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படித்த இளைஞர்கள் வேளை ோய்ப்பு பபறும் ேளகயில்  

வபாட்டித் வதர்வுக்கான பயிற்சி  

TNPSC, SSC, IBPS ற்றும் RRB ஆகி பபோட்டித் பேர்வுகளில் கயந்து ககோள்ளும் 
ேமிழ்நோட்டைச் பேர்ந்ே பேர்லர்களுக்கு ேமிறக அசின் ேோர்பில் இங்கும் பபோட்டித் 
பேர்வுகள் பயிற்சி டங்கரோல் கட்ைணமில்யோ ப் பயிற்சி லகுப்புகள் ,  பகோடல ேமிழ்நோடு 
பலரோண்டப் பல்கடயகறகத்தில் 200 நபர்களுக்கு பயிற்சிகள் லறங்கப்படுகிமது .  

ேற்பபோது, பற்படி பபோட்டித் பேர்வுகளில் கயந்து ககோள்ளும் பேர்லர்களுக்கோன 
பயிற்சி லகுப்புகளுக்கு , புதிேோக இடணலழி மூயம் விண்ணப்பங்கள் கபற்று பேர்க்டக 
நடைகபம உள்ரது . ோடய 5.30 ணி முேல்  8.30 ணி லட  ஆறு ோே கோயம் பயிற்சி 
லகுப்புகள் நடைகபம உள்ரது . இப்பபோட்டித்பேர்வு பயிற்சி டத்தில் உணவு ற்றும் 
ேங்கும் லேதிகள் இல்டய .  

1. ேகுதி 
அ. குடமந்ேபட்ேம் 10 ஆம் லகுப்பு பேர்ச்சி கபற்றிருக்க பலண்டும். 
ஆ. 01.01.2023 அன்று 18 லது பூர்த்தி கேய்திருக்க பலண்டும். 
இ. ேமிழ்நோட்டைச் பேர்ந்ேலோக இருக்க பலண்டும். 

2. விண்ணப்பிக்கும் முடம 
பயிற்சி கபம விரும்புபலோர் ேமிழ்நோடு பலரோண்டப் பல்கடயக்கறக 

இடணேரோன https://tnau.ac.in/cecc/  மூயம் இடணலழிோக 31.03.2023 லட 
விண்ணப்பிக்கயோம். பலும், பதிபலற்மம் கேய்ப்பட்ை விலங்கடர முழுடோக 
ேரிபோர்த்ே பின்னர் விண்ணப்பம் ேர்ப்பிக்கப்பை பலண்டும். இடண லழி மூயம் 
விண்ணப்பம் ேர்ப்பிக்கப்பட்ை பின் திருத்ேம் பகோரி கபமப்படும் எந்ே ஒரு 
பகோரிக்டகயும் ஏற்றுக் ககோள்ரப்பை ோட்ைோது.  

3. அடறப்புக் கடிேம் 
பயிற்சி லகுப்புக்கோன அடறப்புக் கடிேம், ேமிழ்நோடு பலரோண்டப் 

பல்கடயக்கறக இடணேரம் https://tnau.ac.in/cecc/ இல் பதிபலற்மம் கேய்ப்படும். 
இேடன பேர்க்டகயின்பபோது அலசிம் எடுத்துல பலண்டும். 
விண்ணப்பேோர்களுக்கோன பேர்க்டக குறித்ே நோள் ற்றும் பநம் இடணேரத்தில் 



ட்டுப கலளியிைப்படும். அடறப்புக் கடிேம் அஞ்ேல் மூயம் அனுப்பி டலக்கப்பை 
ோட்ைோது.  

4. கேரிவு கேய்யும்முடம  
பத்ேோம் லகுப்பு கோத்ே திப்கபண் அடிப்படையில் கேரிவு கேய்ப்பட்ை 

பேர்வுகள் பயிற்சி டத்தில் இனலோரிோக உள்ர இைங்களுக்கு ஏற்ப பநடிோக 
பயிற்சிக்கு அடறக்கப்படுலர். 

5. உணவு ற்றும் ேங்கும் லேதிகள் இப்பயிற்சி டங்களில் இல்டய. 
6. லகுப்பு பநம் 

பேர்வுர்கள் பயிற்சிக்கு தினமும் லந்து கேல்லும் லடகயில் ோடய 5.30 ணி 
முேல் 8.30 ணி லட திங்கள் முேல் ேனிக்கிறட லட நடைகபறும். பணப்படிகள் 
லறங்கப்பை ோட்ைோது. லருடகப்பதிவு மிகவும் அலசிம்.  

7. பயிற்சி லகுப்பிற்கோன பேர்டகக்கு இை ஒதுக்கீட்டு விலங்கள் 
இனம் ஒதுக்கீடு விபம் 

கபோது 31% 

பிற்படுத்ேப்பட்பைோர் 26.5% 

பிற்படுத்ேப்பட்ை முஸ்லீம் 3.5% 

மிகவும் பற்படுத்ேப்பட்பைோர் ற்றும் சீர்பினர் (DNC) 20% 

ஆதி திோவிைர் 15% 

அருந்ேதிர் 3% 

பறங்குடியினர் 1% 

கோத்ேம் 100% 

சிமப்பு இை ஒதுக்கீட்டின் கீழ் பகோரும் உரிடகளுக்கோன ேகுதிகள் 
இவ்லறிக்டக நோரன்று இருக்க பலண்டும் ற்றும் ேகுதி லோய்ந்ே அலுலயரிைமிருந்து 
கபமப்பட்ை இருப்பிைச் ேோன்றிேழ் ற்றும் லருோன ேோன்றிேழ் பேர்க்டகயின்பபோது 
ேர்ப்பிக்கப்பை பலண்டும்.  

 
பலும் விலங்களுக்கு 0422 – 6611242 / 6611442  என்ம கேோடயபபசியிலும் 

cecctnau@tnau.ac.in  என்ம மின்னஞேல் முகலரியிலும் கேோைர்பு ககோள்ரயோம். 
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