
செய்தி குறிப்பு – 03.03.2022 

 

 தமிழ்ாடு சீருடைப் ணினார் ததர்வு வாரினம், காவல்துடயில் 

காலினாகவுள் 444 காவல் ொர்பு ஆய்வார் (தாபகா ந ம்ம் ஆ தப்டை )     

(ஆண், சண் ந ம்ம் திருங்டக) தவிகளுக்கா தபடித் ததர்வுக்கா 

அறிவிக்டக எண்:01/2022-ஐ 08.03.2022 அன்ம் சவளியிைப்ைவுள்து.  

 விண்ணப்தாபர்கள் இந்த ததர்வி கு www.tnusrb.tn.gov.in என் 

இடணனதத்தின் மூம் நட்டுதந விண்ணப்பிக்க முடி ம். 

 இடணனவழி விண்ணப்ம் விண்ணப்பிக்க துவங்கும் ாள்: 08.03.2022. 

 இடணனவழி விண்ணப்ம் விண்ணப்பிப்த கா கடைசி ாள் 07.04.2022. 

 இவ்வாரினம் முதன்முடனாக தமிழ் சநாழித் தகுதித் ததர்டவ அபொல் 

சவளியிைப்ட்ை வழிகாட்டுதல்களின்டி ைத்தவிருக்கிது.   

 

 இவ்வாரினத்தில் 08.03.2022 முதல் 07.04.2022 வடப கட்டுப்ாட்டு 

அடயில் "உதவி டநனம்" வாபத்தின் ஏழு ாட்களும் செனல்டும். இதததான்ம் 

உதவி டநனங்கள் தமிழ்ாடு முழுவதிபம் உள் நாகப காவல் ஆடணனார் 

அபவகங்களிபம் ந ம்ம் நாவட்ை காவல் கண்காணிப்ார் அபவகங்களிபம், 

அபவக ணி தபத்தில் செனல்டும். இடணனவழி விண்ணப்த்டத பூர்த்தி 

செய்வது சதாைர்ாக ஏததனும் ெந்ததகங்கள் / சதளிவுகளுக்கு இந்த "உதவி 

டநனத்தின்" தெடவகடப் னன்டுத்திக்சகாள் விண்ணப்தாபர்கள் தகட்டுக் 

சகாள்ப்டுகிார்கள். 

 தந டி ததர்வுக்கா தகுதி அவுதகால், ததர்வு செனல்முட, எழுத்துத் 

ததர்வுக்கா ாைத்திட்ைம் ந ம்ம் நாதிரி தகள்விகள் தான் கூடுதல் விவபங்கள் 

இவ்வாரின இடணனதத்தில் சகாடுக்கப்ட்டுள்து. 

 

(தமிழ்ாடு சீருடைப் ணினார் ததர்வு வாரின கட்டுப்ாட்டு அட எண்கள்:  

044-40016200,  

044-28413658,  

9499008445,  

9176243899 ந ம்ம் 978903725), 

 

                                                          தடவர், 
                                                தமிழ்ாடு சீருடைப் ணினார் 

                                                 ததர்வு வாரினம், சென்ட-8. 

 



PRESS NOTE – 03.03.2022 

 Tamil Nadu Uniformed Services Recruitment Board is going to publish 

Notification No.01/2022 on 08.03.2022 for filling up of 444 vacancies of Sub-

Inspectors of Police (Taluk & AR) (Male, Female and Transgender) through direct 

recruitment.  

 Candidates can apply for this recruitment through this Board’s web portal 

www.tnusrb.tn.gov.in only. 

 Commencement of Online Application - 08.03.2022. 

 Last date of submission of Online Application – 07.04.2022 

 The Board is conducting the Tamil Language Eligibility Test for first time as per 

guidelines issued by the Government. 

A “Help Desk” will be functioning 24x7 at TNUSRB control room from 

08.03.2022 to 07.04.2022. Such help desks would also be functioning throughout the 

state in all City Police Offices and District Police Offices during office hours. 

Candidates are requested to use the services of these “Help Desks” for any doubts / 

clarifications in connection with filling up of the online application forms.  

More details such as eligibility criterion, recruitment process, syllabus for 

written examination and model questions are available on TNUSRB website. 

[TNUSRB Control Room Nos: 044-40016200, 044-28413658, 9499008445, 9176243899 
and 9789035725] 
 
 

                                                                              CHAIRPERSON 
                                                                              TNUSRB, CHENNAI-8. 

 

 

http://www.tnusrb.tn.gov.in/

