
தமிழ்நாடு  அரசுப்பணியாளர்  ததர்வாணையம் 
2022  - ஆம் ஆண்டு அறிவிக்ணை வவளியிடப்பட்டு  2023 – ஆம் ஆண்டு  

நணடவபறவிருக்கும்  ததர்வுைளின் விவரங்ைள் 
 

வ..எ
ண் 

 

பதவி / ததர்வின் வபயர் 
 

 
 

அறிவிக்ணை வவளியிடப்பட்ட நாள் 
 

ததர்வு நணடவபறும் நாள் 

1 ஒருங்கிணைந்த குடிணைப் பணிைள்ததர்வு– III   
(வதாகுதி –III – அ பணிைள்) 

      15/09/2022 28/01/2023 மு.ப 

2 ஒருங்கிணைந்த புள்ளியியல் சார்நிணைப் பணிைள் ததர்வு 15/09/2022 29/01/2023 மு.ப (ை) பி.ப 
3 மீன்வள உதவி ஆய்வாளர்,  தமிழ்நாடு  மீன்வளம் ைற்றும் மீனவர் நைத் 

துணற (தமிழ்நாடு மீன்வள சார்நிணைப் பணி) 
 

13/10/2022 07/02/2023 மு.ப (ை) பி.ப 

4 மீன்வள ஆய்வாளர்,  தமிழ்நாடு  மீன்வளம் ைற்றும் மீனவர் நைத் துணற 
(தமிழ்நாடு மீன்வள சார்நிணைப் பணி) 
 

14/10/2022 08/02/2023 மு.ப (ை) பி.ப 

5 சுைாதார அலுவைர்  (தமிழ்நாடு  வபாது சுைாதாரப் பணி) 21/10/2022 13/02/2023 மு.ப (ை) பி.ப 

6 ஒருங்கிணைந்த குடிணைப் பணிைள்ததர்வு- II  
(வதாகுதி- II  ைற்றும்  II -அ  பணிைள்) 

23/02/2022 25/02/2023 மு.ப (ை) பி.ப 
(முதன்ணை ததர்வு) 

7 நிதியாளர் (தமிழ்நாடு ைல்விப் பணி)  11/11/2022 10/03/2023 மு.ப (ை) பி.ப 

8 உதவிப் தபராசிரியர் (உளவியல்)  ைற்றும் ைருத்துவ உளவியைாளர் 
(தமிழ்நாடு  ைருத்துவப் பணி)  

15/11/2022 14/03/2023மு.ப (ை) பி.ப 

9 ைால்நணட உதவி ைருத்துவர் (தமிழ்நாடு ைால்நணட ைருத்துவப் பணி) 18/11/2022 15/03/2023 மு.ப (ை) பி.ப 

10 இளநிணை ைறுவாழ்வு அலுவைர் (தமிழ்நாடு வபாது சார்நிணைப் பணி) 09/12/2022 01/04/2023 மு.ப (ை) பி.ப 

11 உதவி வனப் பாதுைாவைர் (தமிழ்நாடு வனப் பணி) 13/12/2022 30/04/2023 மு.ப 

12 ைாவட்ட  ைல்வி அலுவைர் (தமிழ்நாடு ைல்விப் பணி) 14/12/2022 09/04/2023 மு.ப 

 



உத்ததச ததர்வு ைாை அட்டவணை -2023ல் உள்ள பதவிைளுக்ைான ைாலிப்பணியிடங்ைள்  ைற்றும் பிறவிவரங்ைள் 

வ.எண் 
 

(1) 

பதவி / ததர்வின் வபயர் 
 

(2) 

அறிவிக்ணை
வவளியிடப்படும்
உத்ததச ைாதம் 

(3) 

ைாலிப் பணியிடங்ைளின் 
எண்ணிக்ணை 

 
(4) 

ததர்வு  நணடவபறும் 
உத்ததச  ைாதம் 

 
(5) 

ததர்வு முடிவுைள் 
வவளியிடப்படும்   
உத்ததச ைாதம் 

(6) 

1 
ஒருங்கிணைந்த வபாறியியல் சார்நிணைப் பணிைள் 
ததர்வு ஜனவரி-23 828 

 
 

தை-23 

 

ஜூணை-2023 
(எழுத்துத் ததர்வு) 

 

ஆைஸ்ட்-2023 
(ைைந்தாய்வு) 

 

2 

சாணை ஆய்வாளர்,  ஊரை வளர்ச்சி ைற்றும் ஊராட்சித் 
துணற (தமிழ்நாடு  ஊரை வளர்ச்சி வபாறியியல் 
சார்நிணைப் பணி)  

ஜனவரி-23 762 
 

தை-23 

 

ஜூணை-2023 
(எழுத்துத் ததர்வு) 

ஆைஸ்ட்-2023 
(ைைந்தாய்வு) 

3 
உதவி சுற்றுைா அலுவைர் நிணை – 2 (தமிழ்நாடு வபாது 
சார்நிணைப் பணி) ஏப்ரல்-23 1+16C/F 

 
ஜூணை-23 

 

வசப்டம்பர்-2023 
(எழுத்துத் ததர்வு) 
அக்தடாபர்-2023 

(ைைந்தாய்வு) 

4 

(i) உதவி இயக்குநர்,  புவியியல்  ைற்றும் சுரங்ைத்துணற 
(தமிழ்நாடு புவியியல்  ைற்றும் சுரங்ைப் பணி) 
(ii) உதவி புவியியைாளர், வபாதுப்பணித் துணற  நிைத்தடி 
நீர் பிரிவு ( தமிழ்நாடு வபாறியியல் சார்நிணைப் பணி) 

தை-23 

 
(i) 11 
(ii) 8 

 
ஆைஸ்ட்-23 

 

அக்தடாபர்-2023 
 (எழுத்துத் ததர்வு) 

 

நவம்பர்-2023 
(தநர்முைத் ததர்வு/ 

ைைந்தாய்வு) 

5 உடற்ைல்வி  இயக்குநர் (தமிழ்நாடு சட்ட ைல்விப் பணி)  ஜூன்-23 
 12 

 
 

வசப்டம்பர்-23 

நவம்பர்-2023 
(எழுத்துத் ததர்வு) 

டிசம்பர்-2023 
(தநர்முைத் ததர்வு/ 

ைைந்தாய்வு) 

6 
உதவி ஆராய்ச்சி அலுவைர்  (தமிழ்நாடு ைால்நணட 
பராைரிப்புப் பணி) 

ஆைஸ்ட்-23 
 5 

 
 

நவம்பர்-23 
 

ஜனவரி-2024 
(எழுத்துத் ததர்வு) 

 

பிப்ரவரி-2024 
(தநர்முைத் ததர்வு/ 

ைைந்தாய்வு) 



7 
ஒருங்கிணைந்த  குடிமைப் பணிைள் ததர்வு – I 
(த ொகுதி-I பணிகள்) 

ஆைஸ்ட்-23 
 

பின்னர் 
அறிவிக்ைப்படும் 

நவம்பர்-23 
(மு ல் நிமைத் 

த ர்வு) 

ைொர்ச்-24 
(மு ல் நிமைத் த ர்வு) 

 
 

ஜூணை-24 
(மு ன்மைத் த ர்வு) 

நவம்பர்-24 
(மு ன்மைத் த ர்வு) 

 

டிசம்பர்-24 
(தநர்முகத்த ர்வு/ 
கைந் ொய்வு) 

 

8 ஒருங்கிணைந்த வபாறியியல் பணிைள் ததர்வு வசப்டம்பர்-23 
 101 

 
டிசம்பர்-23 

 

பிப்ரவரி-2024 
(எழுத்துத் ததர்வு) 

ைார்ச்-2024 
(தநர்முைத் ததர்வு/ 

ைைந்தாய்வு) 

9 

(i) சமூை இயல் வல்லுநர்,  சிணற ைற்றும் சீர்திருத்தப் 
பணிைள் துணற (தமிழ்நாடு சிணற சார்நிணைப் பணி) 
(ii) ைக்ைள் திரள் தபட்டியாளர் (தமிழ்நாடு வபாது சுைாதார 
சார்நிணைப் பணி) 

வசப்டம்பர்-23 
 

(i) 1 
(ii) 1 

 
டிசம்பர்-23 

 

பிப்ரவரி-2024 
(எழுத்துத் ததர்வு) 

ைார்ச்-2024 
(ைைந்தாய்வு) 

10 
வதாழிைாளர் உதவி ஆணையர்   
(தமிழ்நாடு வதாழிைாளர் பணி) 

அக்தடாபர்-23 
 4 

 
 

ஜனவரி-24 
 

ைார்ச்-2024 
(எழுத்துத் ததர்வு) 

ஏப்ரல்-2024 
(தநர்முைத் 

ததர்வு/ைைந்தாய்வு) 

11 
ஒருங்கிணைந்த குடிணைப் பணிைள் ததர்வு - IV  
(வதாகுதி –IV பணிைள்) 

நவம்பர்-23 
 

பின்னர் 
அறிவிக்ைப்படும் 

 
 
 

பிப்ரவரி-24 
 

 

தை -2024 
(எழுத்துத் ததர்வு) 

ஜூணை-2024 
(ைைந்தாய்வு) 

 
 
 



12 
புள்ளியியல்  உதவி இயக்குநர்  (தமிழ்நாடு புள்ளியியல் 
பணி) 

டிசம்பர்-23 
 4 

 
ைார்ச்-24 

தை -2024 
(எழுத்துத் ததர்வு) 

ஜூன்-2024 
(தநர்முைத் ததர்வு/ 

ைைந்தாய்வு) 
குறிப்பு: 
 

 இந்த உத்ததச ததர்வு  ைாை அட்டவணை, விண்ைப்பதாரர்ைள் ததர்வுக்கு தயாராவதற்கு ைட்டும். 
 உத்ததச ததர்வு  ைாை அட்டவணையில் ததர்வுைள் தசர்க்ைதவா நீக்ைதவா வசய்யப்படைாம். 
 குறிப்பிடப்பட்டுள்ள ைாலிப்பணியிடங்ைளின் எண்ணிக்ணை ததர்வுக்கு முன்னதரா பின்னதரா ைாற்றங்ைளுக்கு உட்பட்டது. 
 ததர்வுத் திட்டம் ைற்றும் பாடத் திட்டைானது ததர்வாணைய இணையதளத்தில் (www.tnpsc.gov.in) வவளியிடப்பட்டுள்ளது.   இணவ அறிவிக்ணை 

வவளியிடும் நாள்வணர ைாற்றங்ைளுக்கு உட்பட்டது. 
 அறிவிக்ணை வதாடர்பான விவரங்ைளுக்கு ததர்வாணைய இணையதளத்திணன வதாடர்ந்து ைவனித்து வரவும்.  

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

