
இணைப்பு I 

பபொது நிருலொக, உள்நொட்டலுலல்கள், ொகொை சணபகள்  ற்றும் உள்லொட்சி 

அணச்சின் இயங்ணக திட்டிடல் சசணலின் தம்  I இற்கொன பைிப்பொரர் 

(திட்டிடல்) பதலி 

பபொது நிருலொக, உள்நொட்டலுலல்கள், ொகொை சணபகள்  ற்றும் உள்லொட்சி 

அணச்சின் பின்லரும் பதலிகலக்கொக நினம் பசய்லதற்கு இயங்ணக திட்டிடல் 

சசணலின் தம்  I இல் உள்ர தகுதியுணட உத்திசொகத்தர்கரிடிருந்து 

லிண்ைப்பங்கள் சகொப்படுகின்மன.  

 

இயக்கம் ொலட்டச் பசயகம் 

1 கம்பஹ 

2 ொத்தணர 

3 நுலபலிொ   

4 அம்பொணம 

5 புத்தரம் 

6 பபொயன்னறுணல 

7 பதுள்ணர 

8 பொனொகணய 

9 ன்னொர் 

 

இயங்ணக திட்டிடல் சசணலில்  தம் I இல் லிண்ைப்பதொொிகள் கொைப்படொத 

சந்தர்ப்பத்தில், அத்தத்தில் 03 லருட பசலூக்கொனதும் திருப்திகொனதுொன 

சசணலக் கொயத்ணதயுணட இயங்ணக திட்டிடல் சசணலின் தம் II இல் உள்ர 

லிண்ைப்பதொொிகணர பதலிில் பல சந அடிப்பணடில் கடணொற்றும் லணகில்  

நினம் லறங்க  கலனத்திற் பகொள்ரப்படுலொர்கள்.  
 

அசொங்க சசணல ஆணைக்குல நணடபணம எலங்குலிதிக் சகொணலின் 141 இன் 

ற்பொடுகலக்கு கட்டுப்பட்டு, பின்னர் பதொடர்ந்தும் சசணலண நீடிப்பதற்கு 

படியுொன லணகில், அதிகபட்சம் எரு லருட கொயப் பகுதிக்கு கடணகணர 

நிணமசலற்ம நிிக்கப்படுலொர்கள். 
 

லிண்ைப்பதொொிகள் இத்துடன் இணைக்கப்பட்டுள்ர குமித்த ொதிொிப் படிலத்திற்கு 

ற்ப உொிலொறு பூர்த்தி பசய்ப்பட்டுள்ர தது சுலிபத் தகலல் பத்தித்ணத 

பசயொரர்,  பபொது நிருலொக, உள்நொட்டலுலல்கள், ொகொை சணபகள்  ற்றும் 

உள்லொட்சி அணச்சு, நிய பது, ல்லிடிகய ொலத்ணத, நொசஹன்பிட , 

பகொலம்பு 05  ன்ம பகலொிக்கு கிணடக்கும் லணகில்  2023.03.30 ஆந் திகதிக்கு 

பன்னர் தது திணைக்கரத் தணயலொின் பயம் அனுப்ப  சலண்டும் ன்பசதொடு, 

பூர்த்தி பசய்ப்பட்ட லிண்ைப்பத்தின் பிதிண 2023.03.28 ஆந் திகதிக்கு பன்னர் 

distaddivisionnew@gmail.com ன்ம ின்னஞ்சல் பகலொிக்கு அனுப்புதல் 

சலண்டும். 
 



தொதொக கிணடக்கப்பபறுகின்ம, பூைற்ம ற்றும் குமித்த லிண்ைப்பத்தின் 

ொதிொிப் படிலத்தின் படி சர்ப்பிக்கப்பட்டிொத லிண்ைப்பப்படிலங்கள் வ்லித 

அமிலித்தலுின்மி நிொகொிக்கப்படும்.  

 

2.0 லிண்ைப்பதொொின் தகலல்கள் 

2.1 அனுபலம் ற்றும் பதொறிற் தணகணகள்  
 

i. இயங்ணக திட்டிடல் சசணலின் தம் I இல் குணமந்தபட்சம் 03 லருட 

அனுபலம் இருத்தல் ிகவும் உசிதொனதொகும். 

ii. இயங்ணக திட்டிடல் சசணலப் பிொைத்தின் பின்னிணைப்பு (உ) லில் 

உறுதிொக குமிப்பிடப்பட்டுள்ர ந்தபலொரு துணமிலும் பட்டப்பின் பட்டத் 

தணகணண பபற்மிருத்தல். 

iii. ஆங்கிய பொறித் சதர்ச்சி. 

 

2.2 ஆற்மல்கள் 

( பனுறுதி லொய்ந்த லணகில் சற்பகொள்ரப்பட சலண்டும் ன்பசதொடு அவ்லொறு 

சற்பகொள்லதற்கு லிண்ைப்பதொர்கரிடத்தில் ஊக்கத்ணத ற்படுத்த  சலண்டும்.) 

i. பதொடர்புகணரக் கட்டிபலப்புதல் 

ii. பசயொபொத் திட்டங்கள் 

iii. குல ொீதிொக நடலடிக்ணகில் ஈடுபடுபலொக இருத்தல் 

 

2.3 நடத்ணதத் சதர்ச்சி 

(பனுறுதி லொய்ந்த லணகில் சற்பகொள்ரப்பட சலண்டி பசற்பொடு ற்றும் 

பசற்பொடுகள்) 

i. தணயணத்துலப் பண்புகள் 

ii. பதொடர்பொடல் ற்றும் நிர்லொகம் 

iii. அைி ொீதிொன நடலடிக்ணகில் ஈடுபடுபலொக இருத்தல் 

3.0  பதொிவு பசய்யும் பணம  

சுலிபத் தகலல் ற்றும் சநர்பகப் பொீட்ணசில் திப்பிடப்படும் சசணல பப்புநிணய 

ற்றும் திமண அடிப்பணடில் இந்த சதர்ந்பதடுப்பு இடம்பபறும் / அடிப்பணடொக 

அணயும். சநர்பகப் பொீட்ணசக்கொக குறுகி பட்டிலிடப்பட்ட 

லிண்ைப்பதொொிகரின் ண்ைிக்ணகினர் ொத்திம் அணறக்கப்படுலொர்கள். 

லிண்ைப்பதொொிகரின் குறுகி பட்டிலிடலிற்கொன சதர்லரவுகணர தவுடன் 

2022.09.15 ஆந் திகதி அசொங்க சசணல ஆணைக்குலச் சுற்மமிக்ணக 6(b) 

பிொிலிணனப் பொர்க்கவும். 

 

 



3.1 புள்ரி லறங்கும் நணடபணம 

தணயப்பு அதிகபட்ச 

புள்ரிகள் 

திப்பீட்டு 

பணம 

சிசஸ்டத்துலம் 

சிசஸ்டத்துலம் ிக்க லிண்ைப்பதொொிகலக்கு அதிக பட்ச 

புள்ரிகள் லறங்கப்படும் ன்பசதொடு, ற்றும் ணன 

லிண்ைப்பதொர்கரின் சிசஸ்டத்துலத்தின் லிகிதத்தில் 

புள்ரிகள் லறங்கப்படும்.  

50 சுலிபத் 

தகலல் 

பத்திம் 

சபக அபிலிருத்தி, பிசதச/கிொி அபிலிருத்தி 

திட்டிடல் பதொடர்பொன அனுபலம் 

குமித்த துணமில் சசணலக் கொயம் / லிடத்துக்கொன 

பலரிப்படுத்துணக தலி, சற்கூமி துணமகரில் ஈடுபொடு 

கொட்டுதல் அல்யது பசற்படுதல் பயம் பபமப்பட்ட அமிலின் 

ஆறம் அல்யது நிபுைத்துலம் இங்கு திப்பிடப்படுகிமது. 

20** 

பதொறிற் தணகணகள் 

(1) இயங்ணக திட்டிடல் சசணலப் பிொைத்தின் 

பின்னிணைப்பு (உ) லில் உறுதிொக 

குமிப்பிடப்பட்டுள்ர ந்தபலொரு துணமிலும் பட்டப்பின் 

பட்டம் / பதொறிற் தணகண 

(அ) ஆொய்ச்சி அடிப்பணடியொன பட்டப் பின் பட்டம் - 

07     புள்ரிகள் 

(ஆ) பொடபநமிக் கற்ணக அடிப்பணடியொன பட்டப் பின் 

பட்டம் - 06 புள்ரிகள் 

(இ) பட்டப் பின் பட்ட டிப்சரொொ - 05 புள்ரிகள் 

(ஈ) பட்டம் / பட்டப் பின் பட்டச் சொன்மிதழ்/ உர் 

சதசி டிப்சரொொ - 04 புள்ரிகள் 

(உ) டிப்சரொொ - 03 புள்ரிகள் 
 

(2) அபிலிருத்தி திட்டிடல் பிற்சி* 

(அ) 03 ொதங்கள் அல்யது அதற்கு சற்பட்ட 

கொயத்திற்கு - 01 புள்ரி  

(ஆ) 10 ொதங்கள் அல்யது அதற்கு சற்பட்ட 

கொயத்திற்கு - 0.5 புள்ரி  

(இ) 03 நொட்கள் அல்யது அதற்கு சற்பட்ட 

நொட்கலக்கு - 0.2 புள்ரி  

(3) ஆங்கிய பொறித் சதர்ச்சி 

(அ) அங்கீகொிக்கப்பட்ட பல்கணயக்கறகம்/ அசொங்க பிற்சி 

நிறுலனபொன்மில் இருந்து பபமப்பட்ட  டிப்சரொொ/ IELTS 

(Academic) பொத்த புள்ரிகள் 6.5 அல்யது அதற்கு 

சற்பட்ட, TOEFL- IBT 79 அல்யது அதற்கு 

சற்பட்ட, TOEFL-CBT 213 அல்யது அதற்கு 

10 



சற்பட்ட, அல்யது TOEFL- PBT550 அல்யது அதற்கு 

சற்பட்ட -  02 புள்ரிகள் 

      (ஆ) அங்கீகொிக்கப்பட்ட பல்கணயக்கறகம் அல்யது 

அசொங்க பிற்சி நிறுலனபொன்மிலிருந்து பபற்ம ஆங்கிய 

பொறி பதொடர்பொன சொன்மிதழ் -  01 புள்ரி  

* உர்  தணகணக்கு ொத்திம் புள்ரிகள் 

லறங்கப்படும்.)  

ஆற்மல்கள் 

சற்படி 2.2 இல் கொட்டப்பட்டுள்ரலொறு 

லிண்ைப்பதொொிகரின்  பசயொர்லத்தின் படி பைிகணர 

பனுறுதி ிக்கதொக நிணமசலற்மப்படுதல் சலண்டும். 

10** சநர்பகப் 

பொீட்ணச 

நடத்ணதத் திமன்கள் 

சற்படி 2.3 இல் கொட்டப்பட்டுள்ரலொறு 

லிண்ைப்பதொொிகரின்  பைிகள் ற்றும் பசற்பொடுகள் 

பனுறுதி ிக்கதொக நிணமசலற்மப்படுதல் சலண்டும். 

10** 

** லினொ ொதிொிகள் ற்றும் த நிர்ை அரவுகலக்கு 

தவுடன் 2022.09.15 ஆந் திகதி அசொங்க சசணல 

ஆணைக்குலச் சுற்மமிக்ணக 02/2022 இன் இணைப்பு II 

ப் பொர்க்கவும்.  

  

 

குமிப்பு 1 - சற்படி புள்ரி லறங்கும் நணடபணமில் “அங்கீகொிக்கப்பட்ட 

பல்கணயக்கறகம்” ன்பதனொல் கருதப்படுலது, இயங்ணகின் பல்கணயக்கறக 

ொனிங்கள் ஆணைக்குலலினொல் அங்கீகொிக்கப்பட்ட பல்கணயக்கறகொகும்.  

குமிப்பு 2 - சற்படி புள்ரி லறங்கும் நணடபணமில் சகய பட்டப் பின் / பதொறிற் 

தணகணகள், 

(I.) பல்கணயக்கறக ொனிங்கள் ஆணைக்குலலினொல் அங்கீகொிக்கப்பட்ட 

பல்கணயக்கறகபொன்மிலிருந்து அல்யது (பிம பட்டம் லறங்கும் 

நிறுலனபொன்மிலிருந்து பபற்ம அவ்லொமொனபதொரு தணகணக்கு இந்த 

ஆணைக்குலலிடம் அங்கீகொம் இருத்தல் சலண்டும்.)  

(II.) அசின் பிற்சி நிறுலனபொன்மிலிருந்து அல்யது 

அங்கீகொிக்கப்பட்ட பலரிநொட்டு நிறுலனபொன்மிலிருந்து 

பபமப்பட்டிருத்தல் சலண்டும். 

 

எப்பம்./ நீல் பண்டொ ஹபுகின்ன 

பசயொரர், 

பபொது நிருலொக, உள்நொட்டலுலல்கள்,  

ொகொை சணபகள் ற்றும் உள்லொட்சி அணச்சு 

திகதி : 2023 ொர்ச் ொதம் 15ஆந் திகதி 

 



இணைப்பு II 

மாதிரி விை்ைப்பப்படிவம் 

1. வி்த்பிக்கு்  தவி 

 

தவி அமசச்ு /பிிவு  /ாட்ட் /

ிறுண் 

விருத்த் தவ்ு 

 )இனங்மக திட்டமிடன் தசமயின் 

கிக்கு் தவிம குறித்பிடவு்( 

 

 

2. வி்த்தாி தந்றி வித் 

 

I. பத ்

II. தசி அமடாப அடம்ட இனக்க் 

III. து 

IV. திவிட முகி 

V. பாமனததசி இனக்க் 

VI. மிண்ணஞ்சன் முகி 

VII. தசமக்குி ் 

VIII. தசமக்கு ிண் பதந்ந திகதி  

IX. தசமயின் ந்ததாம ்திந்கு மு்்த்தட்ட   திகதி 

X. தவித்  பத ்

XI. ந்ததாம தவிக்கு ிண் பதந்ந திகதி 

XII. அமசச்ு 

XIII. திமக்கப்  

 

3. ந்ததாம ்திண் தசம தந்றி கன் 

I. ச்தபந்ந /அமச ்ச்தப விடுமுமநகப் 

 

முன் ம பா் கான் 

(ருட்/ா்/திகதி) 

விடுமுமந பதந்றுக் 

பகா்டந்காண கா் 

    

    

    

    

 

 

II. விமண்திநண் மடா்டன் 

 

விமண்திநண் 

மடா்டன் 

பூ்்தி பச்ந்கு 

ிமிக்கத்தட்ட 

கான் 

பூ்்தி 

பச்த்தட்ட 

திகதி 

விமண்திநண் கா் மட 

தீடம்சயின் இரு்து 

விடுவிக்கத்தடட்ுப்ப  /

வு கான் 

ங்கத்தடட்ுப்ப கடி 

இனக்க் ந்று் திகதி 

    

    

    

 

  



 

III. ஒழுக்காற்று நடலடிக்ககக்கு உட்பட்டிருந்தால் 

குற்மச்சாட்டு 

பத்தித்தின் 

இயக்கம் 

ற்றும் திகதி  

ஒழுக்காற்று கட்டகர 

(ஒழுக்காற்று கட்டகர 

இன்னும் 

பிமப்பிக்கப்படலில்கய 

என்மால், அகதக் 

குமிப்பிடவும்.) 

 

ஒழுக்காற்று நடலடிக்கக 

எடுக்கப்பட்ட திகதி 

(அதாலது குற்மம் 

இடம்பபற்ம திகதி 

அச சசகல 

ஆகைக்கழுலின் 

நகடபகமச்சட்ட

ம் 186 (II)ன் படி 

திருப்திகான 

சசகலக்காயத்தில் 

லியக்கரிக்கப்பட 

சலண்டி காயம் 

    

    

  

4. அனுபலம்  

4.1 பதலிில் இகைக்கப்பட்ட திகதிிலிருந்தான அனுபலம் 

பதலி அகச்சு  /

திகைக்கரம்  /

நிறுலனம் 

காயம் பதலிின் கடக ற்றும் 

பபாறுப்புக்கள் 

பதாடர்பான லிபம் 

சுறுக்காக  

பதாடக்

கம்   

லக 

     

     

     

 

4.2  பதாடர்புகட லிடத்தில் அனுபலம் (உத்திசாகபூர்லாக லறங்கப்பட்ட 

கடிதங்கரின் சான்மரிக்கப்பட்ட பிதிககர இகைக்கவும்.) 

பதலி அகச்சு/ 

திகைக்கரம்  /

நிறுலனம் 

காயம் பதலிின் கடக 

ற்றும் பபாறுப்புக்கள் 

பதாடர்பான லிபம் 

சுறுக்காக 

பதாடக்

கம் 

லக 

     

     

     

 

4.3 நாடராலி சசகலகளுக்கு ாத்திம். லிண்ைப்பதாாி குமித்த லிடத்தில் 

பபற்றுள்ர அமிலின் பப்பு ற்றும் திமகன திப்பிட படியுான லிதத்தில் ஒரு 

பிச்சகனக உள்ரடக்கவும்.( அதிகபட்சம் 150 புள்ரிகள்) அல்யது 
 

அபிலிருத்தி திட்டம் ஒன்றுக்கான ஆாய்ச்சி, புத்தாக்கம் பன்படுத்தப்படும் சந்தர்ப்பம் 

பதாடர்பான தகலல்ககர லிரக்கவும் தங்கரால் குமித்த லிடத்தில் அகடப்பபற்றுள்ர 

அமிகல பலற்மிகாக பன்படுத்தி தீர்க்கப்பட்ட சலாயான பிச்சிகனக 

லிபாிக்கவும்.( அதிகபட்சம் 150 புள்ரிகள்) 

 

5. பதாறில்பகம தகுதிகள் (சம்பந்தப்பட்ட சான்மிதழ்கரின் சான்மரிக்கப்பட்ட 

பிதிககர இகைக்கவும்.) 

 



5.1  பதுககயாைி பட்ட தகுதிகள் 

பதுககயாைி 

பட்டம் 

 

லிடம் பல்ககயக்கறகம்/ 

நிறுலனம் 

தகுதிகள் 

பசல்லுபடிாகும் 

திகதி 

    

    

    

 

5.2  பிற்சிகள் 

 

பிற்சிகள் நிறுலனம்/அகப்புக்கள் காயப்பகுதி 

   

   

   

 

5.3 பாறித் சதர்ச்சி 

பாறிகள் தகுதி/நிறுலனம்/அகப்புக்கள் லறங்கப்பட்ட திகதி 

   

   

   

 

5.4 (பபாருத்தாின்) ஆாய்ச்சி, புதி கண்டுபிடிப்புகள் 

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

................................................................................................................................. 

சற்குமிப்பிட்ட தகலல்கள் நான் அமிந்த லககில் உண்கானதும் 

சாிானதுபன இதன் பயம் உறுதிப்படுத்துகின்சமன். 

 

 

.................................  

லிண்ைப்பதாாிின் ககபாப்பம் 

  



 

திகைக்கரத் தகயலாின் சான்மிதழ் * 

 

I. லிண்ைப்பதாாிின் பித்திசகக் சகாகலின் இற்கமப்படுத்தப்பட்டுள்ர 

அமிக்ககக்கு ஏற்ப சற்படி 3 ஆம் பகுதிில் குமிப்பிடப்பட்டுள்ர தகலல்கள் 

உண்கானது எனவும் ,தற்சம் லிண்ைப்பதாாிக்கு எதிாக ஒழுக்காற்று 

நடலடிக்கககள் எடுப்பதற்கு  /இல்கய என உறுதிப்படுத்துலசதாடு  ,சற்படி 

பதலிக்கு சதர்ந்பதடுக்கப்பட்டால் லிண்ைப்பதாாிக தற்சபாகத பதலிில் 

இருந்து லிடுலிக்க படிாது எனவும்  /பதியாளுடன் /பதியாள் இன்மி லிடுலிக்க 

படியும் எனவும் அமித்தருகிசமன். 

 

II. லிண்ைப்பதாாிின் பித்திசகக் சகாகலின் இற்கமப்படுத்தப்பட்டுள்ர 

அமிக்ககக்கு ஏற்ப சற்படி 3 ஆம் பகுதிில் குமிப்பிடப்பட்டுள்ர தகலல்கள் 

உண்கானது எனவும் ,தற்சம் லிண்ைப்பதாாிக்கு எதிாக ஒழுக்காற்று 

நடலடிக்கககள் எடுப்பதற்கு  /இல்கய என உறுதிப்படுத்துலசதாடு  ,சற்படி 

பதலிக்கு சதர்ந்பதடுக்கப்பட்டால் லிண்ைப்பதாாிக தற்சபாகத பதலிில் 

இருந்து லிடுலிக்க படிாது எனவும்  /பதியாளுடன் /பதியாள் இன்மி லிடுலிக்க 

படியும் எனவும் அமித்தருகிசமன் .சலும் ,தற்சம் லிண்ைப்பதாாிக்குாி 

ஆம்ப லிசாகை இடம்பபறுலதாகவும்  /சற்பகாள்ர எதிர்பார்ப்பதாகவும் 

அமித்தருலதுடன் அலருக்கு எதிாக நகடபபறும் பகமப்பாடுகள் 

சற்பகாள்ரப்பட்டதாக சந்சதகிக்கும் பகமசகடுகள் சுருக்காக கீசற 

தப்பட்டுள்ரது. 

............................................................

............................................................ 

............................................................

............................................................  

............................................................

............................................................ 

 

 *சதகலற்ம பகுதிககர நீக்கிலிடவும். 

 

 

.................................... 

            திகைக்கரத் தகயலர்கள் 


