
 
தமிழ்நாடு அரசுப்பணியாளர் ததர்வாணணயம்  

செய்தி சவளியடீ்டு எண்: 58         நாள்:31.12.2020 

     செய்திக்குறிப்பு 
 தமிழ்நாடு அரசுப்பணியாளர் ததர்வாணணயத்தின் அறிவிக்ணை எண் 
34/2019 நாள் 09.12.2019 ன் வாயிலாை அறிவிக்ணை செய்யப்பட்ட சதாழில் 
மற்றும் வணிைத்துணறயில் உதவி இயக்குநர் (சதாழில்நுட்ப பிரிவு)  
மற்றும் உதவி ைண்ைாணிப்பாளர் (தவதியியல் பிரிவு) ஆைிய பதவிைளுக்கு 
திட்டமிடப்பட்ட எழுத்துத்  ததர்வு 09.01.2021 அன்று முற்பைல் மற்றும் 
பிற்பைலில் 5 மாவட்டங்ைளில் 13 ததர்வுக்கூடங்ைளிலும் 10.01.2021 அன்று 
முற்பைலில் மட்டும் 5 மாவட்டங்ைளில் 5 ததர்வுக்கூடங்ைளிலும் நணடசபற 
உள்ளது. 
  ததர்வு எழுத அனுமதிக்ைப்பட்ட விண்ணப்பதாரர்ைளின்  ததர்வுக்கூட 
நுணழவு ெீட்டுைள் (Hall Ticket) ததர்வாணணயத்தின் இணணய தளமான                            
www.tnpsc.gov.in மற்றும் www.tnpscexams.in-ல் பதிதவற்றம் 
செய்யப்பட்டுள்ளது.  விண்ணப்பதாரர்ைள்  விண்ணப்ப எண் மற்றும் பிறந்த 
தததிணய உள்ளடீு செய்து ததர்வுக்கூட நுணழவு ெீட்டிணன  
(Hall Ticket) பதிவிறக்ைம்  செய்ய முடியும்.  
தமலும்  விண்ணப்பதாரர்ைள்  ைீழ்ைண்ட அறிவுணரைணள ைவனமாை 
குறித்துக் சைாள்ளவும்:  

அ. ததர்வர்ைள் விணடத்தாளில் விவரங்ைணள பூர்த்தி செய்யவும் 
விணடைணள குறிக்ைவும் ைருப்பு நிற ணம பந்து முணன தபனா 
மட்டுதம பயன்படுத்த தவண்டும் தவறினால் அவ்வாறான 
விணடத்தாள்ைள் ததர்வாணணயத்தால் செல்லாததாக்ைப்படும். 

ஆ. எந்த ஒரு ததர்வரும் முற்பைலில் நணடசபறும் ததர்விற்கு 09.15 
மணிக்குப் பின்னர் ததர்வுக்கூடத்திற்குள் நுணழயதவா 1.15 மணிக்கு 
முன்னர் ததர்வுக்கூடத்திலிருந்து சவளிதயறதவா அனுமதிக்ைப்பட 
மாட்டார்ைள். எந்த ஒரு ததர்வரும் பிற்பைலில் நணடசபறும் 
ததர்விற்கு 01.45 மணிக்குப் பின்னர் ததர்வுக்கூடத்திற்குள் 
நுணழயதவா 4.45 மணிக்கு முன்னர் ததர்வுக்கூடத்திலிருந்து 
சவளிதயறதவா அனுமதிக்ைப்பட மாட்டார்ைள்.  

            இரா. சுதன், இ.ஆ.ப., 
       ததர்வுக்ைட்டுப்பாட்டு அலுவலர்   

 

http://www.tnpsc.gov.in/
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TAMIL NADU PUBLIC SERVICE COMMISSION 

Press Release No:  58 /2020                      Date:31.12.2020 

ASSISTANT DIRECTOR OF INDUSTRIES AND COMMERCE 

(TECHNICAL) AND ASSISTANT SUPERINTENDENT(CHEMICAL 

WING) WRITTEN EXAMINATION IS TO BE HELD  

ON 09.01.2021 FN & AN AND 10.01.2021 FN 

 In continuation of Commission’s Notification No.34/2019,  

dated: 09.12.2019, for direct recruitment to the posts of Assistant 

Director of Industries and Commerce (Technical) & Assistant 

Superintendent (Chemical Wing) Written Examination is scheduled to be 

held on 09.01.2021 FN & AN at 13 Examination halls in 05 Districts and 

10.01.2021 FN at 05 Examination halls in 05 Districts. 

 The memorandum of admission (Hall Ticket) for the admitted 

candidates has been hosted in the Commission’s website 

www.tnpsc.gov.in and www.tnpscexams.in. The candidate can download 

the hall ticket by entering the application number and Date of birth. 

Further candidates shall note the following instructions carefully: 

a. The candidate should use only Black colour Ink Ball point 

pen for filling the particulars and shading the answer fields 

in the answer sheet, failing which answer sheet will be 

invalidated.  

b. No Candidate will be allowed to enter the examination hall 

after 9.15 A.M. and leave the examination hall before 1.15 

P.M. for the examination conducted in forenoon session 

and No Candidate will be allowed to enter the examination 

 hall after 1.45 P.M. and leave the examination hall before 

4.45 P.M. for the examination conducted in afternoon 

session 

 

 

                                                           R.Sudhan, I.A.S., 

Controller of Examinations 

    

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