தமிழ் நாடு அரசுப் பணியாளர் ததர்வாணணயம்
செய் தி சவளியீட்டு எண்: 60/2022

10.09.2022
பணியில்

நாள் :29.08.2022

முற் பகல் மற் றும் பிற் பகலில்

அடங் கிய

செயல்

அலுவலர்,

நடைபபறவுள் ள சதாகுதி

VII-B

நிணல-III (தமிழ் நாடு இந்து ெமய

அறநிணலய ொர்நிணலப் பணி) பதவிக்கான எழுத்துத் ததர்வு (சகாள் குறிவணக)
செய் திக்குறிப் பு
தமிழ் நாடு அரசுப் பணியாளர் ததர்வாணணயத்தின் அறிவிக்ணக எண்:

12/2022,

நாள்

செய் யப் பை்ட

19.05.2022-ன் வாயிலாக தநரடி நியமனத்திற் கு அறிவிக்ணக
சதாகுதி VII-B பணியில் அடங் கிய செயல் அலுவலர், நிணல-III

(தமிழ் நாடு இந்து ெமய அறநிணலய ொர்நிணலப் பணி) பதவிக்கான எழுத்துத்
ததர்வு (சகாள் குறிவணக)

10.09.2022

முற் பகல் மற் றும் பிற் பகலில் நணடசபற

உள் ளது.
ததர்வு எழுத அனுமதிக்கப் பட்ட விண்ணப் பதாரர்களின்
ததர்வுக்கூட
நுணழவு சீட்டுகள் (Hall Ticket) ததர்வாணணயத்தின் இணணய தளமான
www.tnpsc.gov.in
மற் றும்
www.tnpscexams.in-ல்
பதிதவற் றம்
செய் யப் பட்டுள் ளது. விண்ணப் பதாரர்கள் தங் களுணடய ஒருமுணற பதிதவற் றம்
(OTR DASHBOARD) மூலமாக மட்டுதம விண்ணப்ப எண் மற் றும் பிறந்த தததிணய
உள் ளடு
ீ
செய் து
ததர்வுக்கூட
நுணழவு
சீட்டிணன
(Hall Ticket) பதிவிறக்கம் செய் ய முடியும் .

கிரண் குராலா இ.ஆ.ப.,
ததர்வுக் கட்டுப் பாட்டு அலுவலர்

தத

டு அலுவலர்
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TAMIL NADU PUBLIC SERVICE COMMISSION
Press Release No:60/2022

Dated:29.08.2022

POST OF EXECUTIVE OFFICER GRADE-III INCLUDED IN GROUP-VIIB
SERVICES IN TAMIL NADU HINDU RELIGIOUS AND CHARITABLE
ENDOWMENTS SUBORDINATE SERVICE WRITTEN EXAMINATION
(OBJECTIVE TYPE) IS SCHEDULED TO BE HELD ON 10.09.2022 FN &
AN.
PRESS RELEASE
Commission has invited applications for direct recruitment for the Post
of Executive Officer Grade-III included in Group-VIIB Services in Tamil Nadu
Hindu Religious and Charitable Endowments Subordinate Service vide
Notification No. 12/2022, dated:19.05.2022. The written examination
(Objective Type) is scheduled to be held on 10.09.2022 FN & AN.
The memorandum of admission (Hall Ticket) for the admitted
candidates for the said examinations have already been hosted in the
Commission’s

website

www.tnpsc.gov.in

and

www.tnpscexams.in.

The

memorandum of admission (Hall Ticket) can be downloaded through one
time Registration (OTR DASHBOARD) of the candidate by entering the
Application Number and Date of Birth.

Kiran Gurrala, I.A.S.,
Controller of Examinations

