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தநிழ்ாடு அபசுப்ணினார் ததர்வாணணனம் 

 செய்தி சவினடீ்டு எண்: 50/2022                           ாள்: 19.07.2022 

செய்திக்குிப்பு 
      

    தநிழ்ாடு அபசுப்ணினார் ததர்வாணணனத்தின் அிவிக்ணை எண் : 
07/2022, ாள் 30.03.2022-ன் வானிாை தபடி ினந த்திற்கு அிவிக்ணை 
செய்னப்ட்ட ஒருங்ைிணணந்த குடி ணநப் ணிைள் ததர்வு-I V (சதாகுதி-I V) 
தவிைளுக்ைா எழுத்துத் ததர்வு (சைாள்குிவணை) 24.07.2022  முற்ைில் 
ணடச உள்து. 

ைள்க்குிச்ெி நாவட்டம் & வட்டத்தில் அணநந்துள் ெக்தி 
சநட்ரிகுதென் தநல்ிணப்ள்ிக்கு ததர்வு எழுதுவதற்கு ஒதுக்ைீடு 
செய்னப்ட்ட விண்ணப்தாபர்ைள் ிர்வாைக் ைாபணங்ைிால், ைீழ்ைாணும் 
ததர்வுணநனங்ைளுக்கு நறு ஒதுக்ைீடு செய்னப்ட்டுள்ர் எத் 
சதரிவிக்ைப்டுைிது. 

Sl . No. Name of Venue 

1. 
AKT Academy Matric Hr. Sec., School, Neelamangalam, Kallakurichi 

Taluk. 

2. 
AKT Memorial Vidya Saaket School (CBSE), Neelamangalam, 

Kallakurichi Taluk. 

 

தநற்டி விண்ணப்தாபர்ைளுக்ைா நாற்று ததர்வுக்கூட அனுநதிச்ெீட்டு 
ததர்வாணணனத்தின் இணணன  தநா www.tnpsc.gov.in நற்றும் 
www.tnpscexams.in-இல் திதவற்ம் செய்னப்ட்டுள்து.  இவ்விவபம், 
சதாடர்புணடன விண்ணப்தாபர்ைளுக்கு அவர்ைள் தங்ைது ஆன்ணன் 
விண்ணப்த்தில் சதரிவித்திருந்த அணதெி எண்ைளுக்கு குறுஞ்செய்தி 
வானிாைத் சதரிவிக்ைப்ட்டுள்து. 

 

 

எதவ, தநற்டி விண்ணப்தாபர்ைள் நாற்று ததர்வுக்கூட அனுநதிச் 
ெீட்டிண ததர்வாணணன இணணன  தத்திிருந்து திவிக்ைம் செய்து  அதில் 
குிப்ிடப்ட்டுள் ததர்வுணநனத்தில் ததர்வு எழுதுநாறு 
அிவுறுத்தப்டுைின்ர். 

        ைிபண் குபாா இ.ஆ.., 
ததர்வுக்ைட்டுப்ாட்டு அலுவர்
 

http://www.tnpsc.gov.in/
http://www.tnpscexams.in/
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TAMIL NADU PUBLIC SERVICE COMMISSION 
 

Press Release No: 50/2022                   Dated: 19.07.2022 
 

 

PRESS RELEASE 

 In continuation of Commission’s Notification No.07/2022 dated: 

30.03.2022, for direct recruitment to the posts included 

in the Combined Civil Services Examination-IV (Group-IV), written 

examination is scheduled to be held on 24.07.2022 FN.  

  Due to administrative reasons, the candidates who had been allotted  

to Sakthi matriculation Hr. Sec., school in Kallakurichi Taluk and District, are 

reallotted to the following two examination venues. 

SI.No Name of examination venue 

1. AKT Academy Matric Hr. Sec., school, Neelamangalam, Kallakurichi 

Taluk. 

2. AKT Memorial Vidya saaket school (CBSE), Neelamangalam, 

Kallakurichi Taluk.  

           The fresh Hall Ticket has been hosted on the Commission’s website 

www.tnpsc.gov.in and www.tnpscexams.in  for the candidates, who had 

been allotted with the new examination venues. The SMS had also been sent 

to the candidates, regarding the change of examination venue.  

           Hence, the respective candidates are instructed to download the 

fresh Hall Ticket and attend the written examination in the examination 

venue mentioned in the Hall Ticket. 

                        

                                                             Kiran Gurrala I.A.S., 

                                                                    Controller of Examinations   

http://www.tnpsc.gov.in/
http://www.tnpscexams.in/

