
 
 
 
 
 

 

 
தமி நா  அர  பணியாள  ேத வாைணய  

 
 

ெசய்  ெவளி : 77 /2022 
                                                         

நாள்:15.11.2022   
 

த ழ்நா  அர ப் பணியாளர ் ேதரவ்ாைணயதத்ால் ழ்க்கா ம் பத க்கான தன்ைமத ் ேதர்  நடத்தப்படட் . ேதர் ல் கலந் ெகாண்ட 
ண்ணப்பதாரரக்ள் ெபற்ற ம ப்ெபண்கள், இடஒ க் ட்   மற் ம் அப்பத க க்கான அ க்ைக ல் ெவளி டப்படட் ற களின் 

அ ப்பைட ல்  ேநர் கத் ேதர் ற் த் தற்கா கமாகத் ெதரி  ெசய்யப்படட் ண்ணப்பதாரரக்ளின் ப ெவண்கள் ெகாண்ட பட் யல் ேதரவ்ாைணய 
வைலதளம் www.tnpsc.gov.in-ல் ெவளி டப்பட் ள்ள . 

வ. 
எண் பத ன் ெபயர ்

ெமாத்த 
கா ப்பணி டங்களின் 

எண்ணிக்ைக 

தன்ைமத் ேதர்  
நைடெபற்ற  

நாடக்ள் 

ேதர் ல் கலந்  
ெகாண்டவரக்ளின் 

எண்ணிக்ைக 

ேநர் கத் ேதர் ற் த்   
தற்கா கமாகத்  

ெதரி  
ெசய்யப்படட்வரக்ளின்  

எண்ணிக்ைக 

 
 
 

ேநர் கத ்ேதர்  
நைடெப ம் நாள்/ 

நாடக்ள் 

1. 
 

 
த ழ்நா  ெபா ப் 
பணி ல் அடங் ய  
இரண்டாம் நிைல அர  
உத  வழக்  நடத் நர ் 
  

50 

07.05.2022 
.ப. & .ப.  
மற் ம் 

08.05.2022 
.ப. & .ப. 

467 103 

 01.12.2022 
மற் ம் 

02.12.2022 
 

 

          
       ரண் ராலா  இ.ஆ.ப. 

ேதர் க் கட் ப்பாட்  அ வலர்



 
 
 
 
 
 
 

TAMIL NADU PUBLIC SERVICE COMMISSION 
 

 
PRESS RELEASE: 77/2022 
 

DATE: 15.11.2022 

The main written examination for the following post has been conducted by the Tamil Nadu Public Service Commission. Based on the marks obtained in the main written 
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 oral test is hosted on the Commission’s Website “www.tnpsc.gov.in”. 

Sl. 
No. Name of the Post 

No. of 
Vacancies 

Dates of  Main Written 
Examination 

No. of Candidates 
appeared in the 

Examination 

No. of candidates 
now provisionally 

admitted 
to oral test 

 
 
 

Date(s) of oral test 

1. 
Assistant Public Prosecutor, Grade - II 
in Prosecution Department  in the 
Tamil Nadu General Service 

50 

07.05.2022 
 F.N. & A.N. 

and 
08.05.2022 
 F.N. & A.N. 

467 103 
 

 
01.12.2022 

and 
02.12.2022 

 
 

  
  Kiran Gurrala I.A.S., 

Controller of Examinations 
  

 


