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PRESS RELEASE
The Commission has issued Notification for direct recruitment for the post of
Forest Apprentice in Tamil Nadu Forest Subordinate Service (Group-VI Services) vide
Notification No.20/2022, dated 08.08.2022. It was scheduled to be held in 15 Centres.
2. Now, the Commission has decided to conduct the Written Examination in
OMR / CBT mode in Seven (7) Centres viz., Chennai, Madurai, Coimbatore,
Tiruchirapalli, Tirunelveli, Salem and Vellore on the below mentioned date(s).
Sl.
No.
1.
2.
3.

Name of the Centre
(As per Notification)
Chennai
Kancheepuram
Coimbatore
Udhagamandalam
Madurai
Karaikudi
Ramanathapuram

4.

Salem

5.

Tiruchirappalli
Thanjavur
Pudukottai
Chidambaram
Tirunelveli
Nagercoil

6.
7.

Vellore

Revised Examination Centre
Name & Centre Code
Chennai (0101)
Coimbatore (0201)
Madurai (1001)
Salem (1701)

Tiruchirappalli (2501)

Tirunelveli (2601)
Vellore (2701)

3. The Commission has decided to conduct the Written Examination in OMR /
CBT Method as follows:
Mode of
Subject
Date
Examination
Paper – I
OMR
04 .12.2022 FN
A. கட்டாயத் தமிழ் ம ாழித் தகுதித் ததர்வு
Method
B. General Studies
Optional Subjects (Paper -II and Paper -III)
Forestry

05.12.2022 FN

Geology

05.12.2022 AN

Agriculture
Horticulture
Animal Husbandry and Veterinary Science
Engineering (All Engineering Subjects
including Agricultural Engineering)

06.12.2022 FN
06.12.2022 AN

Chemistry

07.12.2022 FN

Mathematics
Statistics

07.12.2022 AN

Botany

08.12.2022 FN

Computer Science
Computer Applications

08.12.2022 AN

Environmental Science

09.12.2022 FN

Zoology

09.12.2022 AN

Marine Biology

10.12.2022 FN

Physics

10.12.2022 AN

Wildlife Biology

11.12.2022 FN

Computer
Based Test
(CBT) Method

FN Session 9.30 A.M. to 12.30 P.M.
AN Session 2.30 P.M. to 5.30 P.M.
4. The Instruction to candidates with regard to Computer Based Test (CBT)
Method is available in the TNPSC website <www.tnpsc.gov.in>

Secretary

செய் தி செளியீட்டு எண். 78/2022

நாள் 15.11.2022

தமிழ் நாடு அரசுப் பணியாளர் ததர்ொணணயம்
எண்.3, ததர்ொணணயெ் ொணை, சென்ணன – 600003
செய் திக் குறிப் பு
தமிழ் நாடு
ொர்நிணைப்

அரசுப்

பணியிை்

பணியாளர்
அடங் கிய

ததர்வாணணய ்

ெனத்சதாழிை்

தமிழ் நாடு

பழகுநர்

ென

(த ொகுதி-VI)

பதவிக்கான காலிப்பணியிடங் கணள நேரடி ேியமனம் மூல ் நிரப் புவதற் கான
அறிவிக்ணகயிணன ததர்வாணணய அறிவிக்ணக எண் 20/2022, நாள் : 08.08.2022-இன்
வாயிலாக

மவளியிட்டது.

அவ் வறிவிக்ணகயில்

15

ண யங் களில்

எழுத்துத்

ததர்விணன நடத்த திட்டமிடப் பட்டிருந்தது.
2.

தற் தபாது,

தமிழ் நாடு

அரசுப்

பணியாளர்

ததர்வாணணய ்

இப் பதவிக்கான எழுத்துத் ததர்விணன (OMR வணக / கணினி வழி (CBT) ததர்வாக
மென்ணன,

துணர, தகாய ் புத்தூர், திருெ்சிராப் பள் ளி, திருமநல் தவலி, தெல ் ,

தவலூர் ஆகிய ஏழு ண யங் களில் நடத்த முடிவு மெய் துள் ளது.

வ.

ததர்வு ண யத்தின் மபயர்

எண்

(அறிவிக்ணகயின் படி)

1.

சென்ணன
காஞ் சிபுரம்

2.

தகாயம் புத்தூர்
உதகமண்டைம்

3.

ாற் றியண க்கப்பட்ட ததர்வு
ண யத்தின் மபயர்

ற் று ் ததர்வு

ண யக் குறியீட்டு எண்
சென்ணன (0101)
தகாயம் புத்தூர் (0201)

மதுணர
காணரக்குடி

மதுணர (1001)

இராமநாதபுரம்
4.

தெைம்

5.

திருெ்சிராப் பள் ளி
தஞ் ொவூர்
புதுக் தகாட்ணட

தெைம் (1701)

திருெ்சிராப் பள் ளி (2501)

சிதம் பரம்
6.

திருசநை் தெலி
நாகர்தகாவிை்

7.

தெலூர்

திருசநை் தெலி (2601)
தெலூர் (2701)

3. இப் பதவிக்கான எழுத்துத் ததர்விணன (OMR / கணினி வழித் (CBT)
ததர்வாகக் கீழ் க்காணு ் நாட்களில் நடத்த ததர்வாணணய ் முடிவு மெய் துள் ளது.
பாடம்

நொள்

ததர்வு முணை

A. கட்டாயத் தமிழ் ம ாழித் தகுதித் ததர்வு
B. மபாது அறிவு

04.12.2022 மு.ப.

OMR
ததர்வு

தாள் - I

விருப் பப் பாடங் கள் (தாள் - II மை் றும் III)
வனவியல்

05.12.2022 மு.ப.

நிலத்தியல்

05.12.2022 பி.ப.

தவளாண்ண
நதாட்டக்கலல
கால் ேலட பராமரிப் பு மற் றும் கால் ேலட

06.12.2022 மு.ப.

அறிவியல்
பபாறியியல்
(நவளாண் பபாறியியல் உட்பட அலனத்துப்

06.12.2022 பி.ப.

பபாறியியல் பாடங் களும் )
நவதியியல்
கணிதம்
புள் ளியியல்
தாவரவியல்
கணினி அறிவியல்
கணினி பயன் பாட்டியல்

07.12.2022 மு.ப.
07.12.2022 பி.ப.

கணினி
ெழித் ததர்வு

08.12.2022 மு.ப.
08.12.2022 பி.ப.

சுற் றுச்சூழல் அறிவியல்

09.12.2022 மு.ப.

விலங் கியல்

09.12.2022 பி.ப.

கடல் உயிரியல்

10.12.2022 மு.ப.

இயற் பியல்

10.12.2022 பி.ப.

வனவிலங் கு உயிரியல்

11.12.2022 மு.ப.

காணல: மு.ப. 9.30 முதல் பி.ப. 12.30 வணர
ாணல: பி.ப. 2.30 முதல் பி.ப. 5.30 வணர
4. கணினி வழித் ததர்வு (CBT) எழுது ்

விண்ணப் பதாரர்களுக்கான

விதிமுணறகள் ததர்வாணணய இணணயதளத்தில் <www.tnpsc.gov.in> உள் ளன.

செயைாளர்

