தமிழ்நாடு அரசுப் பணியாளர் ததர்வாணணயம்
செய்தி சவளியீட்டு எண்: 11 / 2021
நாள்: 16.03.2021
தமிழ்நாடு அரசுப் பணியாளர் ததர்வாணணயத்தால் கீ ழ்காணும் பதவிகளுக்கான ததர்வுகள் நடத்தப்பட்டன. ததர்வில் கலந்துககாண்ட விண்ணப்பதாரர்கள்
கபற்ற மதிப்கபண்கள், இடஒதுக்கீ ட்டு விதி மற்றும் அப்பதவிகளுக்கான அறிவிக்ணககளில் கவளியிடப்பட்ட பிற விதிகளின் அடிப்பணடயில் ொன்றிதழ்
ெரிபார்ப்பிற்கு தற்காலிகமாகத் சதரிவு செய்யப்பட்ட விண்ணப்பதாரர்களின்
பதிகவண்கள்
ககாண்ட
பட்டியல்கள்
ததர்வாணணய
வணலதளம்
www.tnpsc.gov.in-ல் கவளியிடப்பட்டுள்ளன.

வ.
எண்.

பதவியின் சபயர்

1.

2018-2019
ம்
ஆண்டுகளுக்கான
தமிழ்நாடு
சபாதுப்பணிகளுக்கு
உதவி
இயக்குநர்
(சபண்
விண்ணப்பதாரர்கள் மட்டும்)
மற்றும்
குழந்தை வளர்ச்சி ைிட்ட அலுவலர்
(பெண் விண்ணப்ெைாரார்கள் மட்டும்)
ெைவிகள்

2.

2019 ஆம் ஆண்டுக்கான ைமிழ்நாடு
பைாழில் துதை ெணிகளுக்கு உைவி
இயக்குநர்,
சதாழில்
மற்றும்
வணிகம் (பைாழில்நுட்ெம்)
மற்றும்
உைவி
கண்காணிப்ொளர்
(வவைிப்ெிரிவு) ெைவிகள்

சமாத்த காலிப்
பணியிடங்களின்
எண்ணிக்ணக

13

ததர்வு
நணடசபற்ற
நாள்

ததர்வில் கலந்து
சகாண்டவர்களின்
எண்ணிக்ணக

16.11.2019

2,955

மு.ப & பி.ப

16.11.2019

87+ 2 c/f

பி.ப

மற்றும்

17.11.2019

3,187

ொன்றிதழ் ெரிபார்ப்பிற்கு தற்காலிகமாகத்
சதரிவு செய்யப்பட்டவர்களின்
ொன்றிதழ்கணளத் ததர்வாணணய இணணய
தளத்தில் அரசு தகபிள் டிவி நிறுவனம்
நடத்தும் அரசு இ-தெணவ ணமயங்கள் மூலமாக
பதிதவற்றம் செய்யப்படதவண்டிய நாட்கள்

22.03.2021
முதல்
30.03.2021
வரை

ொன்றிதழ்
ெரிபார்ப்பிற்கு
தற்காலிகமாகத்
சதரிவு
செய்யப்பட்டவர்களின்
எண்ணிக்ணக

3

(சான்றிதழ்
சரிபார்ப்பு – III)
(உதவி இயக்குநர்
பதவிக்கு மட்டும்)

மு.ப

11
01

09.01.2021

829

மு.ப & பி.ப
மற்றும்

10.01.2021
மு.ப

31

22.03.2021
முதல்
30.03.2021
வரை

36

(சான்றிதழ் சரிபார்ப்பு)

க. நந்ைகுமார், இ.ஆ.ப.,
செயலாளர் /
ததர்வுக் கட்டுப்பாட்டு அலுவலர்(சபாறுப்பு)

ததர்வுக் கட்டுப்பாட்டு அலுவலர்(சபாறுப்பு)

ததர்வுக் கட்டுப்பாட்டு அலுவலர்

TAMIL NADU PUBLIC SERVICE COMMISSION
PRESS RELEASE NO : 11 /2021

DATE: 16.03.2021

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 are hosted at the
Commission’s Website “www.tnpsc.gov.in”.

Sl.
No.

Name of the Post

i. Assistant Director (Women candidate
only) in the Tamil Nadu General
Service, 2018-2019.
1.

2.

ii. Child Development Project Officer
(Women candidate only) in the Tamil
Nadu General Service, 2018-2019.
Assistant Director of Industries and
Commerce (Technical)
and
Assistant Superintendent (Chemical
Wing) in the Tamil Nadu Industries
Service for the year 2019.

No. of
Vacancies

Date of
Examination

13

16.11.2019
FN & AN

87
+
2 c/f

11

01

16.11.2019 AN
&
17.11.2019 FN

09.01.2021
FN & AN
&
10.01.2021
F.N.

Date of uploading of
No. of
Candidates
documents for
appeared in
Certificate
the Written
Verification in the
Examination
e-seva centres

3

2,955
22.03.2021
to
30.03.2021
3,187

829

31

No. of candidates
now provisionally
admitted
to Certificate
Verification

22.03.2021
to
30.03.2021

(Certificate
Verification - III)
(For the post of
Assistant Director
only)

36
(Certificate
Verification)

K. Nanthakumar, I.A.S.,
Secretary /
Controller of Examinations (i/c.)

