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இனங்கை ிர்ாை சேக, இனங்கை பதாநிில் சேக, இனங்கை ிஞ்ஞாண 

சேக, இனங்கை ைட்டடக் ைகனஞர் சேக, இனங்கை ைக்ைாபர் சேக ற்ரம் 

இனங்கை ிட்டிடல் சேகிலுள்ப அலுனர்ைளுக்ைாண னெனாது 

ிகணத்ிநன்ைாண் கடப் தாீட்கே –  2016 (II) ற்ரம் இனங்கை ிர்ாை சேக, 

இனங்கை ைக்ைாபர் சேக, இனங்கை ிட்டிடல் சேகிலுள்ப 

அலுனர்ைளுக்ைாண இண்டாம் ிகணத்ிநன்ைாண் கடப் தாீட்கே –  2017 (I) 

 
01. இனங்கை ிர்ாை சேக, இனங்கை பதாநிில் சேக, இனங்கை ிஞ்ஞாண 

சேக, இனங்கை ைட்டடக் ைகனஞர் சேக, இனங்கை ைக்ைாபர் சேக ற்ரம் 

இனங்கை ிட்டிடல் சேகிலுள்ப அலுனர்ைளுக்ைாண னெனாது 

ிகணத்ிநன்ைாண் கடப் தாீட்கே 2016 (II) ற்ரம் இனங்கை ிர்ாை சேக, 

இனங்கை ைக்ைாபர் சேக, இனங்கை ிட்டிடல் சேகிலுள்ப 

அலுனர்ைளுக்ைாண இண்டாம் ிகணத்ிநன்ைாண் கடப் தாீட்கே –  2017 (I) 
ஆணது அோங்ை ிர்ாை ற்ரம் னெைாகத்து அகச்ேின் ைண்ைாிப்ன ற்ரம் 

ிடாத்ல் ன்தற்நின் ைீழ் இனங்கை அதிிருத்ி ிர்ாை ிரைப் திப்தாபர் 

ாைத்ிணால் 2017.05.20 ஆந் ிைி னெல் 2017.07.22 ஆந் ிைி க ா இரி 

ாட்ைபில் பைாளம்தில் டாத்ப்தடும் ண இத்ால் அநிிக்ைப்தடுைின்நது.  

 

02. சற்தடி சேகைளுக்கு ற்னகடாை டாத்துற்குாி ிகணத்ிநன்ைாண் 

கடப்தாீட்கே ைீழ்க் குநிப்திட்டுள்பார கடபதரம். 

 

பாட

ாினக்

ைம் 

தாீட்கேின் பதர் குநினைடு 

1.  இனங்கை ிர்ாை சேகின் அலுனர்ைளுக்ைாண னெனாது 

ிகணத்ிநன்ைாண் கடப்தாீட்கே  

SLAS 1 

2.  இனங்கை பதாநிில் சேகின் அலுனர்ைளுக்ைாண 

னெனாது ிகணத்ிநன்ைாண் கடப்தாீட்கே   

 SLES 

3.  இனங்கை ிஞ்ஞாண சேகின் அலுனர்ைளுக்ைாண னெனாது 

ிகணத்ிநன்ைாண் கடப்தாீட்கே   

SLSS 

4.  இனங்கை ைட்டடக் ைகனஞர் சேகின் அலுனர்ைளுக்ைாண 

னெனாது ிகணத்ிநன்ைாண் கடப்தாீட்கே   

SLArS 

5.  இனங்கை ைக்ைாபர் சேகின் அலுனர்ைளுக்ைாண னெனாது 

ிகணத்ிநன்ைாண் கடப்தாீட்கே   

SLAcS I 

6.  இனங்கை ிட்டிடல் சேகின் அலுனர்ைளுக்ைாண னெனாது 

ிகணத்ிநன்ைாண் கடப்தாீட்கே   

SLPS I 

7.  சற்                          னெடினாண  கண 

       

Other 

 

8.  இனங்கை ிர்ாை சேகின் அலுனர்ைளுக்ைாண இண்டாது 

ிகணத்ிநன்ைாண் கடப்தாீட்கே   

SLAS 2 

9.  இனங்கை ைக்ைாபர் சேகின் அலுனர்ைளுக்ைாண 

இண்டாது ிகணத்ிநன்ைாண் கடப்தாீட்கே    

SLAcS 2 

10.  இனங்கை ிட்டிடல் சேகின் அலுனர்ைளுக்ைாண 

இண்டாது ிகணத்ிநன்ைாண் கடப்தாீட்கே    

SLPS 2 
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03. அலுனர் ாம் ிரும்தி ஒவ்பாரு தாடத்ிற்கும் பவ்சநாை ற்ரம் 

ஒன்ரக்பைான்ர னெநணா டகைபில் சாற்நனாம். ஆினும் ிித்துள்ப 

ைானப்தகுிினுள் ிகணத்ிநன்ைாண் கடப்தாீட்கேில் ேித்ிகடல் 

அேிாகும்.  

 

04. இப்தாீட்கே இனங்கை அதிிருத்ி ிர்ாை ிரைத்ின் திப்தாபர் ாைத்ிணால் 

டாத்ப்தடுதுடன், தாீட்கே டாத்துல் பாடர்தாை அால் ிிக்ைப்தடும் 

ேட்டிட்டங்ைளுக்கு தாீட்ோர்த்ிைள் ைீழ்ப்தடில் சண்டும். இச்ேட்டத்ிகண ீரம் 

ேந்ர்ப்தத்ில் ஒளக்ைாற்ர அிைாாிிணால் ிிக்ைப்தடும் ண்டகணக்கு ஆபால் 

சண்டும்.  

 

05. இப்தாீட்கேக்கு ிண்ப்திப்தற்கு இகத்ின் ஊடாை ிைழ்ிகன னெகநில் 

(Online) இனங்கை அதிிருத்ி ிர்ாை ிரைத்ின் உத்ிசாைனர் 

இகத்பாண www.slida.lk இனுள் திசேிப்தன் னேனம் ட்டுச ிைழ்த் 

னெடினம். இகத்பத்ின் திாண னெைப்தக்ைத்ில் னது தக்ைனெள்ப தட்டிலில் 

“Apply Online” ன்னும் தகுிக்குப் திசேித்து க்குாி தாீட்கேிகணத் 

பாிவுபேய்ன் னேனம் ிண்ப்தப்தத்ித்ிகண ிப்திக் பைாள்ப னெடினம். 

 தாீட்கே ிண்ப்தப்தத்ித்ிகண ிப்னற்கு 2017.04.12 ஆந் ிைி னெ.த. 8.00 

பாடக்ைம் 2017.05.02 ஆந் ிைி இவு 12.00 காண ைானப்தகுிினுள் ட்டுச 

னப்தடுத் னெடினம். 

06.  தாீட்கேக் ைட்டங்ைள் - னெல் டகாைப் தாீட்கேக்குத் சாற்ரம் 

தாீட்ோர்த்ிைள் ந்ி தாீட்கேக் ைட்டங்ைகபனம் பேலுத் சண்டிில்கன. 

இற்கு னென்ணர் தாீட்ோர்த்ி ஒருர் ிண்ப்தத்ிகண சற்பைாண்டு இனங்கை 

அதிிருத்ி ிர்ாை ிரைத்ிணால் அனுி ஒன்ர ங்ைி தின்ணருங்கூட அப் 

தாீட்கேக்குத் சாற்நிிா அத்கை ினகைபில் அகண தாீட்கேக்குத் 

சாற்நிாை ைருத்ிற்பைாள்ப சண்டும்.     

 

இற்கு னென்ணர் தாீட்கேக்குத் சாற்நி அலுனர்ைள் தின்ரும் ித்ில் தாீட்கேக் 

ைட்டங்ைகபச் பேலுத் சண்டும்.  

 

                    ,                                  

                                                 

                         ,                      

                                                       

     . னெனாது ிகணத்ிநன்ைாண் கடப்தாீட்கேின் ஒரு தாடத்துக்கு 

ாத்ிம் சாற்ராின் ரூதா. 500/- இகண தாீட்கேக் ைட்டாைச் பேலுத்துல் 

சண்டும். னெனாது ிகணத்ிநன்ைாண் கடப் தாீட்கேின் ஒரு தாடத்ிகண 

ிட சனிைாை ிண்ப்திப்தாின் ரூதா. 1000/- இகண தாீட்கேக் ைட்டாை 

பேலுத்துல் சண்டும்.         ிகணத்ிநன்ைாண் கடப் தாீட்கேின் ஒரு 

தாடத்ிகண ிட சனிைாை ிண்ப்திப்தாின் ரூதா. 1000/- இகண தாீட்கேக் 

ைட்டாை பேலுத்துல் சண்டும் ஒரு தாடத்துக்கு ாத்ிம் சாற்ராின் 

ரூதா. 500/- இகண தாீட்கேக் ைட்டாைச் பேலுத்துல் சண்டும்.   

                       ,                           

                                              

ிகணத்ிநன்ைாண் கடப் தாீட்கேின் ஒரு தாடத்ிகண ிட சனிைாை 

ிண்ப்திப்தாின் ரூதா. 1000/- இகண தாீட்கேக் ைட்டாை பேலுத்துல் 
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சண்டும் ஒரு தாடத்துக்கு ாத்ிம் சாற்ராின் ரூதா. 500/- இகண தாீட்கேக் 

ைட்டாைச் பேலுத்துல் சண்டும். 

 

 “SLIDA”                                             

             ன் னேனம் (உ                       )         

                                                

                 உ                          . “SLIDA”  

                            உ                       

            (ாிாி 85)             ”SLIDA”               

                .         உ                              

                                           (      02    

                                         ).  

                                              

                                                   

                . .  (NIC) இனக்ைத்கனம் உள்படக்ைி ிண்ப்தாணது 

ிப்  தடுல் சண்டும்.    

 

07. இனங்கை ிர்ாை சேக, இனங்கை பதாநிில் சேக, இனங்கை ிஞ்ஞாண 

சேக, இனங்கை ைட்டடக் ைகனஞர் சேக, இனங்கை ைக்ைாபர் சேக ற்ரம் 

இனங்கை ிட்டிடல் சேகின்  னெனாது ிகணத்ிநன்ைாண் கடப் 

தாீட்கேக்ைாண  தாீட்கே  ற்ரம்  இனங்கை ிர்ாை சேக, இனங்கை ைக்ைாபர் 

சேக ற்ரம் இனங்கை ிட்டிடல் சேகின்  இண்டாது ிகணத்ிநன்ைாண் 

கடப் தாீட்கேக்ைாண  தாீட்கே அனுி அட்கடைகபப் பதற்ரக்பைாள்ளுல். 

 

இகத்ில் ிைழ்ிகனில் (online) ிப்தப்தட்ட ிண்ப்தம் ேர்ப்திக்ைப்தடும் 

சதாது தாீட்ோர்த்ிைளுக்கு உரிப்தடுத்ல் இனக்ைம் (Confirmation Number) ஒன்ர 

ங்ைப்தடும் ன்ததுடன் தாீட்ோர்த்ி தின்ணர் ளம் ிோகைளுக்ைாை அகண 

கத்ிருத்ல் சண்டும். உாிார னர்த்ி பேய்ப்தட்ட ிண்ப்தாணது 

இகத்ின் ிைழ்ிகன னெகநினூடாை (Online) அனுப்தப்தட்டவுடன் 

தாீட்ோர்த்ிைள் அணுகுிிகணக் பைாண்டிருக்கும் இகப் தக்ைத்ில் 

குநிப்திடப்தடும் அநிவுரத்ல்ைகப தின்தற்ரன் னேனம் அர்ைள் து தாீட்கே 

அனுி அட்கடைகப பதற்ரக் பைாள்பக்கூடிாை இருக்கும். தாீட்ோர்த்ி அனுி 

அட்கடின் அச்ேிடப்தட்ட திி ஒன்நிகணப் பதநல் சண்டும் ன்ததுடன் உாி 

ிகக்ைபத் கனாிணால் அல்னது அந் சாக்ைத்ிற்ைாை கனாிணால் 

அங்ைீைாிக்ைப்தட்ட திி அலுனாிணால் ணது கைபாப்தத்ிகணச் 

ோன்ரப்தடுத்ிக் பைாள்ப சண்டும். அவ் ித்ில் ோன்ரரிப்தடுத்ப்தட்ட 

அனுி அட்கடிகணப் தாீட்கே சற்தார்காபாிடம் ேர்ப்தி    சண்டும். 

      உ                                     தாீட்ோர்த்ிின் 

தித்ிசைக்          இகத்துக்பைாள்ளும் சாக்ைத்ிற்ைாை          

                      .  

குநிப்ன: இகத்ின் ிைழ்ிகனினூடாை  (online) ிண்ப்தத்ிகண ிப்னம் 

சதாது ணிப்தட்ட னெைாி, திாற்ரம் ிரணம் ற்ரம் அலுனை னெைாி ன்தண 

பபிாை உள்படக்ைப்தட சண்டும்.  
 

08. ிண்ப்தங்ைகபச் ேர்ப்திப்தற்ைாண பேய்னெகந பாடர்தினாண சனும் 

பபிவூட்டல் சகப்தடின் இனங்கை அதிிருத்ி ிர்ாை ிரைத்ின் 011-

5980236 ன்ந பாகனசதேி இனக்ைத்ிற்கு 2017.04.12 ஆந் ிைி னெல் 2017.05.02 

ஆந் ிைி க ாத்ின் சகன ாட்ைபில் னெ.த. 8.30 ிிலிருந்து தி.த. 4.30 

ிக இந் இகப்தின் ஊடாை பாடர்தாடல் சற்பைாள்பப்தட னெடினம்   
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09. அனுி அட்கடைகபக் பைாண்டிருக்கும் அலுனர்ைளுக்கு அர்ைள் தாீட்கேக்குத் 

சாற்ரற்கு துாை ைடக ிடுனெகநிகண ிகக்ைபத் கனர் ங்குல் 

சண்டும். அர்ைபின் தாீட்ோர்த்ித்ன்கிகண உரிப்தடுத்  சண்டுாின் 

011-5980236 ன்ந பாகனசதேி இனக்ைத்ின் ஊடாை இகணச் பேய்துபைாள்ப 

னெடினம். தாீட்கேக்குத் சாற்ரற்ைாை தாீட்ோர்த்ிைளுக்கு சதாக்குத்து 

பேனிணங்ைள் ங்ைப்தட ாட்டாது.    

 

10. தாீட்ோர்த்ிின் ஆபகடாபம் – தாீட்ோர்த்ி தாீட்கே ண்டதத்ினுள் ாம் 

சாற்ரம் ஒவ்பாரு தாடத்ின் சதாதும் தாீட்கே சற்தார்காபர் 

ிருப்ிகடனம் கைில் து ஆபகடாபத்ிகண ிரூதிக்ை சண்டும். 

அற்ைாை தின்ரும் ஆங்ைபில் சனும் ஒன்நிகண தாீட்கே 

சற்தார்கபாிடம் னென்கத்ல் சண்டும். 

I. ஆட்திவுத் ிகக்ைபத்ிணால் ங்ைப்தட்ட சேி அகடாப அட்கட 

II. பேல்லுதடிாகும் ைடவுச் ேீட்டு 

 

சற்தடி ஆங்ைகபச் ேர்ப்திக்ைத் ரம் தாீட்ோர்த்ிபாருாின் தாீட்ோர்த் 

உாிக இனங்கை அதிிருத்ி ிர்ாை ிரைப் திப்தாபர் ாைத்ின் 

ற்ரிதின் தடி இத்துச்பேய்ப்தடனாம்.  

 

11. ேிங்ைபம், ிழ் ற்ரம் ஆங்ைினம் ஆைி பாி னேனங்ைபில் இப்தாீட்கே 

டாத்ப்தடுதுடன் தாீட்ோர்த்ிபாருர் ணக்கு உாித்துகடற்ந பாி 

னேனத்ில் தாீட்கேக்கு சாற்நினள்பாை பாிருாின் அத்கை 
ிண்ப்தாாிின் தாீட்ோர்த் உாிக இத்துச்பேய்ப்தடும். ிண்ப்தப் 

தடித்ில் குநிப்திடப்தட்ட பாி னேனத்ிகண ாற்ரற்கு தாீட்ோர்த்ி 

அனுிக்ைப்தடாட்டார்.  

 

12. தாீட்கே கடனெகந – ஒவ்பாரு ிகணத்ிநன்ைாண் கடப்தாீட்கேக்ைாண 

தாடங்ைள் ற்ரம் தாடிாணங்ைள் ைீச ப்தட்டுள்பது. ஒவ்பாரு 

ிணாத்ாளுக்குாண ைானப்தகுி னேன்ர (03) ித்ிானங்ைபாகும். 

ிகணத்ிநன்ைாண் கடப் தாீட்கேிகணச் ேித்ிபய்துற்கு தாீட்ோர்த்ி ஒருர் 

ஒவ்பாரு தாடத்ிற்கும் குகநந்து ாற்தது (40) னள்பிைகபப் பதற்ரக்பைாள்ப 

சண்டும்.    

 

12.1 இனங்கை ிர்ாை சேகின் அலுனர்ைளுக்ைாண னெனாது 

ிகணத்ிநன்ைாண் கடப் தாீட்கே: (2013.12.23 ஆந் ிைி 1842/2    

     அி ிசேட ர்த்ாணிில் திசுாிக்ைப்தட்ட இனங்கை ிர்ாை 

சேகின் திாக் குநிப்தின் ‘ ’ ின் இகப்ன) 

 இதுக இப்தாீட்கேிகணப் னர்த்ி பேய்ா இனங்கை              

அலுனர்ைள் இப்தாீட்கேக்கு சாற்ரற்கு குினகடர்ைபார்.  

 னெனாது ிகணத்ிநன்ைாண் கடப்தாீட்கே தின்ரும் தாடங்ைகபக் 

பைாண்டிருக்கும். 

பாடாினக்

ைம் 
தாடம் ைானம் 

தாட 

இனக்ைம் 

01  ேட்டம் அேினகப்னச் 

ேட்டனெம் ிர்ாைச் 

ேட்டனெம்   

03 ித்ிானங்ைள்  01 - I 

இனங்கைின் ேட்ட 

னெகநைள் 
03 ித்ிானங்ைள் 01 – II 

குற்நிச் ேட்டனெம் 

ோன்ரச் ேட்டனெம் 
03 ித்ிானங்ைள் 01 - III 



 

5 

02  ிர்ாைம்  03 ித்ிானங்ைள் 02- I 

03  பதாருபில் ற்ரம் ேனேைில்   03 ித்ிானங்ைள் 03 

04 அே துகநில் ிி னெைாகத்தும் 

ற்ரம் பைாள்ணவு ங்ைல் 

பேற்தாடும் 

03 ித்ிானங்ைள்  04 

 

12.1.1 ேட்டம்  

தின்ருணற்கந அடிப்தகடாைக் பைாண்ட னேன்ர ிணாப் தத்ிங்ைள்: 

 

  னெனாது (I) ிணாப் தத்ிம் -  

அேினகப்னச் ேட்டனெம் ிர்ாைச் ேட்டனெம்  (தாட இனக்ைம் 01- I )  

(100 னள்பிைள்) 

 

(i) னாற்ர ாீிினாண அதிிருத்ி உள்பிட்ட இனங்கை அேினகப்தின் 

ைட்டகப்ன ற்ரம் 1978 ஆம் ஆண்டின் குடிசு அேினகப்ன.  

(ii) ிகநசற்ரத்துகந, குடிேின் ேணாிதி, தி அகச்ேர், அகச்ேக 

ற்ரம் அோங்ை சேக. 

(iii) ீி ிர்ாைம். 

(iv) ிர்ாைத்துடன் பாடர்தாண ீித்துகநக் ைட்டுப்தாடு. 

(v) அோங்ை பைாள்கைைளுக்ைாண ிைட்டிக் பைா கைைளும் அடிப்தகடக் 

ைடகைளும். 

(vi) கைபிிைா ிச் ேட்டம்  

(vii) அேங்ைத்ிணதும் அே அிைா ேகதைபிணதும் பதாரப்னக்ைள். 

(viii) அடிப்தகட உாிகைள் 

 

  இண்டாது (II) ிணாப் தத்ிம் -  

இனங்கைில் ேட்ட னெகநைள்  (தாட இனக்ைம் 01 – II)  (100 னள்பிைள்) 

 

(i) ீி ிர்ாைம்  

(ii) இனங்கை ேட்ட னார 

(ii) ீின்ந அகப்ன 

(iii) இனங்கை ீின்நக் ைட்டகபச் ேட்டம் ( 6 ஆது அத்ிாம்) 

(iv) 1971 ஆம் ஆண்டின் 44 ஆம் இனக்ை ீி ிர்ாைச் ேட்டம்  

 

 னேன்நாது (III) ிணாப் தத்ிம்  - 

குற்நில் ேட்டனெம் ோன்ரச் ேட்டனெம் (தாட இனக்ைம் 01 -  III) 

   

 (i) ண்டகணச் ேட்டக்சைாக  

 (ii) ோன்ரக் ைட்டகபச் ேட்டம் 

 

தாீட்ோர்த்ி ஒருர் ேட்டம் ன்ந தாடத்ிகணச் ேித்ிபய்துற்கு ேைன 

ிணாப்தத்ிங்ைபிலும் ஆைக் குகநந்து 35 னள்பிைள் ற்ரம்  பாத்ப் னள்பிைபில் 

ோோிாை (40%) இகணனம் பதரல் சண்டும். 

  

12.1.2  ிர்ாைம் ( தாட இனக்ைம் 02- I ) (100 னள்பிைள்) 

தின்ருணற்கந அடிப்தகடாைக் பைாண்ட ஒரு ிணாப் தத்ிம்: 

 

(i) அலுனை, பபிக்ைப திைகப ற்தாடு பேய்லும் அகப்தாண்க 

னெகநைளும்  
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(ii) ாதண ிிக்சைாகின் தின்ரும் அத்ிாங்ைள்  

I, II, III, V,VI,VII,IX,XI,XXIII,XXV,XXVI,XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, 

XXXII, XXXIII, XLVII ற்ரம் XLVIII), அோங்ை சேக ஆகக்குளின் 

டடிக்கைனெகந ிிைள். 

  

12.1.3 பதாருபில் ற்ரம் ேனேைில் ( தாட இனக்ைம் 03)  ( 100 னள்பிைள்) 

  இவ் ிணாப் தத்ிம் இண்டு தகுிைகப உள்படக்கும். 

னெனாது (I) ிணாப் தத்ிம் – பதாருபில்  

   

(i) பதராணம், உற்தத்ி ற்ரம் ிிசாை பைாள்கைைபின் தால் ிசேட 

ைணம் பேலுத்ி  பதாருபாாக் சைாட்தாடுைள் 

(ii) ிி, உற்தத்ி ற்ரம் ிிசாைம் 

(iii) இனங்கைின் பதாருபாாக் ைட்டகப்ன பாடர்தாண அாணம் ற்ரம் 

இனங்கைின் பதாருபாாப் திண்ணி ற்ரம்  பதாருபாா அதிிருத்ி 

பாடர்தாண பைாள்கைைள், ந்ிசாதாங்ைள் ற்ரம் ிைழ்ச்ேித் ிட்டங்ைள்   

 

இண்டாது (II) தகுி - ேனேைில்  

(i) ேனேை ைட்டகப்தின் அகப்தாண்கனம் திைளும் 

(ii) ாணிட உநவுைளும் பாகுங்ைளும் 

(iii) உநவு னெகந, ிரும் ற்ரம் குடும்தம் 

(iv) ைிாி ற்ரம் ைர்ப்னநச் ேனேைம் 

(v) ேனேை ிகனைளும் ற்நத்ா வுைளும் 

(vi) ேனேைக் ைட்டுப்தாடு 

(vii) ைனாச்ோம், ேம், ஒளக்ைம் ற்ரம் ிளிங்ைள் 
 

பதாருபில் ற்ரம் ேனேைில் தாடத்ிகணச் ேித்ிபய்துற்கு ஒவ்பாரு 

தகுிக்கும் ஆைக் குகநந்து இருதது (20) னள்பிைகபப் தாீட்ோர்த்ி ஒருர் பதற்ரக் 

பைாள்பல் சண்டும்.  

 

12.1.4 அே துகந ிி னெைாகத்தும் ற்ரம் பைாள்ணவு ங்ைல் பேற்தாடும் 

(தாட இனக்ைம் 04)  (100 னள்பிைள்)  

 தின்ருணற்கந அடிப்தகடாைக் பைாண்ட ஒரு ிணாப் தத்ிம். 

(i) இனங்கைில் ிிக் ைட்டுப்தாடு. 
 அோங்ை ிி னெைாகத்துத்ிற்கு ற்னகட அேினகப்ன 

ாீிாண ற்தாடுைள்  

 அோங்ை ிி குநித் தாாளுன்நக் ைட்டுப்தாடு  

 ிிம் ன்தன் ைருத்து  

 ிட்டி ிினெம் அன் பேற்தாடும்  

 ஒதுக்ைீட்டின் சாக்ைங்ைளும் ஒதுக்ைீட்டு னெகநகைளும்   

 ிர்தாா ிைழ்வுைளுக்ைாண  ிிம்  

 திந ிிைளும் அற்நின் பாிற்தாடுைளும் 

 அோங்ை ருாணம் 

 ிி அகச்ோின் அிைாங்ைளும் ைடகப் பதாரப்னக்ைளும் 

 ிகநசோிின் அிைாங்ைளும் ைடகப் பதாரப்னக்ைளும்  

 ஆகச்ேீட்டுக்ைள் ற்ரம் ைட்டுிி அிைாம்  

 ைக்ைாய்ாபர் கனக அிதி, அாின் அிைாங்ைளும் ைடகப் 

பதாரப்னக்ைளும்  

 அோங்ை  ைக்குைள் தற்நி குள  (COPA) 

 அோங்ை பதாரப்ன னெற்ேிைள் குள (COPE) 
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(ii) ைக்ைீட்டு அலுனர்ைள், தி ைக்ைீட்டு அலுனர்ைள் ற்ரம் அோங்ை 

ருாணக் ைக்ைீட்டு அலுனர்ைபின் ிணங்ைள், அிைாங்ைள் ற்ரம் 

ைடகப் பதாரப்னக்ைள் / கைகூநல் ற்ரம் பதாரப்னக்கூநலின் ன்க. 
 

(iii) உள்பைக் ைக்ைாய்வு  
 

(iv) அோங்ை பேனவுைகபத் ிட்டிடலும் னெைாகத்தும் பேய்லும்     

 அகப்னக்ைபின் சாக்ைங்ைகபனம் ைடகப் பதாரப்னக்ைகபனம் 

இணங்ைால். 

 அோங்ை பைாள்கைைள், குநிக்சைாள்ைள், குநி இனக்குைள் ற்ரம் 

ிைழ்ச்ேித் ிட்டங்ைகப இணங்ைால்.  

 அதிிருத்ிச் ைருத்ிட்டங்ைள், ிைழ்ச்ேித் ிட்டங்ைகபத் 

ிட்டிடுலும் ிப்னட்டு னென்னுாிக ங்ைலும் 

 ஆண்டு ருாய் ற்ரம் பேனிண ிப்னடுைகபத் ாாித்லும் 

இரி னெடிபடுத்லும். 

 

(v) அங்ைீைாிக்ைப்தட்ட  பேனவு ிப்னடுைபில் ாற்நங்ைகபச் பேய்ல்.   

 வீபாங் டடிக்கை னெகநக பேற்தடுத்துல்  

 அே துகநின் திிைள் ற்ரம் ேம்தப னெைாகத்தும்  

 பாத்க் ைி ிப்னடுைளும் அற்கந ீபகத்லும் 

 குகநிப்ன ிப்னடுைள்    

(vi) அே உடகைபின் ட்டங்ைளும் கைிடல்ைளும்  

(vii) தல்சர ைக்குச் பேனவுைள் 

(viii) ிி னெைாகக்ைாண திைகபப் பதாரப்தபித்ல்  

(ix) அே ிிின் பதாரப்னம் ங்ைிக் ைக்கு கடனெகநனம்  

(x) அோங்ை பைாள்ணவு – ங்ைல் கடனெகந 

 அோங்ை பைாள்ணவு – ங்ைல் திக் சைாக 

 அோங்ை பைாள்ணவு – ங்ைல் ிைாட்டல் சைாக 
 

12.2 இனங்கை பதாநிில் சேகின் அலுனர்ைளுக்ைாண னெனாது 

ிகணத்ிநன்ைாண் கடப் தாீட்கே (2013.11.11 ஆம் ிைி 1836/6         

அிிசேட ர்த்ாணிில் பபிிடப்தட்ட இனங்கை பதாநிில் சேகப் 

திாக் குநிப்தின் அட்டக “iii”)    
 

இதுக இப்தாீட்கேிகணப் னர்த்ி பேய்ா இனங்கை பதாநிில் சேகின்  

அலுனர்ைள் இப்தாீட்கேக்கு சாற்ரற்கு குினகடர்ைபார். 

 

னெனாது ிகணத்ிநன்ைாண் கடப் தாீட்கேின் தாடங்ைள் ைீழ்ருார.  

  

பாடர் 

இன. 

தாடம் ைானம் தாட 

இனக்ைம் 

01 ிர்ாைம்  03 ித்ிானங்ைள் 02 - II 

02 ிி னெகநைள்  03 ித்ிானங்ைள் 05 - I 

03 ிகக்ைப/ ாதண னெகநகைள்  இப் தாீட்கே ிரணத் 

கனாிணால் டாத்ப்தடுணால் 

இது குநித் ிதங்ைள் இவ் 

அநிித்லில் திசுாிக்ைப்தடில்கன.   

 

ஒவ்பாரு தாடத்ிகணனம் ேித்ிபய்துற்கு குகநந்து ாற்தது (40) னள்பிைகபப் 

பதற்ரக்பைாள்ப சண்டும்.  
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12.2.1 ிர்ாைம் ( தாட இனக்ைம் 02 - II ) (100 னள்பிைள்) 

1985 ஆம் ஆண்டில் பபிிடப்தட்ட ாதண ிிக்சைாகின் பாகுி I 

ற்ரம் 1999 ஆம் ஆண்டில் பபிிடப்தட்ட ாதண ிிக்சைாகின் 

பாகுி II இலுள்ப ேைன அத்ிாங்ைளும் ற்ரம் அோங்ை சேக 

ஆகக்குளின் கடனெகந ிிைள் (உாி ைானத் ிருத்ங்ைளுக்கு 

உட்தட்டு) ன்தற்நின் அடிப்தகடில் பதாநிில் சேகத் 

பாிற்தாடுைள் பாடர்தில் ாாிக்ைப்தடும் ஒரு ிணாப் தத்ிம். 
 

 

12.2.2 ிி னெகநைள் ( தாட இனக்ைம் 05 - I  - 100 னள்பிைள்)  

அத்ிாம் IX ற்ரம் X ி 1992 ஆம் ஆண்டு பபிிடப்தட்ட ிிப் 

திாங்ைபிலுள்ப ேைன அத்ிாங்ைளும் ற்ரம் சேி பதரகை 

ிைாட்டலுக்ைாண குிிிைள் (உாி ைானத் ிருத்ங்ைளுக்கு உட்தட்டு) 

ன்தற்நின் அடிப்தகடில் பதாநிில் சேகத் பாிற்தாட்டு 

டடிக்கைைள் பாடர்தில் ாாிக்ைப்தடும் ஒரு ிணாப் தத்ிம்.       

  
12.3 இனங்கை ிஞ்ஞாண சேக அலுனர்ைளுக்ைாண னெனாது ிகணத்ிநன்ைாண் 

கடப் தாீட்கே (2014.08.28 ஆம் ிைி 1877/27 ஆம் இனக்ை அிிசேட 

ர்த்ாணிில் பபிிடப்தட்ட இனங்கை ிஞ்ஞாண சேகப் திாக் 

குநிப்தின் தின்ணிகப்ன 4)  ற்ரம்  

 

இனங்கை ைட்டடக் ைகனஞர் சேக அலுனர்ைளுக்ைாண னெனாது 

ிகணத்ிநன்ைாண் கடப் தாீட்கே ( 2014.08.28 ஆம் ிைி 1877/28 ஆம் இனக்ை 

அிிசேட ர்த்ாணிில் பபிிடப்தட்ட இனங்கை ைட்டடக் ைகனஞர் சேகப் 

திாக் குநிப்தின் தின்ணிகப்ன 4)   

இப்தாீட்கேைளுக்ைாண தாடங்ைள் தின்ருார ைாப்தடுைின்நது. 

 

தாடம் ைானம் தாட இனக்ைம் 

ிி னெகநகைள் 03 ித்ிானங்ைள் 05 - II 

ிர்ாைம்  03 ித்ிானங்ைள் 02 - III 

ிகக்ைப ஒளங்குிிைள் இப் தாீட்கே ிரணத் கனாிணால் 

டாத்ப்தடுணால் இது குநித் ிதங்ைள் 

இவ் அநிித்லில் திசுாிக்ைப்தடில்கன.   

      

        12.3.1 ிி னெகநகைள் (05 - II )  (100 னள்பிைள்) 

 

   தின்ருணற்கந அடிப்தகடாைக் பைாண்ட ஒரு ிணாப் தத்ிம்.  

(i)  இனங்கைில் ிிக் ைட்டுப்தாடு 

 அே ிி னெைாகத்தும் பாடர்னதட்ட அேினகப்ன ற்தாடுைள்  

 அே ிி ீாண தாாளுன்நக் ைட்டுப்தாடு  

 ிிம் ன்தன் ைருத்து  

 ிட்டு ிினெம் அன் பாிற்தாடும்  

 ஒதுக்ைீட்டின் குநிக்சைாளும் னெகநைளும்    

 ிர்தாாச் பேனவு ிிம்  

 கண ிிங்ைளும் அற்நின் பாிற்தாடும்  

 அேிகந  

 ிி அகச்ோின் அிைாங்ைளும் ைிதங்குைளும்  

 ிகநசோிின் அிைாங்ைளும் ைிதங்குைளும்  

 ஆகச்ேீட்டுக்ைள் ற்ரம் ைட்டுிி அிைாம்  

 ைக்ைாய்ாபர் ாைனெம் அாின் அிைாங்ைளும் ைிதங்குைளும்  

 அே ைக்குக் குள (COPA) 

 அே பாில்னெற்ேிக் குள (COPE) 
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(ii) ைக்ைீட்டு அலுனர்ைள், திாண ைக்ைீட்டு அலுனர்ைள் ற்ரம் 

அோங்ை ருாணக் ைக்ைீட்டு அலுனர்ைபின் ிணங்ைள், 

அவ்லுனர்ைபின் அிைாங்ைள் ற்ரம் ைிதங்குைள் / பதாரப்ன ற்ரம் 

பதாரப்னக்கூநல் ன்க. 

(iii) உள்பைக் ைக்ைாய்வு 

(iv) அோங்ை பேனவீணங்ைகபத் ிட்டிடல் ற்ரம் னெைாகத்தும்  பேய்ல்   

 அகப்னக்ைபின் சாக்ைங்ைள் ற்ரம் பாிற்தாடுைகப இணங்ைால். 

 அோங்ை பைாள்கைைள், குநிக்சைாள்ைள், இனக்குைள் ற்ரம் ிைழ்ச்ேித் 

ிட்டங்ைகப இணங்ைால்.  

 அதிிருத்ிச் பேற்ிட்டங்ைள் ற்ரம் ிைழ்ச்ேித் ிட்டங்ைகபத் 

ிட்டிடுலும் ிப்திடுலும் ற்ரம் அற்ரக்கு னென்னுாிக பைாடுத்லும்  

 ருடாந் ருாணம் ற்ரம் பேனவுைபின் ிப்னடுைகபத் ாாித்ல் 

ற்ரம் இரித் ீர்ாணம் டுத்ல். 

 

(v) அங்ைீைாிக்ைப்தட்ட ிப்னடுைபில் ாற்நங்ைகப சற்பைாள்பல்.   

 வீன் கடனெகநிகண அனெல்தடுத்துல்  

 அே துகநின் திி ற்ரம் ேம்தப னெைாகத்தும்  

 பாத்ச் பேனவு ிப்னடுைளும் ிருத்ங்ைளும்  

 குகநிப்ன ிப்னடுைள்    

(vi) அே உடகைபின் ட்டங்ைளும் உாிகக் கைிடல்ைளும்  

(vii) ாணாிக் ைக்ைீட்டு ிடங்ைள்  

(viii) ிி னெைாகத்துத்ிற்ைாண பாிற்தாடுைகபக் கைபித்ல்  

(ix) அே தத்ின் ைட்டுக்ைாப்னம் ங்ைிக் ைக்குைபின் கடனெகநனம்  

(x) அோங்ைப் பதரகைச்          

 அோங்ைப் பதரகை                

 அோங்ைப் பதரகை ிைாட்டல்ைள்  

 

குநிப்ன: இப் தாடத்ிற்கு குகநந்து 40%  னள்பிைகபப் தாீட்ோர்த்ி 

பதற்ரக்பைாள்ப சண்டும். 
 

 12.3.2 ிர்ாைம் (தாட இனக்ைம் 02 - III )  (100 னள்பிைள்) 

 தின்ருணற்கந அடிப்தகடாைக் பைாண்ட ஒரு ிணாப் தத்ிம்.  

 

 (i) ாதண ிிக்சைாகின் தின்ரும் அத்ிாங்ைள்  

I, II, III, V,VI,VII, IX, XI, XXIII, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, 

XXXII, XXXIII, XLVII ற்ரம் XLVIII),   

 

(ii) 2009.02.20 ஆந் ிைி 1589/30 ஆம் இனக்ை அிிசேட ர்த்ாணிில் 

பபிிடப்தட்ட அோங்ை சேக ஆகக்குளின் கடனெகந ிிைள்.  

 

குநிப்ன:- இப் தாடத்ிற்கு குகநந்து 40%  னள்பிைகபப் தாீட்ோர்த்ி   

பதற்ரக்பைாள்ப சண்டும்.    

 

12.4 இனங்கை ைக்ைாபர் சேகின் அலுனர்ைளுக்ைாண  னெனாது 

ிகணத்ிநன்ைாண் கடப் தாீட்கே (2010.09.10 ஆம் ிைி 1670/33 ஆம் இனக்ை 

அிிசேட ர்த்ாணிில் பபிிடப்தட்ட இனங்கை ைக்ைாபர் சேகப் 

திாக் குநிப்தின் 03 ஆது தின்ணிகப்ன) 
 

 இதுக இப்தாீட்கேிகணப் னர்த்ி பேய்ா இனங்கை         

 சேகின்  அலுனர்ைள் இப்தாீட்கேக்கு சாற்ரற்கு 

 குினகடர்ைபார் 
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னெனாது ிகணத்ிநன்ைாண் கடப்தாீட்கேக்ைாண தாடங்ைள் ைீழ்ருார 

ப்தட்டுள்பது. 

 

பாடாி

னக்ைம் 

தாடம் ைானம் தாட 

இனக்ைம் 

01. அோங்ை ிி கடனெகநைள் 03 ித்ிானங்ைள் 06 

02. ேட்டனெம் னெைாகனம் 03 ித்ிானங்ைள் 07 

03. ிர்ாைம் 03 ித்ிானங்ைள் 02 – IV 

04. அநிக்கை ளதுலும் 

னெைாகக்குத் ைல் 

ங்குலும் 

03 ித்ிானங்ைள் 08 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.4.1 அோங்ை ிி ஒளங்குிிைள் (தாட இனக்ைம் 06) (100- னள்பிைள்) 

ிி ஒளங்குிிைபின் திசாைம் ற்ரம் பைாடுக்ைல் ாங்ைல்ைள், 

ிகநசோிின் சுற்நநிக்கைைள், ருாணம், பேனிணம், பபிாட்டு உி, 

ருடாந் ற்ரம் குகநிப்ன ிப்னடு, அே தடுைடன் ங்ைல், சைள்ிப் 

தத்ிங்ைள், ைட்டுிிைள் ற்ரம் னெற்தங்ைள், ாட்டின் 

ைக்கு,பாிற்தாட்டு ற்ரம் பதாருபாா குப்தாக்ைங்ைள், வு பேனவுத் 

ிட்ட ிைழ்ச்ேித்ிட்டனெம் பேனாற்ரகைனம், ிி அகச்ோின் திைள், 

பதாதுத் ிகநசோி, ிி அகச்சு, பேனாபர்ைள், ைக்ைாய்ாபர் ாைம் 

ற்ரம் அே ைக்குைள் குள பாடர்தாண அே ிி ஒளங்குிிைள் ற்ரம் 

ிகநசோிின் சுற்நநிக்கைப் தன்தடுத்ப்தடும் னெகநக பாடர்தாைவும் 

தாீட்ோர்த்ிைள் தாிசோிக்ைப்தடுர். 

  

 12.4.2. ேட்டனெம் னெைாகத்துனெம் ( தாட இனக்ைம்  - 07 – 100 னள்பிைள்) 

  ேட்டம்: ேட்டத்ின் கினக்ைம் 

   இனங்கைின் ேட்ட னெகநகைள் 

   இனங்கைின் ீின்ந னெகநகைள் 

   ஒப்தந்ச் ேட்டம் 

   னெைாண்கச் ேட்டம் 

   பதாருட்ைபின் ிற்தகண 

   ாடகைக் பைாள்ணவு 

   சதம் சதச்சு ார்த்க ோணங்ைள் 

   திகங்ைபின் உத்ாம் 

   ைாப்னரி 

  னெைாகத்தும் : 

   னெைாகக்ைாண  அநினெைம் 

   னெைகாபர்ைபிணது திைளும் சர்ச்ேிைளும் 

   ிட்டிடல் பேய்னெகநனம்  ற்ரம் அகப்ன ிகனைகப உருாக்ைல் 

   அகப்னக் ைட்டகப்ன 

   ணி ப னெைாகத்தும் 

   பேனாற்ரகை ிப்னடு 

   ஊக்குிப்ன 

   உள்சாக்ைம் 

   கனகத்தும் 

   பாடர்தாடல் 

   ீர்ாணம் டுத்ல் 

   திச்ேிகணைகபத் ீர்த்ல் 

   ாரதட்ட னெைாகத்தும் 

   னெைாகத்து னெண்தாடுைள் 

   னெைாகத்துக் ைானம் 
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   ச் சுற்ேி, உற்தத்ி ற்ரம் ிகபவு 

   னெைாகத்து பநினெகநைள் ற்ரம் பதாரப்னக்ைள் 
  

12.4.3. ிர்ாைம் ( தாட இனக்ைம் – 02 – IV)  (100 னள்பிைள்) 

ாதண ிிக்சைாகின் அத்ிாங்ைள் VII, IX, XI, XII, XV, XXIII, 

XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, 

XLVII, XLVIII 
     
அோங்ை சேகைள் ஆகக்குளின் கடனெகந ஒளங்குிிின் 

னெனாது குிின் I பாடக்ைம் VI காண அத்ிாங்ைள் 

12.4.4. அநிக்கை ளதுல் ற்ரம் னெைாகத்துத்ிற்கு ைல்ைகப னென்கத்ல்    

( தாட இனக்ைம் – 08)  (100 னள்பிைள்) 

னெைாகத்து ைல்ைள் பாடர்தாை ைானத்ிற்சைற்ந கைில் 

உண்கத்ன்க ற்ரம் னெளகத்ன்கின் னெக்ைித்தும். 

ைணிப் தன்தாட்டின் உி 

                           

கூட்ட அநிக்கை ற்ரம் குநிப்பதடுத்ல் 

னெ  கத்து அநிக்கைக் ைட்டகப்ன 

ிசேட ைணம் பேலுத்ப்தட சண்டி னெக்ைி ிகபவுைள் 

தன்தாட்டின் பதாருள் ிபக்ைம் 

ாநிைள் பாடர்தாை ைருத்து பாிித்ல் 

வுப் தகுப்தாய்ின் னள்பிித னெகநப் தன்தாடு 

பேனாற்ரகைிகண ஒப்னடு பேய்ல் 

னெைாகத்து அநிக்கைைபில் ிைிங்ைள் ற்ரம் ேவீப் தன்தாடு 

சைாட்டுச் ேித்ிங்ைள் னேனம் குநித்துக் ைாட்டல் 

பாில்ோர் உகைள் ற்ரம் ிாிவுகைளுக்கு பேிடுத்ல் 

ிடம்ோர் குளக்ைபின் ைனந்துகாடல் 

சதகின் ிநகைள் 

உகைகப டாத்துல் 

குநிப்ன :- ேித்ிபய்துற்ைாை ிண்ப்தாாிைள் ேைன ிணாப்தத்ிங்ைபிலும் 40% 

ஆண னள்பிைகபப் பதரல் சண்டும். 
 

12.5 இனங்கை ிட்டிடல் சேகின் அலுனர்ைளுக்ைாண னெனாது 

ிகணத்ிநன்ைாண் கடப் தாீட்கே. (2010.09.10 ஆம் ிைி ற்ரம் 1670/32 

ஆம் இனக்ை அிிசேட ர்த்ாணிில் பபிிடப்தட்ட இனங்கை ிட்டிடல் 

சேகப் திாக் குநிப்தின் “இ”  தின்ணிகப்ன)   

இதுக இப்தாீட்கேிகணப் னர்த்ி பேய்ா இனங்கை ிட்டிடல்  

அலுனர்ைள் இப்தாீட்கேக்கு சாற்ரற்கு குினகடர்ைபார். 

னெனாது ிகணத்ிநன்ைாண் கடப்தாீட்கேக்ைாண தாடங்ைள் ைீழ்ருார 

ப்தட்டுள்பது.   

தாட 

இனக்ை

ம் 

தாடம் ைானம் 

(ித்ிாபம்) 

தாட இனக்ைம் 

01  ிட்டிடல் ண்க்ைருக்ைள் ற்ரம் 

பேல்னெகநில், ிட்டிடல்  

ிரணங்ைள் 

03 09 

02 பதாருபாா தகுப்தாய்வு ற்ரம் 

னள்பிிதம் 

03 10 

03 பேற்ிட்ட ிட்டிடல், அனெல்டாத்துல்,  

பாடர் டடிக்கை ற்ரம் ிப்னடு. 

03 11 

04 ிரண ாீிாண ஒளங்குிிைள் ற்ரம் 

அே துகந ிிில் னெகநகைள் 

03 12 

05 ஆங்ைின பாி 03 13 
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12.5.1 சேகப் திாக் குநிப்ன ற்ரம் ிணக் ைடித்ின் ற்தாடுைபின் 

திைாம் குநித் ைான ல்கனினுள் அல்னது அற்கு னென்ணர் தாீட்கேிகண 

ேித்ிபய்ிருத்ல் சண்டும் ன்தசாடு, ேைன தாடங்ைபிலும் ஒச 

டகில் அல்னது சர சநாை தன டகைபில் அல்னது சாற்ரற்கு 

அலுனபாருருக்கு அனுி உண்டு. 

 

தாீட்கே கடனெகநைள் 

 

12.5.2 ிட்டிடல் ண்க்ைருக்ைள்,  பேல்னெகநில் ற்ரம் ிட்டிடல்  

ிரணங்ைள் ( தாட இனக்ைம் – 09) (100 னள்பிைள்) 

i. சேி குநிக்சைாள்ைள் ற்ரம் னென்னுாிகைள் ற்ரம் அகைகப  

அகடற்ைாண பைாள்கை ைட்டகப்னம் ிைழ்ச்ேித் ிட்டங்ைளும் 

ii. சேி ிட்டிடலுக்ைாண பேல்னெகநில்,  ிட்டிடலிலுள்ப 

தாாி ேிக்ைல் பைாண்ட ிடங்ைள், பதாதுக்ைள் தங்சைற்ன ற்ரம் 

பங்ைகபப் தன்தடுத்ல் சதான்நக 

iii. சேி ிட்டிடலுக்ைாண ன்கனம் னேனங்ைளும், வுச் சேைாிப்ன, 

பதாருட்சைாடல், தகுப்தாய்வு, பபிக்ைப சற்தார்க ற்ரம் 

ிோக குடித்பாகைப் தம்தல் பாடர்தாண ண்க்ைருக்ைள், 

பதாருபில் னெற்ைிப்ன ற்ரம் பைாள்கைப் தகுப்தாய்வு ஆைிண 

 

 12.5.3. பதாருபாா தகுப்தாய்வும்  னள்பிிதங்ளும் ( தாட இனக்ைம்  - 10)  

 (100 னள்பிைள்) 

i. உற்தத்ி ற்ரம் ிசாைித்ல் சைாட்தாட்டிற்கு ிசட 

னெக்ைித்துத்துடன் கூடி பதாருபாாக் பைாள்கைைள் 

ii. தம், ங்ைி னெகநகைள், தன்ணாட்டு ிிிடல் னெகநகைள் ற்ரம் 

ிாதாம் 

iii. ாப் தகுப்தாய்வு, ிி ர்த்ைம் ற்ரம் ாிக் பைாள்கைப் தகுப்தாய்வு 

iv. இனங்கைின் பதாருபாாக் ைட்டகப்ன 

v. பதாருபாாத்ின் ீபாய்வு 

vi. பாில்நுட்தாீிாண பேல்ிநனுகட ற்ரம் பேல்ிநணற்ந ணிலு 

ற்ரம் பபிாட்டு உிைள் உட்தட  கண போத்துக்ைகப ிப்னடு 

பேய்ல் ற்ரம் அற்நின்  தன்தாடு 

vii. பதாருபாா ற்ரம் ேனேை ிைழ்வுைள் 

viii. பதாருபாாப் தகுப்தாய்வு ற்ரம் ிட்டிடலின் சதாது உதசாைப்தடுத்தும் 

அடிப்தகட னள்பிித ண்க்ைருத்துக்ைளும் ற்ரம்  னெகநகைளும் 

ix. தன்பதரல் / பேனவுப் தகுப்தாய்வு ஆைிணற்நின் சைாட்தாடுைள் 

 

12.5.4. பேற்ிட்ட ிட்டிடல், அனெல்டாத்ல், சற்தார்க, பாடர் டடிக்கை 

ற்ரம் ிப்னடு பேய்ல் ( தாட இனக்ைம் -11)  (100 னள்பிைள்) 

 

i.  பேற்ிட்ட ிட்டிடல்ைகப சற்பைாள்பல்,  இணங்ைால், கரத்ல் 

ற்ரம் பேற்ிட்டங்கபத் ாாித்ல், பைாள்கைைள், சைாட்தாடுைள், 

அகிடங்ைகப பாிவு பேய்ல்,  பாில்நுட்தம், பேனவு ற்ரம் 

ன்கைகப ிப்னடு பேய்ல், பாில்நுட்த ிிில் ற்ரம் 

பதாருபாா தகுப்தாய்வு ஆைிண. 

ii. பேற்ிட்டங்ைகப பேற்தத்துல், ிடாத்துல் / ைண்ைாித்ல், 

பேற்ிட்டங்ைள் ற்ரம் ிைழ்ச்ேித் ிட்டங்ைகப னெகநாைவும் ோிாண 

சத்ிலும் ிகநசற்நல், ிதாண  பேற்தாட்டுத் ிட்டங்ைகபனம் 

அனெல்டாத்தும் அட்டகைகபனம் ாாித்ல், பாடர் 
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டடிக்கைகபனம் னென்சணற்நக் ைட்டுப்தடுத்ல்ைகபனம் ஒருங்ைிகத்ல் 

ற்ரம் தின்னூட்டல் டடிக்கை டுத்ல். 

iii. பேற்ிட்டங்ைகப ிப்னடு பேய்ல், பேற்ிட்டங்ைபிணதும் 

ிைழ்ச்ேித்ிட்டங்ைபிணதும் ஒட்டுபாத்த்ிகண ிப்னடு பேய்ல் ற்ரம் 

பேனிற்கு ஒப்னடாை தன்ைகப தகுப்தாய்வு பேய்ல். 

 

12.5.5  ிரண ஒளங்குிிைளும் அே துகநின் ிிில் னெகநகைளும் ( தாட 

இனக்ைம் – 12) (100 னள்பிைள்) 

 

i. அோங்ை  ிிில் ஒளங்குிிைள் 1 ஆது பாகுி ( X ஆது அத்ிாம் 

ிர்ந்) 

ii. ாதண ிிக்சைாகின் அத்ிாங்ைள் VII, IX, XI, XII, XV, XXIII, XXV, 

XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XLVII, XLVIII 
        

அோங்ை சேகைள் ஆகக்குளின் ிினெகந ற்ரம் ேட்டங்ைபின் 

அத்ிாங்ைள்  I பாடக்ைம் VI கனம். 

iii. இனங்கைின் ிி ிர்ாைம் :- அே ிி னெைாகத்தும் பாடர்தாண 

இனங்கை ிிச்ேட்ட ற்தாடுைபின் ிிிடல் ைட்டுப்தாடு, அே ிி 

ிட்டி ிிம் ற்ரம் அணது பேற்தாட்டின் ீாண தாாளுன்நக் 

ைட்டுப்தாடு, ஒதுக்ைீட்டுக் ைக்ைின் குநிக்சைாளும் ஒதுக்ைீட்டு னெகநகனம், 

அோங்ை ருாணம், ிி அகச்ோின் அிைானெம் ைிதங்கும், 

ிகநசோிின் அிைாங்ைளும் ைிதங்கும், ஆகச்ேீட்டுக்ைள் ற்ரம் 

அிைாம் பதற்ந ைட்டுிி அிைாம், ைக்ைாய்ாபர் ாைனெம் அாின் 

அிைாங்ைள் ற்ரம் ைிதங்கு, அே பேனிண பேற்குள, பதாது னெற்ேிைள் 

பேற்குள.  

iv. ைக்ைீட்டு உத்ிசாைத்ர்ைள் , திாண ைக்ைீட்டு உத்ிசாைத்ர்ைள் 

ற்ரம் ருாண ைக்ைீட்டு உத்ிாைத்ர்ைள் ஆைிசாாின் ிணங்ைளும், 

அிைாங்ைளும், ைிதங்கும். 

v. அே பேனின் ிட்டிடலும் னெைாகத்துனெம், அகப்னக்ைபின் 

குநிக்சைாள்ைகபனம் ைிதங்குைகபனம் இணங்ைால், ருடாந் 

ருாணங்ைகபனம் ிப்னடுைகபனம் ாாித்ல் ற்ரம் இரித் 

ீர்ாணங்ைகப டுத்ல், அங்ைீைாிக்ைப்தட்ட பேனிணத்ில் ாற்நங்ைகப 

சற்பைாள்பல், வீபாங் ினெகநிகண பேற்தடுத்துல், அே துகந 

தி அிின் னெைாகத்தும், அே குகநிப்ன ிப்னடு. 

vi. அே பதரகை ினெகந :- பதாருட்ைள் சேகைள் ற்ரம் சகன 

ஆைிணற்கநப் பதரல், சைள்ிப்தத்ி குளக்ைகபனம் பாில்நுட்த 

ிப்னட்டு பேற்குளக்ைபின் ிணங்ைள், அிைாங்ைள் ற்ரம் 

ைிதங்குைள்,  சைள்ிப்தத்ி ிப்னட்டு ினெகநைள்,     ாட்டு 

ிினிிணால் சற்பைாள்பப்தடும் ைருத்ிட்டங்ைபின் னெைாகத்தும். 

12.5.6             (          – 13 ) (100 னள்பிைள்) 

           ,                                          

                                                     

                                                     

                        . 

 

12.6 இனங்கை ிர்ாை சேகின் அலுனர்ைளுக்ைாண இண்டாது ிகணத்ிநன்ைாண் 

கடப் தாீட்கே: (2013.12.23 ஆந் ிைி 1842/2         அி ிசேட ர்த்ாணிில் 

திசுாிக்ைப்தட்ட இனங்கை ிர்ாை சேகின் திாக் குநிப்தின் ‘ ’ ின் இகப்ன) 
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இதுக இப் தாீட்கேிகணப் னர்த்ி பேய்ா இனங்கை ிர்ாை சேகின் அலுனர்ைள் 

இப் தாீட்கேக்குத் சாற்ரற்குாி கைகிகணப் பதரைின்நார்ைள். 

இண்டாம் ிகணத்ிநன்ைாண் கடப்தாீட்கே தின்ரும் தாடங்ைகபக் பைாண்டிருக்கும். 

 

பாட

ாினக்

ைம் 

தாடங்ைள் ைானம் தாட 

இனக்ைம் 

01 பதாருபாா ற்ரம் ேனேைக் பைாள்கை               

( இனங்கை ீாண னெக்ைி ைணத்துடன்) 

03 ித்ிானங்ைள் 14 

02 அதிிருத்ி ிர்ாைச் பேற்தாடுைள் (இனங்கை 

ீாண னெக்ைி ைணத்துடன்) 

03 ித்ிானங்ைள் 15 

03 னெைாகத்துத்ிற்ைாண ைல், பாடர்தாடல் 

பாில்நுட்தப் தாகண 

03 ித்ிானங்ைள் 16 

04 இகப்ன பாித் சர்ச்ேி 03 ித்ிானங்ைள் 17 

 

12.6.1 பதாருபாா ற்ரம் ேனேைக் பைாள்கைைள் ( இனங்கை ீது னெக்ைி ைணத்துடன்)       

( தாட  இனக்ைம் – 14)(100       ) 

இனங்கைின் அண்கக்ைான பதாருபாா, ேனேை ற்ரம் அேில் னாற்நில் 

பதாருபில் ற்ரம் ேனேைில் சைாட்தாடுகபப் திசாைித்து   பதாருபாா ற்ரம் ேனேை  

பைாள்கை குத்லில் ாக்ைசற்தடுத்தும் ிடங்ைகப அடிப்தகடாைக் பைாண்ட ஒரு 

ிணாத்ாள். 

 

குநிப்ன : இப் தாடத்ிற்கு குகநந்து 40%  னள்பிைகபப் தாீட்ோர்த்ி   பதற்ரக்பைாள்ப 

சண்டும்.    

 

12.6.2 அதிிருத்ி ிர்ாைச் பேற்தாடு (இனங்கை ீது னெக்ைி ைணத்துடன்) ( தாட 

இனக்ைம் 15) (100       ) 

 

ைீழ்க் குநிப்திடப்தட்டுள்ப ிடங்ைபின் தால் ிசேட ைணம் பேலுத்ி அதிிருத்ி 

ிர்ாைத்ிற்கு பதாரப்தாண ிரணங்ைள், அற்நின் இக்ைம் ற்ரம் 

அற்ரக்ைிகடினாண பாடர்னைகப அடிப்தகடாைக்  பைாண்ட ஒரு ிணாத்ாள் ஆகும். 

 

(i) இனங்கைின் அோங்ை அகப்ன 

(ii) இனங்கைின் அோங்ை அகப்தின் அேினகப்னப் தின்ணி 

(iii) உள்ளூாட்ேி ற்ரம் ாைா ேகத ிரணங்ைள் 

(iv) க்ைள் அகப்னக்ைள் 

(v) அோங்ை கூட்டுத்ாதணங்ைள் 

 

குநிப்ன : இப் தாடத்ிற்கு குகநந்து 40%  னள்பிைகபப் தாீட்ோர்த்ி   பதற்ரக்பைாள்ப 

சண்டும்.    

 

12.6.3 னெைாகத்துத்ிற்ைாண ைல் ற்ரம் பாடர்தாடல் பாில்நுட்தப் தாகண ( தாட 

இனக்ைம் – 16) (100 னள்பிைள்) 

 

ைீச குநிப்திட்ட ிடத்துகநைள் தற்நி  தாீட்ோர்த்ிைபின் அநிகண தாிசோித்துப் 

தார்க்ைின்ந இனங்கை அதிிருத்ி ிர்ாை ிரைத்ிணால் டாத்ப்தடும் திசாைப் 

தாீட்கோகும். 

(i) அே ிரணங்ைளுக்ைாண ைல் ற்ரம் பாடர்தாடல் பாில்நுட்த தாகணின் 

னெக்ைித்தும். 

(ii) வுப் தகுப்தாய்வு ற்ரம் அநிக்கை ாாித்ல் 

(iii) வுத்ப னெைாகத்தும் ற்ரம்  வுைகப ீப பதநல். 
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(iv) ைருத்ிட்ட னெைாகத்துத்ின் ைல் ற்ரம் பாடர்தாடல் பாில்நுட்த தாகண. 

(v) னெைாகத்து ைல் னெகநககத் ாாித்ல். 

 

குநிப்ன :- இப் தாடத்ிற்கு குகநந்து 40%  னள்பிைகபப் தாீட்ோர்த்ி   பதற்ரக்பைாள்ப 

சண்டும்.    

12.6.4 ஆங்ைின பாித் சர்ச்ேி ( தாட இனக்ைம் – 17) (100 னள்பிைள்) 

Scheme of Evaluation : Written Examination 

Content : The following subjects area are suggested for the candidates’ reference. 

 Communication Skills 

The candidate should posses the ability to function effectively  in the 

following language functions : 

- General Greetings and Introductions 

- Giving and Getting Information 

- Advising” Suggesting and Expressing Opinions 

- Telephone Skills 

- Interviewing Skills 

- Expression Skills 

- Listening and Note Taking Skills 

 

 Writing Skills 

The Knowledge on the modern formats and styles of writing is tested in this 

area of study. 

- Internal Modes of Communication 

- Formal Correspondence Skills 

- Writing Descriptions/ Explanation 

- Grammar 

- Summary Writing Skills 

- Report Writing Skills 

- Meeting Minutes/ Agendas/ Invitation 

 

 Comprehension Skills 

                          Candidate’s ability to comprehend a printed text infer meaning and verbal/ 

written interpretation is expected 

- Reading and understanding the specific and general meaning of a printed 

text 

- Reading and interpretation (verbal/written) 

- Understanding the cohesion and coherence of a passage 

குநிப்ன :- இப் தாடத்ிற்கு குகநந்து 40%  னள்பிைகபப் தாீட்ோர்த்ி   பதற்ரக்பைாள்ப 

சண்டும்.    

 

12.7 இனங்கை ைக்ைாபர் சேகின் அலுனர்ைளுக்ைாண  இண்டாது 

ிகணத்ிநன்ைாண் கடப் தாீட்கே (2010.09.10 ஆம் ிைி 1670/33         

அிிசேட ர்த்ாணிில் பபிிடப்தட்ட இனங்கை ைக்ைாபர் சேகப் திாக் 

குநிப்தின் 04 ஆது தின்ணிகப்ன)   

 

இதுக இப் தாீட்கேிகணப் னர்த்ி பேய்ா இனங்கை ைக்ைாபர் சேகின் 

அலுனர்ைள் இப் தாீட்கேக்குத் சாற்ரற்குாி கைகிகணப் பதரைின்நார்ைள். 

 

இண்டாம் ிகணத்ிநன்ைாண் கடப்தாீட்கே தின்ரும் தாடங்ைகபக் பைாண்டிருக்கும். 
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பாட

ாினக்

ைம் 

தாடம் ைானம் தாட இனக்ைம் 

01 னெைாகக் ைக்ைீடு 03 ித்ிானங்ைள் 18 

02 அோங்ை பதாது ிி னெைாக 03 ித்ிானங்ைள் 19 

03 னெைாகத்தும் ற்ரம்  அகப்ன 03 ித்ிானங்ைள் 20 

 

12.7.1 னெைாகக் ைக்ைீடு ( தாட இனக்ைம்- 18) 03 ித்ிானங்ைள் பைாண்ட ிணாப் 

தத்ிாகும் ( 100 னள்பிைள்) 

 

ிணாக்ைள் சர்ந்படுக்ைப்தடுற்கு இடபிக்ைப்தட ாட்டாது. 

ைக்ைீட்டில் ைட்டுப்தாடுக் சைாட்தாடு தின்னூட்டல், ிநந்தும் ற்ரம் னேடிதும், 

அடிப்தகட ற்ரம் திசாைத்ிற்கு உைந், ிகனாண  பேனவு னெகநைள், பேல்ிநன் 

ங்ைள் ற்ரம் ிப்னட்டு ிங்ைள் தற்நி அடிப்தகடக் சைாட்தாடுைள் ற்ரம் 

அற்நிகண ஈடுதடுத்தும் திசாை னெகநைள், த் ிருத்ங்ைள், ைற்நல் கபவு ற்ரம் 

உள்சாக்ைத்ிகண ீர்ாணித்ல், ஆய்வு னெண்ைகபனம் உத னெண்ைகபனம் தகுத்ல், 

அற்நின் னெக்ைித்தும், னென்கத்ல் ற்ரம் ிோக பேய்ல், ைட்டுப்தாட்டு 

ைக்ைீட்டு ோர் பாிற்தடு கைைள், வுச்பேனவு ிட்ட ாாிப்திற்ைாண ண்க்ைரு, 

வுச்பேனவுத் ிட்ட ைட்டுப்தாடு பாடர்தாண ிர்ாைம்,  வுபேனவுத் ிட்டக் குநினைடு, 

ிகனாண ற்ரம் கபகு தாீடு, திாண ற்ரம் இகடக்ைான தாீட்டு ஆம், 

தாீட்டு கம், வுபேனவுத் ிட்டத்ிகணத் ார்தடுத்லில் னெைாகின் ைனந்து  

பைாள்பல், கனிடுல் ற்ரம் உள்சாக்ைம், தாீட்டு ைானனெம் திாண தாீட்டு 

ைாிைகப இணங்ைாலும். 

 

குநிப்ன :- இப் தாடத்ிற்கு குகநந்து 40%  னள்பிைகபப் தாீட்ோர்த்ி   பதற்ரக்பைாள்ப 

சண்டும்.    

 

12.7.2 அோங்ை பதாது ிி னெைாக ( தாட இனக்ைம் – 19) - 03 ித்ிானங்ைள் பைாண்ட 

ிணாப் தத்ிாகும் ( 100 னள்பிைள்) 
 
ிணாக்ைள் சர்ந்படுக்ைப்தடுற்கு இடபிக்ைப்தட ாட்டாது. 

 

அோங்ை ைக்ைாபாின் தங்கு. 

 

அோங்ை ிி பாடர்தாண அேினகப்ன ற்ரம் ேட்டகப்ன, ிர்ாைகப்ன,த்ி 

அோங்ைம், அோங்ை கூட்டுத்ாதணங்ைள், உள்ளூாட்ேி ிரணங்ைள், கூட்டுநவு 

ிாதாம் ன்தது தற்நி அநிவு. 

 

தாாளுன்நத்ின் ைட்டுப்தாடு, பதாதுச் ிகநச்சோிின் ைடகைள், ிட்டிடல் அகச்சு, 

ிப்னட்டுச் பேற்குள, ைக்ைாய்ாபர், அோங்ை ைக்குக் குள, ிட்டி ிிம், 

தாாளுன்நக் ைட்டுப்தாட்டின் திச்ேிகணைள். 

 

ிிச் சுற்ேி, ிட்டிடலுக்ைாண ிைழ்ச்ேித் ிட்டத்ிகணத் ாாித்ல், வுபேனவுத் 

ிட்டத்ிகணத் ாாித்ல், ிிிலிகண அங்ைீைாித்ல், ைக்ைிடுல் டடிக்கை, 

ிப்னடு ற்ரம் ைக்ைாய்வு. 

 

பேற்ிட்டங்ைகப ிப்னடு பேய்ல், சேக சைள்ி னு ற்ரம் ண் ாீிாண வுப் 

தன்தாடு, பைாடுப்தணவு சைாட்தாடுைள் ற்ரம் ிர்தார்க்ைப்தடும் பதராணத்கண 

ீர்ாணித்ல். 
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பேனவுப் தன் தகுப்தாய்வு, ள்ளுதடி பேய்ப்தட்ட தப் தாய்வு, உள்ாட்டு உற்தத்ி 

ிைிம், கடனெகநில் பேற்ிட்டங்ைள், பேற்ிட்டங்ைள் ாாித்ல் ற்ரம் ிப்னடு 

பேய்ல் பாடர்தாண பதாருபாா ிிில் ற்ரம் னெைாகத்துப் திாிவு, பற்நிைாை 

பேற்ிட்டங்கப னென்கத்ல். 

 

ிைழ்ச்ேித் ிட்டங்ைகப ாாிப்தன் நுட்த னெகந, கன தகுப்தாய்வு னெகநிகணப் 

தன்தடுத்ல்,  பங்ைள் உாிக ாற்நல், சதாக்குத்து பாடர்தாண ேிக்ைல்ைள், 

தன்தாட்டிற்கு டுத்ல் ற்ரம் ைானப்சதாக்ைில் வீழ்ச்ேிகடனம் போத்துக்ைள் ற்ரம் 

அவ்ார வீழ்ச்ேிகடாக, ன்நாலும் குநித் ைானம் தாகண பேய் அல்னது ைானம் 

ைடந்ன் தின்ணர் அல்னது தணற்நாை ாரம் போத்துக்குப் தினாை போத்துக்ைகப 

ஈடுதடுத்துல், பேனாற்ரகை வுச்பேனவுத் ிட்ட அநிக்கை, அடிப்தகட னெகநக 

உருாக்ைம் ற்ரம் தன்தாடு, பேனாற்ரகைிகண அபிடுல், அபவீட்டு கைைள், 

அனகுைள் ற்ரம் ிர்ங்கபத் சர்ந்படுத்ல், அபவீட்டு னெகநைள் ற்ரம் 

பேனாற்ரகை தகுப்தாய்வு. 

 

ிைழ்ச்ேித் ிட்டப் தாீடு, ிைழ்ச்ேித் ிட்டக் ைட்டகப்ன, திைள் அடிப்தகடில் 

கைப்தடுத்ல், ிைழ்ச்ேித் ிட்ட டடிக்கைைள், பேனவு பேற்ிட்டங்ைள் ற்ரம் பேனவு 

ிடங்ைள், பதாருபாா ற்ரம் பேல்தாட்டு கைப்தடுத்ல். 

 

ிிக் ைட்டுப்தாட்டு  னெகந,  பதாரப்தாட்ேி, உள்பைக் ைட்டுப்தாடு ற்ரம் ிி 

ஒளங்குிிைள், உள்பைக் ைக்ைாய்வு,  ிகணத்ிநன் ைக்ைாய்வு, னெைாகத்து 

ைக்ைாய்வு, ாநிலிப் தகுப்தாய்வு, னேனண தாீட்டிகணத் ாாித்ல் பாடர்தாண 

ீர்ாணம், ீண்ட ைான னெகநகிகணத் ாாித்ல் ற்ரம் அன் னெக்ைித்தும், 

னென்ிைழ்ச்ேிிடல், ோிிகன ற்ரம் ககநைள், இடர் தகுப்தாய்வு, ீர்ாண ிருட்ேம், 

ிதந்கணக்குட்தட்ட ைாிைள். 
 
 னேனணத்ிற்ைாண சைள்ி, னேனண உற்தத்ி ற்ரம் ஊித்ிகண ிப்திடுில்  

திச்ேிகண, பேற்ிட்டங்ைகப னென்னுாிகப்தடுத் ிதந்கணிடும் சதாது ிச்ேற்நாை 

ாரல், ிருப்திக்பைாடுக்கும் அிக்சைாக, தன் ிைிாோத்ிகணக் ைக்ைிடுல்,  

சநி ற்சதாக பதரி ற்ரம் ள்ளுதடி பேய்ப்தட்ட தப் தாிாற்நத்ின் 

னன்ைள், ாி அநிடலின் ாக்ைம், னெலீட்டுக் ைிப்ன, ைருத்ிட்ட பேனவுக் ைட்டுப்தாடு 

ற்ரம் இரிக் ைக்ைாய்வு. 

 

உட்திாத் ீர்ாணங்ைள், உற்தத்ிக் ைனக, உற்தத்ி பேய்ல் அல்னது பைாள்ணவு 

பேய்ல், உற்தத்ி ாற்ர னெகநைள், பாிற்ோகனைகப னேடிிடல் பாடர்தாண 

திச்ேிகணைள், ிகனிடல் பைாள்கைைள் ற்ரம் தங்ைபிப்னக் சைாட்தாடு, நுைர்சாாின் 

சைள்ிப் சதாக்ைின் ாக்ைம், சகின் ீள் ேக்ி, ேந்கப்தடுத்லின் னேன உதாம், 

பேனாற்ரகை ிப்னட்டு நுட்தனெகந, இனாதத்ன்க  பாடர்தாண அிக்சைாக 

ற்ரம் ிைிாோம். 

 

பேனின் அநுகூனப் தகுப்தாய்வு, டப்ன னேனண னெைாகத்தும். 

 

அோங்ை ிை ிாதாங்ைபின் ிிக் ைட்டுப்தாடு, வு பேனவுத் ிட்டத் ாாிப்ன, 

னெைாகத்துத்ிகண அநிக்கைிடல், ைக்ைின் பதாருள் ிபக்ைம் ற்ரம் ிி 

ிைிாோப் தன்தாடு. 

 

அோங்ை ிரணங்ைபில் ிகனிகண ிர்ித்ல். 

 

ைக்குத் ிட்டத்ிகண உள்படக்ைி ிடங்ைள், அோங்ை அநிக்கைைள் ற்ரம் அோங்ை 

ிாதாாங்ைள். 

குநிப்ன : இப் தாடத்ிற்கு குகநந்து 40%  னள்பிைகபப் தாீட்ோர்த்ி   பதற்ரக்பைாள்ப 

சண்டும்.    
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12.7.3 னெைாகத்தும் ற்ரம் அகப்ன  ( தாட இனக்ைம் – 20) 03 ித்ிானங்ைள் 

பைாண்ட ிணாப் தத்ிாகும் ( 100 னள்பிைள்) 

 

ிணாக்ைள் சர்ந்படுக்ைப்தடுற்கு இடபிக்ைப்தட ாட்டாது. 

 

னெைாகத்தும் ற்ரம் அகப்னக் சைாட்தாடுைள் பாடர்தாை  அசதட்ேைாின் அநிவு, அேப் 

திாிவுைபின் திச்ேிகணைள் ற்ரம் ிணாக்ைள் பாடர்தாை இக் சைாட்தாடுைபின் 

தன்தாட்டிகணப் சதான்சந வீண னெைாகத்து உத்ிைள் ற்ரம் நுட்தனெகநைள் தற்நி 

அாின் அநிிகணத் ீர்ாணிப்தற்ைாை இப் தாடத்துடன் பாடர்னகட ிணாக்ைகபத் 

ாாிக்ைப்தட்டுள்பது.  

 

குநிப்ன : இப் தாடத்ிற்கு குகநந்து 40%  னள்பிைகபப் தாீட்ோர்த்ி   பதற்ரக்பைாள்ப 

சண்டும்.    

 

12.8 இனங்கை ிட்டிடல் சேகின் அலுனர்ைளுக்ைாண இண்டாம் ிகணத்ிநன்ைாண் 

கடப் தாீட்கே. (2010.09.10 ஆம் ிைி 1670/32         அிிசேட ர்த்ாணிில் 

பபிிடப்தட்ட இனங்கை ிட்டிடல் சேகப் திாக் குநிப்தின் “ஈ”  தின்ணிகப்ன)   

 

இதுக இப்தாீட்கேிகணப் னர்த்ி பேய்ா இனங்கை ிட்டிடல்  அலுனர்ைள் 

இப்தாீட்கேக்கு சாற்ரற்கு குினகடர்ைபார். 

 

12.8.1 இண்டாம் ிகணத்ிநன்ைாண் கடப்தாீட்கேக்ைாண தாடங்ைள் ைீழ்ருார 

ப்தட்டுள்பது. 

 

பாட

ாினக்ை

ம் 

தாடம் ைானம் (ித்ிானம்) தாட 

இனக்ைம் 

01 அதிிருத்ி ிட்டிடலின் 

நுட்தங்ைள் 

03 ித்ிானங்ைள் 21 

02 அடிப்தகட சதாிணப் பதாருபில் 03 ித்ிானங்ைள் 22 

03 ற்சதாக ேர்சே பதாருபாா 

ற்ரம் அேில் பருக்ைடிைள் 

ற்ரம் அற்நிணால் இனங்கைப் 

பதாருபாாத்ிற்கு ற்தடும் 

ாக்ைம். 

03 ித்ிானங்ைள் 23 

  

12.8.2 சேகப் திாம் ற்ரம் ிணக் ைடித்ின் ற்தாடுைளுக்கு ற்த உாி 

ைானத்ினுள் அல்னது அற்கு னென்ணர் தாீட்கேில் ேித்ிகடந்ிருத்ல் சண்டும் 

ன்தசாடு, ேைன தாடங்ைபிலும் ஒச டகில் அல்னது பவ்சநாண தன 

டகைபின் சதாது அல்னது சாற்ரற்கு அலுனர் ஒருருக்கு அனுினண்டு. 

 

12.8.3                                                         
            தாீட்கே கடனெகநைள் 

 

I. அதிிருத்ித் ிட்டிடலின் நுட்தங்ைள் : (          – 21) (100 

      ) 

i. ஸ்பாட் ( SWOT)  ஆய்வு 

ii. திச்ேிகண ிருட்ேம் 

iii. ர்க்ைாீிாண சகனச் ேட்டை தகுப்தாய்வு 

iv. ைி – ன்க தகுப்தாய்வு 



 

19 

v. ிரும்தச் பேலுத்தும் னெகந 

vi. சநி ற்சதாக பதரி 

vii. உள்பைப் தன் ிைிாோம் 

viii. ில் ிகனின் திசாைம் 

குநிப்ன : இப் தாடத்ிற்கு குகநந்து 40%  னள்பிைகபப் தாீட்ோர்த்ி   பதற்ரக்பைாள்ப 

சண்டும். 

II. அடிப்தகடப் சதாிணப் பதாருபில் (          – 22) (100 

      ) 

i.  சேி ைக்குைள் 

ii. பதாருபாா ிருத்ிின் சைம் 

iii. ேணிகனப்தடுத்ப்தட்ட சேி ருாணம் 

iv. பதருக்ை ிகபவுைள் 

v. தவீக்ைம் 

vi. ட்டி ிைிாோம் 

vii. அேிகநகக் பைாள்கைக்ைாண அநினெைம் 

viii. இகநகக் பைாள்கைைளுக்ைாண அநினெைம் 

ix. ிாதாச் ேக்ைம் 

குநிப்ன : இப் தாடத்ிற்கு குகநந்து 40%  னள்பிைகபப் தாீட்ோர்த்ி   பதற்ரக்பைாள்ப 

சண்டும். 

III.  ற்சதாக ேர்சே பதாருபாா ற்ரம் அேில் 

பருக்ைடிைள் ற்ரம் அற்நிணால் இனங்கைப் 

பதாருபாாத்ிற்கு ற்தடும் ாக்ைம். (          – 23) (100 

      ) 

ற்சதாக ேர்சே பதாருபாா ற்ரம் அேில் பருக்ைடிைள் ற்ரம் அற்நிணால் 

இனங்கைப் பதாருபாாத்ிற்கு ற்தடும் ாக்ைம். ( அவ் அப்சதாக ேந்ர்ப்தங்ைபில் 

ற்தடும் உனைப் பதாருபாா ிகனகைளுக்கு ைானத்துக்சைற்ந கைினாண 

கனப்னக்ைளுக்கு உாித்துகட ிகடைகப ங்குல்.) 

குநிப்ன : இப் தாடத்ிற்கு குகநந்து 40%  னள்பிைகபப் தாீட்ோர்த்ி   பதற்ரக்பைாள்ப 

சண்டும். 

 

 

13. இப்தாீட்கேக்ைாண தாீட்கே ச அட்டக ைீழ்ருார அகந்துள்பது 

 

பா

டாி

னக்

ைம் 

தாீட்கேின் பதர் தாடம் தாட 

இனக்

ைம் 

ிைி சம் 

01 இனங்கை ிர்ாை 

சேகின் 

அலுனர்ைளுக்ைாண 

னெனாது 

ிகணத்ிநன்ைாண் 

கடப்தாீட்கே  

 

 

 

 

 

 

அேினகப்னச் ேட்டனெம் 

ிர்ாைச் ேட்டனெம் 

01 - I 
2017.05.20 

          – 
     12    

இனங்கைின் ேட்ட னெகநைள் 01 - II 
2017.05.20 

      12 3  –  
      3 3  

குற்நிற் ேட்டனெம் ோன்ரச் 

ேட்டனெம்  

01 - 

III 

2017.05.21           – 
     12    

ிர்ாைம்  02 - I 2017.05.21       12 3  –  
      3.30 

பதாருபில் ற்ரம் 

ேனேைில் 

03 2017.05.27           – 
     12    

அே துகநில் ிி 

னெைாகத்தும் ற்ரம் 

பதரகை கடனெகந   

04 2017.05.27 

      12 3  –  
      3 3  
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02 இனங்கை பதாநிில் 

சேகின் 

அலுனர்ைளுக்ைாண 

னெனாது 

ிகணத்ிநன்ைாண் 

கடப்தாீட்கே 

ிி னெகநைள்  05 - I 2017.05.28           – 
     12    

ிர்ாைம்  02 - II 2017.05.28 

      12 3  –  
      3 3  

03 இனங்கை ிஞ்ஞாண 

சேகின் 

அலுனர்ைளுக்ைாண 

னெனாது 

ிகணத்ிநன் ைாண் 

கடப்தாீட்கே  

ிி னெகநைள் 05 - II 2017.06.03           – 
     12  0 

ிர்ாைம்  02 -III 2017.06.03 

      12 3  –  
      3 3  

04 இனங்கை ைட்டட  

ைகனஞர் சேகின் 

அலுனர்ைளுக்ைாண 

னெனாது 

ிகணத்ிநன்ைாண் 

கடப்தாீட்கே 

ிி னெகநைள் 05 - II 2017.06.03           – 
     12    

ிர்ாைம் 02 -III 2017.06.03 

      12 3  –  
    . 3.30 

05 இனங்கை ைக்ைாபர் 

சேகின் 

அலுனர்ைளுக்ைாண 

னெனாது 

ிகணத்ிநன்ைாண் 

கடப்தாீட்கே 

அோங்ை ிிில் 

ினெகந 

06 2017.06.10           – 
     12    

ேட்டம் ற்ரம் 

னெைாகத்தும் 

07 2017.06.10       12 3  –  
      3 3  

ிர்ாைம் 02 -IV 2017.06.17           – 
     12    

அநிக்கை ளதுல் ற்ரம் 

னெைாகத்துத்ிற்கு 

ைல்ைகப னென்கத்ல் 

08 2017.06.17       12 3  –  
      3 3  

06 இனங்கை ிட்டிடல் 

சேகின் 

அலுனர்ைளுக்ைாண 

னெனாது 

ிகணத்ிநன் ைாண் 

கடப்தாீட்கே 

 

 

 

ிட்டிடல் ண்க்ைருக்ைள் 

ற்ரம் பேல்னெகநில், 

ிட்டிடல்  ிரணங்ைள்  

09 2017.06.24           – 
     12    

பதாருபாா தகுப்தாய்வு 

ற்ரம் னள்பிிதம் 

10 2017.06.24       12 3  –  
      3 3  

ைருத்ிட்டங்ைகப 

ிட்டிடல், 

அனெல்டாத்துல்,  பாடர் 

டடிக்கை ற்ரம் ிப்னடு. 

11 2017.06.25           – 
     12    

ாதண ஒளங்குிிைள் 

ற்ரம் அே துகந ிிில் 

னெகநகைள் 

12 2017.06.25       12 3  –  
      3 3  

ஆங்ைின பாி 13 

 

2017.07.01           – 
     12    

07 இனங்கை ிர்ாை 

சேகின் 

அலுனர்ைளுக்ைாண 

இண்டாம் 

ிகணத்ிநன்ைாண் 

கடப்தாீட்கே 

பதாருபாா ற்ரம் ேனேைக் 

பைாள்கை          ( இனங்கை 

ீாண னெக்ைி ைணத்துடன்) 

14 2017.07.01           – 
     12    

அதிிருத்ி ிர்ாைச் 

பேற்தாடுைள் (இனங்கை 

ீாண னெக்ைி ைணத்துடன்) 

15 2017.07.01       12 3  –  
      3 3  
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னெைாகத்துத்ிற்ைாண 

ைல், பாடர்தாடல் 

பாில்நுட்தப் தாகண 

16                    

                     

                

             

                    

               

              

               

                  

இகப்ன பாித் சர்ச்ேி 17 2017.07.09       12 3  –  
      3 3  

08 இனங்கை ைக்ைாபர் 

சேகின் 

அலுனர்ைளுக்ைாண 

இண்டாது 

ிகணத்ிநன்ைாண் 

கடப்தாீட்கே 

னெைாகக் ைக்ைீடு 18 2017.07.15           – 
     12    

அோங்ை பதாது ிி 

னெைாகத்தும் 

19 2017.07.15       12 3  –  
      3 3  

னெைாகத்தும் ற்ரம்  

அகப்ன 

20 2017.07.16           – 
     12    

09 இனங்கை ிட்டிடல் 

சேகின் 

அலுனர்ைளுக்ைாண 

இண்டாம் 

ிகணத்ிநன் ைாண் 

கடப்தாீட்கே 

அதிிருத்ித் ிட்டிடலின் 

நுட்தங்ைள் 

 

21 2017.07.16       12 3  –  
      3 3  

அடிப்தகட சதாிணப் 

பதாருபில் 

22 2017.07.22           – 
     12    

ற்சதாக ேர்சே 

பதாருபாா ற்ரம் 

அேில் பருக்ைடிைள் 

ற்ரம் அற்நிணால் 

இனங்கைப் 

பதாருபாாத்ிற்கு ற்தடும் 

ாக்ைம். 

23 2017.07.22       12 3  –  
      3 3  

 

14.   14.1   ிகணத்ிநன்ைாண் கடப்தாீட்கேக்கு உாித்துகட தாடங்ைபில்  

ேித்ிபய்தும் சகப்தாட்டிலிருந்ாண ினக்ைபிப்னக்ைள் தின்ரும் ித்ில் 

பேய்ப்தட சண்டும்.  

 
தாீட்கே தாடம் ினக்ைபிப்தற்கு சகப்தடும் கைகைள் 

இனங்கை ிர்ாை 

சேகின் 

அலுனர்ைளுக்ைாண 

னெனாது 

ிகணத்ிநன்ைாண் 

கடப்தாீட்கே  

ேட்டம் க்குகஞர் (Barrister) உர் ீின்நத்ின் 

க்ைாிஞர்,                    

                          

தல்ைகனக்ைைம் ஒன்நில் ேட்டம் பாடர்தாண 

தட்டாாிாை இருத்ல்.  

குநிப்ன 1 :                       2005.11.14           1419/3              

                    2012.07.01                  2013.12.23              
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                                            ளுக்  ண            

                                                           

                                                 . 

 

14.2  இனங்கை ிர்ாை சேகப் திாக் குநிப்தின் 1.5 (ஆ) இன் இகடக்ைான 

ற்தாடுைளுக்ைக, சற்தடி சேகப் திாக் குநிப்தாணது அனெலுக்கு ரும் ிைின்ர 

(2012.07.01 ஆம் ிைின்ரக்கு)  னென்கண சேகப் திாக் குநிப்தின் ற்தாடுைபின் 

ைீழ் ிகணத்ிநன்ைாண் கடப் தாீட்கேிகணச் ேித்ிபய்துார அலுனர்ைள் 

சைட்டுக்பைாள்பப்தட்டிருந் சதாிலும் 2014.12.31 ஆம் ிைிிலுள்பார அகணச் 

ேித்ிபய்துற்கு இனாலிருக்கும் அலுனர்ைள் ற்ைணசனள்ப சேகப் திாக் 

குநிப்திற்ைக ஒவ்பாரு ிகணத்ிநன்ைாண் கடப் தாீட்கேிணதும் தாடங்ைளுக்கு 

ஒத்ிகேனம் ற்ைணசனள்ப சேகப் திாக் குநிப்தின் ைீழ் டாத்ப்தடும் 

ிகணத்ிநன்ைாண் கடப் தாீட்கேப் தாடங்ைகப ேித்ிபய்துன் னேனம் 

ிகணத்ிநன்ைாண் கடப் தாீட்கேிகணப் னர்த்ிபேய்ல் சண்டும்.  ஒத்ிகே     

                                        

 
பாடாின

க்ை

ம் 

2005 .11.14 ஆம் ிைி 1419/3 ஆம் 

இனக்ை னென்கண சேகப் 

திாக் குநிப்ன 

2013.12.23 ஆம் ிைி 1842/2 ஆம் 

இனக்ை னி சேகப் திாக் 

குநிப்ன 

01. ேட்டம் 

(                    

           ) 

ேட்டம் 

(                         

      ) 

02. ிர்ாைம்  

 (னெனாம் ிகணத்ிநன் ைாண் 

கடப் தாீட்கே)  

ிர்ாைம் 

(னெனாம் ிகணத்ிநன் ைாண் 

கடப் தாீட்கே) 

03.  பதாருபில் அல்னது ேனேைில் 

(னெனாம் ிகணத்ிநன் ைாண் 

கடப் தாீட்கே) 

பதாருபில்      ேனேைில்  

(னெனாம் ிகணத்ிநன் ைாண் 

கடப் தாீட்கே) 

04. அே துகநின் ிிில் 

னெைாகத்தும் 

(இண்டாம்                

           ) 

அே துகநின் ிிில்                   

னெைாகத்தும் ற்ரம்       

டடிக்கைைள் (னெனாம் 

                   

       ) 

05.         

(                     

           ) 

இகப்ன பாித் சர்ச்ேி (       

                   

      )  

  

15.  பதரசதரைகப பபிிடுல் -  இப் தாீட்கேக்ைாை ிண்ப்தித் / சாற்நி ேைன 

தாீட்ோர்த்ிைபிணதும் பதரசதரைள் அோங்ை ிர்ாை              அகச்ேின் 

இகத்பத்ில் பபிிடப்தடும்.                                   

                                                    SP/SB/1/13      

     2009.10.13                                              

                           ர்                           

     . அற்ைிங்ை,                                     

                                                 தித்ிசைக் 

         உ                         . தாீட்கேின் பதரசதரைகப 

ீபாய்வு பேய்ற்கு அனுிக்ைப்தடாது.    
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16.  இப்தாீட்கே அநிித்ல் ற்தாடுைபில் குநிப்திடப்தடா சனும் ிடாணது 

அோங்ை ிர்ாை              அகச்ேின் பேனாபாின் இரித் ீர்ாணாை  

பைாள்பப்தடும்.  

 

17.                          ,     ,                       

               ,                                              

                                                            

             . 

 

 

   

சே.சே. த்ணேிாி 

பேனாபர்  

அோங்ை ிர்ாை              

அகச்சு. 

2017      ாம் 30 ஆந் ிைி   

அோங்ை ிர்ாை              அகச்சு, 

சுந்ி ேதுக்ைம், 

பைாளம்ன 07.  

    


