
தேசி மொறித் ேகைக ேிப்படீ்டுப் பரீட்கச (NLQ) ன்மொல் ன்ன? 

 தேசி மொறித் ேகைக (NLQ)ேிப்படீ்டுப் பரீட்கசொனது அசொங்ை நிர்லொை 
சுற்மமிக்கை         இன் 05 ஆம் பந்ேிின் பிைொம் அசைரு மொறிைள் 
ேிகைக்ைரத்ேினொல் நடொத்ேப்படும் அச தசகலின் சைய துகமைகரமம் 
பிேிநிேித்துலப்படுத்தும் அலுலயர்ைகரப் தபொன்று, மொறித் தேர்ச்சிக லிருத்ேி 
மசய்லேன் தபரில் ஆர்லம் ைொட்டும் கன ேப்பினர்ைரினதும் மொறித் தேர்ச்சிக 
அரலிடும் மபொருட்டு லடிலகக்ைப்பட்ட, தேசி ட்டத்ேில் அங்ைீைொமுகட 
பரீட்கசொகும்.  

 ஆேயொல் இப் பரீட்கசக்குத் தேொற்றும் பரீட்சொர்த்ேி மொறிின் சைய துகமைளும் 
உள்ரடங்குொறு பந்ே அமிகலக் மைொண்டிருத்ேல் தலண்டுமன ேிர்பொர்க்ைப்படுைிமது.  

 மொறித் தேர்ச்சி ேிப்படீ்டு லறிமுகமைரின் படி மசலிடுத்ேல், லொசிப்பு, ழுத்து 
ற்றும் தபச்சு ஆைி 4 கூறுைளும் ேிப்பிடப்படும். எவ்மலொரு கூறுைகரமம் 
பரீட்சிப்பேற்ைொை லினொத்ேொள்ைள் மலவ்தலமொைத் ேொரிக்ைப்பட்டு, 4 பரீட்கசைள் 
நகடமபறும். பரீட்கசில் சித்ேிகடலேற்ைொை அவ் எவ்மலொரு பரீட்கசிலும் 
மலவ்தலமொை 40%  குகமந்ேபட்ச புள்ரிொைப் மபறுேல் தலண்டும்.  இந் நொன்கு 
பரீட்கசைரிலும் மபற்றுக் மைொள்ரப்படும் புள்ரிைரின் சொசரிக்ைகலொை 
ேலரிகசப்படுத்ேப்படுலதேொடு, தேனும் எரு பரீட்கசில் அப் புள்ரி ட்டத்கேப் 
மபற்றுக் மைொள்ர முடிொேலிடத்து ேப்படுத்ேலுக்கு உட்படுத்ேப்பட ொட்டொது. 

 மபற்றுக் மைொள்ரப்படும் புள்ரிைரின் லசீ்சு பின்லருொறு ேலரிகசப்படுத்ேப்படும். 

புள்ரிைரின் லசீ்சு ேம் 

 

100 – 80 A 

79 – 65 B 

64 – 50 C 

49 – 40 S 

39 - 0 F 

 

 அசொங்ை நிர்லொை சுற்மமிக்கை         இன் 05:01:02 ஆம் பந்ேிின் பிைொம் அச 
தசகலிலுள்ர லதனுமொரு அச அலுலயர் ேன்னொர்லொை ற்கம அசைரு 
மொறிகக் ைற்பேற்கும், அேன் மூயம் ைடகொற்றுலேற்கும் ஆர்லம் 
ைொட்டுபலொின், அவ்லொமொன அலுலயர்ைரின் அமிகல ேிப்பிடுலேற்கும், 



ஊக்ைப்படுத்துலேற்குொை இத் தேசி மொறித் ேகைக (NLQ) ேிப்படீ்டுப் 
பரீட்கசின் புள்ரி ட்டத்கே அடிப்பகடொைக் மைொண்டு எரு ேடகல ட்டும் 
லறங்ைப்படும் ஊக்குலிப்புக் மைொடுப்பனவு ற்றும் ஏய்வூேிற்ம சம்பரதலற்மம் 
ஆைிகல பின்லருொறு மசலுத்ேப்படும். இேன் தபொது ேம் C அல்யது அேனிலும் 
தற்பட்ட ேகைகைகரப் மபறுதலொருக்கு ட்டுத இக் மைொடுப்பனவு 
உரித்ேொனேொகும்.  

புள்ரிைரின் லசீ்சு ேம் எரு ேடகல ட்டும் 
லறங்ைப்படும் 
ஊக்குலிப்புக் 
மைொடுப்பனவு 

ஏய்வூேித்துடன் 
தசர்க்ைப்படொது 
ொேொந்ேம் 
லறங்ைப்படும் 
மைொடுப்பனவு 

80 – 100 A ரூ. 25,000.00 சம்பரதலற்மத்ேிற்குச் 
சனொனக் 
மைொடுப்பனவு 

 

65 – 79  B ரூ. 20,000.00 சம்பரதலற்மத்ேிற்குச் 
சனொனக் 
மைொடுப்பனவு 

 

50 - 64 C ரூ. 15,000.00 சம்பரதலற்மத்ேிற்குச் 
சனொனக் 
மைொடுப்பனவு 

 

 ஊக்குலிப்புக் மைொடுப்பனகலப் மபறுலேற்குத் ேகைக மபறும் உத்ேிதொைத்ேர்ைள் 
மேொடர்ந்தும் மைொடுப்பனகலப் மபம தலண்டுொின் 05 லருடங்ைளுக்கு எரு ேடகல 
இப் பரீட்கசக்குத் தேொற்மி 50 புள்ரிைளுக்கு தயேிைொைப் மபறுேல் 
ைட்டொொனேொகும். 

 உத்ேிதொைத்ேர் எருலர் ந்ேமலொரு பரீட்கசிலும் அேற்கு முந்கே பரீட்கசில் 
மபற்றுக் மைொண்ட ட்டத்கே லிட உர் புள்ரி ட்டத்கேப் மபற்றுக் மைொள்லொொின், 

அவ் உத்ேிதொைத்ேருக்கு அலர் ஆம்பத்ேில் மபற்றுக் மைொண்ட மைொடுப்பனலிற்கும் 
உர் புள்ரி ட்டத்ேிற்ைொன மைொடுப்பனலிற்கும் இகடியொன லித்ேிொசத 
மசலுத்ேல் தலண்டும் ன்பதேொடு, உத்ேிதொைத்ேர் எருலருக்கு ேது தசகலக் 
ைொயத்ேில் மபற்றுக் மைொள்ரக் கூடி உர்ந்ேபட்ச மேொகை ரூ. 25000.00 ஆகும். 



 உத்ேிதொைத்ேர் எருலர் பின்பு எரு சந்ேர்ப்பத்ேில்  முன்னர் மபற்றுக் மைொண்ட புள்ரி 
ட்டத்கே லிடக் குகமலொனப் புள்ரி ட்டத்கேப் மபற்றுக் மைொள்லொொின், 

ஆம்பத்ேில் மபற்றுக் மைொண்ட மைொடுப்பனவு ந்ேமலொரு சந்ேர்ப்பத்ேிலும் ீர 
அமலிடப்பட ொட்டொது. 

 ற்கம அசைரு மொறித் தேர்ச்சிக்ைொன ஊக்குலிப்புக் மைொடுப்பனவு 
லறங்ைப்படுலது மேொடர்பில் ேற்தபொது நகடமுகமிலுள்ர 2007.02.09 ஆந் ேிைேி 
ற்றும் 03 / 2007 ஆம் இயக்ை அசொங்ை நிர்லொை சுற்மமிக்கைொனது, அேன் 
ற்பொடுைளுக்ைக ஊக்குலிப்புக் மைொடுப்பனவுைகரப் மபறும் 
உத்ேிதொைத்ேர்ைளுக்குப் பொேிப்புக்ைள் ற்படொே லகைில் இச் சுற்மமிக்கைின்  

ற்பொடுைள் அமுல்படுத்ேப்படும் ேிைேி மேொடக்ைம் இத்துச் மசய்ப்படும். 

 


