
 

 

தமிழ்நாடு அரசுப்பணியாளர ்ததரவ்ாணணயம் 

செய்தி சவளியீட்டு எண்: 88/2022           நாள்: 16.12.2022 

26.12.2022 முற்பகல் மற்றும் பிற்பகலில் நடைபபறவுள்ள தமிழ்நாடு 

சிடறப் பணிகளில் அைங்கிய சிடறகள் மற்றும் சீரத்ிருத்தத் துடறயின் 

சிடற அலுவலர ் (ஆண்கள்) மற்றும் சிடற அலுவலர் (பபண்கள்) 

பதவிக்கான காலிப்பணியிைங்களில் நநரடி  நியமனம் பெய்வதற்கான 

கணினி வழித் நதர்வு. 

     பெய்திக்குறிப்பு       

தமிழ்நாடு அரசுப்பணியாளர ் ததரவ்ாணணயத்தின் அறிவிக்ணக எண்: 

25/2022, நாள் 14.09.2022- இன் வாயிலாக தநரடி நியமனத்திற்கு அறிவிக்ணக 

செய்யப்பட்ட தமிழ்நாடு சிணறப் பணிகளில் அடங்கிய சிணறகள் மற்றும் 

சீரத்ிருதத்த் துணறயின் சிணற அலுவலர ் (ஆண்கள்) மற்றும் சிணற அலுவலர ்

(சபண்கள்) பதவிக்கான காலிப்பணியிடங்களில் தநரடி  நியமனம் 

செய்வதற்கான கணினி வழித் ததரவ்ு 26.12.2022 (முற்பகல் மற்றும் பிற்பகல்) 

நணடசபற உள்ளது. 

       ததரவ்ு எழுத தற்காலிகமாக அனுமதிக்கப்பட்ட விண்ணப்பதாரரக்ளின்  

ததரவ்ுக்கூட அனுமதிெச்ீட்டுகள் (Hall Ticket) ததரவ்ாணணயத்தின் இணணய 

தளங்களான www.tnpsc.gov.in , www.tnpscexams.in ஆகியவற்றில் 

பதிதவற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளன. விண்ணப்பதாரரக்ள் தங்களுணடய ஒருமுணற 

பதிதவற்றம் (OTR DASHBOARD) மூலமாக மட்டுதம விண்ணப்ப எண் , பிறந்த 

தததி ஆகியவற்ணற உள்ளடீு செய்து ததரவ்ுக்கூட அனுமதிெ ் சீட்டிணன(Hall 

Ticket) பதிவிறக்கம்  செய்ய முடியும். 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                            அஜய் யாதவ் இ.ஆ.ப. 

                                                   ததரவுக் ்  கடட்ுப்பாடட்ு அலுவலர ்
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TAMIL NADU PUBLIC SERVICE COMMISSION 

 

Press Release No:  88 /2022                       Dated: 16.12.2022 
 

 

Posts of JAILOR (Men) and JAILOR (Special Prison for Women) in 

Prisons & Correctional Services Department included in the Tamil 

Nadu Jail Service - Examination - Computer Based Test (CBT) to be 

held on 26.12.2022 FN & AN. 

PRESS RELEASE 

Commission has invited applications for direct recruitment for the 

posts of JAILOR (Men) and JAILOR (Special Prison for Women) in Prisons & 

Correctional Services Department included in the Tamil Nadu Jail Service 

vide., Notification No.25/2022, dated: 14.09.2022. Computer Based Test 

(CBT) Examination for the said post is scheduled to be held on 

26.12.2022 FN & AN. 
 

The memorandum of admission (Hall Ticket) for the provisionally 

admitted candidates for the said examination has already been hosted on 

the Commission’s websites www.tnpsc.gov.in and www.tnpscexams.in. The 

memorandum of admission (Hall Ticket) can be downloaded only through 

one time Registration (OTR Dashboard) of the candidate by entering the 

Application Number and Date of Birth.  

 

                                                                  Ajay Yadav I.A.S., 

                                                               Controller of Examinations 

http://www.tnpsc.gov.in/
http://www.tnpscexams.in/

