தநிழ்ாடு அபசுப் ணினார் ததர்யாணணனம்
செய்தி சயினீடு
தநிழ்ாடு அபசுப்ணினார் ததர்யாணணனம் ஒருங்கிணணந்த குடிணநப்ணிகள்
ததர்வு – IV (சதாகுதி-4ல் அடங்கின ல்தயறு தயிகள் நற்றும் கிபாந ிர்யாக
அலுயர்) 9351 காிப்ணினிடங்களுக்கு யிண்ணப்ிக்க கணடெி தததி 20.12.2017
ிர்ணனிக்கப்ட்டிருந்தது.
இதற்கா இணணனயமி (Online) யிண்ணப்த்தில் யிண்ணப்தாபர்கள் தங்கது
கல்யித்தகுதி, சதாமில்நுட் தகுதி உள்ிட்ட ெி யியபங்கண அயர்கத
யிண்ணப்ிப்தற்கா இறுதிாள் யணப நாற்ிக்சகாள் யமியணக
செய்னப்ட்டிருந்தது. எினும் ெி யிண்ணப்தாபர்கள் தங்கது ிந்த தததி,
ாிம் (Gender), ொதி ிரிவு (Community Details), ஆதபயற் யிதணய, பன்ாள்
இபாணுயத்திர், நாற்றுத்திாிகளுக்கா தகயல் ஆகினயற்ண
யிண்ணப்த்தில் தயறுதாக சதரியித்துள்தாக சதரியித்து அதண நாற்க்
தகாரி நனு அனுப்ிபள்ர்.
சாதுயாக இத்தணகன நனுக்கள் நீ து எவ்யித டயடிக்ணகபம்
எடுக்கப்டநாட்டாது எ ஏற்கதய யிண்ணப்தாபர்களுக்கா அிவுணபகில்
சதரியிக்கப்ட்டிருந்தாலும், இத்ததர்வுக்கா குணந்தட்ெ கல்யித்தகுதி,
கிபாநப்பு நாணயர்கின் ண கருத்தில் சகாண்டு, இத்ததர்வுக்கு நட்டும்
யிண்ணப்தாபர்கின் தகாரிக்ணககண ரிெீ ிக்காம் எ ததர்யாணணனம்
படிவு செய்துள்து.
எதய, இத்ததர்வுக்கு யிண்ணப்ித்த யிண்ணப்தாபர்கள் தங்கின்
யிண்ணப்த்தில் ிந்த தததி, ாிம் (Gender), ொதி ிரிவு (Community Details),
ஆதபயற் யிதணய, பன்ாள் இபாணுயத்திர், நாற்றுத்திாிகள் ஆகின
தகயல் யியபங்கில் நட்டும் ஏததனும் நாற்ம் செய்ன தயண்டுசநில்,
அயர்கள் இத்துடன் இணணக்கப்ட்ட டியத்திண

www.tnpscexams.net அல்து

www.tnpscexams.in என் இணணன தத்திிருந்து தியிக்கம் செய்து அதண
பூர்த்தி செய்து ணகசனாப்நிட்டு
கிணடக்கப்சறுநாறு

10.01.2018

க்குள் ததர்யாணணன அலுயகத்தில்

அஞ்ெல் பம் நட்டுதந அனுப்ி ணயக்க தயண்டும்.

நின்ஞ்ெல் பம் சப்டும் தகாரிக்ணககள் ெிெீ ிக்கப்டநாட்டாது.

சனர் நாற்ம், கல்யித்தகுதி / சதாமில்நுட் தகுதி பகயரி, நின்ஞ்ெல்,
ணகதெி எண் தான்ணய யிண்ணப்தாபர்கத யிண்ணப்ிக்க கணடெி ாள்
யணப நாற்ம் செய்துசகாள் யெதி செய்னப்ட்டிருந்ததால் இதுதான்
யியபங்கண நாற்க்தகாரி சப்டும் யிண்ணப்ங்கள் ரிெீ ிக்கப்டநாட்டாது.
ததர்வு டத்துயதற்கு ஒரு நாத கா அயகாெம் ததணயப்டுயதால் 10.01.2018
தததிக்கு ின்ர் சப்டும் நனுக்கின் நீ து எவ்யித டயடிக்ணகபம்
எடுக்கப்ட நாட்டாது. இத்தணகன நாற்ம் செய்பம் யமியணக சதாகுதி – 4
ததர்வுக்கா யிண்ணப்த்திற்கு நட்டுதந சாருந்தும். ிபந்தபப்தியில்
நாற்ங்கள் செய்னதயண்டுசநில் அதண திதன நின்ஞ்ெல் யமிதன
அனுப்தயண்டும்
நா. விஜனகுநார். இ.ஆ..,
செனார் நற்றும் ததர்வுக்கட்டுப்ாடு அலுயர்.(சா)

ததாகுதி-4 (அிவிக்கை எண் 23/2017) விண்ணப்த்தில் நாற்ம் தெய்வதற்ைா
விண்ணப்ம்
விண்ணப்தாபரின் தனர்
ிபந்தபப்திவின் னார் குினீடு (Login ID)
ததாகுதி-4 (CCSE-IV) ன் விண்ணப் எண்
(Application Number)
Copy of application to be enclosed)
ிந்த தததி (Date of Birth)
திவு தெய்னப்ட்ட கைதெி எண்
(Registered Mobile Number)
திவு தெய்னப்ட்ட நின்ஞ்ெல் முைவரி
(Registered email ID)
ததாகுதி-4 விண்ணப்த்தில் நாற்ம் தெய்னப்டதவண்டின விவபங்ைள்
விண்ணப்த்தில்

விண்ணப்த்தில் நாற்ம்

தற்தாது இருப்து

தெய்ன தவண்டினது

ிந்த தததி
(SSLC Certificate to be Enclosed)
ாிம்
(Supporting Document to be enclosed)
ொதிப்ிரிவு
(Community Certificate to be enclosed)
ஆதபவற் விதகவ
(DW Certificate obtained from RDO to
be enclosed)
முன்ாள் இபாணுவத்திர்
(PPO Certificate or Service Certificate /
Declaration to be enclosed)
நாற்றுத்திாி
(Medical Certificate to be Enclosed)
(ததர்வு எழுத உதவினார் ததகவனா
என்கதயும் குிப்ிடவும்)

(நாற்ம் தெய்னத்ததகவனில்ாத விவபங்ைக தைாடிட்டு அடித்துவிடவும்.)

(இவ்விண்ணப்த்துடன் ததாகுதி 4 க்ைா விண்ணப்த்தின் ைிக இகணக்ை தவண்டும்)
தநற்டி விவபங்ைக நாற்ம் தெய்யும் ைாபணத்தால் எது விண்ணப்த்தின் ிக நாி
விண்ணப்த்திக ிபாைரிக்கும் ி
முடிவுக்கும் உடன்டுைிதன்.

க ஏற்ட்டால் இதுகுித்து ததர்வாகணனம் எடுக்கும் எந்த

,

விண்ணப்தாபர் கைதனாப்ம்
தததி:

