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No:66/2021

Date:26.11.2021
TAMIL NADU PUBLIC SERVICE COMMISSION
No.3, TNPSC Road Chennai-03.
SHORT NOTICE

The Tamil Nadu Public Service Commission in its Notification No. 02/2021
dated 05.02.2021 had invited applications for selection of candidates for
appointment by direct recruitment to the Post of Assistant Agricultural Officer in
Tamil Nadu Agricultural Extension Subordinate Service. The Written examination
was held on 17.04.2021 FN & AN. and results were published on 23.09.2021. In
order to verify the genuineness of claim of the candidates made in their on-line
applications regarding age, qualification, community etc. and to fill up the vacancies
for the said post by Original Certificate Verification cum Counselling is scheduled to
be held on 15.12.2021 and 16.12.2021 FN & AN at the O/o. Tamil Nadu Public
Service Commission, TNPSC Road, (Near Broadway Bus Stand and Fort Railway
Station) VOC Nagar, Chennai – 600 003.
The list of candidates who have been provisionally admitted for the Original
Certificate Verification cum Counselling have been shortlisted based on merit,
overall rank, Rule of Reservation of appointments and number of vacancies and the
same have been hosted in the Commission’s Website. The candidates should bring
all essential original certificates as per the claim made in their On-line application.
Candidates are hereby informed to download the Memorandum of Admission to
Certificate Verification cum Counselling through the Commission’s Web-site viz.
www.tnpsc.gov.in and also directed to attend the Original Certificate Verification
cum Counselling on the scheduled date / time without fail. The candidates are also
informed through SMS and Email.
Memorandum of Admission to Certificate
Verification cum Counselling to the candidate will not be sent by post.
The allotment to the posts is strictly subject to availability of vacancies in
their respective reservation categories when they reach their turn as per their
rank, rule of reservation and subject to their eligibility. Therefore the candidates
called for Original Certificate Verification are not assured of being admitted to
Counselling.
Candidates who do not appear for Original Certificate Verification cum
Counselling on the scheduled date and time allotted to them will lose their
opportunity in the combined merit list and they will not be given any further chance
to appear for the same.

வ

Tmt.P.Uma Maheswari, I.A.S.,
Secretary.

