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I. Foundation Course 

ஃபவுன்டேளன் ட ோர்ஸ் 

This is an entry to the CA Course for the candidates who have appeared for class XII 

examinations. 

இது XII ஆம் லகுப்பு டேர்வு ள் எழுேி ோணலர் ளுக்கு சிஏ ட ோர்ஸில் நுழறலேற் ோன 

லோய்ப்பு. 

Steps under Foundation Route...  

ஃபவுன்டேளன் லறிில் CA ட ோர்ஸில் நுழறலேற் ோன லறி ள்... 

 

 Register with Board of Studies (BOS) after appearing in Class XII examination.  

 XIIஆம் லகுப்பு டேர்லிற்கு பிமகு டபோர்ட் ஆஃப் ஸ்ேடீஸில் (BOS) ரஜிஸ்ேர் 

ரசய் டலண்டும் 

 Complete four months study period (i.e. register till 30th June / 31st Dec.)  

 நோன்கு ோேம்டேர்வுக்கு படிக்  டலண்டும்(அேோலதுஜூன் 30/டிசம்பர் 31லது லழ 

ரஜிஸ்ேர் ரசய் டலண்டும்.) 

 Qualify Class XII examination (if not done earlier)  

 XII ஆம் லகுப்பு டேர்லில் டேர்ச்சி ரபமடலண்டும்  (ஏற் னடல டேர்ச்சி 

ரபமோலிட்ேோல்) 

 Appear for Foundation examination in November/May after passing +2 

Examination.  

 +2 டேர்லில் டேர்ச்சி ரபற்ம பிமகு நலம்பர் /ட ோேங் ரில் லயம் ஃபவுன்டேளன் 

டேர்ழல எழுேடலண்டும். 

 Qualify Foundation Course.  

 ஃபவுன்டேளன் ட ோர்ஸில் டேர்ச்சி ரபமடலண்டும். 

 Register with the BOS for the Intermediate Course.  

 இன்ேர்ீடிடட் ட ோர்ஸிற் ோ  BOSல் ரஜிஸ்ேர் ரசய் டலண்டும். 

 Complete 8 months of study course.  

 8 ோேக்  ல்லிப் பிற்சிழ பூர்த்ேி ரசய் டலண்டும். 

 Appear and Pass in either or both Groups of Intermediate Course.  



 இன்ேர்ீடிடட் ட ோர்ஸில் ஏடேனும் ஒய குயப்பிடயோ அல்யது இண்டு 

க்யப்பிலும் எழுேி டேர்ச்சி ரபம டலண்டும். 

 Successfully complete Four Weeks Integrated Course on Information Technology 

and Soft Skills (ICITSS) any time after registering for Intermediate Course but 

before commencement of the Practical Training.  

 இன்ேர்ீடிடட் ட ோர்ஸில் ரஜிஸ்ேர் ரசய்ே பிமகு , ப்ோக்டிக் ல் டிரினிங் 

ரேோேங்குலேற்கு பன்னோல் உள்ர  ோயத்ேில் நோன்கு லோ இன்ே ிடட்ேட் 

ட ோர்ஸ் ஆன் இன்ஃபர்டளன் ரேக்னோயஜி அன்ட் ழோப்ட் ஸ் ில்ழழ 

(ICITSS)பூர்த்ேி ரசய்டலண்டும். 

 Register for Three Years Practical Training on passing either or both the Groups 

of Intermediate Course.  

 இன்ேர்ீடிடட் ட ோர்ஸில் ஒன்டமோ அல்யது இண்டு க்யப் ரில் டேர்ச்சி 

ரபற்மவுேன் பன்ய லயே ப்ோக்டிக் ல் டிரினிங் ிற்கு ரஜிஸ்ேர் ரசய் 

டலண்டும். 

 Register for the Final Course after qualifying both the Groups of Intermediate 

Course.  

 இன்ேர்ீடிடட் ட ோர்ஸின் இண்டு க்யப் ரிலும் டேர்ச்சி ரபற்மவுேன் 

ஃழபனல் ட ோர்ஸிற் ோ  ரஜிஸ்ேர் ரசய்டலண்டும். 

 Successfully complete Four Weeks Advanced Integrated Course on Information 

Technology and Soft Skills (AICITSS) during the last two years of Practical 

Training but before appearing for Final Examination. 

 ப்ோக்டிக் ல் டிரினிங் ின்  ழேசி இண்டு லயேங் ரில் , ஃழபனல் டேர்லிற்கு 

பன்னர் நோன்கு லோ அட்லோன்ச்டு இன்ே ிடட்ேட் ட ோர்ஸ் ஆன் 

இன்ஃபர்டளன் ரேக்னோயஜி அன்ட் சோஃப்ட் ஸ் ில்ழழ (AICITSS) பூர்த்ேி 

ரசய்டலண்டும். 

 

 

 

 

 

 



How to join Foundation Course: 

ஃபவுன்டேளன் ட ோர்ஸில் டசர்லது எப்படி: 

 Candidates who wish to pursue Chartered Accountancy Course can register for 

Foundation Course after appearing in Class 12th examination. 

 பட்ழேக்  ணக் ோரர் ட ோர்ஸில் டச நிழனக்கும் ோணலர் ள் 12ஆம் லகுப்பு 

டேர்வு எழுேி பிமகு ஃபவுன்டேளன் ட ோர்ஸிற்கு ரஜிஸ்ேர் ரசய்யோம். 

 Candidate has to register for Foundation Course by filling Online Registration 

Form available on ICAI website (www.icai.org) in “Course Registration Forms” 

under “Students tab”. 

 ஃபவுன்டேளன் ட ோர்ஸில் ரஜிஸ்ேர் ரசய்லேற் ோ , 

ICAI(www.icai.org)லழயத்ேரத்ேில் “ட ோர்ஸ் ரஜிஸ்ட்டளன் ஃபோர்ம்ஸ் ” 

என்பேன்  ீழ் “ஸ்டூேண்ட்ஸ் ேோப் ” என்பேில் இயக்கும் ஆன்ழயன் 

ரஜிஸ்ட்டளன் ஃபோர்ழ பூர்த்ேி ரசய்யோம்.  

 While filling the online form, candidates should take care of the following  

 ஆன்ழயன் ஃபோர்ழ பூர்த்ேி ரசய்யும்டபோது, ோணலர் ள் இலற்ழம  லனிக்  

டலண்டும் 

 After filling the Online Form pay the required fees online using the payment 

gateway.  

 ஆன்ழயன் ஃபோர்ழ பூர்த்ேி ரசய்ேவுேன் டபரன்ட் ட ட்டல பயம் டேழலோன 

 ட்ேணத்ழே ஆன்ழயனில் ரசலுத்ேடலண்டும். 

 On successful payment, system will automatically generate the Form, which is to 

be printed. 

 டபரன்ட்  ிழேத்ேவுேன்,  ம்ப்யூட்ேர் ேோனோ டல ஃபோர்ழ  ோட்டும், இழே 

ப்ோின்ட் எடுத்துக் ர ோள்ரடலண்டும். 

Following documents are to be submitted to concerned Regional Office within 7 

days of the date of online registration alongwith the print out of the online 

registration form, duly signed by the candidate.  

ஆன்ழயன் ரஜிஸ்டிடளன் ரசய்ே 7 நோட் ளுக்குள் பின்லயம் ேோக்குரன்ட் ள் 

ப்ோின்ட் ரசய்து ோணலனின் ழ ரோப்பிட்ே ஆன்ழயன் ரஜிஸ்டிடளன் 

ஃபோர்ம் ஆ ிழல குமிப்பிட்ே ோீஜனல் அலுலய த்ேில் ஒப்பழேக் ப் 

பேடலண்டும். 

ோீஜனல் அலுலய த்ேில் ஒப்பழேக் ப்பேடலண்டிழல: 

 The duly signed printout of online successful registration form in hard copy.  

http://www.icai.org/


 ஆன்ழயன் ரஜிஸ்டிடளன் ஃபோர்ம் ப்ோின்ட் ரசய்ேது டலண்டும்.  

 Attested copy of Admit Card / Mark sheet of Class 12th examination issued by 

the respective Board.  

 அட்ிளன்  ோர்டு  / 12 ஆம் லகுப்பு ோர்க் ளீட் ஆ ிலற்ழம அட்ரேஸ்ட் ரசய் 

பிேி டலண்டும்.  

 One recent colour photograph (affixed on the printout of the online successful 

registration form)  

 ஒய அண்ழில் எடுத்ே டபோட்டேோ (ப்ோின்ட் ரசய்ப்பட்ே ஆன்ழயன் 

ரஜிஸ்டிடளன் ஃபோர்ில் ஒட்ே டலண்டும்) 

 Attested copy of proof of Nationality, if student is a foreigner.  

 ோணலன் ரலரிநோட்ழே டசர்ந்ேலனோ  இயந்ேோல், டநளனோலிட்டி சோன்மின் 

அட்ரேஸ்ேட் பிேி டலண்டும். 

 Attested copy of proof of special category certificate i.e SC/ST, OBC, Differently 

abled.  

 SC/ST, OBC, ோற்யத்ேிமனோரி டபோன்ம சிமப்பு பிோிலினயக்கு, அேற் ோன 

சோன்மின் அட்ேஸ்ேட் பிேி டலண்டும்.  

 Attested copy of the 10th Marksheet / Admit Card of 10 th class indicating the 

Name & Date of Birth. 

  ரபர் ற்யம் பிமந்ே டேேி ஆ ிலற்ழமக் ர ோண்ே 10ஆலது ோர்க் ளீட்  / 

10ஆலது அட்ிளன்  ோர்டின் அட்ேஸ்ட் ரசய்ே பிேி டலண்டும். 

 On completion of the registration process, the study material will be sent to the 

candidates through Centralized Dispatch System (CDS). 

 ரஜிஸ்டிடளன் ரசல் ள் பூர்த்ேி ரசய்ப்பட்ேவுேன், ரசன்ட்ழயஸ்டு 

டிஸ்போட்ச் சிஸ்ேம்(CDS) பயம் ோணலர் ளுக்கு புத்ே ங் ள் அனுப்பப்படும். 

 

Registration Fees  

Candidate has to register by payment of the fees as per the below chart... 

 

 

ரஜிஸ்டிடளன்  ட்ேணம் 



 ீடற ர ோடுக் ப்பட்டுள்ர அட்ேலழணக்கு ஏற்ப ோணலர் ள் ரஜிஸ்ேர் 

ரசய்லேற் ோன  ட்ேணத்ழே அரிக் டலண்டும்... 

 

 


