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தமிழ்ம ொழி விழொ ப ொட்டிகளின்
ம ொது விதிமுறைகள்

1.0 நீதி திகள்
1.1
1.2

2.0

ங்பகற் ொளர்களின் உறைகள்
2.1
2.2

2.3

3.0

ங்பகற் ொளர்கள் ள்ளிச் சீருறை அணிதல் பவண்டும்; ள்ளி
அறையொளங்கள் இருத்தல் கூைொது.
ங்பகற் ொளர்கள் கழுத்துப் ட்றை அணிதல் பவண்டும்.
ங்பகற் ொளர்கள் ப லங்கி அணிதல் பவண்டும்.

ங்பகற் ொளர்களின் தகுதிநிறல
3.1

4.0

நீதி திகள் விறைக்குழுவிைரொல் நியமிக்கப் டுவர்.
நீதி திகளின் தீர்ப்ப உறுதியொைது; இறுதியொைது.

2018- ஆம் ஆண்டு பதசியநிறலயில் முதல் நிறல, இரண்ைொம்
நிறல, மூன்ைொம் நிறல மவற்றி ம ற்ை ங்பகற் ொளர்கள் அபத
ப ொட்டிகளில் இவ்வருைமும் ங்பகற்க அனு திக்கப் ை
ொட்ைொர்.

ரிசுகள்
4.1

ரிசு





4.2

5.0

முதல் நிறல
: பகையமும் நற்சொன்றிதழும்
இரண்ைொம் நிறல
: பகையமும் நற்சொன்றிதழும்
மூன்ைொம் நிறல
: பகையமும் நற்சொன்றிதழும்
நொன்கொம் நிறல முதல் : பகையமும் நற்சொன்றிதழும்
த்தொம் நிறல வறர

அறைத்துப் ங்பகற் ொளர்களுக்கும் நற்சொன்றிதழ்
வழங்கப் டும்.

ஏறைய தகவல்கள்
5.1

எவ்வித விதிமுறை ொற்ைங்களும் சிலொங்கூர்
விறைக்குழுவின் அதிகொரத்திற்குட் ட்ைது.

ொநில

பதசிய வறக தமிழ்ப் ள்ளிகளுக்கொை கறத கூறும்
ப ொட்டி ( டிநிறல 1)
1.0 ப ொட்டி
1.1

பதசிய வறக தமிழ்ப் ள்ளிகளுக்கொை கறத கூறும் ப ொட்டி.
( டிநிறல 1)

2.0 பநொக்கம்
2.1
2.2
2.3
2.4

கறத கூறும் திைறை ப ம் டுத்துதல்.
ஆக்கத்திைபைொடு சிந்திக்கும் ஆற்ைறல ஊக்குவித்தல்.
ஆக்கக்கர ொை றைப்புகறள வொசித்துத் துயித்தறல
உறுதிப் டுத்துதல்.
தன்ைம்பிக்றகறய வளர்த்தல்.

3.0 தகுதி / விதிமுறை
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

பதசிய வறக தமிழ்ப் ள்ளிகளில் யிலும் டிநிறல ஒன்று
(ஆண்டு 1 முதல் ஆண்டு 3 வறர) ொணவர்கள் ட்டுப
ங்பகற்க தகுதிப் ம றுவர்.
கறதயின் உள்ளைக்கம் நீதிறயபயொ அல்லது நன்மைறிப்
ண்புகறளபயொ அறிவுறுத்துதல் அவசியம்.
ஒவ்மவொரு ப ொட்டியொளருக்கும் ஐந்து நிமிைங்கள் வழங்கப் டும்.
கறதறயக் கூறும்ப ொது எவ்வித உ கரணங்கபளொ,
இறசபயொ அல்லது ஒலிபயொ யன் டுத்த அனு திக்கப் ை
ொட்ைொது.
கூைப் டும் கறதயில் உணர்வுகறளத் தூண்டும் வறகயில்
இைம், தம், அரசியல், தனி னித தொக்குதல் இருத்தல்
கூைொது.

4.0 தறலப்பு
4.1

நீதி அல்லது நன்மைறிக் கூறுகள் அைங்கிய கறதகள்.

5.0 கொல வறரயறை
5.1
5.2
5.3

6.0

ஒவ்மவொரு ப ொட்டியொளருக்கும் கறதறயக் கூை 5 நிமிைங்கள்
வழங்கப் டும்.
4-வது நிமிைத்தில் ஒரு முறை ணி ஒலிக்கப் டும்.
5-வது நிமிைத்தில் இரு முறை ணி ஒலிக்கப் ட்டு கறத
கூறுவதற்கொை பநரம் முடிந்தறத அறிவிக்கப் டும்.

புள்ளிகள் வழங்கும் முறை
6.1

6.2

ஒவ்மவொரு ப ொட்டியொளரும் கீழ்க்கொணும் கூறுகளின்
அடிப் றையில் திப்பிைப் டுவர்:
 றைப்பு
:
30 புள்ளிகள்
 சரளம்
:
10 புள்ளிகள்
 உச்சரிப்பு :
10 புள்ளிகள்
 ம ொத்தம் :
50 புள்ளிகள்
ஒபர ொதிரியொை புள்ளிகள் ம றும் ப ொட்டியொளர்களின்
மவற்றிநிறல கீழ்க்கொணும் கூறுகளின் முறைபய அதிகப்
புள்ளிகள் ம றுவதன்வழி பதர்ந்மதடுக்கப் டுவர்.
i.
ii.
iii.

7.0

ொநில நிறலயில் ங்பகற்பு
7.1

8.0

றைப்பு
சரளம்
உச்சரிப்பு

அறைத்துப் ங்பகற்பு ொரங்களும் கறதப் டிவங்களும்
விறைக்குழுவிைருக்கு அனுப்பி விடுதல் பவண்டும்.

ஏறைய தகவல்கள்
8.1

எவ்வித விதிமுறை ொற்ைங்களும் சிலொங்கூர்
விறைக்குழுவின் அதிகொரத்திற்குட் ட்ைது.

ொநில

பதசிய வறக தமிழ்ப் ள்ளிகளுக்கொை திருக்குைள்
ப ொட்டி ( டிநிறல 1)
1.0

ப ொட்டி
1.1

2.0

பதசிய வறக தமிழ்ப் ள்ளிகளுக்கொை திருக்குைள்
ப ொட்டி . ( டிநிறல 1)

ைைப்

பநொக்கம்
2.1
2.2
2.3

3.0

ைைப்

நன்மைறிப் ண்புகறளத் துய்த்துணர வழிவகுத்தல்.
திருக்குைளிலுள்ள அறிவுறரகறளயும் டிப்பிறைறயயும்
கற்மைொழுக ஊக்குவித்தல்.
தன்ைம்பிக்றகறய வளர்த்தல்.

தகுதி / விதிமுறை
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

பதசிய வறக தமிழ்ப் ள்ளிகளில் யிலும் டிநிறல ஒன்று
(ஆண்டு 1 முதல் ஆண்டு 3 வறர) ொணவர்கள் ட்டுப
ங்பகற்க தகுதிப் ம றுவர்.
தமிழ்ம ொழி ொைத்திட்ைத் தர ஆவணத்திலுள்ள (ஆண்டு 1
முதல் ஆண்டு 6 வறர) 30 திருக்குைள்கறளயும் அதன்
ம ொருறளயும் ைைம் மசய்ய பவண்டும்.
ப ொட்டியொளர் 5 திருக்குைள்கறளக் குலுக்கள் முறையில்
பதர்ந்மதடுப் ர்.
ப ொட்டியொளர் நீதி தியொல் ம ொழியப் டும் முதல் சீர் அல்லது
கறை சீறரக் மகொண்டு ஐந்து திருக்குைள்கறளயும் றைத்தல்
பவண்டும்.
ப ொட்டியொளர் பதர்ந்மதடுத்த திருக்குைளில், ஐந்தில் மூன்று
திருக்குைள்கள் நீதி தியொல் றுபதர்வு மசய்யப் ட்டு, அதன்
ம ொருறளப் ப ொட்டியொளர்கள் ஒப்புவிக்க பவண்டும்.

4.0

புள்ளிகள் வழங்கும் முறை
4.1

ஒவ்மவொரு ப ொட்டியொளரும் கீழ்க்கொணும் கூறுகளின்
அடிப் றையில் திப்பிைப் டுவர்:
 ைைம்
: 15 புள்ளிகள்
 உச்சரிப்பு
: 10 புள்ளிகள்
 உைல் ம ொழி
: 5 புள்ளிகள்
 சரளம்
: 5 புள்ளிகள்
 திருக்குைளின் ம ொருள் : 15 புள்ளிகள்
 ம ொத்தம்
: 50 புள்ளிகள்

4.2

ஒபர ொதிரியொை புள்ளிகள் ம றும் ப ொட்டியொளர்களின்
மவற்றிநிறல கீழ்க்கொணும் கூறுகளின் முறைபய அதிகப்
புள்ளிகள் ம றுவதன்வழி பதர்ந்மதடுக்கப் டுவர்.
i.
ii.
iii.

5.0

ைைம்
ம ொருள்
உச்சரிப்பு

ஏறைய தகவல்கள்
5.1

எவ்வித விதிமுறை ொற்ைங்களும் சிலொங்கூர்
விறைக்குழுவின் அதிகொரத்திற்குட் ட்ைது.

ொநில

பதசிய வறக தமிழ்ப் ள்ளிகளுக்கொை கட்டுறர எழுதும் ப ொட்டி
( டிநிறல 2)

1.0

ப ொட்டி
1.0

2.0

பநொக்கம்
2.1
2.2

3.0

பதசிய வறக தமிழ்ப் ள்ளிகளுக்கொை கட்டுறர எழுதும்
ப ொட்டி. ( டிநிறல 2)

எழுத்துத்துறையில் ஆற்ைறல ப ம் டுத்துதல்.
ஆக்கச்சிந்தறையும் ஆய்வுச்சிந்தறையும் மகொண்ை எழுத்துப்
றைப்ற உருவொக்குதல்.

தகுதி / விதிமுறை
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

பதசிய வறக தமிழ்ப் ள்ளிகளில் யிலும் டிநிறல இரண்டு
(ஆண்டு 4முதல் ஆண்டு 6 வறர) ொணவர்கள் ட்டுப
ங்பகற்க தகுதிப் ம றுவர்.
ப ொட்டியொளர்கள், ப ொட்டியன்று வழங்கப் டும் மூன்று
விளக்கக்கட்டுறர தறலப்புகளில், ஏதொவது ஒரு தறலப்ற த்
பதர்ந்மதடுக்கப் ணிக்கப் டுவர்.
எழுதுத்தொள் ஏற் ொட்டுக் குழுவிைரொல் வழங்கப் டும். எழுது
உ கரணங்கள் ப ொட்டியொளர்கபள சுய ொகக் மகொண்டு வர
பவண்டும்.
150 மசொற்களுக்கும் குறையொ ல், கட்டுறர எழுதப் ை
பவண்டும்.
45 நிமிைங்கள் ட்டுப வழங்கப் டும். கூடுதல் பநரம்
வழங்கப் ை ொட்ைொது.
கட்டுறரயில் உணர்வுகறளத் தூண்டும் வறகயில் இைம்,
தம், அரசியல், தனி னித தொக்குதல் இருத்தல் கூைொது.

4.0

ங்பகற் ொளருக்கொை தகுதி
4.1

5.0

ொநிலத்தில் முதலொம் , இரண்ைொம் நிறல மவற்றியொளர்கள்
பதசிய நிறல ப ொட்டிக்குத் தகுதிப் ம றுவர்.

புள்ளிகள் வழங்கும் முறை
5.1

5.2

ஒவ்மவொரு ப ொட்டியொளரும் விறைக்குழுவிைரொல்
நிர்ணயக்கப் ட்ை புள்ளிப் ட்டியல் வழி திப்பிைப் டுவர்.
ஒபர ொதிரியொை புள்ளிகள் ம றும் ப ொட்டியொளர்களின்
மவற்றிநிறல கீழ்க்கொணும் கூறுகளின் முறைபய அதிகப்
புள்ளிகள் ம றுவதன்வழி பதர்ந்மதடுக்கப் டுவர்.
i.
ii.

6.0

எழுத்து
றைப்பு

ஏறைய தகவல்கள்
6.1

எவ்வித விதிமுறை ொற்ைங்களும் சிலொங்கூர்
விறைக்குழுவின் அதிகொரத்திற்குட் ட்ைது.

ொநில

பதசிய வறக தமிழ்ப் ள்ளிகளுக்கொை ப ச்சுப்ப ொட்டி
( டிநிறல 2)

1.0

ப ொட்டி
1.1

2.0

பநொக்கம்
2.1
2.2
2.3
2.4

3.0

ொணவர்களுக்கிறைபய ப சும் ஆற்ைறல ப ம் டுத்துதல்.
ல்வறக மூலங்களிலிருந்து வொசிப் றத ஊக்குவித்தல்.
ஆக்கச்சிந்தறைபயொடு சிந்திக்கும் திைறைப் ம ருக்குதல்.
ொணவர்களின் தன்ைம்பிக்றகறயயும் சுய ஆற்ைறலயும்
ப ம் டுத்த உதவுதல்.

விதிமுறை
3.1

3.2
3.3
3.4

4.0

பதசிய வறக தமிழ்ப் ள்ளிகளுக்கொை ப ச்சுப்ப ொட்டி.
( டிநிறல 2)

பதசிய வறக தமிழ்ப் ள்ளிகளில் யிலும் டிநிறல இரண்டு
(ஆண்டு 4முதல் ஆண்டு 6 வறர) ொணவர்கள் ட்டுப
ங்பகற்க தகுதிப் ம றுவர்.
ப ச்சுப்ப ொட்டியின் உறர மகொடுக்கப் ட்ை
கருப்ம ொருள்களின் அடிப் றையில் ட்டுப இருக்க பவண்டும்.
ஒவ்மவொரு ப ொட்டியொளருக்கும் 5 நிமிைங்கள் வழங்கப் டும்.
உறரயில் உணர்வுகறளத் தூண்டும் வறகயில் இைம், தம்,
அரசியல், தனி னித தொக்குதல் இருத்தல் கூைொது.

பதசியநிறல ங்பகற் ொளருக்கொை தகுதி
4.1

ொநிலத்தில் முதலொம் , இரண்ைொம் நிறல மவற்றியொளர்கள்
பதசிய நிறல ப ொட்டிக்குத் தகுதிப் ம றுவர்.

5.0

தறலப்பு
5.1

ப ச்சுப்ப ொட்டியின் உறர கீழ்க்கொணும் ஏபதனும் ஒரு
கருப்ம ொருளில் இருத்தல் பவண்டும்:
i.
ii.
iii.

6.0

தமிழ்ச் சொன்பைொர்
தமிழ்ம ொழி
தமிழர்களின் ண் ொட்டு விழொக்கள்

கொல வறரயறை
6.1
6.2
6.3

ஒவ்மவொரு ப ொட்டியொளருக்கும் 5 நிமிைங்கள்
வழங்கப் டும்.
4-வது நிமிைத்தில் ஒரு முறை ணி ஒலிக்கப் டும்.
5-வது நிமிைத்தில் இரு முறை ணி ஒலிக்கப் ட்டு ப ொட்டி
பநரம் முடிந்தறத அறிவிக்கப் டும்.

7.0 புள்ளிகள் வழங்கும் முறை
7.1 ஒவ்மவொரு ப ொட்டியொளரும் கீழ்க்கொணும் கூறுகளின்
அடிப் றையில் திப்பிைப் டுவர்:
கருத்து
: 20 புள்ளிகள்
றைப்பு
: 20 புள்ளிகள்
உச்சரிப்பு : 10 புள்ளிகள்
ம ொத்தம் : 50 புள்ளிகள்

7.2 ஒபர ொதிரியொை புள்ளிகள் ம றும் ப ொட்டியொளர்களின்
மவற்றிநிறல கீழ்க்கொணும் கூறுகளின் முறைபய அதிகப்
புள்ளிகள் ம றுவதன்வழி பதர்ந்மதடுக்கப் டுவர்.
i.
றைப்பு
ii. கருத்து
iii. உச்சரிப்பு

8.0

பதசியநிறலயில் ங்பகற்பு
8.1

9.0

அறைத்துப் ங்பகற்பு ொரங்களும் உறர டிவங்களும்
பதசியநிறல விறைக்குழுவிைருக்கு அனுப்பி விடுதல்
பவண்டும்.

ஏறைய தகவல்கள்
9.1

எவ்வித விதிமுறை ொற்ைங்களும் சிலொங்கூர்
விறைக்குழுவின் அதிகொரத்திற்குட் ட்ைது.

ொநில

பதசிய வறக தமிழ்ப் ள்ளிகளுக்கொை கவிறத றைத்தல்
ப ொட்டி
( டிநிறல 2)
1.0

ப ொட்டி
1.0

2.0

பநொக்கம்
2.1
2.2
2.3

3.0

பதசிய வறக தமிழ்ப் ள்ளிகளுக்கொை கவிறத றைத்தல்
ப ொட்டி . ( டிநிறல 2)

கவிறத றைக்கும் திைறை ப ம் டுத்துதல்.
தமிழ் இலக்கியத்றதத் துய்த்துணர்தல்.
ொணவர்களின் தன்ைம்பிக்றகறயயும் சுய ஆற்ைறலயும்
ப ம் டுத்த உதவுதல்.

தகுதி / விதிமுறை
3.1

3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

தமிழ்ப் ள்ளிகளில் யிலும் டிநிறல இரண்டு
(ஆண்டு
4முதல் ஆண்டு 6 வறர) ொணவர்கள் ட்டுப
ங்பகற்க
தகுதிப் ம றுவர்.
ரபுக் கவிறதகள் ட்டுப அனு திக்கப் டும்
பதர்ந்மதடுக்கப் ட்ை கவிறதயின் நகல் திவு ொரத்பதொடு
இறணக்கப் ை பவண்டும்.
ப ொட்டியொளர் கவிறதறயப் ொைலொகப் ொைக்கூைொது.
கவிறத னுவறலப் ொர்த்துக் மகொண்பை வொசிக்க
அனு திக்கப் ை ொட்ைொது.
கவிறதயில் உணர்வுகறளத் தூண்டும் வறகயில் இைம்,
தம், அரசியல், தனி னித தொக்குதல் இருத்தல் கூைொது.

4.0

பதசியநிறல ங்பகற் ொளருக்கொை தகுதி
4.1

5.0

ொநிலத்தில் முதலொம் , இரண்ைொம் நிறல மவற்றியொளர்கள்
பதசிய நிறல ப ொட்டிக்குத் தகுதிப் ம றுவர்.

TAJUK /

5.1

தறலப்பு

ப ொட்டியொளர்கள் கீழ்க்கொணும் ஏபதனும் ஒரு கருப்ம ொருளில்
கவிறதறயத் பதர்ந்மதடுக்கலொம்:
i.
ii.
iii.
iv.
v.

6.0

கொல வறரயறை
6.1
6.2
6.3

7.0

ம ொழி
ண் ொடு / கலொச்சொரம்
கல்வி
நன்மைறி
நொட்டுப் ற்று

ஒவ்மவொரு ப ொட்டியொளருக்கும் 3 நிமிைங்கள் வழங்கப் டும்.
2-வது நிமிைத்தில் ஒரு முறை ணி ஒலிக்கப் டும்.
3- வது நிமிைத்தில் இரு முறை ணி ஒலிக்கப் ட்டு ப ொட்டி
பநரம் முடிந்தறத அறிவிக்கப் டும்.

புள்ளிகள் வழங்கும் முறை
7.1

ஒவ்மவொரு ப ொட்டியொளரும் கீழ்க்கொணும் கூறுகளின்
அடிப் றையில் திப்பிைப் டுவர்:
குரல் வளம்
: 10 புள்ளிகள்
உச்சரிப்பு
: 10 புள்ளிகள்
உைல்ம ொழி
: 10 புள்ளிகள்
சரளம்
: 10 புள்ளிகள்
றைப்பு
: 10 புள்ளிகள்
ம ொத்தம்
: 50 புள்ளிகள்

7.2

ஒபர ொதிரியொை புள்ளிகள் ம றும் ப ொட்டியொளர்களின்
மவற்றிநிறல கீழ்க்கொணும் கூறுகளின் முறைபய அதிகப்
புள்ளிகள் ம றுவதன்வழி பதர்ந்மதடுக்கப் டுவர்:
i. குரல் வளம்
ii.

8.0

PENYERTAAN

8.1

9.0

உைல்ம ொழி

/ பதசியநிறலயில் ங்பகற்பு

அறைத்துப் ங்பகற்பு ொரங்களும் கவிறத டிவங்களும்
பதசியநிறல விறைக்குழுவிைருக்கு அனுப்பி விடுதல்
பவண்டும்.

HAL-HAL LAIN /

9.1

ஏறைய தகவல்கள்

எவ்வித விதிமுறை ொற்ைங்களும் சிலொங்கூர்
விறைக்குழுவின் அதிகொரத்திற்குட் ட்ைது.

ொநில

ஆக்கம் :
சிலொங்கூர் ொநில தமிழ்ப் ள்ளி தறலற யொசிரியர்கள் ன்ைம்
&
சிலொங்கூர் தமிழொசிரியர்கள்

