తెలంగాణా స్టేట్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమీషన్ : : హైదర్ాబాద్
స్ాఫ్ నర్సు ఇన్ డెైరెక్ార్స ఆఫ్ పబి క్ హెల్త్ అండ్ ఫమియౌ వెల్ఫేర్స అండ్ తెల్ంగణా వెైద్య విధాన పరిషత్
(హెల్త్, మెడిక్ల్త అండ్ ఫమియౌ వెల్త పేర్స డిపరెామంట్),
నోటిపకైషన్ నం.57/2017
(జనరల్త రిక్ర
ూ ట్ మెంట్)

పరకటన
స్ాఫ్ నర్సు పో స్టా క్ు సరిాపకెట్ ధ్ఽువీక్రణ క్ు హాజరెైన/ షర్సా యౌస్టా అయిన అభ్యరథుల్ు వెబ్ ఆపీ న్ ల్నఽ సరిగా 
ఉపయోగించఽకోల్ఫతు కరణంగ, అభ్యరథుల్ నఽండి వచ్చిన వినతి పతాుల్నఽ పరిశీయౌంచ్చ , అభ్యరథుల్క్ు వరి వెబ్ ఆపీ న్
ల్నఽ సవరించఽకోవడాతుకి 6 మరియు 7 మారిి 2021 తారీఖఽల్ల్ో అనఽమతి ఇవాల్తు క్మిషన్ తురణ యించ్చంది.
జోన్ మరియు డిపరెామంట్ పుధానయతల్ ఎంక్ విషయం ల్ో అభ్యరథుల్ు చాల్ా జాగ్ూత్గ వయవహరించవల్స
ఉంట ంది. ఒక్వేళ అభ్యరథుల్ు అతి తక్ుువ పుధానయతల్ు అనగ ఒక్టి ల్ఫదా రెండు ఆపీ న్ు మాతుమే ఇవాడం వల్ి
పో సఽాల్ు ఖాళీల్ు ఉననపపటికీ తమ ఎంక్నఽ కోల్ోపవచఽినఽ. కవున అభ్యరథుల్ు జోనఽ(

Z-V & Z-VI) మరియు

డిపరెామంట (DPH & FW AND TVVP) వరీగ ఎంక్ విషయం ల్ో పో సఽాల్నఽ ద్ిషా ల్ో ఉంచఽక్ుతు పుధానయతల్ు
ఇవాగ్ల్రథ. వెబ్ ఆపీ న్ు సవరించఽకోడాతుకి ఇది చ్చవరి అవకశము. కవున అభ్యరథుల్ు జాగ్ూత్గ వయవహరించగ్ల్రథ.
ఎటిాపరిసు త
 ుల్ల్ోనఽ ఇపుపడు ఎంక్ చేసఽక్ునన జోన్ మరియు డిపరెామంట్ ఆపీ న్ు (పుధానయతల్ు) ల్నఽ మరొక్స్రి
సవరించఽకోవటాతుకి అవకశము ఇవాబడద్ఽ.
ఈ విషయం ల్ో అభ్యరథుల్ు ఈ కిూంది సాచనల్నఽ పటించగ్ల్రథ.
1) అభ్యరథుల్ు ఈ EDIT Option నఽ ఖచ్చితంగ ఒక్స్రి మాతుమే ఉపయోగించఽకోగ్ల్ుగ్ుతారథ. కవున వెబ్ ఆపీ న్ు
ఎంక్చేసఽకొనేటపుపడు చాల్ా

జాగ్ూత్గ తుంపగ్ల్రథ. ఇవి

Selection

కొరక్ు తుది పుధానయతల్ుగ

తీసఽకోబడతాయి.
2) అభ్యరథుల్ు క్మీషన్ website login అయిన తరథవత EDIT option నఽ ఎంక్ చేసఽకొతునటి యితే వరథ తమ
పూరా ఎంక్ల్నఽ(Post Preferences) కోల్ోపతారథ. కవున మరల్ అతున వెబ్ ఆపీ న్ు నఽ తమ ఇషానఽస్రంగ
జాగ్ూత్గ ఎంక్ చేసఽకోగ్ల్రథ.
3) అభ్యరథుల్ు జోనఽ( Z-V & Z-VI) మరియు డిపరెామంట

(DPH & FW AND TVVP) వరీగ తమ ఎంక్ల్నఽ

అనగ 4 ఆపీ న్ు నఽ ఎంక్ చేసఽకొనగ్ల్రథ.
4) అభ్యరథుల్ు ఎంక్ చేసన తమ వెబ్ ఆపీ న్ క఼ తు తద్ఽపరి అవసరల్ తుమిత్ ం Download చేసఽకొనగ్ల్రథ.
5) అభ్యరథుల్ు తమ పత వెబ్ ఆపీ న్ు నఽ సవరించఽకోవల్తు అనఽక్ుననపుపడు మాతుమే

Edit Option నఽ

ఉపయోగించఽకోవయౌ. ఇది ఒకైస్రి మాతుమే ఉపయొగించఽక్ునే అవకశం ఉంట ంది.
అభ్యరథుల్ు ఈ అవకశతున March 6 మరియు 7 తారీఖఽల్ల్ో మాతుమే వితుయోగించఽకోగ్ల్రథ.

గమనిక: ఇంతక్ు ముంద్ఽ సరిగా (correct గ) వెబ్ ఆపీ న్ ల్ు ఇచ్చినవరథ మరొక్స్రి ఇవావల్సన అవసరం ల్ఫద్ఽ.
జోని వరీగ మరియు డిపరెామంట్ ల్ వరీగ పో స్టా ల్ break-up Website ల్ో ఉంచడం జరిగింది. కవున అభ్యరథుల్ు
వటితు సరిగా  పరిగ్ణల్ోకి తీసఽకొతు వెబ్ ఆపీ న్ ల్ు (Post Preferences) ఇచఽికోగ్ల్రథ.
సం/పుధాన కరయద్రిి

