தநிழ்ாடு அபசுப் ணினார் ததர்வாணணனம்
செய்தி சவினீ டு

தநிழ்ாடு அபசுப் ணினார் ததர்யாணணனத்தால் கீ ழ்க்கண்ட தயிகளுக்கா ததர்வு டத்தப்ட்டது . ததர்யில் கந்துககாண்ட
யிண்ணப்தாபர்கள் கற் நதிப்கண்கள், இடஒதுக்கீ ட்டு யிதி நற்றும் அப்தயிகளுக்கா அியிக்ணகனில் கயினிடப்ட்ட ி
யிதிகின் அடிப்ணடனில் , தர்காணல் ததர்வு / தர்காணல் ததர்விற்கு

முன் ணைசறும் ொன்ிதழ் ெரிார்ப்ிற்கு

தற்காிகநாகத் கதரிவு கெய்னப்ட்ட யிண்ணப்தாபர்கின் திகயண்கள் ககாண்ட ட்டினல் ததர்யாணணன யணத்தம்

www.tnpsc.gov.in-ல் கயினிடப்ட்டுள்து.
வ.

எண்.

தவினின் சனர்

சநாத்த காிப்

ததர்வு

ததர்வில் கந்து

ணினிைங்கின்

ணைசற்

சகாண்ைவர்கின்

எண்ணிக்ணக

ாள்

எண்ணிக்ணக

தற்தாது தர்காணல்
ததர்வு / ொன்ிதழ்

தர்காணல்

ததர்வு / ொன்ிதழ்

ெரிார்ப்ிற்கு தற்காிகநாகத் ெரிார்ப்பு ணைசறும்
சதரிவு செய்னப்ட்ைவர்கின்

ாள்

எண்ணிக்ணக

தநிழ்ாடு கதாமில்கள்

1.

ொர்ிணப்ணினில் அடங்கின
ரிதொதகர் நற்றும் உதயி

18

6

25.06.2016
FN & AN

27

20.05.2017
FN & AN

1779

3

25.06.2017
FN & AN

159

236

(தர்காணல் ததர்வு)

10.10.2017

ரிதொதகர்
தநிழ்ாடு தவணவாய்ப்பு
நற்றும் னிற்ெி ொர்ிணப்

2. ணினில் அைங்கின விடுதி
கண்காணிப்ார் நற்றும்

59
(ொன்ிதழ் ெரிார்ப்பு)

09.10.2017

உைற்னிற்ெி அலுவர்
தநிழ்ாடு

3. நற்றும் அச்சு

எழுதுசாருள்
ப்

ணினில்

அைங்கின உதவி ணி தநார்

7
(ொன்ிதழ் ெரிார்ப்பு)

சவ. த

09.10.2017

ாா, இ.ஆ..,

ததர்வு கட்டுப்ாட்டு அலுவர்

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 Notification, the list of register numbers of candidates who have been admitted
provisionally to Oral Test / Certificate Verification for Oral Test are hosted at the Commission’s Website
“www.tnpsc.gov.in”.
Sl.
No.

1.

Name of the Post

Tester and Assistant Tester
in
Tamil
Nadu
Industries
Subordinate Service

2.

Hostel Superintendent cum
Physical Training Officer in
Tamil Nadu Employment and
Training Subordinate Service

3.

Assistant Works Manager in
Tamil Nadu Stationery and
Printing Service

No. of
Vacancies

Date of
Examination

6

25.06.2016
FN & AN

27

20.05.2017
FN & AN

3

25.06.2017
FN & AN

No. of
No. of candidates now Date of Oral Test/
Candidates
provisionally admitted
Certificate
appeared in the to Oral Test / Certificate
Verification
Examination
Verification for Oral
Test
236

1779

159

18
Oral Test
59
Certificate
Verification
7

Certificate
Verification

10.10.2017

09.10.2017

09.10.2017

V. SHOBHANA, I.A.S.,
CONTROLLER OF EXAMINATIONS

