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     நேர்மையுடனான தற்சார்பு 

                                   

தமிழ்ோடு அரசு 
நபாட்டித் நதர்வுகள் பயிற்சி மையம் , சசன்மன 
படித்த இளைஞர்கள் வேளை ோய்ப்பு பபறும் ேளகயில் 

                         ( TNPSC, SSC, IBPS, RRB etc) வபாட்டித் வதர்வுக்கான பயிற்சி வழங்குதல்          
                      TNPSC  மற்றும் SSC, IBPS, RRB  ஆகிய வபாட்டித் வதர்வுகளில்  கலந்து சகாள்ளும்  
தமிழ்ோட்மடச் நசர்ந்த நதர்வர்களுக்கு  தமிழக அரசின் சார்பில் இயங்கும்  நபாட்டித் 
நதர்வுகள் பயிற்சி மையங்களால் கட்டணமில்லாப் பயிற்சி வகுப்புகள்,  சசன்மன பமழய 
வண்ணாரப்நபட்மடயில் உள்ள  சர் தியாகராயா  கல்லூரியில்  500 இடங்களுக்கும் ைற்றும்  
ேந்தனத்தில் உள்ள அரசினர் ஆடவர் கமலக் கல்லூரியில்  300 இடங்களுக்கும்  பயிற்சிகள் 
வழங்கப்படுகிறது .  
                     தற்நபாது,  நைற்படி நபாட்டித் நதர்வுகளில் கலந்து சகாள்ளும் நதர்வர்களுக்கான 
பயிற்சி வகுப்புகளுக்கு,  புதிதாக இமணயவழி மூலம் விண்ணப்பங்கள் சபற்று  நசர்க்மக   
ேமடசபற உள்ளது.     பிற்பகல் 2.00 ைணி முதல் 5.00 மணி வமர  ஆறு  ைாத காலம் பயிற்சி 
வகுப்புகள்  ேமடசபற உள்ளது.    இப்நபாட்டித் நதர்வுகள் பயிற்சி மையங்களில்  உணவு  ைற்றும் 
தங்கும் வசதிகள் இல்மல. 
1.  தகுதி: 

      அ.     குமறந்தபட்சம் 10 ஆம் வகுப்பு நதர்ச்சி சபற்றிருக்க நவண்டும் 
      ஆ.   01- 01-2023  அன்று 18 வயது  பூர்த்தி  சசய்திருக்க நவண்டும் 
      இ.    தமிழ்ோட்மடச் நசர்ந்தவராக இருக்க நவண்டும் 
2. விண்ணப்பிக்கும் முமற:                 

      பயிற்சி சபற விரும்புநவார்  அகில இந்திய குடிமைப் பணித் நதர்வுப் பயிற்சி மைய 
இமணயதளைான   www.civilservicecoaching.com  மூலம்  இமணயவழியாக  31 - 03 - 2023   
வமர விண்ணப்பிக்கலாம். நைலும், பதிநவற்றம் சசய்யப்பட்ட  விவரங்கமள  முழுமையாக 
சரிபார்த்த பின்னர் விண்ணப்பம்  சைர்ப்பிக்கப்பட நவண்டும்.  இளணய ேழி  மூைம் 

http://www.civilservicecoaching.com/


விண்ணப்பம் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட பின் திருத்தம் வகாரி  பபறப்படும் எந்த ஒரு வகாரிக்ளகயும் 
ஏற்றுக் பகாள்ைப்பட மாட்டாது.    
 3. அமழப்புக் கடிதம்: 

              பயிற்சி ேகுப்புக்கான    அமழப்புக் கடிதம், அகில இந்திய குடிமைப்பணித் நதர்வுப் 
பயிற்சி மைய இமணயதளம் www.civilservicecoaching.com இல் பதிநவற்றம்  சசய்யப்படும்.  
அவ்வாறு பதிநவற்றம் சசய்யப்பட்ட  அமழப்புக் கடிதத்திமன  பதிவிறக்கம் சசய்து 
நசர்க்மகயின்நபாது  அவசியம் எடுத்துவர நவண்டும். விண்ணப்பதாரர்களுக்கான நசர்க்மக 
குறித்த ோள் ைற்றும் நேரம் இமணயதளத்தில்  ைட்டுநை சவளியிடப்படும். அமழப்புக் கடிதம் 
அஞ்சல் மூலம் அனுப்பி மவக்கப்பட ைாட்டாது. 
 4. சதரிவு  சசய்யும்முமற:  
                         பத்தாம் வகுப்பு சைாத்த ைதிப்சபண் அடிப்பமடயில் சதரிவு சசய்யப்பட்ட நதர்வர்கள் 
தாங்கள் நதர்ந்சதடுக்கும் பயிற்சி மையத்தில் இனவாரியாக உள்ள இடங்களுக்கு ஏற்ப 
நேரடியாக பயிற்சிக்கு  அமழக்கப்படுவர். 
5. உணவு ைற்றும் தங்கும் வசதிகள்  இப்பயிற்சி மையங்களில் இல்மல. 
6. வகுப்பு நேரம் : 
                       நதர்வர்கள் பயிற்சிக்கு தினமும் வந்து சசல்லும் வமகயில் பிற்பகல் 02.00 மணி  
முதல் 05.00 மணி வமர வாராந்திர நவமல ோட்களில் ைட்டும் ேமடசபறும்.  பயணப்படிகள் 
ேழங்கப்பட மாட்டாது. வருமகப்பதிவு மிகவும் அவசியம். 
7. பயிற்சி வகுப்பிற்கான நசர்க்மகக்கு  இட ஒதுக்கீட்டு விவரங்கள் 

இனம் ஒதுக்கீடு விபரம் 
சபாது 31 % 
பிற்படுத்தப்பட்நடார் 26.5 % 
பிற்படுத்தப்பட்ட  முஸ்லீம் 3.5 % 
மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்நடார்  ைற்றும் சீர்ைரபினர் 20 % 
ஆதி திராவிடர் 15 % 
அருந்ததியர் 3 % 
பழங்குடியினர் 1 % 
சைாத்தம் 100 % 

     சிறப்பு  இட ஒதுக்கீட்டின்கீழ்  வகாரும்  உரிளமகளுக்கான  தகுதிகள்   இவ்ேறிக்ளக  
நாைன்று  இருக்க வேண்டும் மற்றும்  தகுதி ோய்ந்த  அலுேைரிடமிருந்து    பபறப்பட்ட  



இருப்பிடச் சான்றிதழ் மற்றும் ேருமான  சான்றிதழ்   வசர்க்ளகயின்வபாது  சமர்ப்பிக்கப்பட 
வேண்டும்.         
8.   வமலும் விேரங்களுக்கு   7373532999, 9894541118, 8667276684 ,  8489334419   மற்றும்  
மின்னஞ்சல் முகேரி ceccchennai@gmail.com   &  ceccnandanam@gmail.com  ஆகிய 
அளைவபசி எண்களைத்  பதாடர்பு பகாள்ைைாம். 
                                                                                                                                                               ஒம்/ க. சிேக்குமாரி 

                                                                                                                                                    முதல்வர் 
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