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னெக்கற ஶறகள் ற்ன்ம் கட்ட றங்கள்:
02 டிசம்தர் 2019 – 31 டிசம்தர் 2019

றண்ப்த தடித்ஷ இஷற சர்தறத்ல்

(11:50 இவு ஷ)
கடன் அட்ஷட/
அட்ஷட /
UPI
றரக த தரறரற்நம் வற்நறகரக னெடிஷட கஷடசற ரள்

02 டிசம்தர் 2019 to 01 ஜணரற 2020
(இவு 11:50 ஷ)

வதரட
ஶர்ர்
வசனத்ஶண்டி
கட்டம்
வதரட-EWS/ OBC-NCL*

Rs. 1500/Rs. 1400/-

SC/ST/PwD/றனோங்ஷகர்
& சக்கு ற்ன்ம் ஶசஷ
ரற
இஷற ட்டும் றண்ப்தத்றல் றங்கள் றனோத்ம் வசய்ல்
டேஷவு அட்ஷட NTA இஷபத்றனனோந்ட தறறநக்கம் வசய்ட
ஶர்வு ஷடவதன்ம் ஶற

Rs. 800/(ஜறஸ்டி) ஶர்ர் வசனத்டல் ஶண்டும்
15 ஜணரற 2020 னெல் 31 ஜணரற 2020 ஷ
27.03.2020
03.05.2020

ஶர்வு கரனம்

180 றறடங்கள் (03 ற ஶம்)

ஶர்வு ஶம்

தறற்தகல் 02:00 ற னெல் ரஷன 05:00 ஷ

NEET(UG)-2020 ஶர்வு ஷம்

டேஷவு அட்ஷடறல் உள்பரன்
இஷபம் னேனம் தறன்ணர் அநறறக்கப்தடும்
www.nta.ac.in,ntaneet.nic.in

இஷபங்கள்
இஷபத்றல் னெடிவுகள் வபறறடல்
*OBC-NCL

(

04 ஜழன், 2020

)-NCL (

)

OBC-NCL

OBC-NCL
OBC-NCL

.
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/ AIIMS, JIPMER, PGI

: 01

.

: 02

10+2 தடிப்ஷத
றநந் றஷன தள்பறறல் ஶரறர்கள் ற்ன்ம் ணறரர் ஶர்ர்கள் NEET ன குறறல்ஷன.

*10+2 குப்ஷத உறரறல் தரடத்ஷ எனோ கூடுல் தரடரக தடித் ஶர்ர்கனம் MBBS டேஷவுத்ஶர்வு ன
குற வதற்நர்கள் (

(c) No. 6773/2019.

ரண்னறகு உர் லற ன்நத்றன் உத்வு ண்.

2341/W/DHC/D-1/2019 ரள் 24/09/2019.
எனோ இந்றப் தல்கஷனக்ககம் அல்னட எனோ அல் ரட்டு தல்கஷனக்ககம் டத்ற ஶர்வு 10+2 றட்டத்றன் கலழ்
சரணட ண கல்ற றன்ணம் கனோறணரல் 10+2 க்கு இஷரணவரடர்னஷட ஆங்கஷப அபறக்க
ஶண்டும்.

(

நற

டேட்
பற

22
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AIIMSக் கரக
இத் ஶர்றல் தங்ஶகற்க குற வதந ஆங்கறனம், இற்தறல், ஶறறல் ற்ன்ம்
உறரறல் ஆகறற்நறல் குறத் ஶர்றல் வதந ஶண்டி குஷநந் அபவு வரத்
றப்வதண்கள்:
*வதரட ற்ன்ம் OBC ஶர்ர்கள் : 60%,

SC/ST ஶர்ர்கள்: 50%, & PwD

ஶர்ர்கள்: 45%.
CGPA

றப்வதண்கஷப

உஷட

ஶர்ர்கள்

ங்கபட

றண்ப்தத்றல்

ரற்ன்ர்க்கரண கரறஷ தன்தடுத் ஶண்டும். ரற்ன்ர்க்கரண கரற
வரடர்னஷட ஶர்வு ரரறத்ரல் எப்னல் அபறக்கப்தட்டினோக்க ஶண்டும்.

குநறப்ன :- ஶற்குநறப்தறட்டஷ றர்த்ட ஷணற்நறல் குறக்குரற

குஷநந்

அபவு றப்வதண்கள் வகரண்டுள்ப ரறனங்கள்/கல்ற றன்ணங்கள் அர்கபறன்
வசரந் அபவீடுகஷபப் தறன்தற்நனரம்.

கடி ண்: F.8-2/2020- Acad.II ரள் 25 அக்ஶடரதர் 2019.


CCIM ற்ன்ம் BoGCCH
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தடிப்னகனக்கு ஶசர்க்ஷகக்கு குற வதந ஶஷப்தடும் குஷநந் அபவு றப்வதண்கள் அபவீடு வரடர்னஷட INI
கஷபப் வதரனோந்டம்.



.
AYUSH க் கரக


BUMS தடிப்தறல்ஶசனோற்குஶர்ர் 10ஆம்குப்தறல் உனோட அல்னட அதறக் அல்னட
வதர்சறவரற எனோ தரடரக கற்நறனோக்க ஶண்டும் அல்னட தல்கஷனக் ககம்
அல்னட ரரறம் அல்னட உனோட வரற ஶர்வு (10 ஆம்குப்னறஷன) டத்டற்கு
அசரல் அங்கறகரறக்கப்தட்ட தறவு வசய்ப்தட்டசங்கம்/ வசரஷசட்டி டத்டம்
டேஷவு ஶர்றல் ஶர்ச்சற வதற்நறனோக்க ஶண்டும்.



BSMS தடிப்தறல் ஶசனோற்கு ஶர்ர் 10 ஆம்குப்ன/ 12 ஆம்குப்தறல் றழ் எனோ
தரடரக கற்ன் ஶர்ச்சற வதற்நறனோக்க ஶண்டும் அல்னட னெனரம் ஆண்டு
வரறல்னெஷந தடிப்தறல் றஷ எனோ தரடரக தடிக்கஶண்டும்.
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www.afmcdg1d.gov.in
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(PwD)

MBBS-

MBBS-

(Divyangjan)

றங்கனக்கு

IX ப் தரர்க்கவும்.
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ற்ன்ம்சனேகலற ற்ன்ம் ஶம்தரடு அஷச்சகம்

(Divyangjan)]

4 ஜணரற 2018 அன்ன் அசறறல் வபறறட்டதடி அநறறக்கப்தட்ட ரற்ன்த்றநனுஷட தரறன் குஷநதரடு

அபவு றர்த்றற்கரண றகரட்டிகள் ஆகறற்நறன் அடிப்தஷடறல் ங்கப்தட்ட குஷநதரடு சரன்நறறணரல் PwD எடக்கலடு கலழ்
னோத்ட தடிப்னக்கரண ஶசர்க்ஷகக்கு ஶர்ர் உரறஷ ஶகர இனரட. PwD எடக்கலடில் NTA –றற்கு NEET(UG) 2020 ஶர்வு ன
றண்ப்தறப்தற்கு ஶர்ர் அநறந்டக் வகரள்ப ஶற்கூ  சரன்நறழ் தன்தடும்











னடம் ஶகம்
உள்பறட்ட னடறல் ம்னஷடஶரர்


தரறக்கப்தட்டட

ற்ன்ம் வதனோ னேஷப ரம்

29
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அத்றரம் 6. றண்ப்த தடிம் சர்ப்தறத்ல் ற்ன்ம்

ஶர்வுக்கட்டம் வசனத்டல்

6.1) றண்ப்த தடிம் றப்த ஆத்ரல்
ntaneet.nic.inன்ந இஷபத்ஷப் தன்தடுத்ற NEET (UG)–2020 ஶர்வுக்கு ஶர்ர்கள் றண்ப்தறக்கனரம்.
றண்ப்தத்ஷ சர்ப்தறக்கும் னென்ன கலழ்க்கண்ட கல்கஷபத் ரர் வசய்ட ஷத்டக்வகரள்பவும்:


றகழ்றஷன (ஆன்ஷனன்) றண்ப்தப் தடித்றல் றப்த ஶண்டி கல்கள் – னத்டப் தறஷறன்நற ந்ஷ/ரய்
வதர் ற்ன்ம் ஶர்ரறன் வதர், ஆரர் ண் (இன்ற 4 இனக்கங்கள்)/XII குப்னத் ஶர்வுப் தறவண்
ஆம்/ஶர்ல் ரக்கரபர் அஷடரப அட்ஷட (EPIC ண்)/ தரஸ்ஶதரர்ட் ண்/குடும்த அட்ஷட ண்/ங்கற
கக்கு ண்/ அசரல் அங்கலகரறக்கப்தட்ட தறந அஷடரப அட்ஷட ண், தறநந் ஶற, னெகரற, அஷனஶதசற ண்,
றன்ணஞ்சல் னெகரற ஶதரன்ந குநறப்னகஷபத் ரரக ஷத்டக் வகரள்பவும். ஶர்ர்கள் றண்ப்த தடித்ஷ
றப்னம் னென்ணர் இஷப்ன- XVII –இல் வகரடுக்கப்தட்டுள்ப றண்ப்தப் தடி ரறரறஷப் தரர்க்கவும்.



கலஶ வகரடுக்கப்தட்டுள்ப அஷடரப சரன்ன் ஶனும் என்ஷந ஶர்ர்கள் அபறக்கஶண்டும்.
ஶர்ரறன் ஷக

அஷணத்ட ரறனங்கஷபச் ஶசர்ந்
இந்ற ரட்டர்

அனுறக்கப்தட்ட அஷடரப அட்ஷட ஷககள்
ஆரர் ண் (இன்ற 4 இனக்கங்கள்)/ஶர்ல் ரக்கரபர் அஷடரப அட்ஷட
(EPIC ண்)/ குடும்த அட்ஷட /ங்கற கக்கு னத்கம் னஷகப்தடத்டடன்/
தரஸ்ஶதரர்ட் ண் அல்னட /அசரல் ங்கப்தட்ட னஷகப்தடத்டடன்கூடி
தறந அஷடரப அட்ஷட ண்

வபறரடுரழ் இந்றர்கள்

தரஸ்ஶதரர்ட் ண் /ஆரர் ண் (இன்ற 4 இனக்கங்கள்)

அல்ரட்டர்/ வபறரட்டு
குடினரறஷ வதற்ந இந்றர் (OCI)/
இந்ற ம்சரபறறணர் (PIO)

தரஸ்ஶதரர்ட் ண்

ஶர்ர்கள் JPG/JPEG ஷகறல் அண்ஷறல் டுக்கப்தட்ட ங்கபட னஷகப்தடம் (அபவு 10 kb னெல் 200kb ஷ), ஷகவரப்தம்
(அபவு 4 kb னெல் 30kb ஷ), கட்ஷட றல் ஶஷக (அபவு 10 kb னெல் 50kb ஷ) ஆகறற்ஷந ஸ்ஶகன் வசய்ட
றண்ப்தத்ஷ சர்ப்தறக்கும் னென்ணர் கறணறறல் ரரக ஷத்றனோக்க ஶண்டும்
6.2) இஷற றண்ப்த தடித்ஷ றப்னற்கரண றனெஷநகள்.
a)

ஶர்ர் இஷற றண்ப்தத்ஷ சர்ப்தறக்கும் னென்ன, இத்ஶர்வுக்கு குறனஷடர் ன்ன் றர்றத்டக்வகரள்ப
ஶண்டும். இந் கஶனட்டிஷண ஶர்ர் கணரக தடித்ட றண்ப்தத்ஷ சர்ப்தறப்தற்கரண ல்னரத் ஶஷகஷபனம்
வபறரகத் வரறந்டவகரள்பவும்.

b)

றர்கரன கல் தரறரற்நத்றற்கரக ஶர்ர்கள் தறன்ஶகரடுடன் ங்கபட னெனஷரண னெகரற ற்ன்ம் றன்ணஞ்சல்
னெகரற (ணட அல்னட வதற்ஶநரனோஷடட) ஆகறற்ஷந றப்தஶண்டும்.

c)

இஷற றண்ப்தத்றல் அஷனஶதசற ண் ற்ன்ம் றன்ணஞ்சல் னெகரற ங்கனஷடட ணத் ஶர்ர் உன்ற
வசய்ஶண்டும். வணணறல் NTAஅஷணத்ட றங்கஷபனம் ஶர்ர் அபறத் அஷனஶதசறக்கு குன்ஞ்வசய்ற
னேனரகவும்/ றன்ணஞ்சல் னேனரகவும் ட்டுஶ அனுப்னம்.

d)

இஷற றண்ப்தத்றல் ஶர்ர்கள் தறற்சறஷங்கபறன் னெகரறஷஶர, வரடர்ன ண்ஷஶர
அல்னட றன்ஞ்சல் னெகரறஷஶர அபறத்ல் கூடரட.

e)

குறத்ஶர்வு ஶர்ச்சறக்கரண குநறனைட்ஷட (02 னெல் 07 ஷ) அந்ந் கனத்றல் ஶர்ர் றப்தஶண்டும்.
ங்கபட குறத்ஶர்வு வகரடுக்கப்தட்ட குநறனைட்டில் (02 னெல் 07ஷ) அடங்கறல்ஷனவன்நரல் „others‟ ன்ந
கனத்றல் னெனறத்றஷண வரறறக்கஶண்டும்.

f)

2020 –இல் XII ஆம் குப்ன ஶர்வு னப்ஶதரகும் ஶர்ர்கள் 01 ன்ந குநறனைட்ஷட ஶர்ந்வடுக்கஶண்டும்.
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g)

இஷறறல் றப்தப்தட்ட றண்ப்தத்ஷத் ற ஶன் றறல் றப்தப்தட்ட றண்ப்தங்கள்
ற்ன்க்வகரள்பப்தடரட்டரட. ஶர்ர்கள் இஷற றண்ப்தத்றனள்ப உன்ற தக்கத்ஷஶர அல்னட
ஶன் ந் ஆத்ஷஶர NTA றற்கு அனுப்தஶண்டிறல்ஷன. ஆணரனம் றர்கரன தன்தரட்டிற்கரக
உன்றதக்கத்றன் ரன்கு கல்கள் ற்ன்ம் கட்டம் வசனத்றஷக்கரண சரன்ன்கஷப தத்றப்தடுத்ற
ஷக்குரன் அநறவுன்த்ப்தடுகறநரர்கள்.

h)

ஜம்னெ ற்ன்ம் கரஷ்லர், னொணறன் தறஶசம் ற்ன்ம் னடரக் தகுறறனனோந்ட றண்ப்தறக்கும் ஶர்ர்கள் 15%
அஷணத்றந்ற எடக்கலடு இடங்கனக்கரக அத்றரம் 4 தத்ற –4.3(b) –இல் வகரடுக்கப்தட்ட சுசரன்நறஷண
இஷறறல் சர்ப்தறக்கஶண்டும்.
குநறப்ன:
i.

இஷற றண்ப்தத்றல் ரற்நம் வசய்க்ஶகரனோம் ஶகரரறக்ஷககள் க்கரம் வகரண்டும்
ற்ன்க்வகரள்பப்தடரட்டரட.

ii.

னெனஷற்ந றண்ப்தங்கள் றரகரறக்கப்தடும்.

iii.

எனோ ஶர்ர் என்ன்க்குஶற்தட்ட றண்ப்தத்ஷ சர்ப்தறத்ரல், அர் ஶர்னோக்கரண குற
இப்தரர்.

iv.

தறன்ணர் ஶனும் றஷனறல், ஶர்வு னெடிவுகள் வபறரண தறற்தரடு உட்தட, ஶர்ர் தன றண்ப்தங்கள்
சர்தறத்ட கண்டநறதட்டரல், ஆள்ரநரட்டத்றல் ஈடுதட்டரல் அல்னட உண்ஷகஷப இட்டுகட்டுனல்
ஈடுதட்டரல், ஶர்ர்கள் கடுஷரண ண்டஷணக்குட்தடுத்டஶரடு அல்னரல் NTA ஶர்வுகஷப
னேன்நரண்டுகள் னடறனனோந்ட ஷடவசய்ப்தடுர்.

v.

NEET (UG) – 2020 இஷபத்றல் தறவுவசய்/ றண்ப்தத்ஷ சர்ப்தறக்க னெற்தடும்ஶதரட உண்டரகும்
இஷற தரறரற்ந எற்ஷந தன்தரடு கடவுச்வசரல் (OTP) 15 றறடத்றற்கு ட்டுஶ வசல்னதடிரகும்.
இந்க் கரனம் நறணரல் ஶர்ர்கள் னற OTP-க்கரக “RESEND OTP” ன்னும் வதரத்ரஷண கறபறக்
வசய்ஶண்டும்.

தடிறஷன 1: தறவு தக்கம்

தடிறஷன – I: தறவுவசய்ல்
எனோ ஶர்ர் NEET (UG) - 2020 ஶர்வுக்கு ntaneet.nic.inன்ந இஷபத்றல் உள்வசன்ன்
இஷற ட்டுஶ றண்ப்தறக்க இனம்.
(i)

தள்பற இன்றத்ஶர்வு சரன்நறழ் அல்னட அஷண எத் ரரறம்/தல்கஷனக்ககச்
சரன்நறறல் உள்பரன் ஶர்ரறன் வதர்/ரரர் வதர்/ந்ஷ வதர் வதரற
னத்டக்கபறல் றப்தஶண்டும்

(ii) தள்பற இன்றத்ஶர்வு அல்னட அஷண எத் ரரறம்/ தல்கஷனக்ககச் சரன்நறறல்
தறவுவசய்டள்பதடி ஶர்ரறன் தறநந் ஶறஷ dd/mm/yyyy ன்னும் டித்றல்
றப்தஶண்டும்.
(iii) அஷடரப அட்ஷட ஷக: கலஶ வகரடுக்கப்தட்டுள்ப அஷடரப சரன்ன் ஶனும்
என்ஷந ஶர்ர்கள் அபறக்கஶண்டும்:
ஶர்ரறன் ஷக
அஷணத்ட ரறனங்கஷபச்
ஶசர்ந் இந்ற ரட்டர்
வபறரடுரழ் இந்றர்கள்
அல்ரட்டர்/ OCI/PIO

iv

அனுறக்கப்தட்ட அஷடரப அட்ஷட ஷககள்
ஆரர் ண் (இன்ற 4 இனக்கங்கள்)/ஶர்ல் ரக்கரபர்
அஷடரப அட்ஷட (EPIC ண்)/ குடும்த அட்ஷட /ங்கற கக்கு
னத்கம் னஷகப்தடத்டடன்/ தரஸ்ஶதரர்ட் ண் அல்னட /அசரல்
ங்கப்தட்ட னஷகப்தடத்டடன்கூடி தறந அஷடரப அட்ஷட
ண்
தரஸ்ஶதரர்ட் ண் /ஆரர் ண் (இன்ற 4 இனக்கங்கள்)
தரஸ்ஶதரர்ட் ண்

அஷனஶதசற ண் ற்ன்ம் றன்ணஞ்சல் னெகரற – ஶர்ர்கள் ங்கபட வசரந்
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அஷனஶதசற ண் ற்ன்ம் றன்ணஞ்சல் னெகரறஷக் வகரடுக்கஶண்டும்.
v.

றர்கரன கல் தரறரற்நத்றற்கரக தறன்ஶகரடுடன் னெனஷரண அஞ்சனக
னெகரறஷ (அஞ்சனக னெகரற ற்ன்ம் றந் னெகரற) வகரடுக்கவும். அஞ்சனக
னெகரறறன் தறன்ஶகரடு ண்ஷ அற்வகண வகரடுக்கப்தட்ட இடத்றல் றப்த
ஶண்டும்.

தடிறஷன II: னென றண்ப்த தடித்ஷ றப்தவும்
னென றண்ப்த தடித்ஷ றப்தவும்
1.

றண்ப்தத்றல் தடி றஷன -I –இல் றப்தப்தட்ட கல்கஷப, அஷனஶதசற ண் ற்ன்ம் றன்ணஞ்சல் னெகரற
றர்த்ட, இன்றரக றண்ப்த தடித்ஷ சர்ப்தறப்தற்கு னென்ணர் ரற்நறக்வகரள்ப இனம். அஷனஶதசற ண்
ற்ன்ம் றன்ணஞ்சல் னெகரற தடி றஷன –I–ற்கு தறன் ரன்ல் வசய்னரம்.

2. தறரறவுகள்:வதரட, வதரட-EWS, SC, ST & OBC-NCL ஆகறஷ தறரறறன் கலழ் உள்ப கலறநங்கும்
தட்டினனனோந்ட ஶர்ந்வடுக்கனரம். சரற சரன்நறழ் தறஶற்நம் வசய் ஶஷறல்ஷன. சரற ற்ன்ம் இணம்
வரடர்தரண சரன்ன்கஷப கனந்ரய்றன் ஶதரட சரறதரர்க்கப்தடும்.
 தறந தறற்தடுத்ப்தட்ட குப்தறணர் -ஶல்றஷன அல்னரஶரர் (OBC-NCL)- இந்ற அசறன் ஶசற தறற்தடுத்ப்தட்ட
குப்னகனக்கரண ஆஷத்றன் இஷபத்றஷண (www.ncbc.nic.in) த்ற அசறன் தறந தறற்தடுத்ப்தட்ட
குப்னகபறன்
தட்டினக்கு
ஆரரகக்
வகரள்பஶண்டும்.
இப்தட்டினல்
அடங்கும்
ஶர்ர்
றண்ப்தத்றனள்ப குப்ன கனத்றல் OBC-NCL ன்ன் குநறப்தறடஶண்டும். ரறன OBC-NCL தட்டினனள்ப
ஶர்ர் த்ற OBC-NCL தட்டினல் இல்ஷனவணறல் “வதரட”( General) ன்ந தறரறஷத் ஶர்ந்வடுக்க
ஶண்டும்.



வதரனோபரரத்றல் தறன்ங்கற தறரறறணர் (EWS) – சனேகலற ற்ன்ம் ஶம்தரட்டு அஷச்சகம்
வபறறட்ட ஆஷ OM No. 20013/01/2018-BC-II ஶற ஜணரற 17, 2019 ற்ன்ம் ணறப
ஶம்தரட்டு அஷச்சகம் உர்கல்றத் டஷந த்ற உர்கல்ற றன்ணங்கபறல் ஶசனோற்கரண
வதரனோபரரத்றல் னவுற்ந தறரறறணனோக்கரண இடஎடக்கலடு வசல்தடுத்டல் வநறனெஷநகள் OM No.
12-4/2019-U1 ஶற ஜணரற 17 2019 ற்ன்ம் கடி ண் 35-2/2019-T.S.I ஶற 21.01.2019, 01.02.2019,
04.02.2019 ற்ன்ம் 15.02.2019.

3. ரட்டுரறஷ:இந்ற ரட்டர், வபறரடு ரனம் இந்றர்கள் (NRIs), இந்றரறன் வபறரட்டு
குடிக்கள் (OCI), இந்ற ம்சரறஷ ஶசர்ந்ர்கள் (PIO) &வபறரட்டர்ஆகறஶரர் NEET (UG) – 2020
ஶர்வு ன குறனஷடரர்.
4. ரறனம்/னணறன் தறஶச குநறனைடு:NEET (UG) - 2020 ஶர்வுக்கு இஷற தறறன் ஶதரட
ஶர்ர்கள்ரறனம்/னணறன் தறஶச குநறனைடுதறன் இஷப்ன- V ல் ப்தட்டுள்ப தடிவகரடுக்க ஶண்டும்.

5. PwD றஷன: ரற்ன்த்றநணரபறகபறன் உரறஷகள் சட்டம், 2016 ற்ன்ம் இந்ற னோத்ட ககத்றன்
றகரட்டிகள் தடி“PwD” ன்நரல் குநறதறட்ட அபவு குஷநதரடுள்பர்கள். இப்தறரறறல் சனஷக ஶகரனோதர்கள்
உரற PwD சரன்நறழ் வதற்நறனோக்கஶண்டும்.
6. ஶர்வு கங்கஷப ஶர்ந்வடுத்ல்: NEET (UG) - 2020 ஶர்வுக்கு ஶர்ர்கள் தறன் இஷப்ன – II –இல்
வகரடுக்கப்தட்ட ஶனும் ரன்கு ஶர்வு கங்கஷப ஶர்வு வசய்ஶண்டும். ணற ஷனனைடு இல்னரல்
ஶர்வு ஷத்ஷ கறணற எடக்கலடு வசய்னம்.
7. றணரத்ரள்கபறன் வரற:


ஆங்கறனத்ஷ ஶர்வு வசய்ர்கனக்கு ஆங்கறன வரற ட்டும் உள்ள் றணர னத்கம் ங்கப்தடும்.



யறந்ற/தறரந்ற வரற ஶர்வு வசய்தர்கனக்கு இனோ வரற றணர னத்கம் ங்கப்தடும். அரட
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யறந்ற/தறரந்ற வரற ற்ன்ம் ஆங்கறனம். ஶனும் ஶகள்றறல் வரறவதர்த்ல் தறஷ இனோப்தறன்,
அன் ஆங்கறன வரற ஶகள்ற இன்றரணட ண கனோப்தடும்.
8. கல்ற றங்கள் (X, XI & XII): X, XI & XII / இஷரண ஶர்றன் னென றங்கஷப ஶர்ர்
றப்தஶண்டும். ஶர்கள் ஶர்ச்சற வதற்ந கல்ற குறறன் குநறனைட்ஷட [02 to 07] அற்வகண கனத்றல்
றப்தஶண்டும். ஶர்ரறன் கல்ற குற இந் குநறனைட்டிற்குள் அடங்கரறடில், அன் னென றங்கஷப
„others‟ ன்ந கனத்றல் வரறறக்கஶண்டும். 2020 –இல் XII குப்ன ஶர்வு னடதர்கள் „01‟ ன்ந
குநறனைட்ஷட வரறவு வசய்ஶண்டும்.
9. எற்ஷந வதண் தறள்ஷப:தரனணத்றல் “வதண்” ன்ன் ஶர்வு வசய்தர்கனக்கு தட்டும் இட வன்தடும்.
சஶகர சஶகரறரறகள் இல்னரல் எஶ எனோ வதண் தறள்ஷபனஷடர்கள் இஷண ஶர்வு வசய்னரம்.
இட்ஷட வதண் தறள்ஷபகள்/ உடன்தறநந் இட்ஷட தறள்ஷபகனம் இஷண ஶர்வு வசய்னரம். (தறன்
இஷப்ன- XIV)
10. சறன்தரன்ஷறணர்:ஶசற சறன்தரன்ஷறணனோக்கரண ஆஷ சட்டம் 1992 தறரறவு 2 (c) தடி சறன்தரன்ஷ
இணங்கள் ன்ன் அநறறக்கப்தட்ட ஶனும் என்ஷந ஶர்ர் ஶர்வு வசய் ஶண்டும் viz. னெகறர்,
கறநறஸ்த்ர், சலக்கறர், னத் ம், வஜய்ண ம் ற்ன்ம் தரர்வஸ் இற்கரண உன்றவரற தறன் இஷப்னXV
–இல் வகரடுக்கப்தட்டுள்பட.
11. தரடகரனரறன் றங்கள்: வரறல் ற்ன்ம் னோரணம் இந் கனத்றல் றப்தஶண்டும்
குநறப்ன:








எனோ ஶர்ர் எனோ றண்ப்தம் ட்டும் சர்ப்தறக்க ஶண்டும்.
இன்ற சர்ப்தறத்னக்கு தறன்ணர், எனோசறன கல்கஷப ட்டும் றனோத்டம் சரபத்றன் றரக அனுறக்கப்தட்ட
கரனத்றல்
ரற்ந
இனம்.
இக்கரனத்றற்கு
தறன்ணர்
ரற்நத்றற்கரண
ந்
ஶகரரறக்ஷகனம்
ற்ன்க்வகரள்பப்தடரட்டரட.
ஶர்வுக்கட்டம் வசனத்டம் தரறர்த்ஷண வற்நறகரக றஷநஷடனம் றஷனறல் றண்ப்த தறவு
னெனஷஷடந்ரக கனோப்தடும். அவ்ரன் இல்னரதட்சத்றல் றண்ப்தம் இத்ட வசய்ப்தடும்.
ஶர்ர்கள் உன்றதக்கத்றஷண NTA அனனகத்றற்கு அனுப்தஶர/ சர்ப்தறக்கஶர ஶஷறல்ஷன.
இனோப்தறனும்
உன்றப்தக்கத்றஷண
அச்சடித்ட
ஷத்டக்வகரள்பவும்;
ற்ன்ம்
ஶர்வுக்கட்டம்
வசனத்றஷக்கரண சரன்ஷநனம் றர்கரனத் ஶஷக்கு தத்றப்தடுத்றக் வகரள்பவும்.
வன்ஶண ங்கற கக்கறல் கட்டம் கறத்ல் ஶர்வு கட்டம் வசனத்றஷக்கரண சரன்ன்
அல்ன. ஶர்ட இஷப கக்கறல் அற்கரண சரன்ன் ஶரன்ந ஶண்டும். உன்ற தக்கம்
உனோரகுல் ட்டுஶ றண்ப்தத்ஷ வற்நறகரக சர்தறத்னக்கரண அஷடரபம்.

தடிறஷன III: ஸ்ஶகன் வசய் றங்கஷப தறஶற்நம் வசய்ல்
(i)

ஶர்ரறன் னஷகப்தடம் தறஶற்நம் வசய்ல்
•

01.09.2019அன்ன் அல்னட அற்குப்தறன் டுக்கப்தட்ட னஷகப்தடரக இனோக்க ஶண்டும்.
னஷகப்தடத்றல் ஶர்ரறன் வதர் ற்ன்ம் னஷகப்தடம் டுக்கப்தட்ட ஶற குநறப்தறடப்தட்டரல் ல்னட.
வரப்தறனடஶணர அல்னட தரடகரப்ன கண்ரடி அறந்ஶர னஷகப்தடம் டுக்கக்கூடரட.
கணஷம் னெகத்ஷ ஶரக்கறறனோக்கஶண்டும். (80% னெகத்றன் தப்ன, கரடகள் வபறரகத்
வரறஶண்டும், தறன்னனம் வள்ஷப றநரக இனோத்ல் ஶண்டும்).

•

னேக்கு கண்ரடி க்கரக தன்தடுத்டதர்கள் ட்டும் அஷண அறந்ட னஷகப்தடம் டுக்கனரம்.

•

ஶதரனரய்டு ற்ன்ம் கறணற றரக டுக்கப்தட்ட னஷகப்தடம் ற்ன்க்வகரள்பப்தட ரட்டரட.

•

ஶற்கூநற வநறனெஷநகஷப கஷடதறடிக்கரனம் அல்னட வபறற்ந னஷகப்தடம் வகரண்ட
றண்ப்தங்கனம் றரகரறக்கப்தடும்.

•

னஷகப்தடம் இல்னர தறண்ப்தப்தடிங்கள் றரகரறக்கப்தடும்.

•

னஷகப்தடம் சரன்நபறக்கப்தட ஶண்டிறல்ஷன. வள்ஷப றந தறன்னனத்றல் தரஸ்ஶதரர்ட் அபவு
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னஷகப்தடம் 6 னெல் 8 கல்கள் ஷ டுத்ட ஷத்டக்வகரள்ப ஶர்ர்கள் அநறவுன்த்ப்தடுகறநரர்கள்.
•

ஶர்ரறன் கணத்றற்கு - தறஶற்நம் வசய்ப்தட்ட னஷகப்தடம் னஷணப்தட்டினோப்தட (அரட
டிரற்நம் அல்னட ஷகரல் ஷப்தட்டட அல்னட கறணறரல் வசய்ப்தட்டட)
கண்டுதறடிக்கப்தட்டரல், அத்ஶர்ரறன் றண்ப்தம் றரகரறக்கப்தடுஶரடு, அட றரற்ந
றகஷபப்
தன்தடுத்டரக
கனோப்தட்டு
அற்கரண
டடிக்ஷக
தரனம்
ண
ச்சரறக்கப்தடுகறநரர்கள்.

•

ஶன் எனோரறன் னஷகப்தடம் தறஶற்நப்தட்டினோந்ரல் ஶர்வனடம் உரறஷ றரகரறக்கப்தடுஶரடு
அட றரற்ந றகஷபப் தன்தடுத்டரக (UFM) கனோப்தட்டு ரட்டின் சட்டங்கபறன்தடி
அற்கரண குற்நறல் டடிக்ஷகனம் டங்கப்தடும்.

குநறப்ன:இஷற றண்ப்தத்றல் தறஶற்நம் வசய்வும், ஶர்வு ஷத்றல் உள்ப னோஷகப்தறவு
ரபறல் எட்டவும் எஶ ரறரறரண தரஸ்ஶதரர்ட் அபவு னஷகப்தடம்,தன்தடுத்ப்தட ஶண்டும்.
தறஶற்நம் வசய்ற்கரக ஶர்ரறன் னஷகப்தடத்ஷ ஸ்ஶகன் வசய்வும். அன் ஶகரப்ன அபவு 10 kb

ற்ன்ம் 200 kb க்கு இஷடறல் இனோக்கஶண்டும்.
(ii)

ஶர்ரறன் ஷகவரப்தம் தறஶற்நம் வசய்ல்

❖

எனோ வள்ஷபத்ரபறல் கனோப்ன றந ஷனொற்ன்ப் ஶதணரஷப் தன்தடுத்ற வரடர் னத்றணரல்
(னெகப்வதனத்ட அல்ன) ஶர்ர் ங்கபட னென ஷகவரப்தம் இட்டு, தறஶற்நம் வசய் அஷண ஸ்ஶகன்
வசய்ட வகரள்பவும்.

❖

ஶகரப்தறன் அபவு 4 kb ற்ன்ம் 30 kb –க்கு இஷடறல் இனோக்கஶண்டும்.

❖

ஶனம் ஷகவரப்தம் இல்னர இஷற றண்ப்தங்கள் றரகரறக்கப்தடும்.
•

ஶன் எனோரறன் ஷகவனத்ட ஶற்நப்தட்டினோந்ரல் றண்ப்தம் றரகரறக்கப்தடுஶரடு அட
றரற்ந றகஷபப் தன்தடுத்டரக (UFM) கனோப்தட்டு ரட்டின் சட்டங்கபறன்தடி அற்கரண
குற்நறல் டடிக்ஷகனம் டங்கப்தடும்.

❖

(iii)

ஶர்ரறன் இடட ஷக கட்ஷட றல் ஶஷக: தறஶற்நம் வசய்ல்
ஶர்ர் ணட இடட ஷக கட்ஷட றல் அச்சறஷண வள்ஷப ரபறல் லன ஷறணரல் ஷத்ட
தறஶற்ன்ற்கரக ஸ்ஶகன் வசய்ஶண்டும்.

ஶகரப்தறன் அபவு 4 kb னெல் 30 kb ஷ இனோக்கஶண்டும்.
 ஶனம், இஷற றண்ப்தத்றல் வபறற்ந கட்ஷட றல் அச்சு வபறற்நரய் இனோந்ரல்
றண்ப்தம் றரகரறக்கப்தடும்.

குநறப்ன: சரறரகவும் வபறரணரகவும் உள்பர ண ஶர்ர் உன்ற வசய்டவகரள்ப ஶண்டும்.

ஶர்ரறன் X ம் குப்ன ஶர்ச்சற சரன்நறழ் ஶற்நம் வசய் ஶண்டும்.
ஶர்ர் X ம் குப்ன ஶர்ச்சற சரன்நறழ் ஶற்நம் வசய் ஸ்ஶகன் வசய்ஶண்டும்.
ஶகரப்தறன் அபவு 100 kb னெல் 400 kb ஷ இனோக்கஶண்டும்.
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தடிறஷன IV: ஶர்வு கட்டம் வசனத்டல் ற்ன்ம் கட்டத்டடன் வதற்ன்க்வகரண்ட றண்ப்தத்றன்
ற்ஶதரஷ றஷன.
இஷற றண்ப்தத்றன் தடி றஷன னேன்நறஷண னெடித்ப்தறன்ன, ஶர்ர் ஶர்வு கட்டத்ஷ கலழ்னோம்
னெஷநகபறல் வசனத்னரம் (தடி றஷன 4)



தற்ன்அட்ஷட/கடன்அட்ஷட ற்ன்ம் இஷ ங்கற ஶசஷ/ஶதடிம், கட்டம் வசனத்டம் னெஷந, ஶசஷ
ங்குர்இற்ஷந ஶர்வு வசய்ட எவ்வரனோ தடிறஷனகஷப அநறவுன்த்றரன் வசய்ட

னெடிக்கஶண்டும். (ஶசஷ/வசல்தரட்டு கட்டம் & GST (@18%) ஆகறற்ஷந உள்பரன் ஶர்ர்
வசனத்ஶண்டும்.


தடி றஷன 4 அரடதற்ன்அட்ஷட/கடன்அட்ஷட ற்ன்ம் இஷ ங்கற ஶசஷ/UPI

ங்கற/ HDFC ங்கற/ICICI ங்கற /Paytm
னேனம் கட்டம் வசனத்டட னெடித்தறன்ன

உன்ற தக்கத்றஷண அச்சறடவும்.


எனோ ஶர்ர் ரங்கு தடி றஷனகஷப னெனஷரக னெடிக்க நறணரல், இஷற றண்ப்தம்
சர்தறத்ல் னெனஷற்நரகவும், ஶரல்றஷடனம்.



உன்ற தக்கம் உனோரகுல் றண்ப்தம் இஷற சம்ர்தறத்ஷன உன்றப்தடுத்டம். உன்ற தக்கம்
உனோரகறல்ஷன ன்நரல், றண்ப்தம் வற்நறகரக சர்தறக்கப்தடறல்ஷன ன்ன் அர்த்ம்.

குநறப்ன: எனோஶஷப கட்டம் வசனத்ப்தட்ட றஷன “not OK” ன்நறனோந்ரல், ஶர்ர்கள் தறன்னோம்ரன்
வசய் அநறவுன்த்ப்தடுகறநரர்கள்:


கடன் அட்ஷட / தற்ன் அட்ஷட னேனம் ஶர்வு கட்டம் வசனத்ப்தட்டு, “NOT OK” ன்ந றஷன
இனோப்தறன், த தரறர்ஷண த்ட வசய்ப்தட்டட ன்ன் அர்த்ம். ஆஷகரல் அத்ஷக
ஶர்ர்கள் லண்டும் கட்டம் வசனத்ற OK றஷன அஷடஷ உன்ற வசய்ட வகரள்பவும்.

த்ரண தரறர்ஷணக்கு, இஷற றண்ப்தத்ஷ சம்ர்தறத்னக்கரண கஷடசற ரள் னெடிஷடந்
தறன்ணர் அல்னட ங்கறறல் கட்ட சரறதரர்த்ல் னெடிஷடந் தறன்ணர், கட்டம் வசனத்ப்தட்ட
கக்கறல் றனோம்தற வசனத்தடும்.

6.3)

இஷற றண்ப்தத்ஷ றப்னற்கரண சரறதரர்ப்ன தட்டில்:

ஶர்ர்கள் இஷற றண்ப்தத்ஷ சர்ப்தறக்கும் னென்ணர் கலழ்க்கண்டற்ஷந
உன்றவசய்டவகரள்ப அநறவுன்த்ப்தடுகறநரர்கள்:
(i)

இத்ஶர்வுக்கரண குறகள் ற்ன்ம் றதந்ஷணகள் அஷணத்ஷனம் னர்த்ற வசய்டள்பரர?

(ii)

ங்கபட தரனணத்ஷ, ஆண்/வதண்/றனோங்ஷகர் சரறரக குநறத்டள்பரர?

(iii)

ங்கபட ஷகஷ, வதரட/வதரட- EWS / OBC-NCL (ஶல்றஷன
அல்னரஶரர்)/SC/ST/PWD/ றனோங்ஷகர் ணஅற்குரற ரறஷசறல் (கனத்றல்) சரறரக
ஶர்ந்வடுத்டள்பரர?

(iv)

இஷற றண்ப்தத்றல் ரற்ன்த்றநணரபற (PWD) ஶர்ர் அற்குரற ரறஷசறல்
சரறரக றப்தறனள்பரர?
ரற்ன்த்றநணரபற ஶர்ர்கள் ட்டும் இவ்ரறஷசஷ
றப்தஶண்டும்; ஷணஶரர் அந் ரறஷசஷ கரனரக றடஶண்டும்.
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(v)

6.4)

அர் ங்கள் வசரந் தறறற்கரக றண்ப்ததடித்றன் அச்சுப்தறறஷ
(உன்றப்தக்கம்) ஷத்டள்பரர?

ஶர்வு கட்ட றங்கள்

ஶர்ர்
வசனத்ஶண்டி
கட்டம்

வதரடதறரறறணர்

Rs. 1500/-

வதரட/வதரட-EWS/ OBC-NCL*

Rs. 1400/-

SC/ST/PwD/றனோங்ஷக

Rs. 800/-

வசல்தரட்டு கட்டம் &சக்கு ற்ன்ம் ஶசஷ ரற (GST)
ஆகறற்ஷந உள்பரன் ஶர்ர் வசனத்ஶண்டும்.

அத்றரம் 7. இஷற றண்ப்தத்றல் றப்த ஶண்டி றங்கள்
ஶர்ர் கலழ்கண்ட றங்கஷப இஷற றண்ப்தத்றல் றப்தஶண்டும்:

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ரட்டுரறஷ
சு உன்றவரற (தறன் இஷப்ன III)
தறரறவு
றஷனரண னெகரறற்ன்ம் கடிப் தரறரற்ந னெகரற
தரஸ்ஶதரர்ட் ண்/குடும்த அட்ஷட ண்/ங்கற கக்கு ண்/குந் தறந அசு
அஷடரப அட்ஷட ண் / ஆரர் ண் (இன்ற 4 இனக்கம்) / XII குப்னத்
ஶர்வுதறவு ண் ஆம்/ஶர்ல் அட்ஷட (EPIC ண்.)
தறநந் ரறனம்/ரட்டம்
ந்ஷ/தரடகரனர்/ரரர் வரறல் (தறன் இஷப்ன VI)
ந்ஷ/தரடகரனர்/ரரர் கல்றத் குற (தறன் இஷப்ன VI)
ந்ஷ/தரடகரனர்/ரரர் வரத் ஆண்டு னோரணம் (தறன் இஷப்ன VI)
றணரத்ரள் வரற
XII ஆம் குப்ன ஶர்ச்சற வதற்ந ஆண்டு/இஷரண ஶர்வு ஶர்ச்சற/ஶர்வு
னறனோப்தர்
றப்வதண் சவீம்/குப்ன X –இல் வதற்ந ம்/ இஷரணட& XII/ இஷரணட
X, XI & XII குப்னகள் கற்ந ரறனம்/ரட்டம்
ம்
சறன்தரன்ஷ றஷனஷ
NMC றகரட்டி தடி ஊணத்றன் றஷனஷ
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•
•
•
•
•
•

XIIகுப்ன/ இஷரண குப்னகற்ந றன்ணத்றன் ஷக
ரட்டுப்னநம்/கர்னநம் ஶசர்ந்ர
றண்ப்தரர் ந் ரறனத்ஷ ஶசர்ந்ர் (தறன் இஷப்ன V)
குற ஶர்வு குநறனைடு (தத்ற (4.4) தறரறவு 4 தரர்க்க)
தள்பற கல்ற ரரறம் (தறன் இஷப்ன VII)
ஶர்வு ஷம் / கம் ஶர்ந்வடுத்ல் (தறன் இஷப்ன II)

அத்றரம் 8. ஷடவசய்ப்தட்ட வதரனோட்கள் ற்ன்ம் உஷட வநற
8.1) ஷடவசய்ப்தட்ட வதரனோட்கள்
ஶர்ர் ஶர்வு ஷத்றனுள் க்கரம் வகரண்டும் கலழ்கண்ட வதரனோட்கஷப டுத்ட வசல்ன அனுறக்கப்தட
ரட்டரர்கள். ஶர்வு ஷத்றனுள் டேஷனம் னென்ன ஶர்ர்கள் உர் உர்றநன் வகரண்ட உஶனரக உர்ற
தன்தடுத்ற றரறரண கட்டர
ஶசரஷணக்குட்தடுத்ப்தடுர்.

a)

னற அல்னட அச்சடித் தரடனத்க தக்கங்கள், டண்டு ரள்கள், டிறல் கனோற/னடஶகரல் வதட்டி,
தறபரஸ்டிக் ஷதகள், கறப்தரன், ஶதணர, அபவு ஶகரல், னட அட்ஷட, வதன் டிஷவு, அறப்தரன்,
டக்ஷக அட்டஷண, றன்ணட ஶதணர, ஸ்ஶகணர் னெனஷ.

b) வரஷன வரடர்ன சரங்கபரண அஷனஶதசற, னனடூத், கரவரனப்தரன், எனஶற்நற, ஶதஜர், ல் ரழ்வு
றக்கட்டு தட்ஷட ஶதரன்நஷ
c)

தப்ஷத, தரடகரப்ன கண்ணரடி, ஷகப்ஷத, அஷக்கச்ஷச, வரப்தற ஶதரன்ந தறந வதரனோட்கள்.

d) கடிகரம் /ஷகக்கடிகரம், கரப்ன, னஷகப்தட கனோற.
e) அஷணத்ட ஷக ஆதங்கள்.
f)

வதரறப்தட்ட அல்னட வதரறப்தடர வ்ஷக உவுப் வதரனோட்கள், ண்லர் னட்டி ஶதரன்நஷ.

g) ஶர்ஷற்ந வசனக்கு ஷநத்ட தன்தடுத்ப்தடும் சரணங்கள் - டேண் சறல்னகள், னஷகப்தட கனோற,
னன டூத் ஶதரன்நஷ.
[குநறப்ன:இற்ஷநப் வதரனோத்ஷ, உச்ச லற ன்நம்/உர் லற ன்நங்கள் தறநப்தறத் வதரனோந்க்கூடி உத்வுகள்
தறன்தற்நப்தடும்]

ஶர்ரறன் உஷடஷகள்/வதரனோட்கஷப ஷத்டக்வகரள்ப ஶர்வு ஷத்றல் ந் ற்தரடும் வசய்ப்தட
ரட்டரட.
ஶர்வு ஷத்றனுள் ஷட வசய்ப்தட்ட வதரனோட்கள் ரகறனம் ஶர்ரறடம் இனோப்தட கண்டநறப்தட்டரல்,
ஶர்ஷற்ந வசல்கபறல் ஈடுதடுதவண கனோப்தட்டு, வரடர்னஷட றறகனக்கறங்க டடிக்ஷக
டுக்கப்தடும்.

8.2) உஷட வநற
NEET (UG) – 2020 ஶர்வு ன னோம் ஶர்ர்கள் கலழ்னோம் உஷட வநறகஷப தறன்தற்ந அநறவுன்த்ப்தடுகறநரர்கள்.

a)

வபறர்றந அஷக்ஷக ஆஷடகள் அறனரம்; னெனக்ஷக உஷடகனக்கு அனுறறல்ஷன. இனோப்தறனும்,
ஶர்ர்கள் கனரச்சர/தரம்தரற உஷட அற ஶரறட்டரல், ஶசரஷண வசய்ற்கும், ஶர்னோக்கு சறம்
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ற்தடரல் இனோப்தற்கும், ஶர்றன் டெய்ஷ தண்ஷத தரரறக்கவும், ஶர்வு ஷத்றற்கு அஷற
ஶம் னென்தரக , அரட 12.30 தறற்தகல், அநறவுன்த்ப்தடுகறநரர்கள்.
b) வசனோப்னகள், குஷநந் குறகரல் வகரண்ட வசனோப்னகள் அனுறக்கப்தடும். கரனறகள் (ளக்கள்) அற
அனுற இல்ஷன.
NTA –றன் அநறவுஷகஷப ஶர்ர்கள் கண்டிப்தரக தறன்தற்ந NTA றனோம்னகறநட.இட NTA –றற்கு ஶர்ஷ
உண்ஷ ஶர்ஷனடன் டத் உவும்.
குநறப்ன: NTA ஶர்றஷண அறக உண்ஷ ன்ஷனடன் டத் றஷனம் அஶ ஶத்றல், வதண் ஶர்ர்கஷப ஶசரஷண ஶற்வகரள்றல் ற்தடும்
உர்ச்சற சறக்கல்கஷபனம் அநறந்டவகரள்கறநட. ஆஷகரல் இட வரடர்தரண றரறரண அநறவுஷகள் ஶர்வு ஷத்றல் ஶசரஷணறல் ஈடுதடும்
அனனர் ற்ன்ம் அறகரரறகனக்கு ங்கப்தட்டுள்பட.

அத்றரம் 9. வதற்ஶநரர் / தரடகரனனோக்கரண கல்கள்
1.

NEET (UG) – 2020ஶர்வு னடற்கு ஶர்ர் வீட்டினனோந்ட னநப்தட்டுனோனென் வதற்ஶநரர்/தரடகரனர்

ங்கபட தறள்ஷபகனக்கு கலழ்னோம் சரல்கஷபக் குநறத்ட றறப்னர்வு ற்தடுத்டரன்
றர்தரர்க்கப்தடுகறநரர்கள்.
a)

1:30 p.m.றக்கு தறன்ணர் ஶர்ர் ஶர்வு ஷத்றற்குள் அனுறக்கப்தடரட்டரர்கள். ஆஷகரல்
வீட்டினனோந்ட னென்தரகஶ னநப்தட்டு ஶர்வு ஷத்றற்கு னோம்தடி அநறவுன்த்வும். ஶனம் கரனறஷன
ரற்நங்கள், ஶர்வு ஷம் அஷந் இடம், ஶதரக்குத்ட வரறசல்கள் ஶதரன்நற்ஷந கனோத்றல்
வகரள்பஶண்டும்.

b)

ஶர்ர் அஷணத்ட அநறவுஷகள்/கட்டஷபகஷபப்தறன்தற்நவும்; ற்ன்ம் ஶர்றல் எனங்ஷக தரரறத்ல்
ஶண்டும்.

c)

ஶர்வு றறகள் ஷணனம் ஶர்ர் லநக் கூடரட.

d)

ஶர்வு ஷடவதன்ம் கரனத்றல் ஶர்ர் ஶர்ஷற்ந வசனல் ஈடுதடஶர, அற்கு ஊக்கம் அபறக்கஶர
கூடரட.

e)

ஶன் ஶர்ர் ரரகறனம் ஶர்ஷற்ந வசல்கபறல் ஈடுதடுட வரறந்ரல் அஷந
கண்கரறப்தரபரறடம் உடன் வரறறக்குரன் ஶகட்டுக்வகரள்பவும்.

f)

ஶர்ர் கலழ்கண்ட வதரனோட்கள் ரத்றம் ஶர்வு ஷத்றற்கு வகரண்டுஶண்டும்:
●
தரஸ்ஶதரர்ட் அபவு னஷகப்தடம் எட்டப்தட்ட டேஷவு அட்ஷட;
●
னோஷகப்தறவு ரபறல் எட்டப்தடஶண்டி எனோ தரஸ்ஶதரர்ட் அபவு னஷகப்தடம்.
●
ற்னஷட அஷடரப சரன்ன்ற்ன்ம்வதரனோந்றர் ணறல் PwD சரன்நறழ் னேனம்,
●

அஞ்சல் அட்ஷட அபவு (4” x6”) வண்ஷ றநப் தறன் னனத்றல் டுக்கப்தட்ட ண்ப் னஷகப்தடம்,
அனுற அட்ஷடனடன் றநக்கம் வசய்ப்தட்ட ரறரறப் தடித்றல்எட்டப்தட்ட ஶண்டும். அட
ஷத்றல் உள்ப கண்கரறப்தரபரறடம் எப்தஷடக்க ஶணண்டும்.
குநறப்ன :அஞ்சல் அட்ஷட அபவு (4” x6”) வண்ஷ றநப் தறன் னனத்றல் டுக்கப்தட்ட ண்ப்
னஷகப்தடம் எட்டப்தட்ட றநக்கம் வசய்ப்தட்டரறரறப் தடித்ஷ வகரண்டு ர ஶர்ர்கள்
ஶர்வன அனுறக்கப்தடரட்டரர்கள் ஶனம் அட அர்கள் குற இப்தறற்க்கு றகுக்கும்.

g)

ஷட வசய்ப்தட்ட வதரனோள்கள் டவும் ஶர்ர் ஶர்வு ஷத்றற்கு வகரண்டு க் கூடரட.

h)

ஶர்வு ஷத்றல் ஶசரஷண ஶற்வகரள்னம் அனனனோக்கு எத்டஷப்ன அபறக்க ஶண்டும்.

i)

கட்டர உடல் ஶசரஷணக்கு ங்கஷப ஈடுதடுத்றக்வகரள்ப டரக எடக்கப்தட்ட ஶர்வு ஷத்றற்கு
குநறத் ஶம் னென்தரகஶ  ஶண்டும்.

j)

NEET (UG) – 2020 ஶர்வு ன னோம் ஶர்ர்கள் அநறவுன்த்ப்தட்ட ஆஷட கட்டுப்தரட்ஷட தறன்தற்ந
ஶண்டும். தரம்தரற உஷட அறனம் ஶர்ர்கள் ஶர்வு ரபறல் தகல் 12:30 ற அபறல் எடக்கப்தட்ட
ஶர்வு ஷம்  ஶண்டும்.
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2.

ங்கபட கன்/கள் ஶல் கூநற அநறவுஷகள்/ கட்டஷபகள்ரகறனம் லன்தரக கண்டநறப்தட்டரல்,
ஶர்வு ஷத்றற்குள் அனுறக்கப்தடரட்டரர்கள், ஶர்வு னடற்கும் அனுற ன்க்கப்தடும்.

3.

ங்கபட கன்/கள் ஶஷற்ந வசல்கபறல் ஈடுதட்டரல், றறகபறன்தடி ஶர்வு னடறனனோந்ட
ள்பறஷக்கப்தடுர்; ற்ன்ம் NTA –றணரல் ஶர்ர் லட குற்நறல் டடிக்ஷககள்/ வதரனோத்ரண
டடிக்ஷககள் ஶற்வகரள்பப்தடும்.

4.

ஶர்வு ரபறல் தறற்தகல் 1:30 றக்கு னென்ணர் ஶர்ர் ஶர்வு ஷத்ஷ ந்ஷடரவண
உன்றதடுத்றக்வகரள்பவும். அற்கரக கரனறஷன ரற்நங்கள், ஶர்வு ஷம் அஷந் இடம், ஶதரக்குத்ட
வரறசல்கள் ஶதரன்நற்ஷந கனோத்றல் வகரண்டு வீட்டினனோந்ட னென்தரகஶ னநப்தட்டு ஶர்வு ஷத்றற்கு
னோம்தடி அநறவுன்த்வும். ஶர்ர்கள் ஶர்வுக்கு னெந்ஷ ரபறல் ஶர்வு ஷத்றற்கு வசன்ன் அன்
அஷறடம், வரஷனவு ஆகறண கண்டநறட னரக இனோக்கும். இட ஶர்வு ஷத்ஷ ரரக
வசன்நஷடந்ட தறன்ணர் ஶர்வு ன அனுறரஷ ஶதரன்ந தறச்சஷணகஷபத் டுக்க டரக இனோக்கும்.

அத்றரம் 10. டேஷவு அட்ஷட
ஶர்வுக்கரண குறகள் னர்த்ற வசய்றன் அடிப்தஷடறல் ற்கரனக டேஷவு அட்ஷட ஶர்னோக்கு ங்கப்தடும்.
NTA இஷபத்றனனோந்ட ரர்ச் 27, 2020 னெல் ஶர்ர்கள் டேஷவு அட்ஷடஷ தறறநக்கம் வசய்ட அறல்
குநறப்தறடப்தட்டுள்பரன் குநறத் ரள், ஶம் ற்ன்ம் ஷத்றல் ஶர்வு ன ஶண்டும்.
டேஷவு அட்ஷடறல் குநறப்தறட்டப்தட்ட ரள், ஶம் ற ஶன் ரபறஶனர ஶன் ஶத்றஶனர ஶன்
ஷத்றஶனர ஶர்வு ன அனுறக்கப்தடரடரர்கள்.
டேஷவு அட்ஷடஷ தறறநக்கம் வசய் இனர ஶர்ர்கள், ரர்ச் 27, 2020 னெல் ப்ல் 10, 2020 ஷ
கரஷன 10.00 ற னெல் ரஷன 5.00 ற ஷ உற ஷத்ஷ வரடர்னவகரள்பஶண்டும்.
டேஷவு அட்ஷடறல் வகரடுக்கப்தட்டுள்ப அநறவுஷகஷப கணரகப் தடித்ட ஶர்றன்ஶதரட அஷண
கஷடதறடிக்குரன் ஶர்ர்கள் அநறவுன்த்ப்தடுகறநரர்கள்.
டேஷவு அட்ஷடறல் ஶர்ர் வரடர்தரண கல்கள், னஷகப்தடம், ஷகவரப்தம் ரகறனம் நரக இனோப்தறன்
ஶர்ர் உடணடிரக, ரர்ச் 27, 2020 னெல் ப்ல் 10, 2020 ஷ கரஷன 10.00 ற னெல் ரஷன 5.00 ற
ஷ

உற

ஷத்ஷ

வரடர்னவகரள்பஶண்டும்.

அப்தடிப்தட்டர்கள்

ற்கணஶ

தறறநக்கம்

வசய்ப்தட்ட டேஷவு அட்ஷடஷப் தன்தடுத்ற ஶர்வு னஶண்டும்.தறவுகபறல் றனோத்ங்கள் வசய் NTA
குந் டடிக்ஷககஷப தறன்ணர் ஶற்வகரள்னம்.

குநறப்னகள்:
a.
b.
c.
d.
e.

f.

டேஷவு அட்ஷடகள் அஞ்சல் ற அனுப்தப்தடரட்டரட.
NEET (UG)-2020 டேஷவு அட்ஷட கல் க்கரம்வகரண்டும் ஶர்வு ஷங்கபறல் ங்கப்தடரட்டரட.
ஶர்ர் டேஷவு அட்ஷடஷ கறறக்கஶர அல்னட றனோத்ங்கள் ஶற்வகரள்பஶர கூடரட.
ஶர்ர் டேஷவு அட்ஷடஷ தறற்கரன தன்தரட்டிற்கரக தத்றப்தடுத்றக்வகரள்பவும்.
ஶனும் எனோ கரத்றற்கரக னெனஷஷடரரக கண்டநறப்தட்ட றண்ப்தம் (வபறறல்னர/
சந்ஶகத்றற்கறடரண னஷகப்தடம்/ஷகவரப்தம் இல்னர றண்ப்தம்) அல்னட ஶர்வுக்கரண குறகஷப
னர்த்ற வசய்ர றண்ப்தம் ணக் கனோப்தடும் றண்ப்தங்கனக்கு டேஷவு அட்ஷட
ங்கப்தடரட்டரட.
டேஷவு அட்ஷட ங்கப்தட்ட கரத்ரல், ஶர்ர் ஶர்வுக்கு குறனஷடர் ணக் கனோனரகரட.
வரடர்ந்ட தன றஷனகபறல் ஶசர்க்ஷகக்கரக ஷடவதன்ம் சரறதரர்ப்னகனக்கு உட்தடுத்ப்தட்டு குறகள்
றர்றக்கப்தடும்.
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அத்றரம் 11.ஶர்வு அஷநறல் கஷடதறடிக்கஶண்டி றனெஷநகள்
வதரட றனெஷநகள்
a)

ஶர்வு வரடங்குற்கு இண்டு ற ஶம் னென்ன ஶர்வு ஷம் றநக்கப்தடும். தறற் தகல் 1:30 றக்கு
தறன்ணர் ஶர்வு ஷத்றற்குள் ந் ஶர்னோம் அனுறக்கப்தடரட்டரர்கள். ஆஷகரல் கரனறஷன
ரற்நங்கள், ஶர்வு ஷம் அஷந் இடம், ஶதரக்குத்ட வரறசல்கள் ஶதரன்நற்ஷந கனோத்றல்
வகரண்டு வீட்டினனோந்ட னென்தரகஶ னநப்தட்டு ஶர்வு ஷத்றற்கு ந்ஷடஷ ஶர்ர்கள்
உன்றப்தடுத்றவகரள்ப ஶண்டும். ஶர்வு அஷந றநந்வுடன் ஶர்ர் ங்கனக்கு எடக்கப்தட்ட
இனோக்ஷகறல் உடணடிரக அ றர்தரர்க்கப்தடுகறநரர்கள்.
03.05.2020 (ஞரறன்)
02.00 pm to5.00 pm
(3 ற ஶம்)
1.30 pm
1.15 pm

ஶர்வு ஷடவதன்ம் ஶற
ஶர்வு ஶம் ற்ன்ம் ஶர்வு கரனம்
ஶர்வு ஷத்றல் இன்றரக அனுறக்கப்தடும் ஶம்
ஶர்வு அஷநறல் இனோக்ஷகறல் அர்ல்
னெக்கற அநறவுஷகள் அநறறப்தட ற்ன்ம் அஷந கண்கரறப்தரபர் டேஷவு
அட்ஷடஷ சரற தரர்த்ல்
றணர னத்கத்ஷ அஷந கண்கரறப்தரபர் றணறஶரகறத்ல்
ஶர்ர் றஷட னத்கத்றல் றங்கஷப னடல்
ஶர்வு வரடக்கம்
ஶர்வு னெற்ன் வதன்ல்
b)

ஶர்ர்

ஶர்வு

அஷநறனுள்

டேஷற்கு

டேஷவு

1.30 pm to1.45 pm
1.45 pm
1.50 pm
2.00 pm
5.00 pm
அட்ஷடஷ

ஶகட்கப்தடும்வதரனட

கரண்தறக்கஶண்டும். ற்னஷட டேஷவு சலட்ஷட வகரண்டிர ஶர்ஷ ஶர்வு அஷநறனுள் ஷ
கண்கரறப்தரபர் அனுறக்கரட்டரர்.
c)

சுல் ண் எட்டப்தட்ட இனோக்ஷக ஶர்னோக்கு எடக்கப்தடும். ஶர்ர் அஷண கண்டநறந்ட ணக்வகண
எடக்கப்தட்ட இனோக்ஷகறல் அ ஶண்டும். ஶன் இனோக்ஷகறல் அல்னட ஶன் அஷநறல் அர்ந்ட
ஶர்வு னடம் ஶர்ரறன் ஶர்வு ரடும் ன்ஷ த்ட வசய்ப்தடும்.

d)

ஶர்வு

ஷடவதன்ம்வதரனட,

அஷநகண்கரறப்தரபர்

ஶர்ரறன்

அஷடரபத்ஷ

தரறஶசரறப்தரர்.

உன்ற

அஷநகண்கரறப்தரபர்

வசய்
அட

டேஷவு

சலட்ஷட

ஷகவனத்றஷண

றஷடரபறனம் னோஷக தறவு ரபறனம் றர்றத் இடத்றல் ஶதரடுரர்.
e)

ந் சூழ்றஷனறனம் தறற்தகல் 01:30 றக்குஶல் ஶர்வு ஷத்றற்கு னோம் ஶர்ர்கள் ஷத்றல்
டேஷ அனுறக்கப்தடரட்டரர்கள்.

f)

ஶர்ர் ஶர்வு ரபறல் ஶர்வு ஷத்றற்கு கலழ்கண்ட சரன்ன்கள் ட்டும் வகரண்டு ஶண்டும்.
இற்நறஷண வகரண்டு ர ஶர்ர் ஶர்வு ன அனுறக்கப்தடரட்டரர்.





NTA இஷபத்றனனோந்ட தறறநக்கம் வசய் டேஷவு
அட்ஷடறன்
அச்சறடப்தட்ட
கல்
கடவுச்சலட்டு
அபவு
னஷகப்தடத்டடன்.(றண்ப்தத்டடன் ஶற்நம் வசய்ப்தட்ட
அஶ னஷகப்தடம் எட்டப்தட்டினோக்க ஶண்டும்).
NEET (UG) - 2020 ஶர்றன் ஶதரட, ஶர்வு ஷத்றல் னோஷக
சலட்டில்
றர்றக்கப்தட்ட
இடத்றல்
எட்டுற்கரக
எனோ
தரஸ்ஶதரர்ட் அபவு னஷகப்தடம் (இஷற றண்ப்தத்றல்
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தறஶற்நறணட ஶதரன).
அஞ்சல் அட்ஷட அபவு (4” x6”) வண்ஷ றநப் தறன் னனத்றல்
டுக்கப்தட்ட ண்ப் னஷகப்தடம், அனுற அட்ஷடனடன் றநக்கம்
வசய்ப்தட்ட ரறரறப் தடித்றல் எட்டப்தட்ட ஶண்டும். அட ஷத்றல்
உள்ப கண்கரறப்தரபரறடம் எப்தஷடக்க ஶணண்டும்.



அங்கலகரறக்கப்தட்ட னஷகப்தடத்டடன் கூடி அஷடரப அட்ஷட
அசல் ஶனும் என்ன் (PAN அட்ஷட/ஏட்டுணர் உரறம்/ரக்கரபர்
அட்ஷட/தரஸ்ஶதரர்ட்/ஆரர் அட்ஷட (னஷகதடத்டடன்) /குடும்த
அட்ஷட/கல்ற ரரறத்ரல் ங்கப்தட்ட XII ம் குப்ன ஶர்வு
தறவண் ஆம்/ அசரங்கத்ரல் ங்கப்தட்ட ஶன் ஶனும்
வசல்னத்க்க னஷகப்தட அஷடரப அட்ஷட.



ரற்ன்த்றநணரபறக்கரண தறரறறல் பர்வு ஶகரனோதர்கள் அற்வகண
சரன்ன் ஷத்றனோத்ல் ஶண்டும்.



னத்ர் (ணட னத்ஷ தன்தடுத்டதர்கள்
உன்றவரற கடித்ஷ ஷத்றனோத்ல் ஶண்டும்.

அற்வகண

g)
ஷட வசய்ப்தட்ட வதரனோஷபஶர அல்னட ஶர்ஷற்ந வசனல் ஈடுதட தன்தடும்
வதரனோஷபஶர ஶர்ர் வகரண்டு அனுறறல்ஷன. அப்தடிப்தட்ட சரணங்கள் ஶர்வு ஷ
பரகத்றனுள் ங்கபறடம் உள்பட ண கண்டநறப்தட்டரல் ஶர்ஷற்ந வசனக்கரண ண்டஷண வதந
குறனஷடர் ஆரர்.
h)

ஶர்ர்கள் ங்கபட னனுக்கரக, ஷடவசய்ப்தட்ட வதரனோட்கஷப (தகுற 17) ஶர்வு ஷத்றற்கு வகரண்டு
னோஷ றர்க்குரன் அநறவுன்த்ப்தடுகறநரர்கள். வணணறல் அஷணப் தரடகரப்தரக ஷத்டக்வகரள்ப
ஶர்வு ஷத்றல் ந் எனங்கும் வசய்ட  இனரட. ஶனம் ஷட வசய்ப்தட்ட சரணங்கஷப
ஷத்றனோக்கும் ஶர்ர் ஶர்வு பரகத்றற்குள் அனுறக்கப்தடரட்டரர்கள்.

i)

ஶர்ர் ஶர்வு னெடிஷடனம் கரனம் ஷ ங்கள் இனோக்ஷகஷ றட்டு ஶர்வு அஷநக்கு வபறஶ வசல்ன
அனுற கறஷடரட. அட ஶதரன OMR ரஷப அஷந கண்கரறப்தரபரறடம் எப்தஷடக்கரல் ஶர்வு அஷநஷ
றட்டு வபறஶ வசல்னக் கூடரட.

j)

ஶர்வு ஷத்றல் னஷக தறடித்ல் கண்டிப்தரக ஷட வசய்ப்தட்டுள்பட.

k)

ண்லர் குப்தறகள், டீ, கரதற, குபறர் தரணங்கள் அல்னட வரன்க்குத்லணற னெனண ஶர்ர்கள் ஶர்வு ஷத்றற்கு
டுத்டச்வசல்ன அனுறறல்ஷன. லரறறவு ஶரறணரல் தரறக்கப்தட்ட ஶர்ர் ட்டும் (னென் அனுறஶரடு) ஶர்வு
அஷநக்கு ரத்றஷ / த ஷககள் (ரஷ தம் ஆப்தறள், ஆஞ்ச்) ற்ன்ம் எபற ஊடுனோவும் ண்லர் குப்தற டுத்டச்
வசல்னனரம். இனோப்தறனும் சரக்ஶனட் / றட்டரய் / சரன்ட்றச் ஶதரன்ன் வதரட்டனம் வசய்ப்தட்ட உவு ஷககள்
டுத்டச்வசல்ன இனரட.

l)

டேஷவு அட்ஷடறல் குநறப்தறடப்தட்டுள்பரன் குநறத் ஶத்றல் ஶர்வு வரடங்கும். அற்கரண அநறறப்ஷத
அஷந கண்கரறப்தரபர் வசய்ரர்.

m)

ஶர்வு வரடங்குனென் னெக்கறரண கட்டஷபகஷப அஷந கண்கரறப்தரபர் ஶர்ர்கள் கஷடதறடிப்தற்கரக
ஶர்னோக்கு வரறப்தடுத்டரர்.

n)

ஶர்வு வரடங்கும் வதரனடம், தரற ஶம் னெடிஷடனம் ஶதரடம் ஷசஷகபறக்கப்தடும். ஶனம் ஶர்வு னெடினம்
ஶத்றல் அபறக்கப்தடும் ஷசஷகக்கு தறன்ணர் ஶர்ர் றஷடகஷப குநறப்தஷ றன்த்றக்வகரள்பஶண்டும்.

o)

ஶர்ர் னோஷகப் தறவு ரபறல் இனோ குநறப்தறட்ட இடங்கபறல் ஷகவரப்தறட ஶண்டும். என்ன் ஶர்வு
வரடங்கறவுடன், ற்வநரன்ன் றஷடத்ரஷப அஷந கண்கரறப்தரபரறடம் எப்தஷடக்கும் ஶதரட. ஶர்ர்
ங்கள் ஷகறல் ஶஷகஷனம் னோஷகப் தடி ரபறல் அற்கரண இடத்றல் தறவுவசய் ஶண்டும்.

p)

றணர னத்கத்றன் னெல் தக்கத்றல் ஶல் தகுறறல் குநறப்தறடப்தட்ட தக்கங்கள் ஶதரன்ன் அத்ஷண தக்கங்கள்
உள்பணர ன்ன் ஶர்ர் உன்ற வசய்ஶண்டும்.
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q)

ஶனும் கரத்ரல் குநறப்தறட்ட ஶறறல் ஶர்வு ன இனர ஶர்னோக்கு ன்ஶர்வு NTA ந்
சூழ்றஷனறனம் டத்ரட.

r)

லரறறவு ஶரறணரல் தரறக்கப்தட்ட ஶர்ர்கஷப தரரறக்க NTAஅநறவுஷப்தடி ஶர்வு ஷத்றல் ற்தரடுகள்
வசய்ப்தட்டுள்பட.

அத்றரம் 12. ஶர்ஷற்ந ற, வசல்தரடுகள் ற்ன்ம் ஶர்வு றற லநல்கள்
வதரனோள் றபக்கம்
ஶர்ஷற்ந வசல்தரடு ன்தட எனோ ஶர்னோக்கு தறந ஶர்ர்கஷபறட ஶர்ஷற்ந னெஷநறல் ன்ஷ
றஷபறக்கும் வசல்.இறல் கலழ்க்கண்ட அஷணத்டம் வசல்கனம் அடங்கும். ஷனெஷநறல்
குநறப்தறடப்தடரஷனம் அடங்கும்:
a)

னறனோக்கும் ஶர்வுக்கு வரடர்தற்ந அல்னட வரடர்தறல்னர ஷடவசய்ப்தட்ட வதரனோட்கள் அல்னட
ஶர்ஷற்ந வசல்கஷப வசய் தன்தடும் னட வதரனோட்கள், வரஷனவரடர்ன சரணங்கள், டஷ
கனோறகள், றண் தண்டங்கள், ஆதங்கள், ஶதரன்நஷ ன்ணகத்ஶ உள்பஷ;

b)

ஶன் தஷ ஶர்வு ன தன்தடுத்டட (ஆள் ரநரட்டம்) அல்னட தரர்த்ட னடற்கரக
குநறப்னகஷப ரர்வசய்ட ஷத்ல்;

c)

NEET (UG) - 2020ஶர்வு வரடர்தரக அவ்ப்ஶதரட NTA –றணரல் வபறடப்தடும் றறகள் ற்ன்ம்
றகரட்டிகள் ஆகறற்ஷந லன்ல்;

d)

ஶன் ஶர்ர் னெஷநஶகட்டில் ஈடுதடுற்கு உவுட, ஶடிரகஶர ஷநனெகரகஶர வ்ஷக
உறகஷப வதற்நரஶனர, வகரடுத்ரஶனர, இட ஶதரன்ந வசல்கபறல் ஈடுதட னெற்சறத்ல்;

e)

றஷட னடற்கு ஷ கண்கரறப்தரபர் ங்கற றஷடத்ரள் ற ஶன் ந் சரணங்கபறல்
ஶகள்றகஷபஶர அல்னட றஷடகஷபஶர னடல்;

f)

றஷடத்ரஷப கறறத்ல், றணரத்ரபறன் ஶனும் தக்கத்ஷ கறறத்ல் ஶதரன்நஷ;

g)

ஶர்வு ஷத்றல் ஶர்வு ஷடவதன்ம்ஶதரட ஶர்வு அனஷ றர்த்ட ஶன் தஷ
வரடர்னவகரள்னல் அல்னட வரடர்தறனனோத்ல் அல்னட வரடர்னவகரள்ப னெற்சறத்ல்;

h)

றஷடத்ரஷப ஶர்வு அஷநக்கு வபறஶ டுத்ட வசல்னல்;

i)

றஷடத்ரஷப அல்னட றணரப்னத்கம் அல்னட றணரப்னத்கத்றன் தகுறஷ ஶர்வு ஷத்றற்கு
வபறஶ கடத்டல்;

j)

ஶர்வு டத்றக்வகரண்டினோக்கும் அனனஷ றட்டுட அல்னட ஶன் ஶர்னோக்கு றட்டல் றடுட;

k)

ஶர்வு வரடர்தரக ஶன் றனோம்தத்கர னெஷநகஷப அல்னட வசல்கஷப தன்தடுத்டட அல்னட
னெற்சறப்தட;

l)

டேஷவு சலட்டு,  ரறஷச கடிம், சு உன்றவரற ஶதரன்ந இஷற சரன்ன்கஷப சூழ்ச்சறனடன்
ஷகரனல் ற்ன்ம் னஷணல்;

m)

ஶர்வு ஷம் அல்னட ஶர்வு அஷநக்குள் னக்கட்டரரக உள்ஶப அல்னட வபறஶ வசல்னல்;

n)

ஶர்வு ஷத்றல் டேஷந் தறன்ணர் றன்ணட சரங்கஷப தன்தடுத்டல் அல்னட தன்தடுத்
னெற்சறத்ல்;

o)

றண்ப்ததடிம், டேஷவு அட்ஷட, ற்ன்ம் ரறரற தடித்றல் உனோரற்நம் வசய்ப்தட்ட னஷகப்தடத்ஷ
எட்டுல்/தறஶற்நம் வசய்ல்;

p)

OMR ரபறல் ரடகல்கஷப அறத்ல், அல்னட னெற்ன்ம் லக்குல்;

q)

றஷடத்ரபறல் நரண கல்கஷப அபறத்ல்;

r)

தறஶற்நம் வசய்ப்தட்ட OMR றஷடத்ரஷப னஷணந்ட, ஶர்வு னெடிவு வபறனோம் னென்ன அல்னட
தறன்ன, ஶதரனத்ணரண ஶகரரறக்ஷககள் ஶகரனோல்.

s)

அஷறரகவும் ஶர்ஷரககவும் ஶர்வு டத்டற்கு ஷடகஷப உனோரக்குல்.

t)

ஶர்ஷற்ந வசல்தரடு ன்ன் NTA –றணரல் அநறறக்கப்தட்ட தறந னெஷநஶகடுகள்.
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12.1) ஶர்ஷற்ந வசல்தரடுகபறல் ஈடுதடுதர்கனக்கரண ண்டஷண
ஶர்வு ஷடவதன்ம் வதரனஶர, அற்கு னென்ன அல்னட தறன்ஶதர, ஶர்ர்கள் ஶல் கூநற அல்னட இட ஶதரன்ந
டடிக்ஷககபறல் ஈடுதட்டரல், ஶர்ர் ஶர்ஷற்ந வசல்தரடுகபறல் ஈடுதட்டரர் ன்ன் கனோப்தட்டு
UNFAIRMEANS (U.F.M.) ன்ந தறரறறன்கலழ் க்கு வரடப்தடும். அத்ஷக ஶர்ர் றர்னோம் னேன்ன்
ஆண்டுகனக்கு ஶர்வு ன இனரட, ஶனம் குற்நறல் டடிக்ஷககள் அல்னட குந் தறந டடிக்ஷககள்
ஶற்வகரள்பப்தடும்.

12.2) ஶர்வு னெடிஷ த்ட வசய்ல்
a)

NEET(UG)-2020 ஶர்றல் னெஷநஶகடுகபறல் ஈடுதட்ட ஶர்ரறன் ஶர்வு னெடிவுகள் த்ட வசய்ப்தட்டு
வபறடப்தடரட்டரட.

b)

அடஶதரன, ணக்கு எடக்கலடு வசய்ப்தட்ட ஶர்வு ஷத்றற்கு தறனரக ஶன் ஷத்றல் ஶர்வு
னடதர்கள், தறந ஶர்ரறன் றணரப்னத்கம் / OMR றஷடத்ரபறல் னடதர்கள், ங்கபட
றணரப்னத்கம் / OMR றஷடத்ரபறல் ன அனுறக்கும் ஶர்ர்கள் ஆகறஶரரறன் ஶர்வு னெடிவுகள்
த்ட வசய்ப்தட்டு வபறடப்தடரட்டரட.

அத்றரம் 13. குறப்தட்டில் ற்ன்ம் குற வதன்ம் அபஷகள்
13.1) குற வதன்ம் அபஷகள்
Medical Council of India,Dental Council of India, Central Council of Indian Medicine ற்ன்ம் Central Council of
Homoeopathy ஆகறஷறர்றத் குற அபஷகள் அடிப்தஷடரக வகரண்டு, இந்ற Medical Council Act1956 கலழ் ங்கற Graduate Medical Education Regulations-1997 அடிப்தஷடறல், Dentists Act,1948 கலழ்ங்கற
BDS Course Regulations, 2007, the Indian Medicine Central Council (Minimum Standards of Education in Indian
Medicine) Regulation, 1986 (as amended in 2018) issued under the Indian Medicine Central Council Act, 1970 and
the Homoeopathy (Degree Course) Regulations, 1983 (as amended in 2018)issued under the Homoeopathy
Central Council Act, 1973அடிப்தஷடறல் NEET(UG) – 2020 ஶர்றல் வற்நறவதற்நர்கபறன் ரறஷசப்
தட்டிஷன National Testing Agency ரரறக்கும்.
குறக்கரண அபஷகள் தறணனோரன்:
a)

எனோ குநறப்தறட்ட கல்ற ஆண்டில் னோத்ட தட்டதடிப்னகனக்கு ஶசனோற்கு ஶசற குற ற்ன்ம் டேஷவு
ஶர்றல் குஷநந்தட்ச

றப்வதண் 50 றனக்கடம் (50

th

percentile) வதற்நறனோக்கஶண்டும். தறந

தறற்தடுத்ப்தட்ட குப்னகள், தட்டில் இணத்ர், தங்குடிறணர் குப்ஷத ஶசர்ந் ஶர்ர் குஷநந்ட
40 றனக்கடம் றப்வதண் வதற்நறனோக்கஶண்டும். Rights of Persons withDisabilities Act, 2016 , சட்டப்தடி
ற்னஷட ரற்ன்த்றநன் வகரண்ட வதரடப்தறரறவு ற்ன்ம் வதரடப்தறரறறனுள் வதரனோபரரத்றல் தறன்
ங்கற தறரறஷ ஶசர்ந் ஶர்ர் குஷநந்ட 45 றனக்கடனெம், SC/ST/OBC-NCL தறரறஷ ஶசர்ந்ர்கள்
குஷநந்ட

40

றனக்கடம்

றப்வதண்டம்

வதற்நறனோக்கஶண்டும்.

னோத்ட

தட்டதடிப்னகனக்குஶசனோற்கு ஶசற குற ற்ன்ம் டேஷவு ஶர்றன் அஷணத்றந்ற ரறஷச
தட்டினன் உச்ச றப்வதண் அடிதஷடறல் றனக்கடம் றர்றக்கப்தடும்.
b)

எனோ குநறப்தறட்ட கல்றரண்டில் னோத்ட தட்டதடிப்னகனக்குஶசனோற்கு அந்ந் தறரறறல் ஶதரடரண
ண்றக்ஷகறல் ஶர்ர்கள் குஷநந்தட்ச றப்வதண் வதநரறட்டரல், த்ற அசு Medical Council of
India and Dental Council of India, Central Council of Indian Medicine ற்ன்ம் Central Council of
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Homoeopathy –வுடன் கனந்ரஶனரசறத்ட அந்ந் தறரறவுக்கரண குஷநந்தட்ச றப்வதண்கஷப குஷநக்கும்.
அவ்ரன் குஷநக்கப்தட்ட றப்வதண் அபவு அந் கல்றரண்டிற்கு ட்டும் வதரனோந்டம்.
c)

2018 றனோத்ம் வசய்ப்தட்ட Graduate Medical Education Regulations-1997 ற்ன்ம் BDS Course
Regulations, 2007 சட்டப்தடி னோத்ட தட்டதடிப்னகனக்குஶசறனோம்னம்ஶர்ர் இற்தறல், ஶறறல்,
உறரறல்/உறர் வரறல்டேட்தறல் ற்ன்ம் ஆங்கறனம் தரடத்றல் ணற ணறரக ஶர்ச்சற வதந ஶண்டும்,
ற்ன்ம் இற்தறல், ஶறறல், உறரறல்/உறர் வரறல்டேட்தறல் தரடங்கபறன் வரத் றப்வதண்
குஷநந்தட்சம் 50% வதற்நறனோக்கஶண்டும். ஶனம் னோத்ட தட்டதடிப்னகனக்குஶசனோற்கரண ஶசற
குற ற்ன்ம் டேஷவு ஶர்றன் ரறஷச தட்டினல் ஶர்ட வதர் இடம்வதற்நறனோக்க ஶண்டும்.
SC/ST ற்ன்ம் OBC-NCL தறரறஷ ஶசர்ந்ர்கள் குறத் ஶர்றல் இற்தறல், ஶறறல், உறரறல்/உறர்
வரறல்டேட்தறல் தரடங்கபறன் வரத் றப்வதண் ற்ன்ம் ஶதரட்டித்ஶர்றல் (இற்தறல், ஶறறல்,
உறரறல்) குஷநந்தட்சம் 40% றப்வதண் (50% தறனரக) வதற்நறனோக்கஶண்டும். Rights of Persons
withDisabilities Act, 2016, சட்டப்தடி ற்னஷட ரற்ன்த்றநன் வகரண்ட வதரடப்தறரறவு ற்ன்ம்
வதரடப்தறரறறல் வதரனோபரரத்றல் தறன் ங்கற தறரறஷ ஶசர்ந் ஶர்ர் குறத் ஶர்றல் இற்தறல்,
ஶறறல், உறரறல்/உறர் வரறல்டேட்தறல் தரடங்கபறன் வரத் றப்வதண் குஷநந்ட 45%
றப்வதண் (50% தறனரக) ற்ன்ம் SC/ST/OBC-NCL தறரறஷ ஶசர்ந்ர்கள் குஷநந்ட 40% றப்வதண்
வதற்நறனோக்கஶண்டும்.BUMS தடிப்தறல் ஶசனோற்கு ஶர்ர் 10ஆம் குப்தறல் உனோட அல்னட அதறக்
அல்னட வதர்சற வரற எனோ தரடரக கற்நறனோக்கஶண்டும் அல்னட தல்கஷனக்ககம் அல்னட ரரறம்
அல்னட உனோட வரற ஶர்வு (10 ஆம் குப்ன றஷன) டத்டற்கு அசரல் அங்கறகரறக்கப்தட்ட தறவு
வசய்ப்தட்ட சங்கம்/ வசரஷசட்டி டத்டம் டேஷவு ஶர்றல் ஶர்ச்சற வதற்நறனோக்கஶண்டும். BSMS
தடிப்தறல் ஶசனோற்கு ஶர்ர் 10 ஆம் குப்ன/ 12 ஆம் குப்தறல் றழ் எனோ தரடரக கற்ன் ஶர்ச்சற
வதற்நறனோக்கஶண்டும் அல்னட னெனரம் ஆண்டு வரறல்னெஷந தடிப்தறல் றஷ எனோ தரடரக
தடிக்கஶண்டும்.

d)

10 + 2 கல்ற னெஷநஷ றநந் வபறப்தள்பற அல்னட ணறத் ஶர்ரக ஶர்ச்சற வதற்நர்கள் ஶசற குற
ற்ன்ம் டேஷவு ஶர்றல் கனந்டக்வகரள்ப குறற்நரர். ஶனம் 10 + 2 –றல் உறரறல்/உறர்
வரறல்டேட்தறல் தரடத்ஷ கூடுல் தரடரக கற்நர்கனம் குறற்நரர்.
(குநறப்ன: “தரர d – றல் கூநப்தட்டுள்ப றறகள் றப்தறற்குரற வடல்ன உர் லற ன்நம், அனகதரத் உர்
லறன்நம், னக்ஶணர வதஞ்சு, ஜதல்னரறல் உள்ப த்றதறஶச உர் லற ன்நம் ஆகறற்நறல் க்கு
வரடப்தட்டட. தரர d -றல் கூநப்தட்டுள்ப கல்ற னெஷநகஷப லறன்நம் த்ட வசய்ட).

Medical Council of India அந்ந் உர் லற ன்நத்றல் ஶல் னெஷநனைடு னுவும், உச்ச
லறன்நத்றல் ணறச்சறநப்ன அனுற னுவும் வசய்ட. ஆஷகரல், ஶசற றநந்

வபறப்தள்பற அல்னட ரறன றநந் வபறப்தள்பற அல்னட அங்கலகரம் வதற்ந
ரறன கல்ற ரரறம் கலழ் ணற ஶர்ரக ஶர்ச்சற வதற்நர்கனம், உறரறல்/உறர்
வரறல்டேட்தறல் தரடத்ஷ கூடுல் தரடரக கற்நர்கனம் NEET (UG)2020 ஶர்வு
ன அனுறக்கப்தடுர். இந்ற னோத்டக் ககம் வசய்டள்ப ணறச்சறநப்ன அனுற
னு / ஶல்னெஷநனைடு னு ஆகறற்நறன் லர்ப்னக்கு உட்தட்டட.
குற ஶர்றஷண னற னெடிவுகள் வபறறடப்தடர றஷனறல் உள்ப ஶர்ர்கள் ற்ஶதரஷ றஷனறல்
ஶதரட்டித்

ஶர்வு

ன

அனுறக்கப்தடுர்.னோத்ட

தட்டதடிப்னகனக்குகுப்னக்கு

ஶர்ந்வடுக்கப்தட்டரல், ஶல் கூநற குறத்ஶர்றன் றதந்ஷணகள் அஷணத்டம் னர்த்ற வசய்ரல் ட்டும்
ஶசர்க்ஷகக்கு குறனஷடரர். றங்கனக்கு Graduate Medical Education Regulations, 1997 ற்ன்ம்
BDS Course Regulations, 2007 the Indian Medicine Central Council (Minimum Standards of Education in
Indian Medicine) Regulation and the Homoeopathy (Degree Course) Regulations, 1983ஆகறற்ஷந தரர்க்க.
(f) MBBS தடிப்னகனக்கு ஶசர்க்ஷகக்கு குற வதந ஶஷப்தடும் குஷநந் அபவு றப்வதண்கள் அபவீடு
வரடர்னஷட INI கஷபப் வதரனோந்டம்.

ஶசற குற ற்ன்ம் டேஷவு ஶர்வு (NEET) UG – 2020 –இல் வற்நறவதற்ந ஶர்ரறன் அஷணத்றந்ற
ரறஷச தட்டில் ற்ன்ம் ரறன ரறஷச தட்டிஷன NTA ரரறக்கும்.
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13.2) எஶ றப்வதண் உள்பர்கஷப சன் னெநறவு வசய்ல்

NEET (UG) – 2020 –இல்இண்டிற்கு ஶற்தட்ட ஶர்ர்கள் சரண றப்வதண்கஷப/றனக்கடத்ஷ வதற்நரல்,
கலழ்க்கண்ட னெஷநஷ ஷகரண்டு னேப்ன றஷன றர்றக்கப்தடும்:
a) னெனல், உறரறல் (ரறல் & றனங்கறல்) தரடத்றல் அறக றப்வதண்/றனக்கடம் வதற்நர்,
b)

தறன்ன, ஶறறல் தரடத்றல் அறக றப்வதண் வதற்நர்,

c)

தறன்ன, வரத் ஶர்றல் நரண றஷடகஷப ற்ன்ம்சரறரண றஷடகஷப குஷநரக குநறத்ர்கள்

d)

தறன்ன, றல் னெறர்.

13.3) 15% அகறன இந்ற எடக்கலட்டுக்கரண கனந்ரய்வுக்கரண குற தட்டில்.
15% அகறன இந்ற எடக்கலட்டு இடங்கனக்கு ஶர்வு வசய்ர்கபறல் குறஷடந்ட வற்நறவதற்நர்கபறன்
ரறஷச தட்டில் NEET (UG) – 2020 –இல் வதற்ந றப்வதண் அடிதஷடறல் NTA ரரறக்கும். இப்தட்டில்
Directorate General of Health Services(Medical Examination Cell), Ministry of Health and Family Welfare,
Government of Indiaற்ன்ம் Ministry of AYUSH, Govt. of India-றற்கு15% அகறன இந்ற எடக்கலட்டு இடங்கனக்கு
இஷற கனந்ரய்வு ஶற்வகரள்ப அனுப்தப்தடும்.

13.4) 15% அகறன இந்ற எடக்கலடு அல்னர தறந இடங்கனக்கரண குறப் தட்டில்
a)

அகறன இந்ற  ரறஷசஷ அடிப்தஷடரக வகரண்டு தறரறவு ரரறரண குறப் தட்டிஷன NTA
ரரறக்கும். ரறன றறகள் தடி கனந்ரய்வு ற்ன்ம் ஶசர்க்ஷகக்கு றண்ப்தறக்கும்ஶதரட ஶர்ர்கள்
அபறத் தறரறவுகள் அடிப்தஷடறல்குறதட்டிஷன NTA ரரறக்கும்.இந் னெடிவுகஷப DGHS,Ministry of
Health andFamily Welfare, Govt of India ற்ன்ம் Ministry of AYUSH, Govt. of Indiaனேனம்ஶசர்க்ஷக
ஶற்வகரள்னம் அறகர தட்டங்கனக்கு வகரடுக்கப்தடும்.

b)

ஶசர்க்ஷக ஶற்வகரள்னம் ஆஷங்கள் கனந்ரய்றற்கரண றண்ப்தங்கஷப ஶற்கும்.

c)

ஶசர்க்ஷகக்கரண/கனந்ரய்வுக்கரண அறகரம் வதற்நர்கள் ஶசர்க்ஷக/கனந்ரய்வுக்கு றண்ப்தறத்னன்
ஶதரட வதரனோந்க்கூடி ரறன றறகபறன் தடி ஶர்ர்கபரல் வரறறக்கப்தட்ட வரடர்னஷட
தறரறவுகபறல் அணறத்றந்ற ம் அடிப்தஷடறல் குறப் தட்டிஷன ரரறப்தர்.

அத்றரம் 14. கனந்ரய்வுக்கரண றனெஷநகள்
14.1) 15% அகறன இந்ற எடக்கலடு ற்ன்ம் த்ற அசு றன்ணங்கள், AFMC, ESI, வடல்ன தல்கஷன ககம் (DU),
BHU & AMU ற்ன்ம் றகர் றஷன தல்கஷனக்ககங்கள் உட்தட

DirectorateGeneral of Health Services –இன் னோத்ட கனந்ரய்வு குன இஷற கனந்ரய்ஷ
ஶற்வகரள்னம்.இஷற கனந்ரய்வுக்கரண கல்கள் னோத்ட கனந்ரய்வு குன இஷபத்றல்
(mcc.nic.in)ட்டும் கறஷடக்கும். கனந்ரய்றல் கனந்டக்வகரள்ற்ஶகடரண றனெஷநகஷப னரறந்டக்வகரள்ப,
குறஷடந்

ஶர்ர்கள்

கனந்ரய்வு

வரடர்தரண

றங்கஷப

கணரக

தடித்நறனரன்

அநறவுன்த்ப்தடுகறநரர்கள். 15% அகறன இந்ற எடக்கலடு ற்ன்ம் த்ற அசு றன்ணங்கள், AFMC, ESI, வடல்ன
தல்கஷன ககம் (DU), BHU & AMU, AIIMS, JIPMER, PGI ற்ன்ம் றகர்றஷன தல்கஷனக்ககங்கள் உட்தட
இஷகனக்கரண கனந்ரய்வு வரடர்தரண றங்கனக்கு கலழ்க்கண்ட னெகரறஷ அடகவும்.
னோத்ட தட்டதடிப்னகனக்கு (MBBS/BDS)
The Assistant Director General (ME)
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Directorate General of Health Services,
Nirman Bhawan, New Delhi-110 108
றன்ணஞ்சல் னெகரற: aiqpmt-mcc@nic.in

For BAMS/BSMS/BUMS/BHMS Courses:
The Director (SRKV),
Ministry of AYUSH,
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கனந்ரய்வு வரடர்தரண அஷணத்ட சந்ஶகங்கள், „கனந்ரய்வு அட்டஷ‟, „அடிக்கடி ஶகட்கப்தடும்
ஶகள்றகபறன்

தட்டில்‟

இஷபத்றல்

ஆகறற்நறற்கு

வபறறடப்தடும்

mcc.nic.inன்ந

சுற்நநறக்ஷககள்,

இஷபத்ஷ

கல்கள்,

தரர்க்கவும்.அவ்ப்ஶதரட

வசய்றகள்

ஶதரன்நற்ஷந

தன்தடுத்டம்

ரறன

ஶர்ர்

வரறந்டக்வகரள்ப இஷபத்ஷ வரடர்ந்ட கண்கரறக்கவும்.
14.2) 15% அகறன இந்ற எடக்கலடு ற லனெள்ப இடங்கனக்கரண கனந்ரய்வு
NEET

(UG)

–

2020

ரறஷச

தட்டிஷன

னோத்ட

கல்னரறகள்/தல்கஷனக்ககங்கப/றன்ணங்கள் ஆகறற்நறல் ஶச றனோம்னம் ஶர்ர்கள், கனந்ரய்றற்கரக
அந்ந் னோத்ட/தல் னோத்ட கல்னரற/ ஆனொர்ஶர/ சறத்ர/ உணரணற/ ஶயரறஶரதற கல்னரறகள்,
றன்ணங்கள்/தல்கஷனக்ககம் உள்ப ரறன அசு/ஆஷங்கள் ங்கும் அநறவுஷகஷப தறன்தற்ன்ல்
ஶண்டும். ணறரர் னோத்ட/ தல் னோத்ட கல்னரறகனக்கரண கனந்ரய்வு (றகர் றஷன தல்கஷன ககம் ற)
அந்ந் ரறன அசு டத்டம்.ணறரர் ஆனொர்ஶர/ சறத்ர/ உணரணற/ ஶயரறஶரதற கல்னரறகபறல் 15%
அகறன இந்ற எடக்கலடு இட்ங்கனக்கு ஆனஷ் அஷச்சகம் கலழ் வசல்தடும் AYUSH Admission Central
Counselling Committee (AACCC) ஶசர்க்ஷக ஶற்வகரள்னம்.
ஶர்ர்கள் ஶசர்க்ஷகறன்ஶதரட ற்ன்ம் கனந்ரய்றன்ஶதரட றண்ப்தறக்கும்ஶதரட குநறப்தறட்ட தறரறவுகள்
அடிப்தஷடறல் NTA ரறஷச தட்டில் வபறறடும். ஶர்ரறன் வுகஷப ரற்ன்ற்கு வகரடுத்
ரய்ப்தறற்கரண கரனம் னெடிஷடந்தறன்ணர் NTA ந் ரற்நனெம் ஶற்வகரள்பரட.ஶர்வு னெடிவுகள் வபறரண

தறன்ன ந் கரம் வகரண்டும் ஶர்ர் இஷற றண்ப்தத்றல் சர்தறத் கல்கஷப NTA ரற்நம்
வசய்ரட.
றண்ப்த தடித்றல், தறரறவுகனக்கரக த்ற அசறன் தட்டில் அடிப்தஷடறல் ஶர்ர்கபறடம் அர்கபட
தறரறவுகள் வதநப்தட்டுள்பட. 15% அஷணத்றந்ற எடக்கலடு ற லனெள்ப இடங்கனக்கு ஶசர்க்ஷக ற்ன்ம்
கனந்ரய்வுக்கு தறவு வசய்தர்கள் ங்கபட குறறன்தடி தறரறவுகனக்கரக ரறன தறரறவுகள் தட்டிஷன
தன்தடுத்வும். இன் அடிப்தஷடறல் NTA ரறஷச தட்டிஷன ரரறக்கும்
இனோப்தறட குறகள் அந்ந் ரறன றறகனக்குட்தட்டட. இறல் NTA –றற்கு ந் தங்கும் இல்ஷன.
ரறன அசு ஆஷங்கபறன் தட்டில் தறன் இஷப்ன IV –இல் உள்பட.
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அத்றரம் 15. ஶர்வுக்கு தறன் வசல்தரடுகள் ற்ன்ம் னெடிவுகள்
வபறறடல்
15.1) ஶர்ர் „றஷட குநறத் OMR ரள்கஷப‟ கரட்சறப்தடுத்ல்
a)

ஶர்ரறன் OMR றஷடத்ரஷபனம், இந்றம் தறவு வசய் ஶர்ரறன் றஷடகஷபனம் ntaneet.nic.inன்ந
இஷபத்றல் NTAகரட்சறப்தடுத்டம். OMR றஷடத்ரள் தறம்தத்ஷனம், இந்றம் தறவு வசய் ஶர்ரறன்
றஷடகஷபனம் வபறறடும் ஶற ஶர்வுக்குப்தறன் NEET இஷபம் னேனம் வரறறக்கப்தடும்.

b) OMR றப்னடு குநறத் குஷந டறனோப்தறன், அஷணத் வரறப்தடுத் ஶர்னோக்கு ரய்ப்ன அபறக்கப்தடும்.
இற்கரண வசல்னெஷநக்கரக எனோ றஷடக்கு னோ.1000/- வீம் கட்டம் வசனத் ஶண்டும்.
c)

ஶர்ரறன் குஷநகள் அடிப்தஷடறல் OMR றனட்ஷடனம், அசல் தறவுகஷபனம் NTA எப்தறட்டு றனோத்ங்கள்
இனோப்தறன்,

ரற்நம்

வசய்ப்தடும்.

இனோப்தறனும்

இற்கரண

ந்

கல்கனம்

ணற

ஶர்னோக்கு

அனுப்தப்தடரடரட.
அஷணத்ட ஶர்ர்கனம் OMR/றஷட ரள் ற்ன்ம் தறவு வசய்ப்தட்ட ஶர்ரறன் தறல்கள் ஆகறற்ஷந
ntaneet.nic.inன்ந

இஷபத்றனனோந்ட

தரர்த்டக்வகரள்பவும்

ற்ன்ம்

தறறநக்கம்

வசய்வும்

அநறவுன்த்ப்தடுகறநரர்கள்.
15.2) றஷடகுநறனைட்ஷட வபறறடுல்
a)

ஶகள்றகனக்கரண ற்கரனக றஷட குநறனைட்ஷட ntaneet.nic.in.ன்ந இஷபத்றல் NTAவபறறடும்.
றர்ப்னகள்

ற்ன்ம்

சந்ஶகங்கள்

ஶனும்

இனோப்தறன்

அஷண

வரறப்தடுத்

ஶர்னோக்கு

ரய்ப்தபறக்கப்தடும்.

b) ற்கரனக றஷட குநறனைடு வபறறடப்தடும் ஶற ஶர்வுக்குப்தறன் NEET இஷபம் னேனம்
வரறறக்கப்தடும். குஷநகஷப இஷற றண்ப்தறக்க குஷந என்ன்க்கு னோ.1000/- வீம்
வசல்னெஷந கட்டரக வசனத்ஶண்டும்.
c) எவ்வரனோ குஷநஷனம் NTAதரட ல்னர்கஷப வகரண்டு சரறதரர்க்கப்தடும். ன்கள் இனோப்தறன், றஷட
குநறனைடுகள் ரற்நறஷக்கப்தடும். ரற்நறஷக்கப்தட்ட இன்ற றஷட குநறனைடுகள் அடிப்தஷடறல் ஶர்வு
னெடிவுகள் ரர்வசய்ப்தட்டு வபறறடப்தடும்.
d) ங்கபட ஶகரரறக்ஷககள் ற்ன்க்வகரள்பப்தட்டர / றரகரறக்கப்தட்டர ன்ன் ந் ணற ஶர்னோக்கும்
வரறறக்கப்தடரட்டரட.
e) குஷநலர்ப்னக்குப்தறன் சரறரக்கப்தட்ட றஷட குநறனைடு இன்றரணட.

15.3) ஶர்வு னெடிவுகள் வபறறடல்
a)

ரண னெஷநறல் றஷடத்ரள்கஷப National Testing Agencyறனடு வசய்ட, ntaneet.nic.inன்ந
இஷபத்றல் னெடிவுகஷப வபறறடும்.
தறறநக்கம் வசய்ட வகரள்பனரம்.
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தறன்ன

ஶர்ர்

அர்கபட

றப்வதண்

தட்டிஷன

b)

DGHS,NMC,DCI,
ரரறக்கும்.

MoA, CCIM ற்ன்ம் CCHஆகறணற்நறன் உத்வுதடி NTAரறஷச தட்டிஷன

c)

னெடிவுகள் தறரறவு ரரறரக ரர் வசய்ப்தட ரட்டரட.

d)

NEET (UG) - 2020ஶர்வு னற ஶர்ர்கள் NTA, MoH&FW, Medical Counselling Committee (mcc.nic.in),

MoA, AYUSH Admission Central Counselling Committee (aaccc.gov.in)ற்ன்ம் கனந்டக்வகரள்னம்
ரறனங்கள்/தல்கஷன ககங்கள்/ றன்ணங்கள் ஆகறற்நறன் இஷபங்கஷப இன்றகட்ட
கனந்ரய்வு னெடிவு வதன்ம் ஷ அண்ஷ கல்கஷப அநறந்டவகரள்ப வரடர்ந்ட கண்கரறக்கவும்.

15.4) றஷடத்ரள்கள் ன் கூட்டல்/ன் றப்னடு வசய்ல்


இந்ற றப்னடுக்ஶகற்ந றஷடத்ரள்கஷப றகுந் கணத்டடன் ஷகரண்டு, தன னெஷநறல்
கூர்ந்ரய்வுகள் ஶற்வகரள்பப்தட்டு றப்னடு வசய்ப்தடுகறநட.



ன் ஆய்வு / ன் றப்னடு வசய்ற்கரண ரய்ப்னகள் இல்ஷன. இற்கு கரம்:



i.

இந்ற றப்னடு வசய் ஶர்ட OMR தறவுகள் ற்ன்ம் றஷட குநறனைடுகள் குநறத் ன்கள்,
சந்ஶகங்கள் ஆகறற்ஷந தறவு வசய் ஶர்னோக்கு ரய்ப்தபறக்கதடுகறநட.

ii.

OMR ரள்கள் தரதட்சறன்நற சறநப்ன வன்வதரனோள் ற்ன்ம் இந்றம் னேனம் றப்னடு
வசய்ப்தடுகறநட.

இட வரடர்தரண ந் ஶகரரறக்ஷகனம் ற்க இனரட.

15.5) தறந றன்ணங்கள் NEET (UG) - 2020 னெடிவுகஷப தன்தடுத்டல்
த்ற / ரறன அசு கலழ் வசல்தடும் தறந றன்ணங்கள், ங்கபட றறகள் தடி ஶசர்ஷகக்கரக NEET (UG) - 2020
னெடிவுகஷப இந்ற அசு, சுகரரம் & குடும்த ன அஷச்சகத்றன் ஆஶனரசஷணப் தடி தன்தடுத்னரம் ன்ன்
வரறறக்கப்தடுகறநட.

15.6) கஷபல் றறகள்
ஶசற குற ற்ன்ம் டேஷவு ஶர்வு (NEET) வுகள், னெடிவுகள் வபறறட்ட ஶறறனனோந்ட 90 ரட்கள் ஷ
தரடகரத்டஷக்கப்தடும்.

அத்றரம் 16.வதரடஶசஷ ஷம் / சறதடுத்டம் ஷங்கள்
தல்ஶன் இடர்தரடுகள் றறத்ரக இஷற றண்ப்தம் சர்ப்தறக்க இனர தகுறகபறல் உள்ப
ஶர்ர்கள் Digital India டக்கனெற்சற கலழ் வசல்தடடும் Common Services Centre, Ministry of I.T., Government
of India அர்கபட ஶசஷஷ தன்தடுத்றக்வகரள்பனரம். வதரடஶசஷ ஷம் (CSC) றட்டம் ன்தட
த்ற அசறன் ஶசற றன்ணரனஷக றட்டம் கலழ் எவ்வரனோ கறர தஞ்சரத்ட அபறல் எனோ கறர றஷன
வரறல் னெஷணஶரர் னேனம் றன்கறக்கப்தடுரகும்.
2.4 னட்சத்றற்கு அறகரக வதரட ஶசஷ ஷங்கள் இந்றர னெனடம் எனோ சறன் வரஷகக்கு ஶர்னோக்கு
ஶண்டி உறகள் – இஷற றண்ப்தம் சர்ப்தறத்ல் ஶர்வு கட்டம் e-ரனட் னேனம் வசனத்டல்
ஶதரன்நற்ஷந வசய்டவகரடுக்கும். வதரட ஶசஷ ஷங்கபறன் தட்டில் http://www.csc.gov.in.ன்ந
இஷபத்றல் உள்பட.
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அத்றரம் 17.ஶகள்ற குஷநலர்ப்ன னெஷந (QRS)
இஷற ஶகள்ற குஷநலர்ப்ன னெஷந என்ஷந NTA உனோரக்கறனள்பட. இட இஷப வரறல்டேட்தம்
தன்தடுத்ற எனோ பம்.NEET(UG)-2020 ஶர்வுக்கு தறவு வசய் ஶர்ர்கள் அர்கபட ஶகள்றகள்/ குஷநகள்
ஆகறண பறறல் சர்தறத்ட றஷரக, சரகரண தறல்கஷப வதந (24×7) வசல்தடுட இன் னெக்கற
ஶரக்கரகும்.

ஶகள்றகள்/குஷநகபறன்

றஷனப்தரட்ஷட

கண்டநற

எனோ

ணற

தறவுண்

அபறக்கப்தடுகறநட.NEET(UG) அனனக றன்ணஞ்சனல் அரட neetug-nta@nic.inஶகள்றகஷப சர்தறக்கும்
னென்ன, ஶர்வுக்கு தறவு வசய் ஶர்ர்கள் இந் இஷற உற பத்ஷ ங்கபட ஶகள்றகள் / குஷநகள்
ஶகரகவும் சரகரக லர்க்கப்தட அடகும்தடி ஶகட்டுக்வகரள்பப்தடுகறநரர்கள்.

50

தறன் இஷப்ன I

னெக்கற

தரடறட்டம்

இற்தறல், ஶறறல், உறரறல் (ஶல்றஷன குப்ன)
https://www.NMCindia.org/documents/neet/FinalCoreSyllabus_NEET-UG.pdf

இந்றர னெனடம் உள்ப MBBS/BDS தடிப்னக்கரண ஶசர்க்ஷகக்கு டத்ப்தடும் ஶசற குற
ற்ன்ம் டேஷவு ஶர்வுக்கரக (NEET).
இந்ற னோத்ட ககம் (NMC) ரடு னெனடம் MBBS/BDS தடிப்ன ஶசர்க்ஷககரக டத்ப்தடும் ஶசற குற ற்ன்ம் டேஷவு
ஶர்வுக்கு ரறன தரடத்றட்டங்கள், CBSE, NCERT ற்ன்ம் COBSE ரரறத் தரடத்றட்டங்கள் ஆகறற்ஷந ன் ஆய்வு
ஶற்வகரண்டு, னோத்ட கல்றறன் தல்ஶன் தறரறவுகபறன் வரடர்ஷத கனோத்றல் வகரண்டு, ரடு னெனடம் சலரண ன்ஷஷ
றஷனரட்டுற்கு தறன்னோம் தரடத்றட்டத்ஷ றர்றத்டள்பட.

11குப்தறன் இற்தறல் தரடத்றட்டம்
.ண்

12 குப்தறன் இற்தறல் தரடத்றட்டம்

ஷனப்ன

ஷனப்ன

.ண்

1
2

இல் உனகனெம் அபவீட்டினம்
இக்கறல்

1
2

றஷனறன்ணறல்
றன்ஶணரட்டறல்

3

இக்க றறகள்

3

றன்ஶணரட்டத்றன் கரந் றஷபவுகள் ற்ன்ம்
கரந்றல்

4

ஶஷன, ஆற்நல் ற்ன்ம் றநன்

4

றன்கரந்த்டெண்டல் ற்ன்ம் ரன்றஷச
றன்ஶணரட்டம்

5

றன்கரந் அஷனகள்

6

6

டகள்கபரனரண அஷப்ன ற்ன்ம்
றண்ப்வதரனோட்கபறன் இக்கம்
ஈர்ப்தறல்

7

தனோப்வதரனோபறன் தண்னகள்

7

8

வப்த இக்கறல்
ல்னல்ன ரனறன் தண்ன ற்ன்ம்
இக்கறற் வகரள்ஷக
அஷனவுகள் ற்ன்ம் அஷனகள்

8

எபறறல்
தனோப்வதரனோபறன் இட்ஷடப்தண்ன ற்ன்ம்
கறர் வீச்சு
அடக்கனம் அடக்கனோக்கனம்

9

றன்ணட சரணங்கள்

5

9
10

11குப்தறன் ஶறறல் தரடத்றட்டம்
.ண்
1
2
3
4
5

12 குப்தறன் ஶறறல் தரடத்றட்டம்

.ண்
ஷனப்ன
ஶறறனன் சறன அடிப்தஷடக் கனோத்டகள்
1
அடறன் அஷப்ன
2
ணறங்கபறன் ஷகப்தரடும் ஆர்த்ணப்
3
தண்னகனம்
ஶறப்தறஷப்னம் னேனக்கூன் அஷப்னம்
4
தனோப்வதரனோபறன் றஷனகள்: ரனக்கள் ற்ன்ம்
5
றங்கள்

6

வப்த இக்கறல்

6

7
8
9

சறஷன
ஆக்சறஜஶணற்ந-எடுக்க றஷணகள்
ஷயட்ஜன்
s-வரகுற ணறங்கள் (கர ற்ன்ம் கர ண்
உஶனரகங்கள்)
சறன p-வரகுற ணறங்கள்

7
8
9

10
11
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10
11

ஷனப்ன
றட றஷனஷ
கஷசல்கள்
றன்ஶறறல்
ஶறறல் இக்கறல்
னநப்தப்ன ஶறறல்
வதரடரண த்டங்கள் ற்ன்ம்
ணறங்கஷபப் தறரறத்வடுத்ல்
p- வரகுற ணறங்கள்
d ற்ன்ம் f வரகுற ணறங்கள்
அஷவுச் ஶசர்ங்கள்
ஶயஶனர ஆல்ஶகன்கள் ற்ன்ம் ஶயஶனர
அரலன்கள்
ஆல்கயரல்கள் னணரல்கள் ற்ன்ம்

ஈர்கள்
12

கரற ஶறறல் – சறன அடிப்தஷட
த்டங்கனம் வரறல்டேட்தங்கனம்

13
14

ஷயட்ஶரகரர்தன்கள்
சுற்ன்ச்சூல் ஶறறல்

11குப்தறன் உறரறல் தரடத்றட்டம்
ரற. ண்

ஷனப்ன

12

ஆல்டிஷயடுகள் கலட்ஶடரன்கள் ற்ன்ம்
கரர்தரசறனக் அறனங்கள்

13
14
15
16

கரற ஷட்ஜன் ஶசர்ங்கள்
உறரறல் னேனக்கூன்கள்
தனதடிகள்
அன்நரட ரழ்றல் ஶறறல்

12 குப்தறன் உறரறல் தரடத்றட்டம்
ரற. ண்

1
2
3

உறரற உனகத்றன் தனஷகஷ
றனங்கு ற்ன்ம் ரங்கபறன் அஷப்ன
வசல் அஷப்ன ற்ன்ம் வசல்

1
2
3

4

ர வசனல்

4

5

ணற உடற் வசனல்

5

ஷனப்ன

இணவதனோக்கம்
தறல் ற்ன்ம் தரறரம்
ணற னத்றல் உறரறல்
உறர் வரறல்டேட்தறல் ற்ன்ம் அன்
தன்தரடுகள்
சூழ்றஷனறல் ற்ன்ம் சுற்ன்ச்சூல்

இற்தறல்: XI குப்ன தரடறட்டத்றல் அடங்கறட
அனகு I: இல் உனகனெம் அபவீட்டினம்
றங்கள்:

-

• இற்தறல்:ரய்ப்னகனம் இணறஷனம்; இற்தறல் றறகபறன் ன்ஷ, வரறல் டேட்தம் ற்ன்ம் சனெரத்டடன்
இற்தறனன் வரடர்ன
• அபவீட்டினன் ஶஷ: அபவுகபறன் அனகு; அபவுகபறன் ஷககள், SI அனகு னெஷந, அடிப்தஷட ற்ன்ம் ற
அனகுகள், லபம், றஷந ற்ன்ம் கரனம் அபவுகள், அபறடும் கனோறகபறன் டல்னத்ன்ஷனம் டேட்தனெம்; அபவீடு
வசய்னல் தறஷகள்; னெக்கற ண்டனோக்கள்
•

இற்தறல் அபவுகபறன் தரறரங்கள், தரறரப்தகுப்தரய்வு ற்ன்ம் அன் தன்தரடுகள்

அனகு II: இக்கறல்
• குநறப்தரம், ஶர்க்ஶகரட்டு இக்கம்; இடப்வதர்ச்சற-ஶம் ஷதடம், ஶகம் ற்ன்ம் றஷசஶகம். சலரண
ற்ன்ம் சலற்ந இக்கம், சரசரறத் றஷசஶகம் ற்ன்ம் உடணடித் றஷசஶகம், சலரண னெடுக்கஷடந் வதரனோபறன்
இக்கம், றஷசஶகம்-ஶம் ற்ன்ம் இடப்வதர்ச்சற-ஶம் ஷதடங்கள் (ஷதட றபக்கம்)

றங்கள்:

• இக்கத்ஷ றரறப்தற்கரண ஷகறடுல் ற்ன்ம் வரஷகறடுல் னெஷநகபறன் அடிப்தஷடக் கனோத்டக்கள்.
ஸ்ஶகனர் ற்ன்ம் வக்டர் அபவுகள்: றஷன வக்டர் ற்ன்ம் இடப்வதர்ச்சற வக்டர், வதரட வக்டர்கள் ற்ன்ம்
குநறனைடு, ச வக்டர்கள், எனோ வய் ண்ரல் வக்டஷப் வதனோக்குல்; வக்டர்கபறன் கூடுல் ற்ன்ம்
வக்டர்கபறன் கறத்ல். சரர்னத் றஷசஶகம்.
•

ஏனகு வக்டர்கள். எனோ பத்றல் வக்டரரறன் தகுப்ன – வசவ்கனெஷநக் கூன்

• வக்டர்கபறன் னள்பறப்வதனோக்கல் ற்ன்ம் வக்டர் வதனோக்கல். எனோ பத்றல் இக்கம். சலரண றஷசஶகம் ற்ன்ம்
சலரண னெடுக்கத்றன் ஶர்வுகள் – நறவதரனோபறன் இக்கம். சலரண ட்ட இக்கம்.

அனகு III: இக்க றறகள்
றங்கள்:

-
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 றஷசஷப் தற்நற அநறனெக கனோத்டகள். றஷனம், றனொட்டணறன் னெல் றற; உந்ம் ற்ன்ம் றனொட்டணறன்
இண்டரம் றற; கத்ரக்கு; றனொட்டணறன் னேன்நரம் றற. ஶர்ஶகரட்டு உந் ரநர றடி ற்ன்ம் அன்
தன்தரடுகள்.

•

எனோ னெஷண றஷசகபறன் சறஷன. ஏய்வு றஷன ற்ன்ம் இக்க உரய்வு, உனோனம் உரய்வு, உறடுல்

• சலரண ட்ட இக்கத்றன் றஷசறல், ஷஶரக்கு றஷச, ட்ட இக்கத்றற்கரண டுத்டக்கரட்டுகள் (சரற
சரண ட்டச் சரஷனறல் வசல்னம் ரகணம், வபறறபறம்ன உர்த்ப்தட்ட சரஷனறல் வசல்னம் ரகணம்)

அனகு IV: ஶஷன, ஆற்நல் ற்ன்ம் றநன்
• ரநர ற்ன்ம் ரன்தடும் றஷசறணரல் வசய்ப்தட்ட ஶஷன; இக்க ஆற்நல், ஶஷன-இக்க ஆற்நல் ஶற்நம், றநன்
றங்கள்:

• றஷன ஆற்நனன் கனோத்ட, சுனோள்றல்னன் றஷன ஆற்நல், ஆற்நல் ரற்நர றஷசகள்; இந்ற ஆற்நனன்
அறறன்ஷ (இக்க ற்ன்ம் றஷன ஆற்நல்கள்); ஆற்நல் ரற்ன்ம் றஷசகள்; வசங்குத்ட ட்ட இக்கம், எனோ தரறர
ற்ன்ம் இனோ தரறர லட்சற ற்ன்ம் லட்சறற்ந ஶரல்கள்.

•

அனகு V: டகள்கபரனரண அஷப்ன ற்ன்ம் றண்ப்வதரனோட்கபறன் இக்கம்
றங்கள்:

-

• இனோடகள் அஷப்தறன் றஷந ஷம், உந்ம் அறறன்ஷ ற்ன்ம் றஷந ஷத்றன் இக்கம். றண்ப் வதரனோபறன்
றஷந ஷம்; சலரண ண்டின் றஷந ஷம்
• றஷசறன் றனோப்னத்றநன், - றனோப்ன றஷச, ஶகர உந்ம், ஶகர உந் ரநர றற – சறன டுத்டக்கரட்டுகள்
• றண்ப் வதரனோட்கபறன் சறஷன, றண்ப் வதரனோபறன் சுற்சற ற்ன்ம் சுற்சற இக்கத்றற்கரண சன்தரடு,
இடப்வதர்ச்சற ற்ன்ம் சுற்சற இக்கங்கபறன் எப்னடு, றஷனத் றனோப்னத்றநன், சுற்சற ஆம், பற டினெஷட
வதரனோட்கபறன் றஷனத் றனோப்னத்றநன் றப்ன (ஶகரஷஷ னோறத்னன்நற). இஷ அச்சு ற்ன்ம் வசங்குத்ட அச்சு
ஶற்நங்கள் ற்ன்ம் அற்நறன் தன்தரடுகள்.

அனகு VI: ஈர்ப்தறல்
• ஶகரள்கபறன் இக்கத்றற்கரண வகப்பர் றறகள். வதரட ஈர்ப்தறல் றற. னறஈர்ப்ன னெடுக்கம், குத்டம் ற்ன்ம்
ஆம் ஆகறற்ஷநச் சரர்ந்ட னறஈர்ப்ன னெடுக்கம் றப்ன ரன்தடுல்.
றங்கள்:

• ஈர்ப்ன றஷன ஆற்நல்; ஈர்ப்ன னனம். றடுதடு ஶகம், டஷக்ஶகரள்கபறன் சுற்நறக்க ஶகம். னறறஷனத்
டஷக்ஶகரள்கள்.

அனகு VII: தனோப்வதரனோபறன் தண்னகள்
றங்கள்: • லட்சறப்தண்ன, ஷகவு-றரறன வரடர்ன, யலக் றற, ங் குகம், தனோக் குகம், சன்க்குப் வதர்ச்சற, றஷநப்னக்
குகம், தரய்வசரய் றகறம்; லட்சற ஆற்நல்.

• தரகுறஷன, ஸ்ஶடரக் றற, னெற்ன்த் றஷசஶகம், வணரல்டு ண், ரறச்சலர் ஏட்டம் ற்ன்ம் சுற்சற ஏட்டம். ரன்றஷன
றஷசஶகம், வதர்வணௌனறன் ஶற்நனெம் அன் தன்தரடுகனம்
• தப்ன ஆற்நனம் தப்ன இனறஷசனம், ஶசர்ஶகரம், றஷக அனத்ம், றத்டபற, றக்குறழ் ற்ன்ம்
டேண்னஷஶற்நம் ஆகறற்நறல் தப்ன இனறஷசறன் தன்தரடுகள்
• வப்தம், வப்தறஷன, வப்த றரறவு; றட, ற ற்ன்ம் ரனக்கபறன் வப்த றரறவு. னெண்தட்ட றரறவு. ன்
வப்த ற்னத்றநன்; Cp, Cv-வப்த அபவீட்டில்; றஷன ரற்நம் – உள்னஷந வப்தம்.
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• வப்த ரற்நம் – வப்தக்கடத்ல் ற்ன்ம் வப்தக் கடத்டத்றநன்; வப்தச்சனணம் ற்ன்ம் வப்தக்கறர்வீச்சு.
னெனக்கனோம்வதரனோள் கறர்வீச்சு கனோத்டக்கள், றணறன் இடப்வதர்ச்சற றற, ற்ன்ம் தசுஷக் குடில் றஷபவு
• றனொட்டணறன் குபறர்வு றற ற்ன்ம் ஸ்வடஃதரன் றற

அனகு VIII: வப்த இக்கறல்
றங்கள்:

-

• வப்தச் சறஷன ற்ன்ம் வப்தறஷனக்கரண ஷஷந (வப்த இக்கறனன் சுற றற). வப்தம், ஶஷன
ற்ன்ம் அக ஆற்நல். வப்த இக்கறனன் னெல் றற. வப்தறஷன ரநர றகழ்வு ற்ன்ம் வப்தப் தரறரற்நறல்னர
றகழ்வு
• வப்த இக்கறனன் இண்டரம் றற: லள் றகழ்வு ற்ன்ம் லபர றகழ்வு. வப்த இந்றம் ற்ன்ம் குபறர்சரணப்
வதட்டி.

அனகு IX: ல்னல்ன ரனறன் தண்ன ற்ன்ம் இக்கறற் வகரள்ஷக.
• ல்னல்ன ரனறன் றஷனச் சன்தரடு, எனோ ரன அனத்ப்தடும்ஶதரட வசய்ப்தட்ட ஶஷன.
றங்கள்:

• ரனக்கபறன் இக்கறற் வகரள்ஷக:அனுரணங்கள், அனத்த்றற்கரண வகரள்ஷக, இக்க ஆற்நல் ற்ன்ம்
வப்தறஷன; சுந்ற இக்கக்கூன்கள், ஆற்நல் சதங்கலட்டு றற (கூற்ன் ட்டும்) ற்ன்ம் ரனக்கபறன் ன்வப்த
ற்னத்றநணறல் அன் தன்தரடு; சரசரற ஶரனஷடத்டெம் வகரள்ஷக.

அனகு X: அஷனவுகள் ற்ன்ம் அஷனகள்
• சலஷனவு இக்கம்- ஶத்ஷப் வதரன்த்ட அஷனவுஶம், அறர்வண், இடப்வதர்ச்சற. சலஷனவு சரர்னகள். ணறச்
சலரறஷச இக்கம் ற்ன்ம் அன் சன்தரடு; கட்டம்; எனோ சுனோள் றல்னன் அஷனவுகள் – லள்றஷச ற்ன்ம் றஷச ரநறன;
ணறச் சலரறஷச இக்கத்றன் ஆற்நல் – இக்க ற்ன்ம் றஷன ஆற்நல்கள்; ணற ஊசல் – அன் அஷனவு ஶத்றற்கரண
ஶகரஷ; கட்டற்ந, றறப்ன ற்ன்ம் ஷடனன் அஷனவுகள் (தண்தறல் கனோத்டனோக்கள் ட்டும்), எத்றர்வு

றங்கள்:

• அஷன இக்கம். வட்டஷன ற்ன்ம் குன்க்கஷனகள், அஷனறன் றஷசஶகம். னென்ஶணன் அஷனக்கரண இடப்வதர்ச்சற
வரடர்ன. ஶற்வதரனோந்டல் த்டம், அஷனகபறன் றவரபறப்ன, சுனோள்றல் ற்ன்ம் கரற்ன்க்கனோற குரய்கபறல் றஷன
அஷனகள், அடிப்தஷட அறர்வண் ற்ன்ம் ஶற்சுங்கள், டரப்பர் றஷபவு.

இற்தறல்: XII குப்ன தரடத்றட்டத்றன் உள்படக்கம்
அல்கு I: றஷன றன்ணறல்
• றன்னூட்டங்கனம் அற்நறன் அறறன்ஷனம். கூனம் றற – இனோ னள்பற றன்னூட்டங்கபறஷடஶ றஷச, தன
றன்னூட்டங்கபறஷடஶ றஷச; ஶற்வதரனோந்டல் த்டம் ற்ன்ம் வரடர் றன்னனச் வசநறவு
றங்கள்:

• றன்னனம், னள்பற றன்னூட்டத்ரல் றன்னனம், றன்னனக்ஶகரடுகள்; றன் இனோனெஷண, றன் இனோனெஷணரல் றன்னனம்;
சலரண றன்னனத்றல் றன் இனோனெஷணறன் ஶல் ற்தடும் றனோப்ன றஷச.
• றன்தரம், கரஸ் ஶற்நம் ற்ன்ம் னெடிறனர லண்ட ஶரண கம்தற, சலரண றன்னூட்டம் வதற்ந னெடிறல்னர சபத்
கடு ற்ன்ம் சலரண றன்னூட்டம் வதற்ந ஶகரபடிக்கூடு (உள்ஶபனம் வபறஶனம்) ஆகறற்நறல் றன்னனம்
கண்டநறனல் அன் தன்தரடுகள்.
• றன்ணனத்ம், றன்ணனத் ஶன்தரடு, எனோ னள்பற றன்னூட்டம், றன் இனோனெஷண ற்ன்ம் றன்னூட்ட அஷப்தரல்
றன்ணனத்ம்; ச றன்ணனத்ப் தப்னகள், இனோ னள்பற றன்னூட்ட அஷப்ன ற்ன்ம் றஷனறன்னனத்றல் றன்
இனோனெஷணகள் ஆகறற்நறன் றன்ணனத் ஆற்நல்
• கடத்றகள் ற்ன்ம் கரப்தரன்கள், எனோ றன் கடத்றறனுள் கட்டுநர றன்னூட்டம் ற்ன்ம் கட்டுப்தடுத்ப்தட்ட
றன்னூட்டம். றன் கரப்னகள் ற்ன்ம் றன் னெஷணரக்கல், றன்ஶக்கறனம் றன்ஶக்குத்றநனும், றன்ஶக்கறகள் வரடர்
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இஷப்தறல் ற்ன்ம் தக்க இஷப்தறல், றன்கரப்னப் வதரனோள் உள்ப ஶதரடம் இல்னர ஶதரடம் இஷத்ட்டு
றன்ஶக்கறறன் றன்ஶக்குத்றநன், றன்ஶக்கறறனுள் ஶக்கற ஷக்கப்தட்டுள்ப ஆற்நல், ரன்-டி-கறரப் இற்நற

அனகு II: றன்ஶணரட்டறல்
றங்கள்: • றன்ஶணரட்டம், உஶனரக கடத்றறல் றன்னூட்டங்கபறன் ஏட்டம், இனப்ன றஷசஶகம் ற்ன்ம் இக்க ண் ற்ன்ம்
றன்ஶணரட்டத்டடன் அற்நறற்கரண வரடர்ன; ஏறன் றற, றன் ஷட, V-I சறநப்தறல்னகள் (ஶரறல் ற்ன்ம்ம் ஶரறல்
அல்னர), றன் ஆற்நல் ற்ன்ம் றநன், ன் றன் ஷட ண் ற்ன்ம் றன் கடத்ட ண்

• கரர்தன் றன்ஷடரக்கறகள், கரர்தன் றன்ஷடரக்கறகபறல் றநக்குநறனைடு; வரடர் ற்ன்ம் தக்க இஷப்தறல்
றன்ஷடரக்கறகள்; வப்தறஷனஷச் சரர்ந் றன்ஷட ரற்நம்.
• எனோ றன்கனத்றன் அக றன்ஷட, றன்ணனத் ஶன்தரடு ற்ன்ம் வரடர் ற்ன்ம் தக்க இஷப்தறல் றன்கனன்கள்
• கறர்ச்சஃப்தறன் றறகள் ற்ன்ம் பற தன்தரடுகள். வீட்ஸ்டன் சணச்சுற்ன், லட்டர் சணச்சுற்ன்
• றன்ணனத்ரணற- த்டம் ற்ன்ம் றன்ணனத் ஶன்தரடு அபறடல், இனோ றன்கனங்கபறன் றன்ணறக்கு
றஷசகஷப எப்தறடுல்; றன்கனத்றன் அக றன்ஷட கரல்

அனகு III: றன்ஶணரட்டத்றன் கரந் றஷபவுகள் ற்ன்ம் கரந்றல்
றங்கள்: • கரந் னனம் கனோத்ரக்கம், ஏர்ஸ்வடட்டின் ஶசரஷண, தட்-சரர்ட் றற ற்ன்ம் றன்ஶணரட்டம் தரனம் ட்டக்
கம்தறச்சுனோபறல் அன் தன்தரடு

• ஆம்தறர் றறனம் றன்ஶணரட்டம் தரனம் ஈநறல்னர லப ஶர் கம்தற, லண்ட ற்ன்ம் ங்கூ ரறச்சுனோள் ஆகறற்நறல்
அன் தன்தரடும். சலரண கரந்னனத்றல் ற்ன்ம் றன் னனத்றல் இங்கும் றன்னூட்டத்றன் லட வசல்தடும் றஷச.
ஷசக்ஶபரட்ரன்.
• சலரண கரந்னனத்றனள்ப றன்ஶணரட்டம் தரனம் கடத்றறன் லட வசல்தடும் றஷச. றன்ஶணரட்டம் தரனம் இனோ
ஶரண இஷ கடத்றகனக்கறஷடஶ வசல்தடும் றஷச – ஆம்தறர் ஷஷந. எனோ கரந்னனத்றல் றன்ஶணரட்டம்
தரனம் சுனோபறன் லட ற்தடும் றனோப்ன றஷச; இங்குச்சுனோள் கரல்ணரலட்டர் – அன் றன்ஶணரட்ட உர்வு டேட்தம்
ற்ன்ம் அஷண அம்லட்டரகவும் ஶரல்ட்லட்டரகவும் ரற்ன்ல்.
• றன்ஶணரட்ட ஷபம் கரந் இனோனெஷணரக வசல்தடுல் ற்ன்ம் அன் கரந் இனோனெஷண றனோப்னத்றநன். சுற்நற
னோம் னக்ட்ரணறன் கரந் இனோனெஷண றனோப்னத்றநன். கரந் இனோனெஷணரல் (சட்டகரந்ம்) அன் அச்சறல் ற்ன்ம்
அன் அச்சறற்கு வசங்குத்ட றஷசறல் ற்தடும் கரந்னனச்வசநறவு. சலரண கரந்னனத்றல் கரந் இனோனெஷணறன் லட
(சட்டகரந்ம்) வசல்தடும் றனோப்ன றஷச; சட்டகரந்ம் எனோ சரண ரறச்சுனோள், கரந்னன ரறகள்; னற கரந் னனம்
ற்ன்ம் கரந் கூன்கள்.
• தரர, ஷடர ற்ன்ம் ஃவதஶர கரந்ப் வதரனோட்கள் டுத்டக்கரட்டுகனடன்
• றன்கரந்ம் ற்ன்ம் அற்நறன் னஷஷப் தரறக்கும் கரறகள். றந்க் கரந்ங்கள்

அனகு IV: றன்கரந்த் டெண்டல் ற்ன்ம் ரன்றஷச றன்ஶணரட்டம்
றங்கள்: • றன்கரந்த் டெண்டல்; ஃதரஶட றற, டெண்டப்தட்ட றன்ணறக்கு றஷசனம் றன்ஶணரட்டனெம்; வனன்ஸ் றற, சுல்
றன்ஶணரட்டங்கள். ன் றன் டெண்டல் ற்ன்ம் தரறரற்ன் றன் டெண்டல்.

• ரன்றஷச றன்ஶணரட்டம், ரன்றஷச றன்ஶணரட்டம்/றன்ணனத்த்றன் வதனோ ற்ன்ம் rms றப்ன, றன் ன்ப்ன
ற்ன்ம் றன் ஷட; LC அஷனவுகள் (தண்ன தகுப்தரய்வு ட்டும்), LCR வரடர் இஷப்ன, எத்றர்வு; AC
றன்சுற்ன்கபறல் றநன், ரட் இல்னர றன்ஶணரட்டம்.
• AC றன்ணரக்கற ற்ன்ம் றன் ரற்நற
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அனகு V: றன்கரந் அஷனகள்
• இடம் வதர் றன்ஶணரட்டத்றன் ஶஷ.
றங்கள்:

• றன் கரந் அஷனகனம் அற்நறன் சறநப்தறல்னகனம் (தண்ன கனோத்டனோக்கள் ட்டும்). றன் கரந் அஷனகபறன்
குன்க்கஷன தண்ன.
• றன் கரந் றநரஷன (ஶடிஶர அறர்வண் அஷனகள், ஷக்ஶர அஷனகள், அகச்சறப்ன, கண்டன் ஏபற, னந
ஊர, x-கறர்கள், கரர கறர்கள்) அற்நறன் தன்கள் தற்நற அடிப்தஷட உண்ஷகள்.

அனகு VI: எபறறல்
• றவரபறப்ன, ஶகரப ஆடிகள், ஆடி ரய்ப்தரடு, எபற றனகல், னென அக றவரபறப்னம் எபற இஷகபறல் அன்
தன்தரடும், ஶகரபப்தப்தறல் எபறறனகல், றல்ஷனகள், வல்ன றல்ஷன ரய்ப்தரடு, ஏபற றல்ஷனரபரறன்
ரய்ப்தரடு. உனோப்வதனோக்கம்,றல்ஷனத் றநன், வல்ன றல்ஷனகபறன் ஶசர்க்ஷக, எனோ றல்ஷன ற்ன்ம் ஆடிறன்
ஶசர்க்ஷக, னெப்தட்டகத்றல் எபறறனகல் ற்ன்ம் றநப்தறரறஷக.
றங்கள்:

• ஏபறச் சறநல் – ரண வபறறன் லனறநத் ஶரற்நம், சூரற உம் ற்ன்ம் சூரற ஷநவு சறப்ன றநத்றல்
ஶரன்ன்ல்.
• எபறறல் கனோறகள்: ணறணறன் கண், தறம்தம் உனோரக்கம் ற்ன்ம் க அஷல், றல்ஷனகஷபப் தன்தடுத்ற கண்
குஷநதரடுகஷப சரறவசய்ல் (கறட்டப்தரர்ஷ ற்ன்ம் டெப்தரர்ஷ)
• டேண்ஶரக்கறகள் ற்ன்ம் ரணறல் வரஷனஶரக்கறகள் (றவரபறப்ன ற்ன்ம் ஏபறறனகு) ற்ன்ம் அற்நறன்
உனோப்வதனோக்கத்றநன்.
• அஷன எபறறல்:அஷன னெகப்ன, ற்ன்ம் ஷயவஜன்ஸ் த்டம், சப தப்தறல் சப அஷனறன் றவரபறப்ன
ற்ன்ம் எபற றனகல்.
• ஷயவஜன்ஸ் த்டத்ஷப் தன்தடுத்ற றவரபறப்ன ற்ன்ம் எபறறனகல் றறகஷப றனௌதறத்ல்.
• குன்க்கலட்டு றஷபவு, ங் இட்ஷடப் தறபவு ஶசரஷண ற்ன்ம் தட்ஷட அகனத்றற்கரண ஶகரஷ, ஏரறல் னேனங்கள்
ற்ன்ம் லடித் குன்க்கலட்டு றஷபவு.
• எற்ஷநப் தறபறல் றபறம்ன றஷபவு, ஷ உச்சத்றன் அகனம்
• டேண்ஶரக்கறகள் ற்ன்ம் ரணறல் வரஷனஶரக்கறகபறன் தறரறறநன். எபறறன் பறஷபய்வு, பறஷபவுற்ந எபற;
னனௌஸ்டர் றற, பறஷபவுற்ந எபறறன் தன்கள், ற்ன்ம் ஶதரனரய்டுகள்

அனகு VII: தனோப்வதரனோபறன் இட்ஷடப் தண்ன ற்ன்ம் கறர்வீச்சு
• எபற றன் றஷபவு, வயர்ட்ஸ் ற்ன்ம் ஶனணரர்டு ஆகறஶரரறன் தறவுகள்; எபறறன் றஷபறற்கரண ன்ஸ்டீணறன்
சன்தரடு-எபறறன் டகள் தண்ன
றங்கள்:

• தனோப்வதரனோள் அஷனகள்- டகள்கபறன் அஷனப்தண்ன, டி தறரன வரடர்ன. ஶடறசன்-வஜர்ர் ஶசரஷண
(ஶசரஷணறங்கள்றர்க்கப்தடஶண்டும்; னெடிஷட்டுஶறபக்கஶண்டும்)

அனகு VIII: அடக்கனம் அடக்கனோக்கனம்
றங்கள்:

-

• ஆல்தர டகள் சறநல் ஶசரஷண; னௌர்ஃஶதரர்டு அட ரறரற; ஶதரர் அட ரறரற, ஆற்நல் ட்டங்கள், ஷயடிஜன்
றநரஷன. அடக்கனோறன் அஷப்ன ற்ன்ம் அபவு, ஶசரஶடரப்னகள், ஶசரதரர்கள்; ஶசரஶடரன்கள்
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• கறரறக்கம் –ஆல்தர, னட்டர ற்ன்ம் கரர டகள்கள்/கறர்கள் ற்ன்ம் அற்நறன் தண்னகள், சறஷவு றற, றஷநஆற்நல் வரடர்ன, றஷந ன; எனோ அடக்கனோத் டகனக்கரண தறஷப்ன ஆற்நல் ற்ன்ம் அடக்கனோ றஷநஷப்
வதரன்த்ட அன் ரன்தரடு, அடக்கனோ தறபஷ ற்ன்ம் அடக்கனோ இஷப்ன.

அனகு IX: றன்ணட சரணங்கள்
றங்கள்: றண்ங்கபறல் ஆற்நல் தட்ஷடகள் (தண்தநற கனோத்டக்கள் ட்டும்), றன் கடத்றகள், றன் கடத்ரப்வதரனோட்கள் ற்ன்ம்
குஷநகடத்றகள்; குஷநகடத்ற ஷடஶரடு - I-V சறநப்ன ஷகள் – னென்ஶணரக்கு ற்ன்ம் தறன்ஶணரக்கு சரர்ன, ஷடஶரடு
அஷனறனோத்ற; LED-றன் சறநப்ன ஷகள், எபற ஷடஶரடுகள், சூரற றன்கனம், ற்ன்ம் வசணர் ஷடஶரடு; வசணர்
ஷடஶரடு எனோ றன்ணனத் சலரக்கற. சந்ற டிரன்சறஸ்டர்; டிரன்சறஸ்டர் வசல்தரடு, டிரன்சறஸ்டர் சறநப்ன ஷகள்;
டிரன்சறஸ்டர் எனோ வதனோக்கற (வதரட உறழ்ப்தரன் றஷனறல்) ற்ன்ம் அஷனறற்நற; ர்க்க ரறல்கள்(OR, AND, NOT,
NAND ற்ன்ம் NOR). டிரன்சறஸ்டர் எனோ சுறட்சு.

ஶறறல்: XI குப்ன தரடத்றட்டறன் உள்படக்கம்
அனகு I: ஶறறனன் சறன அடிப்தஷடக் கனோத்டகள்
றங்கள்:

•

-

வதரடரண னெகவுஷ: ஶறறனன் னெக்கறத்டனெம் இனக்கும்

• ஶறப் தறஷப்ன தற்நற றறகள், டரல்டணறன் அடக் வகரள்ஷக; ணறங்கள், அடக்கள் ற்ன்ம்
னேனக்கூன்கனக்கரண வகரள்ஷக
• அட ற்ன்ம் னேனக்கூன் றஷந. ஶரல் வகரள்ஷக ற்ன்ம் ஶரனரர் றஷந; சறகற இஷன ற்ன்ம் றகற
ரய்ப்தரடும் னேனக்கூன் ரய்ப்தரடும்; ஶற றஷணகள், ஶறறஷணக் கூன்கபறன் றகறம் ற்ன்ம் ஶறறஷணக்
கூன்றகற கக்கலடுகள்

அனகு II: அடறன் அஷப்ன
றங்கள்: • அட ண், ஶசரஶடரப்னகள் ற்ன்ம் ஶசரதரர்கள். கூடுகள் ற்ன்ம் டஷக்கூடுகபறன் வகரள்ஷக,
தனோப்வதரனோட்கள் ற்ன்ம் எபறறன் ஈரறல்னத் ன்ஷ, டி தறரக்பற வரடர்ன, வயய்சன்ப்ர்க்கறன் றச்சற்நத் ன்ஷ
ஶகரட்தரடு, ஆர்தறட்டரல் கனோத்றல், குரண்டம் ண்கள், s,pற்ன்ம்
d ஆர்தறட்டரல்கபறன் டிங்கள்,
ஆர்தறட்டரல்கள் றப்தப் தடுனக்கரண றறகள்- அஃதர த்டம், வதௌன றர்க்ஷகத் த்டம் ற்ன்ம் யழண்ட்
றற, அடக்கபறன் னக்ட்ரன் அஷப்ன, சரறதரறபவு ற்ன்ம் னெனடம் றப்தப்தட்ட ஆர்தறட்டரல்கபறன்
றஷனப்னத்ன்ஷ.

அனகு III: ணறங்கபறன் ஷகப்தரடும் ஆர்த்ணப் தண்னகனம்
றங்கள்:

-

• வீண ஆர்த்ண றறனம் ஆர்த்ண அட்டஷறன் லண்ட டினெம், ணறங்கபறன் தண்னகபறல் கரப்தடும்
ஆர்த்ண வரடர்னகள் – அட ஆம், அணற ஆம், அணறரக்கும் ன்ரல்தற, னக்ட்ரன் கர்ன்ஷ, இஷறநன்.

அனகு IV: ஶறப் தறஷப்னம் னேனக்கூன் அஷப்னம்
றங்கள்: • இஷறந னக்ட்ரன்கள், அணற தறஷப்ன, சகப்தறஷப்ன, தறஷப்ன கரறகள், னறஸ் கட்டஷப்ன,
சகப்தறஷப்தறன் னெஷணப்ப்தண்ன, இஷறநன் தறஷப்னக் வகரள்ஷக, உடணறஷசவு, னேனக்கூன்கபறன்
டிஷப்ன,VSEPR வகரள்ஷக, s, pற்ன்ம்d ஆர்தறட்டரல்கள்இணக்கனப்தரல் ற்ன்ம் சறன பற னேனக்கூன்கபறன்
டிங்கள், எத் இனோ அடக்கள் வகரண்ட இனோ னேனக்கூன்கபறன் னேனக்கூன் ஆர்தறட்டரல் வகரள்ஷக (தண்தறல்
கனோத்றல் ட்டும்), ஷயடிஜன் தறஷப்ன.

அனகு V: தனோப்வதரனோபறன் றஷனகள்; ரனக்கள் ற்ன்ம் றங்கள்
• தனோப்வதரனோபறன் னேன்ன் றஷனகள், னேனக்கூன்கனக்கு இஷடப்தட்ட இஷடனைடுகள், தறஷப்ன ஷககள், உனோகு
றஷன ற்ன்ம் வகரற றஷன, னேனக்கூன்கபறன் கனோத்றஷன வபறவு தடுத்டனல் ரன றறகபறன் தங்கு, தரறல் றற,
றங்கள்:
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சரர்னஸ் றற, ஶகனசரக்கறன் றற, அஶகட்ஶர றற, ரனக்கபறன் ல்னல்ன, ரன சன்தரட்ஷட பற றகற
னெஷநறல் னோறத்ல். அஶகட்ஶர ண், ல்னல்ன ரன சன்தரடு, இக்க ஆற்நல் ற்ன்ம் னேனக்கூன் றஷசஶகம்
(அடிப்தஷட கனோத்டக்கள்), ல்னல் தண்னகபறனனோந்ட னோறத்ல், ரனக்கஷப றரக்குல், றஷனரன்
வப்தறஷன.
• ற றஷன – ஆற அனத்ம், தரகுறஷனத்ன்ஷ ற்ன்ம் தப்ன இனறஷச (அடிப்தஷடக் கனோத்றல் ட்டும்,
கறறல் சன்தரடுகள் இன்நற)

அனகு VI: வப்த இக்கறல்
• வப்த இக்கறனன் னெல் றற – அக ஆற்நனம் ன்ரல்தறனம், ற்னத் றநன் ற்ன்ம் ன் வப்த ற்னத்றநன்,
U ற்ன்ம் H – அபறடுல், வயஸ்வன் வப்தம் ரநர கூட்டல் றற, ன்ரல்தற – தறஷப்ன தறபத்ல், ரறல்,
உனோரல், அடரக்கல், தங்கரல், றஷனஷ ரற்நங்கள், அணறரக்கல், கஷசல் ற்ன்ம் லர்ம்
• றஷன சரர்தரக ன்ட்ஶரதற அநறனெகம், வப்த இக்கறனன் இண்டரம் றற, ன்ணறச்ஷச ற்ன்ம்
ன்ணறச்ஷசற்ந வசல்னெஷநகபறல் கறப்ஸ் ஆற்நல் ரற்நம், சறஷன ற்ன்ம் ன்ணறச்ஷசத் ன்ஷகனக்கரண
அடிப்தஷட றறனெஷநகள்
றங்கள்:

• வப்த இக்கறனன் னேன்நரம் றற – சுனோக்கரண அநறனெகம்

அனகு VII: சறஷன
றங்கள்: • இற் ற்ன்ம் ஶற சறஷன, இங்கு சறஷன, ஶற சறஷன றற, சறஷன ரநறன, சறஷனஷ தரறக்கும்
கரறகள், னௐ-சரட்னர் த்டம்; அணறரக்க சறஷன - அறனங்கள் ற்ன்ம் கரங்கபறன் அணறரக்கம், னஷ
றகு ற்ன்ம் னஷ குஷநந் றன்தகுபறகள், அணறரல் வீம், தல்கர அறனங்கள் அணறரல், அறனத்றநன், pH
தற்நற கனோத்டக்கள், உப்னகஷப லரற்தகுத்ல் (அடிப்தஷட கனோத்டக்கள்), ரங்கல் கஷசல்கள், வயண்டர்சன்
சன்தரடு, கஷறநன் வதனோக்கம், வதரட அணற றஷபவு (றபக்க உரங்கனடன்)

அனகு VIII: ஆக்சறஜஶணற்ந-எடுக்க றஷணகள்
• ஆக்சறஜஶணற்ந ற்ன்ம் எடுக்க றஷணகனக்கரண கனோத்டனோக்கள், ஆக்சறஜஶணற்ந-எடுக்க றஷணகள், ஆக்சறஜஶணற்ந
ண், இக்கப்தடும் ற்ன்ம் ற்ன்க்வகரள்பப்தடும் னக்ட்ரன்கள் னெஷந ற்ன்ம்ஆக்சறஜஶணற்ந ண் னெஷநகபறல்
ஆக்சறஜஶணற்ந-எடுக்க றஷணக்கரண சம்ன்தரடுகஷப சன்வசய்ல்
றங்கள்:

அனகு IX: ஷயட்ஜன்
கறஷடக்கும் றம், ஶசரஶடரப்னகள், ஷயட்ஜணறன் ரரறப்ன னெஷந, தண்னகள் ற்ன்ம் தன்கள், ஷயட்ஷடுகள்
– அணற, சகப்தறஷப்ன ற்ன்ம் உஶனரக இஷடச்வசனோகல்; லரறன் இற்தண்னகள் ற்ன்ம் ஶறப்தண்னகள், கணலர்;
ஷயட்ஜன் வதரக்ஷசடு – ரரறப்ன, றஷணகள், தன்கள், அஷப்ன;

றங்கள்:

அனகு X: s-வரகுற ணறங்கள் (கர ற்ன்ம் கர ண் உஶனரகங்கள்)
வரகுற 1 ற்ன்ம் வரகுற 2 ணறங்கள்:

றங்கள்:

•

• வதரட அநறனெகம், னக்ட்ரன் அஷப்ன, கறஷடக்கும் றம், எவ்வரனோ வரகுறறனம் னெல் ணறத்றன்
னெண்தட்ட தண்னகள், னேஷனறட்ட வரடர்ன, தண்ன ரற்நங்கபறன் வரடர்னகள் (அணறரக்க ன்ரல்தற, அட
ற்ன்ம் அணற ஆங்கள், ஶதரன்நஷ), ஆக்சறஜன், லர், ஷயட்ஜன் ற்ன்ம் யரனஜன்கனடன் ஶறறஷணத்றநன்
வரடர்ன; தன்கள்.
• சறன னெக்கற ஶசர்ங்கபறன் ரரறப்னம் தண்னகனம்:
• ஶசரடிம் கரர்தஶணட், ஶசரடிம் குஶபரஷடு, ஶசரடிம் ஷயட்ரக்ஷசடு ற்ன்ம் ஶசரடிம்
ஷயட்ஜங்கரர்தஶணட், ஶசரடிம் ற்ன்ம் வதரட்டரசறத்றன் உறரறல் னெக்கறத்டம்.
• சுண்ரம்ன ற்ன்ம் சுண்ரம்னக்கல்னன் வரறற்சரஷன தன்கள், வக்ணலசறம் (Mg) ற்ன்ம் கரல்சறத்றன் (Ca)
உறரறல் னெக்கறத்டம்.
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அனகு XI: சறன p-வரகுற ணறங்கள்
p-வரகுற ணறங்கபறன் வதரடரண அநறனெகம்.

றங்கள்:

•

• வரகுற 13 ணறங்கள்:வதரட அநறனெகம், னக்ட்ரன் அஷப்ன, கறஷடக்கும் றம், தண்னகபறல் ரற்நம்,
ஆக்சறஜஶணற்ந றஷனகள், ஶறறஷணத்றநன் வரடர்ன, எவ்வரனோ வரகுறறனம் னெல் ணறத்றன் னெண்தட்ட
தண்னகள்; ஶதரரன், சறன னெக்கற ஶசர்ங்கள்: ஶதரரக்ஸ், ஶதரரறக் அறனம், ஶதரரன் ஷயட்ஷடுகள். அனறணறம்:
தன்கள், அறனங்கள் ற்ன்ம் கரங்கனடன் றஷணகள்.
• வரகுற 14 ணறங்கள்:வதரட அநறனெகம், னக்ட்ரன் அஷப்ன, கறஷடக்கும் றம், தண்னகபறல் ரற்நம்,
ஆக்சறஜஶணற்ந றஷனகள், ஶறறஷணத்றநன் வரடர்ன, எவ்வரனோ வரகுறறனம் னெல் ணறத்றன் னெண்தட்ட
தண்ன. கரர்தன், னநஶற்ன்ஷ டிங்கள், இற் ற்ன்ம் ஶறப் தண்னகள்: சறன னெக்கற ஶசர்ங்கபறன் தன்கள்:
ஆக்ஷசடுகள்.
• சறனக்கரணறன் னெக்கற ஶசர்ங்கனம் சறன தன்கனம்: சறனக்கரன் வடட்ர குஶபரஷடு, சறனக்ஶகரன்கள்,
சறனக்ஶகட்டுகள் ற்ன்ம் ஜறஶரஷனட்டுகள் , அற்நறன் தன்கள்

அனகு XII: கரற ஶறறல் – சறன அடிப்தஷட த்டங்கனம் வரறல்டேட்தங்கனம்
• வதரட அநறனெகம், டெய்ஷப்தடுத்டம் னெஷநகள், தண்தநற ற்ன்ம் அபநற தகுப்தரய்வு, கரறச் ஶசர்ங்கஷப
ஷகப்தடுத்டல் ற்ன்ம் IUPAC வதரறடுல்.
றங்கள்:

• சகப்தறஷப்தறல் னக்ட்ரன் கர்வுகள்: டெண்டல் றஷபவு, னக்ட்ஶரவரறக் றஷபவு, உடணறஷசவு ற்ன்ம்
தறஷப்தறல்னர உடணறஷசவு.
• சகப்தறஷப்தறன் சலரண எஶரறரறரண தறபவு ற்ன்ம் சலற்ந தறபவு: ணற உன்ப்னகள், கரர்தன் ஶர் அணற,
கரர்தன் றர் அணற; னக்ட்ரன் கர் வதரனோட்கள் ற்ன்ம் கனோக்கர் வதரனோட்கள், கரற றஷணகபறன் ஷககள்.

அனகு XIII: ஷயட்ஶரகரர்தன்கள்
றங்கள்:

-

• ஆல்ஶகன்கள் - வதரறடும் னெஷந, ரற்நறம், ச அஷப்னகள் (ஈத்ஶன் ட்டும்), இற்தறல் தண்னகள்,
ஶயனஜஶணற்நத்றன் ணற உன்ப்ன றஷண றனெஷந, ரறல் ற்ன்ம் வப்த சறஷவுன்ல்.
• ஆல்கலன்கள் -வதரறடும் னெஷந, இட்ஷடப் தறஷப்ன (ஈத்லன்), டி ரற்நறம், இற்தறல் தண்னகள்,
ரரறக்கும் னெஷநகள்: ஶற றஷணகள்: ஷயட்ஜன், ஶயனஜன், லர், ஷயட்ஜன் யரஷனடுகள் ஶசர்க்ஷக
(ரர்ஶகரணறகரஃப் ஶசர்க்ஷக ற்ன்ம் வதரக்ஷசடு றஷபவு), ஏஶசரஶணற்நம், ஆக்சறஜஶணற்நம், னக்ட்ரன் கர்
வதரனோள் ஶசர்க்ஷக றஷணற னெஷந.
• ஆல்ஷகன்கள் – வதரறடும் னெஷந, னெப்தறஷப்ன அஷப்ன (ஈத்ஷன்), இற்தறல் தண்னகள், ரரறக்கும்
னெஷநகள்: ஶற றஷணகள்: ஆல்ஷகன்கபறன் அறனத்ன்ஷ, ஷயட்ஜன், ஶயனஜன், லர், ஷயட்ஜன்
யரஷனடுகள் ஶசர்க்ஷக றஷணகள்.
• அஶரஶரட்டிக் ஷயட்ஶரகரர்ப்தன்கள்- அநறனெகம், IUPAC வதரறடுல்; வதன்சலன்; உடணறஷசவு, அஶரஶரட்டிக்
ன்ஷ; ஶறப் தண்னகள்: னக்ட்ரன் கர்வதரனோள் தறனௐட்டு றஷணகபறன் வசல் றனெஷநகள் – ஷட்ஶர ற்நம்,
சல்ஶதரஶணற்நம், யரனஜஶணற்நம், தறரலடல்-கறரஃப்ட் ஆல்ஷகஶனற்நம் ற்ன்ம் அசறட்ஷடஶற்நம்; எற்ஷநப் தறனௐட்டு
வதன்சலணறல் உள்ப றஷணவசல் வரகுறறன் ஆற்ன்ப்தடுத்டம் ன்ஷ; னற்ன்ஶரய் உனோரக்கும் ன்ஷ ற்ன்ம்
ச்சுத்ன்ஷ.

அனகு XIV: சுற்ன்ச் சூல் ஶறறல்
றங்கள்:

-

• சுற்ன்ச்சூல் ரசுதரடு: கரற்ன், லர் ற்ன்ம் ண் ரசுதரடு, பறண்டனத்றல் ஶறறஷணகள், தணறப்னஷக, வதனோம்
பறண்டன ரசுதடுத்றகள்; அறன ஷ, ஏஶசரன் ற்ன்ம் அன் றஷணகள், ஏஶசரன் தடனம் சறஷனன்
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றஷபவுகள், தசுஷக் குடில் றஷபவு ற்ன்ம் உனக வப்தரல் – வரறற்சரஷனக் கறவுகபரல் ற்தடும்
ரசுதரடு; தசுஷ ஶறறல் ரசுதரட்ஷடக் குஷநக்கும் எனோ ரற்ன்க் கனோற, சுற்ன்ச்சூல் ரசுதரட்ஷட
கட்டுப்தடுத்டம் னெஷநகள்.

ஶறறல்: XII குப்ன தரடத்றட்டத்றன் உள்படக்கம்
அனகு I: றட றஷனஷ
• தறஷப்ன ஆற்நஷன அடிப்தஷடரகக் வகரண்டு றடப் வதரனோட்கஷப ஷகப்தடுத்டல்; னேனக்கூன், அணற,
சகப்தறஷப்ன ற்ன்ம் உஶனரகப் தடிகங்கள், தடிகடிற்ந ற்ன்ம் தடிகடினெஷட றடப் வதரனோட்கள்
(அடிப்தஷடக் கனோத்டகள்), இனோதரறர ற்ன்ம் னெப்தரறர தடிக அறக்ஶகரஷகபறன் அனகுக் கூடு, அனகுக்
கூட்டின் அடர்த்ற கக்கறடுல், தடிகங்கபறல் வதரறவு, வதரறவுத் றநன், வற்நறடங்கள், எனோ கணசட அனகுக்
கூட்டில் அடக்கபறன் ண்றக்ஷக. னள்பறக் குஷநதரடுகள், றன் ற்ன்ம் கரந் தண்னகள், உஶனரகங்கபறன் தட்ஷடக்
ஶகரட்தரடு, கடத்றகள், குஷநகடத்றகள் ற்ன்ம் கரப்தரன்கள்.
றங்கள்:

அனகு II: கஷசல்கள்
றங்கள்: • கஷசல்கபறன் ஷககள், றங்கபறல் றண்க் கஷசல்கபறன் வசநறறற்கரண ஶகரஷ, றங்கபறல் ரனக்கபறன்
கஷனம் ன்ஷ, வரஷகசரர் தண்னகள் – ஏப்னட்டபறல் ஆற அனத் குஷநவு,வௌனட் றற, வகரறறஷன ற்நம்,
உஷநறஷனத்ரழ்வு, சவ்வூடு தல் அனத்ம், வரஷகசரர் தண்னகஷபப் தன்தடுத்ற னேனக்கூன் ஷடஷக்
கக்கறடுல், அசரர னேனக்கூன் ஷட. ரன் யரஃப் கரற.

அனகு III: றன் ஶறறல்
றங்கள்: • ஆகறவஜஶணற்ந-எடுக்க றஷணகள், றன்தகுபற கஷசல்கபறன் கடத்டறநன், ற கடத்டத் றநன் ற்ன்ம் ஶரனரர்
கடத்டத் றநன், வசநறஷப் வதரன்த்ட கடத்டத் றநணறல் ரற்நம், ஶகரல்ரஷ் றற, றன்ணரற்தகுத்ல் ற்ன்ம்
றன்ணரற்தகுத்ல் றறகள் (அடிப்தஷடக் கனோத்டக்கள்), உனர் கனன் – றன்ணரற்தகுப்னக் கனன், கரல்ரணறக்
றன்கனன்கள்; ஈ றன்ஶசறப்னக் கனம், றன்கனத்றன் EMF றப்ன, றட்ட றன்னெஷண றன்ணனத்ம், கறப்ஸ் ஆற்நல்
ரற்நம் ற்ன்ம் எனோ றன்கனத்றன் EMF றப்ன ஆகறற்நறற்கறஷடஶரண வரடர்ன, ரறவதரனோள் றன்கனம்,
அரறரணம்.

அனகு IV: ஶறறல் இக்கறல்
றங்கள்: • எனோ றஷணறன் ஶகம் (சரசரற ற்ன்ம் எனோ குநறப்தறட்ட ஶகத்றல்), றஷணஶக ரற்நத்ஷப் தரறக்கும்
கரறகள், வசநறவு, வப்தறஷன, றஷணஶகரற்நற; றஷண ஷக ற்ன்ம் னேனக்கூன் ண், ஶகறற ற்ன்ம்
றஷணஶக ரநறன, வரஷகப் தடுத்ப்தட்ட றறஶக சன்தரடுகள் ற்ன்ம் அஷ ரழ்க்கரனம் (னஜ் ஷக றஷண
ற்ன்ம் னெல் ஷக றஷண ட்டும்); ஶரல் வகரள்ஷக (அடிப்தஷடக் கனோத்டக்கள், கறறல் வரடர்னகள் இன்நற).
கறபர்வு ஆற்நல், அர்யலணறஸ் சன்தரடு.

அனகு V: னநப்தப்ன ஶறறல்
• கப்தடுல் – இற்னநப்தப்ன கர்ல் ற்ன்ம் ஶறப்னநப்தப்ன கர்ல்; றண்ங்கபறன் ஶல் ரனக்கபறன்
தப்ன கர்ஷனப் தரறக்கும் கரறகள், றஷணஶக ரற்நம் – எனோதடித்ரண ற்ன்ம் தனதடித்ரண றஷணஶக
ரற்நம், வசல்றநன் ற்ன்ம் வரறவுத்றநன்; வரற றஷணஶக ரற்நம்; கூழ் றஷன: உண்ஷக் கஷசல்கள்,
கூழ்ங்கள் ற்ன்ம் வரங்கல் டகள்கள்; கஷப்தரன் றனோம்னம், கஷப்தரன் வன்க்கும், தல்னேனக்கூன் ற்ன்ம்
வதனோனேனக்கூன் கூழ்ங்கள்; கூழ்ங்கபறன் தண்னகள்: டிண்டரல் றஷபவு, தறவௌணறன் இக்கம், றன்னெஷணக்
கர்ச்சற, வீழ்தடிரல்; தரல்ங்கள் – தரல்ங்கபறன் ஷககள்.
றங்கள்:

அனகு VI: வதரடரண த்டங்கள் ற்ன்ம் ணறங்கஷபப் தறரறத்வடுத்ல் வசல்னெஷநகள்
றங்கள்: • தறரறத்வடுத்ல் த்டங்கனம் னெஷநகனம் – அடர்ப்தறத்ல், ஆக்சறஜஶணற்நம், எடுக்குல், றன்ணரற்தகுத்ல் னெஷந
ற்ன்ம் டெய்ஷரக்கல்; அனறணறம், ரறம்,டத்ரகம் ற்ன்ம் இனோம்ன ஆகறற்நறன் பம் (கறஷடக்கும் னெஷந)
ற்ன்ம் தறரறத்வடுத்னன் த்டம்.
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அனகு VII: p-வரகுற ணறங்கள்
றங்கள்:

-

• வரகுற 15 ணறங்கள்: வதரட அநறனெகம், னக்ட்ரன் அஷப்ன, கறஷடக்கும் றம், ஆக்சறஜஶணற்ந றஷனகள்,
இற்தறல் ற்ன்ம் ஶறறல் தண்னகபறன் ஶதரக்கு; அம்ஶரணறர, ஷட்ரறக் அறனம், ஷட்ஜணறன் ஆக்ஷசடுகள்
(அஷப்ன ட்டும்) ரரறக்கும் றம் ற்ன்ம் தண்னகள்; தரஸ்தஸ் – னநஶற்ன்ஷ டிங்கள்; தரஸ்தவன்
ஶசர்ங்கள்; தரஸ்னன், யரஷனடுகள் (PCI3, PCI5) ற்ன்ம் ஆக்ஶமரஅறனங்கள் ரரறத்ல் ற்ன்ம் தண்னகள்
(அடிப்தஷடக் கனோத்டக்கள் ட்டும்)
• வரகுற 16 ணறங்கள்: வதரட அநறனெகம், னக்ட்ரன் அஷப்ன, ஆக்சறஜஶணற்ந றஷனகள், கறஷடக்கும் றம்,
இற்தறல் ற்ன்ம் ஶறறல் தண்னகபறன் ஶதரக்கு; ஷடஆக்சறஜன்; ரரறத்ல், தண்னகள் ற்ன்ம் தன்கள்;
ஆக்ஷசடுகஷப ஷகப்தடுத்டல்; ஏஶசரன். கந்கம் – னநஶற்ன்ஷ டிங்கள்; கந்கத்றன் ஶசர்ங்கள்; கந்க ஷட
ஆக்ஷசடு, ற்ன்ம் கந்க அறனம் ரரறத்ல், தண்னகள் ற்ன்ம் தன்கள்: வரறற்ச்சரஷன ரரறப்ன னெஷந,
தண்னகள் ற்ன்ம் தன்கள், கந்கத்றன் ஆக்ஶசரஅறனங்கள் (அஷப்னகள் ட்டும்)
• வரகுற 17 ணறங்கள்: வதரட அநறனெகம், னக்ட்ரன் அஷப்ன, ஆக்சறஜஶணற்ந றஷனகள், கறஷடக்கும் றம்,
இற்தறல் ற்ன்ம் ஶறறல் தண்னகபறன் ஶதரக்கு; ஶயனஜணறன் ஶசர்ங்கள்; குஶபரரறன் ற்ன்ம்
ஷயட்ஶரகுஶபரரறக் அறனம் ரரறத்ல், தண்னகள் ற்ன்ம் தன்கள், ஶயனஜன் இஷடச்ஶசர்ங்கள், ஶயனஜணறன்
ஆக்ஶசரஅறனங்கள் (அஷப்ன ட்டும்).
• வரகுற 18 ணறங்கள்: வதரட அநறனெகம், னக்ட்ரன் அஷப்ன, கறஷடக்கும் றம், ஆக்சறஜஶணற்ந றஷனகள்,
இற்தறல் ற்ன்ம் ஶறறல் தண்னகபறன் ஶதரக்கு; தண்னகள் ற்ன்ம் தன்கள்.

அனகு VIII: d ற்ன்ம் f- வரகுற ணறங்கள்
றங்கள்:

-

• வதரட அநறனெகம், னக்ட்ரன் அஷப்ன, இஷடறஷன உஶனரகங்கபறன் வதரட தண்னகள், னெல் இஷடறஷன
உஶனரகங்கபறன் தண்னகபறல் கரப்தடும் வதரடரண ஶதரக்கு – உஶனரகத் ன்ஷ, அணறரக்கும் ஆற்நல்,
ஆக்சறஜஶணற்ந றஷனகள், அணற ஆம், றநம், றஷணனொக்கற தண்ன, கரந்ப் தண்னகள், இஷடச் வசனோகல் ஶசர்ங்கள்,
உஶனரகக் கனஷகள் உனோரல், K2Cr2O7ற்ன்ம் KMnO4ரரறத்ல் ற்ன்ம் தண்னகள்.

• னரந்ணரய்டுகள்: னக்ட்ரன் அஷப்ன, ஆக்சறஜஶணற்ந றஷனகள், ஶறறஷண னரறனம் றநன், ற்ன்ம்
னரந்ணரய்டு குன்க்கம் ற்ன்ம் அன் றஷபவுகள்

• ஆக்டிணரய்டுகள்:னக்ட்ரன் அஷப்ன, ஆக்சறஜஶணற்ந றஷனகள், ற்ன்ம் னரந்ணரய்டுகனடன் எப்னடு.

அனகு IX: அஷவுச் ஶசர்ங்கள்
றங்கள்:

-

• அஷவுச் ஶசர்ங்கள்: அநறனெகம், ஈணறகள், அஷவு ண், றநம், கரந்ப் தண்னகள் ற்ன்ம் டிங்கள், எற்ஷந
அடக்கனோ அஷவுச் ஶசர்ங்கனக்கு IUPAC வதரறடுல், ரற்நறம் (கட்டஷப்ன ற்ன்ம் னநவபற) இஷப்ன,
வர்ணர் வகரள்ஷக VBT, CFT; அஷவுச் ஶசர்ங்கபறன் னெக்கறத்டம் (தண்தநற தகுப்தரய்வு, உறரறல் அஷப்னகள்)

அனகு X: ஶயஶனரஆல்ஶகன்கள் ற்ன்ம் ஶயஶனரஅரலன்கள்
• ஶயஶனரஆல்ஶகன்கள்:வதரறடுல், C–X இஷப்தறன் ன்ஷ, இற்தறல் ற்ன்ம் ஶறறல் தண்னகள்,
தறனௐட்டு றஷணகபறன் றனெஷநகள், எபறச் சுற்ன்ம் ன்ஷ.
றங்கள்:

• ஶயஶனரஅரலன்கள்: C–X இஷப்தறன் ன்ஷ, தறனௐட்டு றஷணகள் (ஶரஶணர தறனௐட்டு ஶசர்ங்கபறல்
ஶயனஜணறன் ஶடித் ரக்கம்)
• ஷடகுஶபரஶரலத்ஶன், ட்ஷக்குஶபரஶரலத்ஶன், வடட்ரகுஶபரஶரலத்ஶன், ஶரஶடரதரஃர்ம், ஃப்ரலரன்,
DDT – தன்கனம் சுற்ன்ச்சூல் றஷபவுகனம்.

அனகு XI: ஆல்கயரல்கள், னணரல்கள் ற்ன்ம் ஈர்கள்
றங்கள்:

-

61

• ஆல்கயரல்கள்:வதரறடுல், ரரறப்ன னெஷநகள், இற்தறல் ற்ன்ம் ஶறறல் தண்னகள் (ஏரறஷ
ஆல்கயரல்கனக்கு ட்டும்); ஏரறஷ, ஈரறஷ, னேறஷ ஆல்கயரல்கஷபக் கண்டநறல்; லகற்ன்ம்
றஷணறன் றஷண றனெஷந, வத்ணரல் ற்ன்ம் த்ணரனக்கரண சறநப்ன குநறப்னகனடன்தன்கள்.
• னணரல்கள்:வதரறடுல், ரரறப்ன னெஷநகள், இற்தறல் ற்ன்ம் ஶறறல் தண்னகள், னணரனன் அறனப் தண்ன,
னக்ட்ரன் கர் தறனௐட்டு றஷணகள், னணரல்கபறன் தன்கள்
• ஈர்கள்:வதரறடுல், ரரறப்ன னெஷநகள், இற்தறல் ற்ன்ம் ஶறறல் தண்னகள், தன்கள்

அனகு XII: ஆல்டிஷயடுகள், கலட்ஶடரன்கள் ற்ன்ம் கரர்தரசறனக் அறனங்கள்
றங்கள்:

-

• ஆல்டிஷயடுகள் ற்ன்ம் கலட்ஶடரன்கள்: வதரறடுல், கரர்தஷணல் வரகுறறன் ன்ஷ, ரரறக்கும் னெஷநகள்,
இற்தறல் ற்ன்ம் ஶறறல் தண்னகள்; கனோக்கர் வதரனோள் ஶசர்க்ஷக றஷணகபறன் றஷண றனெஷநகள்,
ஆல்டிஷயடுகபறல் ஆல்தர ஷயட்ஜன் றஷணனரறனம் ன்ஷ, தன்கள்
• கரர்தரசறனக் அறனங்கள்: வதரறடுல், அறனத் ன்ஷ, ரரறக்கும் னெஷநகள், இற்தறல் ற்ன்ம் ஶறறல்
தண்னகள்; தன்கள்

அனகு XIII: கரற ஷட்ஜன் ஶசர்ங்கள்
• அலன்கள்: வதரறடுல், ஷகப்தடுத்டல், அஷப்ன, ரரறக்கும் னெஷநகள், இற்தறல் ற்ன்ம் ஶறறல்
தண்னகள்; தன்கள், ஏரறஷ, ஈரறஷ ற்ன்ம் னேறஷ அலன்கஷபக் கண்டநறல்.
• சஷணடுகள் ற்ன்ம் ஶசரசஷணடுகள் – தற்நற குந் இடங்கபறல் குநறப்தறட ஶண்டும்.
றங்கள்:

• ஷடஶசரணறம் உப்னகள்; ரரறப்ன, ஶற றஷணகள் ற்ன்ம் கரற வரகுப்ன ஶறறனல் னெக்கறத்டம்.

அனகு XIV: உறரறல் னேனக்கூன்கள்
றங்கள்: • கரர்ஶதரஷயட்ஶட்டுகள் – ஷகப்தரடு (ஆல்ஶடரஸ்கள் ற்ன்ம் கலட்ஶடரஸ்கள்),
ஶரஶணரசரக்கஷடு
(குனக்ஶகரஸ் ற்ன்ம் ஃதறக்ஶடரஸ்), D.L. அஷப்ன, எனஶகரசரக்கஷடுகள் (சுக்ஶரஸ், னரக்ஶடரஸ், ரல்ஶடரஸ்),
தரனசரக்கஷடுகள் (ஸ்டரர்ச், வசல்னஶனரஸ், கறஷபக்ஶகரஜன்): னெக்கறத்டம்.

• னங்கள் –அறஶணரஅறனங்கள், வதப்ஷடடு தறஷப்ன, தரனவதப்ஷடடுகபறன் அடிப்தஷட கனோத்டக்கள், னங்கள்,
னெல் றஷன அஷப்ன, இண்டரம் றஷன அஷப்ன, னேன்நரம் றஷன அஷப்ன ற்ன்ம் ரன்கரம் றஷன அஷப்ன
(தண்தநற கனோத்டகள் ட்டும்), னங்கபறன் இல்தறத்ல், வரறகள்.
• யரர்ஶரன்கள் –அடிப்தஷட கனோத்டகள் (அஷப்ன இன்நற)
• ஷட்டறன்கள் –ஷகப்தரடு ற்ன்ம் வசல்தரடு
• றனொக்பறக் அறனங்கள்: DNA ற்ன்ம் RNA

அனகு XV: தனதடிகள்
றங்கள்:

-

• ஷகப்தரடு – இற்ஷக ற்ன்ம் வசற்ஷக, தனதடிரக்கல் றஷண (கூட்டு ற்ன்ம் குன்க்கல்), இஷ
தனதடிரக்கல். சறன னெக்கற தனதடிகள்: இற்ஷக ற்ன்ம் வசற்ஷக தரனவஸ்டர், தரக்கஷனட், ஶதரன்நஷ; ப்தர்,
க்கும் ற்ன்ம் க்கர தனதடிகள்.

அனகு XVI: அன்நரட ரழ்றல் ஶறறல்
றங்கள்:

-
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• னோந்டகபறல் ஶறப்வதரனோட்கள் – னறரறகள், ணஅஷறப்தடுத்றகள், னஷடுப்தரன்கள்,
கறனோறரசறணறகள், டேண்டறர் றரறகள், கனோத்ஷட னோந்டகள், றர் உறரறகள், அறன லக்கறகள், ஏவ்ரஷ னெநறவு
னோந்டகள்
• உவுப்வதரனோட்கபறல் ஶறப்வதரனோட்கள் – தணப் வதரனோட்கள், வசற்ஷக இணறப்ன சுஷனொட்டிகள், றர்
ஆக்சறஜஶணற்நறகபறன் அடிப்தஷடக் கனோத்டகள்.
• அனக்கு லக்கும் கரறகள் – ஶசரப்னகள் ற்ன்ம் டிடர்வஜண்ட்கள், அனக்கு லக்கும் வசல்தரடு.

உறரறல்: 11 ஆம் குப்ன தரடத்றட்டத்றன் உள்படக்கம்
அனகு 1: உறர் உனகறன் தல்ஷகஷ
றங்கள்: • உறர் ரழ்ண ன்நரல் ன்ண?; உறரற தல்ஷகஷ; ஷகப்தரட்டிற்கரண ஶஷ; உறரறணங்கபறன் னேன்ன்
ஶதனோனகம்; ஷகப்தரட்டில் ற்ன்ம் வரகுப்தஷறல்; சறற்நறணக் ஶகரட்தரடு ற்ன்ம் ஷகப்தரட்டு தடிறஷனகள்;
இனோவதரறடு னெஷந; ஷகப்தரடினக்கு உவும் கனோறகள் – அனோங்கரட்சறகம், உறரறல் னங்கரக்கள்,
ரப்தணங்கள், ரறல் ஶரட்டங்கள்.
• ந்டனக ஷகப்தரடு; வரணறர, னஶரடிஸ்டர ற்ன்ம் னஞ்ஷச – தண்னகள் ற்ன்ம் ஷகப்தரடு (வதனோம் குன
ஷ); ஷனக்கன்கள், ஷஸ்கள் ற்ன்ம் ஷரய்டுகள்.
• சறநப்ன தண்னகள் ற்ன்ம் ரப்வதனோம் தறரறவு ஷகப்தரடு தரசறகள், தறரறஶரஷதட்டுகள், வடரறஶடரஷதட்டுகள்,
ஜறம்ஶணரஸ்வதர்ம்கள் ற்ன்ம் ஆஞ்சறஶரஸ்வதர்ம்கள் (னேன்ன் னெல் ந்ட னெக்கற அம்சங்கள் ற்ன்ம் ஶன்தடுத்ற
அநறனம் தண்னகள், எவ்வரனோ ஷகறனம் குஷநந்ட இண்டு உரங்கள். ஆஞ்சறஶரஸ்வதர்ம்கள் குப்ன
ஷறனரண ஷகதரடு, னெக்கற தண்னகள் ற்ன்ம் டுத்டக்கரட்டுகள்.
• னெடகு ரற்ந றனங்குகபறன் சறநப்ன தண்னகள் ற்ன்ம் வரகுற ஷறனரண ஷகப்தரடு; னெடகு ரடஷட
றனங்குகபறன் சறநப்ன தண்னகள் ற்ன்ம் குப்ன ஷறனரண ஷகப்தரடு; (னேன்ன் னெல் ந்ட சறநப்ன தண்னகள்,
குஷநந்தட்சம் இண்டு டுத்டக்கரட்டுகள்).

அனகு II: றனங்குகள் ற்ன்ம் ரங்கபறன் டி அஷப்ன னெஷந
றங்கள்: • னநத்ஶரற்நறல் ற்ன்ம் ரற்நஷப்னகள். றசுக்கள்: உள்பஷப்ன ற்ன்ம் னக்கும் ரங்கபறன் தல்ஶன்
தரகங்கபறன் வசல்தரடுகள். ஶர், ண்டு, இஷன, ஞ்சரற – ஷசம் ஷக, சலம் ஷக, னர், கணற, ற்ன்ம் றஷ
(வசய்னெஷந தரடத்றட்ட அடிப்தஷடறனரண உரற வசல்னெஷநகள்).
• றனங்கு றசுக்கள், எனோ னச்சறறன் தல்ஶன் ண்டனங்கபறன் (வசரறரணம், சுற்ஶநரட்டம், சுரசம், ம்ன ற்ன்ம்
இணப்வதனோக்கம்) னநத்ஶரற்நறல், உள்னன்ப்தறல் ற்ன்ம் வசல்கள் (கப்தரன் னச்சற). (சுனோக்கரண றங்கள்
ட்டும்)

அனகு III: வசல் அஷப்ன ற்ன்ம் வசல்கள்
• வசல் ஶகரட்தரடு ற்ன்ம் வசல் உறரறன் அடிப்தஷட அனகு; உட்கனோற்ந ற்ன்ம் உட்கனோ வகரண்ட வசல்னன்
அஷப்ன; ர வசல் ற்ன்ம் றனங்கு வசல்; வசல் சூழ் தடனம், வசல் சவ்வு, வசல் சுர்; வசல் டேண் உள்னன்ப்னகள் –
அஷப்ன ற்ன்ம் வசல்கள்; அகதறபரச சவ்வுகள் வரகுற - அகப்தறபரச ஷனப்தறன்ணல், கரல்ஷக உன்ப்னகள்,
ஷனஶசரஶசரம்கள், டேண் குறற; ஷட்டரகரண்டிரறர, ரறஶதரஶசரம்கள், தறபரஸ்டிடுகள், டேண்ற உன்ப்னகள்;
வசல்சட்டகம், குற்நறஷ, லபறஷ, வசண்டிரறஶரல்கள் (டேண்ஷப்ன ற்ன்ம் வசல்கள்); உட்கனோ – உட்கனோசவ்வு,
குஶரரட்டின், உட்கனோற.
• உறர்ரழ் வசல்கபறன் ஶறக்கூன்கள்: உறர்னேனக்கூன்கள் – னங்கள், ரவுப்வதரனோள்கள், னப்தறடுகள், உட்கனோ
அறனங்கள் ஆகறற்நறன் அஷப்ன ற்ன்ம் வசல்; வரறகள் – ஷககள், தண்னகள், வரற வசல்தரடு.
• வசல் தகுப்ன; வசல் சுற்சற, ஶடி தகுப்ன, குன்நல் தறரறவு ற்ன்ம் அற்நறன் னெக்கறத்டம்.

றங்கள்:

அனகு IV: ர உடனங்கறல்
றங்கள்: • ரங்கபறல் கடத்ட னெஷநகள், லர், ரனக்கள் ற்ன்ம் ஊட்டங்கபறன் கர்வு, வசல்கபறஷடஶரண கர்வு –
றவுல், பறரக்கற றவுல், வசனல் கடத்டல், லண்ட டெக்கடத்டல்; ர – லர் வரடர்னகள் – உள்
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ஈர்த்ல், லர் றநன், சவ்வூடு தல், தறபரஸ்ர சறஷவு; லண்ட டெக்கடத்டல்- உரறஞ்சுல், அவதரப்னரஸ்ட்,
சறம்ப்னரஸ்ட்,
• லரறஶதரக்கு இனறஷச, ஶர் அனத்ம் ற்ன்ம் லர் டித்ல்,
• லரறஶதரக்கு - இஷனத்டஷப றநப்ன ற்ன்ம் னேடல்; கணற ஊட்டம் உரறஞ்சுல் ற்ன்ம் இடப்வதர்ச்சற – உண்வு
கடத்டல், னஶனரம் கடத்டல், வரத் ஏட்டக் ஶகரட்தரடு; ரனக்கபறன் தல் (சுனோக்கரகக் குநறப்தறடல்)
 கணற ஊட்டம்: அத்றரசற ரடக்கள், ஶதனௌட்ட ற்ன்ம் டேண் ஊட்ட னேனங்கள் ற்ன்ம் அற்நறன் தங்கு;
குஷநதரடு அநறகுநறகள்; கணற ச்சுத்ன்ஷ; கணற ஊட்டம் குநறத்நறனம் எனோ னெஷநரக ஷயட்ஶரவதரணறக்ஸ்
தற்நற அடிப்தஷட அநறவு. ஷட்ஜன் பர் சறஷ ரற்நம் - ஷட்ஜன் சுற்சற, உறரற ஷட்ஜன் றஷன
றன்த்டல்.
 எபறச்ஶசர்க்ஷக: எபறச்ஶசர்க்ஷக எனோ சு சரர்ன ஊட்டம் ன்தன் னேனம். எபறச்ஶசர்க்ஷக றகனம் தகுற;
எபறச்ஶசர்க்ஷகறல் ஈடுதடும் றநறகள் (அடிப்தஷட அநறவு); எபறச்ஶசர்க்ஷகறன் எபறஶற ற்ன்ம் உறரறக்கறல்
கட்டங்கள்; சுல் எபற தரஸ்தரறகம் ற்ன்ம் சுனர எபற தரஸ்தரறகம். ஶற சவ்வூடு தல் ஶகரட்தரடு; எபற
சுரசம் C3 ற்ன்ம் C4 றத்டங்கள்; எபறச்ஶசர்க்ஷகஷ தரறக்கும் கரறகள்.
• சுரசம்: ரனக்கபறன் தரறரற்நம்; உறர்வசல் சுரசம் – கறஷனகரனசறஸ், வரறத்ல் (கரற்நறல்னர சுரசம்), சுற்சற
ற்ன்ம் வனக்ட்ரன் கடத்ட சங்கறன (கரற்ன் சுரசம்); ஆற்நல் உநவுகள் ஶரற்ன்றக்கப்தட்ட ATP னேனக்கூன்கபறன்
ண்றக்ஷக; ஆம்தறவதரனக் தரஷ; சுரச ஈவு.
 ர பர்ச்சறனம், தடி பர்ச்சறனம்: றஷ னெஷபத்ல்; ர பர்ச்சற ற்ன்ம் ர பர்ச்சற ஶகம்
ஆகறற்நறன் கட்டங்கள்; பர்ச்சற றஷனஷகள்; ஶன்தரடஷடல்; ரன்தரடஷடல்; லள் ஶன்தரடஷடல்; எனோ
ர வசல்னல் பர்ச்சற வசல்னெஷநறன் ரறஷச; பர்ச்சற ஊக்கறகள்-ஆக்வன், ஜறப்வல்னன், ஷசஶடரகறணறன்,
த்றனன், அப்சறசறக் அறனம்; றஷ உநக்கம்; ட்தப்தணம்; எனக்கரனத்டம்.

அனகு V: ணற வசனல்
றங்கள்: • வசரறரணம் ற்ன்ம் உட்கறகறத்ல்; உவு தரஷ ற்ன்ம் வசரறரண சுப்தறகள்; வசரறரண வரறகள் ற்ன்ம்
இஷப்ஷத – குடல் யரர்ஶரன்கபறன் தங்கு; குடல் சுனோங்கு அஷனவு, னங்கள், ரவுப்வதரனோட்கள் ற்ன்ம்
வகரனப்னகபறன் வசரறரணம், உட்கறகறத்ல் ற்ன்ம் ன்ரல்; னங்கள், ரவுப்வதரனோட்கள் ற்ன்ம்
வகரனப்னகபறன்கஶனரரற றப்ன; கறவு வபறஶற்நம்; ஊட்டச்சத்ட ற்ன்ம் வசரறரண குஷநதரடுகள் – ன ஆற்நல்
உவூட்டக் குஷநதரடு, அஜலம், னச்சறக்கல், ரந்ற, ஞ்சள் கரரஷன, றற்ன்ப்ஶதரக்கு.
• னேச்சு றடுல் ற்ன்ம் சுரசறத்ல்: றனங்குகபறன் சுரச உன்ப்னகள் (வதர்கள் ட்டும்); ணறணறன் சுரச
ண்டனம்; ணறணறல் சுரசம் ஷடவதன்ம் னெஷந ற்ன்ம் அன் எனங்குப்தரடு – ரன தரறரற்நம், ரன கடத்ல்
ற்னம் சுரச எனங்குப்தரடு. சுரச வகரள்பபவுகள்; சுரசம் வரடர்னஷட குஷநதரடுகள் – ஆஸ்டர,
ம்ஃஷதசலர, வரறல் சரர்ந் சுரச குஷநதரடுகள்.
• உடல் றங்கள் ற்ன்ம் சுற்ஶநரட்டம்: இத்த்றனள்ப உட்வதரனோட்கள், இத் ஷககள், இத்ம் உஷநல்;
றலரறன் தகுறப்வதரனோட்கனம் அன் தறகனம்; ம்ணற சுற்ஶநரட்ட ண்டனம் – ணற இம் ற்ன்ம் இத்
ரபங்கபறன் அஷப்ன; இய் இக்கச்சுற்சற, இத்றனனோந்ட வபறப்தடும் இத் அபவு, ஈசறஜற, இட்ஷட
சுற்ஶநரட்டம், இ வசல்தரட்ஷட வநறப்தடுத்டல்; சுற்ஶநரட்ட ண்டனத்றன் ஶகரபரன்கள் – உர் இத்
அனத்ம், இஷச ணற ஶரய், ரர்ன னெடக்கு ன; இய் வசனப்ன.
• கறவு லக்கப்வதரனோட்கள் ற்ன்ம் அன் வபறஶற்நம்: கறவுலக்க னெஷநகள் – அம்ஶரணற லக்கறகள், னொரறர
லக்கறகள், னொரறக்அறன லக்கறகள்; ணற கறவுலக்க ண்டனம் – அஷப்ன ற்ன்ம் வசல்; சறன்லர் உனோரக்கம்,
சவ்வூடுதல் எனங்குப்தரடு; சறன்லகத்றன் தறகஷப வநறனெஷநப் தடுத்டல் – வணறன்-ஆஞ்சறஶரவடன்சறன்,
ட்ரறல் ஶட்ரறனொரறட்டிக் கரற, சறன்லர் வதனோக்வகறர் யரர்ஶரன் ற்ன்ம் ஷடவதட்டிஸ் இன்சறதறடஸ்;
கறவுலக்கத்றல் தறந உன்ப்னகபறன் தங்கு; குஷநதரடுகள்; னொஶறர, சறன்லக வசனப்ன, சறன்லக கற்கள்,
வஃப்ஷடிஸ்; இத் ஊடுதகுப்ன ற்ன்ம் வசற்ஷக சறன்லகம்.
• இடப்வதற்சற ற்ன்ம் இக்கம்: இக்கங்கபறன் ஷககள் – குன்இஷ இக்கம், லபறஷ இக்கம், ஷச இக்கம்;
னம்னத்ஷச – சுனோக்க னங்கள் ற்ன்ம் ஷச சுனோங்கும் றம்; சட்டக ண்டனம் ற்ன்ம் அன் தறகள் (வசய்னெஷந
தரடத்றட்டத்றல் உள்ப வரடர்னஷட வசய்னெஷநகள்); னேட்டுகள்; ஷச ண்டன ற்ன்ம் னம்ன ண்டனக்
குஷநதரடுகள் – ஷரஸ்லணறரகறஶறஸ், வடட்டணற, ஷசச்சறஷவு ஶரய், ஆர்த்ஷடிஸ், ஆஸ்டிஶரஶதரஶரசறஸ்,
வகௌட்.
ம்ன கட்டுப்தரடு ற்ன்ம் எனோங்கறஷப்ன: றனொரன்கள் ற்ன்ம் ம்னகள்; ணற ம்ன ண்டனம்; ஷ ம்ன
ண்டனம்; னநம்ன ண்டனம்; உள்னன்ப்ன ம்ன ண்டனம்; ம்ன டெண்டனன் ஶரற்நம் ற்ன்ம் கடத்டல்;
அணறச்ஷச வசல்; உர் உன்ப்னகள், கண் ற்ன்ம் கரட ஆகறற்நறன் அஷப்ன ற்ன்ம் வசல்.
• ஶற எனோங்கறஷப்ன ற்ன்ம் வநறதடுத்ல்: ரபறல்னர சுப்தறகள் ற்ன்ம் யரர்ஶரன்கள்; ணற ரபறல்னர
சுப்தறகள் வரகுற – ஷயப்ஶதரனரஸ், தறட்னொட்டரற சுப்தற, ஷரய்டு சுப்தற, தரர ஷரய்டு சுப்தற, அட்ரலணல்
சுப்தற, கஷம், இண உன்ப்னகள்; யரர்ஶரன்கள் வசல்தடும் றம் (அடிப்தஷடக் கனோத்டக்கள்); டெடரகவும்
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வநறப்தடுத்றரகவும் யரர்ஶரன்கள் வசல்தடல்; குஷந ற்ன்ம் உர் வசல்தரடு ற்ன்ம் வரடர்னஷட
குஷநதரடுகள்; (வதரடரண குஷநதரடுகள்; .கர.: குள்பத்ன்ஷ,அக்ஶரவகரன, கறரறடிணறசம், னென்கனத்டக் கஷன,
க்ஶசரரல்றக் கரய்ட்டர், ஷடரவதட்டிஸ், அடிசணறன் ஶரய்)
• (குநறப்ன: குநறப்தறடப்தட்டுள்ப ஶரய்கள் ற்ன்ம் குஷநதரடுகஷபப் தற்நற ஶஶனரட்டரக வரறந்ட வகரள்பவும்)

உறரறல்: XII ஆம் குப்ன தரடத்றட்டத்றன் உள்படக்கம்
அனகு 1:இணப்வதனோக்கம்
• உறரறகபறன் இணப்வதனோக்கம்: இணப்வதனோக்கம் ன்தட இணத்றன் றனோத்றக்கரக, அஷணத்ட உறரறகபறல்
கரப்தடும் எனோ சறநப்தறல்ன; இணப்வதனோக்க ஷககள் – தரனல்னர ற்ன்ம் தரல்னெஷந; தரனல்னர இணப்வதனோக்க
ஷககள் – இனோச தறபவு, ஸ்ஶதரர் உனோரக்கம், வரட்டுகள்,வகம்னொள், டண்டரக்கம்; ரங்கபறல் ர தப்னல்.
• னத்ரங்கபறல் தரல் இணவதனோக்கம்: னர் அஷப்ன; ஆண் ற்ன்ம் வதண் கரறட்ஶடரஃஷதட்டுகள்; கந்
ஶசர்க்ஷக – ஷககள், னெகர்கள் ற்ன்ம் டுத்டக்கரட்டுகள்; னநகனப்ன சரணங்கள், கந் தறஸ்டில் உநவு; இட்ஷட
கனோவுன்ல்; கனோவுன்ல் தறன் றகழ்வுகள் – ண்ஶடரஸ்வதர்ம் ற்ன்ம் கனோ பர்ச்சற, றஷ பர்ச்சற ற்ன்ம் கணற
உனோரகுல்; சறநப்ன னெஷநகள் – அஶதரறச்சறஸ், தரர்றஶணரகரர்தற, தரனம்தறவரணற. றஷ ற்ன்ம் கணற
உனோரக்கத்றன் னெக்கறத்டம்.
• ணற இணப்வதனோக்கம்: ஆண் ற்ன்ம் வதண் இணப்வதனோக்க ண்டனம்; றந்கம் ற்ன்ம் அண்டகத்றன் டேண்
உள்பஷப்ன; இண வசல் உனோரக்கம் – றந்டனோரக்கம் & அண்ட உனோரக்கம்; ரறடரய் சுற்சற; கனோவுன்ல்,
தறபரஸ்ஶடரசறஸ்ட் றஷன ஷ கனோ பர்ச்சற, தறம்; கனோவுற்நல் ற்ன்ம் ரய் ஶசய் இஷப்ன றசு உனோரக்கம்
(அடிப்தஷடக் கனோத்ட); ஶசய் ஈனுல் (அடிப்தஷடக் கனோத்ட); தரனட்டல் (அடிப்தஷடக் கனோத்ட).
• இணப்வதனோக்க னம் ஶதல்: இணப்வதனோக்க னம் ஶதனன் ஶஷ ற்ன்ம் தரல்றஷண ஶரய் (STD)டுக்கும்
னெஷநகள்; குடும்த கட்டுப்தரடு – அன் அசறம் ற்ன்ம் னெஷநகள், கனோத்ஷட ற்ன்ம் னோத்டனெஷநறல் சூல்
னெற்ன்றப்ன (MTP); ஆம்ணறஶரவசண்டசறஸ்; னட்டுத்ன்ஷ ற்ன்ம் டெண்டி இணப்வதனோக்க வரறல்டேட்தங்கள் IVF, ZIFT, GIFT (வதரட றறப்னர்றற்கரண அடிப்தஷடக் கனோத்டகள்)
றங்கள்:

அனகு II: தறல் ற்ன்ம் தரறரம்
• ன ற ற்ன்ம் ஶன்தரடுகள்: வண்டனன் தரம்தரறம்; வண்டல் ஶகரட்தரடினனோந்ட றனகல் – னெனஷற்ந
ஏங்குன்ஷ, இஷ ஏங்குன்ஷ, தனகூட்டு அனௐல்கள் ற்ன்ம் இத்ஷக தரம்தரறம், தல்றனோப்தஉண்ஷ; தன
ஜலன் தரம்தரறத்றன் அடிப்தஷட உண்ஷகள்; தரம்தரறத்றன் குஶரஶரஶசரம் ஶகரட்தரடு; குஶரஶரஶசரம்கள்
ற்ன்ம் ஜலன்கள்; தரனண றர்ம் – ணறன், தநஷகள், ஶணல; தறஷப்ன ற்ன்ம் குன்க்வகறர் ரற்நம்; தரல்
தறஷப்ன தரம்தரறம் – யலஶரஃனனர, றநக்குனோடு; ணறணறல் வண்டன குஷநதரடுகள் – னசலறர; ணறணறல்
குஶரஶரஶசரம் குஷநதரடுகள் – டவுன் குஷநதரடு, டர்ணரறன் குஷநதரடு ற்ன்ம் கறஷபன்ஃவதல்டரறன் குஷநதரடு.
றங்கள்:

 தரம்தரறத்றன் னேனக்கூன் அடிப்தஷட: தரம்தரற வதரனோனக்கரண ஶடல், ற்ன்ம் டி.ன். தரம்தரறத்றற்கரண
வதரனோள்: டி.ன்.. ற்ன்ம் ஆர்.ன்.. றன் அஷப்ன; டி.ன்.. வதரறத்ல்; டி.ன்.. இட்டிப்ன; ஷ ஶகரட்தரடு;
தடிவடுத்ல்; தற குநறனைடு; தடி வதர்த்ல்; தட வபறப்தரடு ற்ன்ம் வநறதடுத்ல் – னரக் எப்தறரன்;
ஜலஶணரம் ற்ன்ம் ணற ஜலஶணரம் றட்டம்; டி.ன்.. றல் அச்சு.
• தரறரம்: உறரறன் ஶரற்நம்; உறரற தரறரம் ற்ன்ம் அற்கரண சரன்ன்கள் (னஷ தடிறல், எப்னஷ
உள்னன்ப்தறல், கனோறல் ற்ன்ம் னேனக்கூன் சரன்ன்); டரர்றணறன் தங்கபறப்ன, தரறரத்றற்கரண அண்ஷ
வரகுப்ன ஶகரட்தரடு; தரறர வசல்னெஷநகள் - ரன்தரடுகள் (றடீர் ரற்நம் ற்ன்ம் னோஶசர்க்ஷக) ற்ன்ம்
இற்ஷக ஶர்வு டுத்டக்கரட்டுகனடன், இற்ஷக ஶர்வு ஷககள்; ஜலன் ஏட்டம் ற்ன்ம் ஜலன் டேகர்வு; யரர்டிவறன்வதர்க் த்டம்; னற தல்; ணற தரறரம்.

அனகு III: உறரறல் ற்ன்ம் ணற னம்
றங்கள்: • உடல் னம் ற்ன்ம் ஶரய்கள்: ணற ஶரய்கனண்டரக்கும் ஶரய் கறனோறகள் (ஶனரறர, ஃஷதஶனரறர,
ஆஸ்கரரறரசறஸ், ஷடஃதரய்டு, றஶரணறர, ஜனஶரம், அலதறரசறஸ், தடர்ரஷ); ஶரய்ஷட கரப்தறனன்
அடிப்தஷட வகரள்ஷககள் – டுப்னசறகள்; னற்ன்ஶரய், ச்..ற ற்ன்ம் றட்ஸ்; இபஷப்தனோம், ஶதரஷ னோந்ட
ற்ன்ம் டஷ நரகப் தன்தடுத்டல்.
• உவு உற்தத்றறல் னென்ஶணற்நம்; ரங்கபறல் கனப்தறணப் வதனோக்கம், றசு பர்ப்ன, எற்ஷநவசல் னம், உறரற
னவூட்டல்; ஶணல பர்ப்ன ற்ன்ம் கரல்ஷட பர்ப்ன.
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• ணற னத்றல் டேண்டறரறகபறன் தங்கு: வீட்டில் உவு தப்தடுத்ல், வரறல்டஷந உற்தத்ற, கறவுலர்
சுத்றகரறப்ன, ஆற்நல் உற்தத்ற ற்ன்ம் உறரற கட்டுப்தரட்டு கரற ற்ன்ம் உறர் உம்.

அனகு IV: உறர்வரறல்டேட்தறல் ற்ன்ம் அன் தன்தரடுகள்
• உறர்வரறல்டேட்தத்றன் த்டம் ற்ன்ம் வசல்னெஷநகள்: ன வதரநறறல் (ன்ஶசர்க்ஷக டி.ன்..
வரறல்டேட்தம்).
• உடல்ன ஶதல் ற்ன்ம் ஶபரண்ஷறல் உறர்வரறல்டேட்தறனன் தன்தரடு: ணற இன்சுனன் ற்ன்ம்
ஶரய் டுப்ன னோந்டகள் ரரறத்ல், தட சறகறச்ஷசகள்; தட ரற்நப்தட்ட உறரறகள் – Bt ரங்கள்; ன
ரற்ந றனங்குகள்; உறர்தரடகரப்ன தறச்சறஷணகள் – உறரற வகரள்ஷப ற்ன்ம் கரப்னரறஷ.
றங்கள்:

அனகு V: சூழ்றஷனறல் ற்ன்ம் சுற்ன்ச்சூல்
றங்கள்: • உறரறகனம் சுற்ன்ச்சூனம்: ரறடம் ற்ன்ம் சூழ்றஷனக்கூன்; இணத்வரஷக ற்ன்ம் சூழ்றஷன கஷப்னகள்;
இணங்கபறஷடத் வரடர்னகள் – தரறரற்ந ரழ்க்ஷக, வகரன்ன்றன்னும் ரழ்க்ஷக, எட்டுண்ற ரழ்க்ஷக;
இணத்வரஷக தண்னக்கூன்கள் – பர்ச்சற, தறநப்ன றகறம் ற்ன்ம் இநப்ன றகறம், ட தல்.
• சூழ்றஷன ண்டனம்: டிங்கள், கூன்கள்; உற்தத்ற ற்ன்ம் சறஷவு; ஆற்நல் ஏட்டம்; ண்கபறன் கூம்ன, உறர்றள்
கூம்ன,ஆற்நல் கூம்ன; ஊட்டச்சத்றன் சுற்சற (கரர்தன் ற்ன்ம் தரஸ்தஸ்); சூழ்றஷன வரடர்றகள்; சூழ்றஷன
ஶசஷகள் – கரர்தன் றஷனப்தடுத்ல், கந்ஶசர்க்ஷக, ஆக்சறஜன் வபறனைடு.
• உறரறல் தனஷகஷ ற்ன்ம் தரடகரத்ல்: உறரறல் தனஷகஷறன் வகரள்ஷக, உறரறல் தனஷகஷறன்
டிங்கள்; உறரறல் தனஷகஷறன்னெக்கறத்டம்; உறரறல் தனஷகஷ இப்ன; உறரறல் தனஷகஷ
தரடகரப்ன; உறரறண பறகுறடம்; அறறன் றபறம்தறல் உள்ப உறரறகள்; இணறல்; சறப்னவு னத்கம்,
உறர்ஶகரப கரப்தகம், ஶசற னங்கரக்கள் ற்ன்ம் சரனங்கள்.
• சுற்ன்ச்சூல் தறச்சறஷணகள்: கரற்ன் ரசுதரடு ற்ன்ம் அன் கட்டுப்தரடு; லர் ரசுதரடு ற்ன்ம் அன்
கட்டுப்தரடு;றசரஶறப்வதரனோட்கள் ற்ன்ம் அற்நறன் றஷபவுகள்; றடக்கறவு ஶனரண்ஷ; அடக்கறர் கறவு
ஶனரண்ஷ; தசுஷ இல்ன றஷபவு ற்ன்ம் னற வதப்தரல்; ஏஶசரன் தடனம் குஷநல்; கரடறத்ல்;
சூழ்றஷன தறச்சஷணகஷப வற்நறகரக ஷகரண்ட ஶனும் னேன்ன் றகழ்வுகள்.
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தறன்இஷப்ன

ரறனம்/னொணறன் தறஶசம் ரரறரக ஶசற குற ற்ன்ம் டேஷவு ஶர்வு (இபறஷன) – 2020
டத்ப்தடும் கங்கபறன் தட்டில்

ரறன / னொணறன் தறஶசம்
அந்ரன் & றஶகரதரர் லவுகள்
ஆந்றப்தறஶசம்

அனோரச்சன தறஶசம்
அஸ்மரம்

னகரர்
சண்டிகர்
சட்டீஸ்கர்

ரர் &கர் யவன
டரன்&ஷடனொ
வடல்ன / னடடில்ன
ஶகரர
குஜரத்

யரறரணர

யறரச்சன தறஶசம்
ஜம்னெ &கரஷ்லர்
ஜரர்கண்ட்

கர்ரடகம்

ஶகபம்

கம்
ஶதரர்ட் தறவபர்
குண்டூர்
கர்டல்
வல்னர்
றனோப்தற
றஜரடர
றசரகப்தட்டிணம்
இடரகர் /யர்னரகுன்
டிப்னௌகரர்ஹ்
குரயரட்டி
சறல்ச்சரர்
ஶஸ்னர்
கர
தரட்ணர
சண்டிகரர்க் / வரயரன / தன்ச்குனர
தறனரய் / டுர்க் / தறனரய் கர்
தறனரஸ்னர்
வய்னர்
ரத்ர &ரகரர் யரவன
டரன்
வடல்ன / னடடில்ன
தரணரஜற / ரட்கரன் / ரர்கரவர
அயதரத்
ஆணந்ட
தரவ்கர்
கரந்றகர்
ஶகரத்யரர
தரடரன்
ரஜ்ஶகரட்
சூத்
ஶர
ல்சரட்
ஃதரரறரதரட்
குனோகறரம்
யறர்னர்
சறம்னர
ஜம்னெ
ஸ்ரீகர்
வதரக்கரவர
ஜரம்ட்னர்
ரஞ்சற
வதல்கரம்/வதல்கற
வதங்கனனோ
டரணகறரற
டரர்ரடு
குல்தர்கர / கரனரனர்கற
யழப்பற
ங்கனனோ
ஷசூனோ
உடுப்தற
ஆனப்னர
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கம்குநறனைடு
1101
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1301
1401
1402
1403
1404
1501
1502
1601
1701
1702
1703
1801
1901
2001
2101
2201
2202
2203
2204
2205
2206
2207
2208
2209
2210
2301
2302
2401
2402
2501
2502
2601
2602
2603
2701
2702
2703
2704
2705
2706
2707
2708
2709
2801

II

னடரக்
னட்சத்லவுகள்
த்ற தறஶசம்

யரரஷ்ட்ர

றப்னர்
ஶகரனர
றஶசரரம்
ரகனரந்ட
எடிசர

னடச்ஶசரற
தஞ்சரப்

ரஜஸ்ரன்

அங்கரன
ர்ரகுபம்
கண்டர்
கரசகரட்
வகரல்னம்
ஶகரட்டம்
ஶகரறஶகரடு / கரனகட்
னப்னம்
தரனக்கரடு
றனோணந்னம்
றரறச்சூர்
ஶனஹ்
கரட்டி
ஶதரப்தரல்
குரனரர்
இண்ஶடரர்
ஜதல்னர்
உஜ்வஜறன்
அயவத்கர்
அஶகரனர
அரற
அவ்ங்கதரத் (MR)
னட்
னள்ரணர
ஜல்கரன்
ஶகரல்யரனர்
னரடூர்
னெம்தரய்
ரக்னர்
ரண்வடத்
ரறக்
ற னெம்தரய்
னஶண
சரடரர
ஶசரனரனர்
ரஶண
இம்தரனர
றல்னரங்
அய்சரல்
றரனர்
வகரயலர
அங்குள்
தரனரஶசரர் / தரஶபஷ்ர்
வதர்யரம்னர்
னஶணஷ்ர்
கட்டரக்
னௌர்ஶகனர
சரம்தரல்னர்
னடச்ஶசரற
அம்ரறட்சரர்
தரத்றண்டர
ஜனண்டர்
னறரணர
தரட்டிரனர
அஜ்லர்
தறக்கரணர்
வஜய்னர்
வஜரத்னர்
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2802
2803
2804
2805
2806
2807
2808
2809
2810
2811
2812
4701
2901
3001
3002
3003
3004
3005
3101
3102
3103
3104
3105
3106
3107
3108
3109
3110
3111
3112
3113
3114
3115
3116
3117
3118
3201
3301
3401
3501
3502
3601
3602
3603
3604
3605
3606
3607
3701
3801
3802
3803
3804
3805
3901
3902
3903
3904

சறக்கறம்
றழ் ரடு

வனங்கரணர

றரறனர
உத்ற தறஶசம்

உத்கரண்ட்

ஶற்கு ங்கரபம்

ஶகரட்டர
உய்னர்
கரங்க்ஶடரக்
வசன்ஷண
ஶகரம்னத்டெர்
கடனர்
கரஞ்சறனம்
கனௌர்
டஷ
ரகர்ஶகரறல்
ரக்கல்
ஶசனம்
ஞ்சரவூர்
றனோள்னர்
றனோச்சறரப்தள்பற
றனோவல்ஶன
ஶனர்
ஷயரதரத்
கரலம் கர்
கம்ம்
ங்கரவட்டி
ரங்கல்
அகர்னர
ஆக்ர

3905
3906
4001
4101
4102
4103
4104
4105
4106
4107
4108
4109
4110
4111
4112
4113
4114
4201
4202
4203
4204
4205
4301
4401

அனகரதரத் / தறரரகறரஜ்
வதஶய்ல்ன
கரவரதரத்
வகரரக்னர்
ஜரன்சற
கரன்னர்
னக்ஶணர
லட்
வரய்டர /வதனோம்வரய்டர
ரணரசற
வடக்ரடுன்
யரல்ட்ரணற
னௌர்கல

4402
4403
4404
4405
4406
4407
4408
4409
4410
4411
4501
4502
4503

24 தரர்கரணர (டக்கு)
அசரன்ஶசரல்
தர்ரரன் / னர்டரர்
டர்கரனர்
யழக்பற
வயௌவ்ர
கரரக்னர்
ஶகரல்கட்டர
சறனகுரற

4601
4602
4603
4604
4605
4606
4607
4608
4609
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தறன்இஷப்ன

III

ஜ&கரற்ன்ம் னடரக் னொணறன் தறஶசத்றல்உள்ப ஶர்னோக்கரண சு
உன்றவரற ரறரற தடிம்
Registration Number:

Photo
I, …………………………………………… Son/Daughter of………………………………….do hereby solemnly
affirm and state as follows:
1) That I am not eligible to appear for the Undergraduate Medical Coursesseats in the U.T
of J&K/ Ladakh and hence not eligible to seek admission in
Medical/Dental/Ayurveda/Siddha/Unani/Homoeopathy Colleges of U.T of J&K/U.T of
Ladakh.
2) That I am not domiciled in the U.T of J&K/ U.T of Ladakh.
3) That I further declare that the said declaration is made by me on my own after
knowing and understanding all the rules and its implications.
4) That if above statement of mine is found incorrect at any time, my candidature/
admission in NEET (UG) - 2020,Undergraduate Medical Coursesrespectively be
cancelled and legal action as deemed fit may be initiated against me.

Name:

Father‟s Name:

Right hand Index
finger impression

Signature of
Candidate

Mother‟s Name:

தறன்இஷப்ன

IV

கனந்ரய்வு வரடர்தரண கல்கனக்கு அடகஶண்டி அந்ந் ரறன னோத்ட
கல்ற இக்ககங்கள்
சுகரர ஶசஷகனக்கரண வதரட இக்ககம்

15% அகறன இந்றர எடக்கலடு, த்ற றன்ணங்கள்,
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(DGHS)

ESIC, BHU & AMU, AFMC ற்ன்ம் றகர் றஷன
தல்கஷன ககம் ஆகறற்நறற்கரண கனந்ரய்வு

Prof (Dr) B. Srinivas

வரஷனஶதசற ண்.

:011-23062493

The Assistant Director General (ME),

ஃஶதக்ஸ் ண்.

: 011-23061907

Directorate General Of Health Services

இஷபம்

:www.mcc.nic.in

Room No.352, „A‟ Wing,

றன்ணஞ்சல்

:aiqpmt-mcc@nic.in

Nirman Bhawan, New Delhi

MINISTRY OF AYUSH

The Director (SRKV),
Ministry of AYUSH,
AYUSH Bhawan, B-Block, GPO Complex,
INA, New Delhi- 110023

ரறன/னொணறன் தறஶசத்றன் கனந்ரய்வு
ஆஷங்கபறன் றம்

15% ALL INDIA QUOTA, CENTRAL INSTITUTIONS,
CENTRAL UNIVERSITY, DEEMED UNIVERSITY &
NATIONAL INSTITUTES
(AYURVEDA/SIDDHA/UNANI/HOMOEOPATHY
COLLEGES)

Telephone No.: 011-24651980
இஷபம்: www.aaccc.gov.in
Email: Counselling-ayush@gov.in

85% ரறன எடக்கலடுற்ன்ம் ரறன/னொணறன்
தறஶசத்றன் அறகர ம்தறற்கு கலனள்ப இடங்கள்

அந்ரன் & றக்ஶகரதரர் லவுகள்
The Director (Health Services),

வரஷனஶதசற ண்.

:03192-233331

Directorate of Health Services,

ஃஶதக்ஸ் ண்.

:03192-232910

Andaman & Nicobar Administration,

இஷபம்

:www.dhs.andaman.gov.in

Secretariat, Port Blair-744101

றன்ணஞ்சல்

:dirdhs.and@nic.in

அனோரச்சன தறஶஷ்
The Director (Health Services),
Directorate of Health Services
Govt. of Arunachal Pradesh,
Naharlagun, Arunachal Pradesh-791110
Distt. Papumpare

வரஷனஶதசற ண்.
ஃஶதக்ஸ் ண்.
இஷபம்
றன்ணஞ்சல்

:0360-2244248
:0360-2244182
:http://www.apdhte.nic.in/
:dhsnlg@gmail.com

அஸ்மரம்
The Director of Medical Education
Office of the Director of Medical
Education,
Sixmile, Khanapara, Guwahati,
Assam, Pin-781022

வரஷனஶதசறண்.
:0361-2366236
ஃஶதக்ஸ்ண்.
:0361-2366236
இஷபம்
:www.dmeassam.gov.in
றன்ணஞ்சல்
:dmeassam@gmail.com,
dme@assam.gov.in

ஆந்றர தறஶஷ்
The Directorate of Medical Education
Old Govt. General Hospital
Hanumanceta
Amravati, Vijaywada – 520003

வரஷனஶதசறண்(Off):0866-2574065
ஃஶதக்ஸ்ண்.:
றன்ணஞ்சல் :dmegoap@yahoo.co.in
இஷபம் :www.dme.ap.nic.in

னயரர்
The Director of Medical Education
Directorate of Health Services,
Department of Health & Family Welfare,

வரஷனஶதசறண்.
:0612-2234992
இஷபம் :http://health.bih.nic.in/
றன்ணஞ்சல் :as-health-bih@nic.in
71

Vikas Bhawan
Patna-800001, Bihar

சண்டிகரர்
The Director Principal
Govt. Medical College Hospital,
Sector-32,Chandigarh

வரஷனஶதசறண். :0172-2601023-4321
ஃஶதக்ஸ்ண். :0772-2609360
இஷபம் :www.gmch.gov.in
றன்ணஞ்சல் :dpgmcc@yahoo.com

சட்டீஸ்கரர்
The Director of Medical Education
Directorate of Medical Education
Old Nurses Hostel, Mantralaya Complex,
Raipur-492001, Chhatisgarh

வரஷனஶதசறண். :0771-4264052, 2221621
ஃஶதக்ஸ்ண். :0771-2234451
இஷபம் :www.cgdme.in
றன்ணஞ்சல் :cgdme@rediffmail.com

ரத்ர & ரகர் யரஶன
The Director of Education
1st Floor, Building No.5,
P.W.D. Office Complex,
Dadra and Nagar Haveli, Silvassa.

வரஷனஶதசறண்.
:0260-2630792
ஃஶதக்ஸ்ண். :0260-2642006
இஷபம் :http://dnh.nic.in/
றன்ணஞ்சல் :asde-admn-dnh@nic.in

டரன் & டினொ (னொணறன் தறஶசம்)
The Assistant Director (Technical
Education)
UT Administration of Daman & Diu
Government Polytechnic,
Varkund, MotaFalia
Nani Daman-396210

வரஷனஶதசறண். :0260-2231707, 2230468
ஃஶதக்ஸ்ண்.:0260-2251351
இஷபம்:http://daman.nic.in
றன்ணஞ்சல்:pers.dd@nic.in

ceodp-dmn-dd@nic.in

வடல்ன
Guru Gobind Singh Indraprastha
University
Sector - 16C, Dwarka,
New Delhi - 110078

Phone:+91-11-25302170,
Fax:+91-11- 25302111
றன்ணஞ்சல்:ggsipu.pr@rediffmail.com

pro@ipu.ac.in

ஶகரர
The Assistant Director
Centralized Admission Division (CAD)
Directorate of Technical Education,
Alto-Porvorim, Goa-403571

வரஷனஶதசறண். :0832-2416370
ஃஶதக்ஸ்ண்.:0832-2413572
இஷபம்:www.dtegoa.gov.in
றன்ணஞ்சல்:dir-dte.goa@nic.in

குஜரத்
The Dean
B.J. Medical College,
Asarwa, Ahmedabad
Gujarat

வரஷனஶதசறண். :079-22680074
ஃஶதக்ஸ்ண்.:079-22683067
இஷபம்:www.bjmc.org
றன்ணஞ்சல்:dean.bjmc@hotmail.com

யரறரணர
The Director
Medical Education & Research Haryana
Paryatan Bhawan,
Bays No.55-58,
Sector-2, Panchkula.

வரஷனஶதசறண். :0172-2560799
ஃஶதக்ஸ்ண்.:0172-2566556
இஷபம்:haryanahealth.nic.in
றன்ணஞ்சல்:dmer.haryana@gmail.com

யறரச்சல் தறஶஷ்
The Director
Medical Education & Research,
Block No.06, SDA Complex,
Kusumti, Shimla-171009.

வரஷனஶதசறண். :0177-2624895
ஃஶதக்ஸ்ண்.:0177-2620733
இஷபம்:www.hp.gov.in/hpdmer
றன்ணஞ்சல்:directorateme@yahoo.com
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ஜம்னெ & கரஷ்லர்
The Director (Health Services)
Directorate of Health Services,
Jammu Division,
Near MLA‟s Hostel, Jammu Tawi
Jammu – 180001
The Director (Health Services)
Directorate of Health Services, Old
Secretariat (J & K), Srinagar, Kashmir

வரஷனஶதசறண். :0191-2546338 (O)
ஃஶதக்ஸ்ண்.:0191-2549632, 2566599
இஷபம்:http://www.jkhealth.org
றன்ணஞ்சல்:dhsjammu@rediffmail.com
வரஷனஶதசறண். :0194-2452052 (O)
ஃஶதக்ஸ்ண்.:0194-24527313
இஷபம்:http://www.jkhealth.org
றன்ணஞ்சல்:amarist786@gmail.com,

dhsk76@gmail.com

ஜரர்கண்ட்
The Controller of Examination
Jharkhand Combined Entrance
Competitive Examination Board,
Science & Technology Campus,
SirkhaToli, Namkum-Tupudana Road,
Namkum, Ranchi -834023

வரஷனஶதசறண். :0651-6999170-71
ஃஶதக்ஸ்ண்.:0651-2230336
இஷபம்: www.jceceb.jharkhand.gov.in
றன்ணஞ்சல்:jceceboard@gmail.com

கர்ரடகர
The Executive Director
Karnataka Examinations Authority
18th Cross, Sampige Road,
Malleshwaram,
Bangalore-560 012.

வரஷனஶதசறண். :080-2360460
ஃஶதக்ஸ்ண்.:080-23461576
இஷபம்:kea.kar.nic.in
றன்ணஞ்சல்:keauthority-ka@nic.in

ஶகபர
The Commissioner for Entrance
Examinations
Vth Floor, Housing Board Buildings,
Santhi Nagar,
Thiruvananthapuram-695001

வரஷனஶதசறண். :0471-2332120, 2338487
ஃஶதக்ஸ்ண்.:0471-2337228
இஷபம்:www.cee-kerala.org
றன்ணஞ்சல்:ceekinfo@cee.kerala.gov.in

னடரக் (UT)
னக்ஷத்வீப் (UT)
The Director of Education
Department of Education
UT of Lakshadweep.

வரஷனஶதசறண். :04896-262241
ஃஶதக்ஸ்ண்.:04896-262264
இஷபம்:www.lakshadweep.nic.in
றன்ணஞ்சல்:lk-doe@hub.nic.in

யரரஸ்ட்ர
The Director
Medical Education & Research,
St. Georges Hospital Campus,
Govt. Dental College Building,
4th Floor, Near CST Railway Station,
Mumbai-400 001.

வரஷனஶதசறண். :022-22620361-365,
ஃஶதக்ஸ்ண்.:022-22620562/22652168
இஷபம்:www.dmer.org
றன்ணஞ்சல்:dmercetcell@gmail.com

றஶசரம்
The Director
Higher & Technical Education,
Govt. of Mizoram,
Mcdonald Hill, Zarkawt,
Aizawl, Mizoram

வரஷனஶதசறண். :0389-2340926
ஃஶதக்ஸ்ண்.:0389-2340927
இஷபம்:http://healthmizoram.nic.in
றன்ணஞ்சல்: director_htemz@yahoo.com

த்ற தறஶஷ்
The Director

வரஷனஶதசறண். :0755-2551307, 2551719
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Directorate of Medical Education,
Satpura Bhawan,
Bhopal, Madhya Pradesh

இஷபம்: www.medicaleducation.mp.gov.in
றன்ணஞ்சல்:dme12001@yahoo.com

றப்னர்
The Director, (Medical Education)
Directorate of Health Services,
Imphal, Manipur

வரஷனஶதசறண். :0385-2411484, 2414629
ஃஶதக்ஸ்ண்.:0364-2414625
இஷபம்:http://rims.edu.in
றன்ணஞ்சல்:director@rims.edu.in

ஶகரனர
The Commissioner & Secretary
Health & Family Welfare,
Meghalaya Secretariat,
Addl. Building, R.No.315,
Shillong-793001 Meghalaya

வரஷனஶதசறண். :0364-2223760
இஷபம்:www.meghealth.gov.in
றன்ணஞ்சல்:kmarb2007@gmail.com

ரகரனரந்த்
The Director
Directorate of Technical Education,
Kohima, Nagaland

வரஷனஶதசறண். :0370-2270409
ஃஶதக்ஸ்ண்.:0370-2270409
இஷபம்:www.dtenagaland.org.in
றன்ணஞ்சல்:direch.edu-ng@nic.in
mhasetonakro@yahoo.com

எடிர
The Chairman
Odisha Joint Entrance Examination
JEE Cell, Gandamunda, Khandagiri,
Dist. Khurda,
Bhubaneshwar-751030

வரஷனஶதசறண். :0674-6552455-58
ஃஶதக்ஸ்ண்.:0674-2352457
இஷபம்:www.odishajee.com,

www.ojee.nic.in
றன்ணஞ்சல்:odishajee2015@gmail.com

னடச்ஶசரற (UT)
The Director (Health)
Directorate of Medical & F.W. Services,
Housing Board Building, Opposite LIC,
Health Department Complex,
Puducherry-605001

வரஷனஶதசறண். :0413-2229355 (O)
ஃஶதக்ஸ்ண்.:0413-2339351
இஷபம்: http://health.puducherry.gov.in
றன்ணஞ்சல்:dms.pon@nic.in

தஞ்சரப்
The Vice-Chancellor
Baba Farid University of Health Sciences,
Sadiq Road,
Faridkot-151203 (Punjab)

வரஷனஶதசறண். :01639-256232, 256236,257883-84
ஃஶதக்ஸ்ண்.:01639-256234,01639-256235
இஷபம்:www.bfuhs.ac.in
றன்ணஞ்சல்:generalinfo@bfuhs.ac.in

ரஜஸ்ரன்
The Secretary (Medical Education)
Directorate of Medical Education
Govt. Secretariat Building, C-Scheme,
Jaipur

வரஷனஶதசறண். :0141-2227132
ஃஶதக்ஸ்ண்.:0141-2227797
இஷபம் : www.medicaleducation.rajasthan.gov.in
றன்ணஞ்சல்:phsrajasthan@gmail.com

சறக்கலம்
The Secretary
Human Resource Development
Department,
Govt. of Sikkim,
Tashiling, Gangtok – 737103

Tel. (Off):03592-20305003592-221611
ஃஶதக்ஸ்ண்.:03592-221611
இஷபம்:sikkimhrdd.org
றன்ணஞ்சல்:techeduskm@gmail.com

றழ்ரடு
The Director
(Public Health and Preventive Medicine)

வரஷனஶதசறண். :044-24320802
ஃஶதக்ஸ்ண்.:044-24323942
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Directorate of Health Services,
359, Anna Salai, Teynampet,
Chennai-600006

இஷபம்:http://www.tnhealth.org
றன்ணஞ்சல்:dphpm@rediffmail.com

வனங்கரணர
The Director of Health
Directorate of Medical Education
DM&HS Campus
Koti, Hyderabad

Tel. (Off):040-24602514-16
ஃஶதக்ஸ்ண்.:040-24656909, 24600769
றன்ணஞ்சல்:dmetelangana.gov.in
இஷபம்:dmetelangana@gmail.com

றரறனர
The Director (Medical Education)
2nd Floor Tripura AIDS Controll Society
Building Opp. IGM Hospital
Agartala, Tripura-799001

வரஷனஶதசறண். :0381-2325232 (O)
ஃஶதக்ஸ்ண்.:0381-2325232
இஷபம் : http://www.tripurahealthservices.in
றன்ணஞ்சல்: directormetripura@gmail.com

உத்கரண்ட்
The Director General
Directorate of Medical Education,
107, Chander Nagar,
Dehradun, Uttrakhand.

வரஷனஶதசறண். :0135-2723026, 2723028
ஃஶதக்ஸ்ண்.:0135-2723027
இஷபம்:www.ua.nic.in
றன்ணஞ்சல்: medicaleducation11@gmail.com

உத் தறஶஷ்
The Director General
(Medical Education & Training)
6th Floor, Jawahar Bhawan,
Ashok Marg,
Lucknow (UP)

வரஷனஶதசறண். :0522-2287653
ஃஶதக்ஸ்ண்.:0522-2288193
இஷபம்:www.updgme.in
றன்ணஞ்சல்:dgmededu@gmail.com

ஶற்கு ங்கம்
The Chairman
Central Selection Committee
Medical College, 88, College Street,
Kolkata-700 073.

வரஷனஶதசறண். :033-22123853, 22551633
ஃஶதக்ஸ்ண்.:033-22123770
இஷபம்:medicalcollegekolkata.org.
றன்ணஞ்சல்:lahiritapan@yahoo.co.in

AFMC, னஶண
The Nodal Officer
Room No.48A, „M‟ Block,
DGAFMS/DG-1D, Ministry of Defence,
New Delhi

வரஷனஶதசறண். :011-23092349
ஃஶதக்ஸ்ண்.:011-23092562/23092992
இஷபம்:www.afmc.nic.in,www.afmcdg1d.gov.in
றன்ணஞ்சல்:oicexams.afmc@nic.inafmcdg1d@nic.in,

ojcadmission@gmail.com

டில்ன தல்கஷனககம்
The Dean
Faculty of Medical Sciences,
VPCI Building, 6th Floor,
University of Delhi,
Delhi-110 007
AIIMS
The Dean
All India Institute of Medical Sciences
Ansari Nagar, New Delhi - 110029
JIPMER, னடச்ஶசரற
The Dean (Academic)
III- Floor, Academic Section,
JIPMER Academic Centre,
Dhanvantri Nagar P.O, Puducherry-605006

வரஷனஶதசறண். : 011-27662764, 27667647, 27662208
ஃஶதக்ஸ்ண்.: 011-27662763
இஷபம் : www.fmsc.ac.in
றன்ணஞ்சல் : dean-medical@du.ac.in

வரஷனஶதசறண். : +91-11-26588500 / 26588700
இஷபம் : https://www.aiims.edu/en.html
றன்ணஞ்சல் : dean@aiims.edu
வரஷனஶதசறண். : 0413-2296002, 0413-2272901
இஷபம்
றன்ணஞ்சல்
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:http://jipmer.edu.in/
: pankajkundra@gmail.com
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V

NEET (UG) – 2020 ஶர்வுக்கரண ரறனம்/ னொணறன் தறஶசங்கபறன் குநறனைடு தட்டில்
ஶர்ர்கள் ரனம் ரறனத்றன் குநறனைட்ஷட கலழ்னோம் தட்டினல் இனோந்ட ஶர்ந்வடுத்ட
குநறப்தறடஶண்டும். வபறரட்டர் அர்கபட ரட்டிஷண வதரனோத்ரண இடத்றல் றப்தஶண்டும்.
ரறனம் / னொணறன் தறஶசங்கபறன் வதர்
குநறனைடு ண்
ஜம்னெ &கரஷ்லர்
01
யறரச்சன தறஶஷ்
02
தஞ்சரப்
03
சண்டிகரர்
04
உத்கரண்ட்
05
யரறரணர
06
வடல்ன
07
ரஜஸ்த்ரன்
08
உத் தறஶஷ்
09
தறயரர்
10
சறக்கலம்
11
அனோரச்சன தறஶஷ்
12
ரகரனரந்த்
13
ணறனர்
14
றஶசரரம்
15
றரறனர
16
ஶகரனரர
17
அஸ்மரம்
18
ஶற்கு ங்கம்
19
ஜரர்கரண்ட்
20
76

எடிர
சட்டீஸ்கரர்
த்ற தறஶஷ்
குஜரத்
டரன் &டினொ
ரத்ர &ரகர் யரஶன
யரரஸ்ட்ர
ஆந்றர தறஶஷ்
கர்ரடகர
ஶகரர
னக்ஷரத்வீப்
ஶகபர
றழ்ரடு
னடச்ஶசரற
அந்ரன் &றக்ஶகரதரர் லவுகள்
வனங்கரணர
னடரக்

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
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வரறல், கல்றத்குற ற்ன்ம் னோரணம் ஆகறற்நறன் குநறனைடு தட்டில் - லட் (இபறஷன
தட்டப்தடிப்ன) - 2020 (ந்ஷ / தரடகரனர்/ ரய் ட்டும்)

வரறல்கபறன் குநறனைடு தட்டில்
வரறல் வதர்

னோரண அபவுகபறன் குநறனைடு தட்டில்

குநறனைடு

றசரம்

01

ர்த்கம்

02

னோத்டம்

03

வதரநறறல்

04

சட்டம்

05

அசு ஶசஷ

06

வதரடத்டஷந ஶசஷ

07

ணறரர் ஶசஷ

08

கற்தறத்ல் / ஆரய்ச்சற

09

தறந(இல்னத்சற உட்தட)

10

கல்றத்குறகபறன் குநறனைடு தட்டில்
கல்றத்குற

குநறனைடு
01

தத்ரம் குப்ன கலழ்

02

தத்ட ற்ன்ம் தன்ணறண்டரம் குப்ன

03

வதரநறறனல் டிப்பவர

04

இபம் தட்டதடிப்ன – BA/BSc/BCom/BCA

05

வதரநறறனல் இபம் தட்டதடிப்ன –
BE/BTech/BSc(Engg)

06

MBBS/BDS/BUMS/BVSC

08

னெட தட்டதடிப்ன – MA/MSc/MCom/MCA

09

ME/MTech/MSc(Tech)

Upto Rs. 50000

01

Rs.50001 - 1,00,000

02

Rs.100001 – 200000

03

Rs. 200001 – 500000

04

Rs. 500001 – 650000

05

Rs. 650001 – 800000

06

Rs. 800001 and above

07

குநறனைடு

வதர்

01

SC

02

ST

03

OBC-NCL

04

GEN-EWS

05

UR

07

சட்டம்இபம் தட்டதடிப்ன – LLB
வதரநறறனல்னெட தட்டதடிப்ன –

குநறனைடு

தறரறவுகபறன் தட்டில்

கல்றநறற்நர்

னோத்டம்இபம் தட்டதடிப்ன –

னோரணம்

10

னோத்டம்னெட தட்டதடிப்ன –
MD/MS/MVSc

11

சட்டம் - னெட தட்டதடிப்ன – LLM

12

MBA/CA/ICWA

13

PhD/DPhil/DSc/DM

14
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VI

தறன்இஷப்ன

XII குப்தறற்கரண தள்பற கல்ற ரரறங்கபறன் குநறனைடு தட்டில்
ரரறத்றன் வதர்

குநறனைடு

ஆந்ற தறஶஷ் இஷடறஷன கல்ற ரரறம்

01

அஸ்மரம் ஶல்றஷன கல்ற ன்நம்

02

னகரர் இஷடறஷன கல்ற ன்நம்

03

த்ற இஷடறஷன கல்ற ரரறம்

04

79

VII

சட்டீஸ்கரர் த்ரறக் சறக்ஷர ண்டல்

05

இந்ற தள்பறச்சரன்ன் ஶர்வு ன்நம்

06

ஶகரர இஷடறஷன ற்ன்ம் உர்றஷன கல்ற ரரறம்

07

குஜரத் இஷடறஷன கல்ற ரரறம்

08

யரறரண கல்ற ரரறம்

09

யறரச்சல் தறஶஷ் தள்பற கல்ற ரரறம்

10

ஜம்னெ &கரஷ்லர் ரறன தள்பற கல்ற ரரறம்

11

ஜரர்கண்ட் கல்ற ன்நம்

12

கர்ரடகர னென்-தல்கஷனகக கல்ற ரரறம்

13

ஶகபர வதரட ஶர்வுகள் ரரறம்

14

த்ற தறஶஷ் இஷடறஷன கல்ற ரரறம்

15

யரஸ்ட்ர ரறன இஷடறஷன ற்ன்ம் உர்றஷன கல்ற ரரறம்

16

றனர் ஶல்றஷன கல்ற ன்நம்

17

ஶகரனரர இஷடறஷன கல்ற ரரறம்

18

றஶசரம் தள்பற கல்ற ரரறம்

19

ரகரனரந்த் தள்பற கல்ற ரரறம்

20

ஶல்றஷன கல்ற ன்நம், எடிர

21

தஞ்சரப் தள்பற கல்ற ரரறம்

22

ரஜஸ்ரன் இஷடறஷன கல்ற ரரறம்

23

றழ் ரடு ஶல்றஷனக் கல்ற ரரறம்

24

றரறனரஇஷடறஷன கல்ற ரரறம்

25

உத் தறஶஷ் உர்றஷன தள்பற ற்ன்ம் இஷடறஷன கல்ற ரரறம்

26

உத்ரன்சல் சறக்ஷர இரம் தரறக்ஷர தரறத்

27

80

ஶற்கு ங்கம் ஶல்றஷன கல்ற ன்நம்

28

ஜரறர றனர இஸ்னரறர, னட டில்ன

30

அனகரர் னெஸ்னம் தல்கஷன ககம், அனகரர்

31

ரரல்தரக் கல்ற றன்ணம், ஆக்ர

32

தரணரஸ்த்ன றத்ரனத், ரஜஸ்ரன்

33

றஸ்ர தரற தல்கஷன ககம், சரந்ற றஶகன், னர்னம், ஶற்கு ங்கம்

34

அநறவு வரறல்டேட்தத்றற்கரண ரஜலவ் கரந்ற தல்கஷன ககம், ஷயரதரத்

35

வனங்கரணர ரறன இஷடறஷன கல்ற ரரறம்

42

தறந
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னோத்ட / தல் னோத்ட/ ஆனொர்ஶர/ சறத்ர/ னணரணற/ ஶயரறஶரதற
கல்னரறகபறன் றங்கள்
●
●
●

னோத்ட கல்னரறகபறன் தட்டில் http://www.NMCindia.org/ ன்ந இஷபத்றல்
கறஷடக்கும்.
தல் னோத்ட கல்னரறகபறன் தட்டில்http://www.dciindia.org.in/ ன்ந இஷபத்றல்
கறஷடக்கும்.
ஆனொர்ஶர/ சறத்ர/ உணரணற/ வயரறஶரதறகல்னரறகபறன் தட்டில்
http://www.ayush.gov.in, www.ccimindia.orgற்ன்ம்www.cchindia.com.
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இனரஷ சரன்நறழ்: MCI/NMC/DCI/JIPMER றகரட்டிகள் தடி
(அகறன இந்ற எடக்கலடு கலழ் னோத்ட தடிப்ன ஶசர்க்ஷகக்கரக)
o Vardhman Mahavir Medical College &Safdarjung Hospital, New Delhi – 110029
o All India Institute of Physical Medicine and Rehabilitation, Hazi Ali, Mumbai – 100034.
o Institute of Post Graduate Medical Education & Research, Kolkata – 700020
o Madras Medical College, Park Town, Chennai – 600003
o JIPMER Academic Centre, Dhanvantri Nagar P.O, Puducherry-605006
(Select and tick-mark any one of the above)
Certificate No.___________________________________Dated ______________This is to certify that Dr./Mr./Ms.
_______________________________________Aged

___________

Years

Son/Daughter

of

Mr.

________________________________________________________________________________R/o_____________________
________________________________________________________________________________________________________
__________
_________________________________________________________________________________________________________
______
Rank No. ______________ is sufferingfrom______________________________(Name of The Disease) and has
Permanent Physical Impairment (PPI). He/She is__________________________ disabled and has the
percentage of __________________________(in words) ___________(in Figure).
He/She

is

eligible/NOT

eligible

for

admission

in

Medical/Dental/Ayurveda/Siddha/Unani/Homoeopathy/Nursing/AHS/BASLP Courses as per the
NMC/MCI/DCI guidelines subject to his being otherwise medically fit.

Affix Passport size
Photograph of the
candidate (same as
uploaded on the Online
Application Form) duly
attested by the issuing
authority
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Sign.& Name_________

Sign. & Name _________

Specialist) (Concerned Specialist)
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Sign.& Name___________ (Concerned
(Concerned Specialist)

தறன் இஷப்ன X

தட்டில் இணத்ர் தங்குடிறணர் சரன்ன்க்கரண ரறரற தடிம்
Form of certificate as prescribed in M.H.A., O.M., No. 42/21/49-N.G.S. dated the 28.1.1952, as revised in Dept. of
Per- & A.R. letter No. 36012/6/76-Est. (S.CT), dated the 29.10.1977, to be produced by candidate belonging to a
Scheduled Caste or a Scheduled Tribe in support of his/her claim.

CASTE CERTIFICATE
This is to certify that Shri/Smt./Kum.* -------------------------------------------son/daughter* of ----------------------------of village/town*---------------------------in district/Division*---------------of the State/Union
Territory* -------------------------belongs to the -------------------Caste/Tribe which is recognized as a
Scheduled Caste/Scheduled Tribe*under:

The Constitution (Scheduled Caste) Order, 1950

The Constitution (Scheduled Tribe) Order, 1950

The Constitution (Scheduled Caste) (Union Territories) Order, 1951

The Constitution (Scheduled Tribe) (Union Territories) Order, 1951
% 1. (as amended by the Scheduled Caste and Scheduled Tribe Lists (Modification) order, 1956, the Bombay
Re-organization Act, 1960, the Punjab Re- organization Act, 1966, the State of Himachal Pradesh Act, 1970 the
North Eastern Areas (Re-organization) Act, 1971 and the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Orders,
(Amendment) Act, 1976).


The Constitution (Jammu and Kashmir) Scheduled Caste Order, 1956.



The Constitution (Andaman and Nicobar Islands) Scheduled Tribes Order, 1959.



The Constitution (Dadar and Nagar Haveli) Scheduled Caste Order, 1962.



The Constitution (Dadar and Nagar Haveli) Scheduled Tribes, Order, 1962.



The Constitution (Puducherry) Scheduled Caste Order, 1964



The Constitution (Uttar Pradesh) Scheduled Tribes, Order, 1967.



The Constitution (Goa, Daman & Diu) Scheduled Caste Order, 1968.



The Constitution (Goa, Daman & Diu) Scheduled Tribes, Order, 1968.



The Constitution (Nagaland) Scheduled Tribes Order, 1970.



The Constitution (Sikkim) Scheduled Caste Order, 1978.



The Constitution (Sikkim) Scheduled Tribes Order, 1978.

% 2. Applicable in the case of Scheduled Caste/Schedule Tribe persons who have migrated from one
State/Union Territory Administration:
This certificate is issued on the basis of the Scheduled Caste/Scheduled Tribe* certificate issued to Shri/Smt* ---------------------------------father/mother of Shri/Smt/Kum* --------------------of village/town*------------------------------------------------in District/Division* -----------------------------of the State/Union
Territory*------------------------who belongs to the ------------------------------caste/tribe which is
recognized as a Scheduled Caste/Scheduled Tribe* in the State/Union Territory* ---------------------issued by
the ---------------------(name of prescribed authority) vide their No----------------------date -----------% 3. Shri*/Smt.*/Kum* -------------------------and/or his/her* family ordinary reside (s) in village/town* ---------------------of the State/Union Territory of ----------------.
Signature------------------------Place-------------------- State/Union Territory
** Designation------------------Date--------------------- (With seal of Office)
*
Please delete the words which are not applicable.

Please quote specific Presidential Order.
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%
**

Delete the paragraph which is not applicable.
Should be signed by the Authorities empowered to issue Scheduled Caste/Scheduled Tribe certificates
as specified above.
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தறன் இஷப்னXI

தறந தறற்தடுத்ப்தட்ட தறரறறணர் (OBC) சரன்ன்க்கரண ரறரற தடிம்
(இந்ற அசறன் கலழ் வசல்தடும் த்ற கல்ற றன்ணங்கபறல் ஶச றண்ப்தறக்கும் தறந தறற்தடுத்ப்தட்ட
குப்தறணர் சர்தறக்கஶண்டி சரன்நறழ்)

This is to certify that Shri/Smt./Kum./Dr.__________________________________ Son/Daughter of
Shri/Dr.__________________ of Village/Town_______________ District/Division ______________ in the
_______________ State belongs to the ___________________ Community which is recognized as a
backward class under:
(i) Resolution No. 12011/68/93-BCC(C) dated 10/09/93 published in the Gazette of India
Extraordinary part I Section I No. 186 dated 13/09/93.
(ii) Resolution No. 12011/9/94-BCC dated 19/10/94 published in the Gazette of India Extraordinary
part I Section I No. 163 dated 20/10/94.
(iii) Resolution No. 12011/7/95-BCC dated 24/05/95 published in the Gazette of India Extraordinary
part I Section I No. 88 dated 25/05/95.
(iv) Resolution No. 12011/96/94-BCC dated 09/03/96.
(v) Resolution No. 12011/44/96-BCC dated 06/12/96 published in the Gazette of India
Extraordinary part I Section I No. 120 dated 11/12/96.
(vi) Resolution No. 12011/13/97-BCC dated 03/12/97.
(vii) Resolution No. 12011/99/94-BCC dated 11/12/97.
(viii) Resolution No. 12011/68/98-BCC dated 27/10/99.
(ix) Resolution No. 12011/88/98-BCC dated 06/12/99 published in the Gazette of India Extraordinary
part I Section I No. 270 dated 06/12/99.
(x) Resolution No. 12011/36/99-BCC dated 04/04/2000 published in the Gazette of India
Extraordinary part I Section I No. 71 dated 04/04/2004.
(xi) Resolution No. 12011/44/99-BCC dated 21/09/2000 published in the Gazette of India
Extraordinary part I Section I No. 210 dated 21/09/2000.
(xii) Resolution No. 12015/09/2000-BCC dated 06/09/2001.
(xiii) Resolution No. 12011/01/2001-BCC dated 19/06/2003.
(xiv) Resolution No. 12011/04/2002-BCC dated 13/01/2004.
(xv) Resolution No. 12011/09/2004-BCC dated 16/01/2006 published in the Gazette of India
Extraordinary part I Section I No. 210 dated 16/01/2006.
(xvi) Resolution No. 20012/129/2009/-BC-II dated 04/03/2014 published in the Gazette of India
Extraordinary Part I section I no. 63 dated 04/03/2014.
Shri/Smt./Kum. ____________________ and/or his family ordinarily reside(s) in the _____________________________
District/Division of ____________________ State.
This is also to certify that he/she does not belong to the persons/section (creamy layer) mentioned in Column
3 of the Scheduled to the Government of India. Department of Personnel & Training O.M. No. 36012/22/93Estt. (SCT) dated 08/09/93 which is modified vide OM No. 36033/3/2004 Estt. (Res.) dated 09.03.2004 or the
latest notification of the Government of India.

Dated:
District Magistrate/Competent Authority Seal
NOTE:
(a)
The Term Ordinarily used here will have the same meaning as in Section 20 of the Representation of the People Act, 1950.
(b)
The authorities competent to issue Caste Certificates are indicated below:
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(i)
(ii)
(iii)
(iv)

District Magistrate/Additional Magistrate/Ist Class Stipendiary Magistrate/Sub-Divisional Magistrate/Taluka Magistrate/Executive Magistrate/Extra
Assistant Commissioner (not below the rank of 1st Class Stipendiary Magistate.)
Chief Presidency Magistrate/Additional Chief presidency Magistrate/Presidency magistrate.
Revenue Officer not below the rank of Tehsildar.
Sub-Divisional Officer of the area where the candidate and/or his family resides.

(c)

The annual income/status of the parents of the applicant should be based on financial year ending March 31, 2020.
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தறன் இஷப்ன- XII

ரற்ன்த்றநன் வகரண்ட தர்கள் (PwD)
தறரறறன் கலழ் றண்ப்தறப்தர்கனக்கரண சரன்நறழ் தடிம்
NAME & ADDRESS OF THE INSTITUTE/HOSPITAL ISSUING THE CERTIFICATE
Certificate No. :
Date:
CERTIFICATE FOR PERSONS WITH DISABILITIES

Affix Passport size
Photograph of the
candidate (same as
uploaded on the
Online Application
Form) duly attested
by the issuing
authority

This
is
to
certify
that
Shri/Smt/Kum*)
_________________________________________________________
son/daughter* of Shri ______________________
Age _____________
years, Registration No.
___________________________________ is a case of Locomotor disability/Cerebral Palsy/Blindness/Low vision/Hearing
impairment/Other disability* and has been suffering from degree of disability not less than
________________________________ % (______________________________________________). The details of his/her above
mentioned disability is described below:
(IN CAPITAL LETTERS)
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________
Note:1. This condition is progressive/non-progressive/likely to improve/not likely to improve.*
2. Re-assessment is not recommended/is recommended after a period of __________________________
months/years.
3. The certificate is issued as per PwD Act, 1995.
* Strike out whichever is not applicable.

Sign.& Name_________

Sign. & Name _________

Specialist) (Concerned Specialist)

Sign.& Name ___________ (Concerned

(Concerned Specialist)

Signature&Thumb impression of the person
Countersigned by the
Medical Superintendent/CMO/
Head of Hospital (With Seal)
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தறன் இஷப்ன - XIII

வசரந் னத்ஷ தன்தடுத்டற்கரண உத்ர கடிம்
I ____________________________, a candidate with __________________ (name of the disability) appearing
for the _______________________ (name of the examination) bearing Roll No. ____________________ at
________________

(name

of

the

centre)

in

the

District

_____________________________,

_______________________ (name of the State). My qualification is ________________________.I do hereby
state that __________________ (name of the scribe) will provide the service of scribe/reader/lab assistant
for the undersigned for taking the aforesaid examination.
I do hereby undertake that the qualification of scribe is _______________. In case, subsequently it is
found that the qualification of scribe is not as declared by the undersigned and is beyond my
qualification, I shall forfeit my right to admission and claims relating thereto.
(Signature of the candidate with Disability)

Photograph of
Scribe

Place:
Date:

(Self-Attested Photograph)
Name of Scribe
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ID of the Scribe

ID NO.

தறன் இஷப்ன -XIV

எற்ஷந வதண் தறள்ஷபக்கரண தறரப் தத்றம்
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தறன் இஷப்ன

சறன்தரன்ஷ இணத்ஷ ஶசர்ந் ஶர்ர்கள் சறன்தரன்ஷ ரணர்கனக்கரண
உறகஷப வதன்ற்கரண உன்ற வரற
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-XV

தறன் இஷப்ன- XVI

இந்ற அசறழ் (ஶசற னோத்ட ஆஷம் சட்டம், 2019)
The Gazette of India (The National Medical Commission Act, 2019)

100

101

102

103

104

105
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107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

தடி றஷன - II
றண்ப்தப் தடித்ஷ றப்னல்
ரறஷசண்

னனறன் றம்

உள்பலடு

குநறப்னகள்

ணறப்தட்ட றங்கள்
1.

ஶர்ரறன் வதர்

2.

தறநந் ஶற

3.

தரனணம்

4.

ந்ஷ வதர்

5.

ரரர் வதர்

6.

குடினரறஷ

7.

---Select---

ரறன குற
(15% அஷணத்றந்ற
எடக்கலடு இடங்கனக்கரக)

---Select---

8.

றந் குடிறனோப்ன /
ரனம் ரறனம்

---Select---

9.

தறரறவு

---Select---

10.

ரற்ன் றநன் உஷட
தர்கள்
(PwD)

---Select---

11.

ரற்ன்த்றநன்
றங்கள்

---Select---

உடல் சரர்
ரற்ன்த்றநன்
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(தறறன்ஶதரட அபறத் றங்கள்
வகரண்டு ரணரக றப்தப்டும்)
(தறறன்ஶதரட அபறத் றங்கள்
வகரண்டு ரணரக றப்தப்டும்)
(தறறன்ஶதரட அபறத் றங்கள்
வகரண்டு ரணரக றப்தப்டும்)
(தறறன்ஶதரட அபறத் றங்கள்
வகரண்டு ரணரக றப்தப்டும்)
(தறறன்ஶதரட அபறத் றங்கள்
வகரண்டு ரணரக றப்தப்டும்)
இந்றர்
NRI
OCI
PIO
வபறரட்டர்
15% அஷணத்றந்றர எடக்கலடு
இடங்கனக்கு ட்டும் இந்ற அசறன்
வதரட சுகரர ஶசஷகள்
இக்ககம்(DGHS) கனந்ரய்வு டத்டம்.
தறரறவு ரரறரண ரறன ரறஷச
தட்டில்கஷபனம் வகரடுக்கஶண்டும் ன்
ரறனங்கள் NTA –றடம் ஶகரரறனள்பரல்,
இப்தட்டிஷன ரர் வசய் ஶர்ர் ரனம்
ரறன றங்கள் ஶகட்கப்தடுகறநட.
வதரட
தட்டில் இணத்ர்
தங்குடிறணர்
தறந தறற்தடுத்ப்தட்ஶடரர் ஶல்றஷனறணர்
வதரட-வதரனோபரரத்றல் தறன்
ங்கறர்கள்
ஆம்
இல்ஷன
இந்ற அசறன் ல் ரழ்வு ற்ன்ம் குடும்த ன
அஷச்சகம், அர்கபட 20.22.2018 ஶறறட்ட
கடிம்தடி ங்கற
அநறவுஷதடிரற்ன்த்றணரபற ஶர்ர்கள் (PwD)
இந்ற னோத்ட ககத்றன் (NMC)
இஷபத்றல் உள்ப ஷவு றகரட்டுல்
அடிப்தஷடறல் NEET (UG) – 2020 ஶர்வுக்கரன்
இஷற றண்ப்தத்ஷ றப்தக்கடர்.

அநறவு சரர்
ரற்ன்த்றநன்
ண னம் தரறத்ர்
இத் ஶகரபரன்
அல்னட ரள்தட்ட
ம்ன
ஶகரபரன்கபறணரல்
ற்தட்ட ஊணம்

12.

13.
14.

னத்ர் ஶஷர?
உங்கள் குடும்தத்றல்
லங்கள் சஶகரர்
சஶகரறரறற்ந எற்ஷந
வதண் குந்ஷர?
சறன்தரன்ஷ இணத்ஷ
ஶசர்ந்ர?

---Select---

---Select---

---Select---

15.

த்றன் வதர்

---Select---

16.

லரறறவு ஶரறணரல்
தரறக்கப்தட்டர?

---Select---

17.

தறநந் இடம்

---Select---

18.

ரறனம்

---Select---

19.

ரட்டம்

---Select---

ஶஷறல்ஷன
ஆம் - சு ற்தரடு
ஆம் – NTAற்தரடு வசய்வும்
ஆம்
இல்ஷன
ஆம்
இல்ஷன
னெகற,
சலக்கறர்,
கறநறஸ்ர்,
னத் த்த்றணர்,
வசரரஸ்ட்ரறர்கள் (தரர்சலஸ் )
வஜய்ணர்கள்
ஆம்
இல்ஷன
இந்றர
வபறரடு
ரறன/னொணறன் தறஶசங்கபறன் கலழ்ஶரன்ன்ம்
தட்டில்
ரட்டங்கபறன் கலழ்ஶரன்ன்ம் தட்டில் (ரறஷச
ண். 5 –இல் ரறன/னொணறன்
தறஶசங்கபறன்ஶர்வு அடிப்தஷடறல்)

ஶர்வு
ஷங்கள்
1.

ஶர்வு கம் 1

2.

ஶர்வு கம் 2

st

---Select---

nd

rd

3.

ஶர்வு கம் 3

4.

ஶர்வு கம் 4

5.

றணரத்ரபறன்
வரற

th

---Select-----Select-----Select---

---Select---

ரறன/னொணறன் தறஶசம் ற்ன்ம்
கத்றன் கலழ்ஶரன்ன்ம் தட்டில்
ரறன/னொணறன் தறஶசம் ற்ன்ம்
கத்றன் கலழ்ஶரன்ன்ம் தட்டில்
ரறன/னொணறன் தறஶசம் ற்ன்ம்
கத்றன் கலழ்ஶரன்ன்ம் தட்டில்
ரறன/னொணறன் தறஶசம் ற்ன்ம்
கத்றன் கலழ்ஶரன்ன்ம் தட்டில்
ஆங்கறனம்
யறந்ற
அஸ்மரலஸ்
வதங்கரபற
குஜரத்ற
கன்ணடம்
ரத்ற
எடிர
றழ்
வனகு
உனோட
(எனோ னெஷந ஶர்ர்கபரல் ஶர்ந்வடுத்
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றணரத்ரபறன் வரற தறன்ணர் ரற்ந இனரட)

கல்ற றம்
குப்ன X அல்னட இஷரண தடிப்ன
ரறஷச
ண்

னனறன் றம்

உள்பலடு

குநறப்னகள்
ஶர்வு வசய்க
ஆம்
கம்
டவுன்
கறரம்
அசு
ணறரர்
இந்றர
வபறரடு

1.

ஶர்ச்சற றஷன

---Select---

2.

தள்பறப்தடிப்ன இடம்

---Select---

3.

தள்பற / றன்ண ஷக

---Select---

4.

கற்ந இடம்

---Select---

5.

குப்ன X கற்ந தள்பற / றன்ணம்
அஷந் ரறனம்

---Select---

ரறன/னொணறன் தறஶசங்கபறன் கலழ்ஶரன்ன்ம்
தட்டில்

6.

குப்ன X கற்ந தள்பற / றன்ணம்
அஷந் ரட்டம்

---Select---

ரட்டங்கபறன் கலழ்ஶரன்ன்ம் தட்டில்
(ரறஷச ண். 5 –இல் ரறன/னொணறன்
தறஶசங்கபறன்ஶர்வு அடிப்தஷடறல்)

7.

குற ஶர்வு குநறனைடு

---Select---

8.

தள்பற கல்ற ரரறத்றன் வதர்

---Select---

9.

ஶர்ச்சற வதற்ந ஆண்டு

10.

ஶர்வு னெடிவு னெஷந

---Select---

வதற்ந றப்வதண், வரத்
றப்வதண்&சவீம்
குப்ன X அல்னட குற ஶர்றன்
சுல் ண்

11.
12.
13.

தள்பற / றன்ண வதர்

14.

தள்பற / றன்ண னெகரற

ஶர்வு வசய்
வதரனோந்ரட
அங்கறகரறக்கப்தட்ட தள்பற கல்ற ரரறங்கபறன்
கலழ்ஶரன்ன்ம் தட்டில். (கட்டரரக
றப்தஶண்டும்)

சவீம்
CGPA

கட்டரரக றப்தஶண்டும்

குப்ன XI அல்னட இஷரண தடிப்ன
1.

ஶர்ச்சற றஷன

---Select---

2.

தள்பறப்தடிப்ன இடம்

---Select---

3.

தள்பற / றன்ண ஷக

---Select---

4.

கல்ற கற்ந இடம்

---Select---

5.

குப்ன XIகற்ந தள்பற / றன்ணம்
அஷந் ரறனம்

---Select---

6.

குப்ன XIகற்ந தள்பற / றன்ணம்
அஷந் ரட்டம்

---Select---

7.

குற ஶர்வு குநறனைடு

---Select--132

ஶர்வு வசய்க
ஆம்
கம்
டவுன்
கறரம்
அசு
ணறரர்
இந்றர
வபறரடு
ரறன/னொணறன் தறஶசங்கபறன்
கலழ்ஶரன்ன்ம் தட்டில்
ரட்டங்கபறன் கலழ்ஶரன்ன்ம் தட்டில்
(ரறஷச ண். 5 –இல் ரறன/னொணறன்
தறஶசங்கபறன்ஶர்வு அடிப்தஷடறல்)

ஶர்வு வசய்
வதரனோந்ரட

8.

தள்பற கல்ற ரரறத்றன் வதர்

9.

ஶர்ச்சற வதற்ந ஆண்டு

10.

ஶர்வு னெடிவு னெஷந

---Select---

ஶர்வு வசய்
வதரனோந்ரட

---Select---

Percentage
CGPA

வதற்ந றப்வதண், வரத்
றப்வதண்&சவீம்
குப்ன XIஅல்னட குற ஶர்றன்
சுல் ண்

11.
12.

கட்டரம் அல்ன

XII குப்ன அல்னட இஷரண தடிப்ன
ரறஷச ண்

1.

னனத்றன் றபக்கம்
குப்ன XII அல்னட இஷரண
ஶர்றன் ஶர்ச்சற
றஷனஶர்ச்சறஷடந்ர்/ஶர்வு
னடதர்

உள்பலடு

குநறப்ன

---Select---

2.

தள்பற அஷந் தகுற

---Select---

3.

தள்பற / றன்ண ஷக

---Select---

4.

கல்ற கற்ந இடம்

---Select---

5.

குப்ன XIIகற்ந தள்பற /
றன்ணம் அஷந் ரறனம்

---Select---

6.

குப்ன XIIகற்ந தள்பற /
றன்ணம் அஷந் ரட்டம்

---Select---

7.

குற ஶர்வு குநறனைடு

---Select---

8.

தள்பற கல்ற ரரறத்றன் வதர்

---Select---

9.

ஶர்ச்சற வதற்ந ஆண்டு

10.

ஶர்வு னெடிவு னெஷந

---Select---

வதற்ந றப்வதண், வரத்
றப்வதண்&சவீம்
குப்ன XIIஅல்னட குற
ஶர்றன் சுல் ண்

11.
12.
13.

தள்பற / றன்ண வதர்

14.

தள்பற / றன்ண னெகரற

ஶர்ச்சறவதற்நர்

ஶர்வு னறனோப்தர்
கம்
டவுன்
கறரம்
அசு
ணறரர்
இந்றர
வபறரடு
ரறன/னொணறன் தறஶசங்கபறன்
கலழ்ஶரன்ன்ம் தட்டில்
ரட்டங்கபறன் கலழ்ஶரன்ன்ம் தட்டில்
(ரறஷச ண். 5 –இல் ரறன/னொணறன்
தறஶசங்கபறன்ஶர்வு அடிப்தஷடறல்)
கல்ற குற ற்ன்ம் குற ஶர்வுகள் குநறனைடு
கல் அநறக்ஷகறல் வகரடுக்கப்தட்டுள்பட
அங்கறரறக்கப்தட்ட தள்பற கல்ற
ரரறங்கபறன் கலழ்ஶரன்ன்ம் தட்டில்.
ஶர்வு னறனோப்தர்கள் 2020 ண
குநறப்தறடவும்

சவீம்
CGPA

ஶர்வு னறனோப்தர்கனக்கு
கட்டரம் அல்ன.

வதற்ஶநரர் / தரடகரனர் றம்
ரறஷச ண்

னனத்றன் றபக்கம்

உள்பலடு

1

ந்ஷறன் கல்றத்குற

---Select---

2

ந்ஷறன் வரறல்

---Select---

3

ந்ஷறன்ஆண்டு னோரணம்

---Select---

4

ரரரறன் கல்றத்குற

---Select---

5

ரரரறன் வரறல்

---Select---

6

ரரரறன் ஆண்டு னோரணம்

---Select--133

குநறப்ன

4.
5.

.சற..சற. ங்கற
ஶதடிம்

குநறப்ன: NEET (UG) -2020 - கரண ஶர்வு கட்டம் இஷற ரத்றம் வசனத்ப்தடல் ஶண்டும்.

2. உன்ற தக்கத்ஷ தறறநக்குல்
ஶர்வு கட்டம் வசனத்டல் னெனஷஷடந் தறன்ன NEET (UG) – 2020 –இன் உன்ற தக்கத்ஷ அச்சறடவும்.
எனோஶஷப கட்டம் வசனத்றதறன்னம் உன்ற தக்கம் உனோரகறல்ஷனவணறல் தரறர்ஷண த்டவசய்ப்தட்டு
தறடிக்கப்தட்ட கட்டம் வரடர்னஷட கக்கறல் றனோம்த வசனத்ப்தடும். உன்ற தக்கம் உனோரகறல்ஷனவணறல்
ஶர்ர் ற்ன்வரனோ தரறர்ஷண ஶற்வகரள்பஶண்டும்.

கணறக்கஶண்டி னெக்கற குநறப்னகள்
ஶர்ர்கள் கல் அநறக்ஷகஷ கணரக தடித்ட தறன்னோணற்ஷந குநறத்ட அர்கபரகஶ வரறந்டவகரள்ப
ஶண்டும்.
i.

ஶர்ர்கள் NEET (UG) - 2020ஶர்வுக்கு இஷற ட்டுஶ றண்தறக்க இனம். இஷறற்ந
றண்ப்தங்கள் ற்ன்க்வகரள்பப்தடரட்டரட.

ii.

கல் அநறக்ஷக www.nta.ac.in/ ntaneet.nic.inன்ந இஷபத்றனனோந்ட தறறநக்கம் வசய்ட வகரள்பனரம்.

iii.

றர்கரன ஶஷக்கரக ஶர்ர்கள் கலழ்குநறப்தறட்டுள்ப சரன்ன்கஷப ரரக ஷத்டக் வகரள்பஶண்டும்:
a) இஷற றண்ப்தத்றன் உன்ற தக்கத்றன் குஷநந்ட ரன்கு அச்சடிக்கப்தட்ட தறறகள்.
b) கட்டம் வசனத்றற்கரண சரன்ன் (i.e. உன்றப்தக்கத்ரல் ஆரறக்கப்தட்ட ங்கற தரறர்ஷண
றங்கள்).
c)

இஷற றண்ப்தறல் ஸ்ஶகன் வசய்ட தறஶற்நப்தட்டஷ எத் தரஸ்ஶதரர்ட் அபவு ற்ன்ம்
அஞ்சல் அட்ஷட அபவுள்ப னஷகப்தடம் குஷநந்ட 5 தறறகள்.

d) 15% அகறன இந்ற எடக்கலட்ஷட ஶர்வு வசய் ஜ & கர / னடரக் ஶசர்ந் ஶர்ர்கள் கறணற உனோரக்கற
சு உன்ற தடித்றன் கல்.
iv.

இஷற றண்ப்தத்றல் னர்த்ற வசய் அஷனஶதசற ண் ற்ன்ம், றன்ணஞ்சல் னெகரற ன்னுஷடட
அல்னட வதற்வநரனோஷடட ண ஶர்ர் உன்றதடுத்றக்வகரள்ப ஶண்டும். வணணறல் றண்ப்தத்றல்
வகரடுக்கப்தட்ட அஷனஶதசற ண் ற்ன்ம் றன்ணஞ்சல் னெகரறக்கு னெஷநஶ குன்ஞ்வசய்றகள் ற்ன்ம்
றன்ணஞ்சல்கள் னேனம் NTAவரடர்னவகரள்னம்.

v.

இஷற றண்ப்தத்றல் வகரடுத் நரண அஷனஶதசற ண், றன்ணஞ்சல் னெகரற ற்ன்ம் வரடர்ன
னெகரற கரரக சலதத்ற கல்கள் வதநரஷக்கு NTAவதரன்ப்ஶதற்கரட.

vi.

கலழ்கண்ட றகபறல் ட்டும் ஶர்வு கட்டம் வசனத் இனம்:
(a)

(b)

ஆன்ஷனன் தன்னெஷந i.e. வு/ கடன் அட்ஷடற்ன்ம் இஷற ங்கற ஶசஷ:
●

றண்ப்ததடித்ஷ சர்தறக்க இஷபத்றல் டேஷனம் னென்ன வு/ கடன் அட்ஷட –றன்
வசல்னதடிஷ சரறதரர்த்ட ரர்றஷனறல் ஷத்றனோக்கஶண்டும். ஶகட்கப்தடும் கல்கஷப
ஶர்ர் உள்பலடு வசய் தறன்ன வு/ கடன் அட்ஷட னேனம் கட்டம் வசனத்னரம்.

●

இஷற ங்கற ஶசஷஷ தய்ன்தடுத்டதர்கள், றண்ப்ததடித்ஷ சர்தறக்க
இஷபத்றல் டேஷனம் னென்ன ங்கறக் கக்கறல் இனோப்ன சரறதரர்த்ட, அற்குரற றங்கஷப
ரரக ஷத்றனோக்கஶண்டும். ஶர்ர் இஷற ங்கற ஶசஷ பத்றல் டேஷந்ட
கட்டத்ஷ வசனத்னரம்.

இ-வசல்னரன் னேனம் இந்றரறன் ஸ்ஶடட் ங்கற கறஷபகபறல் ட்டும் தண் வசனத்டல்
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●

NTAஇஷபத்றனனோந்ட A4 அபவு ரபறல் கறஷடட்ட டித்றல் இ-சலட்ஷட அச்சடித்ட, அறல்
வகரடுக்கப்தட்ட றனெஷநகஷப தறன்தற்நற இந்றரறன் ஸ்ஶடட் ங்கற கறஷபகபறல் ட்டும்
கட்டம் இ-வசல்னரன் னேனம் வசனத்னரம்.

vii.

இஷற றண்ப்தத்றல் னேன்நரம் தடி-றஷனஷ அரட கட்டம் வசனத்டல் னெனஷனந னெடிக்கர
றஷனறல் இஷற றண்ப்தறன் இன்ற சர்தறப்ன னெனஷஷடரட, வற்நறவதநரட. றண்ப்தம்
வற்நறகரக சர்தறக்கப்தட்டஷ உன்ற தக்கம் உனோரகுல் னேனம் உன்றப்தடுத்டம். உன்ற தக்கம்
உனோரகறல்ஷன ன்நரல் கட்டம் வசனத்டன் வசல்னெஷந னெனஷஷடரஷ குநறக்கும், ஶனம்
றண்ப்தம் சர்தறத்ல் வற்நறஷடறல்ஷன.

viii.

னோத்டத்றல் இபம்தட்டதடிப்தறல்ஶசனோம் ஷ ஶர்ர்கள் டேஷவு அட்ஷடஷ தரடகரக்கவும்.

ix.

இஷற றண்ப்தத்றல் சரறரண வுகள் சர்தறக்கப்தட்டுள்பர ன்தஷ உன்ற வசய்ஶண்டும்.
ஶர்ரறன் னஷகப்தடம் ற்ன்ம் ஷகவரப்தத்றல் றனோத்ம் இனோப்தறன் றன்ணஞ்சல்/குன்ஞ்வசய்ற ற
வரறறக்கப்தடும், இஷபத்றல் ஶரறன் உள்டேஷ கக்கறனம் கறஷடக்கும். அனுறக்கப்தட்ட தறந
றனோத்ங்கள், றர்றக்கப்தட்ட கரனக்வகடுறற்குள் ஶர்ர் அர்கபட கண்க்கறல் ஶற்வகரள்பனரம்.
தறஶற்நப்தட்ட
னஷகப்தடம்
ற்ன்ம்
ஷகவரப்தம்
வபறரணரக
உள்பட
ண
ஶர்ர்
உன்றதடுத்றக்வகரள்பஶண்டும். றனோத்ம் வசய்ற்கரண கரனம் னெடிஷடத்தறநகு, றனோத்த்றற்கரண
ஶகரரறக்ஷககள் ற்கப்தடரடரட.

x.

இஷற றண்ப்தம் சர்தறக்கும் இன்ற ரபறல் ஶர்ரறன் குற றர்றக்கப்தடும்.

xi.

NEET (UG) - 2020 ஶர்வு 3th ஶ, 2020 (ஞரறன்) அன்ன் ஷடவதன்ம்.

xii.

NEET (UG) - 2020 எற்ஷந கட்டத்றல் னநறஷன ஷக ஶர்ரக ஷடவதன்ம்.

xiii.

இந்ற ரட்டிணர், வபறரடு ரழ் இந்றர்கள் (NRIs), இந்றரறன் வபறரட்டு குடிக்கள் (OCI), இந்ற
ம்சரறஷ ஶசர்ந்ர்கள் (PIO) &வபறரட்டர்ஆகறஶரர் NEET (UG) – 2020 ஶர்வு ன
குறனஷடரர்.

xiv.

எனோ ஶர்ர் எனோ றண்ப்தம் ட்டும் சர்தறக்கஶண்டும்.

xv.

றண்ப்தடித்றல் றப்தப்தடும் றங்கள் கணரக ஶர்வு வசய்ஶண்டும் குநறப்தரக ஶர்வுஷ கம்,
றணர ரபறன் வரற ஶதரன்நஷ. வணணறல் றனோத்ம் வசய்ற்கரண கரனம் றர்த்ட தறன்ணர் றனோத்ங்கள்
ஶற்வகரள்ப இனரட.

xvi.

ஶர்வு ஷம் எடக்கலடு னெற்ன்னரக ணற இஷடனைட்டின்நற கறற ஶற்வகரள்னம். எடக்கலடு வசய்ப்தட்ட
ஶர்வு ஷம் க்கரத்றணரனம் NTA ரற்நரட.

xvii. ஶர்ர்கள் ஶர்வுக்கரண

டேஷவு

அட்ஷடஷ

ntaneet.nic.inன்ந

இஷபத்றல்

தறறநக்கம்

வசய்டக்வகரள்பனரம்.
xviii.

ஶர்ர்கள் ஶர்றன் னெடிவுகள், றப்வதண் ற்ன்ம் ரறஷச தட்டில்/ ரறஷச கடிம் ntaneet.nic.inன்ந
இஷபத்றல் தறறநக்கம் வசய்டக்வகரள்பனரம். இச்சரன்ன்கள் டிஜறனரக்கர் www.digilocker.gov.inன்ந
இஷபத்றனனோந்டம் வதற்ன்க்வகரள்ப ற வசய்ப்தடும்.

xix.

சலதத்ற
கல்கனக்கரக
ஶர்ர்கள்
ntaneet.nic.in,www.mohfw.gov.in&www.mcc.nic.in
ன்ந
இஷபங்கள்MBBS/BDS
குப்தறற்கும்,
ற்ன்ம்
www.ayush.gov.in&www.aaccc.gov.inன்ந
இஷபங்கள் BAMS/BSMS/BUMS/BHMSதடிப்னக்கரகவும், ற்ன்ம் கனந்ரய்றன் இன்ற சுற்ன் னெடிஷடனம்
ஷ அந்ந் ரறன/ றன்ணங்கபறன் இஷபங்கஷபனம் நரல் தரர்ஷறடவும்.

xx.

கறணற ஶசஷகத்றல் கஷடசற ஶ வரறசல்கஷப றர்கும்வதரனோட்டு ஶர்ர்கள் னென்கூட்டிஶ இஷற
றண்ப்தத்ஷ னர்த்ற வசய்ட கட்டம் வசனத் ஶண்டும். க்கரம் வகரண்டு றண்ப்தம் சர்தறக்க
இனரஷ ற்ன்ம் கட்டம் வசனத் இனரஷ குநறத் ஶகரரறக்ஷககள் ற்கதடரட்டரட.

xxi.

வன்ஶண ங்கற கக்கறல் கட்டம் கறத்ல் ஶர்வு கட்டம் வசனத்றஷக்கரண சரன்ன் அல்ன. ஶட
இஷப கக்கறல் அற்கரண சரன்ன் ஶரன்ந ஶண்டும். உன்ற தக்கம் உனோரகுல் ட்டுஶ
றண்ப்தத்ஷ வற்நறகரக சர்தறத்னக்கரண அஷடரபம்.

xxii.

NEET (UG) – 2020 னெடிவுகள் த்ற/ ரறன அசறன் கலழ் வசய்ல்தடும் தறந றன்ணங்கபறல் ஶசர்க்ஷககரக
அர் றறகனக்ஶகற்த தன்தடுத்றக்வகரள்பனரம்.

xxiii.

இந்ற குடினரறஷனஷடர்கள்/ வபறரட்டில் ரனம் இந்ற குடிக்கள் ஆகறஶரர் MBBS/ BDS தடிப்ஷத
வபறரட்டில் உள்ப னோத்ட/ தல் னோத்ட றன்ணத்றன ஶச றனோம்னரர்கபணரல் அர்கனம் NEET (UG) –
2020 ஶர்றல் வற்நறப்வதற்ன் குறஷடந்றனோத்ல் ஶண்டும்.
136

ஶர்ர்கள்
ற

இஷபத்ஷ அண்ஷ வசய்றகனக்கரக அவ்ப்ஶதரட வசன்ன் தரர்க்கவும்

ட்டுஶ அஷணத்ட றனெஷநகஷப வரறறக்கும்
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இஷபம்

Help Line No.

0120-6895200

E-mail : neetug-nta@nic.in
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