


 

 

தமிழ்நாடு டாக்டர் அம்பேத்கர் சட்டப்ேல்கலைக்கழகம் 

மாநிை தமிழ் மாதிரி வழக்கு வாதப் போட்டி, 2022 

விதிமுலைகள்: 

போட்டி நாட்கள் :  

நிகழ்விடம்:  

• தகுதிச் சுற்று, கால் இறுதிச் சுற்று மற்றும் அறை இறுதிச் சுற்றுகள் "Google 

meet" என்ை செயலியின் மூலம் "சமய்நிகர்" பயன்முறையில் (virtual mode) 

நடத்தப்படும். 

• மமலும், இறுதிச் சுற்று தமிழ்நாடு டாக்டர் அம்மபத்கர் ெட்டப்பல்கறலக் 

கழகத்தில் நறடசபறும். 

அணியினர்க்கான தகுதிகள்: 

• ெட்டக் கல்லூரிகளில் / பல்கறலக் கழகங்களில் தற்மபாது ஐந்தாண்டு 
அல்லது மூன்ைாண்டு ெட்டப்படிப்பில் பயின்றுவரும் மாணவர்கள் மட்டுமம 
மபாட்டியில் பங்குசகாள்ள இயலும். 

• ஓவ்சவாரு கல்லூரி / பல்கறல கழகத்திற்கு இரண்டு அணிகள் மட்டுமம 
அனுமதிக்கப்படும். 

• ஓவ்சவாரு அணிக்கும் இரண்டு வழக்காடுபவர்கள் மற்றும் ஒரு 
ஆராய்ச்ெியாளர் மட்டுமம அனுமதிக்கப்படுவர். 

சரீுலட:  

• பங்மகற்பாளர்கள் மாணவ வழக்கைிஞர்க்கான உரிய ெீருறடயில் மட்டுமம 
மபாட்டி நறடசபறும் மாதிரி நீதிமன்ை அறைக்குள் அனுமதிக்கப்படுவர். 

வழக்காடும் மமாழி:  

• இந்த வழக்குவாதப் மபாட்டிக்கு தமிழ்சமாழி மட்டுமம வழக்காடும் 

சமாழியாக அனுமதிக்கப்படும். ஆங்கிலச் சொற்கறள பயன்படுத்தக்கூடாது. 

அணி ேதிவு மசய்யும் முலை:  

•  18.11.2022 முதல் பதிவு செய்யலாம். அணிகள் கீழ்கண்ட Google Form-ல்  

பதிவு செய்ய மவண்டும். 



 

 

https://docs.google.com/forms/d/1lSmRLwxJTKubs2kHow7kgQo2xVcYx1Nw

CodJWP96n54/viewform?chromeless=1&edit_requested=true 

 

• பதிவு செய்த அணிகள், பதிவு படிவம் மற்றும் முதல்வரிடம் இருந்து சபற்ை 

ஒப்புதல் படிவம் இரண்றடயும் Google Form-ல் பதிமவற்ைம் (upload) 

செய்யமவண்டும். 

• பதிவுக் கட்டணம்: 

o தனியார் நிறுவனங்கள்: ரூ.2,000/- (ஒரு அணிக்கு) 

o தமிழ்நாடு டாக்டர் அம்மபத்கர் ெட்டப்பல்கறலக் கழகத்திற்கு 

இறணந்த நிறுவனங்கள்: கட்டணம் எதுவும் இல்றல 

• பதிவுக் கட்டணம் NEFT PAYMENT மூலம் மட்டுமம செலுத்தப்பட 

மவண்டும். செலுத்தப்பட்டதிற்கான ஒப்புறக ெீட்றட (TRANSACTION 

RECEIPT) GOOGLE FORM-ல் பதிமவற்ைம் (UPLOAD) செய்யமவண்டும். 

• வங்கி கணக்கின் விபரம்: 

 

BANK NAME: STATE BANK OF INDIA 

ACCOUNT NAME: TAMIL NADU DR. AMBEDKAR LAW UNIVERSITY MOOT 

COURT ASSOCIATION 

ACCOUNT NUMBER: 67104604033 

IFSC NUMBER: SBIN0070688 

BRANCH NAME: PNSB BRANCH RAJA ANNAMALAIPURAM 

BRANCH CODE: 70688 

 

எழுத்துப்பூர்வமான வாதுலைகள்:  

• கீழ்கண்ட விதிமுறைகளுக்கு உட்பட்டு எழுத்துப்பூர்வமான வாதுறரகள் 
ெமர்பிக்கப்பட்டிருக்க மவண்டும். 

• எழுத்துப்பூர்வமான வாதுறரகள் தமிழில் மட்டுமம இருக்க மவண்டும். தமிழ் 
சொற்கறள மட்டுமம பயன்படுத்த மவண்டும். 

• ஓவ்சவாரு அணியும் இருதரப்பினர்களுக்குமான எழுத்துப்பூர்வ 
வாதுறரகறளச் ெமர்ப்பிக்க மவண்டும். 

https://docs.google.com/forms/d/1lSmRLwxJTKubs2kHow7kgQo2xVcYx1NwCodJWP96n54/viewform?chromeless=1&edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1lSmRLwxJTKubs2kHow7kgQo2xVcYx1NwCodJWP96n54/viewform?chromeless=1&edit_requested=true


 

 

• எழுத்துப்பூர்வமான வாதுறரறய ெமர்பித்த பிைகு அதில் திருத்தம் 

செய்யமவா, இறணப்புகள் ெமர்ப்பிக்கமவா, கூடுதலாக எழுத்துப்பூர்வமான 

வாதுறர ெமர்ப்பிக்கமவா, வாதுறரகறள மமம்படுத்தமவா கண்டிப்பாக 

அனுமதிக்கப்படமாட்டாது. 
• இருதரப்பினர்களுக்குமான எழுத்துப் பூர்வமான வாதுறரகறள 

தனித்தனியாக 2 பிரதிகள் (pdf) ெமர்ப்பிக்க மவண்டும். 

• எழுத்துப்பூர்வமான வாதுறரகறள முறையாக றதயலிடப்பட்டபுத்தக 
வடிவில் மட்டுமம ெமர்ப்பிக்கப்பட மவண்டும். 

எழுத்துப்பூர்வமான வாதுலைகளில் இடம் மேை பவண்டியலவ: 

• சபாருளடக்கம் 

• தர்ப்புகளின் பட்டியல் 

• நீதிமன்ை ஆள்வறர 

• வழக்கின் சபாருண்றமகள் சுருக்கமாக 

• எழுவினாக்கள் 

• சுருக்க வாதுறர 

• விரிவான வாதுறர 

• இைஞ்சுதல் 

மனுதாரரின் வாதுறர மமல் அட்றட நீல  நிைத்திலும், எதிர்மனுதாரரின் 
வாதுறர மமல்அட்றட ெிகப்பு நிைத்திலும் இருக்க மவண்டும். 

எழுத்துப்பூர்வமான வாதுலையின் வடிவம்: 

• வரிகளுக்கு இறடயிலான இறடசவளி 1.5 வரி இறடசவளி. 

• நான்கு பக்கமும் 1 அங்குலம் அளவு விளிம்பு இறடசவளி விட மவண்டும். 

• எழுத்து வடிவம் 12 அளவு. 

• அடிக்குைிப்புகள் 10 அளவு. 

• பக்க எண்கள் தாளின் கீழ்ப்பக்கத்தில் றமயப் பகுதியில் சகாடுக்க 

மவண்டும். 

• எழுத்துப்பூர்வமான வாதுறரயில் இறணப்புகள், புறகப்படங்கள், 

வறரபடங்கள், ொன்ைிதழ்கள், வாக்குமூலங்கள், பிரமாண வாக்குமூலங்கள் 

மபான்ைறவ எதுவும் இருக்கக்கூடாது. 
• எழுத்துப்பூர்வமான வாதுறரகள் அறனத்றதயும் உள்ளடக்கி சமாத்தமாக 

30 பக்கங்களுக்கு மிகாமல் இருக்க மவண்டும். 



 

 

• எழுத்துப்பூர்வமான வாதுறரயில் மநரடியாகமவா, மறைமுகமாமவா 

அணிறய அறடயாளப் படுத்தும் வறகயில் பங்மகற்பாளர்களின் 

சபயாகமளா, கல்லூரியின் சபயமரா மவறு எவ்வறகயான 
அறடயாளங்கமளா இடம் சபைக்கூடாது. 

எழுத்துப்பூர்வமான வாதுறரகள் மமற்குைிப்பிட்ட எண்ணிக்றகயில் 02.01.2023 

இரவு 11.59 மணிக்குள் கீழ்கண்ட முகவரிக்கு அனுப்பவும்.  

soelsmcc1@gmail.com 

எழுத்துப்பூர்வமான வாதுலைக்களுக்கான மதிப்மேண்கள்:  

எழுத்துப்பூர்வமான வாதுறரக்களுக்கான சமாத்த மதிப்சபண்கள் 20 இந்த 

மதிப்சபண்கள் கீழ்கண்ட காரணிகளின் அடிப்பறடயில் வழங்கப்படும். 

வ.எண். மதிப்மேண்களுக்கான காைணிகள் அதிகேட்ச மதிப்மேண் 

1 சபாருண்றம குைித்த சதளிவு 4 

2 ெட்ட நுண்ணைிவு 4 

3 ெட்டம், சபாருண்றமகளின் பகுப்பாய்வு 4 

4 முன்தீர்ப்புகறள றகயாளும் திைன் 4 

5 இலக்கணம், சமாழிநறட ெட்டத் தமிழ் 

ஆளுறம 

4 

 

அேைாதம்: 

அபராதமானது எதிர்மறை மதிப்சபண்களாக பின்வருமாறு வழங்கப்படும்:. 

• குைிப்பிட்ட மநரத்தில் வாதுறரறய ெமர்ப்பிக்கத்தவைினால் 2 மதிப்சபண்கள் 

தலா ஒரு வாதுறரக்கு முதல் 12 மணி மநரத்திற்கும் குறைக்கப்படும் 

மற்றும் 1 மதிப்சபண் தலா ஒவ்சவாரு ஆறு மணி மநரத்திற்கும் 

குறைக்கப்படும். 

• தவைான அட்றடக்கு 1 மதிப்சபண் தலா ஒரு வாதுறரக்கு குறைக்கப்படும். 

• சகாடுக்கப்பட்ட பக்கங்களின் எண்ணிக்றகறய மீைினால் 1 மதிப்சபண் தலா 

ஒரு கூடுதல் பக்கத்திற்கு குறைக்கப்படும். அதிகபட்ெ பக்க எண்ணிக்றக 30 

ஆகும். 

mailto:soelsmcc1@gmail.com


 

 

• சகாடுக்கப்பட்ட உள்ளடக்கத்றத பின்பற்ைாமமலா 2 மதறவயற்ை 

உள்ளடக்கத்றதச் மெர்த்தாமலா 1 மதிப்சபண் குறைக்கப்படும். 

• குைிப்பிட்டுள்ள விதிகறள மீைினால் தலா 1 மதிப்சபண் குறைக்கப்படும். 

மனுதாரரின் வாதுறர மமல் அட்றட நீல நிைத்திலும், எதிர் மனுதாரரின் வாதுறர 

மமல் அட்றட ெிகப்பு நிைத்திலும் இருக்க மவண்டும். 

போட்டிச் சுற்றுகள்: 

• சிைந்த ஆைாய்ச்சியாளருக்கானத் பதர்வு 

ெிைந்த ஆராய்ச்ெியாளர் யார் என்று அைிவிக்க, ஆராய்ச்ெியாளர்களுக்கு 

எழுத்துத்மதர்வு 06.01.2023 அன்று நறடசபறும். இத்மதர்வு 50 மதிப்சபண்களுக்கான 

மதர்வு ஆகும். 

• தகுதிச் சுற்று: 

தகுதிச் ௬ற்று இரண்டு சுற்றுகளாக நடத்தப்படும். ஒவ்சவாரு சுற்ைிலும் அணிகள் 

வாதி/ பிரதிவாதியாக வாதிடுவர். 

வாதி / பிரதிவாதி குலுக்கல் முறையில் மதர்ந்சதடுக்கப்படுவர். ஒவ்சவாரு 

அணியும் ஒவ்சவாரு அணிகறள ஒவ்சவாரு அமர்வுகளில் குலுக்கல் முறையில் 

ெந்திப்பர். 

ஒவ்சவாரு சுற்றும் 40 நிமிடங்கள் சகாண்டதாக நடத்தப்படும். அதில் ஒவ்சவாரு 

அணிக்கும் தலா 20 நிமிடங்கள் வழங்கப்படும்.இது வாதுறரறய ெமர்ப்பிக்க, 

மறுப்புத் சதரிவிக்க / பதில் மறுப்புத் சதரிவிக்க சகாடுக்கப்படுகின்ை மநரமாகும். 

வாதாடும் சபாருள் அடிப்பறடயில் கூடுதல் நிமிடங்கள் வழங்கப்படும். இதறன 
நீதிமன்ை அலுவலகரிடம் முன்மப சதரிவித்திருக்க மவண்டும்.  

• கால் இறுதிச் சுற்று: 

தகுதி சுற்ைில் முதல் 8 இடங்கறளப் பிடித்த அணிகள் கால் இறுதிச் சுற்றுக்கு 

தகுதி சபறும். எந்த அணிகள் வாதி, பிரதிவாதியாக வாதிட மவண்டும் என்பறத 

குலுக்கல் முறையில் மதர்ந்சதடுக்கப்பட்டு, கால் இறுதிச் சுற்று நறடசபறும். 

ஒரு கால் இறுதிச் சுற்று சமாத்தமாக 60 நிமிடங்கள் நறடசபறும்.அதில் 

ஒவ்சவாரு அணிக்கும் 30 நிமிடங்கள். வழங்கப்படும். இது வாதுறரறய  

ெமர்ப்பிக்க, மறுப்புத் சதரிவிக்க / பதில் மறுப்புத் சதரிவிக்க சகாடுக்கப்படுகின்ை ‘ 



 

 

மநரமாகும். மநர மமலாண்றமயிறனக் கருத்தில் சகாள்ளுதல் அணியின் 

அதிகாரத்திற்குட்பட்டதாயினும், ஒரு அணியில் வழக்காடுபவர் ஒருவருக்கு தலா 

15 நிமிடங்களுக்கு மமல் வழக்கிறன எடுத்துறரக்க அனுமதிக்க இயலாது. 

இதறன கால் இறுதி சுற்று நறடசபறும் முன்மப நீதிமன்ை அலுவலரிடம் 
சதரிவித்திருக்க மவண்டும்.  

ஒவ்சவாரு மாணவ வழக்குறரஞருக்கும் மதிப்சபண்கள் சகாடுக்கப்சபற்று, 

அதில்அதிக மதிப்சபண் சபரும் அணி அறர இறுதிக்கு தகுதி சபறுவார்கள். 

• அலை இறுதிச் சுற்று: 

முதலில் மதர்வாகும் 4 அணிகள் அறர இறுதி சுற்ைிற்கு மதர்ந்சதடுக்கப்படும். வாதி 

7 பிரதிவாதி யார் என்பதறன குலுக்கல் மூலம் மதர்வு செய்யப்படுவர். 

ஒவ்சவாரு அறர இறுதிச் சுற்றும் 90 நிமிடங்கள் நடத்தப்படும். இரு தரப்பிற்கும் 

45 நிமிடங்கள் வழங்கப்படும். இது வாதுறரறய ெமர்ப்பிக்க, மறுப்புத் சதரிவிக்க/ 

பதில் மறுப்புத் சதரிவிக்க சகாடுக்கப்படுகின்ை மநரமாகும். மநர 

மமலாண்றமயிறன கருத்தில் சகாள்ளுதல் அணியின் 

அதிகாரத்திற்குட்பட்டதாயினும், ஒரு அணியில் வழக்காடுபவர் ஒருவருக்கு தலா 

15 நிமிடங்களுக்கு மமல் வழக்கிறன எடுத்துறரக்க அனுமதிக்க இயலாது.  

இதறன அறர இறுதிச் சுற்று நறடசபறும் முன்மப நீதிமன்ை அலுவலரிடம் 

சதரிவித்திருக்க மவண்டும். 

 ஒவ்சவாரு மாணவ வழக்குறரஞருக்கும் மதிப்சபண்கள் சகாடுக்கப்சபற்று, இதில் 

எந்த அணி கூடுதல் மதிப்சபண்கள் சபறுகிைமதா அந்த அணி இறுதிச் சுற்ைிற்கு 
மதர்வாகும். 

• இறுதிச் சுற்று : 

முதல் 2 அணிகளும் இறுதிச் சுற்ைிற்கு மதர்ந்சதடுக்கப்படுவர். குலுக்கல் மூலமம 

வாதாடும் பக்கம் நிர்ணயம் செய்யப்படும்.  

இறுதி சுற்று 90 நிமிடங்கள் நடத்தப்படும். இரு அணிகளுக்கும் தலா 45 

நிமிடங்கள் வழங்கப்படும். இது வாதுறரறய ெமர்ப்பிக்க, மறுப்புத் சதரிவிக்க / 

பதில் மறுப்புத் சதரிவிக்க சகாடுக்கப்படுகின்ை மநரமாகும். வாதாடும் சபாருள் 
அடிப்பறடயில் கூடுதல் நிமிடங்கள் வழங்கப்படும். இதறன நீதிமன்ை 
அலுவலரிடம் முன்மப சதரிவித்திருக்க மவண்டும். 



 

 

இறுதிச் சுற்ைானது நீதிபதிகள் குழுவால் மதிப்படீு செய்யப்படும்.  ஒவ்சவாரு 

மாணவ வழக்குறரஞருக்கும் மதிப்சபண்கள் வழங்கப்படும். அதில் அதிகம் 
மதிப்சபண் சபற்ை அணியினர் சவற்ைியாளாராக அைிவிக்கப்படுவார்கள். 

மதிப்மேண் கணக்கீடு: 

மபாட்டிக்கான சமாத்த மதிப்சபண்கள் 100 – (எழுத்துப்பூர்வமான வாதங்களுக்கு 

மதிப்சபண்கள் 20, வாய்சமாழி வாதங்களுக்கு மதிப்சபண்கள் 80) 

வ.எண். மதிப்மேண்களுக்கான காைணிகள் அதிகேட்ச மதிப்மேண் 

1 சபாருண்றம, ெட்டம் குைித்த சதளிவு 15 

2 ெட்டமகாட்பாடுகறள எடுத்தாளும் திைன் 15 

3 மகள்விகளுக்கு பதில் அளிக்கும் திைன் 15 

4 முன்தீர்ப்புகறள எடுத்தாளும் திைன் 15 

5 நீதிமன்ைத்தில் நடந்து சகாள்ளும் முறை 10 

6 இலக்கணம், சமாழிநறட 10 

 

விருதுகள்:  

• முதல் பரிசு 

• இரண்டாம் பரிசு 

• ெிைந்த மாணவ/மாணவி வழக்கைிஞர் 

• ெிைந்த வாதுறை 

• ெிைந்த ஆராய்ச்ெியாளர் 

 

வவற்றி வபற்ற அனைவருக்கும் கண்கவரும் காச ானை, பரிசு சகாப்னப 
மற்றும் பாராட்டு  ான்றிதழ் வழங்கப்படும்.  

பங்சகற்ற அனைத்து சபாட்டியாளர்களுகும், பங்சகற்பு  ான்றிதழ் வழங்கப்படும். 

 

இதை: 

• மபாட்டியாளர்கள் வாதிடும்சபாழுது அவர்களின் அறடயாளத்றதமயா, 

அவர்கள் ொர்ந்த கல்லூரியின் அறடயாளத்றதமயா அைிந்து சகாள்ளும் 



 

 

வறகயில் எவ்விதமான அறடயாளத்றதயும், அறடயாள அட்றடகறளயும் 

நீதிமன்ை அறைக்குள் பயன்படுத்தக்கூடாது. மீறும் பட்ெத்தில் அந்த அணி 
உடனடியாக தகுதி நீக்கம் செய்யப்படும். 

• மபாட்டியாளர்கள் அதிகபட்ெ அறமதி, ஓழுங்கு, கட்டுப்பாடு 

ஆகியறவகறளப் பின்பற்ை மவண்டும். மீறும் பட்ெத்தில் அந்த அணி 
உடனடியாக தகுதி நீக்கம் செய்யப்படும். 

• வாதிடும் சபாழுது அணியினர் உச்ெநீதிமன்ைம் மற்றும் 
உயர்நீதிமன்ைங்களால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட தீர்ப்பு (தமிழ் / ஆங்கிலம்) 

திரட்டுகள் மற்றும் ெட்டப்புத்தகங்கறள (தமிழ் / ஆங்கிலம்) பயன்படுத்திக் 

சகாள்ளலாம். மவண்டுமானால் அவற்ைின் நகல்கறளயும் வழக்குவாத 

நீதியரெர்களிடம் ெமர்பிக்கலாம். 

மதாடர்புக்கு: 

மின்னஞ்ெல்- soelsmcc1@gmail.com  

மபாட்டியின் ஒருங்கிறணப்பாளர்கள்: 

• H.N.ஶ்ரீ ஹரிணி, வழக்கு வாத குழு இணண செயலாளர்- +91 7358236570 

• நிஷாஶ்ரீ, வழக்கு வாத குழு துலணத்தலைவர்- +91 9840149587 
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போட்டியின் முக்கிய நிகழ்வுகள் 

 

சபாருண்றம சவளியடீு 18.11.2022 

மபாட்டியின் கட்டணம் மற்றும் பதிவு செய்ய 
இறுதி நாள் 

20.12.2022 

வாதுறரறய ெமர்ப்பிக்க கறடெி நாள் (Soft copy) 02.01.2023 

 

ெிைந்த ஆராய்ச்ெியாளருக்கானத் மதர்வு 06.01.2023 

மபாட்டியின் சதாடக்க விழா மற்றும் வாதுறரறய 
பரிமாற்ைம் 

06.01.2023 

செய்தல் தகுதிச்சுற்று 07.01.2023 

காலிறுதிச்சுற்று, அறர இறுதி 08.01.2023 

இறுதி சுற்று மற்றும் மபாட்டியின் விறடவு விழா 
(PHYSICAL MODE) 

11.01.2023 

 


