தமி நா
ெச தி ெவளி

அர

பணியாள ேத வாைணய

: 46 / 2021

நாள் :22.09.2021

த ழ் நா
அர ப் பணியாளர் ேதர்வாைணயத்தால் ழ் க்கா
ம் பத க க்கான ேதர் கள் நடத்தப்பட்டன. ேதர் ல் கலந் ெகாண்ட
ண்ணப்பதாரர்கள்
ெபற் ற ம ப்ெபண்கள் , இடஒ க் ட்
மற் ம் அப்பத க க்கான அ
க்ைககளில் ெவளி டப்பட்ட
ற
களின் அ ப்பைட ல் சான் தழ்
சரிபார்ப் ற்
தற் கா கமாகத் ெதரி
ெசய் யப் பட்ட
ண்ணப்பதாரர்களின் ப ெவண்கள் ெகாண்ட பட் யல் கள் /ம ப்ெபண்கள் மற் ம் தரவரிைச
ேதர்வாைணய வைலத்தளம் www.tnpsc.gov.in - ல் ெவளி டப்பட் ள் ளன.

வ.
எண்.

பத

ன் ெபயர்

ெதா
உத
1.

2..

ல் மற் ம் வணிகம் ைற
இயக் நர்(ெதா ல் ட்பம் )
மற் ம்
உத
கண்காணிப்பாளர்
(ேவ ப் ரி ) த ழ் நா ெதா ல்
பணிகள்

உத
ேவளாண்ைம அ வலர்,
த ழ் நா ேவளாண்ைம ரிவாக்க
சார்நிைலப் பணிகள்
மற் ம்
உத
ேதாட்டக்கைல அ வலர்,
த ழ் நா ேதாட்டக்கைல
சார்நிைலப் பணிகள்

ெமாத்த
கா ப் பணி
இடங் களின்
எண்ணிக் ைக

ேதர்

சான் தழ் சரிபார்ப் ற்
தற் கா கமாகத்
ெதரி ெசய் யப் பட்டவர்களின்
ேதர் ல் கலந்
சான் தழ் கைளத் ேதர்வாைணய
நைடெபற் ற
ெகாண்டவர்களின் இைணய தளத் ல் அர ேக ள்
நாள்
எண்ணிக் ைக
நி வனம் நடத் ம் அர
இ-ேசைவ ைமயங் கள்
லமாக
ப ேவற் றம்
ெசய் யப் படேவண் ய நாட்கள்

சான் தழ் சரிபார்ப் ற்
தற் கா கமாகத்
ெதரி ெசய் யப் பட்டவர்களின்
எண்ணிக் ைக

40

829

11

09.01.2021 &
10.01.2021

04.10.2021

தல் 12.10.2021 வைர

20

31

1

106+16
C/F

3318

(ம

3028
ப்ெபண்கள் மற்

ம் தரவரிைச)

(ம

501
ப்ெபண்கள் மற்

ம் தரவரிைச)

17.04.2021

204+103
C/F

525

60

26+2 C/F
3.

ேதாட்டக்கைல
இயக் நர்
மற்

390

ைற உத

ேதாட்டக்கைல அ வலர், த
ேதாட்டக்கைல பணிகள்

தல் 12.10.2021 வைர

ழ் நா

161+8 C/F

4.

04.10.2021

18.04.2021 &
19.04.2021

ம்

ேவளாண்ைம அ வலர்
( ரிவாக்கம் ) த ழ் நா
ேவளாண்ைம ரிவாக்கப் பணிகள்

359+6 C/F

1540

18.04.2021

12222

323

29.09.2021

தல் 07.10.2021 வைர

ேத

ரண்
ராலா, இ..ஆ
…ப..,
க
பா
அ வல

721

TAMIL NADU PUBLIC SERVICE COMMISSION
PRESS RELEASE: 46 /2021

DATE: 22 .09.2021

The Written Examination for the following posts have been conducted by the Tamil Nadu Public Service Commission. Based on the marks
obtained in the 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/Marks and Rank
Position are hosted at the Commission’s Website “www.tnpsc.gov.in”.
Sl.
No.

Name of the Post

1.

Assistant Director of industries and
Commerce (Technical)
and
Assistant
Superintendent
(Chemical
Wing) in Tamil Nadu Industries Service

2

3.

Assistant Agricultural Officer in
Tamil Nadu Agricultural Extension
Subordinate Service
and
Assistant Horticultural Officer in
Tamil Nadu Horticultural Subordinate
Service
Assistant Director of Horticulture
and
Horticultural Officer in Tamil Nadu
Horticultural Service

No. of
Vacancies

Date of Examination

No. of
Candidates
appeared in
the
Examination

Dates of uploading of
documents for Certificate
Verification in the
e-seva centres

829

11

No. of candidates now
provisionally admitted
to Certificate Verification

40
04.10.2021 to
12.10.2021

09.01.2021 &
10.01.2021
1

31

20

106+16
C/F

3318

3028
(Marks and Rank Position )

525

501
(Marks and Rank Position)

17.04.2021
204+103
C/F

390

26+2 C/F
18.04.2021 &
19.04.2021
161+8 C/F

1540

04.10.2021 to
12.10.2021

60
323

4.

Agricultural Officer (Extension) in
Tamil Nadu Agricultural Extension
Service

359+6 C/F

18.04.2021

12222

29.09.2021 to
07.10.2021

721

Kiran Gurrala, I.A.S.,
Controller of Examinations

