
 
 
 
 
 

தமிழ்நாடு அரசுப் பணியாளர் ததர்வாணணயம் 

செய்தி சவளியீடு 
தமிழ்நாடு அரசுப் பணியாளர் ததர்வாணணயத்தால் கீழ்க்காணும் பதவிகளுக்கான ததர்வுகள் நடத்தப்பட்டன. ததர்வில் கலந்துககாண்ட விண்ணப்பதாரர்கள் கபற்ற 

மதிப்கபண்கள், இடஒதுக்கீட்டு விதி மற்றும் அப்பதவிகளுக்கான அறிவிக்ணகயில் கவளியிடப்பட்ட பிற விதிகளின் அடிப்பணடயில் ொன்றிதழ் ெரிபார்ப்பு / தநர்காணல் 
ததர்வுக்கு தற்காலிகமாகத் சதரிவு செய்யப்பட்ட விண்ணப்பதாரர்களின் பதிகவண்கள் ககாண்ட பட்டியல் ததர்வாணணய வணலதளம் www.tnpsc.gov.in-ல் 
கவளியிடப்பட்டுள்ளது. 

 

 

வ. 
எண். பதவியின் சபயர் 

சமாத்தகாலிப் 
பணியிடங்களின் 

எண்ணிக்ணக 

ததர்வு 
நணடசபற்ற 

நாள் 

ததர்வில் கலந்து 
சகாண்டவர்களின் 

எண்ணிக்ணக 

 
ொன்றிதழ் ெரி 
பார்ப்பிற்கு 

தற்காலிகமாகத் சதரிவு 
செய்யப்பட்டவர்களின்  

ொன்றிதழ்கணளத் 
ததர்வாணணய இணணய 
தளத்தில் அரசு தகபிள் 

டிவி நிறுவனம் நடத்தும் 
அரசு இ-தெணவ 

ணமயங்கள் மூலமாக 
பதிதவற்றம் 

செய்யப்படதவண்டிய 
நாட்கள் 

ொன்றிதழ் 
ெரிபார்ப்பிற்கு / 
தநர்காணல் 
ததர்விற்குத் 

தற்காலிகமாகத் 
சதரிவு 

செய்யப்பட்டவர்களின்  
எண்ணிக்ணக 

 

தநர்காணல் 
ததர்வு 

நணடசபறும் 
நாட்கள் 

1. 

2015-2016 (ம) 2017-2018 ஆம் 
ஆண்டுக்களுக்கான தமிழ்நாடு   
கூட்டுறவு சார்நிலைப் பணிகளில் 
அடங்கிய கூட்டுறவு சங்கங்களின் 
இளநிலை கூட்டுறவு ஆய்வாளர் 
பதவி 

30 
27.01.2019 
மு.ப 1,05,109 

17.06.2019 
முதல் 

24.06.2019 
வரை 

 
70 

(இரண்டாம் கட்ட 
சான்றிதழ் சரிபார்ப்பு) - 

2. 

2016-2017ம் ஆண்டுக்களுக்கான 
தமிழ்நாடு அலமச்சக பணிகளுக்கு 
ததாழில் (ம) வணிகத் துலறக்கான 
விலை மதிப்படீ்டு உதவியாளர் 
பதவி 

1 
02.03.2019 
மு.ப & பி.ப 15 - 

 
 
3 

(தநர்காணல் ததர்வு) 
 18.06.2019 

http://www.tnpsc.gov.in-ல்/


3. 

தமிழ்நாடு வவலைவாய்ப்பு மற்றும் 
பயிற்சி சார்நிலைப் பணியில் 
அடங்கிய விடுதி கண்காணிப்பாளர் 
மற்றும் உடற்பயிற்சி அலுவைர் 
பதவி 

6 
27.04.2019 
மு.ப & பி.ப 569 

17.06.2019 
முதல் 

24.06.2019 
வரை 

16 
(சான்றிதழ் 
சரிபார்ப்பு)) 

- 

4. 
தமிழ்நாடு மீன் வளத்துலற 
சார்நிலைப் பணிகளில் அடங்கிய 
மீன்வள உதவி ஆய்வாளர் பதவி 

6 04.05.2019 
மு.ப & பி.ப 486 

17.06.2019 
முதல் 

24.06.2019 
வரை 

12 
(சான்றிதழ் 
சரிபார்ப்பு)) 

- 

5. 
தமிழ்நாடு கருவூை மற்றும் 
கணக்குத்துலறயின் கணக்கு 
அலுவைர் (நிலை III) பதவி 

4 
05.05.2019 
மு.ப & பி.ப 18 

17.06.2019 
முதல் 

24.06.2019 
வரை 

17 
(சான்றிதழ் 
சரிபார்ப்பு)) 

- 

6. 

தமிழ்நாடு அலமச்சக பணிகளுக்கு 
ததாழில் (ம) வணிகத்துலறக்கான 
இரசாயனர் மற்றும் இளநிலை 
இரசாயனர் பதவி 

2 
05.05.2019 
மு.ப & பி.ப 290 

17.06.2019 
முதல் 

24.06.2019 
வரை 

6 
 (சான்றிதழ் 
சரிபார்ப்பு)) - 

7. 

தமிழ்நாடு சமூக பாதுகப்பு 
சார்நிலைப் பணிகளில் அடங்கிய 
சமூக பாதுகப்பு துலறயின் 
சீர்திருத்தப் பள்ளிகள்  மற்றும் 
விழிப்புப்பணி நிறுவனங்களுக்கான 
உதவி கண்காணிப்பாளர் பதவி 

4 
05.05.2019 
மு.ப & பி.ப 106 

17.06.2019 
முதல் 

24.06.2019 
வரை 

11 
(சான்றிதழ் 
சரிபார்ப்பு)) 

- 

 

 
 
                     இைா.சுதன், இ.ஆ.ப., 

ததர்வுக் கட்டுப்பாட்டு அலுவலர் 
  



    ததர்வுக் கட்டுப்பாட்டு அலுவலர் 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

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 / 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 

Examination 

Date of 

uploading of 
documents for 

Certificate 
Verification in 

the  
e-seva centres 

No. of candidates 
now provisionally 

admitted 
to Certificate 
Verification / 

Oral Test 

Date of Oral Test 

1. 

Junior Inspector of Co-operative 

Societies in Co-operative 
Department included in the Tamil 

Nadu Co-operative Subordinate 
Service 2015-16 & 2017-18. 

30 
27.01.2019 

FN 
1,05,109 

From 
17.06.2019 

to 
24.06.2019 

70 
(certificate 

verification 
phase-II) 

- 

2. 

Cost Assistant in Industries and 

Commerce Dept. included in the 
Tamil Nadu Ministerial Service 

2016-17. 

1 
02.03.2019 

 FN & AN 
15 - 

3 
(Oral Test) 

18.06.2019 

3. 

Hostel Superintendent Cum 

Physical Training Officer In Tamil 
Nadu Employment And Training 

Subordinate Service. 

6 
27.04.2019 

FN & AN 
569 

From 

17.06.2019 
to 

24.06.2019 

16 

(Certificate 
verification) 

- 

http://www.tnpsc.gov.in/Notifications/2019_02_notifyn_Hostel_Superintendent.pdf
http://www.tnpsc.gov.in/Notifications/2019_02_notifyn_Hostel_Superintendent.pdf
http://www.tnpsc.gov.in/Notifications/2019_02_notifyn_Hostel_Superintendent.pdf
http://www.tnpsc.gov.in/Notifications/2019_02_notifyn_Hostel_Superintendent.pdf


4. 

Sub-Inspector of Fisheries in 

Fisheries Department in the              
Tamil Nadu Fisheries Subordinate 

Service. 

6 
04.05.2019 

FN & AN 
486 

From 

17.06.2019 
to 

24.06.2019 

12 

(Certificate 
verification) 

- 

5. 

Accounts Officer, Class III in the 

Tamil Nadu Treasuries and 

Accounts Service. 

4 
05.05.2019 

FN & AN 
18 

From 
17.06.2019 

to 
24.06.2019 

17 

(Certificate 

verification) 

- 

6. 

Chemist and Junior Chemist in the 

Department of Industries and 
Commerce included in the                  

Tamil Nadu Industries and 
Commerce subordinate Service. 

2 
05.05.2019 

FN & AN 
290 

From 
17.06.2019 

to 

24.06.2019 

6 
(Certificate 

verification) 

- 

7. 

Assistant Superintendent of 
Approved Schools and Vigilance 

Institutions in Social Defence 

Department included in the Tamil 
Nadu Social Defence Subordinate 

Service 2011-17 & 2016-17. 

4 
05.05.2019 

FN & AN 
106 

From 

17.06.2019 

to 
24.06.2019 

11 

(Certificate 
verification) 

- 

 

 

 

 

               R.Sudhan, I.A.S., 

Controller of Examinations 

                                                                                                                                                           Controller of Examinations  

 
    

  


