
 

 

 

தமிழ்நாடு அரசுப்பணியாளர் ததர்வாணணயம் 

 

செய்தி சவளியீட்டு எண்: 16/2023          நாள்: 25.02.2023 

செய்தி சவளியீடு 

ஒருங்கிணைநத் குடிணைப்பைிகள் ததரவ்ு -2 (ததொகுதி-2 & 

2A)ன் முதன்ணை எழுதத்ுத ்ததரவ்ு இன்று (25.02.2023 முப & பிப) 20 

ைொவடட்த ்ததரவ்ு ணையங்களில் நணடதபறுகிறது.  

இநத் முதன்ணைத ் ததரவ்ு பின்வருை் இரு தொடக்ணள 

உள்ளடக்கியது: 

1. தொள் 1 - கடட்ொயத ்தமிழ்தைொழி தகுதித ்தொள் - முற்பகல்  

2. தொள் – 2 - தபொது அறிவுதத்ொள் – பிற்பகல் 

(தநரம்ுகத ்ததரவ்ிற்கு / ததரிவிற்கு தொள் 2ல் தபறப்படுை் 

ைதிப்தபை்கள் ைடட்ுதை கருதத்ில் தகொள்ளப்படுை்) 

வருணகப்பதிதவடட்ில் உள்ள ததரவ்ரக்ளின் 

பதிதவை்களின் வரிணையிலுை், வினொதத்ொடக்ளில் உள்ள 

பதிதவை்களின் வரிணையிலுை் இருநத் தவறுபொடட்ின் 

கொரைைொக கொணல வினொதத்ொடக்ள் வழங்குவதில் 

கொலதொைதை் ஏற்படட்து. இதணன ஈடுதைய்யுை் தபொருடட்ு 

ததரவ்ரக்ளுக்கு கூடுதல் தநரை் வழங்கப்படட்ு ததரவ்ுகள் 

நணடதபற்று முடிநத்துடன், பிற்பகல் ததரவ்ு தநரை், 2.30 

ைைிக்குத ் துவங்கி 5.30 ைைி வணர நணடதபறுை் வணகயில் 

ைறுவணரயணற தைய்யப்படட்து. அதன்படி தற்தபொது பிற்பகல் 

ததரவ்ொனது துவங்கப்படட்ு அணனதத்ு ததரவ்ு ணையங்களிலுை் 

சீரொக நணடதபற்றுக் தகொை்டிருக்கிறது. 

அஜய் யாதவ் இ.ஆ.ப., 
    ததர்வுக் கட்டுப்பாட்டு அலுவலர் 



 

  

 

 

TAMIL NADU PUBLIC SERVICE COMMISSION 

 

 

Press Release No:  16 /2023                          Dated: 25.02.2023 

 

Press Release 

 The Main Written Examination for the posts included in the Combined 

Civil Services Examination – II (Group II & IIA) is being conducted today 

(25.02.2023 FN and AN) in twenty district centres in the State.  

The Main written examination comprises of the following two papers: 

1. Paper – I - Compulsory Tamil Eligibility Test in Forenoon 

2. Paper -II - General Studies in Afternoon 

(Marks secured in Paper – II alone will be considered for Interview / 

Selection) 

The difference in sequence of arrangement in attendance sheet order 

and the question booklet order caused delay in distribution of question 

booklets to the candidates in the Forenoon session. The issue was resolved 

and examination conducted in all the centres. Additional time to the 

candidates corresponding to the delay in the commencement of 

examination in the Forenoon session was given. The Afternoon session 

examination was rescheduled to commence from 2.30PM to 5.30PM. Now 

the Afternoon examination has commenced and examination is being 

conducted smoothly. 

 

     Ajay Yadav, I.A.S., 

                                                              Controller of Examinations 

 


