தேர்வாணையத் தேர்வுக்கு விண்ைப்பிப்பேற்கான வழிமுணைகள்
மற்றும் அைிவுணைகள்:

எச்சரிக்கை:
1. விண்ணப்பத்திகை சமர்ப்பிக்கும் முன்ைர் விண்ணப்பதில் உள்ள
தைவல்ைகள
மாற்றலாம்.
தவறாை
விண்ணப்பித்திருந்த்தால்
விண்ணப்பத்திகை நீக்ைலாம்.
2. நிரந்தரப்பதிவில் தவறாை தைவல்ைள் இருப்பின் அதகை மாற்றிய
பின்ைர் விண்ணப்பிக்ைவும். நிரந்தரப்பதிவில் அல்லது ததர்வுக்ைாை
விண்ணப்பத்தில் தவறாை தைவல்ைள் அளித்திருந்தால் உங்ைளது
விண்ணப்பம் நிராைரிக்ைப்படுவதுடன், விண்ணப்பதாரர்ைள் மீ து தகுந்த
நடவடிக்கை
தமற்கைாள்ளப்படுவதுடன்,
அவர்ைள்
ததர்வு
எழுதுவதிலிருந்தும் விலக்ைி கவக்ைப்பட வாய்ப்புள்ளது.
3. விண்ணப்பத்தில் விவரங்ைகளப் பதிவு கசய்து இறுதியாை சமர்ப்பித்த
பின்ைர்,
விண்ணப்பத்திலுள்ள
விவரங்ைகள
மாற்ற
இயலாது.
எைதவ
விண்ணப்பத்திகை
இறுதியாை
சமர்ப்பிக்கும்
முன்ைர்
அகைத்து விவரங்ைளும் சரியாை உள்ளைவா என்பகத உறுதி
கசய்து சமர்ப்பிக்ைவும்.
4. விண்ணப்பத்தின்
விவரங்ைகள
மாற்றவும்
நீக்ைவும்
வாய்ப்பு
இருப்பதால் விண்ணப்பதாரர்ைள் தங்ைளது பயைாளர் ஐடி மற்றும்
ைடவுச்கசால் ஆைியவற்கற மற்றவர்ைளிடம் பைிர தவண்டாம்.
5. விண்ணப்ப விவரங்ைகள மாற்றக்தைாரி கபறப்படும் மின்ைஞ்சல்
மற்றும்
ைடிதங்ைள்
மீ து
எவ்வித
நடவடிக்கையும்
எடுக்ைப்பட
மாட்டாது.
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அறிவுகரைள்:
1. இத்ததர்வுக்கு விண்ணப்பிக்ை நிரந்தரப்பதிவு அவசியம். ஏற்ைைதவ
நிரந்தரப்பதிவு
கசய்திருப்பவர்ைள்,
www.tnpscexams.net
அல்லது
www.tnpscexams.in என்ற இகணயப்பக்ைத்தில் தாங்ைள் விண்ணப்பிக்ை
விரும்பும் கதரிவு / பதவிக்கு எதிதர உள்ள “Apply Now” என்பகத
ைிளிக்
கசய்தவுடன்
திகரயில்
ததான்றும்
விண்ணப்பதாரர்
உள்நுகைவுப்
பக்ைத்தில்
(Candidate
login
Page)
தைாரப்படும்
விவரங்ைகள உள்ள ீடு கசய்து விண்ணப்பத்திற்குள் நுகையவும்.

2. பின்ைர்
அத்கதரிவிற்ைாை
ைல்வித்தகுதி
ஆைியவற்கற கசகலக்ட் கசய்து உள்நுகையவும்.

மற்றும்

பதவி

3. விண்ணப்பப்படிவம் 8 நிகலைகளக் கைாண்டது. முதல் நிகலயில்
அந்த கதரிவு / ததர்வு கதாடர்பாை அறிவிக்கை விவரங்ைள்
கைாடுக்ைப்பட்டிருக்கும். அப்பக்ைத்தில் உள்ள அறிவிக்கை மற்றும்
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விண்ணப்பதாரர்ைளுக்ைாை
அறிவுகரைள்
இகணப்புைகள
ைிளிக்
கசய்து
அவற்கற
புரிந்துகைாள்ளவும்.

ஆைியவற்றுக்ைாை
ைவைமாைப்
படித்து

4. பின்ைர்
“இந்தத்
கதரிவிற்ைாை
அறிவிக்கை
மற்றும்
விண்ணப்பதாரர்ைளுக்ைாை அறிவுகரைள் ஆைியவற்கற நன்கு படித்து
அறிந்துகைாண்தடன். இந்த பதவிக்கு/கதரிவிற்கு நான் தகுதியாை
நபர் எைக் ைருதுைிதறன். எைதவ நான் இப்பதவிக்கு விண்ணப்பிக்ை
விரும்புைிதறன்.
இப்பதவிக்ைாை
விண்ணப்பத்தில்
எைது
விவரங்ைகள
மிகுந்த
ைவைத்துடன்
பதிவு
கசய்தவன்.
ைவைக்குகறவு
இல்லாமலும்,
தட்டச்சுப்
பிகை
இல்லாமலும்,
விண்ணப்பத்தின் விவரங்ைகளப் பதிவு கசய்ய தவண்டியது எைது
கபாறுப்பாகும்” என்ற உறுதிகமாைியிகை அளித்த பின்ைர் “Save &
Continue” என்பகத ைிளிக் கசய்யவும்.
5. அடுத்த பக்ைத்தில், நிரந்தரப்பதிவில் நீங்ைள் பதிவு கசய்துள்ள
விவரங்ைள் ததான்றும். அகவ அகைத்தும் சரியாை இருந்தால்
“தமதல
உள்ள
விவரங்ைள்
யாவும்
சரியாை
உள்ளை
எைச்
சான்றளிக்ைிதறன்.
விண்ணப்பத்திகை
சமர்ப்பித்தப்
பின்ைர்,
தமற்கூறிய விவரங்ைகள மாற்ற இயலாது என்பகத நான் அறிதவன்”
என்பகத ைிளிக் கசய்து உறுதி அளித்த பின்ைர் “Save & Continue”
என்பகத ைிளிக் கசய்யவும்.
6. நிரந்தரப்பதிவு விவரங்ைள் தவறாை இருப்பின் “EDIT OTR” என்பகத
ைிளிக் கசய்து நிரந்தரப்பதிவில் தவறாை விவரங்ைகள சரி கசய்து
சமர்ப்பித்த பின்ைர், மீ ண்டும் விண்ணப்பிக்ைவும்.
7. அடுத்த பக்ைத்தில் தங்ைளது முைவரி, மின்ைஞ்சல் முைவரி மற்றும்
கைப்தபசி எண் ஆைியை சரியாை உள்ளதா என்பகத உறுதி
கசய்யவும். இல்கலகயைில் அதகை நிரந்தரப்பதிவிற்குச் கசன்று
மாற்றிக்கைாள்ளவும்.
8. நீங்ைள்
நிரந்தரப்பதிவில்
மாற்றம்
கசய்யும்
விவரங்ைள்
ததர்வாகணய அலுவலர்ைளால் சரிபார்க்ைப்படும். அதில் தவறாை
தைவல் மற்றும் சரியாை சான்றிதழ் பதிதவற்றம் கசய்யப்படாமல்
இருப்பின் தங்ைளது தைாரிக்கை நிராைரிக்ைப்படுவதுடன், தவறாை
விவரங்ைள்
பதிவு
கசய்யப்பட்ட
உங்ைளது
ததர்வுக்ைாை
விண்ணப்பமும் நிராைரிக்ைப்படும்.
9. அடுத்த பக்ைத்தில் உங்ைளது ைல்வித்தகுதி குறித்த விவரங்ைகளப்
பதிவு கசய்ய தவண்டும். அதில் SSLC முதல் முதுநிகல (PG Degree)
வகர உங்ைளது ைல்வித்தகுதி எதுதவா அகவ அகைத்கதயும் பதிவு
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கசய்யலாம். தட்டச்சு, சுருக்கைழுத்து குறித்த விவரங்ைகளயும் மற்ற
விவரங்ைகளயும் பதிவு கசய்ய தவண்டும். அப்பக்ைத்தில் நீங்ைள்
பதிவு கசய்த விவரங்ைள் சரியாைகவ என்பகத உறுதி கசய்த
பின்ைர் “Save & Continue” என்பகத ைிளிக் கசய்து அடுத்த பக்ைத்திற்குச்
கசல்லலாம்.
10. அடுத்து வரும் பக்ைத்தில் ஆதரவற்ற விதகவ, மாற்றுத்திறைாளி,
முன்ைாள் இராணுவத்திைர் ஆைிதயார் தங்ைளது விவரங்ைகள பதிவு
கசய்வதுடன் அவர்ைளின் பணி குறித்த விவரங்ைள் மற்றும் ஏகைய
விவரங்ைகளயும் பதிவு கசய்ய தவண்டும். இப்பக்ைத்தில் நீங்ைள்
பதிவு கசய்துள்ள விவரங்ைள் சரிகயைில் அதகை உறுதி கசய்து
“Save & Continue” என்பகத ைிளிக் கசய்து அடுத்த பக்ைத்திற்குச்
கசல்லலாம்.
11. அடுத்த பக்ைத்தில் ததர்வு கமயம் மற்றும் ததர்வுக்ைாை பாடங்ைகள
கதரிவு கசய்து சமர்ப்பிக்ை தவண்டும்.
12. பின்ைர்
நீங்ைள்
விண்ணப்பத்தில்
பதிவு
கசய்த
விவரங்ைள்
அகைத்தும் முற்ைாட்சி (Preview) பக்ைத்தில் ததான்றும். அதகை
உறுதி கசய்தவுடன் இந்த கதரிவுக்ைாை மிை முக்ைிய தைவல்ைள்
ததான்றும். இந்த நிகல வகர நீங்ைள் உங்ைளது விண்ணப்பத்தின்
விவரங்ைகள மாற்றிக்கைாள்ளலாம். விண்ணப்பதிகைதய நீக்ைிக்
(DELETE) கைாள்ளலாம். இவ்விவரங்ைகள உறுதி கசய்து இறுதியாை
உங்ைளது விண்ணப்பத்திகை சமர்ப்பித்த பின்ைர் நீங்ைள் உங்ைளது
விண்ணப்பத்தில் எவ்வித மாற்றமும் கசய்ய இயலாது. மாற்றம்
கசய்ய தைாரி கபறப்படும் மின்ைஞ்சல், ைடிதம், மனு மீ து எவ்வித
நடவடிக்கையும் எடுக்ைப்பட மாட்டாது. ததர்வுக்ைட்டணம் கசலுத்த
தவண்டிய விண்ணப்பதாரர் எைில் உரிய விண்ணப்பக்ைட்டணத்கத
கசலுத்த தவண்டும்.
13. நீங்ைள்
உங்ைளது
விண்ணப்பத்திகை
இறுதியாை
பின்ைதர உங்ைளுக்ைாை விண்ணப்ப எண் வைங்ைப்படும்.

சமர்ப்பித்த

14. உங்ைளது
விண்ணப்பம்
சரியாை
முகறயில்
சமர்ப்பிக்ைப்பட்டு
விண்ணப்ப எண் வைங்ைப்பட்டுள்ளதா என்பகத விண்ணப்பதாரர்ைள்
தங்ைளது நிரந்தரப்பதிவிற்குச் கசன்று உறுதி கசய்து கைாள்ள
தவண்டும்.
15. விண்ணப்பம்
சமர்ப்பிக்ைப்பட்ட பிறகு விண்ணப்பதாரர்ைள்
எந்த
விவரங்ைகளயும்
மாற்ற
இயலாது
என்பதால்
விண்ணப்பத்கத
சமர்ப்பிக்கும் முன் அகைத்து விவரங்ைளும் சரியாை உள்ளதா
என்பகத உறுதி கசய்து கைாள்ள தவண்டும்.
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16. விண்ணப்பத்திகை
இறுதியாை
சமர்ப்பிக்ைாமல்
இகடயிதலதய
விட்டுச்கசல்லும் விண்ணப்பங்ைள் நிகறவாை விண்ணப்பங்ைளாை
ைருதப்பட
மாட்டாது.
அவர்ைள்
ததர்வுக்கு
அனுமதிக்ைப்பட
மாட்டார்ைள்.
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