
  

இங்கை தையல் ததொடர்ொடல் ததொமிநுட்ச் சேகயனின் 1 ஆம் யகுப்ின் III ஆந் தபம், 1 ஆம் யகுப்ின் II ஆந் 

தபம் நற்ரம் 1 ஆம் யகுப்ின் I ஆந் தபத்திகக் தைொண்ட அலுயர்ைளுக்ைொ யிகத்தின் ைொண் தகடப் 

ொீட்கே – 2017 

0.1 இங்கை தையல் ததொடர்ொடல் ததொமிநுட்ச் சேகயனின் 1 ஆம் யகுப்ின் III ஆந் தபம், 1 ஆம் யகுப்ின் II 

ஆந் தபம் நற்ரம் 1 ஆம் யகுப்ின் I ஆந் தபத்திகபெகடன அலுயர்ைளுக்ைொ யிகத்தின் ைொண் 

தகடதொண்டற் ொீட்கே - 2017 அபேொங்ை ிர்யொை நற்ரம் பைொகநத்துய  அகநச்ேின் ைண்ைொணிப்ின் ைீழ் 

இங்கை அியிருத்தி ிர்யொை ிருயைத்தின் ணிப்ொர் ொனைத்திொல் 2017 ஜூக நொதம் 22 நற்ரம் 

2017 ஜூக நொதம் 23 ஆைின யொப இரதி ொட்ைில் தைொழும்ில் டொத்தப்டும் ன்தக இத்தொல் 

அினத்தருைின்து. 

 

0.2 இப்ொீட்கே 1894/26 நற்ரம் 2014.12.26 ஆந் திைதின அதி யிசரட யர்த்தநொினில் ிபசுொிக்ைப்ட்டுள் 

இங்கை தையல் ததொடர்ொடல் நற்ரம் ததொமிநுட்ச் சேகயப் ிபநொணக் குிப்ின் ற்ொடுைளுக்கு ற் 

டொத்தப்டும். 

 

0.3 சநற்குிப்ிட்ட சேகயைளுக்கு உொித்துகடனதொை டொத்துயதற்கு திர்ொர்க்ைப்டும் யிகத்தின் ைொண் 

தகடதொண்டற் ொீட்கே ைீழ்யருநொர அகநனப்தற்ரள்து. 

 

ததொடொிக்ைம் ொீட்கேனின் தனர் குிபட்டுப் தனர் 

01. இங்கை தையல் ததொடர்ொடல் ததொமிநுட்ச் சேகயனின் 1 

ஆம் யகுப்ின் III ஆந் தபத்தின் அலுயர்ைளுக்ைொ 

யிகத்தின் ைொண் தகடப் ொீட்கே 

SLICT 1(III) 

02. இங்கை தையல் ததொடர்ொடல் ததொமிநுட்ச் சேகயனின் 1 

ஆம் யகுப்ின் II ஆந் தபத்தின் அலுயர்ைளுக்ைொ 

யிகத்தின் ைொண் தகடப்ொீட்கே 

 

SLICT 1(II) 

03 இங்கை தையல் ததொடர்ொடல் ததொமிநுட்ச் சேகயனின் 1 

ஆம் யகுப்ின் I ஆந் தபத்தின் அலுயர்ைளுக்ைொ 

யிகத்தின் ைொண் தகடப்ொீட்கே 

 

SLICT 1(I) 

 

4.0 இப்ொீட்கே ததொடர்ொை இங்கை அியிருத்தி ிர்யொை ிருயைத்தின் ணிப்ொர் ொனைத்திொல் 

யிதிக்ைப்டும் ேட்டதிட்டங்ைளுக்கு ொீட்ேொர்த்திைள் ைட்டுப்டுதல் சயண்டும். இச்ேட்டங்ைக  நீரநிடத்து 

எழுக்ைொற்ர அதிைொொினிொல் யிதிக்ைப்டும் தண்டகக்கு அயர்ைள் ைட்டுப்ட சயண்டின ிக உருயொகும். 

 

5.0 இப்ொீட்கேக்கு யிண்ணப்ிப்யர்ைள் இகணனத்தத்தின் ஊடொை ிைழ்ிக பகனில் (Online) இங்கை 

அியிருத்தி ிர்யொை ிருயைத்தின் உத்திசனொைபூர்ய இகணனத்தநொ www.slida.lkஇன் தநனு தொயலிொல் 

Examination உ தநனுயிக திந்து தநக்கு உொின ொீட்கேனிகத் சதர்ந்ததடுப்தன் பம் ொீட்கே 

யிண்ணப்த்திக ிபப்புயதற்கு படிபெம். யிண்ணப்த்திகப் ிபப்புதல் 2017 ஜூன் நொதம் 16 ஆந் திைதி 

ப. 8.00 பதல் 2017 ஜூக நொதம் 03 ஆந் திைதி ல்லிபவு 12.00 நணி யகபனொ ைொப்குதினினுள் 

நட்டுசந படிபெநொை இருக்கும்.  

 

6.0 ொீட்கேக் ைட்டணம்- பதற் தடகயனொை இப்ொீட்கேக்கு சதொற்ரம் அலுயர்ைள் ொீட்கேக் ைட்டணம் 

தகபெம் தேலுத்த சயண்டின அயேினம் இல்க. இதற்கு பன்ர் ொீட்கேக்கு சதொற்ின அலுயர்ைள் 

ைீழ்க்குிப்ிடும் யகைனில் ொீட்கேக் ைட்டணங்ைகச்  தேலுத்துதல் சயண்டும். வ்யொொனினும் இதற்குப் 

ின்பொ தடகயைில் அலுயர்ைிொல் எருொடத்துக்குசநல்சதொற்ரயதொனின்ரூொ. 500/-  ொீட்கேக் 



ைட்டணநொைவும், எரு ொடத்திற்கு நட்டும் சதொற்ரயதொனின் ைட்டணநொை ரூொ. 300/-  இகபெம் தேலுத்துதல் 

சயண்டும். ொீட்கேக் ைட்டணத்திக இங்கை பூபொை அகநந்துள் ந்ததயொரு தொைத்தின் பம் (உ 

தொைங்ைள் தயிப) ‘SLIDA’யிற்கு தேலுத்தப்ட சயண்டும் ன்சதொடு அச்தேலுத்தலிற்கு உொித்துகடன 

ற்ரச்ேீட்டின் இக்ைத்திக யிண்ணப்த்தில் உொின இடத்தில் குிப்ிடுதல் சயண்டும். குித்த தொைத்தில் 

‘SLIDA’ைணக்ைிற்கு ணம் தேலுத்துயதற்கு ைொசுக்ைட்டக யிண்ணப்த்திக (அ.அ.ேீ85)ஆம் 

இக்ைத்துகடன நொதிொிப்டியத்திகிபப்பும் சொது, ணத்திகப் தற்ரக்தைொள்யர் ‘SLIDA’ வும், 

ணத்திகப்  தற்ரக்தைொள்யொின் பையொி ன்னும் இடத்தில் உநக்கு உொின ொீட்கேனின் குிபட்டுப் 

தனொிகபெம்குிப்ிடவும். ( குிபட்டுப் தனர்ைள் 03 ஆம் ிொியில் ைொட்டப்ட்டுள்யொர அகநதல் 

சயண்டும்.) 

சநலும் ைணக்ைிற்கு ணம் தேலுத்தும் சொது ணத்திக அனுப்புயபொை யிண்ணப்தொொினின் தனொிகபெம், 

ணம்  அனுப்புயொின் பையொி ன்னும் இடத்தில் யிண்ணப்தொொினின் சதேின அகடனொ அட்கட 

இக்ைத்திகபெம், குிப்ிட்டு யிண்ணப்ப்டியத்திக ிபப்புதல் சயண்டும். 

7.0 Onlineபகனில் பூபணப்டுத்தின யிண்ணப்ப்டியங்ைள் Submit தேய்ததன் ின்ர் உொின 

யிண்ணப்தொொினிடம் உரதிப்டுத்தும் இக்ைதநொன்ர (Confirmation Number)தற்ரக்தைொடுக்ைப்டும் 

ன்சதொடு அவ்யிக்ைத்திக திர்யரும் ததொடர்பு டயடிக்கைைளுக்ைொை யிண்ணப்தொொி தன்ைத்சத 

கயத்திருத்தல் சயண்டும். யிண்ணப்தொொினிொல் ிபப்ப்ட்ட   யிண்ணப்ம் ிைழ்ிகனின்  (Online)பம் 

அனுப்ினதன் ின்ர் ைிகடக்ைப்தரம் இகணனத்தப் க்ைத்தில் ைொணப்டும் அிவுகபைகப் 

ின்ற்ரயதொல் தநக்குொின ொீட்கே அனுநதிப்த்திபத்திகப் தற்ரக்தைொள்யதற்கு படிபெம். 

அவ்யனுநதிப்த்திபத்திக அச்ேிட்டு திகணக்ை தகயர் அல்து அயர் தன் அதிைொபம் யமங்ைப்ட்டுள் 

ிபதி அலுயதபருயர் பம் தங்ைது கைதனொப்த்திக உரதிப்டுத்திக் தைொள் சயண்டும். அவ்யொர 

உரதிப்டுத்தின அனுநதிப் த்திபத்திக ொீட்கே நண்ட சநற்ொர்கயனொொிடம் ேநர்ப்ித்தல் சயண்டும். 

 

8.0 யிண்ணப்ப்டியத்திக ேநர்ப்ிப்து ததொடர்ொை சதனும் ிபச்ேிகைள்  ழும் சொது அது ததொடர்ொ 

யிேொபகணக்கு இங்கை அியிருத்தி ிருயொை ிரயை ததொகசேி இக்ைத்திற்கு (011-5980236) 2017 

ஜூன் 16 ஆம் திைதி பதல் 2017 ஜூக 03 ம் திைதி யகப யொப ொட்ைில் ப. 8.30 நணி பதல் ி..  4.30 

நணி யகபனில் அகமப்ிக சநற்தைொள்ொம். 

 

9.0 ொீட்கே அனுநதிப்த்திபம் ைிகடக்ைப்தற் அலுயர்ைள் ொீட்கேக்கு சதொற்ரயதற்கு படிபெநொ யகைனில் 

திகணக்ைத் தகயொிொல் ைடகந யிடுபககன தற்ரக்தைொடுத்தல் சயண்டும். யிண்ணப்தொொி 

ொீட்கேக்கு சதொற்ரயதக உரதிப்டுத்திக் தைொள்யதற்கு அயேினப்டுநொனின் 011-5980236 ன் 

ததொகசேி இக்ைத்துடன் ததொடர்புதைொண்டு உரதிப்டுத்திக் தைொள்  படிபெம். ிபனொணக் ைட்டணம் 

யமங்ைப்ட நொட்டொது. 

 

10.0 ொீட்ேொர்த்தினின் அகடனொம் -  ொீட்கே நண்டப் சநற்ொர்கயனொர்  திருப்திபெரைின் யிதத்தில் ேை 

ொீட்ேொர்த்திைளும் ொீட்கே நண்டத்தில் தநது ஆள் அகடனொத்திக உரதிப்டுத்தல் சயண்டும். 

அதற்ைொை ின்யரும் ஆயணங்ைில் என்ர நொத்திபம் ற்ரக்தைொள்ப்டும். 

i. ஆட்திவுத் திகணக்ைத்திொல் யமங்ைப்ட்ட சதேின ஆள் அகடனொ அட்கட 

ii. தேல்லுடினொகும் ைடவுச்ேீட்டு 

சநற்குிப்ிடப்ட்ட ஆயணங்ைில் என்ிக ேநர்ப்ிக்ை படினொத ட்ேத்தில் யிண்ணப்தொொினின் 

ொீட்ேொர்த்தம் இங்கை அியிருத்தி ிர்யொை ிரயைத்தின் ணிப்ொர் ொனைத்தின் தற்ரணியின் டி 

இபத்துச் தேய்ன படிபெம். 

 

11.0 ொீட்கே ேிங்ைம், தநிழ், ஆங்ைிம் ஆைின தநொமிைில் கடதரம் ன்சதொடு குித்த சேகயக்கு 

உள்யொங்கும்ொீட்கேக்கு சதொற்ின தநொமினில் அல்து அபே ைருந தநொமினில் அல்து இப்ொீட்கேக்கு 

சதொற் படிபெம். சொட்டிப் ொீட்கேனின்ி இகணத்துக்  தைொள்ப்ட்ட அலுயர்ைளுக்கு தொன் ைல்யி ைற் 

தநொமி பத்தில் அல்து அபே ைருந தநொமினில் இப்ொீட்கேக்கு சதொற் படிபெம். ொீட்ேொர்த்தி எருயருக்கு 

தது யிண்ணப்ப்டியத்தில் குிப்ிடுைின் ொீட்கே தநொமி பத்திக நொற்ம் தேய்யதற்கு அனுநதி 

யமங்ைப்ட நொட்டொது.  



 

12.0 தொன் யிரும்ின எவ்தயொரு ொடத்திற்ைொ தயவ்சயர நற்ரம் என்ரக்தைொன்ர யித்தினொேநொ தடகயைில் 

சதொற் அலுயொிொல் படிபெம். 

 

 

13.0 ொீட்கே தரசரைள் இங்கை அியிருத்தி ிர்யொை ிரயைத்தின் ணிப்ொர் ொனைத்திொல் அபேொங்ை 

ிர்யொை நற்ரம் பைொகநத்துய அகநச்ேின் தேனொருக்கு யமங்ைப்ட்டதன் ின்ர் அபேொங்ை ிர்யொை 

நற்ரம் பைொகநத்துய அகநச்ேின் தேனொொிொல் தரசரைள் அபேொங்ை ிர்யொை நற்ரம் பைொகநத்துய 

அகநச்ேின் இகணனத்தத்தில் தயினிடப்டும். அப்தரசரைளுக்கு ற் குித்த திகணக்ைத் 

தகயர்ைள் அலுயர்ைின் சேகயனிக உரதிப்டுத்தல் நற்ரம் தயிபெனர்வு டயடிக்கைைளுக்ைொ 

ொிந்துகப பன்கயக்ைப்டல் சயண்டும். 

 

14.0 ொீட்கே கடபகைள் : எவ்தயொர் யிகத்தின் தகடதொண்டற்ொீட்கேக்கு  சதொற் படிபெநொ 

அலுயர்ைளுக்ைொ ொடங்ைள் நற்ரம் ொடத்திட்டங்ைள் ைீழ்யருநொர ைொணப்டுைின். 

14.1  இங்கை தையல் ததொடர்ொடல் ததொமிநுட்ச் சேகயனின் 1 ஆம் யகுப்ின் III ஆந் தபத்துகடன 

அலுயர்ைளுக்ைொ யிகத்தின்  தகடதொண்டற் ொீட்கே.            (சேகயப் ிபநொணக் குிப்ின் 

13 ஆம் அட்டயகண). இப்ொீட்கேக்கு சதொற்ரயதற்ைொை அபே சேகயக்குொின இங்கை தையல் 

ததொடர்ொடல் ததொமிநுட்ச் சேகயனின் 1 ஆம் யகுப்ின் III ஆந் தபத்துகடன அலுயர்ைொை 

இருத்தல் சயண்டும். 

 

14.1.1  

தொ





 

யி

தி

க்

சைொ

கய நற்ரம் ிர்யொைம் ( ொட இக்ைம்  - 01) 

 ைீழ்க் ைொணப்டும் யிடனங்ைக உள்டக்ைினசதொர்  யிொப்த்திபநொகும். 

1) அலுயைம் நற்ரம் தயிக்ை டயடிக்கைனிக எழுங்குடுத்துதல் நற்ரம் எழுங்ைகநப்பு 

2) தொ யிதிக்சைொகயனின் ைீழ்க் குிப்ிடப்டும் அத்தினொனங்ைள் 

I,II,III,V,VI,VII,IX,XI,XXIII,XXV,XXVI,XXVII,XXVIII,XXIX,XXX,XXXI,XXXII,XXXIII,XLVII  நற்ரம் XLVIII 

3) அபே சேகய ஆகணக்குழுயின் கடபக யிதிைள் 

 

இவ்யிொப்த்திபம் ைட்டுகப யடியிொ யிொக்ைகக் தைொண்டுள்து. 

 

14.1.2 ிதிப் ிபநொணம் நற்ரம் அபேொங்ை ிொியின் ிதி பைொகநத்துயம் ( ொட இக்ைம் – 02) 

ைீழ்க் ைொட்டப்ட்டுள் யிடனங்ைின் அடிப்கடனிகநந்த யிொப்த்திபநொகும். 

(அ) இங்கைனில் ிசுக்ைொல் ஆட்ேி, அபே ிதி பைொகநத்துயம் ததொடர்ிொ அிக்கை 

அபேினகநப்ின் ற்ொடுைள், அபே ிதி ததொடர்ொ ொபொளுநன்த்தின் ைட்டுப்ொடு, ிதினம் 

ன்தன் யிக்ைம், திபட்டு ிதி நற்ரம் அதன் தேனற்ொடுைள், எதுக்ைீட்டுக் ைணக்ைின் 

சொக்ைங்ைள் நற்ரம் எதுக்ைீட்டு பகைள், திர்ொபொப் ின்ிைழ்ச்ேிச் தேவுிதினம், ி 

ிதினங்ைளும் அயற்ின் தேனற்ொடுைளும், அபே யருநொங்ைள், ிதி அகநச்ேொின் 

ொடங்ைள் ொட இக்ைம் புள்ி ைொம் ேித்திசனய்யதற்கு  

தசயண்டின 

ஆைக்  குகந்த    

புள்ி 

தொ யிதிக்சைொகய 

நற்ரம் ிர்யொைம்    

01 100 03 நணித்தினொம் 40 

ிதிப் ிபநொணம் 

நற்ரம் 

அபேப்ிொியின் ிதி  

பைொகநத்துயம் 

02 100 03 நணித்தினொம் 40 

பைொகநத்துயபம் 

எழுங்ைகநப்பும் 
03 100 03 நணித்தினொம் 40 



தத்துயங்ைளும் ணிைளும், திகசேொினின் தத்துயங்ைளும் ணிைளும் ஆகணச்ேீட்டுக்ைளும் 

ைட்டு ிதி அதிைொபபம், ைணக்ைொய்யொர் தககந அதிதினின் தத்துயங்ைளும் ணிைளும், 

அபேொங்ை தேவீங்ைள் நீதொ குழு, அபேொங்ை ததொமில் பனற்ேிைள் நீதொ குழு. 

(ஆ) ைணக்ைீட்டு உத்திசனொைத்தர், ிபதொ ைணக்ைீட்டு உத்திசனொைத்தர் நற்ரம் யருயொய்க் 

ைணக்ைீட்டு அலுயர்ைக ினநித்தல், அயர்ைின் அதிைொபங்ைள் நற்ரம் ணிைள் 

(இ) உள்ைக் ைணக்ைொய்வு 

(ஈ) அபே தேவீங்ைகத் திட்டநிடல் நற்ரம் பைொகநத்துயம், எழுங்ைகநப்ின் சொக்ைங்ைள் 

நற்ரம் ணிைக இங்ைொணல், அபேொங்ை தைொள்கைைள், குிக்சைொள்ைள், இக்குைள்  நற்ரம்  

சயக ிைழ்ச்ேித்திட்டங்ைக இங்ைொணல், அியிருத்தி தேனற்திட்டங்ைள், ிைழ்ச்ேிைகத் 

திட்டநிடல் நற்ரம் நதிப்ிடுதல் நற்ரம் பன்ிகப்டுத்தல், யருடொந்த யருநொங்ைள் நற்ரம் 

தேயிம் ற்ின நதிப்பீடுைகத் தனொொித்தல் நற்ரம் இரதி படியிகப் தரதல். 

(உ) அங்ைீைொிக்ைப்ட்ட தேவு நதிப்பீடுைில் நொற்ங்ைள் தேய்தல், யகைநொற்ர 

டயடிக்கைைின் ிபசனொைம், அபேொங்ைப் ிொியின் ஆணினிர் நற்ரம் ேம் 

பைொகநத்துயம், தநொத்தச் ைிபன நதிப்பீடுைளும் நீொய்வுைளும், குகிபப்பு நதிப்பீடு. 

(ஊ) அபே தேொத்துக்ைின் ட்டங்ைள் நற்ரம் யிட்டுயிடுதல்ைளும் 

() ொொயித ைணக்கு டயடிக்கைைள் 

() அபேொங்ை ைட்டுப்ொடு தொருட்டு ணிைிகக் கைனித்தல் 

() அபே ிதிைின் தொரப்பு நற்ரம் யங்ைிக் ைணக்கு கடபகைள் 

(எ) அபேின் யமங்ைற் தேனற்ொட்டு கடபகைள், தொருட்ைள், சேகயைள் நற்ரம்  

சயகைகப் தற்ரக்தைொள்ல், தரகைக்  குழு நற்ரம் ததொமிநுட் நதிப்பீட்டு குழுயின் 

ததொகுப்பு, ினநங்ைள், அதிைொபங்ைள் நற்ரம் ணிைள், தரகை நதிப்பீட்டின் தேனற்ொட்டு 

கடபகைள், தயிொட்டு ன்தைொகடைள் நீது தேனற்டுத்தப்டும் தேனற்திட்டங்ைின் 

பைொகநத்துயம். 

இவ்யிொப்த்திபம் ைட்டுகப யடியிொ யிொக்ைிக உள்டக்ைிபெள்து. 

14.1.3 பைொகநத்துயபம் எழுங்ைகநப்பும் ( ொட இக்ைம் – 03) 

ைீழ்க் குிப்ிடப்டும் யிடனங்ைின் அடிப்கடனில் அகநந்தசதொர் 

யிொப்த்திபநொகும். 

(அ) பைொகநத்துயம் நற்ரம் எழுங்ைகநப்பு ற்ின சைொட்ொடுைள் 

(ஆ) அக்சைொட்ொடுைள் அபேப் ிொிவுைில் சதொற்ரயிக்கும் ிபச்ேிகைள் நற்ரம் 

அயற்ரக்ைொ தீர்வுைள் 

(இ) பைகநத்துயம் ததொடர்ொ வீ பககநைள் நற்ரம் நுட்ங்ைள் 

இவ்யிொப்த்திபம் ைட்டுகப யடியிொ யிொக்ைிக உள்டக்ைிபெள்து. 

 

14.2 இங்கை தையல் ததொடர்ொடல் ததொமிநுட் சேகயனின் 1 ஆம் யகுப்ின் II ஆந் தபத்துக்குொின 

யிகத்தின் ைொண் தகடதொண்டற் ொீட்கே. ( சேகயப் ிபநொணக் குிப்ின் 14 ஆம் 

அட்டயகண). இப்ொீட்கேனில் சதொற்ரயதற்ைொை இகணந்த சேகயைளுக்குொின இங்கை தையல் 

ததொடர்ொடல் ததொமிநுட் சேகயனின் 1 ஆம் யகுப்ின் II ஆந் தபத்திகபெகடன அலுயர்ைொை 

இருத்தல் சயண்டும். 

 

 

 



ொடங்ைள் ொட இக்ைம் புள்ி ைொம் ேித்திசனய்யதற்கு  

தசயண்டின ஆைக் 

குகந்த    புள்ி 

அலுயை பைொகநத்துயம் 04 100 1 நணித்தினொம் 40 

ஈ– அபேொங்ை 

ண்ணக்ைரு 

நற்ரம் தையல் 

ததொமில்நுட் 

பைொகநத்துயம் 

I ஆம் 

யிொப்த்திபம்– 

ல்சதர்வு 

05-I 40 1 நணித்தினொம் 16 

II ஆம் 

யிொப்த்திபம்–

ைட்டுகப 

05-II 60 1 நணித்தினொம் 24 

 

14.2.1 அலுயை பைொகநத்துயம் ( ொட இக்ைம்  - 04) 

அபேொங்ைப் ிொியின் அலுயைம் நித நற்ரம் தௌதீை யங்ைின் பைொகநத்துயம் 

ததொடர்ொை யமங்ைப்டும் யிடன ஆய்வுைக அடிப்கடனொைக் தைொண்டு திித்தல். 

14.2.2 ஈ- அபேொங்ை ண்ணக்ைரு நற்ரம் தையல் ததொமிநுட் பைொகநத்துயம்   

( ொட இக்ைம்  - 05)   

(அ) I ஆம் யிொப்த்திபம் – ல்சதர்வு (ொட இக்ைம் 05-I) ஈ– அபேொங்ை பகனின் ொிணொநம், அதன் ைொங்ைள், 

ஈ– அபேொங்ை அடிப்கடப்ிொிவுைள், ஈ– அபேொங்ை சேகயைள் (E- service) நற்ரம் ஈ– அபேொங்ை ைருத்திட்டங்ைள்,  

அபேொங்ை தையல் நற்ரம் ததொடர்ொடல் ததொமிநுட்த்தின் ைட்டுநொம், ஈ– அபேொங்ை பககநகன 

தயற்ினகடனச் தேய்யதற்ைொ உரதினொ ைொபணிைள், ஈ– அபேொங்ை பைொகநத்துயம், இகணந்து தேனொற்ரம் 

தன்கந  ( Interoperability)நற்ரம் சேகய ேொர்ந்த ைணி யடியகநப்பு ( Service Oriented Architecture) ஈ– 

அபேொங்ை பக (E- Government)ண்ணக்ைருயினுள் உள்டக்ைப்டும்.. 

(ஆ) II ஆம் யிொப்த்திபம் – ைட்டுகப (ொட இக்ைம் 05- II) தையல் ததொமிநுட்த்தின் யொழ்க்கை யட்டம், அதன் 

எவ்தயொர் ேந்தர்ப்ங்ைிலுநொ பக்ைினத்துயம் நற்ரம் அதற்கு சதகயப்டும் யங்ைின் யிசரட தன்கந, 

தையல் ததொமிநுட்  பைொகநத்துயத்தின் அடிப்கட சைொட்ொடுைள், தையல் ததொமிநுட் யங்ைின் 

பைொகநத்துயம், தையல் ததொமிநுட் தேனற்திட்டங்ைின் இடர்ைள் நற்ரம் அயற்ிகக் குகத்துக் தைொள்ல் 

ன் தையல் ததொமிநுட் பைொகநத்துயத்திில் உள்டக்ைப்ட்டிருக்கும். 

14.3 இங்கை தையல் ததொடர்ொடல் ததொமிநுட்ச் சேகயனின் 1 ஆம் யகுப்ின் I ஆந் தபத்துகடன 

அலுயர்ைளுக்ைொ யிகத்தின்  தகடதொண்டற் ொீட்கே. (சேகயப் ிபநொணக் குிப்ின் 15 ஆம் 

அட்டயகண). இப்ொீட்கேக்கு சதொற்ரயதற்ைொை அபே சேகயக்குொின இங்கை தையல் ததொடர்ொடல் 

ததொமிநுட்ச் சேகயனின் 1 ஆம் யகுப்ின் I ஆந் தபத்துகடன அலுயர்ைொை இருத்தல் சயண்டும். 

ொடங்ைள் ொட இக்ைம் புள்ி ைொம் ேித்திசனய்யதற்கு  

தசயண்டின 

ஆைக் குகந்த    

புள்ி 

தையல் நற்ரம் 

ததொடர்ொடல் 

ததொமில்நுட் 

தேனற்ிட்டம் 

I.தேனற்ிட்ட 

அிக்கை 

06-I 60 - 30 

II.தேனற்ிட்ட 

அிக்கைகன 

ேநர்ப்ித்தல் 

06-II 40 ொீட்கேக் குழுயிடம் 

ேநர்ப்ிப்தற்கும் 

யிகடனித்தலுக்கும் 

30 ிநிடங்ைள் 

20 

 

 

 

 



14.3.1 தேனற்ிட்ட அிக்கை (ொட இக்ைம் – 06- I) 

 இங்கைனின் அபேதுக அலுயங்ைதுயிகத்திக அதிைொிப்தற்ைொை கடபகனில் 

உட்டுத்தக்கூடின தையல் நற்ரம் ததொடர்ொடல் ததொமில்நுட்த் துகபெடன் ததொடர்புகடன 15000 

தேொற்ைளுக்குக் குகனொத (திகந்தொனிபம்) தேனற்ிட்ட அிக்கைதனொன்கத் தனொொித்தல். 

14.3.2 தேனற்ிட்ட அிக்கைகன ேநர்ப்ித்தல் (ொட இக்ைம் – 06- II) 

 ொீட்கேக் குழுயிடம் ேநர்ப்ித்தலும் ொீட்கேக் குழுயொல் சைட்ைப்டுைின் சைள்யிைளுக்கு 

யிகடனித்தலும். 

எவ்தயொர் ொீட்கே நற்ரம் ொடத்திக டொத்துயதற்கு திட்டநிடப்ட்டுள் சப அட்டயகண ைீழ்யருநொர 

ைொட்டப்டுள்து. 

 

ததொட

ொிக்ை

ம் 

ொீட்கேனின் தனர் ொடங்ைள் ொட 

இக்ைம் 

திைதி சபங்ைள் 

01 இங்கை தையல் ததொடர்ொடல் 

ததொமிநுட்ச் சேகயனின் 1 ஆம் 

யகுப்ின் III ஆந் தபத்துகடன 

அலுயர்ைளுக்ைொ 

யிகத்தின் ைொண் 

தகடதொண்டற் ொீட்கே 

தொ யிதிக்சைொகய  நற்ரம் 

ிர்யொைம் 

01 2017.07.22 ப. 9.00 – 

நதினம் 

12.00 

ிதி எழுங்குயிதிைள் நற்ரம் அபேப் 

ிொியின் ிதி பைொகநத்துயம் 

02 2017.07.22 ி. 12.30 – 

ி. 3.30 

பைொகநத்துயம் நற்ரம் தொங்ைள் 03 2017.07.23 ப. 9.00 – 

நதினம் 

12.00 

02 இங்கை தையல் ததொடர்ொடல் 

ததொமிநுட்ச் சேகயனின் 1 ஆம் 

யகுப்ின் II ஆந் தபத்துகடன 

அலுயர்ைளுக்ைொ 

யிகத்தின் ைொண் 

தகடதொண்டற் ொீட்கே 

அலுயை பைொகநத்துயம் 04 2017.07.22 ப. 9.00 – 

ப. 10.00 

இ – அபேொங்ை 

ண்ணக்ைரு 

நற்ரம் தையல் 

ததொமிநுட் 

பைொகநத்துயம் 

I ஆம் 

யிொப்த்திபம் 

- ல்சதர்வு 

05 - I  

 

2017.07.22 

 

 

ப. 10.30 – 

ி. 12.30 II ஆம் 

யிொப்த்திபம் 

- ைட்டுகப 

05 -II 

03 இங்கை தையல் ததொடர்ொடல் 

ததொமிநுட்ச் சேகயனின் 1 ஆம் 

யகுப்ின் I ஆந் தபத்துகடன 

அலுயர்ைளுக்ைொ 

யிகத்தின் ைொண் 

தகடதொண்டற் ொீட்கே 

தையல் நற்ரம் 

ததொடர்ொடல் 

ததொமில்நுட் 

தேனற்ிட்டம் 

தேனற்ிட்ட 

அிக்கை 

தேனற்ிட்ட அிக்கை தனொொித்தல் 

நற்ரம் கைனிக்கும் திைதி 

ததொடர்ொைவும் தேனற்ிட்ட அிக்கை 

ேநர்ப்ிப்து ததொடர்ொைவும் 

யிண்ணப்ப்டியம் கைனிக்கும் 

இரதி திைதிக்குப் ின் இங்கை 

அியிருத்தி ிருயொை ிரயத்தின் 

ணிப்ொர் ொனைத்திொல் 

யிண்ணப்தொொிைளுக்கு 

அியிக்ைப்டும் 

தேனற்ிட்ட 

அிக்கைகன 

ேநர்ப்ித்தல் 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

15.0  இவ் அியித்தல் பம் ற்ொடு தேய்னப்டொத ந்ததயொரு யிடனம் ததொடர்ொைவும், அபேொங்ை ிர்யொை 

நற்ரம் பைொகநத்துய அகநச்ேின் தேனொொின் தீர்நொசந இரதினொதொகும். 

16.0 இவ் அியித்தலில் ேிங்ைம் தநிழ் நற்ரம் ஆங்ைி தநொமிைளுக்ைிகடசன சதனும் சயரொடுைள் அல்து 

பபண்ொடுைள் ைொணப்டின் ேிங்ை அியித்தச யழுவுள்தொகும். 

 

 

 

 

சஜ. சஜ. பத்ேிி 

தேனொர், 

  அபேொங்ை ிர்யொை நற்ரம்  

  பைொகநத்துய அகநச்சு, 

 

அபேொங்ை ிர்யொை நற்ரம் பைொகநத்துய அகநச்சு 

சுதந்திப ேதுக்ைம், 

தைொழும்பு 07. 

2017 ஜூன் நொதம் 01 ஆந் திைதி. 
 

 


