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தமிழ்நாடு அரசுப் பணியாளர் ததர்வாணணயம் 

செய்தி சவளியீடு 

     

ஒருங்கிணணந்த ச ாறியியல் ொரந்ிணல ்  ணிகளில் அடங்கிய   தவிகளுக்கு 

நேரடி ேியமனம் செய்யும் ச ொருட்டு தமிழ்ேொடு அரசு ் ணியொளர ் நதரவ்ொணணயம், 
05.03.2021 ேொளிட்ட அறிவிக்ணக எண்:  06/2021 - ன் வொயிலொக விண்ண ் ங்கணளக் 

நகொரியிருே்தது.  இ ் தவிக்கொன எழுத்துத்நதரவ்ு கடே்த 18.09.2021 மு.  மற்றும் பி. . 
அன்று ேணடச ற்று, எழுத்துத்நதரவ்ில் விண்ண ் தொரரக்ள் ச ற்ற மதி ்ச ண் 

விவரங்கள் 15.02.2022 அன்று ததரெ்ாணணய இணணயதளத்தில் சவளியிட ் ட்டது. 

 மீன்வளத்துணறயில் இளேிணல ச ொறியொளர,்   ச ாது ் ணித்துணறயில் 

இளநிணல ெணரொளர ் ஆகிய சதரிவுகள் சதொடர ்ொன இரண்டாம் கட்ட மூலெ ்

ெொன்றிதழ்கள் ெரி ொர ்்பு மற்றும் கலே்தொய்வு  சென்ணன-600 003, ததரெ்ாணணய 

ொணலயில் (பிரொட்நவ ந ருே்து ேிணலயம் மற்றும் நகொட்ணட ரயில் ேிணலயம் அருகில்) 

உள்ள நதரவ்ொணணய அலுவலகத்தில்  28.07.2022  அன்று ேணடச ற உள்ளது.   

 நமற் டி மூலெ ் ெொன்றிதழ்கள் ெரி ொர ்்பு மற்றும் கலே்தொய்விற்கு 
அணழக்க ் டும் விண்ண ் தொரரக்ளின் மதி ்ச ண்கள் / ஒட்டுசமொத்த தரவரிணெ 

எண், இடஒதுக்கீட்டு விதி மற்றும் கொலி ் ணியிடங்களின் அடி ் ணடயில் 

தயொரிக்க ் ட்ட தற்கொலிக ்  ட்டியல் நதரவ்ொணணய இணணயதளத்தில் 

சவளியிட ் ட்டுள்ளது.                               

 மூலெ ் ெொன்றிதழ்கள் ெரி ொர ்்பு மற்றும் கலே்தொய்விற்கொன நததி, நேரம் 

மற்றும் விவரங்கள்  அடங்கிய “அணழ ்புக்கடிதத்திணன” விண்ண ் தாரரக்ள் 

நதரவ்ொணணய இணணயதளமான www.tnpsc.gov.in - லிருந்து  திவிறக்கம் 

செய்துசகொள்ளலொம். கலந்தாய்விற்கு அணைக்க ் ட்ட விண்ண ் தாரரக்ளுக்கு 

அதற்கான விெரம் SMS மற்றும் E-mail மூலம் சதரிவிக்க ் டும். மூலெெ்ொன்றிதழ்கள் 

ெரி ொர ்்பு மற்றும் கலே்தொய்விற்கான அணழ ் ொணண தனிநய த ொல் மூலம் 

அனு ்  ் டமொட்டொது எனவும் சதரிவிக்க ் டுகிறது. 

மூலெெ்ொன்றிதழ்கள் ெரி ொர ்்பு மற்றும் கலே்தொய்விற்கு  ங்நகற்க 

அணழக்க ் ட்ட  விண்ண ் தொரரக்ள் எழுத்துத்நதரவ்ில் அவரவர ் ச ற்ற 

மதி ்ச ண்கள் / ஒட்டுசமொத்த தரவரிணெ / இடஒதுக்கீட்டு விதிகள் / விண்ண ் த்தில் 

அளித்துள்ள தகவல்கள் மற்றும் கொலி ் ணியிடங்களுக்கு ஏற்  கலே்தொய்விற்கு 

அனுமதிக்க ் டுவர.் எனநவ, அணழக்க ் டும் அணனவரும் கலே்தொய்விற்கு 

அனுமதிக்க ் ட்டு  ணி ேியமனம் வழங்க ் டும் என் தற்கொன உறுதி அளிக்க 

இயலொது எனவும் சதரிவிக்க ் டுகிறது. 

விண்ண ் தொரரக்ள் தமற் டி மூலெ ் ெொன்றிதழ்கள் ெரி ொர ்்பு மற்றும் 

கலே்தொய்விற்கு வர தவறினொல் அவரக்ளுக்கு மறுவொய் ்பு அளிக்க ் டமொட்டொது 

எனவும் சதரிவிக்க ் டுகிறது.    
 
 

 

திருமதி.பி.உமாமநகஸ்ெரி, இ.ஆ. ., 

                                                                                                                                                                                                                   

செயலாளர.் 
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TAMIL NADU PUBLIC SERVICE COMMISSION 

Press Release 
        

The Tamil Nadu Public Service Commission in its Notification No.06/2021 

dated 05.03.2021 had invited applications for selection of candidates for 

appointment by direct recruitment to the Posts included in Combined Engineering 

Subordinate Services Examination.   The Written examination was held on 

18.09.2021 FN & AN. and results published on 15.02.2022.  In order to verify the 

genuineness of claim of the candidates made in their on-line applications regarding 

age, qualification, community etc. and to fill up the vacancies for the said posts. The  

Original Certificate Verification cum Counselling for the posts of Junior Engineer in 

Fisheries Department and  Junior Draughting Officer in Public Works Department 

are scheduled to be held  

on 28.07.2022 (Phase-II) at the O/o. Tamil Nadu Public Service Commission, 

TNPSC Road, (Near Broadway Bus Stand and Fort Railway Station),  

Chennai – 600 003. 
 

          The list of candidates who have been provisionally admitted for the Original 

Certificate Verification cum Counselling have been shortlisted based on merit, 

overall rank, Rule of Reservation of appointments and number of vacancies and the 

same have been  hosted in the Commission’s Website.  The candidates should bring 

all essential original certificates as per the claim made in their On-line application.  

Candidates are hereby informed to download the Memorandum of Admission to 

Certificate Verification cum Counselling through the Commission’s Web-site viz 

www.tnpsc.gov.in and also directed  to attend the  Original Certificate Verification 

cum Counselling on the scheduled date / time without fail.  The candidates are also 

informed through SMS and Email.  Memorandum of Admission to Certificate 

Verification cum Counselling to the candidate will not be sent by post.  
 

The allotment to the posts is strictly subject to availability of vacancies in 

their respective reservation categories when they reach their turn as per their                    

rank, rule of reservation and subject to their eligibility.  Therefore the candidates 

called for Original Certificate Verification are not assured of being admitted to 

Counselling.  
 

Candidates who do not appear for Original Certificate Verification cum 

Counselling on the scheduled date and time allotted to them will lose their 

opportunity in the combined merit list and they will not be given any further chance 

to appear for the same. 

 

                                               

Tmt.P.Uma Maheswari, I.A.S., 
                                                                        Secretary. 

  

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


 

 


