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PRESS NOTE 

 

The registration and submission of TSICET – 2022 applications forms ended on                

23rd July, 2022. The TSICET – 2022 examinations (Computer Based Test) will be conducted on 

27th and 28th July, 2022 in four sessions (forenoon session 10.00 a.m. to 12.30 p.m and 

afternoon session 2.30 p.m to 5.00 p.m) in 70 test centres. About 76, 000 candidates are 

appearing for TSICET – 2022 examination. The examination commence at 10.00 a.m for 

forenoon session and 2.30 p.m for afternoon session. The Candidate should reach the 

concerned test center one-and-half hour before the commencement of the exam in order to 

capture the Photograph and candidates’ registration. Candidates are advised to visit the Test 

Centre well in advance to get acquainted with the location of the Test Centre. The candidates 

are allowed to carry (i) Black / Blue Ball Point Pen (ii) Hall Ticket (iii) Valid Original Photo 

Identification Cards (Aadhaar Card / PAN Card/Passport/Voter ID and Driving License). Further, 

they are allowed to carry hand sanitizer up to 100ml in transparent bottle, face mask, gloves 

and drinking water in transparent bottle for personal use. Candidates are advised to listen 

carefully the instructions given by the Invigilator and follow screen instruction after login. 

Candidates will not be permitted into the Examination Hall once the test commences and will 

not be allowed to leave the Examination Hall till the END of the test. Candidates will not be 

allowed into the examination hall even if they are late by a MINUTE. All the arrangements 

were made to conduct the examination in smooth and fair manner. There is no change in the 

Dates of Examination i.e. 27th and 28th July, 2022.  
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ప్రచురణారథం/ప్రసారనిమిత్తం 
 
 

TSICET – 2022 దరఖాస్ుత  ఫారమ ల యిజిస్ట్ర షేన్ మయియు స్మరపణ జూల ై 23 , 2022న ముగిస్ట ంది. TSICET – 2022 
ప్యీక్షలు (కంప్యూటర్ బేస్్డ టెస్డర) 2022 జూల ై 27 మయియు 28 తేదీలలో  నాలుగు స్టెషన్ లలల (ఉదయం స్టెషన్   10.00 గం. 
12.30 వరకు  మయియు మధ్ాూహ్నం స్టెషన్ 2.30  p.m నుండి 5.00  p.m.) నిరవహిసాత రు 70 ప్యీక్షా క ందరా లలల. TSICET - 

2022 ప్యీక్షకు దాదాప్ు 76,000 మంది అభ్ూరుథ లు హాజరవుత్ునానరు. ప్యీక్ష ఉదయం 10.00 గంటలకు  మయియు 
మధ్ాూహ్నం 2.30 గంటలకు ప్రా రంభ్మవుత్ుంది. ఫో టోగాా ఫ్ మయియు అభ్ూరుథ ల యిజిస్ట్ర షేన్ ను కాూప్చర్ చేయడానికి అభ్ూయిథ 
ప్యీక్ష ప్రా రంబానికి గంటననర ముందు స్ంబంధ్ిత్ ప్యీక్షా క ందరా నికి చేరుకోవాలి. అభ్ూరుథ లు ప్యీక్షా క ందరం ఉనన ప్రదేశానిన 
తెలుస్ుకునేందుకు ముందుగానే ప్యీక్ష క ందరా నిన స్ందయిశంచాలని స్ూచంచారు. అభ్ూరుథ లు (i) బాో క్ / బలో  బాల్ ప్ామంట్ పెన్ 
(ii) హాల్ టికెట్ (iii) చెలుో బాటు అమయూ యిజినల్ ఫో టో గుయితంప్ు కారు్ లు (ఆధ్ార్ కార్్ / ప్ాన్ కార్్ / ప్ాస్డ ప్ో ర్ర / ఒటర్ ఐడి 
మయియు డెైవైంగ్ ల ైస్టెన్్) తీస్ుకెళో్డానికి అనుమతంచబడతారు. ఇంకా, వారు వూకితగత్ ఉప్యోగం కోస్ం ప్ారదరశక బాటిల్ లల 
100ml వరకు హాూండ్ శానిటెైజర్ , ఫ్స్డ మాస్డ్ , గలో వ్స్ మయియు డిరంకింగ్ వాటర్ ను ప్ారదరశక బాటిల్ లల తీస్ుకెళో్డానికి 
అనుమతంచబడతారు. అభ్ూరుథ లు ఇనివజిలేటర్ ఇచచన స్ూచనలను జాగాత్తగా వనాలని మయియు లాగిన్ అమన త్యావత్ స్ట్రీన్ 
స్ూచనలను ప్ాటించాలని స్ూచంచారు. ప్యీక్ష ప్రా రంభ్భ ైన త్యావత్ అభ్ూరుథ లు ప్యీక్ష హాల్ లలకి అనుమతంచబడరు మయియు 
ప్యీక్ష ముగిస్ట్ వరకు ప్యీక్ష హాలు నుండి బయటకు వెళో్డానికి అనుమతంచబడరు. అభ్ూరుథ లు నిమిషం ఆలస్ూభ ైనా ప్యీక్ష 
హాలులలకి అనుమతంచరు. ప్యీక్షను స్జావుగా మయియు నిషపక్షప్ాత్ంగా నిరవహించడానికి అనిన ఏయాపటుో  చేయబడా్ మ . 

ప్యీక్ష తేదీలలల అంటే 27 మయియు 28 జూల ై, 2022లల ఎటువంటి మారుప లేదు. 
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