தநிழ்ாடு அபசுப்ணினார் ததர்வாணணனம்
செய்தி சவினீட்டு ண்:

71/2022

ாள்:

31.10.2022

06.11.2022 முற்கல் நற்றும் ிற்கில் டைபவுள் ி அடைப்
திவைடுகள்

சார்ிடப்

ைடபைார் நற்றும்

ணினில் அைங்கின

ிஅைர் நற்றும்

தநிழ்ாடு கர் ஊபடநப்பு சார்ிடப் ணினில்

அைங்கின அைர்/உதைி ைடபைார் தைிக்கா காிப்ணினிைங்கில்
வபடி ினநம் பசய்ைதற்கா ழுத்துத் வதர்வு.
பசய்திக்குிப்பு

18/2022,

தநிழ்ாடு அபசுப்ணினார் ததர்வாணணனத்தின் அிவிக்ணை
ாள்

29.07.2022-இன் வானிாை

தபடி ினநத்திற்கு

ண்:

அிவிக்ணை

செய்னப்ட்ட ி அணவப் திதவடுைள் ொர்ிணப் ணினில் அடங்ைின
ிஅவர் நற்றும் வணபவார் நற்றும்

தநிழ்ாடு ைர் ஊபணநப்பு

ொர்ிணப் ணினில் அடங்ைின அவர்
தவிக்ைா ைாிப்ணினிடங்ைில்

நற்றும்
தபடி

உதவி வணபவார்

ினநம்

செய்வதற்ைா

ழுத்துத் ததர்வு 06.11.2022 (முற்ைல் நற்றும் ிற்ைல்) ணடச உள்து.
ததர்வு ழுத அனுநதிக்ைப்ட்ட விண்ணப்தாபர்ைின் ததர்வுக்கூட

அனுநதிச்ெீட்டுைள் ( Hall Ticket) ததர்வாணணனத்தின் இணணன தங்ைா

www.tnpsc.gov.in,

செய்னப்ட்டுள்.

www.tnpscexams.in

ஆைினவற்ில்

விண்ணப்தாபர்ைள் தங்ைளுணடன

திதவற்ம்
ஒருமுண

திதவற்ம் (OTR DASHBOARD) மூநாை நட்டுதந விண்ணப் ண் , ிந்த
தததி ஆைினவற்ண உள் ீடு செய்து ததர்வுக்கூட அனுநதிச் ெீட்டிண(

Ticket) திவிக்ைம்

Hall

செய்ன முடிமம்.

ைிபண் குபாா இ.ஆ..,

ததர்வுக் ைட்டுப்ாட்டு அலுவர்
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TAMIL NADU PUBLIC SERVICE COMMISSION
Press Release No: 71/2022

Dated: 31.10.2022

Field Surveyor and Draftsman included in Survey and Land Records
Subordinate Service and Surveyor-cum-Assistant Draughtsman in
Tamil Nadu Town and Country Planning Subordinate Service. Written Examination (Objective Type) to be held on 06.11.2022 FN &
AN.
PRESS RELEASE
Commission has invited applications for direct recruitment for the post
of Field Surveyor and Draftsman included in Tamil Nadu Survey and Land
Records Subordinate Service and Surveyor-cum-Assistant Draughtsman in
Tamil

Nadu

Town

and

Country

Planning

Subordinate

Service

vide.,

Notification No. 18/2022, dated: 29.07.2022 - Written Examination
(Objective Type) for the said post is scheduled to be held on 06.11.2022
FN & AN.
The memorandum of admission (Hall Ticket) for the admitted
candidates for the said examination has already been hosted on the
Commission’s websites www.tnpsc.gov.in and www.tnpscexams.in. The
memorandum of admission (Hall Ticket) can be downloaded only through
one time Registration (OTR Dashboard) of the candidate by entering the
Application Number and Date of Birth.

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

