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Tamil Nadu Public Service Commission

e – Bulletin No. PSD016

Dated 31.03.2022

தமிழ்நாடு அரசுப்பணியாளர் ததர்வாணையம்
பிணழத்திருத்தம்

ததாகுதி நான்கு 2013-2014 ததரிவில் தட்டச்சர் பதவிக்கு 1) கருவூல மற்றும் கைக்குத்துணற 2) கரூர்

மாவட்ட முதன்ணம நீதிபதி அலகு மற்றும் 3) ததாகுதி நான்கு 2013-2014 மற்றும் 2014-2015 ததரிவில்
தட்டச்சர் பதவிக்கு ததாழில் வணிகத்துணறக்கு

ததரிவு தசய்யப்பட்ட நபர்களின் தபயர் மற்றும் இதர

விவரங்கள் 16.09.2019 நாளிட்ட ததர்வாணைய தசய்தி தவளியீட்டு எண்:20 முணறதய பக்கங்கள் 3621-3623 ,
3626-3628 மற்றும் 3760 மற்றும் 3775 –ல்
தசய்யப்பட்டு தவளியிடப்படுகிறது.

தவளியிடப்பட்டுள்ளது. அவற்றில் கீழ்க்கண்ட திருத்தங்கள்

(1) பக்கங்கள் 3621-3623-ல் உள்ள கருவூல மற்றும் கைக்குத்துணறக்கு ததரிவு
தசய்யப்பட்ட நபர்களின் பட்டியலில் பக்கம்- 3622 வரிணச எண் 6-ல் TMT/SELVI. VIMALA.B
BC(W) என்பதற்கு அருகில் (DW)(PSTM) என்பது விடுபட்டுள்ளது. அணத தசர்த்து திருத்தம்
தசய்யப்படுகிறது.
(2)(i) பக்கங்கள் 3626-3628-ல் உள்ள கரூர் மாவட்ட முதன்ணம அலகிற்கு ததரிவு
தசய்யப்பட்ட நபர்களின் பட்டியலில் பக்கம்-3627 வரிணச எண்21-ல் THIRU. BALAMURUGAN V
என்ற தபயரின் அருதக

$

குறியீடு தவறுதலாக உள்ளது. அணத நீக்கம் தசய்து திருத்தம்

தசய்யப்படுகிறது.
(2)(ii) பக்கம் - 3627 வரிணச எண் 23-ல் TMT/SELVI MANJULA.K BC என்பதற்கு
அருகில் (EXSER)(PSTM) என்பது விடுபட்டுள்ளது. அணத தசர்த்து திருத்தம் தசய்யப்படுகிறது.
(3)பக்கம் 3760-ல் தபயர் பட்டியலின் கீதழ (@) -BACKWARD CLASS (OTHER THAN

BC-MUSLIM)

CANDIDATE

SELECTED

AGAINST

GENERAL

TURN,

(CC)-

CONDITIONAL APPOINTMENT, (!!!) - THE NAME HAD DELETED BY THE
COMMISSION VIDE L.No.986/PSD-A1/2016 dt: 20.01.2017

Note: The selection list is purely provisional subject to the final orders to be passed by the

Hon’ble High Court of Judicature at Madras in WPs relating to the recruitment . If any, pending
on the files of the Hon’ble High Court, Madras/Madurai Bench of the Madras High Court.
Tamil Nadu Public Service Commission
Chennai-600 003

Sd/. M.Vijayakumar, I.A.S.,
Secretary,
Dated 15.12.2017

ஆகியணவ விடுபட்டுள்ளது அணத தசர்த்து திருத்தம் தசய்யப்படுகிறது.

தமிழ்நாடு அரசுப் பணியாளர் ததர்வாணையம்
தசன்ணை - 600 003.

ஒம்./- எஸ்.தவங்கதடசன்,
சார் தசயலாளர்

நாள் : 31. 03.2022.
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