
 

 

 

 

 

தமி நா  அர  பண யாள  ேத வாைணய  
ெச தி ெவள ய  

தமி நா  அர  பணயாள  ேத வாைணய தா  கீ கா  பதவக கான ேத க  நட த ப டன. ேத வ  கல ெகா ட வ ண பதார க  

ெப ற மதி ெப க , இடஒ கீ  வதி ம  அ பதவக கான அறிவ ைகய  ெவளயட ப ட பற வ திகள  அ பைடய  சா றித  

ச பா -II / III / ேந காண  ேத  த காலிகமாக  ெத  ெச ய ப ட வ ண பதார கள  பதிெவ க  ெகா ட ப ய  ேத வாைணய 

வைலதள  www.tnpsc.gov.in-  ெவளயட ப ள . 
 

 

வ. 

எ . 
பதவய  ெபய  

ெமா தகாலி  

பண ய ட கள  

எ ண ைக 

ேத  

நைடெப ற 

நா  

ேத வ  கல  

ெகா டவ கள  

எ ண ைக 

சா றித  

ச பா ப  

த காலிகமாக  ெத  

ெச ய ப டவ கள   

சா றித கைள  

ேத வாைணய இைணய 

தள தி  அர  ேகப  

வ  நி வன  நட  

அர  இ-ேசைவ 

ைமய க  லமாக 

பதிேவ ற  

ெச ய படேவ ய 

நா க  

சா றித  ச பா ப  – II 

/ III / ேந காண  

ேத வ  த காலிகமாக  

ெத  ெச ய ப டவ கள   

எ ண ைக 

 

ேந காண  

ேத  

நைடெப  

நா  

1 

2017-2018 ஆ  

ஆ க கான தமி நா  

இ  சமய அறநிைல ைற  

சா நிைல  பணகள  ெதா தி 

-VII B  அட கிய 

ெசய நிைல அ வல  

(நிைலIII) பதவ  

105 16.02.2019 
.ப 46,316 

 31.07.2019 

த  

07.08.2019 

வைர 

55 
(சா றித  ச பா -III) 

- 

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


2. 

1. தமி நா  ேவைலவா  

ம  பய சி  ைற  

பண கள  அட கிய த வ , 

ெதாழி பய சி நிைலய  

 

2. தமி நா  ெதாழி க  

சா நிைல  பண கான உதவ  

ெபாறியாள  (ெதாழி ட ) 

9 

 

 

 

32 

02.03.2019 
.ப.& ப .ப 

5,024 - 
91 

(ேந காண ) 

20.08.2019 

ம  

21.08.2019 

3. 

2018-2019 ஆ  ஆ கான 

தமி  நா   நிலவய  ம  

ர க ைற கான உதவ  

நிலவயலாள  பதவ   

            ம  

 2012 – 2019 ஆ  ஆ கான 

தமி  நா  ெபாறியய  சா  

நிைல பண  

ெபா ைற கான 

வயயலாள  பதவ  

16 

(11+5) 
05.05.2019 
.ப & ப .ப 

516 
 31.07.2019 த   
07.08.2019 வைர 

5 

 (சா றித  ச பா  - II) 
- 

 
 

 

 

 

                     இரா. த , இ.ஆ.ப., 

ேத  க பா  அ வல  
  



     
  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

TAMIL NADU PUBLIC SERVICE COMMISSION 
PRESS RELEASE 

 
The Written Examination for the following posts have been conducted by the Tamil Nadu Public Service Commission. Based on 

the marks obtained in Written Examination, following the rule of reservation of appointments and as per the other conditions 
stipulated in Notifications, lists of register numbers of candidates who have been admitted provisionally to Certificate Verification-
II/III / Oral Test are 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 Written 
Examination 

Date of 
uploading of 

documents for 
Certificate 

Verification in 
the  

e-seva centres 

No. of 
candidates 

now 
provisionally 

admitted 
to Certificate 

Verification- II
/ III / Oral 

Test 

Date of Oral 
Test 

1. 

Executive Officer, Gr.III in the Tamil 
Nadu Hindu Religious and Charitable 
Endowments Subordinate Service 
included in Group-VII B Service 

105 16.02.2019 
FN & AN 46,316 

31.07.2019 
 To 

07.08.2019 

55 
(certificate 
verification-

III) 

- 

2. 

1)Principal, Industrial Training 
Institute/ Assistant Director of 
Training in the Tamil Nadu 
Employment and Training  Service, 
2010-2011, 2011-2012 & 2016-
2017. 

 

2) Assistant  Engineer (Industries) in 
the Tamil Nadu Industries 
Subordinate Service, 2013-2014 & 
2018-2019 

9 
 
 
 
 
 

32 

02.03.2019 
FN & AN 5,024 - 91 

(Oral Test) 

20.08.2019  
to 

 21.08.2019 
(Oral Test) 

http://www.tnpsc.gov.in


3. 

Post of Assistant Geologist in 
Department of Geology and Mining 
included in the Tamil Nadu Geology 
and Mining Subordinate Service 2018-
2019  
 
Post of Assistant Geochemist in Public 
works  Department included in the 
Tamil Nadu Engineering Subordinate 
Service ,2012-2019 

16 
(11+5) 

05.05.2019 
F.N  & A.N 516 

31.07.2019 
To 

07.08.2019 

5 
(Certificate 

Verification-II) 
- 

 
 
 
 
 

               R. Sudhan, I.A.S., 
Controller of Examinations 

                                                                                                                                                           Controller of Examinations  
 

    
  

 

AND 


