தநிழ்ாடு அபசுப்ணினார் ததர்யாணணனம்
செய்தி சயினீட்டு எண்:

08.01.2022

75/2021

ாள்:

29.12.2021

பற்கல் நற்றும் ிற்க யில் நடைபபமவுள்ர கட்டிைக்கடய

உதவிாரர் / திட்ை உதவிாரர் ொர்ிணப் ணிகள் ற்றும்
பற்கல் நற்றும் ிற்க

யில்

நடைபபமவுள்ர

09.01.2022

ஒருங்கிடைந்த

புள்ரிில் சார்நிடயப் பைிகரில் அைங்கி தயி களுக்கான எழுத்துத்
ததர்வு (சகாள்குியணக).

செய்திக்குிப்பு
தநிழ்ாடு அபசுப்ணினார் ததர்யாணணனத்தின் அியிக்ணக எண்

13/2021,

ாள்

24.09.2021-ன்

:

யானிாக தபடி ினநத்திற்கு அியிக்ணக

செய்னப்ட்ட கட்டிைக்கடய உதவிாரர் / திட்ை உதவிாரர் ொர்ிணப்
ணிகள்

ற்றும் அியிக்ணக எண்

யானிாக

:

தபடி ினநத்திற்கு

ஒருங்கிடைந்த

புள்ரிில்

16/2021,

ாள்

அியிக்ணக

சார்நிடயப்

பைிகரில்

20.10.2021-ன்
செய்னப்ட்ட

அைங்கி

தயிகளுக்கான எழுத்துத் ததர்வு (சகாள்குியணக) முடமய
(பற்கல் நற்றும் ிற்கல்

)

ற்றும்

ிற்கல்) ணடச உள்து.

09.01.2022

08.01.2022

(பற்கல் நற்றும்

ததர்வு எழுத அனுநதிக்கப்ட்ட யிண்ணப்தாபர்கின்

ததர்வுக்கூட

நுணமவு ெீட்டுகள் ( Hall Ticket) ததர்யாணணனத்தின் இணணன தநா

www.tnpsc.gov.in

செய்னப்ட்டுள்து.

நற்றும்

www.tnpscexams.in-ல் திதயற்ம்

யிண்ணப்தாபர்கள் தங்களுணடன ஒருபண

திதயற்ம் (OTR) பநாக நட்டுதந

யிண்ணப் எண் நற்றும் ிந்த

தததிணன உள் ீடு செய்து ததர்வுக்கூட நுணமவு ெீட்டிண
(Hall Ticket) தியிக்கம்
தநலும்

செய்ன படிபம்.

யிண்ணப்தாபர்கள் கீ ழ்கண்ட அிவுணபகண கயநாக

குித்துக் சகாள்வும்:

அ. ததர்யர்கள் யிணடத்தாில் யியபங்கண பூர்த்தி செய்னவும்

யிணடகண குிக்கவும் கருப்பு ி ணந ந்து பண தா நட்டுதந
னன்டுத்த தயண்டும் தயிால் அவ்யாா யிணடத்தாள்கள்
ததர்யாணணனத்தால் செல்ாததாக்கப்டும்.
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09.15

ஆ. எந்த ஒரு ததர்யரும் பற்கில் ணடசறும் ததர்யிற்கு
நணிக்குப் ின்ர் ததர்
பன்ர் ததர்

வுக்கூடத்திற்குள்

வுக்கூடத்திிருந்து

நுணமனதயா

1.15

நணிக்கு

சயிதனதயா அனுநதிக்கப்ட

நாட்டார்கள். எந்த ஒரு ததர்யரும் ிற்கில் ணடசறும் ததர்யிற்கு

2.15

5.15

நணிக்குப் ின்ர் ததர் வுக்கூடத்திற்குள் நுணமனதயா

பன்ர் ததர்
நாட்டார்கள்.

வுக்கூடத்திிருந்து

நணிக்கு

சயிதனதயா அனுநதிக்கப்ட

இ. யிண்ணப்தாபர்கள் தநக்கு ஒதுக்கப்ட்ட ததர்வுக்கூடம்

அணநந்துள் இட

த்திண எிதில் சதரிந்துசகாள்ளும் சாருட்டு
(QR

ததர்வுக்கூட நுணமவுச்ெீட்டில் , யிணபவுத்தகயல் குினீடு

CODE)

அச்ெிடப்ட்டுள்து. இதண யிணபவுத்தகயல் குினீட்டு செனி பம்

Google Maps

ஸ்தகன் செய்து ததர்வுக்கூடம் அணநந்துள் இடத்திண
பநாக சதரிந்து சகாண்டு னன் சாம்.
ஈ.

ின்னணு

ததர்வு

அணக்குள்

உபகைங்கள்

சகாண்டுசெல்

யிண்ணப்தாபர்களுக்கா
உள்

குிப்ின்டி

அிவுணபகில்

தங்கது

ததர்வுணநனத்திலுள்

அணனில்

சாறுப்ிற்குட்ட்டதாகும்.

அணதெி

ாதுகாப்பு

தகட்டுக்சகாள்ப்டுகிார்கள்.
ாதுகாப்பு

அணதெி

ற்றும்

அனுநதினில்ண.

த்தி
உட்ட

அணனில்

இருப்ினும்

ணயப்து

யவறு

எண்
ி

ஏயதனும்
எதய

17 (A)

(iv)ல்

உடணநகண

ஒப்ணடக்குநாறு

சொந்த

ததர்யரின்

உடணநகண
சொந்த

யதர்வுக் கட்டுப்பாட்டு அலுவயர்

TAMIL NADU PUBLIC SERVICE COMMISSION
Press Release No: 75/2021

Dated: 29.12.2021

ARCHITECTURAL ASSISTANT / PLANNING ASSISTANT IN THE
TAMIL NADU TOWN AND COUNTRY PLANNING SUBORDINATE
SERVICE AND COMBINED STATISTICAL SUBORDINATE SERVICE
EXAMINATION WRITTEN (OBJECTIVE TYPE) EXAMINATIONS TO BE
HELD ON 08.01.2022 FN & AN / 09.01.2022 FN & AN RESPECTIVELY.
PRESS RELEASE
Commission has invited applications for direct recruitment for the
posts of Architectural Assistant / Planning Assistant in the Tamil Nadu Town
and Country Planning Subordinate Service vide Notification No. 13/2021,
dated:24.09.2021 and for the posts included in Combined Statistical
Subordinate Service Examination
vide Notification No. 16/2021,
dated:20.10.2021. The written (Objective Type) Examinations for the above
said recruitments / posts are scheduled to be held on 08.01.2022 FN & AN
and 09.01.2022 FN & AN respectively.
The memorandum of admission (Hall Ticket) for the admitted
candidates for the said examinations have aldready been hosted in the
Commission’s website www.tnpsc.gov.in and www.tnpscexams.in. The
memorandum of admission (Hall Ticket) can be downloaded through one
time Registration (OTR) of the candidate by entering the Application Number
and Date of Birth.
Further candidates shall note the following instructions carefully:
a. Candidates should use only Black colour Ink Ball point pen for filling
the particulars and shading the answer fields in the answer sheet, failing
which answer sheet will be invalidated.
b. No Candidate will be allowed to enter the examination hall after 9.15 A.M.
and leave the examination hall before 1.15 P.M. for the examination
conducted in forenoon session and No Candidate will be allowed to enter
the examination hall after 2.15 P.M. and leave the examination hall before
5.15 P.M. for the examination conducted in afternoon session.
c. For the benefit of the candidates a QR code depicting the geographical
position of the examination venue as been printed in the Memorandum of
Admission (Hall Ticket), which may be scanned using any QR code Reader
App to locate the examination venue in Google Maps.
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d. Mobile phones and any other electronic devices are not allowed in the
examination room. The candidates are therefore instructed to handover
their belongings including mobile phones in the cloakroom as per Para
17(A)(iv) of instructions to applicants.
However, the deposition of
personal belongings in the cloakroom shall be at the risk of the
candidates.

Controller of Examinations

