தமிழ்நாடு அரசுப்பணியாளர் ததர்வாணணயம்
செய்தி சவளியீட்டு எண்: 54/2021

07.11.2021

முற்பகல்

வேலலோய்ப்பு

நாள்: 26.10.2021

மற்றும்

மற்றும்

பிற்பகலில்

பயிற்சித்

நடக்கவுள்ள

துலையில்

தமிழ்நாடு

அடங்கிய

முதல்ேர்,

ததாழிற்பயிற்சி நிறுேனம் / பயிற்சி உதேி இயக்குநர் பதேிகளுக்கான
எழுத்துத் வதர்வு (தகாள்குைிேலக)

செய்திக்குறிப்பு
தமிழ்நாடு

அரசுப்பணியாளர்

ததர்வாணணயத்தின்

அறிவிக்ணை

எண்:

11/2021, நாள் 25.08.2021-ன் வாயிலாை அறிவிக்ணை செய்யப்பட்ட தமிழ்நாடு
தவணலவாய்ப்பு

மற்றும்

சதாழிற்பயிற்ெி

நிறுவனம்

திட்டமிடப்பட்ட

எழுத்துத்

பயிற்ெித்

துணறயில்

ததர்வு

(சைாள்குறிவணை)

/

பயிற்ெி

உதவி

அடங்ைிய

இயக்குநர்

முதல்வர்,

பதவிைளுக்ைான

07.11.2021

முற்பைல்

மற்றும் பிற்பைலில் 15 மாவட்ட ததர்வு ணமயங்ைளில் நணடசபற உள்ளது.
ததர்வு எழுத அனுமதிக்ைப்பட்ட விண்ணப்பதாரர்ைளின்

நுணழவு

ெீட்டுைள்

www.tnpsc.gov.in

(Hall

Ticket)

மற்றும்

செய்யப்பட்டுள்ளது.
பதிதவற்றம்

உள்ள ீடு

தமலும்

ததர்வர்ைள்

விணடைணள
பயன்படுத்த

எண்

ஒருமுணற

மற்றும்

நுணழவு

பிறந்த

ெீட்டிணன

செய்ய முடியும்.

விணடத்தாளில்

குறிக்ைவும்

விண்ணப்ப

தளமான

பதிதவற்றம்

தங்ைளுணடய

ததர்வுக்கூட

விண்ணப்பதாரர்ைள்

குறித்துக் சைாள்ளவும்:
அ.

மட்டுதம

செய்து

(Hall Ticket) பதிவிறக்ைம்

இணணய

www.tnpscexams.in-ல்

விண்ணப்பதாரர்ைள்

(OTR) மூலமாை

தததிணய

ததர்வாணணயத்தின்

ததர்வுக்கூட

தவண்டும்

ைருப்பு

நிற

ைீ ழ்ைண்ட அறிவுணரைணள ைவனமாை
விவரங்ைணள

ணம

தவறினால்

பந்து

பூர்த்தி

முணன

அவ்வாறான

செய்யவும்

தபனா

மட்டுதம

விணடத்தாள்ைள்

ததர்வாணணயத்தால் செல்லாததாக்ைப்படும்.
ஆ. எந்த ஒரு ததர்வரும் முற்பைலில் நணடசபறும் ததர்விற்கு 09.15
மணிக்குப் பின்னர் ததர்வுக்கூடத்திற்குள் நுணழயதவா 1.15 மணிக்கு முன்னர்
ததர்வுக்கூடத்திலிருந்து

சவளிதயறதவா

அனுமதிக்ைப்படமாட்டார்ைள்.

எந்த

ஒரு ததர்வரும் பிற்பைலில் நணடசபறும் ததர்விற்கு 02.15 மணிக்குப் பின்னர்
ததர்வுக்கூடத்திற்குள்

நுணழயதவா

5.15

மணிக்கு

முன்னர்

ததர்வுக்கூடத்திலிருந்து சவளிதயறதவா அனுமதிக்ைப்பட மாட்டார்ைள்.
இ.

விண்ணப்பதாரர்ைள்

அணமந்துள்ள

இடத்திணன

தமக்கு

எளிதில்

ஒதுக்ைப்பட்ட

சதரிந்துசைாள்ளும்

ததர்வுக்கூடம்

சபாருட்டு
…2
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ததர்வுக்கூட

நுணழவுச்ெீட்டில்,

அச்ெிடப்பட்டுள்ளது.
ஸ்தைன்

செய்து

இதணன

விணரவுத்தைவல்

விணரவுத்தைவல்

ததர்வுக்கூடம்

அணமந்துள்ள

மூலமாை சதரிந்து சைாண்டு பயன் சபறலாம்.
ஈ.

ததர்வு

அணறக்குள்

(QR

CODE)

செயலி

மூலம்

குறியீடு

குறியீட்டு

இடத்திணன

அணலதபெிணய

Google

Maps

சைாண்டுசெல்ல

அனுமதியில்ணல. எனதவ விண்ணப்பதாரர்ைளுக்ைான அறிவுணரைளில் பத்தி
எண்

17 (A) (iv)ல்

உள்ள குறிப்பின்படி தங்ைளது அணலதபெி உட்பட பிற

உடணமைணள ததர்வுணமயத்திலுள்ள பாதுைாப்பு அணறயில் ஒப்பணடக்குமாறு

தைட்டுக்சைாள்ளப்படுைிறார்ைள். இருப்பினும் சொந்த உடணமைணள பாதுைாப்பு
அணறயில் ணவப்பது ததர்வரின் சொந்த சபாறுப்பிற்குட்பட்டதாகும்.
ததர்வுக்ை
ததர்வுக் ைட்டுப்பாட்டு அலுவலர்
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TAMIL NADU PUBLIC SERVICE COMMISSION
Press Release No: 54/2021

Dated: 26.10.2021

PRINCIPAL, INDUSTRIAL TRAINING INSTITUTE / ASSISTANT
DIRECTOR OF TRAINING WRITTEN (OBJECTIVE TYPE)
EXAMINATIONS TO BE HELD ON 07.11.2021 FN & AN
Commission’s Notification No.11/2021 dated: 25.08.2021, for
direct recruitment to the posts included in the Principal, Industrial Training
Institute / Assistant Director of training Written Examination in the Tamil
Nadu Employment and Training Service is scheduled to be held on
07.11.2021 FN & AN in 15 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 memorandum of admission (Hall Ticket) can
be downloaded through one time Registration (OTR) of the candidate by
entering the Application Number and Date of Birth.
Further candidates shall note the following instructions carefully:
a. Candidates 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 2.15 P.M. and leave the examination hall before
5.15 P.M. for the examination conducted in afternoon session.
c. For the benefit of the candidates a QR code depicting the geographical
position of the examination venue as been printed in the Memorandum of
Admission (Hall Ticket), which may be scanned using any QR code Reader
App to locate the examination venue in Google Maps.
d. Mobile phones are not allowed in the examination room. The candidates
are therefore instructed to handover their belongings including mobile
phones in the cloakroom as per Para 17(A)(iv) of instructions to
applicants. However the deposition of personal belongings in the
cloakroom shall be at the risk of the candidates.
Controller of Examinations

