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அறி�கம 

  

அரசக�ம ெமாழிக ெகாாளகளகச  ெசகற்ப�தவதறகாக 7/2007 ஆம  இகக அரச நிரவாக  றறறிகளகக�ன ்�ரகாரம அளன�த அரச 

உ�திிகாக�தரகரம அவரகா அரச ிசளவக�ல  ளைணத ெகாகா அரசக�ம ெமாழிக் ிமஇதிகமாக உா் ஏளனக அரசக�ம 

ெமாழிக�ல ிதரசசிகளாக  ிவகபம் அதறகளமக சிஙக் ெமாழிக�னால அரச ிசளவக�ல  ளைணத ெகாகா உ�திிகாக�தரக்ால 

சி�திகளாக ிவக்க அரசக�ம ெமாழி ிதரசசிக�ன ன வத ெதா்திக�ன தமிழ ்ாா�திிா�தின உா்ாககம  தில 

்றிப்�ாப்ிபா்த்   

அரசக�ம ெமாழிக ெகாாளகளகச ெசகற்ப�தவதறகாக அளமசசரளவக�னால நிகமிககப்ிா கலவ�கஇா்ர ்�வ�னால 

�னளவககப்ிா  ிநாககஙகா மற்ம உா்ாககஙகள் ம�றாமல அதறகளமக  ப ்ாா�திிாம தகா�ககப்ிபா்த் அவவாிற 

 ரகாாம ெமாழிகாக தமிழ ெமாழிளகக கற்ம ி்ாத நநஙகா ளகககப்ப�த ிவக்க அறி�ய ஆறறல மற்ம மனப்ானளம 

என்னளவகா  ப ்ாா�திிா�தில  உா்ாககப்ிபா்ன்  ரகாாம ெமாழிளகக கறறல மற்ம கற்�க்ம வழி�ளறகா  மற்ம 

கறளக ெநறிக�ன மதிப்ப் வழி�ளறகா  ப ்ாா�திிா�தில உா்ாககப்ிபா்ன் 

்ாா�திிா�ளத அ்ப்ளாகாகக ெகாகப தகா�ககப்பம ்ாாப  �தகம கறளகெநறிளக  ெசகற்ப�தவதற் வழிககாிாஇாக 

 �க்ம் கறளகெநறிக�ன கறறல மற்ம கற்�க்ம ெசகற்ாபகள் அதன்் ��ஙகளம�தகெகாா் ிவகபம் அதறகாக  ரகாாம 

ெமாழிக�ளனக கற்��த்க் உ�க ்க�றசிளகப ெ்றற நனறாக உசச�ககக்்க வ்வா்ரகள்  வழங்வத  ்க�்னரகரக் மிக 

அவசிகமா்ம் காரைம தமிழ ெமாழிக�ல �இிகா மா்ம ெ்ா�த க��த மாறிவ�பம் ரய றய இய ்ய ழய னய ை �இிகள்ச ச�காக 

உசச�ககக ்்க ஆசி�கரகா �ககிகம் அத மிபமலஇ அய ஆய  ய  ய உய எய ஏய கய சய தய ்ய றய ா  ஆகிக எ��தகக்கன 

மாறெறாஇிகள்�ம ச�காக உசச�ககக ்்க ஆசி�கரக்ால கற்�ககப்ா ிவகபம 

ேநாணக்       

1. தின�ம எ்களமகான கஇணதளரகாாலக்கல  ளைவதறகாக ிகிால மற்ம ி்ச � திறளன ிமம்ப�தல்  

2. ந்ர மற்ம  ாப ெ்கரகள் வாசிப்தற் வாசிப � திறளன ிமம்ப�தல் 

3. ெ்கரகா மற்ம �கவ�கள் எ�தவதற் எ��த� திறளன ிமம்ப�தல் 

4. அறிவ��தலகள்  வாசி�த வ�்ங�்  திதிற ேமே ப்தத�த 
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கேத� மேம் கேப�ண�் வழி�ித 

 ரகாாம ெமாழிக�ளனண கற்�க்ம ி்ாத வ�ிசாமான கறறல மற்ம கற்�க்ம வழி�ளறகா ்கன்ப�தப்பகிறன் அவவாறான 

வ�ிசா வழி�ளறகள்ப ்கன்ப�திப ்க�்நரகரக்  ரகாாம ெமாழிகாக தமிழ ெமாழிக�ளனக கற்�ப்த ்க�ா்தாக  �க்ம் 

கறளகெநறிக�ளனப ்க�்ிவா�க்  ப ்ாா�திிா�தில ்றிப்�ாப்ிபா் ்ாா உா்ாககஙகள் வழங்மி்ாத ்கன்ப�தக்்க 

வழி�ளறகா மற்ம கற்�க்ம உ�திகா க ழ ்றிப்�ாப்ிபா்ன் தமிழில உசச�ப   மா்ம ி்ாத க��த மா்்பம் ஆகிவ தராதர 

உசச�பள் ஆசி�கரகா கிாாகம கற்�கக ிவகபம் 

1. ிநர் �ளறகா (Direct method)  

2.  இககை ெமாழிெ்கரப   �ளற (Grammar translation method)  

3. ்�ரிகாக �ளற (Applied method)  

4.  �ெமாழி �ளற (Bilingual method)  

5. எ��த வ்வ �ற்ளம �ளற (Shape similarity method)  

6. �இிப  �ளற (Phonetic method) 

7. �இி�ான ்்க ெமாழி �ளற (Audio lingual method)  

8. ிதரணெதபககப்ிா �ளறளம/ ்ன�க �ளற (Eclectic method)  

9.  இ�ைர� சாரணத / அறிவாறறல (Cognitive method) 

10. �ழநிளஇ �ளற (Situational method) 

11.  கறளக �ளற (Natural method) 

12. வ�காம நிளனவாறறல �ளற (Mimicry memorization method) 
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மதிபபப் மேம் மதிபபப்  ெச ேபா்  

அரசக�ம ெமாழி ிதரசசிளகப ெ்்வதற் ெதா்தி ன ஆக தகா�ககப்ிா ்ாா�திிா�ளதச ெசகற்ப�தவதற் 100 மை��திகாஇஙகா 

�தககப்ிபா்ன் ்ாா�திிாதிற் அளமவாக அரசக�ம ெமாழி திளைகக்�தினால நாா�தப்பம கறளகெநறிக�னி்ாத மதிப்ப் 

ெசகற்ாப  ரகப வளககாக  நளாெ்்ம்  

1. கறளகெநறிக�ன  ளாக�ல நளாெ்்ம மதிப்ப்்  

2. கறளகெநறிக�ன  ்திக�ல நளாெ்்ம மதிப்ப்்  

 

1.  கேிகெநதி �ன  ிட �� நிடெபம் மதிபபப்த 
 
 ங் கறளகெநறிக�ளனப ்க�்ிவார கறளகெநறிக�ன  ளாக�ல அ்கக் மதிப்ப்கரக் உி்ப�தப்பவாரகா் தகா�ககப்ிா 

மதிப்ப் சாதனஙகள் உ்ிகாகி�த நாா�தப்பம மதிப்ப்  ெசகற்ாப ்ளறணதத 2ை மை��திகாஇஙகரக் �� �ளற 

நாா�தவதற் உ�ிதசிககப்ிபா்த் �னமாதி� மதிப்ப் சாதனஙகா அரசக�ம ெமாழிகா திளைகக்�தினால வழஙகப்பம் 

 ளத� தவ�ர கறறல மற்ம கற்�க்ம ெசகற்ாி்ன  ளாக�ல ஆிஇாசக�னால கறளகெநறிக�ளனப ்க�்ிவார மதிப்�ாப்பவர 

என் எதிர்ாரககப்பகிறத் ெதாாரசசிகாக மதிப்ி்பச ெசகற்ாி்னால எதிர்ாரப்த கறளகெநறிக�ளனப ்க�்ிவா�ன உ�ிதச 

கறறல ெ்்ி்ளறப ெ்ற்ா் மிாஙகள் அறிணத ெகாாரவதற்ம அதறகளமக அப�தவ�ம கறறல ெசகற்ாபகள் 

��ஙகளமப்தறகான வாயப கள் வழங்வதற்மா்ம் உ�ிதச கறறல ெ்்ெ்்கள்ப ெ்றறிராத கறளகெநறி ்க�்ிவா�ன 

உ�ிதச கறறல ெ்்ி்ளற ெ்ற்ெகாாரவதறகாக த்ணத நாவ்களககா ஆிஇாசகரக்காம  �ணத எதிர்ாரககப்பகிறத் உ�ிதச 

கறறல ெ்்ெ்்கள்  னஙகாக்தற்ப ்ாா�திிா�தில ்றிப்�ா்ிபா் கறறல ெ்்ெ்்கா வழிகாிாஇாக  �க்ம் 
 
 
 
 
 
 



 
 

2. கேிகெநதி �ன � வ�� நிடெபம் மதிபபப்்  

 ம மதிப்ி்பச ெசகற்ாப  ரகப கிாஙக்ாக  நளாெ்்ம்  

எ��தப ் ிளச                  மதிபெ்ககா ன00     (ிநரம 01 மை��திகாஇமல  

ெசகன�ளறப ் ிளச (வாயயஇல  மதிபெ்ககா 600      (ிநரம 30 நிமிாமல   
 
எ��தப ் ிளச  இஙளக ் ிளச திளைகக்�தினா்ம ெசகன�ளற ் ிளச (வாயெமாழில அரசக�ம ெமாழிகா 

திளைகக்�தினா்ம நாா�தப்பம் அரசக�ம ெமாழி ிதரசசிக�ல சி�திகளாவதற் எ��தப ் ிளச மற்ம வாயயஇ ் ிளச 

 ரக்்ம சி�திகளாவத அவசிகமா்ம் எ��த மற்ம வாயெமாழி ் ிளசகரககாக ்ாா�திிா�தில ்றிப்�ிபா் கறறல 

ெ்்ி்்கள் அ்ப்ாகாகக ெகாகப மதிப்ி்பச ்ற்கா தகா�ககப்பம.  �ன மாதி� எ��த மற்ம ் ிளச சாதனஙகா 

மற்ம மதிப்ி்பச ெ்்ி்்கா ்ற்ககா அரசக�ம ெமாழிகா திளைகக்�தினால வழஙகப்பம்  
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அ

இ

்  

ிநாககம உா்ாககம கறறல ெ்்ி்்கா  கறறல மற்ம 

கற்�க்ம  வழி�ளற  

ிநரம  

(மை��தி

காஇமல 

1   1.1 வ�னாச ெசாறகள்ப 

்கன்ப�தி 

ெ்ா�ிகா ்றறி  

வ�ன�வர 

1.2 ி்ாதம/  ி்ாதாத 

ிவ�ம/  ிவகாாம 

 �க்/  லளஇ 

ெசாறகள் ளவ�தக 

களதககப ்ழ்வர 

1.3 ஏவல வ�ளனளக  

அறிவர 

1.4 உம 

 ளாநிளஇளகப 

்கன்ப�தவர 

• சிற்க்ச சாளஇக�ல  

நளாெ்றற  

உளரகாால 

• வ�னா வ�ன�தல  

• எனனன 

• ஆன 

•  இககம 

• ி்ாதம/ ி்ாதாத 

• ிவ�ம/ ிவகாாம 

•  �க்/  லளஇ 

• உம 

• ஙிகா/ உஙிகா  

ி்ானற ெசாறகள்ப 

்கன்ப�ததல 

• சிற்க்ச சாளஇக�ல 

உளரகாாளஇ ்ழ்வர 

• “எனன”  எனற  வ�னாச 

ெசாறகள்ப ்கன்ப�தி  

வ�னா வ�ன�வர 

• 1- 10 வளரக�இான 

 இககஙகள்ப  

்கன்ப�தவர் 

• ி்ாதம/ ி்ாதாதய 

ிவ�ம/ ிவகாாமய 

 �க்/  லளஇய உம 

எனற ெசாறகள் 

சணதரப்திறிகற் 

்கன்ப�தவர   

• வ�னா 

வ�ன�தல 

• எப�தகாிால 

• ்�ன்றறல  

• ்ா�திர ந்ப   

•  �ெமாழி 

�ளற  

03 

2 2.1 எ��தககா    

எ�தவர 

2.2 எ�தம திறளன 

ெவ்க்ப�தம 

வ�தமாக 

ெசாறகள் 

எ�தவர்  
 

• ாய்யமயகயசயவயகயதயஅ  

எ��தகள்  

எ�ததல  

• அவ எ��தககள்ப 

்கன்ப�தி 

ெசாறகா எ�ததல 

• ாய்யமயகயசயவயகயதயஅ  

ஆகிக எ��தககள்ப  

்கன்ப�தி  ெசாறகா 

எ�தவர  

 
 
  

• எப�தகாிால  

• ்�ன்றறல  

• ்ா�திர ந்ப   

•  �ெமாழி 

�ளற 

02 
 
 
 
 



3 3்1்வாயயஇ 

வசனஙகள் உ�க 

வளகக�ல ி்சசில 

 ப்ப�தவார   

3்2் ��வர ��வளர  

அறிணத ெகாா்ல 

3்3்  னளரய ளர 

ிவற்ளம 

உ� கள் அறிவர 

3்ன் மாதஙக்கன 

ெ்கரகள் அறிவர 

 

• ��வர ��வளர  

அறிணத ெகாா்ல 

• நனறிளக� 

ெத�வ��தல  

• ிவற்ளம  

“ னளர” 

• மாதஙக்கன 

ெ்கரகள்க 

்்தல 

• ��வர ��வளர  

அறிணத ெகாா்ல 

நனறிளக� ெத�வ��தல  

• “ னளர” உ� ான   

்்க ெ்கரச ெசாறகா 

ெகாகா 

வாககிகஙகள்ச 

ெசால்வர்  

• வ�னா ெசாறகள்ப 

்கன்ப�தி 

மறறவரகள்ப ்றறி 

வ�சா�ப்ர்  

• தனளனப ்றறிக 

தகவலகள்க ்்வார 

• வ�னா வ�ன�தல  

• எப�தகாிால  

• ்ா�திர ந்ப   

•  �ெமாழி 

�ளற 
 

02 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ன் 4.1 உ�க ெசாறகள்ப 

்கன்ப�தி 

வழிகள்�ம 

்றிகப்கள்�ம  

்்வார  

4.2 அஙளகய  இளசய 

உஙளக  ிபப

ெ்கரகள் ளவ�த 

ி்சப்ழ்வர 

4.3 க்ய உக்ய அக்ய 

 ளஇ ிவற்ளம 

உ� கள் அறிவர 

• வழி ்றல 

• வஇதப்ககம 

 ாதப்ககமய �னய 

்�ன 

• அஙளகய  இளசய 

உஙளகய எஙளகன 

• தான 

• ெசாறகள் வாசிப்ர 

• ிவற்ளம 

க்/உக்ய அக்  

 ளஇி்ானறவளற 

அறிதல 

• ஏகளக ெசால்�  

• எதிரகாஇ வாககிகம 

அஃறிளைக�ல ி்சப 

்ழ்தல 

• ச�கான வழி 

்றிகப்கள்க ்்வார  

• ஏவல வ�ளன�ாக சி் 

வாககிகஙகா ்்வர   

• அஙளகய  இளசய 

உஙளகய எஙளகன 

ெசாறகள் ளவ�த 

வாககிகம அளமப்ர 

• -தான எனற ெசால 

உ�ள்  ்கன்ப�தவர 

• வ�ளன எசச ெசால 

அளமபள்ப ்�ன்றறி 

வாககிகஙகள்ச 

ெசாலவர் 

• ஏகளக ெசால்�ள் 

்கன்ப�தவர 

• எப�தகாிால 

• ்ா�திர ந்ப   

•  �ெமாழி 

�ளற 
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• எதிரகாஇ வாககிகம 

அஃறிளைக�ல 

5  5.1. எ��தககா    

எ�தவர 

5.2. எ��தம திறளன 

ெவ்க்ப�தம 

வ�தமாக ெசாறகள் 

எ�தவர் 

• ரய றய இய ்ய ழ ஆ 

எ��தககள்  

எ�ததல 

• ஆ உக�ரெமய 

எ��தககா 

• ெசாறகா எ�ததல 

• எ��தககள்ச ச�காக 

எ�தவர 

• ஆ உக�ரெமய 

எ��தககா எ�தவர 

• ச�காக ெசாறகள்  

எ�தவர 

• எப�தகாிால 

• ்�ன்றறல 

• ்ா�திர ந்ப   

• ெசகல�ளற 

ெசகற்ாப  

• எ��த வ்வ 

�ற்ளம �ளற 

• �இிப  �ளற 

02 

6.  6.1. உளரகாாஇின 

ி்ாத வ�ளன 

எசசஙகள்ப 

்கன்ப�தவர  

6.2. ெசாறகள்ப 

்கன்ப�தி  

ிதளவகள்க 

்்வர 

6.3.  இககஙகள் 

அறிவர 

6.4. ிநர�ளதக ்்வர 

6.5. வார நாிகள்  

அறிவர  

6.6. க்ய உக்ய அக்ய � 

ிவற்ளம 

உ� கள் அறிவர 

• வ�னா வ�ன�தல  

• எஙளகன  

• எ�திளனன  

• எனனன  

• வ�ளன எசசம 

•   இககம எ�ததல 

•  ிநர�ளதக ்்தல 

• வார நாிக்கன 

ெ்கரகா 

• ிவற்ளம 

க்/உக்ய அக்ய � 

ி்ானறவறளற 

ளவ�த களதககப 

்ழ்தல 
 
 
 
 

• “எ�திளன” “எஙளக” 

எனற  வ�னாச 

ெசாறகள் ்கன்ப�தி  

வ�னா வ�ன�வர 

• வ�ளன எசச�ளத 

்ழ்வர 

• க்/உக்ய அக்ய � 

உ� ான ்்க ெ்கரச 

ெசாறகா ெகாகா 

வாககிகஙகள் 

ெசால்வர் 

• ெ்கர எசசம ெகாகா 

வாககிகஙகள்  

்்வர் 

• வார நாிக்கன 

ெ்கரகள்  ்்வர 

• 11-20 வளரக�இான 

 இககஙகள்க ்்வர 
 
 

• வ�னா வ�ன�தல  

• எப�தகாிால 

• ்�ன்றறல 

• ்ா�திர ந்ப    

• எ��த வ்வ 

�ற்ளம �ளற 

• �இிப  �ளற 
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7.  7.1. உளரகாாஇின 

ி்ாத 

வ�ளனகளாகள்�

ம 

ெ்கரளாகள்�ம 

்கன்ப�தவர  

7.2. ிநாயகள்ப ்றறி 

்்வர 

7.3.  இககம எ�தவர 

 

 

 

• “ஆய”ய “ஆன” 

உ� கரளாக 

ெசாறகள்ப 

்கன்ப�தி 

வாககிகஙகள் 

்்தல  

• ிநாயகா ்றறி 

்்தல  

• ெசயதய ்்ச  

வ�ளன எசசம 

• ெசாறகா எ�ததல 

•  இககம எ�ததல 

• (ச�கானல 

ெ்கெரசசம 

•  இககம 20 – 100 

வளர ்ழ்தல 

• “ஆய”ய “ஆன”  

உ� கரளாக 

ெசாறகள் ்கன்ப�தி 

வாககிகஙகள்க 

்்வர  

• 21-100 வளரக�இான 

 இககஙகள்க ்்வர 

• ெசயதய ்்ச  ி்ானற 

எசசஙகள்ப ்ழ்வர 

• வ�்த நிகழகாஇச 

ெசாலளஇ ளவ�தக 

களதககப ்ழ்வர 

• ெ்கெரசசம ச�கான 

எனற ெசாலளஇ  

ளவ�த வாககிகம 

உ�வாககிப ்ழ்வர 

•  இககம 21 -100 வளர 

்ழ்வர 

• வ�னா வ�ன�தல  

• எப�தகாிால 

• ்�ன்றறல 

• ்ா�திர ந்ப    

• எ��த வ்வ 

�ற்ளம �ளற 

• �இிப  �ளற 
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8.  8.1. எ��தககா    

எ�தவர 

8.2. எ�தம திறளன 

ெவ்க்ப�தம 

வ�தமாக ெசாறகள் 

எ�தவர் 

8.3. ெசாறகா எ�தம 

ி்ாத  

உ்பள்��தகக

ள்ப 

்கன்ப�தவர 
 

• எ��தககா  

எ�ததல 

• உ்ப்ாக 

எ��தககள்�ம 

ெசாறகள்�ம 

எ�ததல  

• ெசாறகள் 

வாசி�தல 

• வ�்த ி்ானற 

நிகழகாஇச ெசாறகா 
 
 

• எ��தகள்ச ச�காக 

எ�தவர நய னய ைய  ய 

ஙய   

• ெசாறகள்ச ச�காக  

எ�தவரய உசச�ககப  

்ழ்வர 

• எ��தககள்ச ச�காக 

எ�தவர  

• உ்பெ்��தககள்க 

ெகாகா  ெசாறகள் 

எ�தவர  
 

• வ�னா வ�ன�தல  

• எப�தகாிால 

• ்�ன்றறல 

• ்ா�திர ந்ப    

• ெசகல�ளற 

ெசகற்ாப  

• �இிப  �ளற 

• ்� �ளற  
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8.4. அய ஆய   

எ��தக்கன 

மாறெறாஇிகள் 

அறிவர  

• அய ஆய   

எ��தக்கன  

மாறெறாஇிகள் 

எ�தி உசச��தல  

• ளவ�திக�ான  

ிநாகா்க 

கஇணதளரகாால 

• அய ஆய   எ��தக்கன  

மாறெறாஇிகள்  

அறிணத ெகாாவர 

• ளவ�திக�ான  

ிநாகா்க 

கஇணதளரகாபம  

�ளறளகக ்்வர 

9.  9.1. உளரகாாஇின 

ி்ாத நிகழ காஇ 

வாககிகஙகள்ப 

்கன்ப�தவர 

 

• நிகழ காஇ வ�ளன 

�ற்கரளாக 

வாககிகஙகள் 

எ�ததல 

• 101-200  வளரக�இான 

 இககள் எ�ததல  

• நிகழ காஇ வ�ளன 

�ற்கள்ச ச�காகப 

்கன்ப�தி 

வாககிகஙகள்க 

்்வர 

• எ��தகள்ச ச�காக 

எ�தவர 

•  இககஙகள்க ்்வர 

(101-200ல 

 

• வ�னா வ�ன�தல  

• எப�தகாிால 

• ்�ன்றறல 

• ்ா�திர ந்ப    

• எ��த வ்வ 

�ற்ளம �ளற 

• �இிப  �ளற 

• ்� �ளற  
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10.  10.1. எ��தககா    

எ�தவர 

10.2. எ��தம திறளன 

ெவ்க்ப�தம 

வ�தமாக ெசாறகள் 

எ�தவர் 

10.3.   எ��தின 

மாறெறாஇிகள் 

அறிவர 
 
 
 
 

• வாெமாழி 

எ��தககள்  

எ�ததல 

• எ��த்ப கரளாக 

ெசாறகள் எ�ததல  

• ெசாறகா எ�ததல 

•   எ��தின 

மாறெறாஇிகள்  

எ�திப ி் தல   

                   

• வாெமாழி 

எ��தகள்ச ச�காக 

எ�தவர 

•   எ��தின 

மாறெறாஇிகள் எ�தி 

உசச�ககப ்ழ்வர  

• ெசாறகள்ச ச�காக 

எ�தவர 

• எ��தககள் ச�காக 

எ�தவார 

• ெசாறகள் எ�தவார 

• வ�னா வ�ன�தல  

• எப�தக காிால 

• ்�ன்றறல 

• ்ா�திர ந்ப    

• எ��த வ்வ 

�ற்ளம �ளற 

• �இிப  �ளற 
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11.  11.1. உளரகாாஇின 

ி்ாத எதிர காஇ 

வாககிகஙகள்ப 

்கன்ப�தவர் 

11.2. சர்மான 

வாககிகஙகள்ச 

ச�கான 

உசச�ப ான 

வாசிப்ார் 

11.3. எககா 300- 2000 

வளர அறிவர 

11.4. ிவற்ளம உ�  

�ய  ளஇ 

ஆகிகவறளற  

அறிவர 

11.5. எதிரகாஇ�ளத  

அறிவர 

• எதிர காஇ வ�ளன 

�ற்கரளாக 

வாககிகஙகள்க 

்்தல 

• எககா 300- 2000 

வளர 

• ிவற்ளம �ய 

 ளஇ 

ி்ானறவறளறப  

்கன்ப�ததல 

• நிகழ காஇ 

அஃறிளை 

ெசாறகள்ப 

்ழ்தல 

• எதிரகாஇ  

ெசாறகள்க 

்்தல 

• வளர/ ஆல/ எலஇாம 

ி்ானற ெசாறகள் 

ளவ�தக களதககப 

்ழ்தல 

• சர்மான      

அறிவ��தலகரக் 

உான ெசவ�மபப்ர  

• 300 �தல 2000 வளர 

ச�காக எக�வார 

• ிநர�ளதச ச�காகக 

்்வார 

• சர்மான 

வாககிகஙகள் 

வாசிப்ார் 

• நிகழ காஇ அஃறிளை 

ெசாறகள்ப ்ழ்வர 

• எதிரகாஇ ெசாறகள் 

ி்சப ்ழ்வர 

• ிவற்ளம �ய 

 ளஇ உ� கள் 

ளவ�த வாககிகஙகா 

உ�வாககப ்ழ்வர 

• வ�னா வ�ன�தல  

• எப�தகாிால  

• ்�ன்றறல  

• ்ா�திர ந்ப  

• ்க�றசி �ளற 

•  �ெமாழி 

�ளற 
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12.  12.1. எ��தககா    

எ�தவர 

12.2. எ��தம திறளன 

ெவ்க்ப�தம 

வ�தமாக ெசாறகள் 

எ�தவர 

12.3. உ எ��தின 

மாறெறாஇிகள் 

அறிவர 

• உக�ரெமய 

எ��தககா உயஊ  

எ�ததல 

• ச�காகச ெசாறகள் 

எ�ததல  

• ெசாறகள் வாசிப்ர  

• உ எ��தின 

மாறெறாஇிகள்  

எ�தி உசச��தல 

• உயஊ  உக�ரெமய 

எ��தககள்ச ச�காக 

எ�தவார  

• ெசாறகள்ச ச�காக 

எ�தவார 

• உ எ��தின 

மாறெறாஇிகள்  எ�தி 

உசச�ககப ்ழ்வர 

 

• வ�னா வ�ன�தல  

• எப�தகாிால 

• ்�ன்றறல 

• ்ா�திர ந்ப    

• எ��த வ்வ 

�ற்ம �ளற 

• �இிப  �ளற 

• ்க�றசி �ளற 
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13.  13.1. ்லிவ் 

சணதரப்ஙக்கல       

அறிவ��தலகரக்ச 

ெசவ�மப�த 

அதறிகற் 

ெசகற்பவார 

13.2. நா்ாணத 

ிதளவகள் 

அவசிகஙகள் 

நிளறிவறறிெகாாவ

தறகாக ்்கிக 

எ��த ெமாழி 

வாககிகஙகள் 

வாசிப்ார  

13.3. அிளாய  ிளாய  

ஓளாய ஆளஇ 

ிவற்ளம 

உ� கள் அறிவர 

13.4. 3000 க் ிமல 

 இககஙகள் 

அறிவர 

• ்லிவ்       

அறிவ��தலகா 

• ஆிஇாசளனகள் 

வாசி�தல  

• ெ்கரப ்இளககா 

வாசி�தல 

• �கவ�ளக  

வாசி�தல 

• அிளா/  ிளா/ 

ிளாய ஆளஇ/ ஓளா 

உ� கள்ப 

்ழ்தல 

• ெகாகப 

• ி்ாிப 

•  ஆளஇ 

•  இககம 3000- 

10000000 

• அறிவ��தலகள் 

வாசிப்ார  

• ஆிஇாசளனகள் 

வாசிப்ார  

• ்தவ�ப ெ்கரகள்ச 

ச�காக வாசிப்ார 

• ெ்கரப ்இளககள்ச 

ச�காக வாசிப்ார 

• �கவ�ளகச ச�காக 

வாசிப்ார 

• தனத ெ்கர மற்ம 

�கவ�ளக ச�காக 

எ�தவார 

• அிளா/  ிளா/ 

ிளாய ஆளஇ/ ஓளா 

ிவற்ளம 

உ� கள்ப ்ழ்வர   

• ெகாகபய ி்ாிப 

வ�ளன எசசஙகள்ப 

்ழ்வர 

• வ�னா வ�ன�தல  

• எப�தகாிால 

• ்�ன்றறல 

• ்ா�திர ந்ப    

• ்க�றசி �ளற 
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14.  14.1. எ��தககா    

எ�தவர 

14.2. எ�தம திறளன 

ெவ்க்ப�தம 

வ�தமாக ெசாறகள் 

எ�தவர 

• உக�ரெமய 

எ��தககா (எயஏல 

எ�ததல 

• எயஏ மாறெறாஇிகள் 

அறிணத ெகாா்ல 

• எ��த்ப கரளாக 

ெசாறகள் எ�ததல  

• ெசாறகா எ�ததல 

• ெசாறகள் வாசிப்ர 

• எ��தககள் ச�காக 

எ�தவார 

• எய ஏ உக�ரெமய 

எ��தககள் 

எ�தவார  

• ெசாறகள் ச�காக 

எ�தவார 

• எயஏ மாறெறாஇிகள் 

அறிணத ெகாாவர 

• வ�னா வ�ன�தல  

• எப�தகாிால 

• ்�ன்றறல 

• ்ா�திர ந்ப    

• எ��த வ்வ 

�ற்ளம �ளற 

• �இிப  �ளற 

• ்க�றசி �ளற 
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 15.  15.1. உளரகாாஇின 

ி்ாத  றணத காஇ 

வாககிகஙகள்ப 

்கன்ப�தவர் 

15.2. சர்மான 

வாககிகஙகள்ச 

ச�கான 

உசச�ப ான 

வாசிப்ார் 

15.3.  றணத காஇ�ளத 

அறிவர 

•  றணத  காஇ வ�ளன 

�ற்கரளாக 

வாககிகஙகள்க 

்்தல 

• சச-  ன- இச- ி- 

ண�- �- ��- கி- ன 

 ளாநிளஇகள்ளவ

�த  றணதகாஇ 

வாககிகஙகள் 

அளம�தல 

• சர்மான      

அறிவ��தலகரக் 

உான ெசவ�மபப்ார  

• சர்மான 

வாககிகஙகள் 

வாசிப்ார் 

• சச-  ன- இச- ி- ண�- 

�- ��- கி- ன 

 ளாநிளஇகள் 

ளவ�த  றணதகாஇ 

வாககிகம அளம�தக 

களதககப ்ழ்வர 

• வ�னா வ�ன�தல  

• எப�தகாிால  

• ்�ன்றறல  

• ்ா�திர ந்ப  

• ்க�றசி �ளற 

•  �ெமாழி 

�ளற 
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16.  16.1. எ��தககா    

எ�தவர 

16.2. எ�தம திறளன 

ெவ்க்ப�தம 

வ�தமாக ெசாறகள் 

எ�தவர 

16.3. கயசய்யதயா  

மாறெறாஇிகள்  

அறிவர 

16.4.  ாஙகாய 

அளமச ககாய 

திளைகக்ஙகாய 

்���கா 

ி்ானறவறளற  

வாசிப்ர 

• எ��தககா  

எ�ததல 

(�ய�யஓயஔ 

உக�ரெமயல 

• உ்பெ்��தககள் 

எ�ததல  

• ெசாறகா எ�ததல 

• ெசாறகள் வாசிப்ர 

• கயசய்யதயா  

மாறெறாஇிகள்  

அறிதல 

•  ாஙகாய 

அளமச ககாய 

திளைகக்ஙகாய 

்���கள் 

வாசி�தப ்ழ்தல 

• எ��தககள்ச ச�காக 

எ�தவார  (�ய�யஓயஔ 

உக�ரெமய எ��தககால 

• ெசாறகள்ச ச�காக 

எ�தவார 

• கயசய்யதயா  

மாறெறாஇிகள்  

அறிணத  உசச�ககப 

்ழ்வர 

•  ாப ெ்கரகாய  

அளமச ககாய 

திளைகக்ஙகாய 

்���கள் வாசி�தப 

்ழ்வர 

 

• வ�னா வ�ன�தல  

• எப�தகாிால 

• ்�ன்றறல 

• ்ா�திர ந்ப    

• எ��த வ்வ 

�ற்ம �ளற 

• �இிப  �ளற 

• ்க�றசி �ளற 
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