
தேசி மொறித் ேகைக (NLQ ENTRANCE EXAM) ேிப்படீ்டுப் பிதலசப் பரீட்கச ன்மொல் ன்ன? 

 தேசி மொறித் ேகைக (NLQ) ேிப்படீ்டுப் பரீட்கசில் மொறிமிவு அேி உர் 
ட்டத்ேில் ேிர்பொர்க்ைப்படுலேனொல் பரீட்கசக்குத் தேொற்றுலேற்கு பன்னர் ேது 
அமிவு குமித்ே தேனுமொரு ேிப்படீ்கட தற்மைொள்லேற்கு ேிர்பொர்ப்பின் 
அவ்லொமொனப் பரீட்சொர்த்ேிைள் தேசி மொறித் ேகைக (NLQ ENTRANCE EXAM) ேிப்படீ்டுப் 
பிதலசப் பரீட்கசக்குத் தேொற்ம படிபம். அப் பரீட்கசக்குத் தேொற்மி மபற்றுக் 
மைொள்ரப்படும் மபறுதபற்மின் அடிப்பகடில் (NLQ) பரீட்கசக்குத் தேொற்ம தலண்டுொ 
ன்பகேப் பரீட்சொர்த்ேித ேீர்ொனித்ேல் தலண்டும். அது குமித்ே ந்ேமலொரு 
பரிந்துகபம் ேிகைக்ைரத்ேினொல் லறங்ைப்பட ொட்டொது.  

         ஆம் இயக்ை அசொங்ை நிர்லொை சுற்மமிக்கைின் 5:1:2 ஆம் பந்ேிில் 
குமிப்பிடப்பட்டுள்ர ஊக்குலிப்புக் மைொடுப்பனகலப் மபறுலேற்ைொன ந்ேமலொரு 
உரித்தும் இப் பிதலசப் பரீட்கசக்குத் தேொற்றுலேொல் ொத்ேிம் ைிகடக்ைப் மபம 
ொட்டொது ன்பதேொடு, அது ேது அமிகல ேிப்படீு மசய்லேற்ைொன ஒரு பரீட்கச 
ொத்ேிதொகும்.  

லினொப்பத்ேித்ேின் மபர் ைொயம் புள்ரிைள் 

ைைனி சொர் பரீட்கச 01 ைித்ேிொயம் 100 

ழுத்து 01 ைித்ேிொயம் 100 

தபச்சு 15 நிிடங்ைள் 100 

 

ைைனி சொர் பரீட்கச 

 தேசி மொறி ைிைித்ேல் ற்றும் பன்பொட்கட அடிப்பகடொைக் மைொண்ட இப் 
பரீட்கசின் பயம் லொசிப்பு, மசலிடுத்ேல் தபொன்ம அடிப்பகட மொறி ஆற்மல் 
குமித்ே பரீட்சொர்த்ேிின் அமிவு ேிப்படீு மசய்ப்படும். 

ழுத்து 

 நகடபகமத் ேகயப்பு ஒன்மின் ைீழ் ைட்டுகழுதுேல் ற்றும் லகபு அல்யது 
ேவுப் பகுப்பொய்கல லிபரித்ே ழுதுேல் தபொன்ம இண்டு பிரிவுைளும் 
உள்ரடங்குலதேொடு, ழுத்துத் ேிமன் அேன் ஊடொை ேிப்படீு மசய்ப்படும். 

 

 



தபச்சு 

 சு அமிபைமொன்று பரீட்சொர்த்ேிக்கும் பரீட்சைருக்கும் இகடில் இடம்மபறுலதேொடு, 
பரீட்சைரினொல் லறங்ைப்பட்ட ேகயப்பு அல்யது லிபத்துடன் மேொடர்புபட்ட 
ையந்துகொடயின் தபொேொன மலரிப்பொட்டு ேிப்படீு ஊடொை பரீட்சொர்த்ேிின் தபச்சுத் 
ேிமன் ேிப்படீு மசய்ப்படும். 

லிண்ைப்பிக்கும் பகம  

 தேசி மொறித் ேகைக (NLQ ENTRANCE EXAM) ேிப்படீ்டு நுகறவுப் பரீட்கசக்ைொன 
பரீட்கசக் ைட்டைம் ரூ. 500.00 ஆகும். 

 பரீட்கச லிண்ைப்பங்ைள் ைீதற பிசுரிக்ைப்பட்டுள்ரதுடன், பரீட்கசக்குத் தேொற்ம 
ேிர்பொர்க்கும் ஒவ்மலொரு லிண்ைப்பேொரிபம் அவ் லிண்ைப்பப்படிலத்கே ேலிமக்ைம் 
மசய்து மபற்றுக் மைொண்ட பிேிகப் பூர்த்ேி மசய்து குமித்ே பரீட்கசக் ைட்டைத்கே 
நொட்டிலுள்ர ந்ேமலொரு இயங்கை லங்ைிக் ைிகரிலும் இயங்கை லங்ைி, ொஜைிரி, 

அசைரு மொறிைள் ஆகைொரர் நொைத்ேின் 7041541 னும் ைைக்ைிற்கு லவு 
கலத்துப் பற்றுச்சீட்டிகன உரி இடத்ேில் ைறமொேலொறு ஒட்டி அனுப்புேல் தலண்டும். 
பைம் மசலுத்துகைில் கலப்பொரரின் மபர் ற்றும் பைலரி குமிப்பிடப்பட 
தலண்டி இடத்ேில் அேற்கு தயேிைொை லிண்ைப்பேொரிின் தேசி அகடொர 
அட்கட இயக்ைம் ற்றும் (NLQ ENTRANCE EXAM) னக் குமிப்பிடப்படுேல் தலண்டும். 

 பூர்த்ேி மசய்ப்பட்ட லிண்ைப்பப்படிலங்ைகர “அசைரு மொறிைள் ஆகைொரர் 
நொைம், அசைரு மொறிைள் ேிகைக்ைரம்         தைொட்தட லேீி, ொஜைிரி” னும் 
பைலரிக்கு பேிவுத் ேபொல் பயம் அனுப்பி கலத்ேல் தலண்டும்.  

 லிண்ைப்பப்படிலங்ைகர அனுப்பும் ைடிே உகமின் இடது பக்ை தல் பகயில் “NLQ 

ENTRANCE EXAM” னக் குமிப்பிடுேல் தலண்டும்.  

அவ்லொமில்கயமனில் அசைரு மொறிைள் ேிகைக்ைரத்ேிற்கு சபைரித்து, 
லிண்ைப்பப்படிலங்ைகரப் மபற்றுக் மைொண்டு அலற்கமப் பூர்த்ேி மசய்து, பைம் மசலுத்ேி 
கைரிக்ை படிபம். 


