட, தி ச்சிராப்பள்ளி, க ர், ெபரம்ப ர் மாவட்டங்கள் நீங்கலாக), 
பிரமைலக் கள்ளர்கள் (சிவகங்ைக, வி நகர், இராமநாத ரம், ம ைர, ேதனி, 
திண் க்கல், க்ேகாட்ைட, தஞ்சா ர், நாகப்பட்டினம், தி வா ர் மாவட்டங்கள் 

நீங்கலாக), ெபரிய சூரியர் கள்ளர்கள் ( தி ச்சிராப்பள்ளி, க ர், ெபரம்ப ர் மற் ம் 

க்ேகாட்ைட மாவட்டங்கள் நீங்கலாக) 
41 கள்ளர் குலத் ெதாண்ைடமான் 
42 கால்ேவலிக் ெகௗண்டர் 
43 கம்பர் 

44 
கம்மாளர் அல்ல  விஸ்வகர்மா (விஸ்வகர்மாலா, தட்டார், ெபாற்ெகால்லர், கன்னார், 
க மார், ெகால்லர், தச்சர், கல்தச்சர், கம்சாலா மற் ம் விஸ்வபிராமணர் உட்பட) 

45 கணி, கணிசு, கனியர், பணிக்கர் 
46 கனியால ேவளாளர் 

47 
கன்னட ைசனகீர், கன்னடியார் (மாநிலம் வ ம்) மற் ம் தசபலான்ஜிகா 

(ேகாயம் த் ர், ஈேரா  மற் ம் நீலகிரி மாவட்டங்களில்) 
48 கன்னடியநா  
49 கற் ர ெசட்டியார் 

50 
க ணகீர் (சரீ் க னகீர்,  க ணகீர், சர  க ணகீர், ைககட்டிக் க ணகீர், மாத்  வழ 

கணக்கர், ேசாழிக் கணக்கர் மற் ம் சுண்ணாம்  க ணகீர்) 
51 காசுக்கார ெசட்டியார் 
52 கேடசர், பட்டம்கட்டி 
53 க த்தியர் 
54 ேகரள தலி 
55 கார்வி 
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56 கத்ரி 
57 ெகாங்கு ைவணவர் 

58 

ெகாங்கு ேவளாளர்கள்(ெவள்ளாளக் ெகௗண்டர், நாட் க் ெகௗண்டர், நரம் க் கட்டிக் 

ெகௗண்டர், தி டி ேவளாளர், ெதாண்  ேவளாளர், பாலக் ெகௗண்டர், சாரிக் 
ெகௗண்டர், அ ப்ப ேவளாளக் ெகௗண்டர், கு ம்பக் ெகௗண்டர், பைடத்தைலக் 

ெகௗண்டர், ெசந்தைலக் ெகௗண்டர், பாவலன்கட்டி ெவள்ளாளக் ெகௗண்டர், பால 

ெவள்ளாளக் ெகௗண்டர், சங்கு ெவள்ளாளக் ெகௗண்டர் மற் ம் ரத்தினகிரிக் ெகௗண்டர் 

உடபட) 
59 ேகாப்பல ேவலம்மா 
60 ேகாட்ேடயர் 

61 
கி ஷன்வாகா (கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தி ம், தி ெநல்ேவலி மாவட்டம் 
ெசங்ேகாட்ைட வட்டத்தி ம்) 

62 குடிகார ேவளாளர் 

63 
கு ம்பி (கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தி ம், தி ெநல்ேவலி மாவட்டம் ெசங்ேகாட்ைட 

வட்டத்தி ம்) 
64 குக ேவளாளர் 
65 குஞ்சிடிகர் 

66 
இலத்தனீ் கத்ேதாலிக்கர்கள் (கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் உள்ள இலத்தனீ் கத்ேதாலிக்க 

வண்ணாைரத் தவிர)  

67 
இலத்தனீ் கத்ேதாலிக்கர்கள் (கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தி ம், தி ெநல்ேவலி மாவட்டம் 

ெசங்ேகாட்ைட வட்டத்தி ம்) 
68 லம்பாடி 
69 லிங்காயத் (ஜங்கமா) 
70 மராட்டிய (பிராமணரல்லாேதார்) நாம்ேதவ் மராட்டியர் உட்பட 
71 மலயர் 
72 மாலி 
73 மானியகார் 

74 

மறவர்கள் (தஞ்சா ர், நாகப்பட்டினம், தி வா ர், க்ேகாட்ைட, இராமநாத ரம், 
சிவகங்ைக, வி நகர், தி ெநல்ேவலி மற் ம் த் க்குடி மாவட்டங்கள் நீங்கலாக) 

க மறவர்கள், அப்பனா  ெகாண்ைடயம் ேகாட்ைட மறவர் உட்பட (சிவகங்ைக, 
வி நகர், ேதனி, ம ைர மற் ம் திண் க்கல் மாவட்டங்கள் நீங்கலாக) மற் ம் 

ெசம்பனா  மறவர்கள் (சிவகங்ைக, வி நகர் மற் ம் இராமநாத ரம் மாவட்டங்கள் 

நீங்கலாக) 
75 ன்  மண்ைட எண்பத் நா  (84) ஊர் ேசாழிய ெவள்ளாளர்கள் 
76 ப்பன் 
77 த் ராசா, த் ராச்சா, த்திரியர், த்தைரயர் 

78 
நாடார்,சாணார் மற் ம் கிராமணி (கிறித் வ நாடார், கிறித் வ சாணார் மற் ம் 

கிறித் வ கிராமணி உட்பட) 
79 நகரம் 

80 
நாயக்கர் (கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தி ம், தி ெநல்ேவலி மாவட்டம் ெசங்ேகாட்ைட 

வட்டத்தி ம்) 
81 நன்குடி ேவளாளர் 

82 
நாஞ்சில் தலி (கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தி ம், தி ெநல்ேவலி மாவட்டம் 

ெசங்ேகாட்ைட வட்டத்தி ம்) 

83 
ஓடர் (கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தி ம், தி ெநல்ேவலி மாவட்டம் ெசங்ேகாட்ைட 

வட்டத்தி ம்) 
84 ஓதியா 
85 ஊற்  வளநாட்  ேவளாளர் 
86 ஓ.பி.எஸ்.ேவளாளர் 
87 உவச்சர் 
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88 பய் ர் ேகாட்ட ேவளாளர் 
89 பா  

90 
பாணர் (இந்த இனம் ஆதிதிராவிட வகுப்பினர்களாக இ க்கும் (கன்னியாகுமரி மாவட்டம், 
தி ெநல்ேவலி மாவட்டம் ெசங்ேகாட்ைட வட்டம் நீங்கலாக) 

91 பாண்டிய ேவளாளர் 
92 கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தி ள்ள கதிகாரர் 
93 [பன்னிரண்டாம் ெசட்டியார்]] அல்ல  உத்தமச் ெசட்டியார் 
94 பார்க்கவகுலம் (சுரிதிமார், நத்தமார், மைலமார், ப்பனார், ைநனார் உட்பட) 
95 ெப க்கி (ெபரிேக, பலிஜா உட்பட) 

96 
ெப ம்ெகாள்ளர் (கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தி ம், தி ெநல்ேவலி மாவட்டம் 

ெசங்ேகாட்ைட வட்டத்தி ம்) 
97 ெபாடிகார ேவளாளர் 
98 வ க ண்டர் 
99 ெபாராயா 

100 லவர்(ேகாயம் த் ர், ஈேரா  மாவட்டங்களில்) 
101 ள் வர் அல்ல  வர் 
102 சலா 
103 ெரட்டி (கஞ்சம்) 

104 சா ச் ெசட்டி (ெத ங்குச் ெசட்டி, இ பத்  நான்கு மைனத் ெத ங்குச் ெசட்டி உட்பட) 

105 
சக்கரவார் அல்ல  கவதி (கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தி ம், தி ெநல்ேவலி மாவட்டம் 

ெசங்ேகாட்ைட வட்டத்தி ம்) 
106 சாலிவாகனா 
107 சாலியர், பத்மசாலியர், பட்  சாலியர், பட்டாரியர் மற் ம் அடவியர் 
108 சவலக்காரர் 
109 ேசைனத்தைலவர், ேசைனக்குடியர், இைல வாணியர் 
110 சார்குல ெவள்ளாளர் 
111 ெசௗராட்டிரா (பட் ல்காரர்) 

112 
ேசாழிய ெவள்ளாளர் (ேசாழ ெவள்ளாளர், ெவற்றிைலக்காரர், ெகாடிக்கால்காரர் மற் ம் 

கீைரக்காரர்) 
113 சயர் 
114 சுந்தரம் ெசட்டி 
115 ெதாகட்டா வரீசத்திரியர் 

116 
ெதால் ெகால்லர் (கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தி ம், தி ெநல்ேவலி மாவட்டம் 
ெசங்ேகாட்ைட வட்டத்தி ம்) 

117 ளவ நாய்க்கர் மற் ம் ெவத்தலக்கார நாய்க்கர் 
118 ெதாைரயர் 
119 ேதாரியர் 
120 உக்கிரகுல சத்திரிய நாயக்கர் 
121 உப்பாரா, உப்பிலியா மற் ம் சகாரா 

122 

ஊராளிக் க ண்டர் (தி ச்சிராப்பள்ளி, க ர், ெபரம்ப ர் மற் ம் க்ேகாட்ைட 

மாவட்டங்கள் நீங்கலாக) மற் ம் ஒ ைடய க ண்டர் அல்ல  ஊ ைடய க ண்டர் 

(ம ைர, ேதனி, திண் க்கல், ேகாயம் த் ர், ஈேரா , தி ச்சிராப்பள்ளி, க ர், ெபரம்ப ர், 
க்ேகாட்ைட, ேசலம் மற் ம் நாமக்கல் மாவட்டங்கள் நீங்கலாக) 

123 உரிக்கார நயக்கர் 
124 வல்லம்பர் 
125 வல்லநாட்  ெசட்டியார் 
126 வால்மீகி 
127 வாணியர், வாணியச் ெசட்டியார் (கண்டல், கனிகா, ெதலிகுல ெசக்கலார் உட்பட) 
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128 ேவ வர் மற் ம் ேவடர் (இச்ச கத்தினர் ஆதிதிராவிடராக இ க்கும் (கன்னியாகுமரி 

மாவட்டம், தி ெநல்ேவலி மாவட்டம் ெசங்ேகாட்ைட வட்டம் நீங்கலாக) 

129 
வரீ ைசவர் (கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தி ம், தி ெநல்ேவலி மாவட்டம் ெசங்ேகாட்ைட 

வட்டத்தி ம்) 
130 ேவளர் 
131 ெவள்ளாஞ்ெசட்டியார் 

132 
ெவ ெதாடத்  நாயர் (கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தி ம், தி ெநல்ேவலி மாவட்டம் 

ெசங்ேகாட்ைட வட்டத்தி ம்) 

133 
ெவாக்கலிகர் (வக்கலிகர், ஒக்காலிகர், கப்பிலியர், ஒக்கலிக ெகௗடா, ஒக்காலியா 

ெகௗடா, ஒக்காலிய க டர், ஒக்காலிய க டா உட்பட) 
134 வயநா  ெசட்டி (நீலகிரி மாவட்டம்) 

135 யாதவா (இைடயர், ேவ க ஆயர் அல்ல  வ க இைடயர் அல்ல  ெகால்லா மற் ம் 

அஸ்தந்திர ெகால்லா என அைழக்கப்ப கிற ெத ங்கு ெமாழி ேபசும் இைடயர் உட்பட) 
136 யவன 
137 ஏ குலா 

138 

மீனவர், பர்வதராஜகுலம், பட்டணவர், ெசம்படவர், க்குவார் அல்ல  ைகயர் மற் ம் 

பர்வரிலி ந்  கிறித் வ மதத்திற்கு மதம் மாறியவர்கள் நீங்கலாக எந்த ஒ  இந்  

பிற்ப த்தப்பட்ட வகுப்  அல்ல  மிக ம் பிற்ப த்தப்பட்ட வகுப்  அல்ல  

சரீ்மரபினர்கலிலி ந்  கிறித் வ மதத்திற்கு மதம் மாறியவர்கள். 
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10 வய க்கு ன்  ெபற்ேறார்கைள இழந்தவர்கள் மற் ம் ஆதரவற்றவர்கள். 

சட்டப்படிேயா அல்ல  வழக்கமாகேவா எவர் ஒ வ ம் அவர்கள் மீ  அக்கைற 

ெகாள்ளாதவர்கல் மற் ம் அரசால் ஏற்பளிக்கப்பட்ட பள்ளிகள் அல்ல  அனாைதகள் 
மற் ம் ஆதரவற்றவர்கள். 

 

பிரி  – ஆ 

பிற்ப த்தப்பட்ட வகுப்பினர் பட்டியல் (இஸ்லாமியர்) 

1 அன்சார் 
2 தக்கானி ஸ் ம் 
3 திகுலா 

4 
லப்ைபகள் இரா த்தர் மற் ம் மைரக்காயர் உட்பட (அவர்கள் ேபசும் ெமாழி தமிழ் 

அல்ல  உ  ஆக இ ப்பி ம்) 

5 மாப்பிள்ளா 
6 ேஷக் 
7 ைசயத் 

 

பிரி  – இ 

மிக ம் பிற்பட்ட வகுப்பினர் 

1 அம்பலக்காரர்

2 ஆண்டிப்பண்டாரம்

3 அரயர் (கன்னியாகுமரி மாவட்டம்) 

4 ெபஸ்தா, சவீியர் 

5 பட்ராஜ ீ(சத்திரிய ராஜகீ்கள் நீங்கலாக) 

6 ேபாயர், ஒட்டர் 

7 தாசரி 

8 ெதாம்மரா 

9 
எரவள்ளர் (இவ்வினத்தவர்கள் பட்டியலில் பழங்குடியினராக உள்ள கன்னியாகுமரி 

மாவட்டம், தி ெநல்ேவலி மாவட்டம் ெசங்ேகாட்ைட வட்டம் நீங்கலாக) 

10 இைச ேவளாளர் 

11 ஜம் வாேனாைட 

12 ஜங்கம் 

13 ேஜாகி 

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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14 ெகாங்குச் ெசட்டியார் (ேகாயம் த் ர் மற் ம் ஈேரா  மாவட்டங்களில் மட் ம்) 

15 ெகாரச்சா 

16 குலாலா (குயவர், கும்பரர் உள்ளிட்ட) 

17 குன் வர் மன்னாடி 

18 கு ம்பா, கு ம்பக ண்டர் 

19 கு  உறனி ெசட்டி 

20 இலத்தனீ் கத்ேதாலிக்க கி ஸ் வ வண்ணார் (கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில்) 

21 

ம த் வர், நாவிதர், மங்கலா, ேவலக்கட்டலவா, ேவலக்கட்டல நாயர் மற் ம் 

ேராேனாபகாரி 

22 ேமாண்ட் ெகால்லா 

23 ம ண்டாடன் ெசட்டி 

24 மேகந்திரா, ேமதரா 

25 ட்டலகம்பட்டி 

26 நரிக்குறவர் 

27 ேநாக்கர் 

28 பாணிைசவன் / பாணிசிவன 

29 

வன்னிய குலச் சத்திரியர்(வன்னியர், வன்னியா, வன்னியக ண்டர், க ண்டர் அல்ல  

கண்டர், பைடயாட்சி, பள்ளி மற் ம் அக்னிகுல சத்திரியர் உட்பட) 

30 

பரவர்,பரதவர்,பரதர் (இச்ச தாயத்தினர் பட்டியல் வகுப்பினராக உள்ள கன்னியாகுமரி 

மாவட்டம், தி ெநல்ேவலி மாவட்டம் ெசங்ேகாட்ைட வட்டம் நீங்கலாக, கிறித் வ 

மதத்திற்கு மாறியவர் உட்பட) 

31 

பறவர் கி த் வ மதத்திற்கு மாறியவர் (கன்னியாகுமரி மாவட்டம், தி ெநல்ேவலி 
மாவட்டத்தின் ெசங்ேகாட்ைட வட்டம் உட்பட) 

32 
மீனவர் (பர்வதராஜகுலம், பட்டனவார், ெசம்படவர் கிறித் வ மதத்திற்கு மாறியவர் உட்பட) 

33 க்குவார் அல்ல  கயர் (கிறித் வ மதத்திற்கு மாறியவர் உட்பட) 

34 ன்னன், ேவட் வ ெகௗண்டர் 

35 பண்ைணயார் (கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் கதிகாரர் நீங்கலாக) 

36 சதாத  ைவஷ்ணவ (சதானி, சட்டாடி மற் ம் சட்டாட ைவஷ்ணவ உட்பட) 

37 ேசாழிய ெசட்டி 

38 ெத ங்குப் பட்டி ெசட்டி 

39 

ெதாட்டிய நாயக்கர் (ராஜகம்பளம், ெகால்லாவர், சில்லவர், ெதாக்களவார் மற் ம் ெதா வ 

நாயக்கர்) 

40 ெதாண்ைடமான் 

41 ெதாைரயார் (நீலகிரி) 

42 ெதாைரயார் (சமெவளி) 

43 தி நங்ைக (அ) அரவாணி 

44 வைலயர் (ெசட்டிநா  வைலயர் உட்பட) 

45 
வண்ணார்(சலைவத் ெதாழிலாளர்), அகசா, மடிவளா, ஏகாலி, ராஜகுல ேவ த்தடார் 

மற் ம் ராஜாகா உட்பட) (இச்ச கத்தினர் ஆதிதிராவிட வகுப்பினராக இ க்கும் 

கன்னியாகுமரி மாவட்டம், தி ெநல்ேவலி மாவட்டம் ெசங்ேகாட்ைட வட்டம் நீங்கலாக) 

46 ேவட்ைடக்காரர் 

47 ேவட் வக் ெகௗண்டர் 

48 ேயாகீஸ்வரர் 
 

 

பிரி  – ஈ 

சரீ்மரபினர் பட்டியல் 

1 
ஆத் ர் கீழ்நா  குறவர்கள் (ேசலம், நாமக்கல், கட ர், வி ப் ரம், இராமநாத ரம், 
சிவகங்ைக மற் ம் வி நகர் மாவட்டங்கள்) 

2 ஆத் ர் ேமல்நா  குறவர்கள் (ேசலம், நாமக்கல் மாவட்டங்கள்) 
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3 
அப்பநா  ெகாண்ைடயம் ேகாட்ைட மறவர்கள் (சிவகங்ைக, வி நகர், இராமநாத ரம், 
ம ைர, ேதனி மற் ம் திண் க்கல் மாவட்டங்கள்) 

4 
அம்பலகாரர் (தஞ்சா ர், நாகப்பட்டினம், தி வா ர், தி ச்சிராப்பள்ளி, க ர், ெபரம்ப ர் 
மற் ம் க்ேகாட்ைட மாவட்டங்கள்) 

5 அம்பலக்காரர் (சூரிய ர், தி ச்சிராப்பள்ளி மாவட்டம்) 

6 
ேபாயர்கள் (தி ச்சிராப்பள்ளி, க ர், ெபரம்ப ர், க்ேகாட்ைட, நீலகிரி, ேசலம், 
நாமக்கல், த ம ரி மற் ம் கி ஷ்ணகிரி மாவட்டங்கள்) 

7 பட் ர்காஸ் 
8 சி.ேக.குறவர்கள் (கட ர் மற் ம் வி ப் ரம் மாவட்டங்கள்) 

9 
சக்கலா (சிவகங்ைக, வி நகர், இராமநாத ரம், தஞ்சா ர், நாகப்பட்டினம், தி வா ர், 

க்ேகாட்ைட, தி ச்சிராப்பள்ளி, க ர், ெபரம்ப ர், ம ைர, திண் க்கல், நீலகிரி மற் ம் 
ேதனி மாவட்டங்கள்) 

10 சங்கயம்பாடி குறவர்கள் (ேவ ர் மற் ம் தி வண்ணாமைல மாவட்டங்கள்) 
11 ெசட்டிநா  வைலயர்கள் (சிவகங்ைக, வி நகர், இராமநாத ரம் மாவட்டங்கள்) 
12 ெதாம்பர்கள்( க்ேகாட்ைட, தி ச்சிராப்பள்ளி, க ர் மற் ம் ெபரம்ப ர் மாவட்டங்கள்) 
13 ெதாப்ப குறவர்கள் (ேசலம், நாமக்கல் மாவட்டங்கள்) 

14 
ெதாம்மர்கள் (தஞ்சா ர், நாகப்பட்டினம், தி வா ர், க்ேகாட்ைட, ேவ ர் மற் ம் 
தி வண்ணாமைல மாவட்டங்கள்) 

15 ெதாங்கேபாயர் 
16 ெதாங்கஊர் ெகாறச்சார்கள் 
17 ேதவகுடி தைலயாரிகள் 

18 
ெதாப்ைப ெகாறச்சாக்கள் (தி ச்சிராப்பள்ளி, க ர், ெபரம்ப ர் மற் ம் க்ேகாட்ைட 

மாவட்டங்கள்) 

19 
தாபி குறவர்கள் (தஞ்சா ர், நாகப்பட்டினம், தி வா ர், தி ச்சிராப்பள்ளி, க ர், 
ெபரம்ப ர், க்ேகாட்ைட, ேவ ர் மற் ம் தி வண்ணாமைல மாவட்டங்கள்) 

20 
ெதாங்கதாசரிகள் (க ர், ெபரம்ப ர், காஞ்சீ ரம், தி வள் ர், தி ச்சிராப்பள்ளி, 

க்ேகாட்ைட, ேவ ர் மற் ம் தி வண்ணாமைல மாவட்டங்கள்) 
21 ெகாரில்லா ேதாட்ட ேபாயர் 
22 கு  தாசரிகள் 

23 
கந்தர்வ ேகாட்ைட குறவர்கள் (தஞ்சா ர், நாகப்பட்டினம், தி வா ர், தி ச்சிராப்பள்ளி, 
க ர், ெபரம்ப ர், க்ேகாட்ைட, கட ர் மற் ம் வி ப் ரம் மாவட்டங்கள்) 

24 
கந்தர்வ ேகாட்ைட கள்ளர்கள் (தஞ்சா ர், நாகப்பட்டினம், தி வா ர் மற் ம் 

க்ேகாட்ைட மாவட்டங்கள்) 

25 
இஞ்சிக் குறவர்கள் (தஞ்சா ர், நாகப்பட்டினம், தி வா ர், தி ச்சிராப்பள்ளி, க ர், 
ெபரம்ப ர் மற் ம் க்ேகாட்ைட மாவட்டங்கள்) 

26 
ேஜாகிகள் (காஞ்சீ ரம், தி வள் ர், ெசன்ைன, கட ர், வி ப் ரம், ேவ ர் மற் ம் 

தி வண்ணாமைல மாவட்டங்கள்) 
27 ஜம்பவேனாைட 

28 
காலடிகள் (சிவகங்ைக, வி நகர், இராமநாத ரம், ம ைர, ேதனி, திண் க்கல், 
தஞ்சா ர், நாகப்பட்டினம், தி வா ர், தி ச்சிராப்பள்ளி, க ர், ெபரம்ப ர் மற் ம் 

க்ேகாட்ைட மாவட்டங்கள்) 

29 
கல் ஒட்டர்கள் (காஞ்சீ ரம், தி வள் ர், இராமநாத ரம், சிவகங்ைக, வி நகர், 
இராமநாத ரம், ம ைர, ேதனி, திண் க்கல், க்ேகாட்ைட, தி ச்சிராப்பள்ளி, 
தி ெநல்ேவலி, த் க்குடி, க ர், ெபரம்ப ர், ேசலம் மற் ம் நாமக்கல் மாவட்டங்கள்) 

30 

குறவர்கள் (காஞ்சீ ரம், தி வள் ர், இராமநாத ரம், சிவகங்ைக, வி நகர், 
க்ேகாட்ைட, தஞ்சா ர், நாகப்பட்டினம், தி வா ர், தி ச்சிராப்பள்ளி, க ர், 

ெபரம்ப ர், தி ெநல்ேவலி, த் க்குடி, ெசன்ைன, ம ைர, ேதனி, திண் க்கல் மற் ம் 

நீலகிரி மாவட்டங்கள்) 

31 
களிஞ்சி தாபி குறவர்கள்(தஞ்சா ர், நாகப்பட்டினம், தி வா ர் மற் ம் க்ேகாட்ைட 
மாவட்டங்கள்) 

32 
கூத்தப்பால் கள்ளர்கள் (தி ச்சிராப்பள்ளி, க ர், ெபரம்ப ர் மற் ம் க்ேகாட்ைட 

மாவட்டங்கள்) 
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33 
கல குறவர்கள் (தஞ்சா ர், நாகப்பட்டினம், தி வா ர், தி ச்சிராப்பள்ளி, க ர், 
ெபரம்ப ர் மற் ம் க்ேகாட்ைட மாவட்டங்கள்) 

34 கலவதிலா ேபாயர்கள் 

35 
ேகப்மாரிகள் (காஞ்சீ ரம், தி வள் ர், க்ேகாட்ைட, தி ச்சிராப்பள்ளி, க ர் மற் ம் 
ெபரம்ப ர் மாவட்டங்கள் 

36 
மறவர்கள் (தஞ்சா ர், நாகப்பட்டினம், தி வா ர், க்ேகாட்ைட, இராமநாத ரம், 
சிவகங்ைக, வி நகர், தி ெநல்ேவலி மற் ம் த் க்குடி மாவட்டங்கள்) 

37 ெமாந்த குறவர்கள் 
38 ெமாந்த ெகால்லா (ேசலம் மற் ம் நாமக்கல் மாவட்டங்கள்) 

39 
டலகம்பட்டி (தி ச்சிராப்பள்ளி, க ர், ெபரம்ப ர் மற் ம் க்ேகாட்ைட 

மாவட்டங்கள்) 
40 ேநாக்கர்கள் (தி ச்சிராப்பள்ளி, க ர், ெபரம்ப ர் மற் ம் க்ேகாட்ைட மாவட்டங்கள்) 
41 ெநல் ர்ேபட்ைட ஒட்டர்கள் (ேவ ர் மற் ம் தி வண்ணாமைல மாவட்டங்கள்) 

42 
ஒட்டர்கள் (தஞ்சா ர், நாகப்பட்டினம், தி வா ர், தி ச்சிராப்பள்ளி, க ர், ெபரம்ப ர், 

க்ேகாட்ைட, ம ைர, ேதனி மற் ம் திண் க்கல் மாவட்டங்கள்) 

43 
ெபத்த ேபாயர்கள் (தி ச்சிராப்பள்ளி, க ர், ெபரம்ப ர் மற் ம் க்ேகாட்ைட 

மாவட்டங்கள்) 
44 ெபான்ைன குறவர்கள் (ேவ ர், தி வண்ணாமைல மாவட்டங்கள்) 

45 
பிரமைலக்கள்ளர்கள் (சிவகங்ைக, வி நகர், இராமநாத ரம், ம ைர, ேதனி, திண் க்கல், 

க்ேகாட்ைட, தஞ்சா ர், தி வா ர் மற் ம் நாகப்பட்டினம் மாவட்டங்கள்) 

46 
ெபரிய சூரி ர் கள்ளர்கள் (தி ச்சிராப்பள்ளி, க ர், ெபரம்ப ர் மற் ம் க்ேகாட்ைட 
மாவட்டங்கள்) 

47 
பைடயாட்சி (கட ர் மாவட்டத்தில் ெவள்ைளயன் குப்பம் மற் ம் தி ச்சிராப்பள்ளி 

மாவட்டத்தில் ெதன் ர்) 

48 
ன்னன் ேவட் வ க ண்டர் (தி ச்சிராப்பள்ளி, க ர், ெபரம்ப ர் மற் ம் க்ேகாட்ைட 

மாவட்டங்கள்) 
49 ேசர்ைவ (தி ச்சிராப்பள்ளி, க ர், ெபரம்ப ர் மற் ம் க்ேகாட்ைட மாவட்டங்கள்) 

50 
ேசலம் ேமல்நா  குறவர்கள் (ம ைர, ேதனி, திண் க்கல், ேகாயம் த் ர், ஈேரா , 

க்ேகாட்ைட, தி ச்சிராப்பள்ளி, க ர், ெபரம்ப ர், ேசலம், நாமக்கல், ேவ ர் மற் ம் 
தி வண்ணாமைல மாவட்டங்கள்) 

51 ேசலம் உப்  குறவர்கள் (ேசலம் மற் ம் நாமக்கல் மாவட்டங்கள்) 
52 சர்க்கைரத்தாமைட குறவர்கள் (ேவ ர் மற் ம் தி வண்ணாமைல மாவட்டங்கள்) 
53 சாரங்கபள்ளி குறவர்கள் 
54 சூரமாரி ஒட்டர்கள் (ேசலம் மற் ம் நாமக்கல் மாவட்டங்கள்) 
55 ெசம்பநா  மறவர்கள் (சிவகங்ைக, வி நகர் மற் ம் இராமநாத ரம் மாவட்டங்கள்) 
56 தல்லி குறவர்கள் (ேசலம் மற் ம் நாமக்கல் மாவட்டங்கள்) 

57 
ெத ங்குபட்டி ெசட்டிகள் (தி ச்சிராப்பள்ளி, க ர், ெபரம்ப ர் மற் ம் க்ேகாட்ைட 
மாவட்டங்கள்) 

58 

ெதாட்டிய நாயக்கர்கள் (சிவகங்ைக, வி நகர், இராமநாத ரம், காஞ்சீ ரம், தி வள் ர், 
தஞ்சா ர், நாகப்பட்டினம், தி வா ர், தி ச்சிராப்பள்ளி, க்ேகாட்ைட, தி ெநல்ேவலி, 
க ர், ெபரம்ப ர், த் க்குடி, ேசலம், நாமக்கல், ேவ ர், தி வண்ணாமைல, 
ேகாயம் த் ர் மற் ம் ஈேரா  மாவட்டங்கள்) 

59 
ேதாகமைலக் குறவர்கள் அல்ல  ேகப்மாரிகள் (தி ச்சிராப்பள்ளி, க ர், ெபரம்ப ர் 

மற் ம் க்ேகாட்ைட மாவட்டங்கள்) 

60 
உப்  குறவர்கள் அல்ல  ெசட்டி பள்ளி குறவர்கள் (தஞ்சா ர், நாகப்பட்டினம், தி வா ர், 

க்ேகாட்ைட, ம ைர, ேதனி, திண் க்கல், ேவ ர் மற் ம் தி வண்ணாமைல 
மாவட்டங்கள்) 

61 
ஊராளிக் க ண்டர்கள் (தி ச்சிராப்பள்ளி, க ர், ெபரம்ப ர் மற் ம் க்ேகாட்ைட 

மாவட்டங்கள்) 
62 வயல்பா  அல்ல  நவல்பட்  ெகாரசாக்கள் 
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63 
வ வார்பட்டி குறவர்கள் (ம ைர, ேதனி, திண் க்கல், இராமநாத ரம், சிவகங்ைக, 
வி நகர், தி ெநல்ேவலி, த் க்குடி, தி ச்சிராப்பள்ளி, க ர், ெபரம்ப ர் மற் ம் 

க்ேகாட்ைட மாவட்டங்கள்) 

64 
வைலயர்கள் (ம ைர, ேதனி, திண் க்கல், தி ச்சிராப்பள்ளி, க ர், ெபரம்ப ர், 

க்ேகாட்ைட, ஈேரா  மற் ம் ேகாயம் த் ர் மாவட்டங்கள்) 

65 
ேவட்ைடக்காரர் (தஞ்சா ர், நாகப்பட்டினம், தி வா ர் மற் ம் க்ேகாட்ைட 

மாவட்டங்கள்) 
66 ெவட்டா குறவர்கள் (ேசலம் மற் ம் நாமக்கல் மாவட்டங்கள்) 

67 
வரகேநரி குறவர்கள் ((தி ச்சிராப்பள்ளி, க ர், ெபரம்ப ர் மற் ம் க்ேகாட்ைட 

மாவட்டங்கள்) 

68 
ேவட் வக் க ண்டர் (தி ச்சிராப்பள்ளி, க ர், ெபரம்ப ர் மற் ம் க்ேகாட்ைட 

மாவட்டங்கள்) 
 
 

பட்டியல் – II 

பிரி  – அ 

ஆதிதிராவிடர் பட்டியல் 

1 ஆதி ஆந்திரர் 

2 ஆதி திராவிடர் 

3 ஆதி கர்நாடகர் 

4 அஜிலா 

5 அ ந்ததியர் 

6 
அய்யனார் (சாதி) (கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தி ம், தி ெநல்ேவலி மாவட்டம் 

ெசங்ேகாட்ைட வட்டத்தி ம்) 
7 ைபரா 

8 பகூடா 

9 பண்டி 

10 ெபல்லாரா 

11 
பரதர் (கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தி ம், தி ெநல்ேவலி மாவட்டம் ெசங்ேகாட்ைட 

வட்டத்தி ம்) 
12 சக்கிலியன் 

13 சாலாவாடி 

14 சாமார், ச்சி 

15 சண்டாளா 

16 ெச மான் 

17 
ேதேவந்திரகுலேவளாளர் (ேதேவந்திரகுலத்தான், கைடயன் (தி ெநல்ேவலி, த் க்குடி 

ராமநாத ரம், க்ேகாட்ைட, தஞ்சா ர், தி வா ர் மற் ம் நாகப்பட்டினம் மாவட்டக் 

கடேலாரப் பகுதிகைளத் தவிர), கல்லடி, கு பன், பள்ளன், பண்ணாடி மற் ம் வத்திரியன் 

18 ேடாம், ெதாம்பரா, ைபதி, பாேன 

19  ேதாம்பன் 

20 ெகாடகலி 

21 ெகாடடா 

22 ேகாசாங்கி 

23 ெஹாைலயா 

24 ஜக்கலி 

25 ஜம்  

26 
கைடயன் (தி ெநல்ேவலி, த் க்குடி, ராமநாத ரம், க்ேகாட்ைட, தஞ்சா ர், தி வா ர் 

மற் ம் நாகப்பட்டினம் ஆகிய மாவட்டங்களில்). 
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27 
கக்காளன் (கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தி ம், தி ெநல்ேவலி மாவட்டம் ெசங்ேகாட்ைட 

வட்டத்தி ம்) 

28 நீக்கப்பட்ட  

29 கணக்கன், பாடண்ணா (நீலகிரி மாவட்டம்) 

30 கரிம்பாலன் 

31 
கவரா (கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தி ம், தி ெநல்ேவலி மாவட்டம் ெசங்ேகாட்ைட 

வட்டத்தி ம்) 

32 ேகாலியன் 

33 கூசா 

34 
கூத்தன், கூடன்(கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தி ம், தி ெநல்ேவலி மாவட்டம் ெசங்ேகாட்ைட 

வட்டத்தி ம்) 

35 நீக்கப்பட்ட  

36 குறவன், சித்தனார் 

37 மாதாரி 

38 மாதிகா 

39 ைமலா 

40 மாலா 

41 
மன்னன் (கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தி ம், தி ெநல்ேவலி மாவட்டம் ெசங்ேகாட்ைட 

வட்டத்தி ம்) 

42 மாவிலன் 

43 ேமாகர் 

44 ண்டலா 

45 நலேகயா 

46 நாயாதி 

47 
பாதண்ணன் (கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தி ம், தி ெநல்ேவலி மாவட்டம் ெசங்ேகாட்ைட 

வட்டத்தி ம்) 

48 பகைட 

49 நீக்கப்பட்ட  

50 பள் வன் 

51 பம்பாடா 

52 
பாணன் (கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தி ம், தி ெநல்ேவலி மாவட்டம் ெசங்ேகாட்ைட 

வட்டத்தி ம்) 

53 பஞ்சமா 

54 நீக்கப்பட்ட  

55 பன்னியாண்டி 

56 பைரயன், பறயன், சாம்பவார் 

57 
பரவன் (கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தி ம், தி ெநல்ேவலி மாவட்டம் ெசங்ேகாட்ைட 

வட்டத்தி ம்) 

58 
பதியன் (கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தி ம், தி ெநல்ேவலி மாவட்டம் ெசங்ேகாட்ைட 

வட்டத்தி ம்) 

59 ைலயன், ேசரமர் 

60 திைர வண்ணான் 

61 ராேணயர் 

62 சாமாகாரா 

63 சாம்பான் 

64 சபரி 

65 ெசம்மான் 

66 
தாண்டன் (கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தி ம், தி ெநல்ேவலி மாவட்டம் ெசங்ேகாட்ைட 

வட்டத்தி ம்) 

67 ேதாட்டி 
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68 தி வள் வர் 

69 வல்ேலான் 

70 வள் வன் 

71 
வண்ணான் (கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தி ம், தி ெநல்ேவலி மாவட்டம் ெசங்ேகாட்ைட 

வட்டத்தி ம்) 

72 நீக்கப்பட்ட  

73 ேவலன் 

74 
ேவடன் (கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தி ம், தி ெநல்ேவலி மாவட்டம் ெசங்ேகாட்ைட 

வட்டத்தி ம்) 

75 ெவட்டியான் 

76 
ேவட் வன் (கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தி ம், தி ெநல்ேவலி மாவட்டம் ெசங்ேகாட்ைட 

வட்டத்தி ம்) 
 

 

 

அ ந்ததியர் பட்டியல் 

1 ஆதி ஆந்திரர் 

5 அ ந்ததியர் 

12 சக்கிலியன் 

37 மாதாரி 

38 மாதிகா 

48 பகைட 

67 ேதாட்டி 
 
 

பிரி  – ஆ 

பழங்குடியினர் பட்டியல் 

1 ஆதியன் 

2 ஆரநாடான் 

3 எரவள்ளன் 

4 இ ளர் 

5 காடர் 

6 
கம்மாரா (கன்னியாகுமரி மாவட்ட ம், தி ெநல்ேவலி மாவட்டம் ெசங்ேகாட்ைட 

வட்ட ம் நீங்கலாக) 

7 
காணிக்கர், காணிக்காரன் (கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தி ம், தி ெநல்ேவலி மாவட்டம் 

ெசங்ேகாட்ைட வட்டத்தி ம்) 

8 காணியான், கணியன் 

9 காட்  நாயகன் 

10 ெகாக்கேவலன் 

11 ெகாண்டகாப் கள் 

12 ெகாண்டாெரட்டிகள் 

13 ெகாராகா 

14 
ேகாடா (கன்னியாகுமரி மாவட்ட ம், தி ெநல்ேவலி மாவட்டம் ெசங்ேகாட்ைட வட்ட ம் 

நீங்கலாக) 

15 குடியா, ேமலக்குடி 

16 குறிச்சன் 

17 கு ம்பர் (நீலகிரி மாவட்டத்தில்) 

18 கு மன்கள் 

19 மகாமலசார் 

20 மைல அைரயன் 
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21 மைலப் பண்டாரம் 

22 மைல ேவடன் 

23 மைலக்குறவன் 

24 மலசார் 

25 
மலயாளி (தர்ம ரி, கி ஷ்ணகிரி, ேவ ர், தி வண்ணாமைல, க்ேகாட்ைட, ேசலம், 
நாமக்கல், வி ப் ரம், கட ர், தி ச்சிராப்பள்ளி, க ர், அரிய ர் மற் ம் ெபரம்ப ர் 
மாவட்டங்கள்) 

26 மலயக்கண்டி 

27 மன்னன் (சாதி) 

28 கர், வன் 

29 த் வன் 

30 பள்ேளயன் 

31 பள்ளியன் 

32 பள்ளியர் 

33 பாணியர் 

34 ேசாலகா 

35 
ேதாடர் (கன்னியாகுமரி மாவட்ட ம், தி ெநல்ேவலி மாவட்டம் ெசங்ேகாட்ைட வட்ட ம் 

நீங்கலாக) 

36 உரளி 
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பிற்ேசர்க்ைக -II 

 

klqp<!upqbqz<!hbqe<xkx<gie!sie<xqkp<!

 

kqV//kqVlkq/osz<uq …………………………………… (ohbi<*! ------ uGh<H! Lkz<! ---- uGh<H!

ujv?! klqjph<! hbqx<Xolipqbigg<! ogi{<M! ------ N{<M! Lkz<! ----- N{<M! ujv!

-h<ht<tqbqz<!hck<kii<!weUl<?!Olx<Gxqh<hqm<m!uGh<HgTg<gie!hch<hqje!kqVh<kqgvlig!fqjxU!

osb<kii<!weUl<!sie<xtqg<gh<hMgqxK/!!!

!

kqV//kqVlkq/osz<uq …………………………………… (ohbi<*!nui<gTg<G!klqp<!upqbqz<!gz<uq!

upqbqz<! gz<uq! hbqZl<! li{ui<gTg<gig! upr<gh<hMl<! gz<uq! dkuqk<okijg!

upr<gh<hm<mK/upr<gh<hmuqz<jz/!

 

klqp<!upqbqz<!hck<OkiVg<gie!Le<Eiqjl!ntqg<Gl<!)kqVk<ks<*!sm<ml<?!3131!hqiqU!3!)d*e<!gQp<?!

Nkiv! Nu{r<gjt! siqhii<k<kke<! nch<hjmbqz<! -s<sie<xqkp<! upr<gh<hMgqxK/!

-u<Ut<tmg<gr<gtqe<! d{<jlk<ke<jlg<G! -s<sie<xqkpqz<! jgobih<hlqm<Mt<tui<!

LPh<ohiXh<Hjmbui<!Nuii</!!

!

 

                                                                                          jgobih<hl<!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Lkz<ui<!/!kjzjl!Nsqiqbi</!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!lium<mg<!gz<uq!nZuzi</    !
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Lke<jlg<!gz<uq!nZuzi<!

-ml<;!!!!!!!!!!!!!!!!gz<uq!fqXuek<kqe<!!!!!!!lium<m!Nkqkqviuqmi<!fz!nZuzi<!

fit<;!!!!!!!!!!!!!!nZuzg!Lk<kqjv!!!!njzOhsq!w{<......................................!

 

# Oki<ui<! ye<X! Lkz<! hk<kil<! uGh<H! ujv! /! he<eqov{<mil<! uGh<H! ujv! ouu<OuX!

ht<tqgtqz<!hbqe<Xt<tii<!weqz<?!kie<!hbqe<x!yu<ouiV!ht<tqbqZl<!keqk<keqbig!sie<xqkjph<!

ohx!Ou{<Ml</!



 

33 
 

பிற்ேசர்க்ைக -II (A) 
 

klqp<!upqbqz<!hbqe<xkx<gie!sie<xqkp<!

 

kqV//kqVlkq/osz<uq …………………………………… (ohbi<*! ------ hch<hqje!

)hm<mbl</hm<ml</LKfqjz!hm<ml<!Ohie<xju*!klqjph<!hbqx<Xolipqbigg<!ogi{<M!------ N{<M!

Lkz<! ----- N{<M! ujv! -f<fqXuek<kqz<! hck<kii<! weUl<?! nh<hch<hqje! .............................!

)hm<mbl</hm<ml</LKfqjz! hm<ml<! Ohie<xju*! kqVh<kqgvlig! fqjxU! osb<kii<! weUl<!

sie<xtqg<gh<hMgqxK/!!!

!

kqV//kqVlkq/osz<uq …………………………………… (ohbi<*!nui<gTg<G!klqp<!upqbqz<!gz<uq!

upqbqz<! gz<uq! hbqZl<! li{ui<gTg<gig! upr<gh<hMl<! gz<uq! dkuqk<okijg!

upr<gh<hm<mK/upr<gh<hmuqz<jz/!

 

klqp<!upqbqz<!hck<OkiVg<gie!Le<Eiqjl!ntqg<Gl<!)kqVk<ks<*!sm<ml<?!3131!hqiqU!3!)d*e<!gQp<?!

Nkiv! Nu{r<gjt! siqhii<k<kke<! nch<hjmbqz<! -s<sie<xqkp<! upr<gh<hMgqxK/!

-u<Ut<tmg<gr<gtqe<! d{<jlk<ke<jlg<G! -s<sie<xqkpqz<! jgobih<hlqm<Mt<tui<!

LPh<ohiXh<Hjmbui<!Nuii</!!

!

 
                                                                                           jgobih<hl<!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!hkquiti</Lkz<ui<!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Oki<Ug<!gm<Mh<him<M!nZuzi</    !
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!gz<uq!fqXuek<!kjzui<!/!-bg<Gfi<!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!okipqz<Fm<hg<!gz<uq!-bg<Gfi</!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!-j{!-bg<Gfi</!
-ml<;!!!!!!!!!!!!!!!!gz<uq!fqXuek<kqe<!!!!!!!hz<gjzg<gpgr<gtqe<!hkquiti<<!!

fit<;!!!!!!!!!!!!!!nZuzg!Lk<kqjv!!!!njzOhsq!w{<......................................!

 
# Oki<ui<!ouu<Ouxie!hch<Hgjt!ouu<OuX!fqXuer<gtqz<!fqjxU!osb<Kt<tii<!weqz<?!kie<!

hch<hqje! fqjxU! osb<k! yu<ouiV! fqXuek<kqZl<! keqk<keqbig! -s<sie<xqkjph<! ohx!

Ou{<Ml</!
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பிற்ேசர்க்ைக -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 
                 with office seal 

 
* Exact date of candidate retirement  
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பிற்ேசர்க்ைக -IV 

 
   

 
 

 
 

தமிழ்நா  தி நங்ைககள் நல வாரியம் 

ச க நலம் மற் ம் சத் ண  திட்டத் ைற 

அைடயாள அட்ைட 

 

 
ைகப்படம்  

 
 

 

பிறப் ப் ெபயர்               :   
தி நங்ைகயின் ெபயர்    : 
தற்ேபாைதய கவரி      : 

 
 
உ ப்பினர் ைகெயாப்பம்                 மாவட்ட ச க நகல அ வலர்   

 
 
 

உ ப்பினர் எண்       : 
 
நிரந்த்ர கவரி       : 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                    



 

36 
 

பிற்ேசர்க்ைக -V 
 

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

(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.  
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பிற்ேசர்க்ைக -VI 

FORMAT FOR NO-OBJECTION CERTIFICATE FOR APPLYING UNDER 20% 
DEPARTMENTAL QUOTA 

NO-OBJECTION CERTIFICATE FOR APPLYING UNDER 20% DEPARTMENTAL QUOTA 
IN THE RECRUITMENT OF SUB-INSPECTORS OF POLICE (Taluk and Armed Reserve) 

2022 
Rc.No.  Office of the COP/Superintendent of Police/Commandant 

-------- City/District/Battalion. 
Dated : 

1.  NAME OF THE POLICE PERSONNEL 
APPLYING UNDER DEPARTMENTAL 
QUOTA 

 

2.  PRESENT RANK  & NUMBER  
3.  PRESENT PLACE OF WORKING  
4.  DATE OF BIRTH  
5.  DATE OF ENLISTMENT  
6.  DATE OF COMPLETION OF 5 YEARS OF 

SERVICE 
 

7.  EDUCATIONAL QUALIFICATION  
8.  PUNISHMENTS AWARDED IN HIS/HER 

ENTIRE SERVICE OTHER THAN THE 
MINOR PUNISHMENTS i.e. BLACK 
MARK, REPRIMAND AND CENSURE? IF 
YES, GIVE DETAILS 
Note: If the candidate does not having 
any punishment in his/her service, in 
the box “NIL” should be noted and in 
any way it should not be left “BLANK“. 

 

 
I hereby certify that Thiru/Selvi/Tmt-----------, is eligible to apply under 20% 
departmental quota as per the requirement of Rule 14 of TNPSS / TNSPSSRules of Sub-
Inspector of Police.  

 Signature of the Officer: 
                                                    

Name: 
                                                    
Designation: 
                                                    

Date:

        OFFICE SEAL 
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பிற்ேசர்க்ைக -VII 

FORMAT FOR NO-OBJECTION CERTIFICATE FOR STATE / CENTREAL GOVERNMENT 

/PUBLIC SECTOR UNDERTAKING  

 
This is certify that Thiru/Tmt/Selvi-----------------------------------------(Name) 

employed as --------------------- --------(designation) in this Office from -----------

--------------------------------------(specify the date from which appointed), who is 

regularly/temporarily appointed and who is a probationer/approved 

probationer/ full Member, had applied for the post of -------------------------------

---- called for by the Tamil Nadu Uniformed Services Recruitment Board, 

directly/through online application form to the Tamil Nadu Uniformed Services 

Recruitment Board and informed the fact to this department/organization. 

This department / organization has 'no objection' for processing the said 

application of the individual by the Tamil Nadu Uniformed Services 

Recruitment Board, subject to the condition that the particulars furnished by 

the individual are found to be correct.  

 

 

Appointing Authority.  
(Signature with Seal)".  

 

(Strike out which is not applicable)".  
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                                                    பிற்ேசர்க்ைக -VIII 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட விைளயட்  கழகங்களின் விபரம் 
 

Sl. 
No. 

Name of the Games 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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பிற்ேசர்க்ைக -IX 

ம த் வத் ேதர்  விவரம் 

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) 

 
E.N.T. 
 
Ears: 
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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., 
 
Whether the candidate has knock knees,                                   
Bow legs, Flat foot, etc., 
 
Locomotor system 
 
Any abnormality like painful shoulder, etc., 
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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: 

 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 
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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. 

(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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பிற்ேசர்க்ைக –X 

எ த் த் ேதர்  நைடெப ம் ைமயங்கள் 

வ. 

எண். 
ேதர்  ைமயம் 

வ. 

எண். 
ேதர்  ைமயம் 

01 ெசன்ைன 20 அரிய ர் 
02 தி வள் ர் 21 ெபரம்ப ர்  
03 ெசங்கல்பட்  22 க ர்  
04 காஞ்சி ரம்  23 தி ச்சி  
05 கள்ளக்குறிச்சி 24 க்ேகாட்ைட  

06 வி ப் ரம் 25 தஞ்சா ர்  
07 கட ர்  26 தி வா ர் 
08 தி வண்ணாமைல 27 மயிலா ைர 

09 தி ப்பத் ர் 28 நாகப்பட்டினம் 
10 இராணிப்ேபட்ைட 29 வி நகர்  
11 ேவ ர் 30 திண் க்கல்  
12 கி ஷ்ணகிரி 31 ேதனி  
13 த ம ரி 32 ம ைர 
14 நாமக்கல் 33 சிவகங்ைக   
15 ேசலம்  34 இராமநாத ரம்     
16 தி ப் ர் 35 ெதன்காசி 

17 ஈேரா   36 தி ெநல்ேவலி 
18 ேகாயம் த் ர்  37 த் க்குடி  
19 நீலகிரி  38 கன்னியாகுமரி 

 

oooOooo 
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