
 
 
 
 
 
                                                                                                     த ழ்நா  அர ப் பணியாளர ்ேதரவ்ாைணயம் 

 
 

ெசய்  ெவளி : 23/2022                                                          நாள்: 08.04.2022  
த ழ்நா  அர ப் பணியாளர ்ேதரவ்ாைணயதத்ால் ழ்க்கா ம் பத க க்கான ேதர் கள் நடத்தப்படட்ன. ேதர் களில் கலந் ெகாண்ட ண்ணப்பதாரரக்ள் 
ெபற்ற ம ப்ெபண்கள், இடஒ க் ட்   மற் ம் அப்பத க க்கான அ க்ைககளில் ெவளி டப்படட் ற களின் அ ப்பைட ல் சான் தழ் 
சரிபார்ப்  மற் ம் ேநர் கத் ேதர் ற் த் தற்கா கமாகத் ெதரி  ெசய்யப்படட் ண்ணப்பதாரரக்ளின் ப ெவண்கள் ெகாண்ட பட் யல்கள் ேதரவ்ாைணய 
வைலதளம்  www.tnpsc.gov.in-ல்  ெவளி டப்பட் ள்ளன. 

வ. 
எண் பத ன் ெபயர ்

ெமாத்த 
கா ப் 

பணி டங்- 
களின் 

எண்ணிக்ைக 

ேதர்  
நைடெபற்ற 

நாள்/நாடக்ள் 

ேதர் ல் கலந்  
ெகாண்டவரக்ளின் 

எண்ணிக்ைக 

சான் தழ் சரிபாரப்் ற் த ்
தற்கா கமாகத ்

ெதரி  
ெசய்யப்படட்வரக்ளின்  

சான் தழ்கைளத் 
ேதரவ்ாைணய இைணய 

தளத் ல் அர  ேக ள்  
நி வனம் நடத் ம் அர    

இ-ேசைவ ைமயங்கள் லமாக 
ப ேவற்றம் 

ெசய்யப்படேவண் ய நாடக்ள் 

ேநர் கத ்ேதர் / 
சான் தழ் 

சரிபாரப்் ற் த ்
தற்கா கமாகத்  

ெதரி  
ெசய்யப்படட்வரக்ளின்  

எண்ணிக்ைக 

 
 
 

ேநர் கத ்ேதர்  
நைடெப ம் நாள் 

1. 

2015-2019 ஆம் 
ஆண் க க்கான 
த ழ்நா  தடய 
அ யல் சாரந்ிைல 
பணிகளில் அடங் ய 
இளநிைல அ யல் 
அ வலர ்பத  

72 
[நிரப்பப்படட் 

பணி டங்கள் 
– 71 ; கா ப் 

பணி டம் – 1] 

24.08.2019  
.ப & .ப 8,851              18.04.2022 தல்  

             26.04.2022 ய 

 
11 

 
(சான் தழ்  

சரிபாரப்்  -V) 

 

2. த ழ்நா  நகர ் மற் ம் 
ஊரைமப்  சாரந்ிைலப் 
பணிகளில் 
கட் டகைல 
உத யாளர ் / டட் 
உத யாளர ்பத  

4 08.01.2022 
.ப & .ப. 5572 

 

11+1 (சான் தழ்  
சரிபாரப்்  மற் ம் 

ேநரக்ாணல்) 

 
 

28.04.2022 
 

3. த ழ்நா  ெபா  
சாரந்ிைலப் பணி 
அடங் ய ஆராய்ச்  
உத யாளர ் (ம ப்  
மற் ம் ெசயல் ைற 
ஆராய்ச் த் ைற) 

6 22.01.2022  
.ப & .ப 1437 

 

18 

  
 

28.04.2022 
 
 

         
       ரண் ராலா இ.ஆ.ப. 

ேதர் க் கட் ப்பாட்  அ வலர்



 
 

 
 
 
 
 
 

TAMIL NADU PUBLIC SERVICE COMMISSION 
 

PRESS RELEASE:23/2022 DATE: 08.04.2022 

The Written Examinations for the following posts have been conducted by the Tamil Nadu Public Service Commission. Based on the marks obtained in the 
Written Examination, following the rule of reservation of appointments and as per the other conditions stipulated in Notifications, lists of Register Numbers of 
candidates who have been admitted provisionally to Certificate Verification / Oral Test are hosted at the Commission’s Website “www.tnpsc.gov.in”. 

Sl. 
No. Name of the Posts 

No. of 
Vacancies 

Date of 
Examination 

No. of 
Candidates 

appeared in the 
Examination 

Dates for uploading 
of documents for 

Certificate 
Verification in the  

e-seva centres 

No. of 
candidates 

now 
provisionally 

admitted 
to  Oral Test/ 

Certificate 
Verification 

 
 
 

Date of Oral Test 

1. Junior Scientific Officer in 
Forensic Sciences Department 
in the TamilNadu Forensic 
Science Subordinate Service, 
2015-2019 

72  
[Filled 

vacancies – 
71; Unfilled 

vacancy – 1] 

 
 

24.08.2019 
F.N & A.N. 8,851 From 18.04.2022 

To 26.04.2022 

11 
(Certificate 

Verification – 
V) 

 
 
 

2. Architectural Assistant / 
Planning Assistant included in 
the Tamil Nadu Town and 
Country Planning Subordinate 
Service 

4 

 
 

08.01.2022 
F.N. & A.N. 5572 

 
11+1 

(Certificate 
Verification 
& Oral Test) 

 
 

28.04.2022 

3. Research Assistant in 
Evaluation and Applied 
Research Department included 
in Tamil Nadu General 
Subordinate Service. 

6 
22.01.2022 
F.N. & A.N. 

1437 

 

18 

 
 

28.04.2022 

 
  Kiran Gurrala I.A.S., 

Controller of Examinations 
  

 


