
GJf;Nfhl;il Kjd;ik khtl;l ePjpkd;wk;>
GJf;Nfhl;il ePjpj;Jiw myfpy; cs;s RUf;nfOj;J jl;lr;rh; epiy -3
gzpaplq;fis epug;Gk; nghUl;L jFe;j egh;fis Njh;;e;njLg;gjw;fhd 

tpsk;gu mwpf;if.

khz;GkpF nrd;id cah;ePjpkd;w ePjp Nguhiz   W.P.No.26162/2010,   ehs; 0  2.08.2012   kw;Wk;  
W.A.No.1027/2013,   ehs; 09.06.2014 kw;Wk;   G.O(Ms.) No.44,   njhopyhsh; kw;Wk; Ntiytha;g;G  

(  T2)   Jiw  ,   ehs;  :   11.3.2015  

புதுக்கோ��ட்டை	 மா�வட்	 நீதி�த்துடை� அல��ல் திமா�ழ்நீ�டு நீதி�த்துடை� அடைமாச்சுப்பணி�
��லியா�� உள்ள RUf;nfOj;J jl;lr;rh;  epiy-3  (Kw;wpYk;  jw;fhypfkhdJ)
பதிவ��ளுக்கு நீ�யாமானம் செ&ய்யும் செப�ருட்டு திகுதி� வ�ய்ந்தி நீபர்�ள�	மா�ருந்து
வ�ண்ணிப்பங்�ள் வரகோவற்�ப்படு��ன்�ன.    திகுதி�யுடை	யா நீபர்�ள்  உ��யா &�ன்��திழ்�ள�ன்
செ1ர�க்ஸ் நீ�ல்�ள�ல் சுயசான்ற�ாப்பமிட்டு (Self attestation), இடைணித்து பதிவு     தபால்  
மூலம் �கோ4 கு��ப்ப�	ப்பட்	 உ��யா படிவத்தி�ல் வ�ண்ணிப்ப�க்�ல�ம்.  

gjtpapd; ngah; RUf;nfOj;J jl;lr;rh; ( epiy - III )
(Kw;wpYk; jw;fhypfkhdJ)

rk;gs Kiw Level 10 (Rs. 20,600 - 65,500) + ,ju gbfs;  

fhyp gzpaplq;fs;  10 (gj;J)

fy;tpj;jFjp 1. Fiwe;jgl;r  nghJf;  fy;tpj;  jFjp  mjhtJ
gs;spapWjp  tFg;gpy;  (gj;jhk;  tFg;G)  my;yJ
mjw;F rkkhd fy;tpj; jFjpapy; Njh;r;rp ngw;W>
Nky;epiyg;gs;spf; fy;tp my;yJ fy;Yhhpf; fy;tp
gbg;gpy;  Nrh;tjw;fhd  jFjp  ngw;wpUj;jy;
Ntz;Lk;.

2. muR njhopy;El;gj; jl;lr;R kw;Wk; RUf;nfOj;Jj;
Njh;T  ,uz;bYk;  fPo;fz;lthW  Njh;r;rp
ngw;wpUj;jy; Ntz;Lk;.

i. jkpo; kw;Wk; Mq;fpyj;jpy; KJepiy 
(my;yJ)

ii. jkpopy; KJepiy kw;Wk; Mq;fpyj;jpy; ,sepiy
(my;yJ)

iii. Mq;fpyj;jpy; KJepiy kw;Wk; jkpopy; ,sepiy
(kw;Wk;)

vi. fzpdp mwpT ngw;wpUf;f Ntz;Lk;.

Fwpg;G
RUf;nfOj;Jj; jl;lr;rh; (epiy-3) njhpT Kiw:

1) Kjypy; ,dk; (i) ,y; Fwpg;gpl;Ls;s njhopy; 
El;gf; fy;tpj; jFjpAila tpz;zg;gjhuu;fs; 
Kjypy; njhpT nra;ag;gLth;.



2) ,dk; (i) ,y; Fwpg;gpl;Ls;s njhopy; El;gf; 
fy;tpj; jFjpAila tpz;zg;gjhuuh;fs; fpilf;fg;

ngwhtpby; ,dk; (ii) -,y; Fwpg;gpl;Ls;s njhopy; 
El;gf; fy;tpj; jFjpAila tpz;zg;gjhuu;fs; 
njhpT nra;ag;gLth;.

3) ,dk; (i) kw;Wk; (ii) -,y; Fwpg;gpl;Ls;s njhopy; 
El;gf; fy;tpj; jFjpAila tpz;zg;gjhuu;fs; 

fpilf;fg; ngwhtpby; ,dk; (iii) -,y; 
Fwpg;gpl;Ls;s njhopy; El;gf; fy;tpj; jFjpAila
tpz;zg;gjhuu;fs; njhpT nra;ag;gLth;.

Fwpg;G 
',ilepiy" jur;rhd;wpjio 'KJepiy" 
juj;jpw;F ,izahdjhf fUj ,ayhJ. 

Fwpg;G:
(1) gs;spapWjp tFg;G (gj;jhk; tFg;G) my;yJ mjw;F rkkhd fy;tpapy;

Njh;r;rp  ngwhjth;fs;  mjw;F  Nkw;gl;l  fy;tpj;jFjpapidg;

ngw;wpUe;jhYk; tpz;zg;gpf;fj; jFjpaw;wth;fshth;.

(2) ,izahd  fy;tpj;jFjpapidf;  NfhUk;  tpz;zg;gjhuh;fs;  mjw;F

rhd;whf  rkh;g;gpf;Fk;  murhiz>  ,j;Njh;tpw;F  mwptpg;G  ntspahd

ehSf;F Kd;djhf ntspaplg;gl;bUf;f Ntz;Lk;.  mwptpg;G ntspahd

ehSf;Fg;gpd; ntspaplg;gl;l murhiz Vw;Wf;nfhs;sg;glkhl;lhJ. 

   காலிபணியிடங்களுக்கானவயதுவரம்பு
      01.09.2021         ம் தேததியன்றுவயதுவரம்பு  

                    பிரிவுகள்
குறை�ந்தபடச்
வயது வரம்பு

அதிகபடச் வயது வரம்பு 

           O.C.     B.C. and
      M.B.C 

       SC/ST

ப�ொது

18 வயாது
நீ�டை�வடை	ந்து
இருக்�கோவண்டும்

            32               34             37

  மொற்றுத்திறனொளி (40% ஊனம்)     32 + 10= 42      34 + 10 = 44 37 + 10 = 47

  குறைறந்த�ட்ச ப�ொது கல்வி
 தகுதி எஸ்.எஸ்.எல்.  சி /  �த்தொம்

   வகு�்பு தேதரச்ச்ி உள்ள �தவிக்கு
   விண்ண�்பிக்கும் அதிக கல்வி

 தகுதிப�ற்றவரக்ள்

           32 No Age Limit     No Age Limit

 முன்னொள்இரொனுவத்தினர்      No Age Limit No Age Limit     No Age Limit

  குறைறந்த�ட்ச ப�ொது கல்வி
 தகுதி எஸ்.எஸ்.எல்.  சி /  �த்தொம்

   வகு�்பு தேதரச்ச்ி உள்ள �தவிக்கு
    விண்ண�்பிக்கும் அதிக கல்வி

    தகுதி ப�ற்ற ஆதரவற்ற
விதறைவகள்

     No Age Limit No Age Limit     No Age Limit

(         வயதுவரம்புசலுறைககள் நறைடமுறை�யிலுள்ளஅரசுஆறைணகள்ம�்றும்அரசு
   விதிமுறை�களின் படிறசயல்படுத்தப்படும் )



 குறிப்பு :     மொண்�றைம பசன்றைன உயர் நீதிமன்றத்தினொல் நீதி�்தே�ரொறைண
எண்.6378/2018    மற்றும் பதொகு�்பு வழக்குகளில் 30.04.2019   ம் தேததியன்று பிற�்பிக்க�்�ட்ட

     உத்தரவின்�டி தமிழ்நொடு நீதித்துறைறயில் தற்கொலிகமொக �ணிபுரிந்த அல்லது
    �ணிபுரியும் �ணியொளரக்ள் அவரக்ள் ஆரம்�த்தில் 10(அ)(i)   என்ற அடி�்�றைடயில்

     �ணியமரத்்த�்�ட்டதே�ொது தேமற்குறி�்பிட்ட வயது வரம்பு தகுதியிறைன ப�ற்றிரு�்பின்
       அவரக்ளுக்கு தேமதேல குறி�்பிட�்�ட்ட அதிக�ட்ச வயது வரம்பு ப�ொருந்தொது என

பதரிவிக்க�்�டுகிறது. 

,d Row;rp Kiw gpd;tUkhW

t. vz;. ,d Row;rp vz;. gzpaplq;fspd;
vz;zpf;if

1 24 B.C. (other than BCM) 1

2 25 G.T. (NP) 1

3 26 S.C. (W) 1

4 27 G.T. 1

5 28 M.B.C./DC - (P) 1

6 29 G.T. (W) 1

7 30 B.C. (other than BCM) (W) 1

8 31 G.T. (Ex.M) 1

9 32 S.C.(A) (NP) (PSTM) 1

10 33 M.B.C./DC (NP) 1

  பணி சான்றிதழ்

     மொண்�றைம பசன்றைன உயர் நீதிமன்றத்தினொல் நீதி�்தே�ரொறைண எண்.6378/2018
   மற்றும் பதொகு�்பு வழக்குகளில் 30.04.2019   ம் தேததியன்று பிற�்பிக்க�்�ட்ட

   உத்தரவின்�டி தமிழ்நொடு நீதித்துறைறயில் 10(அ)(i)    ன் கீழ் �ணிபுரிந்த அல்லது
     �ணிபுரியும் தற்கொலிக �ணியொளரக்ள் தங்களுறைடய விண்ண�்�துடன் உரிய

       அதிகொர அலுவலகத்தில் ப�ற�்�ட்ட �ணி சொன்றிதழின் நகறைல இறைணத்து அனு�்�
தேவண்டும்.        �ணி சொன்றிதழ் ப�றுவதில் ஏதேதனும் சிரமம் உள்ள விண்ண�்�தொரரக்ள்

      அவரக்ள் விண்ண�்பிக்கும் �தவிக்கு அறிவிக்க�்�டும் எழுத்து தேதரவ்ின் தேததிக்கு
      முன்�ொக தேமற்�டி �ணி சொன்றிதறைழ தொக்கல் பசய்வதற்கொன உறுதிபமொழியிறைன

   விண்ண�்�த்தில்குறி�்பிட்டுஅனு�்பினொல் தே�ொதுமொனது. 

 தேதர்ந்றதடுக்கபடும்முறை�  :  

(  அ  )      எழுத்துதேதரவ்ுமுறை�  :  

   எழுத்து தேதரவ்ில் 35   தேகள்விகள் (  பகொள்குறி வறைக)  பகொடுக்க�்�டட்ு

இருக்கும்.      ஒவ்பவொரு சரியொன விறைடக்கும் 2   மதி�்ப�ண்கள்

வழங்க�்�டும்.    கொலஅளவு 60  நிமிடங்கள் ( One Hour ). 



     வினாத்தாள் கீழ்க்கண்டபகுதிகறைள உள்ளடக்கியது :

 �குதிஅ :    ப�ொதுஅறிவு

   �குதிஆ (i)   :    ப�ொதுதமிழ்

(ஆ)      றசய்முறை�தேதரவ்ு  (15   மதிப்றபண்கள்  )   

RUf;nfOj;J  nra;Kiw  Njh;T  eilngWk;>  mjpy;  RUf;nfOj;jpy;

vLf;fg;gl;lij fzpzpapy; jl;lr;R nra;J fhl;l Ntz;Lk;.

  தேநரம்ுகத் தேதரவ்ுக்கு,  இட ஒதுக்கீட்டு விதிறைய�் பின்�ற்றி,  கொலி�்

�ணியிடங்களின் எண்ணிக்றைக மற்றும் தகுதிப�ற்ற விண்ண�்�தொரக்றைள�்

ப�ொறுத்து 1:5 அல்லது  புதுக்தேகொடற்ைடமுதன்றைம மொவட்ட நீதி�தி,  அவரக்ளது  முடிவின்

அடி�்�றைடயில், விண்ண�்�தொரரக்ளின்   எண்ணிக்றைகமுடிவுபசய்ய�்�டும்.

 தேநரம்ுகத் தேதரவ்ின் தேநொக்கதேம  விண்ண�்�தொரரின் மனவிழி�்புநிறைல,

திறன்கள்,  மன�்�ொங்கு,  ஒழுக்கபநறி,  தகவல் பதொடரப்ு திறன்,  �ண்பு மற்றும்

தகுதியுறைடறைம ஆகியவற்றைற மதி�்பீடு பசய்வதொகும். 

குறிப்பு :       விண்ண�்�தொரரக்ளொல் தொக்கல் பசய்ய�்�டும் அனு�வ சொன்றிதறைழ

       மட்டுதேம அடி�்�றைடயொக பகொண்டு அவர் தகுதியொனவர் அல்லது ப�ொருத்தமொனவர்

    எனதொனொகதேவஎவ்விதகருத்தும் பகொள்ள�்�டமொட்டொது. 

 கறைடசிநாள்:  விண்ண�்�ங்கறைள (      ஒரு �ொஸ்தே�ொரட்் அளவு புறைக�்�டம் உரிய இடத்தில்

ஒட்ட�்�ட்டு,   உரிய சுயசொன்பறொ�்�த்துடன்)     தற்தே�ொது �ணி பசய்யும் வி�ரங்களுடனும்

(  எதுவும் இரு�்பின்)   அறைனத்து கல்விசச்ொன்றிதழ்கள்,   ஜொதிசச்ொன்றிதழ் மற்றும்

  முன்னுரிறைமக்கொன சொன்றிதழ்கள் (ஊனமுற்தேறொர,்     ஆதரவற்ற விதறைவ மற்றும் கல�்புத்

 திருமணம் தே�ொன்றறைவ)       மற்றும் பிற சொன்றிதழ்களின் நகல்கறைள உரிய சுய

 சொன்பறொ�்�த்துடன் (Self  attestation)    கீழ்க்கொணும் முகவரிக்கு 18.10.2021   ம் தேததிக்குள்

  இவ்வலுவலகத்திற்குகிறைடக்குமொறு   பதிவுதபாலில்மட்டுதேம   அனு�்� தேவண்டும்.

  முதன்றைமமாவட்ட நீதிபதி,
  முதன்றைமமாவட்ட நீதிமன்�ம்,

  புதுக்தேகாட்றைடமாவட்டம் - 622 001.

(          காலதாமதமாககறைடசிநாள்அன்றுஅலுவலகதேநரம்அதாவது மாறைல 5.45  க்குபி�கு
     றப�ப்படும் விண்ணப்பங்கள் எக்காரணம்றகாண்டும் ஏ�்றுக்றகாள்ளபடமாட்டாது)

கோமாற்�ண்	 நீ�யாமானத்தி�ற்கு திகுதி�யா�ன நீபர்�டைள கோதிர்வு செ&ய்யாகோவ� அல்லது
கோநீர்��ணிடைல ஒத்தி� டைவக்�கோவ� மாற்றும் சூழ்நீ�டைல ஏற்படின் இந்தி வ�ளம்பர அ��க்டை�டையா
எவ்வ�தி முன்ன��வ�ப்பும் இன்�� ரத்து செ&ய்யாகோவ� முதின்டைமா மா�வட்	 நீதி�பதி�,
புதுக்கோ��ட்டை	 அவர்�ளுக்கு முழு அதி���ரம் உள்ளது.   இத்து	ன் செதி��வ�க்�ப்பட்டுள்ள
வ�ண்ணிப்பதி�ரர்�ளுக்��ன அ��வுடைரடையா திவ��து படித்து ப�ன்பற்றுமா�று
கோ�ட்டுக்செ��ள்ளப்படு���து.   செ&�ல்லப்பட்டுள்ள அ��வுடைர�ள் ப�ன்பற்�ப்ப	�மால்
இருக்கும்பட்&த்தி�ல், செப�ப்படும் வ�ண்ணிப்பங்�ள் நீ�ர����ப்புக்கு உள்ள�க்�ப்படும்.  

புதுக்கோ��ட்டை	                          முதின்டைமா மா�வட்	 நீதி�பதி�,
நீ�ள்: 27.09.2021         முதின்டைமா மா�வட்	 நீதி�மான்�ம், துக்கோ��ட்டை	.



tpz;zg;gjhuu;fSf;fhd mwpTiufs;

1. வ�ண்ணிப்பங்�ள் வடைரயாறுக்�ப்பட்	 படிவத்தி�ல் பூர்த்தி� செ&ய்யாப்பட்டு (உ��யா
படிவத்தி�டைன இந்நீதி�மான்� இடைணியாதிள வடைலதிளத்தி�லிருந்து பதி�வ��க்�ம்
செ&ய்யாவும் -  website  :  https://districts.ecourts.gov.in/pudukkottai )  பதிவுத்தபால்
மூலமா�� மாட்டுகோமா அனுப்பப்ப	 கோவண்டும்.  கோவறு வடை�யா�ல் அனுப்பப்படும்
வ�ண்ணிப்பங்�ள் ஏற்றுக் செ��ள்ளப்ப	 மா�ட்	�து.

2 ஒரு திப�ல் உடை�யா�ல் ஒரு வ�ண்ணிப்பம் மாட்டுகோமா அனுப்பப்ப	 கோவண்டும்.  

3. tpz;zg;gjhuh; xU fthpy; jdJ Ra tpyhrj;ij vOjp mjpy; ];lhk;g; (&.30)
xl;lg;gl;L G+h;j;jp nra;j tpz;zg;gj;Jld; mDg;g Ntz;Lk;.

4. ப�ஸ்கோப�ர்ட் அளவு புடை�ப்ப	ம் வ�ண்ணிப்பத்தி�ன் உ��யா இ	த்தி�ல் ஒட்	ப்பட்டு,
புடை�ப்ப	த்தி�ன் கோமால் வ�ண்ணிப்பதி�ரர் டை�செயா�ப்பம் இ	 கோவண்டும்.   கோமாலும் உ��யா
&�ன்��திழ்�ள�ன் நீ�ல்�ள் சுயா &�ன்செ��ப்பம் (Self  Attestation)  செ&ய்து வ�ண்ணிப்பத்து	ன்
இடைணித்து அனுப்ப கோவண்டும்.    எக்��ரணிம் செ��ண்டும் அ&ல் &�ன்��திழ்�டைள
வ�ண்ணிப்பத்து	ன் இடைணித்து அனுப்பக் கூ	�து.   இருப்ப�னும்,  கோநீர்மு�த் கோதிர்வ�ற்கு
செதி��வு செ&ய்யாப்படும் வ�ண்ணிப்பதி�ரர்�ள்,  கோநீர்மு�த் கோதிர்வ�ல் �லந்து செ��ள்ளும் கோப�து
அடைனத்து அ&ல் &�ன்��திழ்�டைளயும் தி�க்�ல் செ&ய்யாகோவண்டும்.   சுயா&�ன்செ��ப்பமா�ட்	
நீ�ல்�ள் இடைணிக்�ப்ப	�தி வ�ண்ணிப்பங்�ள் எவ்வ�தி முன்ன��வ�ப்புமா�ன்�� முற்��லும்
நீ�ர����க்�ப்படும்.

5. முழுடைமாயா�� பூர்த்தி� செ&ய்யாப்ப	�தி வ�ண்ணிப்பங்�ள் மாற்றும் திவ��ன தி�வல்�ள்
செ��ண்டுள்ள வ�ண்ணிப்பங்�ள் முற்��லும் நீ�ர����க்�ப்படும்.

6. வ�ண்ணிப்பத்தி�ல் கு��ப்ப�	ப்பட்டிருக்கும் தி�வல்�ள் திவ��னடைவ என செதி��யாவரும்
பட்&த்தி�ல்,  அவ்வ�ண்ணிப்பதி�ர��ன் வ�ண்ணிப்பம் எவ்வ�தி முன்ன��வ�ப்புமா�ன்��
நீ�ர����க்�ப்படும்.

7. முன்னு��டைமா கோ��ரும் கோநீர்வு�ள�ல்,   முன்னு��டைமாக்��ன உ��யா &�ன்��திழ்�ள�ன் நீ�ல்�ள்
வ�ண்ணிப்பத்து	ன் இடைணிக்�ப்ப	 கோவண்டும்.  திவறும்பட்&த்தி�ல் வ�ண்ணிப்பம் முற்��லும்
நீ�ர����க்�ப்படும்.

8. திமா�ழ்வ4�க் �ல்வ�க்��� ஒதுக்�ப்பட்	 இனசு4ற்&� முடை�க்கு,  உ��யா &�ன்��திழ்�ள�ன்
நீ�ல்�ள் இடைணிக்�ப்ப	 கோவண்டும்.  திவறும்பட்&த்தி�ல் வ�ண்ணிப்பம் முற்��லும்
நீ�ர����க்�ப்படும்.

9. வ�ண்ணிப்பத்தி�ரர் தினது இருப்ப�	ச் &�ன்று கு��த்து (i)  ஆதி�ர் அட்டை	,  (ii)  வ�க்��ளர்
அடை	யா�ள அட்டை	,  (iii)  ஓட்டுநீர் உ��மாம்,  (iv)  குடும்ப அட்டை	,  (v)  வங்��க் �ணிக்கு
புத்தி�த்தி�ன் முதில் பக்�ம் ஆ��யாவற்��ல் ஏகோதினும் இரண்டின் நீ�ல்�டைள சுயா
&�ன்செ��ப்பமா�ட்டு வ�ண்ணிப்பத்து	ன் இடைணித்து அனுப்ப கோவண்டும்.  திவறும்பட்&த்தி�ல்



வ�ண்ணிப்பம் முற்��லும் நீ�ர����க்�ப்படும்.

10. வ�ண்ணிப்ப படிவத்தி�ன் கு��ப்ப�ட்	 இ	த்தி�ல்,  வ�ண்ணிப்பதி�ர��ன் டை�செயா�ப்பம் இல்ல�தி
வ�ண்ணிப்பங்�ள் முற்��லும் நீ�ர����க்�ப்படும்.

11. செப�ய்யா�ன வ�க்கு��தி��டைள செ&�ல்லி,  திவ��ன வ4�யா�ல் கோவடைல வ�ங்�� திருவதி�� கூறும்
இடை	த்திர�ர்�ள�	ம் வ�ண்ணிப்பதி�ரர்�ள் மா��வும் �வனமா�� இருக்குமா�று
எச்&��க்�ப்படு����ர்�ள். 

12. இதுகோப�ன்� திவ��ன மாற்றும் கோநீர்டைமாயாற்� நீபர்�ள�ல் வ�ண்ணிப்பத்தி�ரர்�ளுக்கு ஏற்படும்
எந்திசெவ�ரு இ4ப்புக்கும் இந்நீதி�மான்�ம் செப�றுப்பல்ல.

13. திமா�ழ்நீ�டு நீதி� அடைமாச்சுப் பணி� வ�தி� 16(அ)(1)ன் �ழ் திற்��லி�மா�� பணி�யாமார்திப்பட்டு
பணி�பு��ந்தி மாற்றும் திற்கோப�து பணி�பு��யும் வ�ண்ணிப்பதி�ரர்�ள�	மா�ருந்து செப�ப்படும்
வ�ண்ணிப்பங்�ள் மா�ண்புமா�கு செ&ன்டைன உயார்நீதி�மான்�த்தி�ல் நீதி�ப்கோபர�டைணி
எண்.6378/2018  மாற்றும் அத்து	ன் இடைணிந்தி வ4க்கு�ள�ல் 30.04.2019  அன்று
ப��ப்ப�க்�ப்பட்டுள்ள உத்திரவுக்��ணிங்� ப��&லிக்�ப்படும்.

14. ஆதிரவற்� வ�திடைவக்��ன முன்னு��டைமா கோ��ரும் வ�ண்ணிப்பதி�ரர்�ள்,  வருவ�ய் கோ��ட்	
அலுவலர் அவர்�ள�	மா�ருந்து  உ��யா படிவத்தி�ல் செப�ப்பட்	 &�ன்��தி4�ன் நீ�டைல
�ண்டிப்ப�� வ�ண்ணிப்பத்து	ன் இடைணித்து அனுப்பப	கோவண்டும். 

புதுக்கோ��ட்டை	                              முதின்டைமா மா�வட்	 நீதி�பதி�,
நீ�ள்: 27.09.2021.                     முதின்டைமா மா�வட்	 நீதி�மான்�ம்,  

        புதுக்கோ��ட்டை	.



விண்ணப்பபடிவம்

  
1 வ�ண்ணிப்ப�க்கும் பதிவ�யா�ன் செபயார் :  RUf;nfOj;J jl;lr;rh; epiy - 3

2

வ�ண்ணிப்பதி�ர��ன் செபயார் (ஆங்��லத்தி�ல்) 
&�ன்��தி4�ல் உள்ளபடி

:

வ�ண்ணிப்பதி�ர��ன் செபயார் (திமா�4�ல்) 
&�ன்��தி4�ல் உள்ளபடி

:

3 திந்டைதி /  �ணிவர் செபயார் 
:

4 ப��ந்தி கோதிதி� 
:   நொள் மா�திம் ஆண்டு 

5 ப�லினம் : ஆண் / செபண்

6

1)�ல்வ� திகுதி� :

2) செதி�4�ல்நுட்பக் �ல்வ� திகுதி�
( தடட்சச்ு, சுருக்பகழுத்து,   கணிணிஅறிவு)
(உ��யா &�ன்��திழ்�ள�ன் நீ�ல்�டைள 
இடைணிக்�வும்)

:

3)கூடுதில் திகுதி� (   உரிய சொன்றிதழ்களின்
 நகல்கறைளஇறைணக்கவும்)

:

7
�ம்யூன�ட்டி 
(உ��யா &�ன்��திடை4 இடைணிக்�வும்) : (OC / BC / MBC / SC / SCA / ST)

8 ஐா�தி� (உட்ப���வு	ன்) :

9 கோதி&�யாம் /  மாதிம்  :

10 வ&�ப்ப�	ம்  (நீ�ரம் / மா�வட்	ம்) :

11 தி�ருமாணிம் ஆனவர�? :

சுயசொன்பறொ�்
�மிடட்

விண்ண�்�தொ
ரரின்

�ொஸ்தே�ொட்
அளவு

புறைக�்�டம்



12
நீ�ரந்திர மு�வ�� :

13  முன்அனு�வம்உள்ளவரொ? (   ஆம்எனில்
  அதற்கொனசொன்றிதறைழஇறைணக்கவும்) :

14
  முன்னுரிறைம தேகொரு�வரொ ? (ஆம்,  எனில்

  அதற்கொனசொன்றிதறைழஇறைணக்கவும்)
:
:
:

:

:
:

1. ஆதிரவற்� வ�திடைவ 
2. மா�ற்று தி��ன�ள� 
3. முன்ன�ள் இர�னுவத்தி�னர் மாற்றும் முன்ன�ள்
     இரொனுவத்தினறைரசொரந்்தவர்
4. �லப்பு தி�ருமாணிம் 
5.  மற்றறைவ மற

15 திமா�ழ் வ4�க்�ல்வ� முன்னு��டைமா கோ��ரருபவர� ?
(ஆம் என�ல் அதிற்��ன &�ன்��திடை4 
இடைணிக்�வும்)

:                  ஆம் / இல்றைல

16 குற்�வ4க்��ல் திண்	டைன செபற்�வர�? :                  ஆம் / இல்றைல

 17 வ�ண்ணிப்பதி�ரருக்கு எதி�ர�� எந்தி குற்�வ�யால்  
வ4க்கும் நீ�லுடைவயா�ல் உள்ளதி� ? ஆம் என�ல் 
அதின் வ�வரம்.

:                 ஆம் / இல்றைல

18 இடைணிப்பு�ள�ன் பட்டியால் 
:

            தேமதேல வழங்க�்�டட் அறைனத்து விவரங்களும் உண்றைம என உறுதி
அளிக்கிதேறன்.

இ	ம்:                                                                                          வ�ண்ணிப்பதி�ர��ன் டை�செயா�ப்பம் 
நீ�ள்  :


