
ஜிபி மாலுமி (GP Rating)
(இந்திய அரசின் கப்பல்துறை ப்பொது இயக்குனரொல் 

அங்கீகரிக்கப்பட்டது) 
(முழுறையொக தங்கி ்படிக்கக்கூடியது)

்பொ்டபபிரிவின் அடிப்பற்ட ந�ொக்கம் 
வர்ததகக் கப்பல்்பணிறய ஒரு பதொழிலொகக் எடு்ததுக் 
பகொள்ள விரும்புநவொருக்கு அறிவு, �ற்டமுறை்த 
திைன்கள, ்பொதுகொபபு �னவுநிறல ைற்றும் பெயல்திைன் 
ஆகியவற்றை ெைநிறலப்படு்ததுவதற்கு முன்க்டல் 
்பயிற்சிகற்ள வழங்குதல்.

்பொ்ட்ததிட்ட்ததில் உள்ள்டங்கியறவ
 அடிப்பற்டப ்பொதுகொபபு ்பயிற்சி வகுபபுகள:
1. தீ தடுபபு ைற்றும் தீயறைபபு(FPFF)
2. தனிப்பட்ட ்பொதுகொபபு ைற்றும் ெமூகப 

ப்பொறுபபு(PSSR)
3. தனிப்பட்ட உயிர நுட்பங்கள(PST)
4. அடிப்பற்ட முதல்  உதவி (EFA)
5. ்பொதுகொப்பொன  ்பொதுகொபபு க்டறைகளு்டன் 

்பொதுகொவலரகள ்பொதுகொபபுப ்பயிற்சி (STSDSD) 
தகுதி
1. அரசு அங்கீகொரம் ப்பற்ை ்ப்ததொம் வகுபபுப 

ப்பொது்தநதரவில் நதரச்சி விகிதம் 40% - ஆக 
இரு்ததல் நவண்டும். நைலும், கணிதம் ைற்றும் 
அறிவியல் ்பொ்டங்கள உள்ள்டங்கிருக்க நவண்டும் 
ைற்றும் ஆங்கிலப ்பொ்ட்ததில் குறைந்த்படெம் 40% 
ைதிபப்பண்கள ப்பற்றிருக்க நவண்டும்.

(அல்லது)
2. அரசு அங்கீகொரம் ப்பற்ை ்பன்னிபரண்்டொம்  வகுபபுப 

ப்பொது்தநதரவில் (ஏநதனும் ஒரு ்பொ்டபபிரிவில்) 
நதரச்சி விகிதம் 40% - ஆக இரு்ததல் நவண்டும். 
நைலும், ்ப்ததொம் வகுபபில் கணிதம் ைற்றும் 
அறிவியல் ்பொ்டங்கள உள்ள்டங்கிருக்க நவண்டும் 
ைற்றும் ஆங்கிலப ்பொ்ட்ததில் குறைந்த்படெம் 40% 
ைதிபப்பண்கள ப்பற்றிருக்க நவண்டும்.

(அல்லது)
3. DVET-ஆல் அங்கீகரிக்கப்பட்ட ITI ்பொ்டபபிரிவின் 

இறுதியொண்டில் குறைந்த்படெம் 40%  ைதிபப்பண் 
இரு்ததல் நவண்டும். நைலும், ்ப்ததொம் வகுபபு 
அல்லது ்பன்னிபரண்்டொம்  வகுபபு ஆங்கிலப 
்பொ்ட்ததில் 40% ைதிபப்பண் ப்பற்றிருக்க நவண்டும்.

வயது வரம்பு
்பயிற்சி ஆரம்்ப �ொ்ளன்று 
குறைந்த்படெ வயது - 17.5 அதிக்படெ வயது - 25
• குறிபபு: SC/ST ைொைவரகளுக்கு அதிக்படெ வயது 

நைலும் 5 வரு்டம் நீடடிக்கப்படடுள்ளது
ைரு்ததுவ்த நதறவகள
• DGS விதிமுறைகளின்்படி ஒவபவொரு ைொைவரும் 

உ்டல் தகுதி ப்பற்றிரு்ததல் நவண்டும்.
• DGS-ஆல் அங்கீகரிக்கப்பட்ட ைரு்ததுவரொல் ைடடுநை 

்பரிநெொதறன நைற்பகொண்டிருக்க நவண்டும்.
• பதொறலந�ொக்கு ்பொரறவ - உதவியற்ை 1.0 * (6/6) 

சிைந்த கண் ைற்றும் 0.67 * (6/9) ைற்ை கண்; 
ைற்றும் ெொதொரை வண்ை ்பொரறவ Ishihara 
வி்ளக்கப்ப்டம் மூலம் நெொதறன பெயயப்படும்.

• ைொைவரகளுக்கு நிைப ்பொரறவயின்றைநயொ 
அல்லது  இரவுந�ரப ்பொரறவயின்றைநயொ இரு்ததல் 
கூ்டொது.

கொல அ்ளவு: 25 வொரங்கள
வகுபபு கொல விகிதம்
• வரு்ட்ததிற்கு 2 பிரிவுக்ளொக �்ட்ததப்படும். (ஜனவரி 

ைற்றும் ஜீறல)
நெரக்றக பெயல்முறை 
• www.rlins.edu.in என்கிை எங்கள வறலத்ள்தறதப 

்பொரக்கவும்.
முக்கிய அம்ெங்கள 
• இந்தியொவின் பிரதொன க்டல் ்பயிற்சி நிறுவனம்.
• ்பல ஆண்டுக்ளொக க்டற்்பயிற்சியில் முன் அனு்பவம்.
• IR Class மூலம் ISO தரச்ெொன்றிதழ் ப்பற்ை 

நிறுவனம் (ISO 9001:2015)
• �ற்டமுறை ்பயிற்சிக்கு வ்ளொக்ததில் அறைந்திருக்கும்  

(Ship-in-Campus) டி.எஸ்.மீனொடசி எனும் 
முழுறையொன கப்பல் மூலம் ்பயிற்சி 
வழங்கப்படுகிைது.

• ்பயிற்சி பெயவதற்க்கொக முழு ்பணி இயந்திர்தது்டன் 
கூடிய ைொதிரி அறை (Simulators)

• Semi – Olympic அ்ளவிலொன நீச்ெல் கு்ளம்
• அதி�வீன  உ்டற்்பயிற்சிக் கூ்டம் (Gym)
• தனி�்பர  அறையு்டன் கூடிய விடுதி வெதி 
• ஊட்டச்ெ்தது ைற்றும் சீரொன றெவ உைவு 
• Wi-Fi வெதியு்டன் கூடிய விடுதி
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