
 

 

தமிழ்நாடு அரசுப் பணியாளர ்ததரவ்ாணணயம் 

விண்ணப்பதாரரக்ளுக்கான அறிவிப்பு 

.செய்தி சவளியீடட்ு எண். 20/2021 .                  .                      .நாள் 29.05.2021 . 
 

 தமிழ்நாடு அரசுப் பணியாளர ் ததரவ்ாணணய அலுவலகத்தில் 

08.06.2021 முதல் 11.06.2021 வணர நணைபபறவிருந்த தபாக்குவரத்து 

வாகன ஆய்வாளர ்நிணல-II, தமிழ்நாடு தபாக்குவரத்து சார ்நிணலப் 

பணிகள் 2013-2018, பணிக்கான தநரம்ுகத் ததரவ்ு, தற்தபாது நிலவும் 

பகாதரானா ணவரஸ் பதாற்றுக் காரணமாக தள்ளி 

ணவக்கப்படுகிறது.  தமற்படி பதவிக்கான தநரம்ுகத ் ததரவ்ின் 

மாற்றுத ்தததி பின்னர ்அறிவிக்கப்படும். 

  அறிவிக்ணக எண் 18/2019, நாள் 29.05.2019-இல் பவளியிைப்பை்ை 

ஒருங்கிணணந்த பபாறியியல் பணிகள், 2008-2019, 1. உதவி மின் 

ஆய்வாளர ்2. உதவி பபாறியாளர ்(மின்சாரம்) (பபாதுப் பணித் துணற) 

மற்றும் 3. பதாழில் பாதுகாப்பு மற்றும் சுகாதார உதவி இயக்குநர ்

பதவிகளுக்கான கலந்தாய்வு (Counselling) தததியும் பின்னர ்

அறிவிக்கப்படும். 

  22.06.2021 முதல் 30.06.2021 வணர நணைபபறவிருந்த துணறத ்ததரவ்ுகள், 

தம-2021 தள்ளி ணவக்கப்படுகிறது, தமலும்  முடிவுகள் 

பவளியிைப்பைாத 14 துணறத ்ததரவ்ுகளின் முடிவுகள் 20.07.2021 அன்று 

பவளியிைப்படும்.  விண்ணப்பதாரரக்ளின் நலன் கருதி, துணறத் 

ததரவ்ுகள், தம-2021-க்கு விண்ணப்பதத்ிற்கான கணைசி தததி 

31.07.2021 என மாற்றம் பசய்யப்படுகிறது, இத்ததரவ்ானது ஆகஸ்டு-

2021ல் நைத்தப்படும்.  தமற்படி ததரவ்ுக்கான மாற்றுத ்தததி பின்னர ்

அறிவிக்கப்படும். 

ததரவ்ுக் கட்டுப்பாடட்ு அலுவலர/் 

செயலாளர ்(சபா) 
 



 

TAMIL NADU PUBLIC SERVICE COMMISSION 

INFORMATION TO THE CANDIDATES 

 .            .Press Release No. 20/2021            .                    .Dated 29.05.2021 
 

 The Oral Test for the post of Motor Vehicle Inspector, Grade-II 

included in the Tamil Nadu Transport Subordinate Service, 2013-

2018  scheduled to be held from 08.06.2021 to 11.06.2021 in the 

office of the TNPSC has been postponed due to the prevailing 

conditions  caused by novel coronavirus.  Rescheduled dates for the 

Oral Test to the above said post will be announced later. 

 In respect of the posts viz. 1. Assistant Electrical Inspector 2. 

Assistant Engineer (Electrical) (PWD) and 3. Assistant 

Director of Industrial Safety and Health notified (Notification 

No. 18/2019 dated 29.05.2019) in the Combined Engineering 

Services Examination, 2008-2019, the counselling date will also be 

announced later. 

 The Departmental Tests Examinations, May 2021 scheduled from 

22.06.2021 to 30.06.2021 has been postponed, the results 

pertaining to 14 Departmental Tests Examinations, December 2020 

which were not published earlier, will be published on 20.07.2021.  

For the benefit of the candidates applying for Departmental Test 

Examinations, May 2021, the last date for applying through online is 

extended upto 31.07.2021, for which the examination will be 

conducted in the month of August 2021.  The dates of examination 

will be announced later. 

 

                                       Controller of Examinations & 
                                                  Secretary (i/c) 

 


