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TNPSC GROUP 4 RANK LIST UPDATE 

அன்பு ண்ர்களுக்கு யணக்கம், ாம் ஆயலுடன் எதிர்ார்த்த ஒருங்கினந்த வீ ஏ ஓ 

நற்றும் குருப் 4 ததர்வு முடிவுகள் நற்றும் தபயரினைப் ட்டினல் வயளியிடப்ட்டுள்து. 

தபயரினைப் ட்டினனயும் , இயாரினா ஒதுக்கீடு அடிப்னடயில் ணி யாய்ப்பு 

இருக்கிதா இல்னனா என்னத வதளிவுடுத்தும் தாக்தகாடு இதன கிர்கிதன், 

இதற்கும் டி எண் பி எஸ் சி வயளியிடும் இறுதிப்ட்டினலுக்கும் நாறுாடு இருக்கும் 

ஏவன்ால் அயர்கள் தபாஸ்டர் (இ சுமற்சி முன) னன்டுத்துயார்கள் 

வீ ஏ ஓ தவினனப் வாறுத்தயனப வரும்ாலும் ஒட்டுவநாத்த தபயரினைப் ட்டினலில்  

(Over all rank)  1000முதல் 1500 இடங்கனப் வற்யர்களுக்குத்தான் யாய்ப்பு.  

கீதம இ நின உதவினார்களுக்கா ததாபன தபயரினைப்ட்டினலில்  இயாரினாக 

குறிப்பிடப்ட்டுள் தபயரினைப் ட்டினலுக்குள் இடம் வற்றிருந்தால் ணி வறுயதற்கா 

யாய்ப்பு இருக்கிது. 

வண்கனப் வாறுத்தயனப கீதம குறிப்பிடப்ட்ட தபயரினைப் ட்டினலுக்கு தநத 

இருந்தாலும் ணி யாய்ப்பு உண்டு. அதத தால் ஆதபயற் விதனயப் பிரிவில் 

இடஒதுக்கீட்டுக்கா வண்கள் பிரிவில் 10% உதாபணநாக பிற்ட்தடார் வண்களுக்கா 

இட ஒதுக்கீடு  1458ல் 30% 437 அதில் 10% அதாயது 44 ணியிடங்கள். இதத தால் 

அனத்து பிரிவிற்கும் வாருந்தும்.  

இநின உதவினார் வநாத்த ணியிடங்கள் 5500 

ததாபானநாக(ைர்தயனர், யரித்தண்டர் உட்ட) 

இடஒதுக்கீட்டுப் பிரிவு தபயரினை  ( இட 

ஒதுக்கீட்டு பிரிவின் டி) 

இட ஒதுக்கீடு 

வாது OC 2500க்குள்  1765  (31%) 

பிற்டுத்தப்ட்தடார் BC 2000க்குள்  1458 (26.5%) 

மிகவும் பிற்டுத்தப்ட்தடார் MBC 1400க்குள்  1100 (20%) 

தாழ்த்தப்ட்தடார் SC 1200க்குள்   990 (18%) 

தாழ்த்தப்ட்தடார் அருந்ததினர் SCA 60க்குள்   33 ( 3% from SC) 

மங்குடியிர் ST 60க்குள்  55 (1%) 

பிற்டுத்தப்ட்தடார் முஸ்லீம் (BCM) 230க்குள்  193 (3.5) 

நாற்றுத்திாளிகள்  250க்குள் 220 (4%) 

தட்டச்ைர் (3900+) 

இடஒதுக்கீட்டுப் பிரிவு தபயரினை  ( இட 

ஒதுக்கீட்டு பிரிவின் 

டி) 

இட ஒதுக்கீடு 

வாது OC 1400க்குள்  1232  (31%) 

பிற்டுத்தப்ட்தடார் BC 1150க்குள்  1054 (26.5%) 

மிகவும் பிற்டுத்தப்ட்தடார் MBC 850க்குள்  795 (20%) 

தாழ்த்தப்ட்தடார் SC 750க்குள்   716 (18%) 

தாழ்த்தப்ட்தடார் அருந்ததினர் SCA 60க்குள்   21 ( 3% from SC) 
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மங்குடியிர் ST 50க்குள்  40 ( 1% ) 

பிற்டுத்தப்ட்தடார் முஸ்லீம் (BCM) 150க்குள்  135 (3.5) 

நாற்றுத்திாளிகள்  180க்குள்  220 (4%) 

 

சுருக்வகழுத்தார்  

இடஒதுக்கீட்டுப் பிரிவு தபயரினை  ( இட 

ஒதுக்கீட்டு பிரிவின் 

டி) 

இட ஒதுக்கீடு 

வாது OC 350க்குள் 288  (31%) 

பிற்டுத்தப்ட்தடார் BC 300க்குள் 247 (26.5%) 

மிகவும் பிற்டுத்தப்ட்தடார் MBC 200க்குள் 186 (20%) 

தாழ்த்தப்ட்தடார் SC 180க்குள்  168 (18%) 

தாழ்த்தப்ட்தடார் அருந்ததினர் SCA 15க்குள் 5 ( 3% from SC) 

மங்குடியிர் ST 15க்குள் 5 ( 1% ) 

பிற்டுத்தப்ட்தடார் முஸ்லீம் (BCM) 40க்குள்  33 (3.5) 

நாற்றுத்திாளிகள்  40க்குள்  37 (4%) 

 

குறிப்பு: இந்த தபயரினைப் ட்டினக் காட்டிலும் அதிகநா ர்கள் ைான்றிதழ் 

ைரிார்ப்புக்காக அனமக்கப்டாம் ஆால் இந்த தபயரினைப் ட்டினலில் குறிப்பிட்ட 

தபங்குக்குள் இருந்தால் ணி யாய்ப்பு அதிகம் இருக்கிது.  அதத தால் வண்களுக்கு 

இதிலிருந்து சி தபங்குகள் அதிகநாக இருந்தாலும் யாய்ப்பு அதிகம். 

தவியின் வனர் ணியிடங்கள் தவியின் வனர் ணியிடங்கள் 

வீ ஏ ஓ 1107 தட்டச்ைர் 3974 

இ நின உதவினார் 4598 சுருக்வகழுத்தார் 931 

யரித்தண்டர் 52 

ைர்தயனர் 102 

யனபயார் 156 

 

 

TNPSC GROUP I & II PRELIMS &  MAINS ADMISSION OPEN  

1. TEST BATCH / ONLINE POSTAL 

2. CLASSES / CLASSROOM COACHING  / ONLINE COACHING 

TO JOIN CONTACT 9952521550 

 

To get Daily Current Affairs Whatsapp with your name and District to 7418521550 

 

 

For Group I & II Mains Answer writing practice send your details with 

languages to 044-48601550 via whatsapp. 
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