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TAMIL NADU PUBLIC SERVICE COMMISSION
Press Release No: 50/2022

Dated: 19.07.2022

PRESS RELEASE
In continuation of Commission’s Notification No.07/2022 dated:
30.03.2022,
in

the

for

Combined

direct
Civil

recruitment

Services

to

the

Examination-IV

posts

(Group-IV),

included
written

examination is scheduled to be held on 24.07.2022 FN.
Due to administrative reasons, the candidates who had been allotted
to Sakthi matriculation Hr. Sec., school in Kallakurichi Taluk and District, are
reallotted to the following two examination venues.
SI.No
1.

Name of examination venue
AKT Academy Matric Hr. Sec., school, Neelamangalam, Kallakurichi
Taluk.

2.

AKT Memorial Vidya saaket school (CBSE), Neelamangalam,
Kallakurichi Taluk.
The fresh Hall Ticket has been hosted on the Commission’s website

www.tnpsc.gov.in and www.tnpscexams.in

for the candidates, who had

been allotted with the new examination venues. The SMS had also been sent
to the candidates, regarding the change of examination venue.
Hence, the respective candidates are instructed to download the
fresh Hall Ticket and attend the written examination in the examination
venue mentioned in the Hall Ticket.

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