எண்:19/2022

நாள் : 23.03.2022
த

ழ் நா

அர ப் பணியாளர் ேதர்வாைணயம்

எண்.3, ேதர்வாைணயச் சாைல -3.
ெசய்

ெவளி

த ழ் நா
ேதாட்டக்கைல சார்நிைலப் பணிகளில் அடங் ய உத
ேதாட்டக்கைல அ வலர் பத க்
ேநர நியமனம் ெசய் ம் ெபா ட்
த ழ் நா
அர ப்பணியாளர் ேதர்வாைணயம் , 05.02.2021 நாளிட்ட அ
க்ைக எண்:02/2021- ன்
வா லாக
ண்ணப்பங் கைளக் ேகாரி
ந்த .
இப் பத க்கான எ த் த்ேதர்
கடந்த 17.04.2021
.ப மற் ம்
.ப. அன்
நைடெபற் , எ த் த்ேதர் ல்
ண்ணப்பதாரர்கள் ெபற் ற ம ப்ெபண் மற் ம் தரவரிைச
வரங் கள் 23.09.2021
அன்
ேதர்வாைணய இைணயதளத் ல் ெவளி டப் பட்ட .
இத்ெதரி
ெதாடர்பான இரண்டாம் கட்ட
லச் சான் தழ் கள் சரிபார்ப்
மற் ம் கலந்தாய்
ெசன்ைன-03, ேதர்வாைணயச் சாைல ல்
( ராட்ேவ ேப ந்
நிைலயம் மற் ம் ேகாட்ைட ர ல் நிைலயம் அ
ல் ) உள் ள ேதர்வாைணய
அ வலகத் ல் 04.04.2022 அன்
நைடெபற உள் ள .
ேமற் ப
லச்
சான் தழ் கள்
சரிபார்ப்
மற் ம்
கலந்தாய் ற்
அைழக்கப்ப ம்
ண்ணப்பதாரர்களின் ம ப்ெபண்கள் / ஒட் ெமாத்த தரவரிைச
எண்,
இடஒ க் ட்
மற் ம்
கா ப்ப ணி டங் களின்
அ ப் பைட ல்
தயாரிக்கப் பட்ட
தற் கா கப்
பட் யல்
ேதர்வாைணய
இைணயதளத் ல்
ெவளி டப்பட் ள் ள .
லச் சான் தழ் கள் சரிபார்ப் மற் ம் கலந் தாய் ற் கான ேத , ேநரம் மற் ம்
வரங் கள் அடங் ய “அைழப் க் க தத் ைன”
ண்ணப் பதாரர்கள் ேதர்வாைணய
இைணயதளமான www.tnpsc.gov.in ந்
ப
றக்கம் ெசய் ெகாள் ளலாம் .
கலந்தாய் ற்
அைழக்கப்பட்ட
ண்ணப்பதாரர்க க்
அதற் கான
வரம் SMS
மற் ம் E-mail
லம் ெதரி க்கப்ப ம் .
லச்சான் தழ் கள் சரிபார்ப்
மற் ம்
கலந் தாய் ற் கான அைழப்பாைண தனிேய தபால்
லம் அ ப் பப் படமாட்டா
என ம் ெதரி க்கப் ப
ற .
லச்சான் தழ் கள்
சரிபார்ப்
மற் ம்
கலந்தாய் ற்
பங் ேகற் க
அைழக்கப்பட்ட
ண்ணப் பதாரர்கள்
எ த் த்ேதர் ல்
அவரவர்
ெபற் ற
ம ப் ெபண்கள் / ஒட் ெமாத்த தரவரிைச / இடஒ க் ட்
கள் /
ண்ணப் பத் ல்
அளித் ள் ள தகவல் கள் மற் ம் கா ப் பணி டங் க க்
ஏற் ப கலந் தாய் ற்
அ ம க்கப்ப வர்.
எனேவ,
அைழக் கப் ப ம்
அைனவ ம்
கலந் தாய் ற்
அ ம க்கப்பட்
பணி நியமனம் வழங் கப் ப ம் என்பதற் கான உ
அளிக்க
இயலா என ம் ெதரி க்கப் ப
ற .
ண்ணப்பதாரர்கள்
ேமற் ப
லச் சான் தழ் கள்
சரிபார்ப்
மற் ம்
கலந் தாய் ற்
வர தவ னால் அவர்க க்
ம வாய் ப்
அளிக்கப்படமாட்டா
என ம் ெதரி க்கப் ப
ற

ம

.

. உமா மேகஸ்வரி, இ.ஆ.ப.,
ெசயலாளர்.
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TAMIL NADU PUBLIC SERVICE COMMISSION
No.3, TNPSC Road - 3.
Press Release

The Tamil Nadu Public Service Commission in its Notification No. 02/2021
dated 05.02.2021 had invited applications for selection of candidates for
appointment by direct recruitment to the Post of Assistant Horticultural Officer in
Tamil Nadu Horticultural Subordinate Service. The Written examination was held
on 17.04.2021 FN & AN. and results published on 23.09.2021. 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
post by Original Certificate Verification cum Counselling is scheduled to be held
on 04.04.2022 (Phase-II) at the O/o. Tamil Nadu Public Service Commission,
TNPSC Road, (Near Broadway Bus Stand and Fort Railway Station) VOC Nagar,
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 post 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 loose their
opportunity in the combined merit list and they will not be given any further chance
to appear for the same.

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

