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தமிழ்நாடு அசுப் பணிாரர் ததர்லாணைம் 
செய்தி சலளியீடு 

 

 தமிழ்நாடு இந்து ெ அமநிணய ொர்நிணயப் பணிகளில் சதாகுதி-VIIA-பணியில் அடங்கி 
செல் அலுலயர் நிணய-I பதவிக்கு தநடி நினம் செய்யும் சபாருட்டு தமிழ்நாடு அசுப் பணிாரர் 
ததர்லாணைம் 21.01.2022 நாளிட்ட அறிவிக்ணக எண் 01/2022-ன் லாயியாக விண்ைப்பங்கணர 
தகாரியிருந்தது.  இப்பதவிக்கான எழுத்துத் ததர்வு கடந்த 23.04.2022 முற்பகல் & பிற்பகல் ற்றும் 
24.04.2022 முற்பகல் ஆகி நாட்களில் நணடசபற்மணதடுத்து, 18.08.2022 முற்பகல் அன்று தநர்முகத் 
ததர்வு நணடசபற்று, ஒருங்கிணைந்த திப்சபண் பட்டில் சலளியிடப்பட்டது. 

 இப்பதவிக்கான கயந்தாய்வு சென்ணன-600003, ததர்லாணை ொணயயில் (பிாட்தல தபருந்து 
நிணயம் ற்றும் தகாட்ணட யில் நிணயம் அருகில்) உள்ர ததர்லாணை அலுலயகத்தில் 05.09.2022 
அன்று முற்பகல் நணடசபம உள்ரது.  தற்படி கயந்தாய்விற்கு அணறக்கப்படும் விண்ைப்பதார்களின் 
தலரிணெ பட்டில் ததர்லாணை இணை தரத்தில் சலளியிடப்பட்டுள்ரது. 

 தற்படி கயந்தாய்விற்கான தததி, தநம் ற்றும் விலங்கள் அடங்கி அணறப்புக் கடிதத்திணன 
தலரிணெப் பட்டிலில் உள்ர விண்ைப்பதார்கள் ததர்லாணை இணை தரான www.tnpsc.gov.in 
–லிருந்து பதிவிமக்கம் செய்து சகாள்ரயாம்.  கயந்தாய்விற்கு அணறக்கப்பட்ட விண்ைப்பதார்களுக்கு 
அதற்கான விலம் SMS ற்றும் E-mail மூயம் சதரிவிக்கப்பட்டுள்ரது.  தலும் கயந்தாய்விற்கான 
அணறப்பாணை தனித தபால் மூயம் அனுப்பப்பட ாட்டாது.   

 விண்ைப்பதார்கள் கயந்தாய்விற்கு காலிப் பணியிடம், லகுப்பு, இன சுறற்சி 
ஆகிலற்றிற்குட்பட்டு தலரிணெயின் படி அனுதிக்கப்படுலர்.  தலும் கயந்தாய்விற்கு அணறக்கப்படும் 
அணனலருக்கும் பணி நினம் லறங்கப்படும் என்பதற்கான உறுதி அளிக்க இயாது எனவும் 
சதரிவிக்கப்படுகிமது 

 விண்ைப்பதார்கள் தற்படி கயந்தாய்விற்கு குறித்த தததி ற்றும் தநத்தில் ல தலறினால் 
அலர்களுக்கு று லாய்ப்பு அளிக்கப்படாட்டாது எனவும் சதரிவிக்கப்படுகிமது. 
 

 

பி. உா தகஸ்லரி, இ.ஆ.ப., 
செயாரர் 
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TAMIL NADU PUBLIC SERVICE COMMISSION 
Press Release 

 

The Tamil Nadu Public Service Commission in its Notification No.01/2022 

Dated 21.01.2022 has invited applications for selection of candidates for 

appointment by direct recruitment to the post of Executive Officer Grade I 

included in Group VII A Services in the Tamil Nadu Hindu Religious and 

Charitable Endowments Subordinate Service Examination.  The Written 

Examination was held on 23.04.2022 FN & AN and 24.04.2022 FN, followed by, 

Oral Test on 18.08.2022 FN and the Consolidated Mark List was also published.  

The counselling for the said post is scheduled to be held on 05.09.2022 FN 

at the office of Tamil Nadu Public Service Commission, TNPSC Road (Near 

Broadway Bus stand and Fort Railway Station), Chennai – 600 003.  

The Candidates placed in the ranking list can download the Notice of 

Counselling through the Commission’s Web-site viz www.tnpsc.gov.in  and are also 

directed to attend the Counselling on the scheduled date and time without fail.  The 

candidates are also informed through SMS and E-mail.  Notice of Counselling to the 

candidate will not be sent by post. 

The candidates summoned for counselling is not assured of selection and 

they are admitted for counselling subject to availability of vacancies/category/turn 

as per the ranking position.  

 Candidates who do not appear for Counselling on the scheduled date and 

time allotted to them will not be given any further chance to appear for same. 

 

 

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

Secretary 
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