
நாளையத் தேர்வு 

(தோகுப்பு: முள்ைக்காடு ஆ இர விக்ற்றர் ஜாண்சன்) 

 

               நாளை  (பிப். 11-) டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப்-4 விஏஓ 
தேர்விளை 20.7 லட்சம் தபர் எழுதுகிறார்கள்: அது பற்றிய 

ஒரு புள்ைியியல் அறிக்ளகயும் நளைமுளற விேியும் 
அறிவிப்பு : 

                 நாளை நடக்கும் ‘தமிழ்நாடு அரசுப்பணியாைர் 
ததர்வாளணயம்’ (tnpsc group-4 exam ) ததர்வில் விஏஓ 
பணிகளுக்காக இதுவளர ததர்வாளணய வரலாற்றில் இல்லாத 
அைவுக்கு 20.7 லட்சம் விண்ணப்பதாரர்கள் ஒதர தநரத்தில் 
ததர்வு எழுத உள்ைனர். _ 

 

                விஏஓ ததர்வு குறித்த விபரங்களை 
ததர்வுக்கட்டுப்பாட்டு அலுவலர் சுதன் தநற்று வவைியிட்டுள்ை 
அறிவிப்பில் கீழ்க்காணும் விவரங்கை வதரிய வந்துள்ைன. 
        

                 “1.25 லட்சம் ஆசிரியர்கள் மற்றும் 
அரசுப்பணியாைர்கைின் பங்கைிப்பால் நளட வபறவிருக்கும் 
மிகப்வபரிய நிகழ்வாக இந்தத் ததர்வு நளடவபற உள்ைது 
குறிப்பிடத்தக்கதாகும். 
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                 ததர்வுத் வதாடர்பான விவரங்கள் விண்ணப்பிக்கக் 
களடசி நாள் : டிச.20- 2017, ததர்வு நாள் 11.02.2018 ( 
ஞாயிற்றுக்கிழளம) தநரம் காளல 10 மணிமுதல் மதியம் 1-00 
மணி வளர. ததர்வுப் பாடங்கள் வபாது அறிவு மற்றும் வபாதுத் 
தமிழ் அல்லது வபாது ஆங்கிலம். 

 

                   வமாத்த ததர்வு ளமயங்கள் 301. வபறப்பட்ட வமாத்த 
விண்ணப்பங்கைின் எண்ணிக்ளக. 20,83,152 , ததர்வு எழுத 
அனுமதிக்கப்பட்டுள்ை விண்ணப்பங்கைின் எண்ணிக்ணக 
20,69,274 ஆண் ததர்வர்கைின் எண்ணிக்ளக. 9,41,878 10. வபண் 
ததர்வர்கைின் எண்ணிக்ளக 11,27,342, மூன்றாம் பாலினத்தவர் 
எண்ணிக்ளக 54 12. மாற்றுத்திறனாைிகைின் எண்ணிக்ளக 
25,906 , ஆதரவற்ற விதளவகள் எண்ணிக்ணக 7,367, முன்னாள் 
பளடவரீர்கள் எண்ணிக்ளக 4,107. 

 

                   வமாத்த ததர்வுக் கூடங்கைின் எண்ணிக்ளக 6962, 
ததர்வுக் கூட முதன்ளமக் கண்காணிப்பாைர்கைின் வமாத்த 
எண்ணிக்ளக 6962, பறக்கும் பளடகைின் எண்ணிக்ளக 685, 
இளணயவழி மூலமாக கண்காணிக்கப்படவுள்ை கூராய்வு 
ததர்வுக்கூடங்கைின் எண்ணிக்ணக 170, வசன்ளனயில் 
அனுமதிக்கப்பட்டுள்ை ததர்வர்கைின் எண்ணிக்ணக 1,60,120 
வசன்ளனயில் அளமக்கப்பட்டுள்ை ததர்வுக்கூடங்கைின் 
எண்ணிக்ளக 508. 
       

www.kalvikural.com



                       இத்ததர்விலிருந்து புதிதாக அறிமுகப்படுத்தியுள்ை 
கூடுதலான பாதுகாப்பு அம்சங்கள்: ததர்வுமுளறயின் 
மிகப்வபரிய தமம்பாடாக, ததர்வர்கைின் வபயர், புளகப்படம், 
பதிவவண், விருப்பப்பாடம் மற்றும் ததர்வுக்கூடத்தின் வபயர் 
ஆகிய தனிப்பட்ட விவரங்கள் அச்சடிக்கப்பட்டுள்ை தனித்துவ 
விளடத்தாட்கள் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ைது. 

                  இதன் மூலம் தவறாக பதிவவண்ளணக் குறிப்பிடும் 
ததர்வர்களுக்கு விதிக்கப்பட்டு வந்த மதிப்வபண் குளறப்பு 
நடவடிக்ளகயிலிருந்து விடுவிக்கப்படுவதுடன், இதனால் 
ததர்வு முடிவுகள் வவைியிடத் ததளவயான கால அவகாசம் 
கணிசமான அைவில் குளறயும். 

                    நுளழவுச்சீட்டில் வதரிவித்துள்ைபடி, ததர்வர்கள் 
வினாத்தாைில் விளடயிளன குறித்தல் 
தளடவசய்யப்பட்டுள்ைது. ததர்வுத்தாைில் விளடயைிக்காமல் 
விடப்பட்டுள்ை கட்டங்கைின் எண்ணிக்ளகளய கணக்கிட்டு 
குறிப்பிடும் வளகயில் புதிதாக ஒரு கலம் தசர்க்கப்பட்டுள்ைது. 
இதன் வபாருட்டு ததர்வு தநரத்திற்குப் பிறகு ஐந்து நிமிட 
கூடுதல் கால அவகாசம் அைிக்கப்பட்டுள்ைது. 

                    காவல்துளற மற்றும் உைவுப்பிரிவினர், 
கண்காணிப்பிளன தமற்வகாள்ைவும், எவ்வித சவால்களையும் 
எதிர்வகாள்ளும் வபாருட்டும் உச்சகட்ட பாதுகாப்பிளன 
உறுதிவசய்ய முடுக்கிவிடப்பட்டுள்ைது. 
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                  ததர்வு தநரத்தில் தளடயில்லா மின்சாரம் வழங்கும் 
வளகயில் மாவட்ட நிர்வாகம் மூலம் மின்சார 
வாரியத்தினருக்கு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ைது. 

                  ததர்வுக் கூடங்களுக்கு ததர்வர்கள் எைிதில் 
வசன்றுவரும் வபாருட்டுக் காளல 08.00 மணி முதல் மாளல 
03.00 வளர கூடுதல் சிறப்புப் தபருந்துகளை இயக்க 
தபாக்குவரத்துளறயினருக்கு மாவட்ட ஆட்சியர்கள் மூலம் 
அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ைது. 

முள்ைக்காடு ஆ இர விக்ற்றர் ஜாண்சன் 

WIN – 100 & 

 வசய்திச் தசளவ 
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