
 
 
 

தமிழ்நாடு அரசுப் பணியாளர் ததர்வாணணயம் 

செய்தி சவளியீடு: 9 / 2021                               நாள்: 25.02.2021 
தமிழ்நாடு அரசுப் பணியாளர் ததர்வாணணயத்தால் கீழ்க்காணும் பதவிகளுக்கான ததர்வுகள் நடத்தப்பட்டன. ததர்வில் கலந்துககாண்ட விண்ணப்பதாரர்கள் 

கபற்ற மதிப்கபண்கள், இடஒதுக்கீட்டு விதி மற்றும் அப்பதவிகளுக்கான அறிவிக்ணகயில் கவளியிடப்பட்ட பிற விதிகளின் அடிப்பணடயில் தநர்காணல் 
ததர்விற்குத் தற்காலிகமாகத் சதரிவு செய்யப்பட்ட விண்ணப்பதாரர்களின் பதிகவண்கள் ககாண்ட பட்டியல் / மதிப்சபண்கள் மற்றும் தரவரிணெ 
ததர்வாணணய வணலதளம் www.tnpsc.gov.in-ல் கவளியிடப்பட்டுள்ளன. 

 

வ. 
எண். பதவியின் சபயர் 

சமாத்த காலிப் 
பணியிடங்களின் 

எண்ணிக்ணக 
ததர்வு 

நணடசபற்ற நாள் 
ததர்வில் கலந்து 
சகாண்டவர்களின் 

எண்ணிக்ணக 

ொன்றிதழ் ெரிபார்ப்பிற்கு / 
தநர்காணல் ததர்விற்குத் 

தற்காலிகமாகத் 
சதரிவு செய்யப்பட்டவர்களின்  

எண்ணிக்ணக 

தநர்காணல் ததர்வு 
நணடசபறும் நாள் 

1. 
2015 – 2019 ம் ஆண்டுகளுக்கான 
தமிழ்நாடு தடய அறிவியல் சார்நிலை 
பணிகளில் அடங்கிய  இளநிலை 
அறிவியல் அலுவைர் பதவி 

72 
24.08.2019 
மு.ப & பி.ப 

8,851 
149 

(தநர்காணல் ததர்வு) 

15.03.2021 
மற்றும்  

16.03.2021 

2. 

2018 – 2019 ம் ஆண்டுகளுக்கான தமிழ் 
வளர்ச்சி மற்றும் தகவல் துணறயில் 
உதவிப் பிரிவு அலுவலர் 
(கமாழிகபயர்ப்பு) பதவி 
 
 

05 
11.01.2020 
மு.ப & பி.ப 

4,740 4,338 
(மதிப்சபண்கள் மற்றும் தரவரிணெ) 

    
 

இரா.சுதன், இ.ஆ.ப., 
ததர்வுக் கட்டுப்பாட்டு அலுவலர் 

 

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


லர் 

 
 

 

 

 
 

 

 

TAMIL NADU PUBLIC SERVICE COMMISSION 
PRESS RELEASE:   9 /2021                     DATE: 25.02.2021 

 

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, list of register numbers of candidates who have been admitted provisionally to Oral Test / Marks and Rank Position 

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 

No. of candidates 

now provisionally 
admitted 

to Certificate 

Verification / Oral 
Test 

Date of Oral Test 

1. 

Junior Scientific Officer in Forensic 

Sciences Department (2015 – 
2019) 

72 
24.08.2019 
 FN & AN 

8,851 
149 

(Oral Test) 

15.03.2021  

and 
16.03.2021 

2. 

Assistant Section Officer 

(Translation) in the Tamil 
Development and Information 

Department (2018 – 2019) 

05 
11.01.2020 

FN & AN 
4,740 4,338 

(Marks and Rank Position) 

 

 
 

               R. Sudhan, I.A.S., 

Controller of Examinations 

 


