
 

 

தமிழ்நாடு அரசுப் பணியாளர்  ததர்வாணையம் 
                                                          உத்ததச  ததர்வு  கால  அட்டவணை -2022 ல்  உள்ள பதவிகளுக்கான காலிப்பணியிடங்கள்  மற்றும்    பிற விவரங்கள் 

 
வ. 

எண் 
 

(1) 

பதவி /  ததர்வின்  பபயர் 
 

(2) 

அறிவிக்ணக 
பவளியிடப்படும் 
உத்ததச மாதம் 

(3) 

காலிப்பணியிடங்களின் 
எண்ணிக்ணக 

 

(4) 

தேர்வு நடைபெறும் 
உத்தேச மாேம் 

 
(5) 

தேர்வு முடிவுகள் 
பெளியிைப்ெடும் உத்தேச 

மாேம் 
(6) 

1 கூட்டுறவுத் தணிக்ணகத் துணறயில் உதவி இயக்குநர் ஜனவரி 8 

 

 

 

ஏப்ரல்-2022 

ஜூன்-2022 
(எழுத்துத் ததர்வு) 

ஜூணல-2022 
(தநர்முகத்ததர்வு/ 
கலந்ோய்வு) 

2 இந்து சமய அறநிணலயத் துணறயில் பசயல் அலுவலர் நிணல- I ஜனவரி 25 

 

 

 

ஏப்ரல்-2022 

ஜூன்-2022 
(எழுத்துத் ததர்வு) 

ஜூணல-2022 
(தநர்முகத்ததர்வு/ 
கலந்ோய்வு) 

3 
ஒருங்கிணைந்த குடிணமப் பணிகள் ததர்வு- II  
(பதாகுதி- II மற்றும்  II A) 

பிப்ரவரி II--116 
IIA-5413 

தம-2022 
(முதல் நிணலத் ததர்வு) 

ஜூன்-2022 
(முதல் நிணலத் ததர்வு) 

 

 
பசப்டம்பர்-2022 

(முதன்ணமத் ததர்வு) 

டிசம்பர்-2022 
 (முதன்ணமத் ததர்வு) 

 

பிப்ரவரி -2023 
(தநர்முகத்ததர்வு/ 
கலந்ோய்வு) 

 



வ. 
எண் 

 

(1) 

பதவி /  ததர்வின்  பபயர் 
 

(2) 

அறிவிக்ணக 
பவளியிடப்படும் 
உத்ததச மாதம் 

(3) 

காலிப்பணியிடங்களின் 
எண்ணிக்ணக 

 
(4) 

தேர்வு நடைபெறும் 
உத்தேச மாேம் 

 
(5) 

தேர்வு முடிவுகள் 
பெளியிைப்ெடும் உத்தேச 

மாேம் 
(6) 

4 நகர் ஊரணமப்புத்  துணறயில்  உதவி இயக்குநர் பிப்ரவரி 29 

 
 

தம-2022 
 

ஜூணல-2022 
(எழுத்துத் ததர்வு) 

 

ஆகஸ்ட்-2022 
(தநர்முகத்ததர்வு/ 
கலந்ோய்வு) 

 

5 ஒருங்கிணைந்த பபாறியியல் பணிகள் மார்ச் 167 

 
 

ஜூன்-2022 
 

ஆகஸ்ட்-2022 
(எழுத்துத் ததர்வு) 

 

பசப்டம்பர் -2022 
(தநர்முகத்ததர்வு/ 
கலந்ோய்வு) 

 
 

6 
சமூக பாதுகாப்பு துணறயில் மாவட்ட  குழந்ணத பாதுகாப்பு 
அலுவலர் 

மார்ச் 16 

 
 

ஜூன்-2022 
 

ஆகஸ்ட்-2022 
(எழுத்துத் ததர்வு) 

 

பசப்டம்பர் -2022 
(தநர்முகத்ததர்வு/ 
கலந்ோய்வு) 

 

7 
ஒருங்கிணைந்த குடிணமப் பணிகள் ததர்வு - IV 
(பதாகுதி –IV மற்றும் கிராம நிர்வாக அலுவலர்) 

 

மார்ச் 

 

 

 

 

5255 

 
 

ஜூன்-2022 
 

பசப்டம்பர்-2022 
(எழுத்துத் ததர்வு) 

 

அக்தடாபர்-2022 
(கலந்ோய்வு) 

 
 



வ. 
எண் 

 

(1) 

பதவி /  ததர்வின்  பபயர் 
 

(2) 

அறிவிக்ணக 
பவளியிடப்படும் 
உத்ததச மாதம் 

(3) 

காலிப்பணியிடங்களின் 
எண்ணிக்ணக 

 
(4) 

தேர்வு நடைபெறும் 
உத்தேச மாேம் 

 
(5) 

தேர்வு முடிவுகள் 
பெளியிைப்ெடும் உத்தேச 

மாேம் 
(6) 

8 சிணற மற்றும் சீர்திருத்தத் துணறயில் உளவியலாளர் ஏப்ரல் 4 

 
 

ஜூணல-2022 

பசப்டம்பர்-2022 
(எழுத்துத் ததர்வு) 
அக்தடாபர் -2022 
(தநர்முகத்ததர்வு/ 
கலந்ோய்வு) 

 

9 இந்து சமய அறநிணலயத் துணறயில் பசயல் அலுவலர் நிணல-III ஏப்ரல் 33 

 
 

ஜூணல-2022 

பசப்டம்பர்-2022 
(எழுத்துத் ததர்வு) 

 

அக்தடாபர்-2022 
(கலந்ோய்வு) 

 

10 இந்து சமய அறநிணலயத் துணறயில் பசயல் அலுவலர் நிணல-IV ஏப்ரல்  

28 

 
 

ஜூணல-2022 

பசப்டம்பர்-2022 
 (எழுத்துத் ததர்வு) 

[ 

அக்தடாபர்-2022 
(கலந்ோய்வு) 

 

11 பதால்லியல் துணறயில் இளநிணல கல்பவட்டாய்வாளர் தம 1 

 
 

ஆகஸ்ட்-2022 

அக்தடாபர்-2022 
(எழுத்துத் ததர்வு) 

 

நவம்பர்-2022 
(கலந்ோய்வு) 

 



வ. 
எண் 

 

(1) 

பதவி /  ததர்வின்  பபயர் 
 

(2) 

அறிவிக்ணக 
பவளியிடப்படும் 
உத்ததச மாதம் 

(3) 

காலிப்பணியிடங்களின் 
எண்ணிக்ணக 

 
(4) 

தேர்வு நடைபெறும் 
உத்தேச மாேம் 

                                                      
(5) 

தேர்வு முடிவுகள் 
பெளியிைப்ெடும் உத்தேச 

மாேம் 
(6) 

12 சமூகநல மற்றும் மகளிர் உரிணமத் துணறயில்  உதவி  இயக்குநர் தம 11 

 
 

ஆகஸ்ட்-2022 

அக்தடாபர்-2022 
(எழுத்துத் ததர்வு) 

 

நவம்பர்-2022 
(தநர்முகத்ததர்வு/ 
கலந்ோய்வு) 

 

13 தமிழ்நாடு  மாநில நீதித் துணறயில்   உரிணமயியல்   நீதிபதி தம 245 

ஜூணல-2022 
(முதல் நிணலத் ததர்வு) 

பசப்டம்பர்-2022 
(முதல் நிணலத் ததர்வு) 

 
ஜனவரி-2023 

(முதன்ணமத் ததர்வு) 

மார்ச்-2023 
(முதன்ணமத் ததர்வு) 

 

ஏப்ரல்-2023 
(தநர்முகத்ததர்வு/ 
கலந்ோய்வு) 

 

14 
பதாகுதி –V.A  பணிகள் (மாற்றுப்பணி மூலம் நியமனம்)  
(அரசுப் பணியாளர்களுக்கு  மட்டும்) 

ஜூன் 161 

 
பசப்டம்பர்-2022 

 

நவம்பர்-2022 
(எழுத்துத் ததர்வு) 

டிசம்பர்-2022 
(கலந்ோய்வு) 

15 
ஒருங்கிணைந்த குடிணமப் பணிகள்  ததர்வு - I  
(பதாகுதி -I பணிகள்) ஜூன் 49 

பசப்டம்பர்-2022 
(முதல் நிணலத் ததர்வு) 

நவம்பர்-2022 
(முதல் நிணலத் ததர்வு) 

மார்ச்-2023 
(முதன்ணமத் ததர்வு) 

ஜூணல-2023 
(முதன்ணமத் ததர்வு) 

ஆகஸ்ட்-2023 
(தநர்முகத்ததர்வு/ 
கலந்ோய்வு) 

 



வ. 
எண் 

 

(1) 

பதவி /  ததர்வின்  பபயர் 
 

(2) 

அறிவிக்ணக 
பவளியிடப்படும் 
உத்ததச மாதம் 

(3) 

காலிப்பணியிடங்களின் 
எண்ணிக்ணக 

 
(4) 

தேர்வு நடைபெறும் 
உத்தேச மாேம் 

 
(5) 

தேர்வு முடிவுகள் 
பெளியிைப்ெடும் உத்தேச 

மாேம் 
(6) 

16 
மருத்துவக் கல்வித் துணறயில்  உள்ள அரசு மறுவாழ்வு  நிறுவனம்   
மற்றும்  பசயற்ணக  மூட்டு ணமயத்தில்  பதாழில்முணற  ஆதலாசகர் ஜூன் 5 

 
பசப்டம்பர்-2022 

நவம்பர்-2022 
(எழுத்துத் ததர்வு) 

 

டிசம்பர்-2022 
(கலந்ோய்வு) 

17 வனத்துணறயில் வனத் பதாழில் பழகுநர்  ஜூணல 
 

9 

 

 
 

அக்தடாபர்-2022 

டிசம்பர்-2022 
(எழுத்துத் ததர்வு) 

 

ஜனவரி-2023 
(தநர்முகத்ததர்வு/ 
கலந்ோய்வு) 

 

18 

தமிழ்நாடு  சிணற  மற்றும்  சீர்திருத்தத் துணறயில்   
(i) சிணற  அலுவலர்  (பபண்கள்)  
(ii) உதவி  சிணற  அலுவலர்  (ஆண்கள்) 

ஜூணல 

 

 

 

(i) 2 

 

(ii)   53 

 

      
 

அக்தடாபர்-2022 

டிசம்பர்-2022 
(எழுத்துத் ததர்வு) 

 

ஜனவரி-2023 
(தநர்முகத்ததர்வு/ 
கலந்ோய்வு) 

 

19 

தமிழ்நாடு சட்டமன்ற பணிகளில் – (தணலணமச் பசயலகம்) 
(i) ஆங்கில நிருபர் 
 (ii)  தமிழ்  நிருபர் 

ஜூணல 

 

 

 

 

(i)   4 

(ii)  3 

    
 

அக்தடாபர்-2022 

டிசம்பர்-2022 
(எழுத்துத் ததர்வு) 

 

ஜனவரி-2023 
(தநர்முகத்ததர்வு/ 
கலந்ோய்வு) 

[ 



வ. 
எண் 

 

(1) 

பதவி /  ததர்வின்  பபயர் 
 

(2) 

அறிவிக்ணக 
பவளியிடப்படும் 
உத்ததச மாதம் 

(3) 

காலிப்பணியிடங்களின் 
எண்ணிக்ணக 

 
(4) 

தேர்வு நடைபெறும் 
உத்தேச மாேம் 

 
(5) 

தேர்வு முடிவுகள் 
பெளியிைப்ெடும் உத்தேச 

மாேம் 
(6) 

20 ஒருங்கிணைந்த  குடிணமப் பணிகள்  ததர்வு– III  (பதாகுதி -III) ஆகஸ்ட் 15 

    

 

நவம்பர்-2022 

ஜனவரி-2023 
(எழுத்துத் ததர்வு) 

 

பிப்ரவரி-2023 
(கலந்ோய்வு) 

21 
ஒருங்கிணைந்த  புள்ளியியல்  சார்நிணலப்   பணிகளுக்கான  
ததர்வு 

ஆகஸ்ட் 6 

 
நவம்பர்-2022 

ஜனவரி-2023 
(எழுத்துத் ததர்வு) 

 

பிப்ரவரி-2023 
(கலந்ோய்வு) 

22 

   மீன்வளம் மற்றும் மீனவர் நலத் துணறயில் 
 (i)   மீன்வள  ஆய்வாளர்   
(ii)    மீன்வள   உதவி ஆய்வாளர் 

பசப்டம்பர் 
 

(i) 59 

(ii) 11 

 
 

டிசம்பர்-2022 
 

பிப்ரவரி-2023 
(எழுத்துத் ததர்வு) 

 

மார்ச்-2023 
(தநர்முகத்ததர்வு/ 
கலந்ோய்வு) 

 

23 பள்ளி கல்வித் துணறயில் மாவட்ட  கல்வி அலுவலர் பசப்டம்பர் 6 

டிசம்பர்-2022 
(முதல் நிணலத் ததர்வு) 

பிப்ரவரி-2023 
(முதல் நிணலத் ததர்வு) 

 
தம-2023 

(முதன்ணமத் ததர்வு) 

பசப்டம்பர் -2023 
(முதன்ணமத் ததர்வு) 

அக்தடாபர் -2023 
(தநர்முகத்ததர்வு/ 
கலந்ோய்வு) 

 



வ. 
எண் 

 

(1) 

பதவி /  ததர்வின்  பபயர் 
 

(2) 

அறிவிக்ணக 
பவளியிடப்படும் 
உத்ததச மாதம் 

(3) 

காலிப்பணியிடங்களின் 
எண்ணிக்ணக 

 
(4) 

தேர்வு நடைபெறும் 
உத்தேச மாேம் 

 
(5) 

தேர்வு முடிவுகள் 
பெளியிைப்ெடும் உத்தேச 

மாேம் 
(6) 

24 பபாது சுகாதார பணிகளில் சுகாதார அலுவலர் பசப்டம்பர் 10 

 
 

டிசம்பர்-2022 
 

பிப்ரவரி-2023 
(எழுத்துத் ததர்வு) 

 

மார்ச்-2023 
(தநர்முகத்ததர்வு/ 
கலந்ோய்வு) 

 

25 

மருத்துவம் - மக்கள் நல்வாழ்வுத் துணறயில் உதவிப் தபராசிரியர் 
(உளவியல்)  மற்றும் மருத்துவ உளவியலாளர் 

அக்தடாபர் 33 

 
 

ஜனவரி-2023 

மார்ச்-2023 
(எழுத்துத் ததர்வு) 

ஏப்ரல்-2023 
(தநர்முகத்ததர்வு/ 
கலந்ோய்வு) 

26 கல்லூரி  கல்வித் துணறயில்  நிதியாளர் அக்தடாபர் 5 

 
 

ஜனவரி-2023 

மார்ச்-2023 
(எழுத்துத் ததர்வு) 

ஏப்ரல்-2023 
(தநர்முகத்ததர்வு/ 
கலந்ோய்வு) 

27 

மாற்றுத் திறனாளிகள் நலத் துணறயில்  
(i)  இளநிணல மறுவாழ்வு அலுவலர்   
 (ii)  பல்தநாக்கு மறுவாழ்வு    உதவியாளர் 
(iii)  முடநீக்கு பதாழில் நுட்பாளர் 
(iv)  தபச்சுப் பயிற்சியாளர் 

நவம்பர் 

 

 

(i) 7 

(ii)14 

(iii)12 

 (iv) 12 

 
 

பிப்ரவரி-2023 

ஏப்ரல்-2023 
(எழுத்துத் ததர்வு) 

தம-2023 
(கலந்ோய்வு) 



வ. 
எண் 

 

(1) 

பதவி /  ததர்வின்  பபயர் 
 

(2) 

அறிவிக்ணக 
பவளியிடப்படும் 
உத்ததச மாதம் 

(3) 

காலிப்பணியிடங்களின் 
எண்ணிக்ணக 

 
(4) 

தேர்வு நடைபெறும் 
உத்தேச மாேம் 

 
(5) 

தேர்வு முடிவுகள் 
பெளியிைப்ெடும் உத்தேச 

மாேம் 
(6) 

28 
தமிழ்நாடு  தவளாண்ணம  விரிவாக்கப் பணிகளில்  தவளாண்ணம  
அலுவலர்  (விரிவாக்கம்) 

நவம்பர் 28 

 
பிப்ரவரி-2023 

ஏப்ரல்-2023 
(எழுத்துத் ததர்வு) 

தம-2023 
(தநர்முகத்ததர்வு/ 
கலந்ோய்வு) 

 

29  வனப் பணிகளில்  உதவி வனப் பாதுகாவலர் நவம்பர் 9 

பிப்ரவரி-2023 
(முதல் நிணலத் ததர்வு) 

ஏப்ரல்-2023 
(முதல் நிணலத் ததர்வு) 

 

ஜூணல-2023 
(முதன்ணமத் ததர்வு) 

நவம்பர் -2023 
(முதன்ணமத் ததர்வு) 

டிசம்பர் -2023 
(தநர்முகத்ததர்வு/ 
கலந்ோய்வு) 

30 
தமிழ்நாடு  தகவல் பதாழில் நுட்பவியல் பணிகளில்  உதவி முணறப் 
பபாறியாளர் மற்றும்  உதவி முணறப் பகுப்பாய்நர்  டிசம்பர் 53 

 

மார்ச்-2023 
 

ஜூணல-2023 
 (எழுத்துத் ததர்வு) 

 

ஆகஸ்ட் -2023 
(கலந்ோய்வு) 

31 ஒருங்கிணைந்த  நூலகர்  பணிகள் டிசம்பர் 63 

 

மார்ச்-2023 
 

தம -2023 
(எழுத்துத் ததர்வு) 

ஜூன்-2023 
(தநர்முகத்ததர்வு/ 
கலந்ோய்வு) 

 



வ. 
எண் 

 

(1) 

பதவி /  ததர்வின்  பபயர் 
 

(2) 

அறிவிக்ணக 
பவளியிடப்படும் 
உத்ததச மாதம் 

(3) 

காலிப்பணியிடங்களின் 
எண்ணிக்ணக 

 
(4) 

தேர்வு நடைபெறும் 
உத்தேச மாேம் 

 
(5) 

தேர்வு முடிவுகள் 
பெளியிைப்ெடும் உத்தேச 

மாேம் 
(6) 

32 தமிழ்நாடு பபாதுப் பணிகளில் சுற்றுலா அலுவலர் டிசம்பர் 2 

 

மார்ச்-2023 
 

ஜூணல-2023 
 (எழுத்துத் ததர்வு) 

 

ஆகஸ்ட் -2023 
(கலந்ோய்வு) 
(கலந்ோய்வு) •  தமதல  உள்ள உத்ததச காலஅட்டவணை விண்ைப்பதாரர்கள் தேர்வுக்கு ேயாராெேற்காக உருொக்கப்ெட்ைோகும்.  

• அறிவிக்டக போைர்ொன விெரங்களுக்கு தேர்ொடைய இடையேளத்திடன போைர்ந்து கெனித்து ெரவும். 
• திருத்ேப்ெட்ை தேர்வுத் திட்ைம் மற்றும் ொைத்திட்ைமானது தேர்ொடைய இடையத்ேளத்தில் விடரவில் www.tnpsc.gov.in  பெளியிைப்ெடும். 


