மீண சமுாத்த சார்ந் தட்டாரி இதபஞர்கள்இந்தி குடிதப்தணிகளில்
சசருற்காண சதாட்டித்சர்வில் கனந்து ககாள்ற்காண ழிகாட்டு
கறிமுதநகள்

1. தணாளி மீண சமுாத்த சார்ந்ாக இருக்க சண்டும்

2. தணாளியின் கதற்சநார் /தாதுகாப்தாபர் மீண கூட்டுநவு சங்கத்தில்
உறுப்பிணாக இருக்க சண்டும்

3. தணாளியின் கதற்சநார் /தாதுகாப்தாபர் மீணர் ன ாரித்தில் உறுப்பிணாக
இருக்க சண்டும்

4. தணாளியின் து 01.08.2023 – ல் உள்ப தடி21து முல்32து தயில்
இருக்க சண்டும்

5. தணாளி மிகவும் பிற்தடுத்ப்தட்ட( Most Backward Class ) இணாக இருந்ால்
து ம்பு 35 து தயிலும் ஆதி திாவிடர் தங்குடியிணர் ( SC/ST)

இணாக இருந்ால் து ம்பு 37து தயிலும் ாற்றுத்திநணாளிாக
இருப்பின் து ம்பு 42 து தயிலும் இருக்கனாம்

6. தணாளி அங்கீகரிக்கப்தட்டதல்கதனககத்தில் இபநிதன தட்டப்தடிப்பு தயின்று
இருக்க சண்டும்

7. தணாளி தள்ளி கல்வியில் ( தன்னிகண்டாம் குப்பில் 960/1200 திப்கதண்-க்கு
சல்) 80 சவீத்திற்கு சல் திப்கதண்கள் கதற்றிருக்க சண்டும்

8. தணாளி தடிப்பு முடித்து சறு தணிகளில் தணிபுரிந்து ந்ாலும் குதியிருப்பின்
இந்தி குடிதப்தணிகளில் சசருற்காண ஆத் தயிற்சியில் கனந்து
ககாள்பனாம்.

சற்கண்ட குதிகளின் அடிப்ததடயில் விண்ப்தங்கள் அளிக்க சண்டும்.
இப்தயிற்சிக்காண விண்ப்த தடிங்கதப

www.fisheries.tn.gov.inஎன்ந

இதபத்தில் ததிவிநக்கம் கசய்து ககாள்பனாம். சலும் விங்களுக்கு
அந்ந் ாட்ட மீன்பம் ற்றும் மீணர் னத்துதந உவி இக்குர்
அலுனகங்கதப அணுகனாம்.

மிக அசு/Government of Tamil Nadu

மீன்பம் ற்றும் மீணர் னத்துதந /Department of Fisheries and Fishermen Welfare

இந்திகுடிதப்தணிகளில்சசருற்காணசதாட்டித்சர்வில்கனந்துககாள்ற்குமீணசமுாத்தசார்ந்
தட்டாரிஇதபஞர்கள்அகினஇந்திகுடிதப்தணிசர்வுதயிற்சிதம்மூனம்அளிக்கப்தடஇருக்கும்தயிற்சி
குப்பிற்குஅனுதிசகாரும்விண்ப்ததடிம்

Application for Imparting Special Training to the wards of Fishermen Youths to join Indian Civil Services.
விண்ப்தாரின்
சமீதத்தி புதகப்தடம்
Recent passport size
photograph
to be affixed here
1
2

விண்ப்தார் கதர்(கதரி எழுத்துகளில்)
Name of the Candidate (In Capital letters)
(அ)

பிநந் சதி (சான்றிழ் இதக்கப்தட சண்டும்)
Date of Birth (Proof to beattached)

(ஆ)
3
4
5
6
7

து01.08.2023 அன்று உள்பாறு
Age as on01.08.2023

கதற்சநார்/தாதுகானர் கதர்
Name of the Parent/Guardian
இணம்/Nationality
ம் /Religion
ஜாதி (சான்றிழ் இதக்கப்தட சண்டும்)
Community(Certificate to be attached)
அதடாப அட்தட எண். (ஆார் / குடும்த அட்தட
இதக்கப்தட சண்டும்

8
9
10
11
12
13

Identity Card No.(Aadhar/Family Card to be attached)
காடர்பு முகரி/Address for Communication
தகப்சதசி எண்/மின்ணஞ்சல் முகரி
(Mobile No/Email ID
கல்வி குதி(Education Qualification)
மீண/மீண களிர் கூட்டுநவு சங்க கதர்

(Fishermen / Fisherwomen Society Name)
மீண /மீண களிர் கூட்டுநவு சங்க உறுப்பிணர் எண்
(Fishermen / Fisherwomen Society No)

மீண னாரி அட்தட எண் (அட்தட இதக்கப்தட
சண்டும்) (Fishermen Welfare Board Card to be attached)

சசனாப்தமிடுர்

விண்ப்தாரின் தககாப்தம்
Signature of Candidate

சம்ந்ப்தட்டமீன்பம்ற்றும் மீணர் னத்துதந
உவி இக்குர்

