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Tamil Nadu Uniformed Services Recruitment Board 

தநிழ்ாடு சீருடைப் ணினார் ததர்வுக் குழுநம் 

 
Instructions to the candidates for filling up                                

“One Time Registration” and “Online Application form”  

கணிி யானிாக “ஒருமுறப் திவு” நற்றும் “யிண்ணப்ம் 
சநர்ப்ித்தல்” ததாடர்ா யிண்ணப்தாபர்களுக்கா அிவுறபகள் 

Application can be filled from 12.00 hrs on 28.12.2017 to 23.59 hrs on 

27.01.2018. 

            28.12.2017     12.00         27.01.2018     

23.59                     . 
 
 Interested and eligible candidates should register “One Time 

Registration” and “Online Application” only through online registration portal of 

TNUSRB website (http://www.tnusrbonline.org).  

யிருப்மும் தகுதிமம் யாய்ந்த யிண்ணப்தாபர்கள் தநிழ்ாடு சீருடைப் 

ணினார் ததர்வுக் குழுந யடத்தம் (http://www.tnusrbonline.org) யானிாக 

நட்டுதந “எருமுடப் திவு” நற்றும் “யிண்ணப்ம் சநர்ப்ித்தல்” 

சசனல்ாட்டை கணிி யானிாக சசய்திைல் தயண்டும். 

The Online Application system consists of two parts. 

கணிி யமி யிண்ணப்ம் ன்து இபண்டு குதிகடக் சகாண்ைது. 

1. One Time Registration (எருமுடப் திவு) 

2. Online Application (கணிி யமி யிண்ணப்ம் சநர்ப்ித்தல்) 

 

(i) One Time Registration :- 

The first part is “One Time Registration”. It is only the uploading of 

data of the candidates and it is not an Online Application. 

 

http://www.tnusrbonline.org/
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(i) எருமுடப் திவு :- 

முதல்குதினாது “எருமுடப் திவு” சசய்தல் குதினாகும். 
“எருமுடப் திவு” சசய்தல் னும் முதல் குதி யிண்ணப்தாபர்களுடைன 
யியபங்கட நட்டும் திவு சசய்தல் குதினாகும். “எருமுடப் திவு” 
சசய்தல் ன்து “கணிி யமி யிண்ணப்ம் சநர்ப்ித்தல்” னும் 
சசனன்று. 

(ii) Online Application :- 

The second part is “Online Application”. If the candidate wants to apply 

a particular recruitment he / she should fill the Online Application which is 

available in second part in module.8 under heading “Apply”.    

The new users are advised to submit only one single online application.  

(ii) கணிி யமி யிண்ணப்ம் சநர்ப்ித்தல் :- 

 இபண்ைாம் குதினாது “கணிி யமி யிண்ணப்ம் சநர்ப்ித்தல்” 

குதினாகும். யிண்ணப்தாபர் தான் யிரும்பும் குிப்ிட்ை ததர்வுக்கு 

யிண்ணப்ிக்க யிரும்ிால் அயர் இபண்ைாம் குதினா சதாகுதி-8இல் 

உள் “யிண்ணப்ி” னும் “கணிி யமி யிண்ணப்ம் சநர்ப்ித்தல் 

குதினில் யிண்ணப்ிக்க தயண்டும். 

புதின னார்கள் எதபசனாரு கணிி யிண்ணப்த்டத நட்டுதந 

சநர்ப்ிக்க தயண்டுசந அிவுறுத்தப்டுகிார்கள். 

Pre-requisites for Applying Online Application: 

கணிியமி யிண்ணப்த்டத சநர்ப்ிப்தற்கு ததடயனாடயகள் 

(a) The candidates are advised to carefully fill-in the online application 

form themselves as no change or edit can be done after submission of 

any of the data filled in the online application form.   

(அ) கணிியமி யிண்ணப்ம் சநர்ப்ிக்கப்ட்ை ின்பு, யிண்ணப்த்தில் 
ிபப்ப்ட்ை யியபங்கள் தடமம் ின்ர் நாற்ம் சசய்ன 
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இனாது ன்தால் யிண்ணப்தாபர் கணிியமி யிண்ணப்த்டத 
நிக கயமுைன் தாங்காதய ிபப்ிை அிவுறுத்தப்டுகிார்கள். 
 

(b)   A valid email ID and mobile number is mandatory for creating a new 

profile. Hence candidate should have his / her own valid email ID and 

the mobile number which will be required for registration and it should 

be kept active till the completion of the entire recruitment process to 

receive all important communications from TNUSRB. 

(ஆ) சரினா நின்ஞ்சல் முகயரி நற்றும் டகதசி ண் ஆகின புதின 
யியப சதாகுப்புகட உருயாக்குயதற்கு நிகவும் அயசினநாகும். 
தய யிண்ணப்தாபர்கள் தங்களுக்சக சரினா நின்ஞ்சல் 
முகயரிடனப் (email.ID) சற்ிருக்க தயண்டும். அந்த நின்ஞ்சல் 
முகயரி நற்றும் டகதசி ண்டண இத்ததர்வு முடிமம் யடப 
முக்கினநா தகயல்கட இக்குழுநத்திிருந்து சறுயதற்காக 
சசனல்ாட்டில் டயத்திருக்க தயண்டும். 

(c) In case the candidate does not have a valid personal email ID he/she 

should create his/her new email ID before applying online. 

(இ) யிண்ணப்தாபர் சரினா இடணன நின்ஞ்சல் முகயரி 
சற்ிருக்காயிட்ைால் அயர் யிண்ணப்ிப்தற்கு முன்பு சரினா 
தக்சக திப்ட்ை நின்ஞ்சல் முகயரிடன உருயாக்கிக் சகாள் 
தயண்டும். 

(d) The candidates should keep ready the scanned images and soft copies 

of the following documents which are applicable to him /her before 

registration of the online application. 

 i) Evidence for date of birth (10th  Standard Mark Sheet) 

 ii) S.S.L.C/ 10th standard mark sheet. 

(Candidates with multiple attempt mark sheets should upload all 

mark sheets in a single pdf file). 

 iii) Community certificate 

 iv) NCC certificate 

 v) NSS certificate 

 vi) The scout certificate received from the Hon’ble President of India. 

 vii) Sports / Games certificates 

 viii) Ex-servicemen (Men/Women) Discharge certificate (This 

certificate should be uploaded in a single pdf) / Serving personnel 
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undertaking certificate with the signature of the Commanding 

officer (format given in the Information Brochure). 

 ix) Destitute Widow Certificate issued by the competent authority. 

 
 

x) Identity card issued for Transgenders from the Tamil Nadu 

Transgender Welfare Board. 

 xi) Certificate for having studied 10th standard/Under graduate 

through Tamil medium. 

 xii) Ward certificate issued by the competent authority. 

 xiii) Sports certificate Form.I or Form.II or Form.III for applying under 

10% sports quota. 

 xiv) Scanned copy of his /her recent passport size photo. 

 xv) Scanned copy of his /her full legible signature.  

(ஈ) யிண்ணப்தாபர் கணிியமி யிண்ணப்த்டத ிபப்ிடுயதற்கு 
முன்ர் தங்களுக்கு ததடயனா கீழ்க்காணும் ஆயணங்கட 
நின்னுயல் (Scan) சசய்து அயற்ின் சநன் கல்கட (soft copies) 

தனாபாக டயத்திருத்தல் தயண்டும். 
 1) ிந்த தததிக்கா சான்று (த்தாம் யகுப்பு நதிப்சண் ட்டினல்) 
 2) ஸ்.ஸ்.ல்.சி / த்தாம் யகுப்பு நதிப்சண் ட்டினல் 

(யிண்ணப்தாபர்கள்  முனற்சிகில் த்தாம் யகுப்ில் 
ததர்ச்சி சற்ிருப்ின், அடத்து நதிப்சண் ட்டினல்கடமம் 
எதப PDF-ஆக திதயற்ம் சசய்திைல் தயண்டும்). 

 3) சாதிச் சான்ிதழ் 

 4) ததசின நாணயர்டை சான்ிதழ் 

 5) ாட்டு ப்ணித் திட்ை சான்ிதழ் 

 6) தநதகு இந்தினக் குடினபசு தடயரிைநிருந்து சற் சாபணர் 
(scout) சான்ிதழ் 

 7) யிடனாட்டுச் சான்ிதழ் 

 8) முன்ாள் இபாணுயத்திர் (ஆண்/சண்), ணினிிருந்து 
யிடுயிக்கப்ட்ை சான்ிதழ் (முழுப் க்கங்கடமம் எதப     
PDF-இல் திதயற்ம் சசய்திைல் தயண்டும்) / ணினிிருந்து 
ஏபாண்டிற்குள் யிடுயிக்கப்ைவுள்தார் உரின அதிகாரினிைத்தில் 
சற் சுன உறுதிசநாமிச் சான்ிதழ் (தகயல் சிற்தட்டில் 
சகாடுக்கப்ட்டுள் நாதிரிப்டியத்தில் உள்யாறு) 

 9) உரின அலுயபால் யமங்கப்ட்ை ஆதபயற் யிதடயக்கா 
சான்ிதழ் 
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 10) தநிழ்ாடு திருங்டக யாரினத்தால் யமங்கப்ட்ை அடைனா 
அட்டை 

 11) த்தாம் யகுப்பு / இங்கடப் ட்ைப்டிப்ட தநிழ்னிற்று 
சநாமினில் னின்தற்கா சான்ிதழ் 

 12) உரின அலுயரிைத்தில் சப்ட்ை சார்ந்துள் யாரிசுக்கா 
சான்ிதழ் 

 13) 1௦% யிடனாட்டு எதுக்கீட்டிற்கா யிடனாட்டு சான்ிதழ் 
டியம் I அல்து II அல்து III 

 14) அண்டநனில் டுக்கப்ட்ை நின்னுயல் சசய்த கைவுச்சீட்டு 
அவு புடகப்ைம் (Passport size photo) 

 15) நின்னுயல் சசய்த யிண்ணப்தாபரின் சதியா டகசனாப்ம் 
  

(e) The candidates should acquire net banking, credit card or debit card 

for paying the examination fee through online mode. 

 (உ) யிண்ணப்க் கட்ைணத்டத கணிியமி மூம் சசலுத்துயதற்குத் 
ததடயனா இடணனயட யங்கி (Net Banking)/ கைன் அட்டை (Credit 

Card) / ற்று அட்டை Debit Card) ஆகினயற்ட தனார் ிடனில் 
டயத்திருத்தல் தயண்டும். 

 

New user sign up: 

In the section the new user should enter his/her email address and verify 

the same. After that, the candidate can get One Time Password (OTP) through 

his /her email address.  Then the candidate should enter his /her name and 

other details here and also enter the password and click the “Submit” command. 

Then the candidate can get his / her User ID in their registered email ID and 

registered mobile number.  The candidates should remember and preserve the 

User ID and password for future reference and access to the registration portal.  

The same should not be shared with anyone. This User ID will not change at any 

stage.  

1. புதுப்னாரின் றகதனாப்யமி இறசவு (New user sign up) 

 இப்குதினில் புதின னார் தது நின்ஞ்சல் முகயரிடன திவு 

சசய்து அதட உறுதி சசய்னவும். ின்ர் “எரு முட கைவுச்சசால்ட” (One 

Time Password) திவு சசய்த நின்ஞ்சல் மூம் சற்றுக்சகாள்ாம். அதன் 
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ின்ர் யிண்ணப்தாபர் தது சனர், ி யிபங்கள் நற்றும் தான் யிரும்பும் 

கைவுச்சசால்டமம் திவு சசய்து இறுதினில் “சநர்ப்ி” ன்னும் கட்ைடடன 

சசாடுக்கவும். ின்ர் தங்களுக்குரின “னார் அடைனா ண்” முடப்டி 

யிண்ணப்ம் சசய்யதற்கு திடபனில் ததான்றும். தநலும், னார் அடைனா 

ண் நற்றும் கைவுச்சசால் தாங்கள் திவு சசய்த நின்ஞ்சலுக்கும், டகப்தசி 

ண்ணுக்கும் அனுப்ி டயக்கப்டும். னார் இவ்யடைனா ண்டணமம், 

கைவுச் சசால்டமம் திர்காத்தில் தங்கது யியபங்கட ார்ப்தற்கும் 

இக்குழுந யடத்தத்டத          ிடயிலும், தயாநல் குித்தும் 

டயத்துக்சகாள் தயண்டும். அடைனா ண் நற்றும் கைவுச்சசால்ட ி 

ர்களுைன் கிர்ந்து சகாள்ளுதல் கூைாது. தங்களுக்கா இவ்சயண் 

இறுதியடப நாாததாகும். 

The candidate will login with the User ID and password.  Here the 

instructions for filling up of One Time Registration and Application will appear 

in the screen. The candidate should read this instruction carefully and click 

the “continue” button for filling the One Time Registration.   

யிண்ணப்தாபர் நின்ஞ்சல் முகயரி மூம் சற் அடைனா 

ண்டணமம் கைவுச்சசால்டமம் திவு சசய்து புகுதிடன (Login) 

சசய்திைவும். இங்கு “எருமுடப் திவு” சசய்தல் நற்றும் யிண்ணப்த்டத 

ிபப்ிடுயதற்கா அிவுடபகள் சகாண்ை க்கம் திடபனில் ததான்றும். 

அவ்யியபங்கட சதியாக டித்த ின்ர் எருமுடப் திவு சசய்தல் 

சசனட தநற்சகாள்யதற்கு அத்திடபனின் கீழ் குதினில் காணும் “சதாைர்” 

னும் கட்ைடடன சசாடுக்கவும்.  

The One Time Registration form and Online Application form will contain 

the following 8 modules:- 

1. Personal details 
2. Academic details 



7 
 

3. Work Experience 
4. Additional details 

5. Upload Photo 
6. Upload signature 

7. Document upload 
8. Apply 

“எருமுடப் திவு” நற்றும் கணிியமி யிண்ணப்ம் கீழ்க்காணும்      

8 சதாகுதிகட உள்ைக்கினதாகும். 

1. தி ர் யியபங்கள் 

2. கல்யித் தகுதிகள் 

3. ணி அனுயங்கள் 

4. கூடுதல் தகயல்கள் 

5. புடகப்ை திதயற்ம் 

6. டகசனாப் திதயற்ம்  

7. ஆயணங்கள் திதயற்ம் 

8. யிண்ணப்ம் சசய்தல் 
 

Module 1.  Personal details 

 The candidates should read the details given in this module carefully and 

all the mandatory details need to be entered which includes candidate Name, 

Date of Birth, Father Name, Mother Name, Gender, Marital status, 

Identification mark, Permanent Address details and Community. 

(a)  Candidate name should be entered in capital letters as in his 10th 

/ S.S.L.C mark sheet. 

(b) If any candidate has changed his/her name in the gazette after 

completion of 10th standard, the changed name should be entered 

in capital letters and a copy of the gazette should be uploaded 

along with the 10th mark sheet in a single pdf file. 

(c) In the marital status drop down the Unmarried (Male / Female) 

and Destitute Widow candidates must choose the option “Single”. 

(d) Father’s name of the candidate should be entered in capital letters 

as mentioned in his / her 10th standard transfer certificate. 

(e) Candidate should enter his/her Date of Birth strictly as 

mentioned in his / her 10th standard Mark Sheet. 
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(f) Age criteria: As on 1st July of the current year. 
 

i) Open competition(OC) Should have completed 18 years and 

not completed 24 years 
 

ii) Backward Class (BC) 
 

Backward Class 

(Muslim) BC(M), 
 

Most Backward Class 
(MBC) / 

Denotified Communities 
(DNC) 

Should have completed 18 years and 
not completed 26 years                                           
 

iii) Scheduled Caste  (SC)  
 

Scheduled Caste 

(Arunthathiyar) (SC(A))  
 

Scheduled Tribe (ST) 

Should have completed 18 years and 
not completed 29 years 
 

iv) Destitute Widow Should have completed 18 years and 
not completed 35 years                                                  

v) Ex-Servicemen/CPMF 
/Serving personnel of 

Armed Forces     

Should not have completed 45 years 
 

 

(g) Candidate should clearly enter the Caste status as per his / her 

Community certificate.  

(h) Candidate should clearly enter the communication address along with 

PINCODE, and nearest Police Station which is situated nearby his /her 

residence for further correspondence.  

(i) In address headline there are three lines mentioned as address line.1, 

address line.2 and address line.3.  The candidate should fill his/her full 

address in these three address lines. The candidate should not enter three 

different addresses in these three lines. 
 

After entering all the above details the candidates should click the “Save and 

continue” command, the next module for entering the details of “Academic 

details” will appear.  

ததாகுதி : 01 - திர் யியபங்கள் 

 இத்சதாகுதினில் சகாடுத்துள் யியபங்கட கயநாகப் டித்து 

யிண்ணப்தாபர்கள் தது சனர், ிந்த தததி, தந்டத சனர், தானார் சனர், 
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ாிம், திருநண ிட, அங்கநச்ச அடைனாங்கள், ிபந்தப முகயரி 

நற்றும் சாதி ஆகின யியபங்கட கட்ைானநாக உள்டீு சசய்திைல் 

தயண்டும். 

(அ) யிண்ணப்தாபர் தது சனடப த்தாம் யகுப்பு நதிப்சண் 
ட்டினில் உள்யாறு சரின ழுத்துகில் திவு சசய்திை 
தயண்டும். 

(ஆ) யிண்ணப்தாபர் தது தந்டதனின் சனடப சரின 
ழுத்துகில் த்தாம் யகுப்பு நாற்றுச் சான்ிதமில் 
குிப்ிட்டுள்டி உள்டீு சசய்திைல் தயண்டும். 

(இ) திருநணநாகாத (ஆண்/சண்) நற்றும் ஆதபயற் யிதடய 
யிண்ணப்தாபர்கள் திருநண ிட ன்தற்குரின சட்டினில் 
“Single” னும் யிருப்த்திடத் ததர்வு சசய்ன தயண்டும். 

(ஈ) யிண்ணப்தாபர் த்தாம் ிட ததர்யிற்குப் ின்ர் தது 
சனடப அபசிதமில் நாற்ம் சசய்திருப்ின், நாற்ம் சசய்த 
சனடப சரின ழுத்துகில் உள்டீு சசய்து அதற்கா 
அபசிதமின் கிட 10ம் யகுப்பு  நதிப்சண்         

எதப PDF-இல் திதயற்ம் சசய்தல் தயண்டும். 
(உ) யிண்ணப்தாபர் த்தாம் யகுப்பு நதிப்சண் ட்டினில் 

குிப்ிைப்ட்டுள் தது ிந்த தததிடன          உள்டீு 
சசய்தல் தயண்டும்.  
 

       (ஊ)    யனது யபம்பு : ைப்பு ஆண்டின் ஜூட முதல் ான்று  
 

i) சாதுப்தாட்டி (OC) 18 யனது ிடயடைந்தயபாகவும், 24 

யனது ிடவுபாதயபாகவும் இருத்தல் 
தயண்டும். 

ii) ிற்டுத்தப்ட்ை யகுப்ிர் / 
ிற்டுத்தப்ட்ை 
யகுப்ிர்(இஸ்ாநினர்) / 
நிகவும் ிற்டுத்தப்ட்ை 
யகுப்ிர் / சீர்நபிர் 

18 யனது ிடயடைந்தயபாகவும், 26 

யனது ிடவுபாதயபாகவும் இருத்தல் 
தயண்டும். 

iii) ஆதி திபாயிைர் / ஆதி 
திபாயிைர் (அருந்ததினர்)  
/மங்குடினிர் 

18 யனது ிடயடைந்தயபாகவும், 29 

யனது ிடவுபாதயபாகவும் இருத்தல் 
தயண்டும். 
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iv) ஆதபயற் யிதடய 18 யனது ிடயடைந்தயபாகவும், 35 

யனது ிடவுபாதயபாகவும் இருத்தல் 
தயண்டும். 

v) முன்ாள் இபாணுயத்திர் / 
நத்தின துடண இபாணுயப் 
டைனிர்/ ணினிலுள் 
இபாணுயத்திர் 

45 யனது முடியடைனாதயபாக 
இருத்தல் தயண்டும். 

 

() யிண்ணப்தாபர் தது சாதிச் சான்ிதமில் உள், சாதிடன கண்டிப்ாக 
திவு சசய்திை தயண்டும். 

() யிண்ணப்தாபர்கள் திர்கா தகயல் சதாைர்புக்கு அஞ்சல் குினடீ்டு 
ண்ணுைன் கூடின சரினா முகயரிடனமம் அயபது இருப்ிைத்திற்கு 
அருகில் உள் காயல் ிடன யியபத்திடமம் திவு சசய்திைல் 
தயண்டும். 

(ஒ) முகயரி தடப்ில் முகயரி.1. முகயரி.2. முகயரி.3  மூன்று யரிகள் 
சகாடுக்கப்ட்டுள். யிண்ணப்தாபர் இம்மூன்று யரிகிலும் தது 
முழுடநனா முகயரிடன உள்டீு சசய்தல் தயண்டும். யிண்ணப்தாபர் 
இம்மூன்று முகயரி யரிகில் சயவ்தயறு மூன்று முகயரிகட உள்டீு 
சசய்தல் கூைாது.  

 

ின்ர் “தசநி நற்றும் சதாைர்” னும் கட்ைடடன சசாடுக்கவும். 
இதன்ின்ர் “கல்யித்தகுதிகள்” யியபங்கட உள்டீு சசய்யதற்கா 
சதாகுதி ததான்றும். 
 

Module 2.  Academic details: 

The candidates should read the details given in this module carefully and 

all the mandatory details need to be entered.   

 (a) Candidate needs to select the highest educational qualification in the 

option provided. 

(b) Accordingly candidate needs to fill other details like school, 

registration number, name, first language details and year of passing 

etc., 

(c) Name of the board / University details needs to be clearly entered.  
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Board name can be entered as State Board, CBSE & ICSE.  Also, for 

graduation and post graduation university name needs to be entered.  

(d) In case, if the candidate has additional certification then the same can 

be entered in additional qualifications. 

 

After entering all the above details, the candidates should click the             

“save and continue” command, the next module for entering the details of 

“Work Experience” will appear.  

ததாகுதி : 02 - கல்யித்தகுதி யியபங்கள் 

 யிண்ணப்தாபர் இத்சதாகுதினில் சகாடுத்துள் யியபங்கட 
கயநாகப் டித்து ததடயனா யியபங்கட உள்டீு சசய்திைல் 
தயண்டும். 

(அ) யிண்ணப்தாபர் கல்யி குித்த சதரியில் தது உனர்ந்த ட்ச 
கல்யித்தகுதிடன ததர்வு சசய்திைல் தயண்டும். 

(ஆ) அவ்யண்ணம் யிண்ணப்தாபர் தது ள்ி, திவு ண், ள்ினின் 
சனர், முதல் சநாமி நற்றும் ததர்ச்சிமற் ஆண்டு தான் 
அடத்து யியபங்கடமம் உள்டீு சசய்திைல் தயண்டும். 

(இ) கல்யி யாரினம் / ல்கடக் கமகம் யியபங்கட சதியாக 
உள்டீு சசய்திைல் தயண்டும். கல்யி யாரினங்கட நாி கல்யி 
யாரினம், நத்தின கல்யி யாரினம்  சதியாக உள்டீு 
சசய்திைல் தயண்டும். தநலும் யிண்ணப்தாபர்கள் இங்கட 
அல்து முதுகட ட்ைம் சற்யபாகனிருப்ின் 
ல்கடக்கமகத்தின் சனடப சதியாக உள்டீு சசய்திைல் 
தயண்டும். 

(ஈ) யிண்ணப்தாபர்கள் ததனும் கூடுதல் தகுதிகள் சற்ிருப்ின் 
அவ்யியபங்கட கூடுதல் தகுதிகள் யியபத்தில் உள்டீு 
சசய்திைாம். 

 

உரின யியபங்கட உள்டீு சசய்து “தசநி நற்றும் சதாைர்” னும் 
கட்ைடடன சசாடுக்கவும். அதன்ின்ர் “ணினில் முன் அனுயம்” னும் 
சதாகுதி ததான்றும். 
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Module.3  Work Experience: 

The candidates should read the details given in this module carefully and 

all the mandatory details need to be entered.   

In case if the candidate is working in the Government service or in the 

Police Department then relevant details like GPF/CPS Number, joining date, 

present rank and current place of working needs to be updated. The 

candidate should enter his/her GPF/CPS number without slash (/) which is 

followed with that number.  For example, the candidate should enter 

his/her GPF/CPS number as POL1234567.  The “POL” should be entered in 

capital letters.  

After entering all the above details, the candidates should click the “save 

and continue” command then the next module for entering the details of 

“Additional details” will appear.  

ததாகுதி: 03 - ணினில் முன் அனுயம் 

இத்சதாகுதினில் சகாடுத்துள் யியபங்கட கயநாகப் டித்து உரின 

யியபங்கட உள்டீு சசய்திைவும். யிண்ணப்தாபர் அபசுப் ணினிதா, 

காயல்துடனிதா ணிபுரிந்தால் அயர் தது சாது யருங்கா டயப்புிதி 

கணக்கு ண் / ங்கிப்பு ஓய்வூதின கணக்கு ண், ணினில் தசர்ந்த ாள் 

தற்தாடதன தயி நற்றும் தற்தாது ணிபுரிமநிைம் ஆகின யியபங்கட 

உள்டீு சசய்தல் தயண்டும். யிண்ணப்தாபர் தது GPF/CPS ண்ணில் 

உள் சாய்தகாட்டிட (/) யிடுத்து முழுடநனாக உள்டீு சசய்ன தயண்டும். 

உதாபணநாக யிண்ணப்தாபர் தது GPF/CPS ண்டண POL1234567  

உள்டீு சசய்ன தயண்டும். “POL” ன்தட சரின ழுத்துகில் உள்டீு 

சசய்தல் தயண்டும்.  
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உரின யியபங்கட உள்டீு சசய்தின் “தசநி நற்றும் சதாைர்” னும் 

கட்ைடடன சசாடுக்கவும். இதன்ின்ர் “கூடுதல் யியபங்கள்” னும் 

சதாகுதி ததான்றும். 

Module.4  Additional details: 

The candidates should read the details given in this module carefully and 

all the mandatory details need to be entered.   

 (a) Please provide the details in case of any criminal case has been 

lodged. 

(b) In case if candidate has participated in the previous recruitments 

conducted by TNUSRB then the relevant details needs to be entered.  

 

After entering all the above details, the candidates should click the “save and 

continue” command, the next module for “Upload Photo” will appear.  

ததாகுதி: 04 - கூடுதல் யியபங்கள் 

 இத்சதாகுதினில் சகாடுத்துள் யியபங்கட கயநாகப் டித்து உரின 

யியபங்கட உள்டீு சசய்திைல் தயண்டும். குிப்ாக கீழ்க்காணும் 

யியபங்கட உள்டீு சசய்திைல் தயண்டும்.  

(அ) யிண்ணப்தாபர் நீது ததனும் குற் யமக்கு சதாைபப்ட்டிருந்தால் 
அதன் யியபத்டத உள்டீு சசய்னவும். 

(ஆ) யிண்ணப்தாபர் இதற்கு முன்பு இக்குழுநத்தால் ைத்தப்ட்ை 
ததர்வுகில் கந்து சகாண்டிருந்தால் அதன் யியபங்கட உள்டீு 
சசய்னவும்.  

 

உரின யியபங்கட உள்டீு சசய்த ின்ர் “தசநி நற்றும் சதாைர்” னும் 

கட்ைடடன சசாடுக்கவும். இதன்ின்ர் “புடகப்ைத்டத திதயற்ம் 

சசய்க” னும் சதாகுதி ததான்றும். 
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Module.5 Upload Photo: 

 The candidates should read the details given in this module carefully and 

upload the scanned photo clearly.  

 (a) Candidate needs to upload his / her scanned image of recent passport 

size photograph taken within 6 months. 

(b) File size should be minimum 20KB and maximum size should be 

60KB. 

(c) File format should be jpg, jpeg, BMP or png. 

 

After uploading the scanned photo, the candidates should click the 

“continue” command then the next module for “Upload Signature” will appear. 

ததாகுதி : 05 - புறகப்டம் திவயற்ம் தசய்தல் 

 இத்சதாகுதினில் சகாடுத்துள் யியபங்கட கயநாகப் டித்த 

ின்ர் கீழ்க்காணும் சசனல்கட தநற்சகாள் தயண்டும்.  

(அ) ஆறு நாதங்களுக்குள் அண்டநனில் டுக்கப்ட்ை கைவுச்சீட்டு 
அவுள் யிண்ணப்தாபரின் புடகப்ைத்டத நின்னுயல் சசய்து 
திதயற்ம் சசய்னவும். 

(ஆ) தகாப்பு குறுந அவு 2௦ KB முதல் சருந அவு 6௦ KB யடப 

இருத்தல் தயண்டும். 

(இ) தகாப்பு jpg, jpeg. BMP அல்து png டியத்தில் இருத்தல் தயண்டும். 
 

புடகப்ைத்டதப் திதயற்ம் சசய்த ின்ர் “சதாைர்” னும் கட்ைடடன 

சசாடுக்கவும். இதன்ின்ர் “டகசனாப்ம் திதயற்ம்” னும் சதாகுதி 

ததான்றும். 

Module.6 Upload Signature: 

 The candidates should read the details given in this module carefully and 

upload the scanned signature clearly.  
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 (a) Candidate needs to upload his /her scanned image of full signature 

which is legible. 

(b) File size should be minimum 10KB and maximum size should be 

30KB. 

(c) File format should be jpg, jpeg, BMP or png. 

 

After uploading the scanned signature the candidates should click the 

“continue” command, the next module for “Documents Upload” will appear. 

ததாகுதி : 06 - றகதனாப்ம் திவயற்ம் தசய்தல்  

 இத்சதாகுதினில் சகாடுத்துள் யியபங்கட கயநாகப் டித்த 

ின்ர் கீழ்க்காணும் சசனல்கட தநற்சகாள் தயண்டும். 

(அ) யிண்ணப்தாபர் தது சதியா நின்னுயல் சசய்த 
டகசனாப்த்டத திதயற்ம் சசய்திை தயண்டும். 

(ஆ) தகாப்பு குறுந அவு 1௦ KB முதல் சருந அவு 3௦ KB யடப 
இருத்தல் தயண்டும். 

(இ) தகாப்பு jpg, jpeg. BMP அல்து png டியத்தில் இருத்தல் தயண்டும். 
 

நின்னுயல் சசய்த தது சதியா டகசனழுத்டத திதயற்ம் சசய்த 

ின்ர் “சதாைர்” னும் கட்ைடடன சசாடுக்கவும். இதன்ின்ர் 

“ஆயணங்கட திதயற்ம் சசய்தல்” னும் சதாகுதி ததான்றும். 

Module.7 Documents Upload : 

The candidates should read the details given in this module carefully and 

upload all the scanned applicable documents clearly.  

 (a) Candidates have to mandatorily upload the community certificate, 

10th / SSLC mark sheet and PSTM certificate (10th standard/ under 

graduation depends on the recruitment). In addition to this if the 

candidates have the additional qualification of HSC/XII, Under 

Graduate and Post Graduate for which the copies of the certificates 

may be uploaded. The destitute widow candidates should upload the 
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destitute widow certificate. Transgender candidates should upload the 

identity card obtained from the Tamil Nadu Transgender Welfare 

Board. 

(b) File size should be minimum 30KB and maximum size should be 

600KB. 

(c) File format should be pdf, jpg, jpeg, BMP or png. 

 

Before confirming the uploaded certificates / documents, the candidate 

should see all them one by one and click the “Check box” available before 

the text “I certify the document uploaded by me is correct” and confirm the 

uploaded documents.  After that, click the “continue” command then the One 

Time Registration Form fully filled by the candidate will appear in the screen. 

Here the candidate can make any addition or deletion by clicking the “Edit” 

command.  The candidate should click the documents which are uploaded by 

him/her in the bottom of the screen under title “documents and confirm the 

documents uploaded by them”.  Then the uploaded documents will appear in 

the screen.  If the candidate clicks the “save and close” command the uploaded 

documents will be confirmed.  After that, click the “Submit” command. 

ததாகுதி : 07 - ஆயணங்கற திவயற்ம் தசய்தல் 

 இத்சதாகுதினில் சசால்ப்ட்ை யியபங்கட கயநாகப் டித்து 
ின்ர் கீழ்க்காணும் சசனல்கட தநற்சகாள் தயண்டும். 

(அ) யிண்ணப்தாபர் சாதிச் சான்ிதழ், த்தாம் யகுப்பு நதிப்சண் 
ட்டினல், நாற்று சான்ிதழ் நற்றும் தநிழ் னிற்று சநாமினில் 
டித்ததற்கா சான்ிதழ் (1௦ம் ிட / இங்கடப் ட்ைம் 
ததர்டயப் சாருத்து) ஆகினயற்ட கட்ைானநாக திதயற்ம் 
சசய்திைல் தயண்டும். இதுதயிர்த்து கூடுதாக தநல்ிடப் ள்ி 
ததர்ச்சி, இங்கடப் ட்ைம் நற்றும் முதுகடப்ட்ைம் 
சற்ிருப்ின் அடயகடமம் திதயற்ம் சசய்திைாம். 
ஆதபயற் யிதடய யிண்ணப்தாபர்கள் ஆதபயற் யிதடயக்கா 
சான்ிதடம திதயற்ம் சசய்திைல் தயண்டும். திருங்டக 
யிண்ணப்தாபர்கள் தநிழ்ாடு திருங்டக யாரினத்திைநிருந்து 
சப்ட்ை அடைனா அட்டை ஆகினயற்டமம் திதயற்ம் 
சசய்திைல் தயண்டும். 
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(ஆ) தகாப்பு குறுந அவு 3௦KB முதல் சருந அவு 6௦௦KB யடப 
இருத்தல் தயண்டும். 

(இ) தகாப்பு pdf, jpg, jpeg. BMP அல்து png டியத்தில் இருத்தல் தயண்டும். 
  
யிண்ணப்தாபர் திதயற்ம் சசய்துள் அடத்து ஆயணங்கடமம் 

என்ன் ின் என்ாக ார்டயனிட்டு, திதயற்ம் சசய்த எவ்சயாரு 

சான்ிதடமமம் உறுதிடுத்த “ான் ன்ால் ததர்வு சசய்னப்ட்ை தகாப்புகள் 

சரினாடய ன்று உறுதினிக்கிதன்” னும் உடபக்கு முன்ாகவுள் 

“சரிகுினடீ்டு சட்டினிட”  சசாடுக்கி உறுதிப்டுத்திைல் தயண்டும். 

திதயற்ம் சசய்த ஆயணங்கட உறுதிடுத்தின ின்ர் “சதாைர்” னும் 

கட்ைடடன சசாடுக்கவும். இதன்ின்ர், தங்கால் ிபப்ப்ட்ை 

எருமுடப் திவு யிண்ணப்ம் முழுடநனாக திடபனில் ததான்றும். 

இவ்யிண்ணப்த்தில் ததனும் திருத்தங்கள் தநற்சகாள் யிரும்ிால்  

“தசர் / ீக்கு” (Edit) னும் கட்ைடடன சசாடுக்கி திருத்தம் சசய்திைாம். 

இத்திடபனின் கீழ் ஆயணங்கள் னும் தடப்ில் உள் தாங்கள் 

திதயற்ம் சசய்துள் சான்ிதழ்கட சசாடுக்கி அதட உறுதி சசய்திை 

தயண்டும். அதடத்சதாைர்ந்து திதயற்ம் சசய்னப்ட்ை ஆயணம் 

திடபனில் ததான்றும். இதன்ின்ர் “தசநி நற்றும் முடிவு” னும் 

கட்ைடடன சசாடுக்கிால் திதயற்ம் சசய்னப்ட்ை ஆயணங்கள் உறுதி 

சசய்னப்டும். இதன்ின்ர், “சநர்ப்ி” னும் கட்ைடடன சசாடுக்கவும். 

Preview of the One Time Registration and uploaded documents 

 After clicking the “submit” command, the full details entered by the 

candidates will appear in the screen.  If the candidate clicks the “Submit One 

Time Registration” command, which is found at the bottom of the screen the 

“declaration” screen will appear.  The candidate should read the instructions 

given in the declaration and click the “continue” command.  Here the task of 

the “One Time Registration” is completed.  The activities done by the candidate 
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is only the “One Time Registration” and it is not an activity for applying of any 

recruitment.  

After completion of the “One Time Registration” the module for applying of 

selective recruitment will appear. 

ஒருமுறப் திவு தசய்தல் யிண்ணப்ம் நற்றும் திவயற்ம் தசய்த 
ஆயணங்கற முற்காட்சினிடல் 

இறுதினாக தங்கால் ிபப்ப்ட்ை யியபங்கள் நற்றும் திதயற்ம் 

சசய்னப்ட்ை ஆயணங்கள் முழுடநனாக திடபனில் ததான்றும். திடபனின் 

கீழ் குதினில் உள் “ஒருமுற திவு சநர்ப்ி” னும் கட்ைடடன 

சசாடுக்கிால் “உறுதிசநாமி” அித்தல் திடப ததான்றும், 

உறுதிசநாமினிட கயநாகப் டித்த ின்ர் “சதாைர்” னும் கட்ைடடன 

சசாடுக்கவும். இத்துைன் தங்கது “ஒருமுறப் திவு தசய்தல்” சசனல் 

முடியடைகிது. இதுயடப சசய்துள் சசனல் “எருமுடப் திவு சசய்தல்” 

நட்டுதநனன்ி னாசதாரு ததர்வுக்கும் யிண்ணப்ிக்கும் சசனல் அல்.  

எருமுடப் திவு சசய்தல் சசனடத் சதாைர்ந்து யிரும்பும் ததர்வுக்கு 

யிண்ணப்ம் சசய்யதற்கா திடப ததான்றும். 

Module. 8  Apply 

 In this module the candidate may select the recruitment for which he 

wants to apply. If he/she selects “Common Recruitment” for the posts of Gr.II 

PCs, Gr.II JW and Firemen the male candidate can opt post preference for AR, 

Jail Warder and Firemen.  The female candidate can opt post preference for AR 

and Jail Warder. The thirdgender candidate can opt only the post AR.  The 

female and transgender candidate cannot apply for Firemen post.  Having 

opted the post preference the candidate should click the “apply” command.  

After that, the “Special quotas and Special certificates” screen will appear. 
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ததாகுதி : 8 வதர்வு (யிரும்பும் வதர்வுக்கு யிண்ணப்ம் தசய்தல்) 

 இப்ிரியில் யிண்ணப்தாபர் தான் யிண்ணப்ிக்க யிரும்பும் 

ததர்யிட ததர்வு சசய்திைாம். யிண்ணப்தாபர் “சாதுத் ததர்வு” 

(இபண்ைாம் ிடக் காயர், இபண்ைாம் ிட சிடக் காயர் நற்றும் 

தீனடணப்தார் தயிகளுக்கா சாதுத் ததர்வு) ன்டத ததர்வு சசய்தால் 

ஆண் யிண்ணப்தாபர்கள் ஆமதப்டை (AR) (காயர்), சிடக்காயர் (JW) 

நற்றும் தீனடணப்தார் (Fire) ஆகின தயிகளுக்கு தயி முன்னுரிடநப்டி 

சதரிவு சசய்திைாம். சண் யிண்ணப்தாபர்கள் ஆமதப்டை (AR) நற்றும் 

சிடக்காயர் (JW) ஆகின தயிகளுக்கு நட்டும் தயி யிருப் 

முன்னுரிடநப்டி சதரிவு சசய்திைாம். மூன்ாம் ாி 

யிண்ணப்தாபர்கள் ஆமதப்டை (AR) (காயர்) தயிக்கு நட்டும் சதரிவு 

சசய்திைாம். சண் நற்றும் மூன்ாம் ாி யிண்ணப்தாபர்களுக்கு 

தீனடணப்தார் தயிக்கு, தயி முன்னுரிடந யிருப்த் சதரிவு கிடைனாது. 

இதன்ின்ர் “யிண்ணப்ி” னும் கட்ைடடன ததர்வு சசய்னவும். இதடத் 

சதாைர்ந்து “எதுக்கீடு” நற்றும் “சிப்புச் சான்ிதழ்கள்” யியபம் சதாைர்ா 

திடப ததான்றும். 

I) Special quotas and Special certificates : 

In this section the candidate can make entries regarding :  

 (a) Applying under 10% Sports quota reservation and Sports certificates 

for special marks 

(b) Applying under 10% wards quota 

(c) NCC certificates for special marks 

(d) NSS certificates for special marks 

(e) Applying under 5% Ex-servicemen / Serving Army personnel quota 

and  

(f) Applying under Destitute Widow quota. 
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I) சிப்பு ஒதுக்கீடு நற்றும் சிப்புச் சான்ிதழ்கள் : 

இத்சதாகுதினில் யிண்ணப்தாபர்கள் கீழ்க்காணும் திவுகட 
தநற்சகாள்ாம். 

(அ) 1௦% யிடனாட்டு எதுக்கீட்டின் கீழ் யிண்ணப்ித்தல் நற்றும் 

யிடனாட்டு சான்ிதழ்களுக்கா சிப்பு நதிப்சண்கள். 

(ஆ) 1௦% சார்ந்துள் யாரிசு எதுக்கீட்டின் கீழ் யிண்ணப்ித்தல் 

(இ) ததசின நாணயர் டை சான்ிதழுக்கா சிப்பு நதிப்சண்கள் 

(ஈ)  ாட்டு ப்ணித்திட்ை சான்ிதழுக்கா சிப்பு நதிப்சண்கள் 

(உ) 5% முன்ாள் இபாணுயத்திர் / நத்தின துடண இபாணுயப் 

டைனிர் / ணினிலுள் இபாணுயத்திர் எதுக்கீட்டின் கீழ் 

யிண்ணப்ித்தல் நற்றும் 

(ஊ) ஆதபயற் யிதறய ஒதுக்கீட்டின் கீழ் யிண்ணப்ித்தல் 

 

II) 10% Sports Quota and Sports certificates : 

 (a) If the candidate like to apply under 10% Sports quota or for getting 

special marks, may click the “Yes” button and they should read all the 

particulars shown in the screen carefully.  

(b) The candidate who uploaded the Form.I, or Form.II or Form.III sports 

certificate for having participated in the 15 approved games within 5 

years prior to the date of notification only be considered under 10% 

sports quota.  

(c) The other Form.I or Form.II or Form.III sports certificate for having 

participated in the 15 approved games beyond 5 years of duration 

fixed for 10% sports quota and the other sports certificates uploaded 

by the candidates will only be considered for special marks.   

(d) If the duration of the sports events had not been mentioned in the 

Form.I, Form.II and Form.III certificate [date of participant in the 

event and date of completion of the event (i.e. date from    -------to-----

---)] the candidate should obtain a separate certificate from the 
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competent authority who issued the Form.I,II and III certificates 

mentioning the participation period (i.e. date from ------- to -------) and 

the date details should be entered in the respective place and this 

certificate should also uploaded along with the sports certificates as a 

single pdf file.  

(e) The candidates who likes to apply under 10% Sports quota and for 

getting special marks sports certificates should upload the required 

sports certificates.   

(f) The candidates who are not eligible to apply under sports quota and 

not eligible for getting special marks for sports certificates should 

click the “No” button and he / she may skip from there for making 

other entries.  
 

II) 1௦% யிறனாட்டு ஒதுக்கீடு நற்றும் யிறனாட்டுச் சான்ிதழ்கள் 

 

(அ) 
 

யிண்ணப்தாபர் 1௦% யிடனாட்டு எதுக்கீட்டின் கீழ் 

யிண்ணப்ிக்கதயா, யிடனாட்டுச் சான்ிதழ்களுக்கா சிப்பு 

நதிப்சண்கள் சதயா யிரும்ிால் “ஆம்” னும் சாத்தாட 

சசாடுக்கவும். அதன் ின்ர் ததான்றும் திடபனில் உள் 

யியபங்கட கயநாக டித்து ிபப்ிை தயண்டும். 

(ஆ) இத்ததர்வுக்கா யிம்ப தததிக்கு முன்ர் ந்தாண்டுகளுக்குள் 

அங்கீகரிக்கப்ட்ை 15 யிடனாட்டுப் தாட்டிகில் ததனும் 

என்ிதா அதற்கு தநற்ட்ை யிடனாட்டுகிதா ங்குசகாண்டு 

சற்தற்கா யிடனாட்டுப் டியம் I அல்து II அல்து III- 

திதயற்ம் சசய்துள் யிண்ணப்தாபர்கள் நட்டும் 1௦% 

யிடனாட்டு எதுக்கீட்டின் கீழ் ரிசீிக்கப்டுயார்கள். 

(இ) 1௦% யிடனாட்டு எதுக்கீட்டிற்கு யடபனறுக்கப்ட்டுள் 

ந்தாண்டுகளுக்கு முன்ாக யிடனாட்டுப் தாட்டிகில் 

ங்குசகாண்டு டியம் I அல்து II அல்து III நற்றும் ி 
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யிடனாட்டுச் சான்ிதழ்கட திதயற்ம் சசய்த 

யிண்ணப்தாபர்களுக்கு சிப்பு நதிப்சண்கள் நட்டும் யமங்கப்டும். 

(ஈ) யிடனாட்டு எதுக்கீட்டின் கீழ் யிண்ணப்ிக்கும் 

யிண்ணப்தாபர்கது யிடனாட்டு டியம் I அல்து II அல்து  

III-இல் யிடனாட்டில் கந்து சகாண்ை யருைம் நட்டும் 

குிக்கப்ட்டு கந்துசகாண்ை ாட்கள் அதாயது யிடனாட்டு 

சதாைங்கின ாள், யிடனாட்டு முடியடைந்த ாள் [(date from ------- 

to ------)] யியபம் குிக்கப்ைாநிருந்தால், யிடனாட்டுப் டியம் 

யமங்கின அதிகாரினிைநிருந்து தினாக யிடனாட்டில் கந்து 

சகாண்ை ாட்கள் அதாயது சதாைங்கின ாள் நற்றும் யிடனாட்டு 

முடியடைந்த ாள் [(i.e.date from ------- to ------)] ற்ின யியபம் 

குித்த சான்ிதடம தினாகப் சற்று யிடனாட்டில் கந்து 

சகாண்ை ாள் யியபத்டத உள்டீு சசய்யதுைன், 

அச்சான்ிதடமமம் எதப pdf-ல் திதயற்ம் சசய்திை தயண்டும். 

(உ) யிடனாட்டு எதுக்கீட்டின் கீழ் யிண்ணப்ம் சசய்ன யிரும்பும் 

யிண்ணப்தாபர்களும் நற்றும் யிடனாட்டுச் சான்ிதழுக்கா 

சிப்பு நதிப்சண்கள் ச யிரும்பும் யிண்ணப்தாபர்களும் உரின 

யிடனாட்டு சான்ிதழ்கட திதயற்ம் சசய்திைல் தயண்டும்.  

(ஊ) யிடனாட்டு எதுக்கீட்டின் கீழ் யிண்ணப்ிக்க தகுதினில்ாத 

யிண்ணப்தாபர்கள் நற்றும் சிப்பு நதிப்சண்கள் சறுயதற்காக 

யிடனாட்டுச் சான்ிதழ்கள் இல்ாத யிண்ணப்தாபர்கள் 

“இல்ட” ன் சாத்தாட சசாடுக்கி அடுத்த சசனலுக்குச் 

சசல்ாம். 
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III) Wards quota certificates : 

 (a) If the candidate likes to apply under 10% wards quota, may click the 

“Yes” button and they should read all the particulars shown in the 

screen carefully.  

(b) The ward candidate should upload the ward certificate which is 

obtained from the competent authority after the publication of the 

notification.  

(c) The candidates who are not eligible to apply under wards quota 

should click the “No” button and he / she may skip from there for 

making other entries. 
 

III) சார்ந்துள் யாரிசுக்கா சான்ிதழ் 

(அ) 1௦% சார்ந்துள் யாரிசுக்கா எதுக்கீட்டின் கீழ் யிண்ணப்ிக்க 

யிரும்ிால் “ஆம்” னும் சாத்தாட சசாடுக்கவும். அதன் 

ின்ர் ததான்றும் திடபனில் உள் யியபங்கட கயநாகப் 

      ததடயனா யியபங்கட உள்டீு சசய்திைல் தயண்டும்.  

(ஆ) யிண்ணப்தாபர்கள் இத்வதர்வுக்கா யிம்பம் தயினிடப்ட்ட 

வததிக்குப் ின்ர் உரின / தகுதியாய்ந்த அதிகாரினிடநிருந்து 

தற் சார்ந்துள் யாரிசுச் சான்ிதறம திவயற்ம் தசய்திடல் 

வயண்டும். 

(இ) சார்ந்துள் யாரிசுக்கா எதுக்கீட்டின் கீழ் யிண்ணப்ிக்க 

தகுதினில்ாத யிண்ணப்தாபர்கள் “இல்ட” ன் சாத்தாட 

சசாடுக்கி அடுத்த சசனலுக்குச் சசல்ாம்.  
 
 

 
 

IV)  NCC Certificates : 
 

 (a) If the candidate likes to get special marks for NCC (A or B or C) 

certificates, may click the “Yes” button and they should read all the 

particulars shown in the screen carefully.  
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(b) The candidate should upload the NCC A or B or C certificates only. 

(c) The candidates who are not eligible for getting special marks for NCC 

A or B or C certificates should click the “No” button and he / she may 

skip from there for making other entries. 
 

IV) வதசின நாணயர் றட சான்ிதழ் 

 

(அ) ததசின நாணயர் டை சான்ிதழுக்கா (A or B or C) சிப்பு 

நதிப்சண்கள் ச யிரும்பும் யிண்ணப்தாபர்கள் “ஆம்” னும் 

சாத்தாட சசாடுக்கவும். அதன் ின்ர் ததான்றும் திடபனில் 

உள் யியபங்கட கயநாகப் டித்து ததடயனா யியபங்கட 

உள்டீு சசய்திைல் தயண்டும்.  

(ஆ) யிண்ணப்தாபர் NCC A or B or C சான்ிதடம திதயற்ம் சசய்திைல் 

தயண்டும். 

(இ) ததசின நாணயர் டை சான்ிதழுக்கா (NCC A or B or C) சிப்பு 

நதிப்சண்கள் ச தகுதினில்ாத யிண்ணப்தாபர்கள் “இல்ட” 

ன் சாத்தாட சசாடுக்கி அடுத்த சசனலுக்குச் சசல்ாம். 
 

V) NSS Certificates : 

 (a) If the candidate likes to get special marks for NSS certificates, may 

click the “Yes” button and they should read all the particulars shown 

in the screen carefully.  

(b) The candidate should upload the NSS certificates. 

(c) The candidates who are not eligible for getting special marks for NSS 

certificates should click the “No” button and he / she may skip from 

there for making other entries. 
 

V) ாட்டு ப்ணித்திட்ட சான்ிதழ்  

(அ) ாட்டு ப்ணித்திட்ை சான்ிதழுக்கா (NSS) சிப்பு நதிப்சண்கள் 

ச யிரும்பும் யிண்ணப்தாபர்கள் “ஆம்” னும் சாத்தாட 
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சசாடுக்கவும். அதன் ின்ர் ததான்றும் திடபனில் உள் 

யியபங்கட கயநாகப் டித்து ததடயனா யியபங்கட 

உள்டீு சசய்திைல் தயண்டும்.  

(ஆ) யிண்ணப்தாபர் NSS சான்ிதழ்கட திதயற்ம் சசய்திைல் 

தயண்டும். 

(இ) ாட்டு ப்ணித்திட்ை சான்ிதழுக்கா (NSS) சிப்பு 

நதிப்சண்கள் ச தகுதினில்ாத யிண்ணப்தாபர்கள் “இல்ட” 

ன் சாத்தாட சசாடுக்கி அடுத்த சசனலுக்குச் சசல்ாம். 

VI) Ex-serviceman/ Serving Army personnel : 

 (a) If the Ex-serviceman / Serving personnel who are going to retire 

within one year after the last date of receipt of application likes to 

apply under 5% Ex-serviceman quota, may click the “Yes” button and 

read the particulars shown in the screen carefully.  

(b) The Ex-serviceman who is within 3 years from the date of discharge 

may apply under 5% Ex-serviceman quota. 

(c) The Ex-serviceman candidate should upload the discharge certificate, 

particularly the pages containing the name, total service and date of 

discharge. 

(d) The Serving personnel who are going to retire within one year after the 

last date of receipt of application should upload the undertaking 

certificate with his/her date of retirement specified in the certificate 

issued by the Commanding Officer of their unit.  
 

(e) The candidate who is not eligible for applying under 5% Ex-

serviceman quota should click the “No” button and he/she may skip 

from there for making other entries. 
 

Note: “Ex-serviceman” means  

 
Any person who had served in any rank (whether as Combatant or not) 

in the Forces of the Union, and had retired or had been released on or after 1st 

July 1987 such service: 
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i) At his own request after earning his pension; or 

ii) On medical grounds attributable to military service or circumstances 

beyond his control and awarded medical or other disability pension; 

or 

iii) Otherwise than at his own request after earning his pension, as a 

(result of reduction in establishment); or 

iv) After completing specific period of engagement, otherwise than at his 

own request or by way of dismissal or discharge on account of 

misconduct or inefficiency has been given a gratuity. 

VI) முன்ாள் இபாணுயத்திர் / ணினிலுள் இபாணுயத்திர்  

(அ) முன்ாள் இபாணுயத்திர் (Ex-servicemen/ Ex.CPMF) நற்றும் 

யிம்ப தததிக்கு ின்ர் ஏபாண்டுக்குள் ணினிிருந்து 

யிடுயிக்கப்ைவுள் இபாணுயத்திர் (Armed Forces / CPMF) 

முன்ாள் இபாணுயத்திருக்கா எதுக்கீட்டின் கீழ் யிண்ணப்ிக்க, 

“ஆம்” னும் சாத்தாட சசாடுக்கவும். அதன் ின்ர் ததான்றும் 

திடபனில் உள் யியபங்கட கயநாகப் டித்து ததடயனா 

யியபங்கட உள்டீு சசய்தல் தயண்டும்.  

(ஆ) இபாணுயப் ணினிிருந்து யிடுயிக்கப்ட்ை தததினிிருந்து மூன்று 

ஆண்டுகள் ிடவுபாதயர்கள் நட்டுதந 5% முன்ாள் 

இபாணுயத்திர் எதுக்கீட்டின் கீழ் யிண்ணப்ிக்கத் 

தகுதிமள்யர்கள். 

(இ) முன்ாள் இபாணுயத்திர் ணினிிருந்து யிடுயிக்கப்ட்ை 

சான்ிதடம குிப்ாக சனர், ணிபுரிந்த சநாத்த ஆண்டு யியபம் 

நற்றும் யிடுயிக்கப்ட்ை தததி குித்த க்கங்கட திதயற்ம் 

சசய்திைல் தயண்டும்.  

(ஈ) இத்ததர்யிற்கு யிண்ணப்ம் சப்டும் கடைசி தததிக்கு ின்ர் 

ஏபாண்டு காத்திற்குள் எய்வுசவுள் இபாணுய, நத்தின துடண 
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இபாணுயப் டை யபீர்கள் தாங்கள் யிடுயிக்கப்டும் ாள் 

          தங்கது          அலுயரிைத்தில் (Commanding 

Officer) சற் சுனஉறுதிசநாமி சான்ிதடம திதயற்ம் சசய்திைல் 

தயண்டும். 

(உ) முன்ாள் இபாணுயத்திர் (Ex-servicemen/ Ex.CPMF) நற்றும் 

யிம்ப தததிக்கு ின்ர் ஏபாண்டுக்குள் ணினிிருந்து 

யிடுயிக்கப்ைவுள் இபாணுயத்திர் (Armed Forces / CPMF) 

முன்ாள் இபாணுயத்திருக்கா எதுக்கீட்டின் கீழ் யிண்ணப்ிக்க 

தகுதினில்ாத யிண்ணப்தாபர்கள் “இல்ட” ன் சாத்தாட 

சசாடுக்கி அடுத்த சசனலுக்குச் சசல்ாம்.  

 
Note: “Ex-servicemen” means  
 

Any person who had served in any rank (whether as Combatant or not) 

in the Forces of the Union, and had retired or had been released on or after 1st 

July 1987 such service: 
  

i) At his own request after earning his pension; or 

ii) On medical grounds attributable to military service or circumstances 

beyond his control and awarded medical or other disability pension; 

or 

iii) Otherwise than at his own request after earning his pension, as a 

(result of reduction in establishment); or 

iv) After completing specific period of engagement, otherwise than a his 

own request or by way of dismissal or discharge on account of 

misconduct or inefficiency has been given a gratuity. 

VII) Destitute Widow : 

 (a) The candidate is eligible to apply under Destitute Widow quota, may 

click the “Yes” button and read the particulars shown in the screen 

carefully.  

(b) The destitute widow candidate should upload the destitute widow 
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certificate which is obtained from the competent authority.  

(c) The candidate who is not eligible to apply under Destitute Widow 

quota should click the “No” button and she may skip from there. 

 

VII) ஆதபயற் யிதறய : 

(அ) யிண்ணப்தாபர் ஆதபயற் யிதடய எதுக்கீட்டின் கீழ் 

யிண்ணப்ிக்க யிரும்ிால் “ஆம்” னும் சாத்தாட 

சசாடுக்கவும். அதன் ின்ர் ததான்றும் திடபனில் உள் 

யியபங்கட கயநாகப் டித்து ததடயனா யியபங்கட 

திதயற்ம் சசய்திைல் தயண்டும். 

(ஆ) ின்ர் உரின அதிகாரினிைத்தில் சற் ஆதபயற் யிதடயச் 

சான்ிதடம திதயற்ம் சசய்திைல் தயண்டும். 

(இ) ஆதபயற் யிதடய எதுக்கீட்டின் கீழ் யிண்ணப்ிக்காத 

யிண்ணப்தாபர்கள் “இல்ட” ன் சாத்தாட சசாடுக்கவும்.  
 

VIII) Full preview of application : 

The candidates after entering their option/details in this section should 

click “Save and update” command and then click the “continue” command.  

After that, the full details entered in the application will appear in the screen. 

Then, the candidate should click the “Apply and make payment” command. 

VIII) முழு யிண்ணப்த்றத முற்காட்சியுபல் : 

யிண்ணப்தாபர்கள் அயபயர்களுக்குரின தகுதினா யிருப்புகட திவு 

சசய்த ின்ர் “தசநி நற்றும் இற்டப்டுத்து” னும் கட்ைடடன 

சசாடுக்கி அதன்ின்ர் “சதாைர்” னும் கட்ைடடன சசாடுக்கவும். 

இதன்ின்ர் தாங்கள் உள்டீு சசய்த முழுடநனா யியபங்கள் திடபனில் 

ததான்றும். அதன் ின்ர் “யிண்ணப்ி நற்றும் கட்ைணம் சசலுத்து” னும் 

கட்ைடகட சசாடுக்கவும்.  
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IX) Paying mode of Examination fee : 

After that, the screen for paying the mode of examination fee i.e. online 

by using credit / debit / net banking or offline through postal department will 

appear. Here candidate can opt either online or offline payment mode.   

IX) வதர்வுக் கட்டணம் தசலுத்தும் முற : 

அதன்ின்ர் ததர்வுக் கட்ைணம் சசலுத்துதல் யமிகா இடணனயமி 

கட்ைணம் சசலுத்துதல் அல்து அஞ்சக யமி கட்ைணம் சசலுத்துதல் 

யிருப்பு னும் திடப ததான்றும். இத்திடபனில் யிண்ணப்தாபர்கள் யிரும்பும் 

யிருப்த்திட ததர்வு சசய்திைாம். 

X) Online payment : 

If the candidate clicks the option for making payment through online, the 

screen for online payment will appear.  The candidate can enter the required 

details and make the payment of examination fee. 

The Board is not responsible for online payment interruption or failure. 

X) கணிியானிாக வதர்வுக் கட்டணம் தசலுத்துதல்: 

 கணிி யானிாக யிண்ணப்க் கட்ைணத்டதச் சசலுத்தும் 

யிருப்ிட சசாடுக்கிால் யங்கி யமி யிண்ணப்க் கட்ைணம் சசலுத்தும் 

திடப ததான்றும், அதில் உரின யியபங்கட உள்டீு சசய்து ததர்வு 

கட்ைணத்டத சசலுத்திைாம். 

 கணிி யானிாக யிண்ணப்க் கட்ைணத்டதச் சசலுத்தும் முடனில் 

ற்டும் இைற்ாடுகளுக்கும், ததால்யிகளுக்கும் இக்குழுநம் சாறுப்ாகாது.  

XI) Offline payment (through postal department) : 

If the candidate clicks the option for making payment through offline 

(postal department) the screen for “Generate challan” will appear. The 
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candidate should download the challan and make the payment of examination 

fee through postal department within 3 days. 

XI) அஞ்சக யானிாக வதர்வுக் கட்டணம் தசலுத்துதல் : 

கணிி யானின்ி அஞ்சல் அலுயகம் யானிாக யிண்ணப்க் 

கட்ைணம் சசலுத்தும் யிருப்ிட சசாடுக்கிால் “சசலுத்துசீட்டு உருயாக்கு” 

ன்று திடபனில் ததான்றும். இச்சசலுத்துசீட்டை தியிக்கம் சசய்து 

அஞ்சகத்தில் ததர்வுக் கட்ைணத்டத மூன்று ாட்களுக்குள் சசலுத்திை 

தயண்டும். 

XII) Ascertaining the payment of Examination fee : 

After remitting the examination fee the candidate should ascertain their 

payment of examination fee in the “dashboard” provided in their respective 

login. 

XII) வதர்வுக் கட்டணம் தசலுத்தினறத உறுதி தசய்தல்: 

யிண்ணப்தாபர்கள் ததர்வுக் கட்ைணத்டத சசலுத்தின ின்ர் 

தங்களுக்கா புகுகுதினில் நுடமந்து தயாநல் கட்ைணம் சசலுத்தின 

யியபத்டத உறுதி சசய்திைல் தயண்டும்.  

XIII) Downloading of application form : 

The candidate can download the filled in application by clicking the 

“Application form” link in the dashboard bar. 

XIII) யிண்ணப்த்றத தியிக்கம் தசய்தல் : 

யிண்ணப்த்திட தியிக்கம் சசய்திை தடப்பு ட்டைனிலுள் 

“யிண்ணப்ப்டியம்” னும் சதாைர்ட சசாடுக்கி தியிக்கம் சசய்து 

சகாள்ாம்.  
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XIV) Non acceptance of fresh certificates : 

The candidate should upload the required certificates / documents 

without fail.  Only the uploaded certificate / documents will be accepted during 

the Certificate Verification of original certificates at the centre. The certificate / 

document which are not uploaded will not be accepted in future.  If any fresh 

certificate / document produced at centre during certificate verification, that 

will not be accepted for original certificate verification.  

XIV) புதின சான்ிதழ்கள் ஏற்புக்கு உகந்ததன்று : 

 யிண்ணப்தாபர்கள் ததடயனா சான்ிதழ்கள் / ஆயணங்கட 

தயாநல் திதயற்ம் சசய்திைல் தயண்டும். யிண்ணப்தாபர்கள் 

திதயற்ம் சசய்த சான்ிதழ்கள் / ஆயணங்கள் நட்டுதந அசல் 

சான்ிதழ்கள் சரிார்த்தின்தாது ததர்வு டநனத்தில் சரிார்த்தலுக்கு 

ற்றுக்சகாள்ப்டும். யிண்ணப்ிக்கும்தாது திதயற்ம் சசய்னப்ைாத 

சான்ிதழ் / ஆயணம் திர்காத்தில் ற்றுக்சகாள்ப்ைநாட்ைது. ததர்வு 

டநனத்தில் ததனும் புதின சான்ிதழ் / ஆயணம் சநர்ப்ித்தால் 

அச்சான்ிதழ் அசல்சான்ிதழ் சரிார்த்தலுக்கு ஏற்றுக்சகாள்ப்ைநாட்ைது.  
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