
      
எண்: 73/2021                                                                                                          நாள்:   18.12.2021       

 
த ழ்நா  அர ப் பணியாளர் ேதர்வாைணயம் 

எண்.3, ேதரவ்ாைணயச ்சாைல. ெசன்ைன - 3. 
ெசய்  ெவளி  

 
 ேதரவ்ாைணயத்தால் அ க்கப்பட்ட த ழ் வளரச்்  மற் ம் தகவல் 

ைற ல் உள்ள உத  ரி  அ வலர ் (ெமா ப் ெபயரப்் )  பத  

ெதாடரப்ான இரண்டாம் கட்ட லசச்ான் தழ் சரிபாரப்்  மற் ம் 

கலந்தாய்   27.12.2021  அன்   த ழ்நா  அர ப் பணியாளர ்ேதரவ்ாைணய 

அ வலகத் ல் நைடெபற ள்ள .  ண்ணப்பதாரரக்ள், தங்கள் 

இைணயவ  ண்ணப்பத் ல் ேகாரிய கல் ச ் சான்  மற் ம் அைனத்  

லசச்ான் தழ்கைள ம் ேநரில் ெகாண்  வர ேவண் ம்.  

 2) சான் தழ் சரிபாரப்்  மற் ம் கலந்தாய் க்  

அைழக்கப்பட் ள்ளவரக்ளின் சான் தழ் சரிபாரப்்  / கலந்தாய் ற்கான 

ேத , ேநரம் மற் ம்  வரங்கள் அடங் ய “அைழப் க்க தத் ைன” 

ேதரவ்ாைணய இைணயதளத் ந்  ப றக்கம் ெசய் ெகாள்ளலாம்.   

ண்ணப்பதாரரக் க்  கலந்தாய்  அைழப்பாைண தனிேய 

அ ப்பப்படமாட்டா  என ம் ெதரி க்கப்ப ற .  ண்ணப்பதாரரக்ள்  

லசச்ான் தழ் சரிபாரப்்  மற் ம் கலந்தாய் ற்  அவரக் க்  உரிய 

நாளில் வரதவ னால் அவரக் க்  ம வாய்ப்  அளிக்கப்படமாட்டா  

என ம் ெதரி க்கப்ப ற . கலந்தாய் ற்  அைழக்கப்பட்ட 

ண்ணப்பதாரரக் க்  அதற்கான வரம்  SMS மற் ம் E-Mail ல ம் 

ெதரி க்கப்ப ம்.  

 

                                                                        

 

 

 



 

 

No:73/2021                                          Date:18.12.2021 
 

TAMIL NADU PUBLIC SERVICE COMMISSION 
No.3, TNPSC Road, Chennai - 3. 

Press Release 
 

1) The Original Certificate Verification and Counselling Phase-II 

for the post of Assistant Section Officer (Translation) in Tamil Development 

and Information Department in Tamil Nadu Secretariat Service is scheduled 

to be held on 27.12.2021 at O/o. Tamil Nadu Public Service Commission, 

TNPSC Road, VOC Nagar, Chennai – 600 003. 

2) The candidates should bring all essential Original Certificates 

as per their claim in their online applications.  Candidates are hereby 

informed to download the Memorandum of Admission to Certificate 

Verification cum Counselling Phase-II through the Commission’s Web-site 

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

cum Counselling on the scheduled date / time without fail, if so, they will 

not be given any further chance to appear for the same.  The candidates are 

also informed through SMS and E-mail.  No individual memo will be sent to 

the candidate by post. 

 

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

 


