
 

 

 

 

 
 

 

தமிழ்ாடு அரசுப் பணியாளர் ததர்வாணணயம் 
 

 

செய்தி செளியீடு: 73/2022 
                                                         நாள்: 08.11.2022   

 

ய. 

எண் 
தவிம் கனப ்

கநாத்த 

காலி்ணி -

மடங்கி் 

எண்ணிக்ணக 

ததபவ்ு 

ணடக் 

ா் 

ததபவ்ி் 

க்து 

ககாண்டயப்

கி் 

எண்ணிக்ணக 

 

முத்ணநத் ததபவ்ி்குத் 

த்காலிகநாகத் 

கதபிவு 

கென்ன்ட்டயபக்ி்  

ொ்றிதம்கணத் 

ததபய்ாணணன இணணன 

தத்தி் அபசு தகபி் டிவி 

ிறுயந் டத்துந் அபசு   

இ-தெணய ணநனங்க் 

மூநாக திதய்ந் 

கென்ன்டதயண்டின ாடக்் 

 

முத்ணநத் 

ததபவ்ி்குத்   

த்காலிகநாகத்  

கதபிவு 

கென்ன்ட்டயபக்ி்  

எண்ணிக்ணக 

 

 

 

 

 

முத்ணநத் ததபவ்ு 

ணடகறுந் ா் 

1. 

 

 

ஒருங்கிலைந்த குடிலைப் 

பைிகள் ததரவ்ு – II 

(தநரம்ுகத் ததரவ்ு பதவிகள் 

ைற்றுை் தநரம்ுகத் ததரவ்ு 

அல்லாத பதவிகள்) 

(ததாகுதி- II ைற்றுை் 

ததாகுதி- II A) 

 

5446 
21.05.2022 

மு.ப. 
995808 

17.11.2022 முதல்      

16.12.2022 முடிய 

 

ததரவ்ு கட்டைை் தெலுத்த 

தேை்டிய கலடசி நாள் 

15.12.2022 

58081 
25.02.2023 

மு.ப. & பி.ப. 

 

          
       கிரண் குராலா  இ.ஆ.ப. 

தேரவ்ுக் கட்டுப்பாட்டு அலுெலர்

தமிம்ாடு அபசு் ணினாப ்ததபய்ாணணனத்தா் கீம்க்காணுந் தவிகளுக்கா  முதல்நிலலத்  ததபவ்ு     டத்த்ட்டது. ததபவ்ி    ் க்துககாண்ட          
விண்ண்தாபபக்் க் நதி்கண்க், இடஒதுக்கீடட்ு விதி ந்றுந் அ்தவிகளுக்கா அறிவிக்ணகயி் கயிமட்ட்ட பி விதிகி் 

அடி்ணடம்  முதன்மத் ததரவ்ிற்குத் த்காலிகநாகத் கதபிவு கென்ன்ட்ட  விண்ண்தாபபக்ி் திகயண்க் ககாண்ட ட்டின் ததபய்ாணணன 

யணதந் www.tnpsc.gov.in-் கயிமட்டடு்       ்து. 

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


 
 

 

 

 

 

 

TAMIL NADU PUBLIC SERVICE COMMISSION 
 

PRESS RELEASE: 73/2022 
 

DATE: 08.11.2022 

The preliminary examination for the following posts has been conducted by the Tamil Nadu Public Service Commission. Based on the marks 
obtained in the preliminary examination, following the rule of reservation of appointments and as per the other conditions stipulated in 

notification, the list of register numbers of candidates who have been admitted provisionally to main written examination is hosted at the 
Commission’s Website “www.tnpsc.gov.in”. 

Sl. 
No. 

Name of the Post 
No. of 

Vacancies 
Date of 

Examination 

No. of 
Candidates 
appeared in 

the 
Examination 

Dates of uploading of 
documents for certificate 

verification in the  
e-seva centres 

No. of 
candidates now 

provisionally 
admitted 

to main written 
examination 

 
 
 

Date of main written 
examination 

1. 

 

Posts included in Combined 

Civil Services Examination -II 

(Interview Posts and Non-

Interview Posts) (Group- II 

and  IIA Services)  

 

5446 
21.05.2022 

 F.N. 
995808 

From 17.11.2022               
to     16.12.2022 

 
Last date for payment of 

fee is 15.12.2022 
 

58081 
 

 
 

 
25.02.2023 
F.N. & A.N. 

 

  

  Kiran Gurrala I.A.S., 

Controller of Examinations 

  
 

https://www.tnpsc.gov.in/Document/english/2022_03_CCSE_II_Notfn_Eng_Final.pdf
https://www.tnpsc.gov.in/Document/english/2022_03_CCSE_II_Notfn_Eng_Final.pdf
https://www.tnpsc.gov.in/Document/english/2022_03_CCSE_II_Notfn_Eng_Final.pdf
https://www.tnpsc.gov.in/Document/english/2022_03_CCSE_II_Notfn_Eng_Final.pdf
https://www.tnpsc.gov.in/Document/english/2022_03_CCSE_II_Notfn_Eng_Final.pdf
https://www.tnpsc.gov.in/Document/english/2022_03_CCSE_II_Notfn_Eng_Final.pdf

