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கேடில் விழுச்செல்்வம் ேல்வி ஒரு்வற்கு
மாடல்்ல மற்்றை ய்்வ.

- திருக்குறைள்.

ேல்வி ஒனகறை அழி்வற்றை ்செல்்வமாகும் அதற்கு ஒப்ான
சிறைநத ்செல்்வம் க்வறு எதுவும் இல்்்ல.

- ே்்லஞர் உ்ை.
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மேல்நி்்லக் ேல்வி்யப ்டித்துக்்ோண்டிருக்கும் மாண்வர்ேள் முன நிற்கும் முக்கியக் 
கேள்வி, அடுத்து எனன ்டிக்ே்லாம்? என்துதான! 

எனன ்டிக்ே்லாம்? என்்த முடிவு்செய்வதற்கு முனனதாே ஒரு மாண்வர், தன்னப 
்ற்றிப புரிநது்ோள்்ள க்வண்டும். தன்னப புரிநது்ோள்ளுதல் என்து தனது விருப்ம், 
்டிக்கும் திறைன, திறை்ம, குடும்்ச சூழ்நி்்ல க்ானறை்வற்்றைத் ்தரிநது்ோள்ளுதல் 
ஆகும். அதனபினபு, எநதப ் டிபபில் கசெை்லாம்? அதற்ோன ்வாயபபுேள் எங்கு உள்்ளன? 
என்ன்வற்்றைப புரிநது்ோண்டு அடுத்து எனன ் டிக்ே்லாம்? என்து குறித்து மாண்வர்ேள் 
முடி்்வடுக்ே க்வண்டும். 

்ள்ளிக்ேல்வி்ய முடிக்கும் மாண்வர்ேள், உயர்ேல்விப ்டிப்்த் ்தாடர்்வதனமூ்லம், 
நல்்ல க்வ்்லயில் கசெர்நகதா, ்தாழில் மு்னக்வாைாேக்வா, சுய்தாழில் ்தாடங்கிகயா, 
தமது முனகனற்றைத்திற்கும் செமூே முனகனற்றைத்திற்கும் ்ங்ேளிக்ே முடியும். 

தனிமனிதனின ஒவ்்வாரு சொத்னக்கும் ் ள்ளிக்ேல்விகய அடித்த்ளமாே வி்ளங்கு்வதால் 
மாண்வர்ேளுக்கேற்றை உயர்ேல்வி ்வாயப்் உரு்வாக்கித் தரு்வதில் ் ள்ளிக்ேல்வி முக்கியப 
்ங்ோற்றுகிறைது. 

செமத்து்வம், செமூேநீதி ஆகிய்வற்றின அடிப்்டயில் அ்னத்து மாண்வர்ேளின உயர்ேல்விக் 
ேன்்வ நன்வாக்கும் ்வ்ேயில் இநதப புத்தேம் உரு்வாக்ேப்ட்டுள்்ளது. இதன ் தாடர்சசியாே, 
உயர்ேல்வி ் தாடர்்ாே மாண்வர் மனதில் எழும் ஐயப்ாடுேளுக்குத் தகுநத ஆக்லாசெ்னே்்ள 
்வழங்ே ் ள்ளிேள்கதாறும் உயர்ேல்வி, க்வ்்ல்வாயபபு ்வழிோட்டி ஆக்லாசெ்ன ் மயங்ேள் 
ஏற்்டுத்தப்ட்டுள்்ளன. த்்லசிறைநத ஆசிரியர்ே்்ளக் ்ோண்டு நிர்்வகிக்ேப்டும் இநத 
்மயங்ேள், மாண்வர்ேளுக்கு உரிய ்வழிோட்டுத்்ல ்வழங்குகிறைது, கமலும் உயர்ேல்விப 
்டிபபுேள், மாண்வர் கசெர்க்்ேமு்றை, நு்ழவுத்கதர்வுேள், ேல்வி உதவித்்தா்ே, உரிய 
க்வ்்ல்வாயபபு க்ானறை தே்வல்ே்்ள நான முதல்்வன இ்ணயத்ளம் (naanmudhalvan.
tnschools.gov.in) ்வாயி்லாே ்வழங்கு்வதற்கும் ்வழி்வ்ே ்செயயப்ட்டுள்்ளது.

குடும்்ச சூழ்நி்்ல ோைணமாே உயர்ேல்வி்யத் ் தாடை முடியாத மாண்வர்ேளுக்கு க்ாட்டித் 
கதர்வுே்்ள எழுதவும், ்தாழில்திறைன ்யிற்சிே்்ளப ்்றைவும், ்தா்்லநி்்லக்ேல்வி 
மூ்லம் உயர்ேல்வி்யப ்்றைவும் ்ல்க்வறு ஆக்லாசெ்னே்்ள இம்்மயம் ்வழங்கும்.

அ்னத்து மாண்வர்ேளும் நல்்ல உயர்ேல்வி ் ்று்வதன மூ்லம் தம் ்வாழ்க்்ேத் தைத்்த 
கமம்்டுத்திக்்ோண்டு செமுதாயத்திற்குப ் ங்ேளிக்ே இநத ்வழிோட்டி ் மயம் து்ணநிற்கும். 
இநத முயற்சிேள் அ்னத்தும், மாண்வர்ேளின எதிர்ோ்லத்துக்குத் தி்செோட்டும் ேருவியாே 
இருக்கும் என்தில் ஐயமில்்்ல. 

அ்னத்து மாண்வர்ேளும் தனனம்பிக்்ேகயாடு ் ்வற்றிப்டிேளில் உயரு்வதற்கு ்வாழ்த்துேள்! 

Uyar Kalvi - Book - CR-4.indd   5 4/19/2022   10:03:36 PM

DRAFT



உங்ேளிடம் இருக்ே க்வண்டிய்தல்்லாம் ஒனறுதான! தன்னத் 
தான அறிதலின முதல் ேட்டத்தில் எனன்வாே இருக்கிகறைாம் 

எனறு கயாசிப்்தத் தாண்டி எனன்வாே ஆே விரும்புகிகறைாம் 
எனறை இ்லக்்ே கநாக்கிய ்யணகம ேனவுேள் ்மயப்டும் 

ோ்லத்திற்கு ்வழி்வகுக்கும்!
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தற்க்ாது கமல்நி்்லப ்ள்ளிேளில் ்டிக்கும் 
மாண்வர்ேளுக்கு 11, 12ஆம் ்வகுபபுேள் 
முக்கியமான்்வ. ஒருபுறைம் ் ்ாதுத்கதர்வுேளில் 
சிறைப்ான கதர்சசி ் ்றைக்வண்டும். அகத கநைத்தில், 
அடுத்து, நாம் எனன ் செயய க்வண்டுகமா அ்த 
கநாக்கிய ்யணத்்தயும் திட்டமிட க்வண்டும்.

இதற்்ேல்்லாம் அடிப்்டயில் கத்்வப்டு்வது 
நம்்ம நாம் உணர்்வதுதான. நம்்ம நாம் 
உணர்்வது என்்த இைண்டுவிதமாேப ் ார்க்ே்லாம்.

l ஒனறு: நாம் தற்க்ாது எனன்வாே இருக்கிகறைாம் 
என்்தத் ்தரிநது்ோள்்வது.

l இைண்டு: இ்லக்கு கநாக்கிய ்யணத்திற்கு 

நம்்ம நாம் எப்டிச ்செதுக்கிக்்ோள்்ளப 
க்ாகிகறைாம் என்்தத் திட்டமிடு்வது.

இன்றைக்கு நம் ேண்முன இருக்ேக்கூடிய 
செ்வால்ே்்ளவிட அதிேப்டியான ்வாயபபுேளும் 
உள்்ளன. உயர்ேல்வி ் தாடர்்ான அைசின ் ல்க்வறு 
திட்டங்ேள் உள்்ளன. ்வழிோட்ட ் ்லரும் உள்்ளனர். 

உங்ேளிடம் இருக்ேக்வண்டிய்தல்்லாம் ஒனறுதான! 
தன்னத் தான அறிதலின முதல் ேட்டத்தில் 
எனன்வாே இருக்கிகறைாம் எனறு கயாசிப்்தத் 
தாண்டி எனன்வாே ஆேவிரும்புகிகறைாம் எனறை 
இ்லக்்ே கநாக்கிய ்யணகம, ேனவுேள் 
்மயப்டும் ோ்லத்திற்கு ்வழி்வகுக்கும்! 

S – Strength 
என்னுடைய பலம்

W – Weakness 
என்னுடைய பலவீனம்

C – Challenges 
என் முன்னனால் இருக்கும் 
சவனால்்கள்

O – Opportunities 
எனக்கு இருக்்கக்கூடிய 

வனாய்ப்பு்கள்

கற்றல் ம�ோககஙகள்
l நம் கநைத்்த நம் ்ேயில் எடுப்து ்ற்றித் ்தரிநது்ோள்ளுதல்.

l நம் உணர்சசிே்்ளக் ்ேயா்ளக் ேற்றுக் ்ோள்ளுதல். 

l நம் ்வாழ்வில் ்நருங்கிய உறைவில் உள்்ள ்்ற்கறைார், நண்்ர், மற்றை 
்்ரிய்வர்ேளுடன உறைவுே்்ள எப்டிப க்ணு்வது என்து ்ற்றித் 
்தரிநது்ோள்ளுதல்.
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பலம் – ் டிப்தில் ஆர்்வம் இருக்கிறைது. என நா்்ள 
எனனால் நனகு திட்டமிட முடிகிறைது. ்வ்ளரி்ளம் 
்ரு்வத்தில் ்வைக்கூடிய மன ஊசெ்லாட்டங்ே்்ளக் 
்ேயா்ள முடிகிறைது.
பலவீனம் – ்டிபபில் ஆர்்வம் இருநதாலும், 
எனக்குள் உள்்ள சி்ல ்ழக்ே்வழக்ேங்ேள், 
என்னப பினனுக்கு இழுக்கினறைன. ் ேக்சி்யப 
்யன்டுத்து்வது, ்தா்்லக்ோட்சி ்ார்ப்து, 
நண்்ர்ேளின ்வற்புறுத்த்லால் வீணாேச சுற்றித் திரிய 
கநரிடு்வது, உணர்வுே்்ளக் ் ேயா்ள முடியாமல் 
இருப்து க்ானறை ்ல்க்வறு ோைணங்ேள், 
திட்டமிட்ட்டி ்டிக்ே முடியாமல் தடுக்கினறைன. 
வோய்ப்புகள் – எனது உயர்ேல்வி்யத் திட்டமிட 
்்ல ்வழிேள் உள்்ளன. ்ள்ளியிலும் ்ள்ளிக்கு 
்்வளியிலும் ்வழிோட்டிேள் இருக்கினறைனர். 
சவோல்கள் – இ்லக்குே்்ளத் திட்டமிட 
முடியவில்்்ல. புறைத்கத உள்்ள ்்லவும் என 
ே்வனத்்தத் தி்செ திருபபுகினறைன.
கமற்குறிபபிட்ட்்வ அ்ன்வரின ்வாழ்க்்ேயிலும் 
உள்்ள்்வதான. ஆனால் இ்தத் தாண்டியும், 
்்லைால் இன்றைக்குச சி்ல உயைங்ே்்ள எட்ட 
முடிநததற்குக் ோைணம், அ்வர்ே்ளால் அ்வர்ேள் 
்வாழ்க்்ே்யக் ்ேயில் எடுக்ே முடிநததுதான. 
வோழக்க்ைக ்கயில் எடுககத் மே்வப்படுவது:  

l நம் கநைம் மீதான நம் 
ேட்டுப்ாடு. 

l உணர்சசிே்்ளக் ்ேயா்ளத் 
்தரி்வது. 

l உறைவுே்்ளத் தக்ே்்வத்துக் 
்ோள்்வது. 

இதற்கும் உயர்ேல்வி்ய 
கநாக்கிய நம் ்யணத்திற்குமான 
்தாடர்பி்னப ்ார்க்ே்லாம்.

எல்க்லாருக்குகம ஒரு நாள் என்து 
24 மணி கநைம்தான. அ்தச செரி்வை 
்யன்டுத்திக்்ோள்்்வர்ே்ளால், அ்த எப்டிச 
்செயய முடிநதது? அ்வர்ேள் கநைத்்தத் 
திட்டமிடவில்்்ல. அ்வர்ேள் ்வாழ்க்்ே்ய 
அ்வர்ேள் ் ேயில் எடுத்ததால், கநைம் அ்வர்ேள் 
்ேயில்! நம் ்வாழ்க்்ே்ய நம் ்ேயில் 
எடுக்ே முடியாவிட்டால், கநைம் நம்்ம 
ஆட்்ோண்டுவிடும்.

வனாழக்ட்கடயப் பயனுள்்ளதனா்க மனாற்ற 
நேரதடதச் சரியனான ஆக்்கப்பூரவ வழியில் 
சசலுததநவண்டும். ேனாம் வீணனா்கக் 
்கழிக்கும் நேரங்கள், ேம்டம வனாழக்ட்கயில் 
பின்னுக்குத தள்ளிவிடும். நேரதடத வீண் 
சசய்வது நதனால்வி, பயம், வருததம், 
அழுட்க நபனான்்ற எதிரமட்ற உணரவு்கட்ளக் 
குவிக்கும். மகிழச்சி, ஆச்சரியம், சேகிழச்சி 
நபனான்்ற ேல்ல உணரவு்கள் - படிப்பிலும், 
வனாழக்ட்கயிலும் ஈடுபனாடடையும் 
ஆரவதடதயும் ஏறபடுததும். 
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ேன்னத் ேோன அறிேல் எனபது,

• நம் ்்லம், ்்லவீனம், ்வாயபபுேள், செ்வால்ேள் 

்ற்றி அறி்வது.

• நம்்ம நாம் செரியாே உரு்வாக்கிக் ் ோள்்வதன 

மூ்லம், நம் கநைத்்த, நம் உணர்வுே்்ளச 

செரியாேக் ்ேயாள்்வது.

• ்்ற்கறைாருடன / ் ்ரிய்வர்ேளுடன இ்ணநது 

நம் ேனவுே்்ள நி்றைக்வற்றும் ்செயல் 

உத்திே்்ளப ்யன்டுத்து்வது.

்வாழ்க்்ே்யப ் யனுள்்ளதாே மாற்றை கநைத்்தச 
ஆக்ேபபூர்்வமான ்வழியில் ்செலுத்தக்வண்டும். 
நாம் வீணாேக் ேழிக்கும் கநைங்ேள், நம்்ம 
்வாழ்க்்ேயில் பினனுக்குத் தள்ளிவிடும். கநைத்்த 
வீண்்செய்வது கதால்வி, ் யம், ்வருத்தம், அழு்ே 
க்ானறை எதிர்ம்றை உணர்வுே்்ளக் குவிக்கும். 
மகிழ்சசி, ஆசசெரியம், ்நகிழ்சசி க்ானறை நல்்ல 
உணர்வுேள் ்டிபபிலும், ்வாழ்க்்ேயிலும் 
ஈடு்ாட்்டயும் ஆர்்வத்்தயும் ஏற்்டுத்தும். 
ஆேக்வ, ்வ்ளரி்ளம் ் ரு்வத்தில் உள்்ள நாம் நமது 
்்லவீனத்்தக் ேண்டறிநது அ்வற்்றைப ் ்லமாே 
மாற்றை கநைத்்தக் ேட்டுக்குள் ்்வத்திருப்தும், 
உணர்வுே்்ளக் ் ேயா்ளத் ்தரிநது்ோள்்வதும் 
மிேவும் அ்வசியம். இ்தபக்ால், உறைவுே்்ளச 
சீைாேக் ேட்ட்மத்துக் ் ோள்்வதும் மிே முக்கியம்.

உ்றவுக்ை ஆம�ோககிைேோகக கட்ட்ேத்துக 
ககோள்வது 
உயர்ேல்வி குறித்துப ்்ற்கறைாரின ேனவுேளும் 
பிள்்்ளேளின ேனவுேளும் ்்வவக்வறைாே 
இருக்ேக்கூடும். இைண்டு க்ருக்குமான ேனவுேள், 
்கிைப்ட்ட ேனவுே்ளாே இருபபின ் யணம் சு்ல்ம்.

இதற்குப ்்ற்கறைாருக்கும் மாண்வருக்கும் 
கத்்வப்டு்வது செரியான தே்வல் ்வழிோட்டி 
மட்டுமல்்ல, ஒருமித்த முடிவுே்்ள எடுப்தற்ோன 
உறைவுத்த்ளமும்கூட. இதற்கு நமக்கு மூனறு 
்செயல்உத்திேள் ்யன்டும். 

1. கபறம்றோம�ோ ேோணவம�ோ ஒருவ்� ஒருவர் 
கு்்றகூ்றோேல், அதிகோ�ேோகப் மபசோேல், ேோன 
உணர்வ்ே கவளிப்படுத்துவது.

எ.ோ: நீ எனன ்டிசசுக் கிழிக்ேபக்ாகறை? நான 
்சொல்கறைன கேளு, 

உங்ேளுக்கு எனன ் தரியும்? என்து மாதிரியான 
க்ச்செத் தவிர்க்ே க்வண்டும்.

எனக்கு இது ் ்ாருநதும் என நான நி்னக்கிகறைன 
எனறு கூறை்லாம். 

எனக்குப ்்ாறியியல் ்டிபபுப ்்ாருநதுமா? 
என்து ் தரியவில்்்ல என்லாம். இநதத் து்றையில் 
கசெர்நது ் டித்தால் எனக்கு மகிழ்சசியாே இருக்கும், 
நான மனம் விரும்பிப ் டிபக்ன எனறு கூறை்லாம்.

2. மபசோேல் மபசுமவோம் / கோது ககோடுத்துக 
மகடமபோம். 
உறைவுத்த்ளத்்த கமம்்டுத்தச ் சொற்ே்்ளவிடப 
்்லமான்்வ ்செயல்ேள்!

்்ற்கறைாரும் மாண்வரும் ஒரு்வ்ை ஒரு்வர் 
அ்லட்சியப்டுத்தக் கூடாது. ஒரு்வர் க்சும்க்ாது 
மற்றை்வர் குறுக்கே க்சொமல் ோது்ோடுத்துக் 
கேட்ேக்வண்டும். க்வ்்லே்்ளப ்கிர்்வது, 
ஒனறைாே உண்வருநது்வது, அன்ாே ஆதை்வாே 
இருப்து என்்்வ ஒரு்வருக்கு மற்றை்வர் மீதான 
அன் ,் அக்ே்றை்யப ்்லப்டுத்த உதவும்.

3. பி்றர் நி்லயில் நினறு புரிந்துககோள்வது
பிள்்்ளேள் நி்்லயில் நினறு, அ்வர்ேள் ேனவுேள் 
எனன என்்தப ்்ற்கறைார் புரிநது்ோள்்ள 
க்வண்டும். ்்ற்கறைார், நம் நன்மக்ோேத்தான 
்சொல்கிறைார்ேள் என அ்வர்ேள் நி்்லயில் இருநது 
புரிநது்ோள்்ள பிள்்்ளேள் முயற்சி ்செயய 
க்வண்டும்.
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l மாண்வர்ேளுக்கு இநத அமர்வி்ன 
வி்ளக்கு்வதற்கு முன, ஆசிரியர்ேள், இநதச 
்செயல்தாள்ே்்ளச ் செயது ் ார்ப்து நல்்லது.

l ்யிற்சி ்செயது ்ார்க்கும்க்ாது, நமக்கும் 
மாண்வர்ேளுக்குள் சி்ல செநகதேங்ேள் 
்வைக்கூடும். ஆழ்நது உள்்வாங்கிச சிநதித்துத் 
்தளிவு ் ்ற்றைால்தான இநதப ் யிற்சி்யச 
்செயய மாண்வர்ேளுக்கு உத்வமுடியும்.

l தே்வல்ேள் ்தாடர்்ான ்செயதிே்்ளப 
்கிர்்வது செற்கறை எளிது. நம்்ம உள்கநாக்கிப 
்ார்க்கும் ்யிற்சி என்தால் ேருத்துே்்ள 
ஆசிரியர்ேளும் முழு்மயாே உள்்வாங்கினால் 
தான மாண்வர்ேளுக்குக் ேடத்த முடியும். 

l இப்டிச ் செய்வது, ் யிற்சிே்்ளச ் செயயும் 
க்ாது மாண்வர்ேளுக்கு ்வைக்கூடிய 
செநகதேங்ே்்ளத் தீர்க்ேவும், ்வழிோட்டவும் 
உதவும்.

l தன்னத் தான உள்கநாக்கிப ்ார்க்கும் 
்யிற்சி என்தால், சி்லர் இதற்குள் க்ாேத் 
தயங்ேக்கூடும். சி்லர், தான எழுதிய்தப 
்கிைத் தயங்ேக்கூடும். 

l மாண்வர்ேள், முழுமனகதாடு இநதப 
்யிற்சி்யச ் செய்வதுதான முக்கியம். ் கிை 
விரும்்ாத்வர்ேள் ்கிை க்வண்டியதில்்்ல. 
ஆனால், ்யிற்சி்யச ்செய்வது மிே 
முக்கியம் எனறை ேருத்்த ஆணித்தைமாேப 
்திவிடுங்ேள். 

ம��த்்ே கவறறிககோள்!
எல்க்லாருக்கும் ஒருநாள் 24 மணி கநைம்தான! அ்தச செரி்வைப ்யன்டுத்தினால் ்வாழ்க்்ே 
மகிழ்சசியாே அ்மயும். உனனு்டய நா்்ள நீ எப்டிக் ேழிக்கிறைாய? இநத அட்ட்வ்ண மூ்லம் 
அ்தத் ்தரிநது்ோள்க்வாமா? ஒரு தனித்தாளில் 24 மணி கநைத்்தப ்ட்டியலிடவும் (அடுத்த 
்க்ேத்தில் உள்்ளது க்ால்) குறிபபிட்ட கநைத்தில் நீ எனன ்செயதாய என்்த எழுதி அதற்ோன 
குறிபபு 1/2/3 குறிபபிடவும். அநதச ் செய்்ல, 1) ஆக்ேபூர்்வ ்வ்ளர்சசிச ் செயல்்ாடு, 2) இ்்ளப்ாறுதல் 
3) பினகனாக்கி இழுக்கும் ் செயல்்ாடு எனறை ்வ்ேப்ாட்டிற்குள் எ்தச கசெர்நதது எனக் குறிபபிடவும். 

இநத மூனறு ்செயல்்ாடுே்்ள முதலில் புரிநது்ோள்க்வாமா?

குறிப்பு 1 - ஆககபூர்வ வைர்ச்சிச் கசைல்போடு – உங்ேள் ்வாழ்க்்ேயின ்வ்ளர்சசிக்குப 
்யன்டுத்தப்ட்ட கநைம், ஆக்ேபூர்்வ ்வ்ளர்சசிச ்செயல்்ாடு. 

குறிப்பு 2- இ்ைப்போறுேல் – ்ேக்சி அல்்லது ்தா்்லக்ோட்சி்ய அ்ைமணி கநைம் 
்யன்டுத்தினால் அது இ்்ளப்ாறைல். 

குறிப்பு 3 - பினமனோககி இழுககும் கசைல்போடு – ்ேக்சி அல்்லது ்தா்்லக்ோட்சி்ய 
2,3 மணி கநைத்திற்கு கம்லாேத் ்தாடர்நது ்யன்டுத்தினால் அது பினகனாக்கி 
இழுக்கும் ்செயல்்ாடு. 
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உங்ேள் ் ட்டிய்்ல நீங்ேக்ள அ்லசிப ் ாருங்ேள் - எதற்ோன கநைம் அதிேமாே உள்்ளது? ஆக்ேபபூர்்வமான 
்வ்ளர்சசிச ்செயல்்ாட்டுக்கு எனறைால் கநைம் உங்ேள் ்வசெப்ட்டுவிட்டது எனறு அர்த்தம்.  

கநைம் நான எனன ்செயகதன? குறிபபு – 1/ 2/ 3

ோ்்ல

6.00 – 7.00 (எ.ோ.)  ்செயதித்தாள் ்டித்தல் ஆக்ேபூர்்வ ்வ்ளர்சசிச ் செயல்்ாடு

7.00 – 8.00

8.00 – 9.00

மா்்ல

6.00 – 7.00

7.00 – 8.00

8.00 – 9.00

உணர்வுேள் ்ற்றிய ்திவு

அ ஆ

ோ்்லயில் எழுநத ்்ாழுது இருநத உணர்வு 

பிற்்ேலில் இருநத உணர்வு 

மா்்லயில் இருநத உணர்வு  

இைவில் தூங்கும் முனபு இருநத உணர்வு

உணர்வுக்ைப் புரிந்துககோள்ளுேல்
ஒருநாளின ஒவ்்வாரு ் ்ாழுதிலும் உங்ேள் உணர்வுேள் (உற்சொேம், கோ்ம், மகிழ்சசி, ் யம், ே்வ்்ல, நி்றைவு) 
எனன்வாே இருக்கினறைன? கநர்ம்றை உணர்வுேள் ஒவ்்வானறும் கநர்ம்றை நிேழ்வுேக்ளாடு ் தாடர்பு்டயன. 
இனறு இநத க்வ்்ல்யச ்செயது முடிக்ே க்வண்டும் என நி்னத்கதன. முடித்துவிட்கடன. அபக்ாது 
உங்ேளுக்கு ஏற்்டும் உணர்வு – மகிழ்சசி/திருபதி. 

இனறு 10 ்க்ேங்ேள் ்டிக்ேக்வண்டும் என நி்னத்கதன, 2 ்க்ேங்ேள் மட்டுகம ்டித்கதன. அபக்ாது 
உங்ேளுக்கு ஏற்்டும் உணர்வு – ்வருத்தம்/ கதால்வி உணர்வு. இவ்வாறு ஒவ்்வாரு ்செயல்ேளின மூ்லமும் 
்ல்க்வறு உணர்வுேள், நமக்கு ஏற்்டும். கீழுள்்ள அட்ட்வ்ணயில் உங்ேள் உணர்வுே்்ளப ் திவு ் செயக்வாமா?

அட்ட்வ்ணயில், அ - ்குதியில் ்ோடுக்ேப்ட்டுள்்ள ஒவ்்வாரு ்்ாழுதுக்கும் கநற்று உங்ேள் உணர்வு 
எனன்வாே இருநதது என்தற்கு ஏற்றை முேக்குறிபபுப ்டத்்த (Emoji) அட்ட்வ்ணயில் ஆ - ்குதியில் 
அதற்குரிய இடத்தில் குறிபபிட க்வண்டும்.

மகிழ்சசியான உணர்வுேள் உங்ே்்ள உற்சொேப்டுத்து்வ்தயும் ்வருத்தமான உணர்வுேள் உங்ே்்ளக் 
ே்வ்்லயில் ஆழ்த்து்வ்தயும் உணர்நதிருபபீர்ேள். எதிர்ம்றை உணர்வுேளில் உழனறு ்ோண்டு 
இருக்ோமல் அதிலிருநது விடு்டும் ்யிற்சி்யத் ்தாடர்நது ்செயதால், இ்லக்குே்்ள எளிதில் 
அ்டயமுடியும். அதற்கேற்் நமது ்செயல்ே்்ள/நிேழ்வுே்்ளச செற்கறை மாற்றிக் ்ோள்்ள்லாம்

உற்சொேம் கசொேம்    கோ்ம்     மகிழ்சசி   ்வருத்தம்  ்்வறு்ம  கசொர்வு   குழப்ம் ்்ருமிதம்   ்யம்    ே்வ்்ல அழு்ே
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நிகழவு: இன்றைக்கு இயற்பியல் ்ாடத்தில் 20 ்க்ேங்ேள் ்டிக்ே நி்னத்கதன. 10 ்க்ேங்ேள்தான ்டிக்ே 
முடிநதது.

இ்ே ஒடடிை உணர்வு: ்வருத்தம், கதாற்றுபக்ான உணர்வு.

இதற்கு கநர் எதிைான உணர்வி்ன எழுதுங்ேள்.

ம�ர் எதி�ோன உணர்வு: ்வருத்தமில்்்ல, ் ோஞசெம் மனதிருபதி. இநத உணர்வு ்வைக்வண்டு்மனறைால் சிநத்ன 
எப்டி இருக்ே க்வண்டும்?

சிந்ே்ன: 10 ்க்ேங்ேள் நனறைாேப புரிநது ்டித்கதன. நா்்ள இ்த 15 ்க்ேங்ேள் எனறு தீர்மானிபக்ன. 
எனனால் முடியும் எனறை நம்பிக்்ே எனக்கு உண்டு. 
இகதபக்ால் நீங்ேள் உங்ேளுக்கு ் தாடர்பு்டய இரு நிேழ்வுே்்ள எழுதி அதற்ோன உணர்வு, கநர் எதிைான 
உணர்வு மற்றும் சிநத்னே்்ள கீகழ எழுதவும்.

எதிர்ே்்ற உணர்வுக்ை ம�ர்ே்்றைோககுேல்!

நிகழ்வு 1:

இதை ஒட்டிய உணர்வு:

ம�ர் எதி�ோன உணர்வு:

சிந்ே்ன:

நிகழ்வு 2:

இதை ஒட்டிய உணர்வு:

ம�ர் எதி�ோன உணர்வு:

சிந்ே்ன:

கற்றதும் கபற்றதும்:
1,2,3 கசைல்ேோள்கள்: நான எநத நி்்லயில் தற்க்ாது இருக்கிகறைன, எனனு்டய கநைத்்த எப்டி 
ஆக்ேபூர்்வமாேப ் யன்டுத்த்லாம் என்்தயும் ஒவ்்வாரு நாளும் எனனு்டய உணர்வு எவ்வாறு 
இருநதது? அ்த எவ்வாறு செரி்செயது்ோள்்ள்லாம் எனவும் ்தரிநது்ோண்கடன. 
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நமது நாட்டின எதிர்ோ்லம், நமது ்ள்ளி 
்வகுப்்றைேளில் நிர்ணயிக்ேப்டுகிறைது. 
தனிப்ட்ட மக்ேளுக்கு நன்ம ்யப்துடன 
செமூே மறும்லர்சசிக்கும் செமூே முனகனற்றைத்துக்கும் 
ேல்வி இனறிய்மயாதது. மனித இனத்்தப 
்்ாறுத்த்வ்ை, ேல்வி என்து முடி்வற்றைது. 
்வாழ்க்்ே முனகனற்றைத்திற்குக் ேல்விகய முதல்்டி. 
்வசெதி்வாயபபுேள் கு்றைநத, ஏ்ழ மாண்வர்ேள், 
்்ாரு்ளாதாை அடிப்்டயில் முனகனறு்வதற்கும், 
க்வ்்ல்யப ்்று்வதற்கும் உயர்ேல்விகய 
ஏணிப்டி. எனக்வ மாண்வர்ேள், செமூேத்தில் 
அங்கீோைத்்தயும் மரியா்த்யயும் ் ்ற்றுத்தரும் 
உயர்ேல்வி்யத் ்தாடர்நது ்டிக்ேக்வண்டும்.

்ள்ளிக்ேல்வி்ய முடித்தபபிறைகு, அதா்வது 
12ஆம் ்வகுபபுக்குப பிறைகு ் தாடரும் ேல்வி்ய 
உயர்ேல்வி எனகிகறைாம். ்ள்ளிக்ேல்வி்ய 
முடித்த மாண்வர்ேள், தங்ே்ளது ேல்வித்தகுதி்ய 
உயர்த்திக்்ோள்்ள,  ்ல்ே்்லக்ேழேங்ேளிக்லா, 

படிப்பில்  உயர்நதது, தனாழ்நதது என 
எதுவும் கிடையனாது. எ்நதப் படிப்பனா்க 
இரு்நதனாலும் படிதத, தி்றடமயனான 
மனாணவர்களுக்கு ஒளிமயமனான 
எதிர்கனாலம் ்கனாததிருக்கி்றது என்படதப்  
புரி்நதுச்கனாள்ளுங்கள்.

கற்றல் ம�ோககஙகள்
l 12ஆம் ்வகுபபுக்குப பிறைகு எனன ்டிக்ே்லாம் என்து ்ற்றிய 

தே்வல்ே்்ளத் ்தரிநது்ோள்ளுதல்.

l நு்ழவுத்கதர்வுேள் ்தாடர்்ான வி்வைங்ே்்ளத் ்தரிநது 
்ோள்ளுதல்.

l மாண்வர்ேள் தங்ே்ளது விருப்த்துக்கும் திறைனுக்கும் ஏற்றை ் டிப்்த் 
கதர்வு ்செய்வது குறித்துப புரிநது்ோள்ளுதல்.

l மாண்வர் கசெர்க்்ே குறித்தும், ேல்வி உதவித்்தா்ே குறித்தும் 
வி்வைங்ே்்ள அறிநது ்ோள்ளுதல்.
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ேல்லூரிேளிக்லா, க்வறு உயர்ேல்வி நி்்லயங்ேளிக்லா உயர்ேல்வி்யப 
்்றை்லாம். அ்ன்வரும் உயர்ேல்வி்யப ்்றும் ்வ்ேயி்லான 
ேட்ட்மபபுேள், தமிழ்நாட்டில் ்ை்வ்லாே உள்்ளன. 

ஒரு ோ்லத்தில் டாக்டைாே க்வண்டும், ே்்லக்டைாே க்வண்டும், 
்வக்கீ்லாே க்வண்டும் எனறு எதிர்ோ்லத்்தப ்ற்றிக் ேனவு 
ேண்டார்ேள். இபக்ாது எநதப ்டிப்்ப ்டித்தாலும் ்டித்து 
முடிக்கும் முனக் ்வ்ளாே கநர்ோணல் (Campus Interview) மூ்லம் 
நல்்ல நிறு்வனத்தில் க்வ்்ல கி்டக்ே க்வண்டும் என்கத இன்றைய 
மாண்வர்ேளின விருப்மாே உள்்ளது.

12ஆம் ்வகுபபு இறுதியில் மாண்வர் ்்றும் மதிப்்ண்ேளும் 
அல்்லது நு்ழவுத்கதர்வில் மாண்வர் ்்றும் மதிப்்ண்ேளும் 
அ்தத்்தாடர்நது ேல்லூரிேளில் கசெரும் ் டிபபுேளுகம மாண்வர்ேளின 
எதிர்ோ்லத்்த நிர்ணயிக்கினறைன. எனக்வ, ்டிபபுே்்ளத் கதர்வு 
்செய்வதிலும் ேல்லூரிே்்ளத் கதர்வு ்செய்வதிலும் சிநதித்து 
முடி்்வடுக்ே க்வண்டும். தங்ே்ளது திறை்மே்்ளக் ேண்டறிநது, 
அநதத் து்றைேளில் அறி்்வச ் செலுத்திப ் டிப்்வர்ேக்ள ் ்வற்றி 
ோண்கிறைார்ேள். 

உைர்கல்விப் படிப்்பத் மேர்வுகசய்வது எப்படி?
• உங்ேள் விருப்த்துக்கும் திறை்மக்கும் ஏற்றை து்றை்யத் 

கதர்ந்தடுங்ேள். 

• கமல்நி்்ல ்வகுபபில் எநதப ்ாடபபிரி்்வ எடுத்துப 
்டித்திருக்கிறீர்ேக்ளா, அதற்கேற்றை ேல்லூரிப ்டிப்்த் 
்தரிநது்ோள்ளுங்ேள். 

• ்டிபபுக்ோன தகுதிேள் எ்்வ? அநதத் தகுதிேள் உங்ேளிடம் 
உள்்ளதா என்்தச கசொதித்துக்்ோள்ளுங்ேள். 

• மாண்வர் கசெர்க்்ேமு்றை எப்டி நடக்கிறைது? 12ஆம் ்வகுபபு 
மதிப்்ண்ேளின அடிப்்டயி்லா? அல்்லது நு்ழவுத்கதர்வு 
அடிப்்டயி்லா? என்்தத் ்தரிநது்ோள்ளுங்ேள். 

• குறிபபிட்ட ் டிபபிற்கு நு்ழவுத்கதர்வு நடத்தப்டுகிறைது எனில் 
அதற்கு முனனதாேக்வ தயாைாகுங்ேள். 

்ல்க்வறு ் டிபபுேளில் கசெரு்வதற்ோன நு்ழவுத்கதர்வுேள் குறித்த 
அறிவிபபுேள், 12ஆம் ்வகுபபுத் கதர்வுக்கு முனனதாேக்வா அல்்லது 
பினனகைா ் ்வளியாகும். எனக்வ, கசெை விரும்பும் நு்ழவுத்கதர்வுக்கு 
முனக் விண்ணபபியுங்ேள். அதற்குத் தயாைாகுங்ேள். 

சி்ல கநைங்ேளில் உங்ே்்ளகய நீங்ேள் புரிநது்ோள்்ளாததால், 
நீங்ேள் கதர்ந்தடுக்கும் ்டிபபில் ஆர்்வமில்்லாமல் க்ாே்லாம். 
எனக்வ, எதிர்ோ்லத்்த நிர்ணயிக்ேபக்ாகும் உங்ேளின உயர்ேல்விப 
்டிப்்த் கதர்வு ்செய்வது குறித்துச சிநதிக்ேச சிறிதுகநைம் 
ஒதுக்குங்ேள். 

ஆசிரியர்ேள் 
ம்்லே்ளாே நினறைால், 
மாணாக்ேர்ேள் 
ஆறுே்ளாேப 
்்ருகு்வார்ேள். 
ஆசிரியர் 
அ்ணக்ேட்டுேளும் 
ஆ்வாைாயின சொஸ்திை 
நன்செயேள் சொ்லவும் 
்யன்டும்.

- சி. சுப்பி�ேணிை போ�தி, 
இநதியா (15.12.1906)
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நீங்ேள் எனன ்டிக்ே க்வண்டும்? என்்த 
உறுதி்செயய உங்ே்ளது ்்ற்கறைார், உறைவினர், 
நண்்ர்ேள் ேட்டாயப்டுத்தக்கூடும்; அ்வர்ேளுக்ோே 
ஆர்்வம் இல்்லாத ் டிப்்த் கதர்வு ் செயயாதீர்ேள். 

ே்்ல, அறிவிய்்லவிட மருத்து்வம், ் ்ாறியியல் 
்டிபபுேள் உயர்நத்்வ எனச சி்லர் ேருதுகிறைார்ேள். 
ே்்லபபு்லப (Humanities) ்டிபபுேள் உள்்ளன? 
எனறு ேருதும்க்ாக்கும் 
உள்்ளது. ்டிபபில்  
உயர்நதது, தாழ்நதது என 
எதுவும் கி்டயாது. எநதப 
்டிப்ாே இருநதாலும் 
்டித்த, திறை்மயான 
ம ா ண ்வ ர் ே ளு க் கு 
ஒளிமயமான எதிர்ோ்லம் 
ோத்திருக்கிறைது என்்தப  
புரிநது்ோள்ளுங்ேள்.

விரும்பும் ேல்லூரியில், 
விரும்பும் ் ாடபபிரிவுேளில் 
இடம் இல்்லாமல் 
இருக்ே்லாம்; விருப்மில்்லாத 
ேல்லூரிேளில் விரும்பும் ் ாடபபிரிவுேளில் இடம் 
இருக்ே்லாம். விரும்பும் ேல்லூரிகயா, ் ாடபபிரிக்வா 
கி்டக்ோவிட்டால் அடுத்த விருப்ம் எனன? 
என்்த ்வரி்செப்டுத்திக்்ோள்ளுங்ேள்.

வழிகோடடும் ஆசிரிைர்கள்!
ஒவ்்வாரு மாண்வனும், மாணவியும் தனது ்வாழ்க்்ேயின 12 
ஆண்டுேளில் 24000 மணித்துளிேள், ்ள்ளியில் ஆசிரியர்ேளுடன 
ேல்வியறி்்வப ்்றை ்யணப்டுகிறைார்ேள். ஆசிரியர்ேளும் 
்்ற்கறைார்ேளும்தான, மாண்வர்ே்ளது, இ்ள்மக்ோ்லத்்தச சிற்்மாேச 
்செதுக்கி, அ்வர்ே்ளது தனித்திறை்னக் ேண்டுணர்நது, அ்த ஊக்ேப்டுத்தி, 
்வாழ்க்்ேயில் ் ்வற்றி்்றை ் ்வக்கிறைார்ேள். ஆைம்்ப்ள்ளி ஆசிரியைாே 
இருநதாலும் செரி, உயர்நி்்லப்ள்ளி ஆசிரியைாே இருநதாலும் செரி, 
கமல்நி்்லப்ள்ளி ஆசிரியைாே இருநதாலும் செரி, மாண்வர்ே்ளது 
ஒவ்்வாரு ்வ்ளர்சசிநி்்லயிலும், தங்ே்ளது அறி்வால், ்வாழ்்வால், நல் 
ஒழுக்ேத்தால், மாண்வர்ே்்ள ஈர்த்து, மாண்வர்ேள் தங்ே்்ளத் தாங்ேக்ள 
்வடி்வ்மத்துக்்ோள்்ள ஆசிரியர்ேள் ்வழிோட்டியாே இருக்கிறைார்ேள். 

- அ.ப.கெ. அப்துல் கலோம், முனனாள் குடியைசுத்த்்ல்வர்

உங்ேளின ஆர்்வம், திறைன, மதிப்்ண், 
குடும்்சசூழ்நி்்ல க்ானறை்வற்்றைக் ேருத்தில் 
்ோண்டு உங்ேளின எதிர்ோ்லப ்டிப்்த் 
திட்டமிடுங்ேள்.

உங்ேள் விருப்த்திற்கும் திறை்மக்கும் ஏற்றை ் டிபபு 
உங்ேளுக்குப ்யனளிக்கும் என்்த மனதில் 
்ோள்ளுங்ேள். 

நீங்கள் என்ன படிக்்க நவண்டும்? 
என்படத உறுதிசசய்ய 
உங்க்ளது சபறந்றனார, 
உ்றவினர, ேண்பர்கள் 
்கடைனாயப்படுததக்கூடும்; 
அவர்களுக்்கனா்க ஆரவம் 

இல்லனாத படிப்டபத நதரவு 
சசய்யனாதீர்கள்.
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தமிழ்ப ்ல்ே்்லக்ேழேம், தஞசொவூர் 
https://www.tamiluniversity.ac.in/ 

்சென்னப ்ல்ே்்லக்ேழேம், ்சென்ன 
https://www.unom.ac.in/ 

அண்ணா ்ல்ே்்லக்ேழேம், ்சென்ன 
https://www.annauniv.edu/ 

திரு்வள்ளு்வர் ்ல்ே்்லக்ேழேம், க்வலூர் 
https://www.tvu.edu.in/ 

அண்ணாம்்லப ்ல்ே்்லக்ேழேம், சிதம்்ைம் 
https://annamalaiuniversity.ac.in/index.php 

அழேப்ா ்ல்ே்்லக்ேழேம், ோ்ைக்குடி 
https://alagappauniversity.ac.in/ 

்ாைதிதாசென ்ல்ே்்லக்ேழேம், திருசசி 
https://www.bdu.ac.in/ 

்ாைதியார் ்ல்ே்்லக்ேழேம், கோயம்புத்தூர் 
https://b-u.ac.in/ 

்்ரியார் ்ல்ே்்லக்ேழேம், கசெ்லம் 
https://www.periyaruniversity.ac.in/v 

மது்ை ோமைாசெர் ்ல்ே்்லக்ேழேம், மது்ை 
https://mkuniversity.ac.in/new/ 

மகனானமணியம் சுநதைனார் ்ல்ே்்லக்ேழேம், 
திரு்நல்க்வலி 
https://www.msuniv.ac.in/Home/

அன்ன ்தைசொ மேளிர் ்ல்ே்்லக்ேழேம், 
்ோ்டக்ோனல் 
https://www.motherteresawomenuniv.ac.in/ 

தமிழ்நாடு க்வ்ளாண்்மப ்ல்ே்்லக்ேழேம், 
கோயம்புத்தூர் 
https://tnau.ac.in/ 

தமிழ்நாடு டாக்டர் ்ெ. ்ெய்லலிதா மீன்வ்ளப 
்ல்ே்்லக்ேழேம், நாேப்ட்டினம் 
https://www.tnjfu.ac.in/ 

www.naanmudhalvan.tnschools.gov.in
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தமிழ்நாடு டாக்டர் அம்க்த்ேர் செட்டப 
்ல்ே்்லக்ேழேம், ்சென்ன 
https://www.tndalu.ac.in/ 

தமிழ்நாடு டாக்டர் எம்ஜிஆர் மருத்து்வப 
்ல்ே்்லக்ேழேம், ்சென்ன 
http://www.tnmgrmu.edu.in/ 

தமிழ்நாடு ோல்ந்ட மருத்து்வ அறிவியல் 
்ல்ே்்லக்ேழேம், ்சென்ன -  
https://tanuvas.ac.in/ 

தமிழ்நாடு டாக்டர் ்ெ. ்ெய்லலிதா இ்செ 
மற்றும் ேவினே்்லப ்ல்ே்்லக்ேழேம், 
்சென்ன - http://tnjjmfau.in/ 

தமிழ்நாடு மத்தியப ்ல்ே்்லக்ேழேம் (CUTN), 
திரு்வாரூர் 
https://cutn.ac.in/ 

இநதியத் ்தாழில்நுட்்க் ேழேம் (IIT), ்சென்ன 
https://www.iitm.ac.in/

கதசியத் ்தாழில்நுட்்க் ேழேம் (NIT), திருசசி 
https://www.nitt.edu/ 

கதசிய ஆ்ட ்வடி்வ்மபபுத் ்தாழில்நுட்் 
நிறு்வனம் (NIFT), ்சென்ன 
https://www.nift.ac.in/chennai/

இநதியத் தே்வல் ்தாழில்நுட்் நிறு்வனம் (IIIT), 
திருசசி 
http://www.iiitt.ac.in/ 

தமிழ்நாடு கதசிய செட்டப ்ல்ே்்லக்ேழேம் 
(TNNLU), திருசசி 
https://www.tnnlu.ac.in/

இநதியக் ேடல்சொர் ்ல்ே்்லக்ேழேம் (IMU), 
்சென்ன 
https://www.imu.edu.in/

ோநதிகிைாம கிைாமிய நிேர்நி்்லப 
்ல்ே்்லக்ேழேம், திண்டுக்ேல் 
https://www.ruraluniv.ac.in/ 

கதசிய  உணவு ்தாழில்நுட்்ம், ்தாழில் 
கமம்்ாடு மற்றும் கம்லாண்்ம நிறு்வனம்  
(NIFTEM), தஞசொவூர் 
http://www.niftem-t.ac.in/

இநதியக் ்ேத்தறி ்தாழில்நுட்்க் ேழேம் 
(IIHT), கசெ்லம் 
https://www.iihtsalem.edu.in/ 

இநதியன இனஸ்டிட்யூட் ஆஃப ்டக்னா்லஜி, 
டி்சென அண்ட் மானு்ாக்சசெரிங் (IITDM), 
ோஞசிபுைம் 
https://www.iiitdm.ac.in/ 

மத்திய மின க்வதியியல் ஆயவு நிறு்வனம் 
(CECRI), ோ்ைக்குடி 
https://cecri.res.in/  

தமிழ்நாடு ஆசிரியர் ேல்வியியல் 
்ல்ே்்லக்ேழேம், ்சென்ன 
http://www.tnteu.ac.in/ 

தமிழ்நாடு உடற்ேல்வி மற்றும் வி்்ளயாட்டுப 
்ல்ே்்லக்ேழேம், ்சென்ன, 
https://tnpesu.org/

தமிழ்நாடு திறைநதநி்்லப ்ல்ே்்லக்ேழேம், 
்சென்ன 
https://tnou.ac.in/

(இதுதவிை, ்ல்ே்்லக்ேழேங்ேளுடன 
இ்ணக்ேப்ட்ட அைசுக் ேல்லூரிேள், அைசு உதவி 
்்றும் ேல்லூரிேள், தனனாட்சிக் ேல்லூரிேள், 
சுயநிதிக் ேல்லூரிேளும் உள்்ளன.)
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தமிழ்நாட்டில் ே்்ல, அறிவியல். ்்ாறியியல், 
க்வ்ளாண்்ம, து்ணமருத்து்வம், மீன்வ்ளம் 
மற்றும் ோல்ந்டக் ேல்லூரிேளில் கசெரு்வதற்கு 
நு்ழவுத்கதர்வு கத்்வயில்்்ல. 12ஆம் ்வகுபபு 
மதிப்்ண்ேளின அடிப்்டயில் மாண்வர்ேள் 
கசெர்க்ேப்டுகிறைார்ேள். 

ப�ொறியியல் �டிப்புகளில் பி.ஆர்க் �டிப்�ைற்கு 
நொட்்ொ (NATA) நுதைவுத்ைர்வு ந்தைப்�டுகிறது. 
மருததுவப் �டிப்புகளில் ்ேருவைற்கு நீட் 
(NEET) நுதைவுத்ைர்வு எழுை்வண்டும். இ்்வ 
தவிை, அகி்ல இநதிய அ்ளவில் முக்கியத்து்வம் 
்வாயநத ்ல்க்வறு ேல்வி நிறு்வனங்ேளில் 
கசெரு்வதற்குத் தனிகய ்்ல நு்ழவுத்கதர்வுேள் 
நடத்தப்டுகினறைன. 

்்ல நு்ழவுத்கதர்வுேள் குறித்த அறிவிபபுேள்,  
மாண்வர்ேளுக்குத் ்தரியாமல் க்ாகினறைன.  

திறை்மயும் தகுதியும் ஆர்்வமும் இருநதும் 
்்ல மாண்வர்ேள் இநநு்ழவுத்கதர்வுே்்ள 
எழுதமுடி்வதில்்்ல. குறிபபிட்ட ்டிபபுேளில் 
கசெை நி்னக்கும் ்்ல மாண்வர்ேள், அதற்ோன 
நு்ழவுத்கதர்வுேளுக்கு முனனதாேக்வ 
திட்டமிட்டுத் தயாைாகிறைார்ேள்..  

+2 முடித்துவிட்டு மருத்து்வ, ்தாழில்நுட்்க் 
ேல்லூரிேளில் கசெரு்வதற்ோே நு்ழவுத்கதர்வு 
எழுதும் மாண்வர்ேளுக்ோன சி்ல குறிபபுேள்:

l நு்ழவுத்கதர்வுக்ோன ்ாடத்திட்டத்்தயும்,  
கேள்வித்தாள் அ்மபபுமு்றை்யயும் 
்தரிநது்ோள்்ள க்வண்டும்.  

l நு்ழவுத்கதர்வுக்கு மனப்ாடம் ்செய்வது 
முக்கியம் இல்்்ல. கோட்்ாடுேள்,  சூத்திைங்ேள் 
க்ானறை்வற்்றைத் ் தரிநது்ோண்டு அ்வற்்றை 
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ஒனறுடன ஒனறு ் ்ாருத்திப்ார்த்து எழுதத் 
்தரிநதிருக்ே க்வண்டும். 

l ்வழக்ேமாே 12ஆம் ்வகுபபுத் கதர்வில் 
கேட்ேப்டு்வதுக்ா்ல நு்ழவுத்கதர்வு 
வினாத்தாள் இருக்ோது. அதா்வது, 
வினாக்ேளுக்கு வி்ட எழுத க்வண்டியதில்்்ல. 
ஒரு வினாவிற்குக்  ்ோடுக்ேப்ட்டுள்்ள 
நானகு வி்டேளில் எது செரியானது என்்தக் 
ேண்டுபிடித்து குறித்த கநைத்துக்குள் குறியிட்டு 
வி்டயளிக்ே க்வண்டும். இ்ணயத்ளம் மூ்லம் 
எழுத க்வண்டி இருநதால் முனனதாேக்வ 
ேம்பயூட்டர் மு்லம் நு்ழவுத்கதர்வு எழுதப 
்யிற்சி ்்றை க்வண்டும்.

l இதற்கு பி்ளஸ் ஒன, பி்ளஸ் டு, ் ாடபபுத்தேங்ேளில் 
உள்்ள ் ாடங்ே்்ளப புரிநது ் டிக்ே க்வண்டியது 
அ்வசியம். அவ்வாறு ் டித்தால் எவ்வ்ேயான 
வினாக்ேளுக்கும் மாண்வர்ே்ளால் வி்ட 
அளிக்ே முடியும். இதற்கு தமிழ்நாடு ் ாடநூல் 
மற்றும் ேல்வியியல் ்ணிேள் ேழேம் கூட்டு 
்்வளியீடாேக் ்ோண்டு ்வநதுள்்ள வினா 
்வங்கிேள் உங்ேளுக்கு உத்வக்கூடும். 

l நாம் எழுதக்வண்டிய நு்ழவுத்கதர்வுக்கு 
விண்ணபபிக்ே க்வண்டும். அத்துடன, 
நு்ழவுத்கதர்வு முடிவு ்வநததும் செம்்நதப்ட்ட 
ேல்வி நிறு்வனங்ேளுக்கு நு்ழவுத்கதர்வு 
மதிப்்ண்ேளுடன விண்ணபபிக்ே மறைநது 
விடக்கூடாது.

l நு்ழவுத்கதர்வுக்ோன மாதிரித் கதர்வுே்்ள 
எழுதிப ் ார்த்துப ் ழகிக்்ோள்்ள க்வண்டும்.

l நு்ழவுத்கதர்வில் கேட்ேப்டும் வினா்்வத் 
்தளி்வாேப புரிநது்ோள்்ள க்வண்டும். 
அதற்குக் ் ோடுக்ேப்ட்டிருக்கும் வி்டேளில் 
எது செரியானது எனறு ்ார்க்ேக்வண்டும். 
கம்்லழுநத ்வாரியாேப ் டித்துவிட்டு ஏதா்வது 
ஒரு வி்ட்யத் கதர்வு ்செயயக்கூடாது. 
்ாடங்ே்்ளப புரிநது்ோண்டு ் டித்தால்தான 
செரியான வி்ட்யக் ேண்டுபிடிக்ே முடியும்.

l த்வறைான வி்டேளுக்கு ்நேட்டிவ 
மதிப்்ண்ேள் ்ோடுக்ேப்டுகிறைதா 
என்்தயும் ் ார்க்ேக்வண்டும். அதுக்ானறை 
சூழ்நி்்லயில், ் தரியாத, ஐயத்திற்கு இடமான 
வி்டே்்ள எழுதக்கூடாது. ்நேட்டிவ 
மதிப்்ண்ேள் இல்்்ல எனறைால் எநத 
வினாவிற்கும் வி்டயளிக்ோமல் விட்டு விடக் 
கூடாது.

l நு்ழவுத்கதர்வில் முதலில் ்தரிநத 
வினாக்ேளுக்கு வி்டயளிக்ே க்வண்டும். 
்தரியாத வினாக்ேளுக்கு வி்டயளிப்தற்கு 
கநைத்்தச ்செ்ல்வழித்துக் ்ோண்டிருக்ேக் 
கூடாது. ் தரிநத வினாக்ேளுக்கு வி்டயளித்த 
பிறைகு சிைமமான வினாக்ேளுக்கு ஒவ்்வானறைாே 
வி்டயளிக்ே முய்ல்லாம். அபக்ாதுதான 
கநைம் க்ாதவில்்்ல எனறை பிைசசி்ன எழாது. 

l நு்ழவுத்கதர்வு எழுது்வதற்குப ்தற்றைப்ட 
க்வண்டியது இல்்்ல. ் ாடங்ே்்ள நனறைாேப 
்டித்திருநதாக்ல தனனம்பிக்்ே தானாே 
்வநதுவிடும். நம்பிக்்ேயுடன கதர்்்வ 
எழுதுங்ேள். ்்வற்றி நிசசெயம்!

1794ஆம் ஆண்டு கம 17ஆம் கததி ்சென்னயில் 
்தாடங்ேப்ட்ட செர்க்வ ் ள்ளி, அடுத்த ஆண்கட சிவில் 
எனஜினியரிங் ்ள்ளியாே மாறியது. ்தாடக்ேத்தில் 
்செயினட் ொர்ஜ் கோட்்டயில் இயங்கிய செர்க்வ 
்ள்ளி, பினனர் 1859இல் தற்க்ாது கசெப்ாேம் எழி்லேம் 
்வ்ளாேத்தில் உள்்ள ே்லசெ மஹால் ேட்டடத்தில் சிவில் 
ேல்லூரி எனறை ்்யருடன இயங்கியது. 1920இல் 
அங்கிருநது தற்க்ாதுள்்ள கிண்டி ்வ்ளாேத்துக்கு இடம் 
்்யர்நதது. அதுதான தற்க்ாதுள்்ள கிண்டி ் ்ாறியியல் 
ேல்லூரி.
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அறிவியல் படிப்புகள் 
Science Courses

பிஎஸ்சி ஆனர்ஸ் நுழைவுத்தேர்வு 
BSc (Hons) Entrance Examination

ேல்வி நிறு்வனம்:  ்சென்ன கமத்கமட்டிக்ேல் 
இனஸ்டிட்யூட் (CMI), சிறுகசெரி, ்சென்ன
்டிபபுேள்:  பிஎஸ்சி (ஆனர்ஸ்) ேணிதம் மற்றும் 
ேம்பயூட்டர் செயினஸ்
பிஎஸ்சி (ஆனர்ஸ்) ேணிதம் மற்றும் இயற்பியல் 
்டிபபுக்ோ்லம்: 3 ஆண்டுேள்
நு்ழவுத்கதர்விலிருநது வி்லக்கு: கதசிய 
அ்ளவில் நடத்தப்டும் அறிவியல் ஒலிம்பியாட் 
க்ாட்டிேளில் சிறைபபிடம் ் ்ற்றை மாண்வர்ேள் (மற்றை 
மாண்வர்ேளுக்கு நு்ழவுத்கதர்வுேள் ேட்டாயம்)
வி்வைங்ேளுக்கு: www.cmi.ac.in

க�ஸ்ட நு்ைவுத்மேர்வு 
National Entrance Screening Test – NEST

ேல்வி நிறு்வனங்ேள்: கநஷனல் இனஸ்டிட்யூட் 
ஆஃப செயினஸ் எெுகேஷன ரிசெர்ச (NISER), 
பு்வகனஸ்்வைம்

்செனடர் ஃ்ார் எக்்ஸ்லனஸ் இன க்சிக் செயினசெஸ் 
(CEBS), மும்்்

்டிபபுேள்: ஒருங்கி்ணநத எம்.எஸ்சி. உயிரியல், 
க்வதியியல், இயற்பியல், ேணிதம்

்டிபபுக்ோ்லம்: 5 ஆண்டுேள்

வி்வைங்ேளுக்கு: www.nestexam.in

பி.எஸ். படிகக நு்ைவுத்மேர்வு 
Bachelor of Science Entrance Test

ேல்வி நிறு்வனம்: இநதியன இனஸ்டிட்யூட் ஆஃப 
செயினஸ் (IISc), ்்ங்ேளூரு
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்டிபபுேள்: பிஎஸ் உயிரியல், க்வதியியல், 
எர்த் அண்ட் எனவிைான்மண்டல் செயினஸ், 
்மட்டீரியல்ஸ், ேணிதம், இயற்பியல்

்டிபபுக்ோ்லம்: 4 ஆண்டுேள்

கதர்வு மு்றை: (கீழ்க்ேண்ட ஏதா்வது ஒரு கதர்வில் 
தகுதி ்்ற்றிருக்ே க்வண்டும்)

l கிகஷார் விக்யானிக் புகைாத்செஹான கயாெனா 
(KVPY)

l	கெஇஇ ்மயின (JEE-Main)

l	கெஇஇ அட்்வானஸ்ட் (JEE-Advanced)

l	 நீட் (NEET-UG)

்டிபபுேள்: பி.் டக். கமத்ஸ் அண்ட் ேம்பயூட்டிங்

்டிபபுக்ோ்லம்: 4 ஆண்டுேள்

கதர்வு மு்றை: கெஇஇ அட்்வானஸ்ட் (JEE-Ad-
vanced)

வி்வைங்ேளுக்கு: www.iisc.ernet.in

5 ஆண்டு டியூைல் டிகிரி தி்றனறித் மேர்வு 
IISER Aptitude Test

ேல்வி நிறு்வனம்: இநதியன இனஸ்டிட்யூட் ஆஃப 
செயினஸ் எெுகேஷன அண்ட் ரிசெர்ச (IISER) - 
்்ர்ஹாம்பூர், க்ா்ால், ் ோல்ேத்தா, ் மாஹாலி, 
புகன, திரு்வனநதபுைம், திருப்தி

்டிபபுேள்: பிஎஸ்-எம்எஸ் (ஒருங்கி்ணநத 
்டிபபு) உயிரியல், க்வதியியல், எர்த் அண்ட் 
எனவிைான்மண்டல் செயினஸ், ்மட்டீரியல்ஸ், 
ேணிதம், இயற்பியல்

்டிபபுக்ோ்லம்: 5 ஆண்டுேள்

கதர்வு மு்றை: 50 செதவீத இடங்ேள்

l	கிகஷார் விக்யானிக் புகைாத்செஹான கயாெனா 
(KVPY)

l	கெஇஇ அட்்வானஸ்ட் (JEE-Advanced)

l	 50 செதவீத இடங்ேள்: IISER Aptitude Test 
திறைனறித்கதர்வு

வி்வைங்ேளுக்கு: www.iiser-admissions.in

புள்ளியிைல் படிப்பு நு்ைவுத்மேர்வு  
ISI Admission Test

ேல்வி நிறு்வனம்: இநதியன ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ேல் 
இனஸ்டிட்யூட் (IISc) - ்ோல்ேத்தா, ்்ங்ேளூரு

்டிபபுேள்: பி.ஸ்டாட் (ஆனர்ஸ்) - ்ோல்ேத்தா, 
பி.கமத் (ஆனர்ஸ்) - ்்ங்ேளூரு

்டிபபுக்ோ்லம்: 3 ஆண்டுேள்

நு்ழவுத்கதர்விலிருநது வி்லக்கு: கதசிய 
அ்ளவில் நடத்தப்டும் ேணித ஒலிம்பியாட் 
க்ாட்டிேளில் சிறைபபிடம் ் ்ற்றை மாண்வர்ேள் (மற்றை 
மாண்வர்ேளுக்கு நு்ழவுத்கதர்வுேள் ேட்டாயம்)

வி்வைங்ேளுக்கு:  http://isical.ac.in 

�ோடடிககல் சயினஸ் நு்ைவுத்மேர்வு  
Nautical Science Entrance Test

ேல்வி நிறு்வனம்: ் செனட்ைல் இனஸ்டிட்யூட் ஆஃப 
பஷரிஸ், நாட்டிக்ேல் அண்ட் எனஜினியரிங் 
டி்ையினிங் (CIFNET) - ் ோசசி, ் சென்ன ைாயபுைம், 
விசொேப்ட்டினம்

்டிபபு: பிஎஃபஎஸ்சி (நாட்டிக்ேல் செயினஸ்)

்டிபபுக்ோ்லம்: 3 ஆண்டுேள்

வி்வைங்ேளுக்கு: www.cifnet.gov.in

மருத்துவப்படிப்புகள்  
Medical courses 
நீட நு்ைவுத்மேர்வு 

National Eligibility Cum Entrance Test -   
NEET (UG)

ேல்வி நிறு்வனங்ேள்: அ்னத்து மருத்து்வ, 
்ல் மருத்து்வ, இநதிய மருத்து்வ மற்றும் 
கஹாமிகயா்தி ேல்வி நிறு்வனங்ேள் (எயம்ஸ், 
ஜிபமர் ேல்வி நிறு்வனங்ேள் உள்்ட)

்டிபபுேள்: எம்பிபிஎஸ், பிடிஎஸ், பிஏஎம்எஸ், 
பிஎஸ்எம்எஸ், பியூஎம்எஸ், பிஎசஎம்எஸ்

்டிபபுக்ோ்லம்: 51/2 ஆண்டுேள்

வி்வைங்ேளுக்கு: www.nta.ac.in 
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பபொறியியல் படிப்புகள்  
Engineering Courses

மெஇஇ நு்ைவுத்மேர்வு - கேயின 
Joint Entrance Examination – Main

ேல்வி நிறு்வனங்ேள்:

l	இநதியன இனஸ்டிட்யூட் ஆஃப ் டக்னா்லஜி (IIT)

l	கநஷனல் இனஸ்டிட்யூட் ஆஃப ் டக்னா்லஜி 
(NIT)

l	இநதியன இனஸ்டிட்யூட் ஆஃப இன்ர்கமஷன 
்டக்னா்லஜி (IIIT)

l	இநதியன இனஸ்டிட்யூட் ஆஃப ் டக்னா்லஜி, 
டி்சென அண்ட் மானு்ாக்சசெரிங் (IITDM)

l	ஒனறிய அைசு, மாநி்ல அைசு நிதியுதவியில் 
்செயல்்டும் நிறு்வனங்ேள்

்டிபபுேள்: பிஇ, பி்டக், பிஆர்க். பி.பி்ளானிங்

்டிபபுக்ோ்லம்: பிஇ, பி்டக் - 4 ஆண்டுேள்

பிஆர்க், பி.பி்ளானிங் - 5 ஆண்டுேள்

வி்வைங்ேளுக்கு: https://jeemain.nta.nic.in/ 

மெஇஇ நு்ைவுத்மேர்வு - அடவோனஸ்ட 
Joint Entrance Examination – Advanced

ேல்வி நிறு்வனங்ேள்:

l	இநதியன இனஸ்டிட்யூட் ஆஃப ் டக்னா்லஜி 
(IIT)

l	இநதியன இனஸ்டிட்யூட் ஆஃப செயினஸ் 
எெுகேஷன அண்ட் ரிசெர்ச (IISER)

l	இநதியன இனஸ்டிட்யூட் ஆஃப ஸ்க்ஸ் 
செயினஸ் அண்ட் ்டக்னா்லஜி (IIST), 
திரு்வனநதபுைம்

l	 ைாஜீவோநதி இனஸ்டிட்யூட் ஆஃப 
்்ட்கைாலியம் ் டக்னா்லஜி (RGIPT), கை்கைலி

l	இநதியன இனஸ்டிட்யூட் ஆஃப ் ்ட்கைாலியம் 
அண்ட் எனர்ஜி (IIPE), விசொேப்ட்டினம்

்டிபபுேள்: பி.்டக், பிஎஸ், பிஆர்க், பி.்டக் 
எம்்டக் (டியூயல் டிகிரி), பிஎஸ் எம்எஸ் (டியூயல் 
டிகிரி), ஒருங்கி்ணநத எம்எஸ்சி, ஒருங்கி்ணநத 
எம்்டக்.

்டிபபுக்ோ்லம்: பி.் டக், பிஎஸ் - 4 ஆண்டுேள்

பிஆர்க், பி.் டக் - எம்்டக் (டியூயல் டிகிரி), பிஎஸ் 
எம்எஸ் (டியூயல் டிகிரி), ஒருங்கி்ணநத எம்எஸ்சி, 
ஒருங்கி்ணநத எம்்டக் - 5 ஆண்டுேள்

வி்வைங்ேளுக்கு: https://jeeadv.ac.in/

பிடசோட நு்ைவுத்மேர்வு 
BITS Admission Test – BITSAT

பிர்்லா இனஸ்டிட்யூட் ஆஃப ் டக்னா்லஜி அண்ட் 
செயினஸ் (BITS), பி்லானி, கோ்வா, ்ஹதைா்ாத்
்டிபபுேள்: பி.இ., பி.் ார்ம், எம்எஸ்சி
்டிபபுக்ோ்லம்: பிஇ, பி்ார்ம் - 4 ஆண்டுேள்
எம்எஸ்சி - 5 ஆண்டுேள்
கநைடி மாண்வர் கசெர்க்்ே: ஒனறிய, மாநி்ல அைசு 
ேல்வி ்வாரியங்ேள் நடத்தும் 12ஆம் ்வகுபபுத் 
கதர்வில் முதல் இடம் பிடித்துள்்ள மாண்வர்ேள், 
அ்வர்ேள் விரும்பிய ் ாடப பிரிவுேளில் கநைடியாேச 
கசெர்த்துக்்ோள்்ளப்டு்வார்ேள்.

வி்வைங்ேளுக்கு:  www.bitsadmission.com

பிஆர்க படிப்பில் மச� நு்ைவுத்மேர்வு 
National Aptitude Test in Architecture – NATA

ேல்வி நிறு்வனங்ேள்: ்்ாறியியல் ேல்லூரிேள், 
ஆர்க்கி்டக்செர் ேல்வி நிறு்வனங்ேள்
்டிபபு: பி.ஆர்க்.
்டிபபுக்ோ்லம்: 5 ஆண்டுேள்
வி்வைங்ேளுக்கு: www.nata.in

ே்�ன எனஜினிைரிங கபோது நு்ைவுத்மேர்வு 
Common Entrance Test – CET

ேல்வி நிறு்வனங்ேள்: இநதிய ேடல்சொர் 
்ல்ே்்லக்ேழேம் (IMU), ்சென்ன. அதனுடன 
இ்ணக்ேப்ட்டுள்்ள ேல்லூரிேள்.
்டிபபுேள்: பி.்டக். ம்ைன எனஜினியரிங், 
பி.் டக். கந்வல் ஆர்க்கி்டக்செர் அண்ட் ஓசென 
எனஜினியரிங், பிஎஸ்சி நாட்டிக்ேல் செயினஸ், 
பிஎஸ்சி கமரி்டம் செயினஸ், பிஎஸ்சி ஷிப பில்டிங் 
அண்ட் ரிபக்ர், பிபிஏ ்லாஜிஸ்டிக்ஸ், ரீ்டயலிங் 
அண்ட் இ ோமர்ஸ்
்டிபபுக்ோ்லம்: பி.் டக். ் ம்ைன எனஜினியரிங், 
பி.் டக். கந்வல் ஆர்க்கி்டக்செர் அண்ட் ஓசென 
எனஜினியரிங் - 4 ஆண்டுேள். 
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பிஎஸ்சி நாட்டிக்ேல் செயினஸ், பிஎஸ்சி கமரி்டம் 
செயினஸ், பிஎஸ்சி ஷிப பில்டிங் அண்ட் ரிபக்ர், 
பிபிஏ ்லாஜிஸ்டிக்ஸ், ரீ்டயலிங் அண்ட் இ ோமர்ஸ் 
- 3 ஆண்டுேள்
வி்வைங்ேளுக்கு: www.imu.edu.in

கபடம�ோலிைத் கேோழில்நுடபப் படிப்பு  
நு்ைவுத்மேர்வு  

Engineering Aptitude Test – UPESEAT 
ேல்வி நிறு்வனம்: யுனி்வர்சிட்டி ஆஃப ் ்ட்கைாலி 
யம் அண்ட் எனர்ஜி ஸ்டடீஸ் (UPES), கடைாடூன
்டிபபுேள்: பி.் டக்
்டிபபுக்ோ்லம்: 4 ஆண்டுேள்
வி்வைங்ேளுக்கு: www.upes.ac.in

ப�ொழில் படிப்புகள்
Professional courses
டி்சன படிப்பு நு்ைவுத்மேர்வு 
Design Aptitude Test – DAT

ேல்வி நிறு்வனங்ேள்: கநஷனல் இனஸ்டிட்யூட் 
ஆஃப டி்சென, அேமதா்ாத் (ோநதி நேர், 
்்ங்ேளூரு விரி்வாக்ே ்வ்ளாேங்ேள் உள்்ட), 
ஆநதிைபபிைகதசெம், அரியானா, மத்தியபபிைகதசெம், 
அசொம்.
்டிபபு: பி.் டஸ்.
்டிபபுக்ோ்லம்: 4 ஆண்டுேள்
வி்வைங்ேளுக்கு: www.nid.edu

ஐஐடியில் டி்சன படிப்பு நு்ைவுத்மேர்வு 
Undergraduate Common Entrance Examination – 

UCEED
ேல்வி நிறு்வனங்ேள்: ஐஐடி (மும்்், தில்லி, 
கு்வாஹாத்தி, ் ஹதைா்ாத்), ஐஐஐடிடிம் (ெ்ல்பூர்)
்டிபபு: பி.் டஸ்.
்டிபபுக்ோ்லம்: 4 ஆண்டுேள்
வி்வைங்ேளுக்கு:  www.uceed.in

ஃமபஷன டி்சன படிப்பு நு்ைவுத்மேர்வு 
NIFT - Ability Test

ேல்வி நிறு்வனம்: கநஷனல் இனஸ்டிட்யூட் ஆஃப 
க்ஷன ்டக்னா்லஜி (NIFT)

்்ங்ேளூரு, க்ா்ால், பு்வகனஸ்்வைம், ் சென்ன, 
ோநதி நேர், ்ஹதைா்ாத், கொத்பூர், ோங்க்ைா, 
ேண்ணனூர், ்ோல்ேத்தா, மும்்், புதுதில்லி, 
்ாட்னா, கை்கைலி, ஷில்்லாங், ஸ்ரீநேர்
்டிபபுேள்: பி.் டஸ்., பி.எஃப.் டக்.
்டிபபுக்ோ்லம்: 4 ஆண்டுேள்
வி்வைங்ேளுக்கு: https://nift.ac.in/

சட்டப்படிப்புப் கபோது நு்ைவுத்மேர்வு 
Common Law Admission Test – CLAT

ேல்வி நிறு்வனங்ேள்:

l	கநஷனல் ்லா ஸ்கூல் ஆஃப இநதியா, 
்்ங்ேளூரு

l	நல்சொர் ்ல்ே்்லக்ேழேம், ்ஹதைா்ாத்
l	 கநஷனல் ்லா இனஸ்டிட்யூட் யுனி்வர்சிட்டி, 

க்ா்ால்
l	்்வஸ்ட் ்்ங்ோல் கநஷனல் யுனி்வர்சிட்டி 

ஆஃப ெுரிடிக்ேல் செயினசெஸ், ்ோல்ேத்தா
l	கநஷனல் ்லா யுனி்வர்சிட்டி, கொத்பூர்
l	ஹிதயத்துல்்லா கநஷனல் ்லா யுனி்வர்சிட்டி, 

ைாயபபூர்
l	குெைாத் கநஷனல் ்லா யுனி்வர்சிட்டி, ோநதி நேர்
l	டாக்டர் ைாம் மகனாேர் க்லாகியா  கநஷனல் 

்லா யுனி்வர்சிட்டி, ்லக்கனா
l	 ைாஜீவ ோநதி கநஷனல் யுனி்வர்சிட்டி ஆஃப 

்லா, ்ாட்டியா்லா
l	 சொணக்கியா கநஷனல் ்லா யுனி்வர்சிட்டி, ் ாட்னா
l	கநஷனல் யுனி்வர்சிட்டி ஆஃப அட்்வானஸ்ட் 

லீேல் ஸ்டடீஸ்,  ்ோசசி
l	கநஷனல் ்லா யுனி்வர்சிட்டி, ேட்டாக்
l	 கநஷனல் யுனி்வர்சிட்டி ஆஃப ஸ்டடி அண்ட் 

ரிசெர்ச இன ்லா, ைாஞசி
l	 கநஷனல் ்லா யுனி்வர்சிட்டி அண்ட் ெுடிசியல் 

அோ்தமி, கு்வாஹாத்தி
l	 தாகமாதைன செஞசீ்வயயா கநஷனல் ்லா 

யுனி்வர்சிட்டி, விசொேப்ட்டினம், 
l	 தமிழ்நாடு கநஷனல் ்லா ஸ்கூல், திருசசி
l	மோைாஷ்ட்டிைா கநஷனல் ்லா யுனி்வர்சிட்டி, 

மும்்்

Uyar Kalvi - Book - CR-4.indd   23 4/19/2022   10:03:49 PM

DRAFT



l	மோைாஷ்ட்டிைா கநஷனல் ்லா யுனி்வர்சிட்டி, 
நாக்பூர்

l	மோைாஷ்ட்டிைா கநஷனல் ்லா யுனி்வர்சிட்டி, 
ஔைங்ோ்ாத்

l	இமாசசெ்லபிைகதசெ கநஷனல் ்லா யுனி்வர்சிட்டி, 
சிம்்லா

l	 தர்மசொஸ்திைா கநஷனல் ்லா யுனி்வர்சிட்டி, 
ெ்ல்பூர்

l	டாக்டர்  பி.ஆர். அம்க்த்ேர் கநஷனல் ்லா 
யுனி்வர்சிட்டி, கசொனாக்ட்.

்டிபபு: இ்ளநி்்ல செட்டப்டிபபுேள்
்டிபபுக்ோ்லம்: 5 ஆண்டுேள்
வி்வைங்ேளுக்கு: www.clat.ac.in

ம�ோட்டல் மேமனஜகேண்ட படிப்பு  
நு்ைவுத்மேர்வு 

Hotel Management Entrance Test – JEE
ேல்வி நிறு்வனங்ேள்: இனஸ்டிட்யூட் ஆஃப 
கஹாட்டல் கமகனஜ்்மண்ட், கேட்டரிங் 
்டக்ன்லாஜி அண்ட் அப்்ளடு நியூட்ரிஷன 
(NCHMCT) (் சென்ன தைமணி உள்்ட 21 இடங்ேள்),  
27 மாநி்ல அைசு கஹாட்டல் கமகனஜ்்மண்ட் 
இனஸ்டிட்யூட்ேள், 29 தனியார் இனஸ்டிட்யூட்ேள்,  
1 ்்ாதுத்து்றைக் ேல்வி நிறு்வனம்.
்டிபபு: பிஎஸ்சி ஹாபிடாலிட்டி அண்ட் கஹாட்டல் 
அட்மினிஸ்ட்கைஷன
்டிபபுக்ோ்லம்: 3 ஆண்டுேள்

வி்வைங்ேளுக்கு: https://nta.ac.in/HotelManage-
mentexam, http://www.nchm.nic.in/
கோலணி வடிவ்ேப்புப் படிப்பு நு்ைவுத்மேர்வு 

All India Selection Test – AIST
ேல்வி நிறு்வனம்: ஃபுட்க்வர் டி்சென அண்ட் 
்ட்வ்லப்மண்ட் இனஸ்டிட்யூட் (FDDI)
்சென்ன, ்நாயடா, ்ோல்ேத்தா, சிநத்்வாைா 
(மத்திய பிகைதசெம்), கைாடக் (அரியானா), 
கொத்பூர் (ைாெஸ்தான), குணா (மத்திய பிைகதசெம்), 
அங்ேக்லஸ்்வர் (குெைாத்), ் ஹதைா்ாத், செண்டீேர், 
்ாட்னா, ஃ்ர்செத்ேஞச (உத்தைபபிைகதசெம்)
்டிபபுேள்:
l	பிஎஸ்சி புட்க்வர் ்ட்வ்லப்மண்ட் அண்ட் 

புைடக் ஷன
l	பிஎஸ்சி ஃக்ஷன ் ்லதர் ஆக்செரிஸ் டி்சென
l	பிஎஸ்சி ரீ்டயல் அண்ட் ஃக்ஷன டி்சென
்டிபபுக்ோ்லம்: 3 ஆண்டுேள்
வி்வைங்ேளுக்கு: www.fddiindia.com

மவைோண் படிப்புகளில் மச� அகில இந்திை 
நு்ைவுத்மேர்வு 

All India Entrance Examination for Admission - 
AIEEA (UG)

ேல்வி நிறு்வனங்ேள்:
l	 அைசு க்வ்ளாண் ேல்வி நிறு்வனங்ேளில் 15 

செதவிகித இடங்ேள்

ஒனறிய அைசின மாற்றுத் திறைனாளிேளுக்ோன நிதி மற்றும் கமம்்ாட்டு ோர்ப்கைஷன 
(NHFDC) சொர்பில், டிைஸ்ட் ஃ்ண்ட், கநஷனல் ஃ்ண்ட் ஆகிய பிரிவுேளினகீழ் மாற்றுத் 
திறைனாளி மாண்வர்ேளுக்கு ேல்வி உதவித்்தா்ே ்வழங்ேப்ட்டு ்வருகிறைது.

வி்வைங்ேளுக்கு: www.nhfdc.nic.in

அகி்ல இநதியத் ்தாழில்நுட்்க் ேல்விக் ேவுனசிலின அங்கீோைம் ்்ற்றை ்தாழில்நுட்்க் 
ேல்வி நி்்லயங்ேளில் (Diploma) டிப்ளகமா, ் ட்டப்டிபபுே்்ளப ் டிக்கும் மாற்றுத் திறைனாளி 
மாண்வ, மாணவியருக்கு செக்்ஸம் ஸ்ோ்லர்ஷிப திட்டத்தின கீழ் உதவித்்தா்ே ்வழங்ேப்டும்.

வி்வைங்ேளுக்கு: www.aicte-pragati-saksham-gov.in
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l	இைாணி இ்லட்சுமி ்ாய மத்திய க்வ்ளாண் 
்ல்ே்்லக்ேழேம் (ொனசி)

l	 டாக்டர் இைாகெநதிை பிைசொத் மத்திய க்வ்ளாண் 
்ல்ே்்லக்ேழேம் (பூசொ)

l	கநஷனல் ்டயரி ரிசெர்ச இனஸ்டிட்யூட் 
(ேர்னால்) ஆகிய ேல்வி நிறு்வனங்ேளில் 100 
செதவீத இடங்ேள்

்டிபபுேள்:

l	பிஎஸ்சி ஆனர்ஸ்: க்வ்ளாண்்ம, கதாட்டக்ே்்ல, 
்வனவியல், செமூே அறிவியல், ் ட்டு ்வ்ளர்பபு 

l		பி்டக்: அக்ரிேல்சசுைல் எனஜினியரிங், 
்டயரி ் டக்னா்லஜி, ஃபுட் ் டக்னா்லஜி, ் கயா 
்டக்னா்லஜி 

l		பிஎபஎஸ்சி

்டிபபுக்ோ்லம்: பிஎஸ்சி ஆனர்ஸ், பி்டக், 
பிஎபஎஸ்சி: 4 ஆண்டுேள்

வி்வைங்ேளுக்கு: https://icar.nta.ac.in/

கலைப்புைப் படிப்புகள் 
Courses in Humanities
ஐஐடியில் எம்ஏ நு்ைவுத்மேர்வு 

Humanities and Social Sciences Entrance 
Examination - HSEE Aptitude Test

ேல்வி நிறு்வனம்: ஐஐடி, ்சென்ன

்டிபபுேள்: ஒருங்கி்ணநத எம்ஏ: ் ட்வ்லப்மண்ட் 
ஸ்டடீஸ், இங்கிலீஷ் ஸ்ட்டீஸ்

்டிபபுக்ோ்லம்: 4 ஆண்டுேள்

வி்வைங்ேளுக்கு: http://hsee.iitm.ac.in

மேமனஜகேண்ட படிப்பில் மச� தி்றனறித்மேர்வு 
Aptitude Test

ேல்வி நிறு்வனம்: இநதியன இனஸ்டிட்யூட் ஆஃப 
கமகனஜ்்மண்ட் (ஐஐஎம்), இநதூர்

்டிபபு: ஒருங்கி்ணநத கமகனஜ்்மண்ட் ் டிபபு  
(IPM)

்டிபபுக்ோ்லம்: 5 ஆண்டுேள்

வி்வைங்ேளுக்கு: www.iimidr.ac.in

ேத்திைப் பல்க்லககைகஙகளில் மச�  
கபோது நு்ைவுத்மேர்வு 

Central Universities Common Entrance Test – 
CUCET

ேல்வி நிறு்வனங்ேள்: தமிழ்நாட்டில் உள்்ள 
திரு்வாரூர் மத்தியப ்ல்ே்்லக்ேழேம் உள்்ட 
நாட்டில் உள்்ள 45 மத்தியப ் ல்ே்்லக்ேழேங்ேளில் 
்ட்டப்டிபபுேள், ஒருங்கி்ணநத ் ட்டப்டிபபுேள். 

ேற்றைல் கு்றை்ாடுள்்ள மாண்வர்ேளும் சிறைபபுக் 
ே்வனம் கத்்வப்டும் மாண்வர்ேளும் பிறை 
மாண்வர்ேளுடன ஒகை ்ள்ளியில் கசெர்நது 
ேல்வி்யப ்்று்வதற்ோன இணக்ேமான 
சூழ்நி்்ல்ய ஏற்்டுத்தும் ஓர் அறிவியல் 
பூர்்வமான அணுகுமு்றைகய உள்்ளடக்கிய 
ேல்வி.  இக்ேல்விமு்றைகய செகிபபுத்தன்ம 
்ோண்ட செமூேத்்த உரு்வாக்ே ்வழி்செயயும்.  
1,57,158 சிறைபபு ே்வனம் கத்்வப்டும் 
குழந்தேள், அைசுப ்ள்ளிேளில் 
கசெர்க்ேப்ட்டுள்்ளனர்.
மக்ேள் நல்்வாழ்வுத்து்றை, செமூே 
ந்லத்து்றை, ஒருங்கி்ணநத குழந்தேள் 
்வ்ளர்சசித் திட்டம் க்ானறை து்றைேளுடன 
ஒருங்கி்ணநது தமிழ்நாட்டில் உள்்ளடக்கிய 
ேல்வி்ய எட்டு்வதற்ோேச சிறைபபு 
ஆசிரியர்ேள் மூ்லம் தனிே்வனம் ் செலுத்துதல் 
உள்்ட ்ல்க்வறு நட்வடிக்்ேேள் 
கமற்்ோள்்ளப்ட்டு ்வருகினறைன.
மாற்றுத் திறைனாளி மாண்வர்ேள், 
உயர்ேல்வி ்்றும்்வ்ேயில் ஒனறிய, 
மாநி்ல அைசுே்ளால் ்ல்க்வறு உதவித் 
திட்டங்ேள் ்செயல்்டுத்தப்டுகினறைன.  
மாற்றுத் திறைனாளி மாண்வர்ேளும் 
உயர்ேல்வி ேற்று, க்வ்்ல்வாயப்்ப 
்்றை க்வண்டும் என்தற்ோே, மாற்றுத் 
திறைனாளி மாண்வர்ேளுக்கு உயர்ேல்விக்ோன 
உதவித்்தா்ே ்வழங்ேப்ட்டு ்வருகிறைது.  
கமலும் மாண்வர்ேள் ்ாடபபுத்தேங்ேள் 
மடிக்ேணினி உட்்ட ேற்றைல் ்்ாருள்ேள் 
்வாங்கு்வதற்கும் தனி உதவித்்தா்ே 
்வழங்ேப்டுகிறைது.
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்டிபபுக்ோ்லம்: இ்ளநி்்லப ்ட்டப்டிபபுேள் 
3 ஆண்டுேள், ஒருங்கி்ணநத ்டிபபுேள்: 5 
ஆண்டுேள்
பி்டக்: 4 ஆண்டுேள்
வி்வைங்ேளுக்கு https://cucet.nta.nic.in/ 
கல்வியிைல் படிப்பு - கபோது நு்ைவுத்மேர்வு 

Common Entrance Test – CET
ேல்வி நிறு்வனம்: மண்ட்லக் ேல்வியியல் நிறு்வனம் 
(RIE), ்மசூர்
்டிபபுேள்: பிஏபிஎட், பிஎஸ்சிபிஎட், எம்எஸ்சிஎட்
்டிபபுக்ோ்லம்: 
பிஏபிஎட், பிஎஸ்சிபிஎட்: 4 ஆண்டுேள். 
எம்எஸ்சிஎட்: 5 ஆண்டுேள்
வி்வைங்ேளுக்கு:  www.riemysore.ac.in

சமூக அறிவிைல் படிப்பு - நு்ைவுத்மேர்வு 
TISS Bachelor’s Admission Test - TISS – BAT

ேல்வி நிறு்வனம்: டாடா இனஸ்டிட்யூட் ஆஃப 
கசொஷியல் செயினசெஸ், துொபபூர், கு்வாஹாத்தி
்டிபபுேள்: பிஏ - செமூே அறிவியல், கசொஷியல் 
ஒர்க்
்டிபபுக்ோ்லம்: பிஏ - 3 ஆண்டுேள்
வி்வைங்ேளுக்கு:  www.tiss.edu

�யில்மவ து்்ற படிப்பு - நு்ைவுத்மேர்வு 
Admission Aptitude Test

ேல்வி நிறு்வனம்: கநஷனல் ையில் அண்ட் 
டிைானஸ்க்ார்ட்கடஷன இனஸ்டிட்யூட் (NRTI), 
்வகடாதைா
்டிபபுேள்: 
l	பிபிஏ டிைானஸ்க்ார்ட்கடஷன கமகனஜ்்மண்ட்

l	பிஎஸ்சி டிைானஸ்க்ார்ட்கடஷன ் டக்னா்லஜி
l	பி்டக். ையில் இனபைாஸ்டைக்செர் எனஜினியரிங்
l	பி்டக் ையில் சிஸ்டம்ஸ் அண்ட் ேம்யூனிகேஷன 

எனஜினியரிங்
l	பி்டக் ்மக்ோனிக்ேல் அண்ட் ையில் 

எனஜினியரிங்
்டிபபுக்ோ்லம்: பிஎஸ்சி, பிபிஏ: 3 ஆண்டுேள், 
பி்டக்: 4 ஆண்டுேள்
வி்வைங்ேளுக்கு: https://www.nrti.edu.in/#

பொதுகொப்புப் பலை  
Defence

மேசிைப் போதுகோப்பு அகோகேமி நு்ைவுத்மேர்வு 
National Defence Academy & Naval Academy 

Examination
ேல்வி நிறு்வனங்ேள்: கநஷனல் டி்னஸ் அோ்தமி, 
புகன, கந்வல் அோ்தமி, எழில்ம்்ல, கேை்ளம்
்டிபபுேள்: பிஎஸ்சி ேம்பயூட்டர் செயினஸ், பிஏ, 
பிசிஏ,  பி்டக்
்டிபபுக்ோ்லம்: பிஎஸ்சி ேம்பயூட்டர் செயினஸ், 
பிஏ: 3 ஆண்டுேள்
பி்டக்: 4 ஆண்டுேள்
வி்வைங்ேளுக்கு: www.upsconline.nic.in
க்டறப்்டயில் பி.க்டக. படிகக நு்ைவுத்மேர்வு 

Indian Navy B.Tech Admission Test
ேல்வி நிறு்வனம்: கந்வல் அோ்தமி, எழில்ம்்ல, 
கேை்ளம்
்டிபபு: பி்டக்
்டிபபுக்ோ்லம்: 4 ஆண்டுேள்
வி்வைங்ேளுக்கு: www.joinindiannavy.gov.in
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தமிழ்நாட்டில் 9ஆம் ்வகுபபுமுதல் 12ஆம் ்வகுபபு 
்வ்ை ் டிக்கும் மாண்வர்ேளுக்கு, அடுத்து எனன 
்டிக்ே்லாம் எனறு ்வழிோட்டு்வதற்ோே "நொன் 
முைல்வன்" எனறை இ்ணயத்ளத்்தப ்ள்ளிக் 
ேல்வித்து்றை ் தாடங்கியுள்்ளது. ் ள்ளிப ் டிபபிற்கு 
பிறைகு உயர்ேல்வி ்டிப்தற்ோன ்வாயபபுேள், 
எநதப ்டிப்்ப ்டித்தால் எநத க்வ்்லக்குப 
க்ாே முடியும், எநத க்வ்்லக்குப க்ா்வதற்கு 
எநதப ் டிபபுேளில் கசெைக்வண்டும் என்து குறித்த 
வி்வைங்ே்்ள இநத இ்ணயத்ளத்தின மூ்லம் 
மாண்வர்ேள் ்தரிநது்ோள்்ள்லாம்.
2 ஆயிைத்துக்கு கமற்்ட்ட உயர்ேல்வி நிறு்வனங்ேள் 
்ற்றியும், 300க்கும் கமற்்ட்ட க்வ்்லேள் 
குறித்தும் 150க்கு கமற்்ட்ட ேல்வி உதவித்்தா்ே 
குறித்தும் இநத இ்ணயத்ளத்தில் தே்வல்ேள் 
்்வளியிடப்டும். அத்துடன, மாண்வர்ேளின 
்யன்ாட்டுக்கு உதவும்்வ்ேயில் நு்ழவுத்கதர்வு 
அறிவிபபுேள் குறித்த வி்வைங்ே்்ளயும் 

உடனுக்குடன இநத இ்ணயத்ளத்தில் 
்்வளியிடவும் திட்டமிடப்ட்டுள்்ளது.
இநத இ்ணயத்ளத்தில் உள்்ள தே்வல்ே்்ளப 
்யன்டுத்து்வது குறித்து மாண்வர்ேளுக்குப 
்யிற்சி அளிக்ேப்டும். ்ள்ளிேளில் ்டித்த 
முனனாள் மாண்வர்ேளும், து்றை சொர்நத 
்வல்லுநர்ேளும் தற்க்ாது ்ள்ளிேளில் ்டித்து 
்வரும் மாண்வர்ேளுடன ே்லநது்ையாடி, 
அநத மாண்வர்ேளுக்கு உயர்ேல்வி குறித்து 
ஆக்லாசெ்னே்்ள ்வழங்கி ்வழிோட்டு்வார்ேள்.
அைசு ்வழங்கும் உதவித்்தா்ே மட்டுமல்்ல, 
்தாண்டு நிறு்வனங்ேள் ்வழங்கும் உதவித் 
்தா்ே குறித்த வி்வைங்ேளும் ்்ரிய ்தாழில் 
நிறு்வனங்ேளின செமூேப ் ்ாறுபபுத் திட்டத்தினகீழ் 
்வழங்ேப்டும் நிதியுதவிேளும் மாண்வர்ேளுக்குக் 
கி்டப்தற்ோன தே்வல்ே்்ள ்வழங்கி 
்வழிோட்டு்வதில் “நொன் முைல்வன்” இ்ணயத்ளம் 
உதவியாே இருக்கும்.
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எனஜினிைரிங ேோணவிகளுககுப் பி�கதி கல்வி 
உேவித்கேோ்க!

குடும்்த்தில் ஒகை ் ்ண் குழந்தயாே இருநது 
்்ாறியியல் ் தாழில்நுட்் டிப்ளகமா, ் ்ாறியியல் 
்டிபபுே்்ளப ் டிப்்வர்ேளுக்கு அகிய இநதியத் 
்தாழில்நுட்்க் ேல்விக் ேவுனசில் உதவித்்தா்ே 
்வழங்குகிறைது.

வி்வைங்ேளுக்கு:  
www.aicte-pragati-saksham-gov.in

+2 படித்ே ேோணவர்கள் கல்லூரியில் படிகக 
கல்வி உேவித்கேோ்க!

்வரு்வாய கு்றைநத குடும்்ங்ே்்ளச கசெர்நத, 
்டிபபில் சிறைநத மாண்வர்ேள், ேல்லூரியில் 
்்ாறியியல், மருத்து்வம், ே்்ல, அறிவியல், 
்வணிேவியல் உள்்ட ்ல்க்வறு இ்ளநி்்லப 
்ட்டப்டிபபுேளில் ்டிக்ே ஒனறிய அைசின 
ேல்வி அ்மசசெேம், ேல்வி உதவித்்தா்ே்ய 
்வழங்குகிறைது.

வி்வைங்ேளுக்கு: www.scholaships.gov.in
அறிவிைல் ேோணவர்களுககுக கல்வி உேவித்கேோ்க!
அடிப்்ட அறிவியல் ஆைாயசசியில் ஆர்்வமிக்ே 
திறை்மயான மாண்வர்ே்்ள ஊக்குவிப்தற்ோே 
அறிவியல் ் ாடபபிரிவுேளில் இ்ளநி்்லப ் ட்டப 
்டிபபிக்லா அல்்லது ஒருங்கி்ணநத முதுநி்்லப 
்டிபபிக்லா கசெரும் மாண்வர்ேளுக்கு மத்திய 
அைசின அறிவியல் ் தாழில்நுட்்த் து்றை, கிகஷார் 
விக்யானிக் புகைாத் செஹான கயாெனா (KVPY) 

திட்டத்தினகீழ் உதவித்்தா்ே ்வழங்ேப்டும்.  
இதற்ோேத் தனிகய கதர்வு எழுதக்வண்டும்.

வி்வைங்ேளுக்கு: 
www.kvpy.iisc.ernet.in

அறிவிைல் பட்ட ேோணவர்களுககுக கல்வி 
உேவித்கேோ்க!

மூனறு ஆண்டு பி.எஸ்.சி, பி.எஸ்.சி (ஆனர்ஸ்) 
்டிபபுேள், நானகு ஆண்டு பி.எஸ் ் டிபபு, ஐநது 
ஆண்டு ஒருங்கி்ணநத எம்.எஸ்.சி., எம்.எஸ் 
்டிபபுேளில் கசெர்நது ் டிக்கும் மாண்வர்ேளுக்கு 
மத்திய அறிவியல் ்தாழில்நுட்்த் து்றை, 
இனஸ்்்யர் (Innovation in science pursuit for 
inspired research – INSPIRE) ேல்வி உதவித்்தா்ேத் 
திட்டத்்தச ்செயல்்டுத்தி ்வருகிறைது.

வி்வைங்ேளுக்கு: www.online-inspire.gov.in
கேோழிலோைர் குைந்்ேகளுககுக 

கல்வி உேவித்கேோ்க!
மாத ்வருமானம் ரூ.10 ஆயிைத்துக்குக் 
கு்றை்வாே உள்்ள பீடித் ் தாழி்லா்ளர்ேள், சுைங்ேத் 
்தாழி்லா்ளர்ேளின குழந்தேளுக்கு மத்திய 
்தாழி்லா்ளர் ந்லத்து்றை ேல்வி உதவித்்தா்ே 
்வழங்குகிறைது.  மாதம் ரூ.8 ஆயிைத்துக்குக் 
கு்றை்வான ்வருமானம் உள்்ள தி்ைப்டத் 
்தாழி்லா்ளர்ேளுக்கும் இநதக் ேல்வி உதவித் 
்தா்ே ்வழங்ேப்டுகிறைது.

வி்வைங்ேளுக்கு: www.scholarship.gov.in

கல்வி உேவித் கேோ்க குறித்ே விவ�ஙகளுககு 
“�ோன முேல்வன” இ்ணைேைத்்ேப் போருஙகள்!
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கேரிந்து ககோள்மவோேோ!
�ேது ேமிழ�ோடடில் உள்ை முககிைப் பல்க்லககைகஙகள் பறறி அறிந்துககோள்மவோம்.
்செயமு்றை: 

1. கீகழ ் ோடுக்ேப்ட்ட அட்ட்வ்ணயில் உள்்ள ் ல்ே்்லக்ேழேங்ே்்ளக் குறிக்கும் பு்ேப்டங்ே்்ளத் 
கதடிக் ேண்டுபிடிக்ேவும்.

2. அது எநதப ்ல்ே்்லக்ேழேத்்தக் குறிக்கிறைகதா அதற்கு கநர் எதிகை ஒட்ட க்வண்டும்.

3. பினபு அநதப ்ல்ே்்லக்ேழேம் குறித்த சிறு தே்வல்ே்்ளச கசெேரித்து, அத்ன ்ற்றிய சிறு 
குறிபபுே்ளாே அட்ட்வ்ணயில் எழுதக்வண்டும்.

l உயர்ேல்வியில் உள்்ள ்ல்க்வறு ்டிபபுேள்,  அ்வற்்றை ்வழங்கும் ேல்வி நிறு்வனங்ேள் 
்தாடர்்ான தே்வல்ே்்ள எப்டித் திைட்டு்வது என்து ்ற்றி ஆசிரியர்ேளுக்குத்  
்தரிநதிருத்தல் அ்வசியம் 

l உயர்ேல்விக்ோன வி்வைங்ே்்ளச செம்்நதப்ட்ட ேல்வி நிறு்வனங்ேளிலும் ‘நான முதல்்வன’ 
இ்ணயத்ளத்திலும் ்ார்த்துத் தே்வல்ே்்ள எப்டித் ்தரிநது்ோள்்வது என்்தக் 
ேற்றுத்தை க்வண்டும்.

l மாண்வர் கசெர்க்்ே, நு்ழவுத்கதர்வு குறித்து  ஊடேங்ேளிலும் இ்ணயத்ளங்ேளிலும் 
்வரும் அறிவிபபுேள் குறித்து மாண்வர்ேளுக்குத் ்தரிவித்து, விரும்பும் மாண்வர்ே்்ள 
விண்ணபபிக்ேச ்செயய க்வண்டும் .

l நு்ழவுத்கதர்்்வ எதிர்்ோள்்வது ்ற்றி மாண்வர்ேளுக்கு ்வழிோட்ட க்வண்டும் 

l அைசு, தனியார் து்றை, அறைநிறு்வனங்ேள் ்வழங்கும் ேல்வி உதவித்்தா்ே குறித்த 
வி்வைங்ே்்ள மாண்வர்ேளுடன ்கிை க்வண்டும்.

l ஒவ்்வாரு ்டிபபும் அதன்ளவில் சிறைநதது. எநதப ்டிப்் எடுத்துப ்டித்தாலும் 
சிறைப்ாேப ்டிக்கும் மாண்வர்ேளுக்கு நல்்ல எதிர்ோ்லம் உள்்ளது என்்த அ்னத்து 
மாண்வர்ேளுக்கும் உணர்த்தி உற்சொேப்டுத்த க்வண்டும்.
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�ோன விரும்பும் உைர்கல்வி!
தனக்கு விருப்மான உயர்ேல்வி எது என்்தக் ேண்டறிநது, அதற்ோன தே்வல்ே்்ளச 
கசெேரித்தல். 

்செயமு்றை வி்ளக்ேம்:

1. ்செயல்தாளில் உள்்ள ‘நான விரும்பும் உயர்ேல்வி’ ்வட்டத்திற்குக்கீழ் உள்்ள கோடிட்ட 
இடத்தில் தங்ேளுக்கு விருப்மான உயர்ேல்வி சொர்நத ஒரு ் டிபபி்ன எழுத க்வண்டும். 

2. பிறை ேட்டங்ேளில் இருக்கும் த்்லபபுேளுக்கு ஏற்றை்வாறு, நீங்ேள் கதர்ந்தடுத்த உயர்ேல்விப 
்டிபபிற்ோன பிறை வி்வைங்ே்்ள எழுதக்வண்டும்.

்வ. எண் தமிழேப ்ல்ே்்லக் 
ேழேங்ேளின ்்யர்ேள்

்ல்ே்்லக்ேழேப 
பு்ேப்டங்ேள்

சிறு குறிபபுேள்

1. தமிழ்நாடு க்வ்ளாண் 
்ல்ே்்லக்ேழேம், 
கோயம்புத்தூர்

2. தமிழ்ப 
்ல்ே்்லக்ேழேம், 

தஞசொவூர்.

3. தமிழ்நாடு ோல்ந்ட 
மருத்து்வ அறிவியல் 
்ல்ே்்லக்ேழேம், 

்சென்ன.

4. அண்ணா ்ல்ே்்லக் 
ேழேம், ்சென்ன

கசைல்மு்்ற அட்டவ்ண:

கற்றதும் கபற்றதும்:
l உயர்ேல்வி மற்றும் ்ல்ே்்லக்ேழேங்ேள் ்ற்றிய அறி்்வ மாண்வர்ேளிடம்  ்வ்ளர்த்தல்.

l தமிழேத்தில் உள்்ள  ்ல்ே்்லக்ேழேங்ே்்ளப ்ற்றி அறிநது்ோள்்ளச ்செயதல்.
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எடுத்துக்ோட்டு: 

l நான விரும்பும் உயர்ேல்வி – ்்ாறியியல் ்டிபபு

l உயர்ேல்வி நிறு்வனம் – அண்ணா ்ல்ே்்லக்ேழேம், ்சென்ன

l ்ாடபபிரிவுேள் – எ்்லக்ட்ரிக்ேல் அண்ட் எ்்லக்ட்ைானிக்ஸ், எ்்லக்ட்ைானிக்ஸ் அண்ட் ேம்யூனிகேஷன, 
ேம்பயூட்டர் செயினஸ், இன்ர்கமஷன ்டக்னா்லஜி, ்மக்ோனிக்ேல்

l தகுதிேள் – பி்ளஸ் டூ ்வகுபபில் ேணிதம், இயற்பியல், க்வதியியல் ்ாடங்ே்்ள எடுத்துப ்டித்து 
இருக்ே க்வண்டும்.

l கத்்வயான திறைனேள் –  ேணிதத் திறை்ம, ்குப்ாயவுத் திறைனேள், ்செயமு்றை சொர்நத திறைன     
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சி்றகடித்துப் ப்றககலோம்!
்ள்ளிப்டிப்் முடிக்கும் நீங்ேள் உங்ேள் ேன்்வ நன்வாக்கி, ்ட்டாம்பூசசியாயப ்றைக்ே எநதப 
்டிப்்த் கதர்ந்தடுக்ே்லாம் எனறை  திட்டங்ே்்ள ் ்வத்துள்ளீர்ேள்? நீங்ேள் நிைபபியுள்்ள ் தில்ே்்ளக் 
்ோண்டு அ்வற்்றைத் ்தரிநது்ோள்க்வாமா?

கற்றதும் கபற்றதும்:
1. தான விரும்பும் உயர்ேல்வி எது என்து ்ற்றி முடிவு எடுக்ேக் ேற்றுக்்ோடுத்தல்.
2. அநதப ் டிப்் ்வழங்கும் ேல்லூரிேள், எநதப ் ாடபபிரி்்வத்  கதர்ந்தடுப்து, அநதப ் டிபபிற்கு 

கத்்வப்டும் திறைனேள் மற்றும் கத்்வப்டும் தகுதி க்ானறை்்வ ்ற்றிச சிநதிக்ேச ்செயதல். 

என ேோவட்டம்... என கல்லூரி...
நான மதுைக்ோைண்டா, எங்ே ஊரு சிறு்வாணித் தண்ணி மாதிரி ்வருமா? இருட்டுக் ே்ட அல்்வானனா 
அது எங்ே ஊர்தான... – இப்டி நம் எல்்லாருக்குகம அ்வர்ேள் ் ற்றிப ் ்ரு்மப்ட ் ்ல விஷயங்ேள் 
இருக்கும். அப்டிப்ட்ட விஷயங்ே்்ள இங்கே ் திவு ் செயய்லாம். இ்்வ மட்டுமா நம் ் ்ரு்ம? 
அறி்்வ ்வ்ளர்க்கும் நம் ் குதி்யச சொர்நத ேல்லூரிேளும், ் ல்ே்்லக்ேழேங்ேளும் கூடத்தாகன நம் 
்்ரு்ம. அ்வற்்றைப ்ற்றியும் வி்வைங்ே்்ளத் திைட்டிப ்திவு ்செயக்வாமா?

எனது ்ள்ளியின ்்யர்:
எனது ஊரின ்்யர் :
எனது மா்வட்டத்தின ்்யர்:
எனது மா்வட்டத்தின ்்ரு்மேள்:
எனது மா்வட்டத்தில் உள்்ள ேல்லூரிேளின ்்யர்ேள்:
1. ___________________________________________________________________________________________________________________________________
2. ___________________________________________________________________________________________________________________________________
3. ___________________________________________________________________________________________________________________________________
எனது மா்வட்டத்தில் உள்்ள ்ல்ே்்லக்ேழேங்ேள் ்்யர்ேள் (மா்வட்ட ்ல்ே்்லக்ேழேம் இல்்்ல 
எனில் மநி்ல ்ல்ே்்லக்ேழேத்தின ்்யர்ே்்ள எழுதவும்.) 

1. ___________________________________________________________________________________________________________________________________
2. ___________________________________________________________________________________________________________________________________
3. ___________________________________________________________________________________________________________________________________
கற்றதும் கபற்றதும்:
1. மாண்வர்ேள் தங்ேள் மா்வட்டத்தில் உள்்ள ேல்லூரிேள், ் ல்ே்்லக்ேழேங்ேள் ் ற்றி அறியச ் செயதல்.
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i. ்ள்ளிப்டிபபில் எநதப ் ாடபபிரி்்வ (group) எடுத்துள்ளீர்ேள் என்்த 
முதல் ்்ட்டேத்தில் நிைப்வும்.

ii. உங்ே்ளது ேனவு எனன்்வன்்தப ்ட்டாம்பூசசியாேப ்றைக்கும் 
்்ட்டியில் நிைப்வும். Ex:- மருத்து்வர், ் ்ாறியா்ளர், தணிக்்ேயா்ளர்.

iii. என்னனன ் டிபபுே்்ளப ் டிக்ே க்வண்டும்? என உங்ேள் ஆசிரியருடன 
ே்லநது்ையாடி, உயர்ேல்வி, க்வ்்ல்வாயபபு ்வழிோட்டிப புத்தேம் / 
இ்ணயத்ளம் மூ்லம் கசெேரித்த தே்வல்ே்்ள அதற்குப ் ்ாருத்தமான 
்்ட்டிேளில் நிைப்வும்.

iv. இபக்ாது உங்ேள் ் ள்ளிப்டிபபிலிருநது எந்தநத ்வழிேளில் உங்ேள் 
ேன்்வ அ்டயமுடியும் என்்த இைண்டு அல்்லது இைண்டிற்கு 
கம்லான ்வழிேளில் அம்புக்குறிே்ளால் ் ்வவக்வறு ்வண்ணக்கோடுேளின 
மூ்லம் இ்ணத்துக் ோட்டவும்.

கற்றதும் கபற்றதும்: 
மாண்வர்ேள் தான ்டித்துக் ்ோண்டிருக்கும் ்ாடபபிரிவில் இருநது அ்வர்ேளு்டய ேன்வான 
க்வ்்ல்ய அ்ட்வதற்கு எனன எனன உயர்ேல்வி ்டிநி்்லே்்ளக் ேடக்ே க்வண்டும் எனறை 
்ா்த்ய உரு்வாக்ேக் ேற்றுக்்ோடுத்தல். 

சிறைேடித்துப ்றைக்ே்லாம்

உங்கள் ்கனவு
(Your Dream)

__________

சிறகடிததுப் �றக்கலொம்

முது்கலைப் படிப்பு
Post Graduation

__________

பட்டயப்படிப்பு
(Diploma)

__________

முது்கலைப் பட்டயப்படிப்பு
(PG Diploma)

__________

ஆராய்ச்சிப் படிப்பு்கள்
(Research Study)
__________

த�ாழில் முலனவ�ார்
(Entrepreneurship)
__________

த�ாலைநிலைக்கல்வி
(Distance Education)

__________

இளங்கலைப் படிப்பு
(Under Graduation)
__________

த�ாழில் படிப்பு்கள்
(Vacational Courses)

__________

பள்ளி படிப்பு பிரிவு
__________

உங்கள் ்கனவு
(Your Dream)

__________

தபாருளா�ார

முனவனற்றம் சமூ்க

அஙகீ்காரம்
�னனம்பிகல்க
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சொனறிதழ் ்டிபபு (Certificate course), ்தாழில்மு்றை சொர்நத ்டிபபு (Vocational course), 
்தாழில்மு்றை சொைாத ்டிபபு (Non-vocational course), ்ட்டயப்டிபபு (Diploma course), 
மற்றும் ்ட்டப்டிபபுேள் (Degree Course) ஒவ்்வாரு பிரிவிலும் உங்ேளுக்குத் ்தரிநத 

இைண்டு ்டிபபுேளின ்்யர்ே்்ள எழுதவும்.

சொனறிதழ் ்டிபபு 
(Certificate courses)

1. _______________________

2. _______________________

3. _______________________

்தாழில்மு்றை சொைாத ்டிபபு 
(Non-vocational courses)

1. _______________________

2. _______________________

3. _______________________

்ட்டப்டிபபு 
(Degree courses)

1. _______________________

2. _______________________

3. _______________________

ேகவல் கபட்டகம்
“நான முதல்்வன” 

இ்ணயத்ளத்்தப ்யன்டுத்தி 
உயர்ேல்வி குறித்த தே்வல்ே்்ளச 

கசெேரிக்ே்லாம்.

்ட்டயப்டிபபு 
(Diploma courses)

1. _______________________

2. _______________________

3. _______________________

்தாழில்மு்றை சொர்நத ்டிபபு 
(Vocational courses)

1. _______________________

2. _______________________

3. _______________________

கற்றதும் கபற்றதும்: 
மாண்வர்ேளி்டகய உயர்ேல்விப ்டிபபுேளில் உள்்ள பிரிவுே்்ளத் கதடித் ்தரிநது்ோள்ளும் 
ஆர்்வத்்த உரு்வாக்கும்.

மே்டல்!
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அடுத்ே நிறுத்ேம்: உைர்கல்வி!
கீகழ ்ோடுக்ேப்ட்டுள்்ள ஒவ்்வாரு இ்ணய முே்வரிேளிலும் உங்ேள் இ்லக்ோன உயர்ேல்வி்ய 
கநாக்கிப ்யணிக்ே உதவும் ேல்வி உதவித்திட்டங்ே்்ளப ்ற்றிய தே்வல்ேள் உள்்ளன. அ்வற்்றை 
நனகு ஆைாயநது உங்ேளுக்குப ் ்ாருத்தமான உதவி்யத் கதர்ந்தடுத்து உங்ேள் இ்லக்்ே எளிதில் 
அ்டய்லாகம? கீகழ ்ோடுக்ேப்ட்டுள்்ள கேள்விேளுக்கு அது ்தாடர்்ாே இ்ணயத்ளங்ேளில் 
இருநது தே்வல்ே்்ளத் திைட்டித் தனிகய ஒரு தாளில் எழுதவும்.

கற்றதும் கபற்றதும்:
இநத உயர்ேல்வி, க்வ்்ல்வாயபபு ்வழிோட்டியில் ் ோடுக்ேப்ட்டுள்்ள ேல்வி உதவித்்தா்ே ்வழங்கும் 
இ்ணயத்ளங்ே்்ளப ்யன்டுத்தித் தே்வல்ே்்ளச கசெேரிக்ேப ்ழகுதல்.

www.aicte-pragati-saksham.gov.in
இநத "PRAGATI" ேல்வி உதவித்திட்டம் ஒனறிய அைசின எநதத் து்றையால் ்வழங்ேப்டுகிறைது?

ஆண்டுக்கு எத்த்ன மாணவிேளுக்கு இநத உதவி ்வழங்ேப்டுகிறைது?
எநதத் தகுதியின அடிப்்டயில் இநத உதவிக்ோன மாண்வர் கதர்வு ந்ட்்றுகிறைது?

www.scholarships-gov.in
இநத இ்ணயத்ளத்தில் உள்்ள உதவிே்்ள ்வழங்கும் ்்வவக்வறு அ்மசசெேங்ேளின 

்்யர்ே்்ள எழுதுங்ேள். 
இநத இ்ணயத்ளத்தில் ்ோடுக்ேப்ட்டுள்்ள ‘UGC’ மற்றும் ‘AICTE’ என்தன விரி்வாக்ேம் எனன?
மாற்றுத்திறைனாளிேளுக்ோன ேல்வி உதவி என எத்த்ன திட்டங்ேள் ்ோடுக்ேப்ட்டுள்்ளன?

www.online-inspire.gov.in
‘INSPIRE’ என்தன விரி்வாக்ேம் எனன?

இநத இ்ணயத்ளத்தில் எநத கமற்்டிபபிற்ோன உதவிே்்ளக் ோணமுடிகிறைது?
எநதத் தகுதியின அடிப்்டயில் இநத உதவிக்ோன மாண்வர்ேள் கதர்ந்தடுக்ேப்டுகினறைனர்? 

www.nhfdc.nic.in 
‘NHFDC’ என்தன விரி்வாக்ேம் எனன?

எநத அைசுத் து்றையால் இநத இ்ணயத்ளத்தினகீழ் உள்்ள உதவிேள் ்வழங்ேப்டுகினறைன? 
ஓர் ஆண்டில் எத்த்ன மாண்வர்ேளுக்கு இநதக் ேல்வி உதவி ்வழங்ேப்டுகிறைது? 

www.kvpy.iisc.ernet.in
‘KYPY’ என்தன விரி்வாக்ேம் எனன?

இநத உதவித்திட்டம் எநத அ்மசசெேத்தால் ்வழங்ேப்டுகிறைது?
எதன அடிப்்டயில் இநதத் திட்டத்தினகீழ் உதவி்்றை மாண்வர்ேள் கதர்வு ்செயயப்டுகிறைார்ேள்?

Uyar Kalvi - Book - CR-4.indd   35 4/19/2022   10:03:56 PM

DRAFT



கற்றல் ம�ோககஙகள்
l ்ாடங்ே்்ளப ் டிப்து, ஒரு க்வ்்லயில் அமர்்வது, 

நனகு செம்்ாதிப்து மட்டுகம ்வாழ்க்்ே அல்்ல 
என்்தத் ்தளிவு்டுத்துதல்.

l சிறைநத மனிதைாே ்வாழத் திறைனேளும் குணங்ேளும் 
முக்கியம் என்்தப புரிய்்வத்தல்.

நாம் மகிழ்சசிகயாடு இருக்ே நல்்ல 
உறைவுேள் கத்்வ. நல்்ல உறைவுே்்ளத் 

தக்ே ்்வத்துக்்ோள்்ளவும் 
நம்்மப பினகனாக்கி இழுக்கும் 
உறைவுே்்ள விட்டு நீங்ேவும் திறைன 
கத்்வப்டுகிறைது. உறைவுே்்ளச 
ேட்ட்மக்ே அனபு, மரியா்த, 
நம்பிக்்ே க்ானறை்்வ கத்்வ.
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மாண்வர்ே்ளாே இருக்ேக்கூடிய நமக்கு 
நிேழ்ோ்லத்்தயும் எதிர்ோ்லத்்தயும் ் யனுள்்ள 
மு்றையில் ஆக்ேபூர்்வமான ்வழியில் கமம்்டுத்திக் 
்ோள்்ள ் ல்க்வறு திறைனேள் கத்்வப்டுகினறைன. 
்்வவக்வறு ்வ்ேயான ்செயல்்ாடுேளில் நாம் 
திறைன்்றை க்வண்டி இருக்கிறைது. ் செக்கிள் ஓட்டக் 
ேற்ே ஆைம்பிக்கும்க்ாது நமக்குள் இருக்கும் 
தயக்ேம், ் யம், நனகு ் செக்கிள் ஓட்ட ஆைம்பித்த 
பிறைகு உற்சொேத்்தயும் செநகதாஷத்்தயும் 
தருகிறைது.

திறைன ்வ்ளர்பபின அற்புதம் இதுதான. முயற்சியும் 
�யிற்சியும் திறன்கள் ஆகின்றன. திறைன கமம்்ாடு 
நமக்குத் தனனம்பிக்்ே்யத் தருகிறைது. நம் 
சுய மதிபபீட்்டயும் ்வ்ளர்க்கிறைது. ்ல்க்வறு 
செ்வால்ே்்ளக் ்ேயா்ள உதவுகிறைது. மாண்வப 
்ரு்வத்தில் ்டிபபு செம்்நதப்ட்ட திறைனேள், 
ே்்லத்திறைனேள், வி்்ளயாட்டுத் திறைனேள், 
்்ாழுதுக்ாக்குத் திறைனேள், தங்ேள் ஆளு்ம்ய 
்மருகேற்றை உதவும் திறைனேள், பிறைருடன உறை்வாடும் 
உ்ையாடும் திறைனேள் கத்்வப்டுகினறைன.
்ல்க்வறு ் செயல்்ாடுேளின கத்்வே்்ள உணர்நது 
அ்வற்்றைப ் யிற்சி ் செயது திறைனே்ளாே மாற்றிக் 
்ோண்டால் ்வாழ்க்்ேப ்யணத்தின ்ா்த, 
்்வற்றிப ்ா்தயாகும்

கல்வி கேோ்டர்போன தி்றனகள்
தாய்மாழியிலும், ஆங்கி்லத்திலும் நனகு க்செ 
எழுத ் டிக்ேக் ேற்ே க்வண்டும். பிறை ் மாழிேளிலும் 
ஆர்்வமும் ஈடு்ாடும் இருநதால் அ்வற்்றையும் 
ேற்ே்லாம். “சித்திைமும் ் ேப்ழக்ேம் ் செநதமிழும் 
நாப்ழக்ேம்” என்து க்ால், க்செப க்செத்தான 
்மாழி ்வசெப்டும். தனிந்ர் க்சசு, எழுத்துப 
்ரிமாற்றைம் தவிை, கதர்வுேளில் நல்்ல மதிப்்ண்ேள் 
்்றை நாம் நி்னத்த்தச செரியாே ் ்வளிப்டுத்த 
்மாழித்திறைன கத்்வ.

உ்றவோடுவேறகும் உ்�ைோடுவேறகுேோன 
தி்றனகள்

நாம் மகிழ்சசிகயாடு இருக்ே நல்்ல உறைவுேள் கத்்வ. 
நல்்ல உறைவுே்்ளத் தக்ே்்வத்துக் ்ோள்்ளவும் 
நம்்மப பினகனாக்கி இழுக்கும் உறைவுே்்ள விட்டு 
நீங்ேவும் திறைன கத்்வப்டுகிறைது. உறைவுே்்ளக் 
ேட்ட்மக்ே அனபு, மரியா்த, நம்பிக்்ே 
க்ானறை்்வ கத்்வ.

�ல்ல உ்றவுக்ைத் ேகக்வகக  
உ்�ைோ்டல் தி்றன 

மற்றை்வர்ே்்ளக் கு்றை ்சொல்்லாமல் நம் 
உணர்வுே்்ளப ் கிர்தல், எபக்ாதும் உறுதியாேப 
க்சுதல் இ்்வ மிே முக்கியம்.

கலோச்சோ�த் தி்றனகள்
நடனம் ஆடு்வது, ்ாடு்வது, ்டம் ்வ்ை்வது, 
ேவி்த எழுது்வது, ் ேவி்னப்்ாருள் ் செய்வது 
- இ்்வ நம் ் ்டப்ாற்றைல் திறைன ் ்வளிப்ாடுேள் 
ஆகும். நாம் மகிழ்சசியாே இருக்கும்க்ாது கமலும் 
மகிழ்சசி்யக் கூட்டும். கசொர்்வாே இருக்கும்க்ாது 
நம் மகிழ்சசி்ய மீட்டுத்தை உதவும்.

வி்ைைோடடுத் தி்றனகள்
சிறு்வயதில் இருநது ஏதா்வது ஒரு வி்்ளயாட்டில் 
்யிற்சி ்செய்வது உடல்ந்லத்திற்கும் 
மனமகிழ்சசிக்கும் நல்்லது. ஏ்னனில் சிறு்வயதில் 
நாம் கமற்்ோள்ளும் இத்த்ேய உடல்ந்லம் சொர்நத 
திறைன, நமக்குப ் ழக்ேமாகி, நம்மில் ஓர் அங்ேமாகி 
விட்டால், ்வாழ்க்்ே முழு்வதும் ஆகைாக்கியத்்தப 
க்ண உதவும். கயாோ, உடற்்யிற்சி, ஓடுதல், 
நீசசெல் அடித்தல், ேம்பு எறிதல் க்ானறை தனி ந்ர் 
சொர்நத திறைனேள் ஆே இருக்ே்லாம். கிரிக்்ேட், 
ோல்்நது, ்டனனிஸ், ஹாக்கி க்ானறை குழு 
வி்்ளயாட்டுே்ளாே இருக்ே்லாம். வி்்ளயாட்டு 
மூ்்ளயில் உள்்ள உற்சொே ஹார்கமானே்்ளத் 
தூண்டி, நம்்ம மகிழ்சசி ்ோள்்ள ்்வக்கும்.
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கபோழுதுமபோககுத் தி்றனகள்
்்ாழு்தச சிறைப்ாே ஆக்ேபூர்்வமாேக் 
ேழிப்கத திறைனதான. ஏ்னனறைால் இதன 
அரு்ம ்தரியாமல்தான, நாம் இனறு 
்்ாழுது க்ாேவில்்்ல எனறு ஓயாமல் 
்மா்்ல் க்ா்ன ் ேயில் ் ்வத்துக்்ோண்டு 
்்ாழுது க்ாக்குகிகறைாம்.   ்தா்்லக்ோட்சி 
நிேழ்சசிே்்ளப ்ார்க்கிகறைாம். ே்்லநயமான 
திறைன இல்்லாவிட்டாலும் நம் வீட்்டச சுத்தமாே 
்்வப்து, குழந்தேக்ளாடு வி்்ளயாடு்வது, 
கதாட்ட க்வ்்ல ்செய்வது, ோயேறிேள் ்்வட்ட, 
செ்மக்ேப ்ழகு்வது - எது்வாே இருநதாலும் 
ேற்றைல் என்து ஓர் அனு்்வம். 

உணர்வுகளுககு ஈடுககோடுககும் தி்றன
மன உணர்வுேளுக்கும் அழுத்தங்ேளுக்கும் 
ஈடு்ோடுக்ேத் ்தரியக்வண்டும். என உணர்சசி 
எனனுள் இருநது ்வருகிறைது எனறு அதற்குப 
்்ாறுபபு ஏற்ேக்வண்டும். உணர்வுே்்ளக் ் ேயா்ள, 
முதலில் உணர்சசிேைமான நி்்லயிலிருநது 
விடு்ட்டு, ்ோஞசெம் இ்்ளப்ாறி, மனம் 
அ்மதியாே இருக்கும்க்ாது பிைசசி்னேளின 
தீர்வு ்ற்றி கயாசிக்ே க்வண்டும். இப்டிப 
்யிற்சி ் செயதால் நா்ள்டவில் உணர்வுேளுக்கு 
ஈடு்ோடுக்கும் திறை்னப ்்றைமுடியும். 

்ள்ளிப ்ரு்வத்திக்லகய ்ல்க்வறு ஆளு்மப 
்ண்புே்்ள ்வ்ளர்த்துக்்ோண்டால்தான 
பினனாளில் உயர்ேல்வி ் டிக்கும்க்ாதும், க்வ்்ல 
்ார்க்கும்க்ாதும், நாம் ஆளு்ம நி்றைநத்வைாேச 
்செய்லாற்றை முடியும். 

கதாற்றை ரீதியான ஆளு்ம: உயைகமா, குள்்ளகமா, 
ேறுபக்ா, ்்வள்்்ளகயா - உடல்ரீதியான 
அழ்ேத்தான ்்ரிதாே நி்னக்கிகறைாம். 
உயைமான ஒரு்வர், கூன க்ாட்டால் அது 
கதாற்றைப்்ாலி்வாோது. அதுக்ால் கதாலின 
நிறைத்்த அழகோடு ஒபபிடுகிகறைாம். உண்்மயான 
அழகு என்து ேம்பீைம், கநருக்கு கநர் ் ார்க்கும் 
்ார்்்வ, ்தளி்வான க்சசு, மற்றை்வர்ே்்ள 
அை்வ்ணத்துச ்செல்லும் குணம். 

திறைன என்து ் செயல்ேக்ளாடு மட்டும் நிற்்தில்்்ல. 
ஆளு்மத் திறைனுக்குப ்ண்புேளும் கத்்வ. 

�ோம் வைர்த்துகககோள்ைமவண்டிை பண்புகள்
அ்றம்சோர் �றகுணஙகள்

திருடாமல், பிறைர் ் ்ாருளுக்கு ஆ்செப்டாமல், 
்்ாய க்சொமல், ஏமாற்றைாமல் இருப்துதான 
அே அழ்ேயும் புறை அழ்ேயும் கமம்்டுத்தும். 
உண்்ம,கநர்்ம, பிறைர் நி்்லயில் நினறு ் ார்த்தல், 
்்ாறுபபுணர்வு - இ்வற்்றைப ்ற்றி எல்்லாத் 
தருணங்ேளிலும் ே்வனமாே இருக்ேக்வண்டும்.

l திறைனே்்ள கமம்்டுத்திக்்ோள்்வது ்ற்றி ஒருமு்றை ்சொல்்வ்தக் கேட்டு மாண்வர்ேள், 
அ்வற்்றைப ்ற்றி உடகன சிநதிக்ே ஆைம்பித்துவிட மாட்டார்ேள்.

l மாண்வர்ேளிடம் ் தாடர்நது திறைனே்்ள ்வ்ளர்த்துக்்ோள்்வதன அ்வசியம் ் ற்றிப ் ்ாறு்மயாே, 
்தாடர்நது ்வலியுறுத்தக்வண்டும்.

l நம்்ம மற்றை்வர் மதிப்து நம் உடல் கதாற்றைத்திற்ோே அல்்ல; குணங்ேளுக்ோேத்தான 
என்்தப புரிய்்வக்ே க்வண்டியது மிே அ்வசியம். 

l ்ாடம் ் சொல்லிக்்ோடுப்து மட்டுமல்்ல ஆசிரியர்ேளின ் ணி. வீட்டிற்கு அடுத்து, குழந்தேள் 
அதிே கநைம் ் செ்லவிடு்வது ் ள்ளிேளில்தான! அ்வர்ேளின திறை்மே்்ள ்வ்ளர்க்ே, குணந்லனே்்ள 
கமம்்டுத்த ஆசிரியர்ேள் முழுமனகதாடு, அர்ப்ணிபபுடன ்ணியாற்றை க்வண்டும்.
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கற்றல் தி்றனக்ை வைர்த்துக ககோள்வது எப்படி?
்யிற்சியும் முயற்சியும் இருநதால் மட்டுகம திறைனே்்ள ்வ்ளர்த்துக் ்ோள்்ள இயலும். 

்செக்கிள் ஓட்டக் ேற்றுக் ்ோண்டது எப்டி? 

்டம் ்வ்ையக் ேற்றுக் ்ோண்டது எப்டி? 

்யிற்சி, முயற்சி, ஆர்்வம், ேற்றுக்்ோள்்ள க்வண்டும் எனறை உநதுதல் 

இ்வற்்றைப ்யன்டுத்தி நமக்குப ்யத்்தத் தைக்கூடிய ஆங்கி்லத்்த ்்வன்றைடுக்ே ஒரு ்யிற்சி 
்செயய்லாமா? 

ஆங்கி்லம் நனகு ்தரிநத்வர் உதவியுடன தினமும் 5 புதிய ்சொற்ே்்ளத் கதர்ந்தடுக்ேவும்.

அ்வர்ேளிடம் அநத ்சொற்ேளின உசசெரிபபு, ்்ாருள், ்வாக்கியத்தில் ்யன்டுத்து்வது ்ற்றி கேட்டு 
்தரிநது்ோண்டு ்யிற்சி ்செயயவும். 

5 புது ் சொற்ே்்ளயும்  ஒரு அட்்டயில் எழுதி அடிக்ேடி ேண்ணில்்டும் இடத்தில் ் தாங்ே விடவும். 

உங்ேள் கநாட்டில் ்திவு்செயயவும். 

1) முதல் நாள் ேற்றுக்்ோண்ட 5 ்சொற்ேள் 

2) ்த்து நாட்ேளுக்குப பிறைகு எனக்கு நனகு அறிமுேமான ்சொற்ேள் 

3) ஒரு மாதத்தில் எனக்கு நனகு ்தரிநத ்சொற்ேள் 

ஒரு குறிபபிட்ட ்ாடத்்த எடுத்துக்்ோண்டு ்வாயவிட்டுப ்டியுங்ேள். பிறைகு அநதப ்ாடத்்தப 
்ார்த்து எழுதுங்ேள். யா்ையா்வது ் டிக்ேச ் சொல்லிக் கேட்டு எழுதுங்ேள். அநதப ் ாடம் உங்ேளுக்குச 
செரியாேப புரிநததா எனறு ்ார்க்ே நீங்ேக்ள மாதிரி ்வகுபபுேள் எடுக்ே்லாம்.

இநதச ் செயல்்ாட்்டச ் செயதால், ் ாடம் நனகு புரியும், எழுத்துப பி்ழயினறி எழுத்வரும், கதர்வுேளில் 
க்வேமாேவும், அகத செமயம் ்தளி்வாேவும் எழுது்வதற்ோன கதர்சசி ்வரும்.

உ்றவுக்ைப் புரிந்துககோள்ளுேல்
்வாழ்க்்ேயில் நீங்ேள் முக்கியமாே நி்னக்கும் 25 ந்ர்ேளின ்்யர்ே்்ள எழுதவும். அதிலிருநது 
15 ந்ர்ே்்ளத் கதர்ந்தடுக்ேவும். அநதப ்ட்டியலில் இருநது மிே முக்கியமான ஐநது ந்ர்ே்்ளத் 
கதர்ந்தடுக்ேவும். 

முதலில் கதர்ந்தடுத்த 25 ந்ர்ே்்ள ஏன, எப்டித் கதர்ந்தடுத்தீர்ேள்? 

_________________________________________________________________________
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எ்வ தி்றனகள்! எ்வ பண்புகள்!
கீகழ ்ோடுக்ேப்ட்டுள்்ள ்ட்டியலில் எ்்வ திறைனேள், எ்்வ ்ண்புேள் எனறு பிரித்து எழுதவும். 
்டிக்கும் இடத்தில், க்வ்்லத்த்ளத்தில் சிறைநத ஆளு்ம உ்டய்வைாே, நற்குணங்ேள் உள்்ள்வைாே 
்செயல்்ட, கமலும் எநதத் திறைனேள் / ்ண்புேள் கத்்வ என எழுதவும். இகதக்ால் உங்ே்்ள 
உற்சொேமாே ்்வத்துக்்ோள்்ளத் கத்்வப்டும் கூடுதல் ்ண்புே்்ளயும், திறைனே்்ளயும் எழுதவும். 

l ்வாேனங்ே்்ளச செரி்ார்த்தல்  l கநைம் த்வறைா்ம
l ்செக்கிள் ஓட்டுதல்    l ்்ாய க்சொதிருத்தல்
l அனக்ாடு இருத்தல்   l இ்செக்ேருவி இ்செத்தல்
l கிரிக்்ேட் வி்்ளயாடுதல்   l எதிர்த்துப க்சொது இருத்தல்
l நடனமாடுதல்    l கநர்்மயாே இருத்தல்
எனனு்டய ்ட்டியல் இகதா,

்ண்புேள் திறைனேள்

கற்றதும் கபற்றதும்:
்செயல் தாள் - 1: ேற்றைல் திறை்ன கமம்்டுத்திக் ்ோள்்வது ்ற்றி அறிநது்ோள்்வார்ேள்.

்செயல் தாள் - 2: மாண்வர்ேள்,  உறைவுே்்ளப ்ற்றி புரிநது்ோள்்வார்ேள் 

்செயல் தாள் - 3: ்வாழ்க்்ேக்கு திறைனேள் , நற்்ண்புேளும் இைண்டுகம அ்வசியம் என்்தத் 
்தரிநது ்ோள்்வார்ேள்.

அதில் இருநது 10 ந்ர்ே்்ள விட்டுவிட்டு 15 ந்ர்ே்்ளத் கதர்ந்தடுத்தற்ோன ோைணங்ேள் எனன? 

_________________________________________________________________________

இறுதிப ்ட்டியலில் 5 ந்ர்ே்்ளத் கதர்ந்தடுத்தது சு்ல்மாே இருநததா? 

_________________________________________________________________________

எ்வற்றின அடிப்்டயில் ந்ர்ே்்ள கதர்ந்தடுத்தீர்ேள்? அ்வர்ேளின ்ண்புேளுக்ோே்வா?  
திறை்மக்ோே்வா? அ்வர்ேளுக்கும் உங்ேளுக்கும்  இருக்கும் உறைவின ் நருக்ேத்தின  அடிப்்டயி்லா? 

_________________________________________________________________________

ஏன அ்வர்ே்்ள உங்ேள் ்வாழ்க்்ேயில் முக்கியமான்வர்ே்ளாே ேருதுகிறீர்ேள்? 

_________________________________________________________________________
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12ஆம் வகுப்பு �டிக்கும் மொணவர்கள், ்ைர்வு 
முடிவுகள் பவளியொனப் பிறகு உயர்கல்வி 
�டிப்�ைற்கொகக் கல்லூரிகளில் ் ேரத திட்்மிட்டு 
இருப்�ொர்கள். அநை மொணவர்கள், முன்னைொக்வ 
பேயய ்வண்டியதவ குறிதை விவரம்: 

l 12ஆம் ்வகுபபுத் கதர்வில் கதர்சசி ்்ற்றைப 
பிறைகு, எநதப ்டிபபில் கசெை்லாம்? எநதக் 
ேல்லூரியில் கசெை்லாம்? என்்த முனனதாேக்வ 
முடிவு ்செயயக்வண்டும்.

கற்றல் ம�ோககஙகள்
l உயர்ேல்விப ் டிப்்த் கதர்ந்தடுப்தற்கு முன, தே்வல்ே்்ளத் திைட்டு்வதன அ்வசியத்்த 

உணைச்செயதல்.

l ்ள்ளிேளில் இருநது உயர்ேல்விக்கு க்ா்வதற்குமுன நாம் கசெேரிக்ே க்வண்டிய சொனறிதழ்ேள் 
்ற்றித் ்தரிநது்ோள்ளுதல்.

l ஒரு ேல்லூரியில் விண்ணபபித்து, இடம் 
கி்டக்ோவிட்டால் எனன ்செய்வது? 
முனனதாேக்வ நாம் கசெை விரும்பும் 
ேல்லூரிேளின விருப் ்வரி்செ்யத் 
கதர்ந்தடுத்துக் குறித்து ்்வத்துக்்ோள்்ள 
க்வண்டும்.

l எநதப ்டிபபில் கசெை விரும்புகிகறைாகமா 
அநதப ் டிபபில் கசெரு்வதற்ோன கு்றைநத்ட்செ 
மதிப்்ண்ேள் உள்ளிட்ட தகுதிேள் எ்்வ 
என்்தத் ் தரிநது்ோண்டு, அநதத் தகுதிேள் 
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நம்மிடம் இருக்கினறைன்வா என்்தச 
கசொதித்துக் ்ோள்்ளக்வண்டும். 

l நாம் கசெைவிரும்பும் ்டிபபில் கசெரு்வதற்கு, 
மதிப்்ண்ேள் அடிப்்டயில் மாண்வர் 
கசெர்க்்ே ந்ட்்றுகிறைதா? அல்்லது 
நு்ழவுத்கதர்வு எழுத க்வண்டுமா? என்்தத் 
்தரிநது்ோள்்ள க்வண்டும்.

l நு்ழவுத்கதர்வு எழுத க்வண்டியிருநதால், 
அது எபக்ாது ந்ட்்றுகிறைது? அதற்கு 
விண்ணபபிப்து எப்டி? என்்தத் 
்தரிநது்ோள்்ள க்வண்டும்.

l பினபு, நு்ழவுத்கதர்வுக்ோன ்ாடத்திட்டம், 
வினாத்தாள் ்வடி்வ்மபபு ஆகிய்வற்்றைத் 
்தரிநது்ோள்்ள க்வண்டும். 12ஆம் 
்வகுபபுத் கதர்வுேளுக்குப ்டிப்துடன, 
நு்ழவுத்கதர்வுக்கும் தயாைாே க்வண்டும். 
இதற்்ேன அைசுப ் ள்ளிேளில் நடத்தப்டும் 
இ்ல்வசெப ் யிற்சிேளில் கசெர்நது ் யன்்றை்லாம். 

l நாம் கசெை விரும்பும் ேல்லூரியில் கசெரு்வதற்கு 
விண்ணப்ங்ேள் எபக்ாது தருகிறைார்ேள்? 
விண்ணபபிப்தற்ோன இறுதி நாள் க்ானறை 
வி்வைங்ே்்ளத் ்தரிநது்ோள்்ள க்வண்டும். 

l நாம் கசெை விரும்பும் ் டிபபு குறித்தும் அநதப 
்டிபபில் எந்தநதப ் ாடங்ே்்ளச ் சொல்லித் 
தருகிறைார்ேள் என்து குறித்தும் ஏற்்ேனக்வ 
அங்கு ் டிக்கும் ் தரிநத மாண்வர்ேளிடகமா 
அல்்லது ஆசிரியர்ேளிடகமா கேட்டுத் 
்தரிநது்ோள்்ள க்வண்டும். அபக்ாதுதான 
அநதப ்டிபபில் கசெரு்வது ்்ாருத்தமாே 
இருக்குமா? என்்த மாண்வர்ேள் 
முடிவு்செயய ்வசெதியாே இருக்கும்.

l மாண்வர்ேள்,  தாங்ேள் கசெைவிரும்பும் 
ேல்லூரி்யப ்ற்றி நனகு ்தரிநது்ோள்்ள 
க்வண்டு்மனில், முடிநதால் அக்ேல்லூரிக்கு 
கநரில் ் செனறு ் ார்ப்துடன, அக்ேல்லூரியில் 
ஏற்்ேனக்வ ்டித்து்வரும் மாண்வர்ேளிடம் 
தமது ஐயங்ே்்ளக் கேட்டுத் ் தரிநது்ோள்்ள 
க்வண்டும். அபக்ாதுதான கசெை விரும்பும் 
ேல்லூரியின நி்றை, கு்றைேள் ்தரிய்வரும்.

l ேல்வி நிறு்வனங்ேள் குறித்து ஊடேங்ேளில் 
்வரும் வி்ளம்்ைங்ே்்ளப ்ார்த்து 
மயங்கிவிடக்கூடாது. 

l பிைம்மாண்டமான ேட்டடங்ேள் இருப்தால் 
மட்டுகம ஒரு ேல்வி நிறு்வனம் சிறைநதது 
ஆகிவிடாது. அங்குள்்ள ஆய்வேங்ேள், 

1. ்த்தாம் ்வகுபபு மதிப்்ண் சொனறிதழ் (Mark Sheet)
2. ்தி்னானறைாம் ்வகுபபு மதிப்்ண் சொனறிதழ் (Mark Sheet) 
3. ்னனிைண்டாம் ்வகுபபு மதிப்்ண் சொனறிதழ் (Mark Sheet)
4. மாற்றுச சொனறிதழ் (Transfer Certificate)
5. சொதிச சொனறிதழ் (Community Certificate)
6. ஆதார் அ்டயா்ள அட்்ட (Aadhar card)
7. ்வருமானச சொனறிதழ் (Income Certificate)
8. வி்்ளயாட்டுச சொனறிதழ்ேள் (Sports Certificates)
9. இருபபிடச சொனறிதழ் (Nativity Certificate)
10. முனனாள் ைாணு்வத்தினரின ்வாரிசுச சொனறிதழ் (if applicable)
11. இ்லங்்ேத் தமிழ் அேதி என்தற்ோன சொனறிதழ் (if applicable)
12. முதல் த்்லமு்றை ்ட்டதாரிச சொனறிதழ் (if applicable)
13. மாற்றுத்திறைனாளி என்தற்ோன சொனறிதழ் (if applicable)
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நூ்லேங்ேள் எப்டி இயங்குகினறைன என்்தக் 
ே்வனிப்தும் முக்கியம். 

சோதிச் சோனறிேழ 
சொதிச சொனறிதழ் ்்றைவிரும்பும் மாண்வர்ேள் 
அைசின இ-கசெ்்வ ்மயங்ேளின மூ்லம் 
விண்ணபபிக்ே க்வண்டும். ஆதார் அ்டயா்ள 
அட்்ட, தாய தந்தயின சொதிச சொனறிதழ், 
்ாஸ்க்ார்ட் அ்ளவு பு்ேப்டம் ஆகிய்வற்றுடன 
உரிய ேட்டணத்்தயும் ் செலுத்த க்வண்டும். அைசு 
்வழங்கும் சொதிச சொனறிதழ்ே்்ள நிைநதைமாேப 
்யன்டுத்த்லாம். அதன நேல்ே்்ளத் 
கத்்வயானக்ாது ் யன்டுத்திக் ் ோள்்ள்லாம். 

வருேோனச் சோனறிேழ
ேல்வி உதவித்்தா்ே, ேல்விக்ேடன, அைசின 
ந்லத்திட்ட உதவிேள் ்்று்வதற்கு ்வருமானச 
சொனறிதழ்ேள் கத்்வப்டும். ்வருமானச 
சொனறிதழ் ்்றை விரும்பும் மாண்வர்ேள் 

அைசின இ-கசெ்்வ ்மயங்ேளின மூ்லம் 
விண்ணபபிக்ே்லாம். இதற்குப ்்ற்கறைாரின 
ஆண்டு ்வருமானத்துக்ோன ஆதாைங்ேளுடன 
விண்ணபபிக்ே க்வண்டும். ்ாஸ்க்ார்ட் அ்ளவு 
பு்ேப்டம், கைஷன ோர்டு, ஆதார் அ்டயா்ள 
அட்்ட ஆகிய்வற்றுடன ்வருமானச சொனறிதழ் 
்்று்வதற்ோன  ேட்டணத்்தயும் இ்ணயத்ளம் 
மூ்லம் ் செலுத்த க்வண்டும். ்வருமானச சொனறிதழ் 
குறிபபிட்ட ோ்லத்துக்கு மட்டுகம ் செல்லு்டியாகும் 
என்தால், கத்்வக்கு ஏற்் ்வருமானச சொனறிதழ் 
கோரி விண்ணபபித்து ்வாங்கிக்்ோள்்ள்லாம். 

ஆேோர் அ்்டைோை அட்்ட
ஆதார் அ்டயா்ள அட்்ட என்து இநதிய அைசு 
்வழங்கும்  12 இ்லக்ே எண் ்ோண்ட தனிந்ர் 
அ்டயா்ள அட்்டயாகும். இநதியத் தனித்து்வ 
அ்டயா்ள ஆ்ணயம் (UIDAI) ்வழங்கும் இநத 
அ்டயா்ள அட்்ட, இநதியக் குடிமக்ேளுக்கு 

அைசு, தனியார் ்்ாறியியல் ேல்லூரிேளிலும், மருத்து்வக் ேல்லூரிேளிலும், ்ல் மருத்து்வக் 
ேல்லூரிேளிலும், ோல்ந்ட மருத்து்வக் ேல்லூரிேளிலும், க்வ்ளாண்்மக் ேல்லூரிேளிலும், செட்டக் 
ேல்லூரிேளிலும் ஒற்்றைச சொ்ளை மு்றையில் கசெர்க்்ே ்்றும் மாண்வர்ேளின குடும்்த்தில் 
இது்வ்ை யாரும் ் ட்டதாரிேக்ள இல்்்ல எனறைால், அம்மாண்வர்ேள், ் தாழில்மு்றைக் ேல்வி 
்்று்வ்த ஊக்குவிப்தற்ோே, சொதிப ்ாகு்ாடு இல்்லாமலும் ்வருமானத்்தக் ேணக்கில் 
்ோள்்ளாமலும்  அநத மாண்வர்ேளின ் தாழிற்ேல்விக் ேட்டணம் (Tuition Fees) முழு்வ்தயும் 
அைகசெ ஏற்றுக்்ோள்ளும்.

சுயநிதிப ்்ாறியியல் ேல்லூரிேளிலும் அைசு உதவி்்றும் ேல்லூரிேளிலும் சுய ஆதைவுப 
்டிபபுேளில் (Self Supporting Courses) ்டிக்ேச கசெரும் மாண்வர்ேளுக்கும் அகி்ல இநதியத் 
்தாழில்நுட்்க் ேல்விக் குழுமத்தின (AICTE) முதல் த்்லமு்றை ்ட்டதாரிக்ோன ேல்விக் 
ேட்டணச செலு்ே ்வழங்ேப்டுகிறைது. ஒவ்்வாரு ேல்லூரியிலும் ஒவ்்வாரு ் ாடபபிரிவிலும் 
்டிக்ேசகசெரும் 5% மாண்வர்ேளுக்கு இநதச செலு்ே ்வழங்ேப்டும். இநதச செலு்ே்யப 
்்றைவிரும்பும் மாண்வர்ேளின ்்ற்கறைாரின ்வருமானம் ஆண்டுக்கு ரூ.4.5 இ்லட்செத்துக்குக் 
கு்றை்வாே இருக்ேக்வண்டும்.

்ட்டதாரிேக்ள இல்்லாத குடும்்ங்ே்்ளச கசெர்நத மாண்வர்ேள் ்யன்்று்வதற்கு உதவும் 
திட்டம் இது. இநதத் திட்டத்தினகீழ், ்தாழில் ்டிபபுேளில் கசெரும் மாண்வர்ேள், தற்க்ாது 
அைசு இ்ணயத்ளம் ்வாயி்லாே விண்ணபபிக்ே முடியும்.

சோனறிேழகள் கபறுவது எப்படி?
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ஓர் இனறிய்மயாத ஆ்வணமாே மாறியுள்்ளது. 
இநதச சொனறிதழ் ்்று்வதற்கு ்ானோர்டு, 
ஓட்டுநர் உரிமம், ்ாஸ்க்ார்ட், ்வாக்ோ்ளர் 
அ்டயா்ள அட்்ட க்ானறை்வற்றில் ஏதா்வது 
ஓர் அ்டயா்ளச சொனறும், முே்வரிச சொனறும், 
பிறைநத கததிக்ோன சொனறும் கத்்வப்டும். ஆதார் 
கசெர்க்்ே ்மயத்துக்குச ்செனறு ஆதார் ோர்டு 
்்று்வதற்ோன விண்ணப்த்்தப ் திவு ் செயய 
க்வண்டும். விண்ணபபித்த 90 நாட்ேளுக்குள் 
்ோடுக்ேப்ட்டுள்்ள முே்வரிக்கு ஆதார் 
அ்டயா்ள அட்்ட அனுபபி ்்வக்ேப்டும்.

இருப்பி்டச் சோனறிேழ
தமிழேத்தில் அைசு ஒதுக்கீட்டினகீழ் இடம் ்்றை 
விரும்பும் மாண்வர்ேள் தமிழேத்்த இருபபிடமாேக் 
்ோண்டிருக்ே க்வண்டும். தமிழ்நாட்டில் எட்டாம் 
்வகுபபு முதல் பி்ளஸ் டூ ்வ்ையில் ்டித்த்வைாே 
இருநதால் இருபபிடச சொனறிதழ் கத்்வயில்்்ல. 
மற்றை்வர்ேள் இருபபிடச சொனறிதழ் அளிக்ே 
க்வண்டும். மற்றை மாநி்லங்ே்்ளச கசெர்நத 
மாண்வர்ேள் தமிழேத்தில் உள்்ள ்ள்ளிேளில் 
்டித்திருநதால், அநத மாண்வர்ேள் ் ்ாதுப பிரிவின 
கீழ் இடங்ே்்ளப ் ்றை அனுமதிக்ேப்டு்வார்ேள். 
இருபபிடச சொனறித்ழயும் இ-கசெ்்வ ்மயம் 
மூ்லம் விண்ணபபித்துப ் ்றை்லாம். பு்ேப்டம், 
முே்வரி ஆதாைம், பிறைபபுச சொனறிதழ், சுய 
உறுதி்மாழி ஆகிய்வற்றுடன உரிய ேட்டணத்துடன 
விண்ணபபிக்ே்லாம். 

ேோறறுத் தி்றனோளிச் சோனறிேழ
மாற்றுத் திறைனாளிேளுக்ோன இடஒதுக்கீட்டின 
கீழ் ேல்லூரிேளில் இடம்்்று்வதற்கு மாற்றுத் 

திறைனாளி என்தற்ோன சொனறிதழ் கத்்வப்டும். 
மாற்றுத் திறைனாளிேளுக்ோன மாநி்ல ஆ்ணயர் 
அலு்வ்லேத்திக்லா மா்வட்ட மாற்றுத் திறைனாளிேள் 
ந்ல அலு்வ்லேத்திக்லா, இநதச சொனறிதழ் 
்்று்வதற்ோன தே்வல்ே்்ளக் கேட்டு அறிய்லாம். 
்ாஸ்க்ார்ட் அ்ளவு பு்ேப்டம், ஆதார் 
அ்டயா்ள அட்்ட, கைஷன ோர்டு, சொதிச 
சொனறிதழ், ் டிபபுச சொனறிதழ் உள்ளிட்ட்வற்றுடன 
மா்வட்ட மருத்து்வ க்ார்டுக்கு  விண்ணபபிக்ே 
க்வண்டியதிருக்கும்.

வி்ைைோடடுச் சோனறிேழ
மருத்து்வம், ்்ாறியியல் க்ானறை ்டிபபுேளில் 
வி்்ளயாட்டு வீைர்ேளுக்கு எனத் தனி இடஒதுக்கீடு 
்வழங்ேப்டுகிறைது. வி்்ளயாட்டு வீைர்ேளுக்ோன 
சிறைபபு ஒதுக்கீட்டுக்குக் கீழ்க்ேண்ட வி்்ளயாட்டுப 
க்ாட்டிேள் ே்வனத்தில் ்ோள்்ளப்டுகினறைன: 

அத்்்லட்டிக்ஸ், அத்ய ் ட்யா (கிளித்தட்டு க்ானறை 
வி்்ளயாட்டு), க்ட்மிண்டன, ் ால் க்ட்மிண்டன, 
க்ஸ் ்ால், க்ஸ்ேட் ்ால், பீச ்வாலி்ால், 
பில்லியர்ட்ஸ் அண்ட் ஸ்னூக்ேர்ஸ், ் ாடி பில்டிங், 
்ாக்ஸிங், கேைம், ்செஸ், கிரிக்்ேட், ்செக்கிளிங், 
ஃ்்னசிங், ஃபுட்்ால், கோல்ப, ஜிம்னாஸ்டிக்ஸ், 
கஹண்ட்்ால், ஹாக்கி, ெூகடா, ே்டி, ேைாத்கத, 
கோ கோ, கோர்ஃப ் ால், மல்்லேம்ப, கமாட்டார் 
ஸ்க்ார்ட்ஸ், ் நட் ் ால், ் ்வர் லிஃபடிங், கைா்லர் 
ஸ்கேட்டிங், கைாவிங், ைக்பீ, ்செயிலிங், ்செ்க் 
தாக்ைா, சூட்டிங், சி்லம்்ம், சொபட் ் ால், ஸ்கு்வாஷ் 
ைாக்்ேட்ஸ், ஸ்விம்மிங், கடபிள் ் டனனிஸ், ் டக்-
்்வண்-கடா, ் டனிோயட், ் டனனிஸ், த்கைா்ால், 
டி்ை்லத்தான, ்்வயிட்லிபடிங், ்ைஸ்லிங், உஷு 

ேல்லூரியில் மாண்வர் கசெர்க்்ே ்்ற்றை பிறைகே, ேல்விக்ேடன ்்று்வதற்கு ்வங்கிேளில் 
விண்ணபபிக்ே முடியும். ஆனால், அதற்குத் கத்்வயான ஆ்வணங்ே்்ள முனனதாேத் 
தயார் நி்்லயில் ் ்வத்திருக்ே க்வண்டும். கதசியமயமாக்ேப்ட்ட ்வங்கிேளில் ேல்விக்ேடன 
்்று்வதற்கு வித்யா்லட்சுமி இ்ணயத்ளத்தின மூ்லம் விண்ணபபிக்ே க்வண்டும். இதற்கு, 
்வங்கிக்ேணக்கு, ்ானோர்டு (Pan Card), ஆதார் ோர்டு (Aadhar Card), ்வருமானச சொனறிதழ் 
(Income Certificate) உள்ளிட்ட்்வ கத்்வப்டும். வி்வைங்ேளுக்கு: www.vidyalakshmi.co.in
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(Wushuu), யாட்சிங், கயாோ. செர்்வகதசெப  க்ாட்டிேளில் ்்வனறை்வைா அல்்லது ்ங்கேற்றை்வைா, கதசிய 
அ்ளவி்லான க்ாட்டிேளில் ்்வனறை்வைா அல்்லது ்ங்கேற்றை்வைா, மாநி்ல அ்ளவி்லான க்ாட்டிேளில் 
்்வனறை்வைா? ் ங்கேற்றை்வைா... இப்டிப ் ல்க்வறு நி்்லேளில் மாண்வர்ேளின வி்்ளயாட்டுச சொத்னேள் 
ேணக்கிடப்ட்டு மதிப்்ண்ேள் ்வழங்ேப்டுகினறைன. 

இநதப க்ாட்டிேளில் மாண்வர்ேள் ்்ற்றை சொனறிதழ்ேள் செரி்ார்க்ேப்ட்டு தனி கைங்க் ்ட்டியல் 
தயாரிக்ேப்ட்டு அதன அடிப்்டயில் இநதப ்டிபபுேளில் மாண்வர்ேள் கசெர்க்ேப்டுகிறைார்ேள். 
பி்ளஸ் டூ கதர்வில் எடுத்த மதிப்்ண்ேளின அடிப்்டயில் இநத ஒதுக்கீடு இருக்ோது. ஆனால், 
அநதப ் டிபபுேளுக்குத் கத்்வயான கு்றைநத்ட்செ மதிப்்ண்ே்்ளச செம்்நதப்ட்ட மாண்வர்ேள் 
எடுத்திருக்ே க்வண்டியது அ்வசியம்.

முனனோள் �ோணுவத்தினரின வோரிசுச் சோனறிேழ
தமிழ்நாடு முனனாள் ைாணு்வத்தினர் ந்ல ்வாரியத்தின உதவி இயக்குநர் அலு்லேத்தில் முனனாள் 
ைாணு்வத்தினரின ்வாரிசு என்தற்ோன சொனறித்ழப (Certificate of Dependency on Ex-servicemen) 
்்றைக்வண்டும்.

l ்வகுபபில் உள்்ள அ்னத்து மாண்வர்ே்்ளயும் உயர்ேல்வி ்தாடர்்ான தே்வல்ே்்ளத் 
திைட்ட ஊக்குவிப்கதாடு, அ்தப ்கிைக்வண்டியதன அ்வசியத்்தப ்ற்றியும் எடுத்துச 
்சொல்்லாம்.

l சொனறிதழ்ே்்ளப ் ்று்வதில் மாண்வர்ேளுக்குப பிைசசி்னேள் இருநதால், தகுநத மு்றையில் 
்வழி ோட்ட்லாம்.

l ேல்விக் ேடனே்்ளப ் ்றை எநத ்வங்கிேளில் க்ாய, யா்ை எப்டிப ் ார்ப்து, கத்்வப்டும் 
ஆ்வணங்ேள் எ்்வ? அ்வற்்றை எப்டித் திைட்டு்வது என்து ்ற்றி மாண்வர்ே்்ள 
்வழிநடத்தினால் சிறைப்ாே இருக்கும்.

சிறிை ேகவல்! கபரிை ேோற்றம்!
அருண் +1 ்டிக்கும் மாண்வன, தினமும் மா்்லயில் தனது வீட்டின அருகில் உள்்ள நூ்லேத்திற்கு/ 
டீக்ே்டக்குச ்செனறு அங்கு இருக்கும் ்செயதித்தாளில் உள்்ள ேல்வி சொர்நத தே்வல்ே்்ளத் 
திைட்டுகிறைான. ஒரு மாதம் ேழித்து அ்வன திைட்டிய தே்வல்ே்்ளக் ்ோண்டு ேல்வி ்தாடர்்ான 
்செயதிேள் அடங்கிய ஒரு புத்தேத்்தத் தயாரிக்கிறைான. பிறைகு அநதப  புத்தேத்்தத் தன ்வகுபபில் 
உள்்ள பிறை மாண்வர்ேளிடம் ்கிர்நது்ோள்கிறைான.
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கமற்கூறிய ்செயல்ேளின மூ்லம் அருண் ்வ்ளர்த்துக்்ோண்ட திறைனே்்ளக் கீகழ உள்்ள இடங்ேளில் 
எழுதுே.

1. _______________________________________________________________________

2. _______________________________________________________________________

3. _______________________________________________________________________

4. _______________________________________________________________________

5. _______________________________________________________________________

இதுக்ா்ல, நீங்ேள் ஒரு ்வாைம்  உங்ேள் வீட்டின அருகில் உள்்ள நூ்லேம் / ே்டக்குச ்செனறு 
அங்குள்்ள ் செயதித்தாளில் இருக்கும் ேல்வி சொர்நத ் செயதிே்்ளத் திைட்டுங்ேள். அ்வற்்றைக் ் ோண்டு, 
ஒரு ேல்விச ்செயதிப புத்தேத்்தத் தயாரியுங்ேள்.  அதுகுறித்து,  உங்ேள் ்வகுபபு மாண்வர்ேளிடம் 
்கிர்நது்ோள்ளுங்ேள்.  ்கிர்நது்ோண்ட்வற்்றை இங்கே எழுத்லாமா?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

கற்றதும் கபற்றதும்:
மாண்வர்ேளி்டகய ்செயதித்தாள் ்வாசிக்கும் ்ழக்ேத்்த உண்டாக்கி அதன மூ்லம் அ்வர்ே்ளது 
்மாழித்திறைன, எழுதும் திறைன, உ்ையாடும் திறைன, பிறைரிடம் ்கிர்நது ்ோள்ளும் திறைன மற்றும் 
ே்வனித்தல் திறைன க்ானறை்வற்்றை ்வ்ளர்க்ேச ்செயதல்.

ஊர் சுற்றலோேோ?
்வாருங்ேள், ஊர் சுற்றை்லாம்! “யாருக்குத்தான பிடிக்ோமல் க்ாகும் ஊர் சுற்று்வது”. க்ாே்லாமா? 
ஆமா, எல்்லாரும்தான ஊர் சுற்றுகிறைார்ேள் நாம் எனன புதுசொ ்செயயபக்ாகிகறைாம்? எனறு தாகன 
கயாசித்துக் ் ோண்டிருக்கிறீர்ேள்! ஆம், நாம் உரு்டியாே ஊர் சுற்றைப க்ாகிகறைாம். நம் ஊரில் உள்்ள  
்தாழில் நிறு்வனங்ேள் அல்்லது ்்ாது நிறு்வனங்ே்்ள கநரில் ்செனறு ்ார்்்வயிடப க்ாகிகறைாம்! 
அநத நிறு்வனங்ேளின 
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1. ேட்ட்மபபு 

2. அதிலுள்்ள து்றைேள், 

3. அங்கு க்வ்்ல ்ார்ப்்வர்ேளின ேல்வித்தகுதி

4. ்ணி வி்வைங்ேள் 

்ற்றி வி்வைங்ே்்ளத் திைட்டுக்வாம். திைட்டிய ்செயதிே்்ள ்தாகுத்து இங்கே எழுதுக்வாம். 

நிறு்வனம் 1

நிறு்வனம் 2 

ஊர்சுற்றை்லாமா? - ்செயல்்ாட்்டச ்செயயும்்்ாழுது நீங்ேள் எதிர்்ோண்ட செ்வால்ேள் யா்்வ? 

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

கற்றதும் கபற்றதும்:
மாண்வர்ேள் தங்ேள் ்குதியில் / ஊரில்  உள்்ள நிறு்வனங்ேள் ்ற்றி ்தரிநதுக் ்ோள்்ள ்செயதல்.  
கமலும் அநத நிறு்வனத்தின க்வ்்ல ்வாயபபிற்ோன ேல்வி தகுதி, ் ணி வி்வைம் ் ற்றிய தே்வல்ே்்ள 
அறிய ்செயதல்
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“புதுசொ ஒருத்தர்கிட்ட க்சுறைதுக்கு எனக்கு ் ைாம்் 
தயக்ேம்” அப்டினனு ் சொல்கிறை்வைா நீங்ே? அபக்ா 
இது உங்ேளுக்ோேத்தான. இல்்்ல நான ்ைாம்் 
்தரியமாேப க்சிடுக்வன அப்டினனு ் சொல்கிறை்வைா 
நீங்ே? அபக்ா இது உங்ேளுக்கும்தான! மாதத்திற்கு 
மூனறு ந்ர்ே்்ள நீங்ேள் செநதிக்ே க்வண்டும். ஆமா, 
யார் அநத மூனறு ந்ர்ேள் எனறை கேள்வி ்வருகிறைதா? 

இமேோ பதில், நீஙகள் சந்திககும் முேலோேவர் - 
உங்ேள் ்குதியில் / ஊரில் உள்்ள ேல்லூரியில் 
்டித்து முடித்து க்வ்்ல ் ார்த்துக்்ோண்டிருப்்வர். 
(அ்வரிடம் ்டிபபு, அ்வர் ்வகிக்கும் ்தவி, அது 
குறித்த தே்வல்ே்்ளத் திைட்டி ந்ர் 1 எனறை இடத்தில் 
நிைப் க்வண்டும்.)

சந்திப்மபோேோ?
நீஙகள் சந்திககும் இ�ண்்டோேவர் - ேல்லூரியில் 
்டித்துக்்ோண்டிருக்கும் ஒரு அண்ணன அல்்லது 
அக்ோ. (அ்வரிடம், ்டிக்கும் நிறு்வனம், ்டிபபு 
்ற்றிய வி்வைங்ே்்ளத் திைட்டி ந்ர் 2 எனறை இடத்தில் 
நிைப் க்வண்டும்.) 

நீஙகள் சந்திககும் மூன்றோேவர் - உங்ேள் ் குதியில் 
உள்்ள இஸ்திரி ்செய்்வர், கம்செ, நாற்ோலி என 
மைச சொமானேள் தயாரிப்்வர், சிறு ே்ட ்்வத்து 
நடத்து்்வர்... இப்டி யாைாே க்வண்டுமானாலும் 
இருக்ே்லாம். (அ்வருக்குத் கத்்வப்டும் ் தாழில் 
சொர்நத திறைனேள், ்வாடிக்்ேயா்ளர்ேக்ளாடு உறை்வாட 
கத்்வப்டும் திறைனேள் ்ற்றிக் கேட்டு ந்ர் 3 
எனறை இடத்தில் நிைப் க்வண்டும்.)

ந்ர் 1 ___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

ந்ர் 2___________________________________________________________________
__________________________________________________________________

ந்ர் 3___________________________________________________________________
__________________________________________________________________

கற்றதும் கபற்றதும்:
அறிமுேம் இல்்லாத்வர்ேளிடம் க்செவும் ே்லநது ் ழேவும் க்சு்வ்த உற்றுக்ே்வனிக்ேவும் உ்ையாடி 
ேருத்துே்்ளப ்்றைவும் அ்தத் ்தாகுத்து எழுதவும் அறிநது்ோண்கடன.
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சீன மூங்கில்ேள் ் ற்றிக் கேள்விப்ட்டிருக்கிறீர்ே்ளா? 
சி்லர் அது்ற்றிக் கேள்விப்ட்டிருக்ே்லாம். 
சி்லருக்கு அது்ற்றித் ்தரிநதிருக்ோது. அது 
வித்தியாசெமான தா்வைம். மற்றை மைங்ேளின ்வ்ளர்சசி 
்டிப்டியாே இருக்கும். அது ் ்வளிப்்டயாேத் 
்தரியும். ஆனால், சீன மூங்கில்ேள் அப்டியல்்ல. 
முதல் நானகு ஆண்டுேள், அதன ்வ்ளர்சசி 
மிேக்கு்றைநத அ்ளவிக்லகய இருக்கும். ஆனால், 
இப்டிகய குட்டிச ் செடியாே இருநதுவிடும் எனறு 
ேருதினீர்ேள் எனறைால் நீங்ேள் அநத மைத்்தப 

கற்றல் ம�ோககஙகள்
l கதர்வு கநைங்ேளில் ்தற்றைப்ட க்வண்டியதில்்்ல என்்த 

எடுத்து்ைத்து மாண்வர்ேளுக்குத் தனனம்பிக்்ே ஊட்டுதல். 
l	கதர்வு கநைங்ேளில் எப்டிப ்டிக்ேக்வண்டும் என்்த 

மாண்வர்ேளுக்குப புரிய்்வத்தல். 
l	கதர்வு அ்றையில் கதர்வு எழுதும்க்ாது, எப்டி நடநது ்ோள்்ள 

க்வண்டும் என்து குறித்து வி்ளக்கிக்கூறுதல்.

்ற்றிச செரியாேத் ்தரிநது 
்ோள்்ளவில்்்ல எனறுதான 
அர்த்தம். ஆனால், ஐநதா்வது ஆண்டில் 
ஐநது ்வாைங்ேளில் அதிசெயத்தக்ே ்வ்ேயில் 
அநத மைம் பிைமாண்டமாே ்வ்ளர்நதுவிடும். 
அதுக்ா்லத்தான, ்்ல மாண்வர்ேளின ்டிபபுத் 
திறைன ்டிப்டியாே ்்வளிப்டும். சி்ல 
மாண்வர்ேளின ்டிபபுத் திறைன குறிபபிட்ட 
ோ்லேட்டத்தில் விஸ்்வரூ்ம் எடுக்கும். 
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மாண்வர்ேளின அடுத்தேட்டப ்டிப்் 
தீர்மானிக்கும் முக்கியக்ோைணித் கதர்வுேள். 
்ள்ளிேளில் ்ாடங்ே்்ள எப்டிப 
்டித்திருக்கிறீர்ேள் என்்த அறிவுபூர்்வமாே 
அறிய உதவும் கசொத்னதான கதர்வுேள். 
அதா்வது, உங்ே்ளது ேல்வித்திறை்ன அ்ளக்கும் 
ஓர் அ்ளவுகோல்தான கதர்வுேள். 

கதர்வுக்கு எவ்வ்ளவு கநைம் ் டித்தீர்ேள் என்்தப 
்்ாறுத்து மதிப்்ண்ேள் க்ாடப்டு்வதில்்்ல. 
எப்டிப ்டித்தீர்ேள் என்்தப ்்ாறுத்தும் 
மதிப்்ண்ேள் க்ாடப்டு்வதில்்்ல. கதர்வில் 
கேட்ேப்டும் கேள்விேளுக்கு எப்டி வி்ட 
அளிக்கிறீர்ேள் என்துதான முக்கியமானது. 
அ்தப ் ்ாறுத்துதான உங்ேளுக்கு மதிப்்ண்ேள் 
கி்டக்கும். 

எநத மாதிரி ்டிக்ே க்வண்டும் என்தற்கும் 
எப்டிப ் டிக்ே க்வண்டும் என்தற்கும் ்வ்ைய்றை 
எதுவும் கி்டயது. சி்லர் ோ்்லயில் எழுநததும் 
புத்துணர்சசியுடன ் டிக்ே்லாம். சி்லர் மா்்லயில் 
்டிக்ே்லாம். சி்லர் நள்ளிைவில் விழித்துப ் டிக்ே்லாம். 
எநத கநைம் ்டிக்கிகறைாம். எவ்வ்ளவு கநைம் 
்டிக்கிகறைாம் என்து முக்கியமில்்்ல. எப்டி 

ே்வனத்துடன ்டிக்கிகறைாம் என்து முக்கியம். 
கதர்வுக்கு முந்தய நாளில் இைவில் நீண்ட கநைம் 
விழித்துப ்டிக்ே க்வண்டியதில்்்ல.

கதர்வுக்ோேப ்டிப்து என்து ஒரு நாளுடன 
மூட்்டேட்டிவிடக்கூடிய ோரியம் இல்்்ல. 
்தாடர்நது ்செயய க்வண்டிய க்வ்்ல. 
்ாடங்ே்்ளத் திரும்்த் திரும்்ப ்டித்துப 
்ார்க்கும்க்ாதுதான ் ாடங்ேள் மனதில் தங்கும். 

்டிக்கும் ்ாடங்ேளின அடிப்்டே்்ளப 
புரிநது்ோள்்ள க்வண்டும். நமக்குத் ்தரிநத 
விஷயங்ேக்ளாடு ்தாடர்பு்டுத்திப ்ார்க்ே 
க்வண்டும். அபக்ாது அநதப ்ாடங்ேள் 
என்றைக்கும் மறைநதுக்ாோது. 

்ாடங்ே்்ளப ்டிப்்த ஒத்தி்்வத்துக் 
்ோண்கட இருநதால் ்டிக்ேக்வண்டிய 
்ாடசசு்ம அதிேரித்துக்்ோண்கட க்ாகும். 
சிறிதுசிறிதாேத் ்தாடர்நது ்டித்துக்்ோண்கட 
்வநதால் ம்்லப்ாேத் கதானறைாது. 

நி்றையப ்ாடங்ே்்ள ஒகை நாளில் ஒகை 
கநைத்தில் ்டித்து மனதில் ்திய ்்வத்து 
விட முடியாது. கதர்வு கநைத்தில் புதிதாே ஒரு 
்ாடத்்தப ் டிக்ேத் ் தாடங்கினால் அது சிைமமாே 
இருக்கும். ேஷ்டமான ் ாடத்்த அநத கநைத்தில் 
்டிக்ே நி்னத்தால் அது புரியாது. எனக்வ, 
ேடினமான ்ாடங்ேளில் உள்்ள செநகதேங்ே்்ள 
ஆசிரியர்ேளிடகமா அல்்லது செே மாண்வர்ேளிடகமா 
கேட்டுத் ்தரிநது்ோள்்ளத் தயங்ேக்கூடாது.

்ள்ளிேளில் ்டிக்கும்க்ாகத அநதநதப 
்ாடங்ே்்ள அவ்வபக்ாது ்டித்து்வரும் 
மாண்வர்ேளுக்கு அவ்வ்ள்வாேப பிைசசி்ன 
இருக்ோது. 

்ாடங்ேளில் பிடிக்ோத ் ாடங்ேள் எனறு எதுவும் 
இல்்்ல. ஆனால் சி்ல மாண்வர்ேள் தங்ேளுக்குப 
பிடிக்ோது எனறு சி்ல ் ாடங்ே்்ளக் ேருது்வதுண்டு. 
அவ்வாறு விருப்மில்்லாமல் ் டித்தால் ் ாடங்ேள் 
எப்டி நி்னவில் தங்கும்? ் ாடங்ே்்ள கநசித்துப 
்டிக்ே க்வண்டும். அத்துடன ்டிக்கும்க்ாது, 
்ாடத்்தத் ் தளி்வாேப புரிநது்ோண்டு ் டிக்ே 
க்வண்டும். 

ஒவ்்வாரு ்ாடத்திலும் நனறைாேத் ்தரிநத 
்ாடங்ேள், இனனமும் செரியாேத் ்தரியாத 
்ாடங்ேள் எனறு பிரித்து ்்வத்துக் ்ோள்்ள 

படிப்பதறகு முன்னர ேம்மிைம் 
உள்்ள எதிரமட்ற எண்ணங்கட்ளத 
துரததி விை நவண்டும். நதரவு பயம், 
மனசேருக்்கடி, ்கவனச்சித்றல்்கள், 
தனாழவு மனப்பனான்டம, அதீத 
ேம்பிக்ட்க, படிக்கும் திடைம் இல்லனாடம, 
மனடத ஒருமு்கப்படுததி ்கவனதடதச் 
சசலுததனாடம நபனான்்ற விஷயங்கட்ள 
ேம்டம அண்ைவிைக்கூைனாது.
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மாண்வர்ேளில் ்்லர், ்வகுப்்றை ்டிப்்த் 
தவிை, தனிப்யிற்சிக்குச (டியூஷன) ் செல்்வார்ேள். 
டியூஷனில் ்டித்தால் மட்டும் க்ாதும் எனறு 
நி்னக்ேக்கூடாது. வீட்டுக்கு ்வநதும் ் ாடங்ே்்ளப 
்டிக்ே க்வண்டும். 

்ள்ளிேளில் சிறைபபு ்வகுபபுேள் ந்ட்்றும். 
அத்னத் த்வறை விடக்கூடாது. அகதக்ா்ல, 
மாதிரித் கதர்வுேள் நடத்தப்டும் அத்னயும் 
சிறைப்ாே எழுத முழுமூசசுடன ் டிக்ே க்வண்டும். 
மாதிரித் கதர்வுேள் எழுதும்க்ாதுதான, நாம் 
எநத இடத்தில் இருக்கிகறைாம் என்்தப புரிநது 
்ோள்்ள உதவும். எநதக் கேள்விேளுக்கு நனறைாேப 
்தில் எழுத முடிகிறைது, எநதக் கேள்விேளுக்கு 
வி்டயளிக்ேத் திணறுகிகறைாம் என்்த 
மாண்வர்ேள் புரிநது்ோண்டு ்டிக்ே உதவியாே 
இருக்கும்.

குறிபபிட்ட ோ்ல இ்ட்்வளியில் மீண்டும் 
்டிப்து, ்டித்த்வற்்றை நி்னவில் நிறுத்த 
உதவும். ் டிக்கும்க்ாது ் ாடத்தில் மட்டும் முழுக் 
ே்வனத்்தச ் செலுத்த க்வண்டும். அபக்ாதுதான 
வி்ை்வாேப ்டிக்ே முடியும்.

க்வண்டும். நனறைாேத் ்தரிநத ்ாடங்ேளில் 
மீள்்வாசிபபு ் செய்வது முக்கியம். அகதசெமயத்தில் 
செரி்வை ் டித்து முடிக்ோத ் ாடங்ேளுக்குக் கூடுதல் 
கநைம் ்ோடுத்து அநதப ்ாடங்ே்்ளப ்டித்து 
்்வத்துக் ்ோள்்ள க்வண்டும். 

ஒரு ்ாடத்்தப ்டிக்கும்க்ாது அதில் உள்்ள 
வினா - வி்டே்்ளத் தனித்தனிப ் குதிே்ளாேப 
்டிக்ே க்வண்டும். ஒவ்்வாரு ்குதி்யயும் 
்டித்து முடித்தபிறைகு, சிறிது கநைம் விட்டு, அடுத்த 
்குதிே்்ளப ்டிக்ே க்வண்டும். 

்தாடர்நது ்டிக்கும்க்ாது, கசொர்வு ஏற்்டும். 
கசொர்வு கநைங்ேளில் ்டித்த ்ாடங்ேள் மனதில் 
நிற்ோது. எனக்வ, சிறிது கநைம் இ்ட்்வளி 
விட்டுப ்டிக்ே்லாம். 

்ாடபபுத்தேங்ே்்ள நனறைாேப ் டிக்ே க்வண்டும். 
்ாடங்ேள் குறித்து, ்வகுப்்றைேளில் ஆசிரியர்ேள் 
்ோடுக்கினறை வி்ளக்ேத் ்தாகுபபுே்்ளயும் 
கநாட்ஸ்ே்்ளயும் ்டிக்ேப ்யன்டுத்திக் 
்ோள்்ள்லாம்.

்ாடபபுத்தேங்ேளிலிருநதுதான வினாக்ேள் 
கேட்ேப்டும். எனக்வ, ்வழிோட்டி நூல்ே்்ளகய 
முழு்வதும் நம்பியிருக்ே க்வண்டிய அ்வசியம் 
இல்்்ல. ்ாடங்ே்்ளப புரிநது ்டித்தால் 
கேள்விே்்ள எப்டிக் கேட்டாலும் எளிதாேப 
்தில் எழுதிவிட முடியும்.

சூத்திைங்ேள், செமன்ாடுேள், கோட்்ாடுேள் 
க்ானறை்வற்்றைக் குறிபபுே்ளாே எடுத்து ் ்வத்துக் 
்ோண்டு அவ்வபக்ாது எடுத்துப ் டித்துப ் ார்க்ே 
க்வண்டும். அதனால் அ்்வ மறைநதுக்ாோது. 
்டித்த்த எழுதிப ் ாருங்ேள். ் டங்ே்்ள ்வ்ைநது 
்ாருங்ேள். ேணக்குே்்ளப க்ாட்டுப ் ாருங்ேள்.

வீட்டில் மாதிரித் கதர்வுே்்ள நீங்ேக்ள எழுதிப 
்ார்க்ே்லாம். ் டித்த ் ாடங்ே்்ள நீங்ேக்ள ் சொல்லிப 
்ார்க்ே்லாம். ்டித்த்த எழுதிப ்ார்க்ே்லாம். 
இதுக்ானறை ் யிற்சிேளுள் மாண்வர்ேள் தங்ேளுக்கு 
எது ஏற்றைகதா அ்தக் ே்டபபிடிப்து நல்்லது. 

கதர்வு கநைத்தில் மற்றை மாண்வர்ேளுடன 
்டிப்்ப ்ற்றி வி்வாதிப்்தத் தவிர்க்ேவும். 
‘அ்வர்ேள் அ்தப ்டித்துவிட்டார்ேக்ள, நாம் 
்டிக்ேவில்்்லகய’ எனறு மன்தப க்ாட்டு 
அ்லட்டிக்்ோள்்ளக்கூடாது.
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்டிப்து என்து சு்வாைசியமான அனு்்வம். 
விரும்பிச ்செயயும் க்வ்்லயாேப ்டிப்்த 
்்வத்துக்்ோண்டால் ்ாடங்ேள் ேசெக்ோது. 
இனிக்கும். ் டிபபினால் கி்டக்கும் நன்மே்்ளயும் 
எதிர்ோ்ல ஒளிமயமான ்வாழ்க்்ே்யயும் 
நி்னத்துப ்ார்த்துக் ்ோண்டால் ்டிப்தில் 
ஆர்்வம் தானாே ்வரும். 

்டிப்தற்கு முனனர் நம்மிடம் உள்்ள எதிர்ம்றை 
எண்ணங்ே்்ளத் துைத்திவிட க்வண்டும். கதர்வு 
்யம், மன ்நருக்ேடி, ே்வனசசிதறைல்ேள், 
த ா ழ் வு ம ன ப ் ா ன ் ம , 
அதீத நம்பிக்்ே, ்டிக்கும் 
திட்டம் இல்்லா்ம, மன்த 
ஒருமுேப்டுத்திக் ே்வனத்்தச 
்செலுத்தா்ம க்ானறை 
விஷயங்ே்்ள நம்்ம அண்ட 
விடக்கூடாது.

கதர்வு கநைங்ேளில் ்ள்ளிப 
்டிபபில் முழு்மயாேக் ே்வனம் 
்செலுத்த க்வண்டிய ோ்ல 
ேட்டமாே இருநதாலும்கூட, 
தி்ைப்டம், ் தா்்லக்ோட்சி, 
்்ாழுதுக்ாக்கு, ் செல்க்ான 
்யன்ாடு க்ானறை ே்வனச 
சிதறைல்ேளும் ஏற்்டக்கூடும். 
்தா்்லக்ோட்சி ்ார்ப்தி 
க்லகய முழு கநைத்்தச 
்செ்லவிடு்வது, ்செல்க்ா்ன 
எநகநைமும் ்ேயில் 
் ்வ த் து க் ் ே ா ண் டு  
எஸ்.எம்.எஸ்., ்வாட்ஸ் அப...
எனறு மன்த அ்்ல்ாய 
விடக்கூடாது. இநதக் ோ்ல 
ேட்டத்தில் மனக்ேட்டுப்ாடு 
மாண்வர்ேளுக்கு அ்வசியம். 

்டிக்கினறை ோ்லத்தில் 
்்ாழுதுக்ாக்கே கூடாதா? எனறை மாண்வர்ேளின 
கேள்வி நியாயமானதுதான. கதர்வுக்ோே உங்ே்ளது 
்வழக்ேமான ் ணிேள் அ்னத்்தயும் விட்டுவிட 
க்வண்டியதில்்்ல.  மனதுக்கும் உடலுக்கும் செற்று 
ஓயவு கத்்வ. அதற்கு இதுக்ானறை ்வழக்ேமான 
்செயல்்ாடுேளில் சிறிதுகநைம் ஈடு்டு்வது 
உற்சொேத்்த அளிக்கும். அகதக்ா்ல, சிறிது 

கநைம் வி்்ளயாட்டுேளில் ஈடு்டு்வகதா அல்்லது 
்வாக்கிங் க்ா்வகதா கூட நல்்லதுதான. அல்்லது 
சிறிது கநைம் குட்டித் தூக்ேம் க்ாட்டாலும் அது 
்ாதேம் இல்்்ல. அதற்ோே, ் ேலில் ்வயிறு முட்ட 
சொபபிட்டுவிட்டு நீண்ட கநைம் தூங்கிவிடக்கூடாது. 

கதர்வு ் நருங்கும் கநைத்தில் மட்டுமல்்ல, அதற்கு 
முனனதாேவும்கூட கநை கம்லாண்்ம (்டம் 
கமகனஜ்்மண்ட்) முக்கியம். எநத கநைத்தில் 
எநதப ்ாடத்்த எடுத்துப ்டிக்ே க்வண்டும் 
என்்த முனனதாேக்வ தீர்மானித்துப ்டிக்ே 

க்வண்டியது அ்வசியம். 

முக்கியமான கேள்விேளுக்கு 
வி்டே்்ள நனகு 
்டித்து ்்வத்துக் ்ோள்்ள 
க்வண்டும். ஒரு மதிப்்ண் 
கேள்விேளுக்கு வி்டே்்ளப 
்டித்து ்்வத்துக்்ோள்்ள 
க்வண்டும் .  அதிே 
மதிப்்ண்ே்்ள எடுத்துப 
்டிக்ே க்வண்டும் என 
நி்னக்கும் மாண்வர்ேளும் 
செைாசெரி மாண்வர்ேளும் ஒரு 
மதிப்்ண் கேள்விே்்ள 
நனகு ்டித்து ்்வத்துக் 
்ோள்்ள க்வண்டியது 
அ்வசியம். 

கதர்வு கநைத்தில் உடல் 
ஆகைாக்கியம் மிேவும் 
அ்வசியம். அதற்ோே, ்ள்ளி 
நாட்ேளில் உடல் ஆகைாக்கியம் 
அ்வசியம் இல்்்லயா எனறு 
கேட்டுவிடாதீர்ேள். ் டிக்கினறை 
ோ்லத்தில் சி்ல கநைங்ேளில் 
உடல்நி்்ல செரியில்்லாமல் 
க்ானால் பிைசசி்ன 
இல்்்ல. சி்லநாள் விடுமு்றை 

எடுத்துக்்ோண்டாக்ல க்ாதும். கதர்வு கநைத்தில் 
ஒவ்்வாரு நாளும் முக்கியம். உடல் ந்லம் 
செரியில்்லாமல் சி்ல நாட்ே்்ள இழக்ே கநர்நதால், 
நமது ோ்ல அட்ட்வ்ணப்டி ் ாடங்ே்்ளப ் டிக்ே 
முடியாது. எனக்வ, உடல் ஆகைாக்கியத்தில் கூடுதல் 
ே்வனம் ்செலுத்த க்வண்டும். 

கதர்வு கநைத்தில் ்டிக்ே க்வண்டியதுதாகன 

நதரவு்களும், 
மதிப்சபண்்களும் மடடுநம 
வனாழக்ட்க என்று ்கருதிவிை 

நவண்ைனாம். ஆனனாலும், 
மதிப்சபண்்கட்ள 
டவததுதனான் ேனாம் 

விரும்பிய படிப்பு்களில் 
நசரமுடியும் என்படத 
ம்ற்நது விைக்கூைனாது. 

எனநவ, இலக்கு முக்கியம். 
அதடன நேனாக்கிய 
சரியனான பயணமும் 

முக்கியம்.
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முக்கியம். சொபபிடு்வது எனன அவ்வ்ளவு 
முக்கியமா? எனறு கேட்டால் முக்கியம்தான 
எனறு ் சொல்்ல க்வண்டும். குறிப்ாே, கநைத்திற்கு 
உண்்வச சொபபிட க்வண்டும். ோ்்ல உண்்வ 
எக்ோைணம் ்ோண்டும் தவிர்த்து விடக்கூடாது. 
அகதசெமயம், ்டிப்தற்கு முன ்வயிறு நி்றைய 
உணவு உண்்்தத் தவிர்க்ேவும். ்வயிறு நி்றைய 
சொபபிடும்க்ாது, உணவு ்செரிமானத்துக்ோே 
்வயிற்றுப்குதியில் ைத்த ஓட்டம் அதிேமாே 
இருக்கும். அதனால், மூ்்ளக்குச ்செல்லும் ைத்த 
ஓட்டம் கு்றையும். அதனால்தான, சொபபிட்ட உடன 
உற்சொேம் கு்றைநது தூக்ேம் ்வரு்வது க்ா்ல 
இருக்கிறைது. எனக்வ, அ்ள்வாேச சொபபிடவும். 

கதர்வு கநைம் எனறைாலும் உடற்்யிற்சி ்செயய 
மறைக்ேக்கூடாது. நீண்டகநை வி்்ளயாட்டுக்கு 
கநைம் இருக்ோது. எனினும், சிறிதுதூைம் 
்்வளிகய நடநது ்செனறு ்வை்லாம். சிறிதுகநைம் 
உடற்்யிற்சி ்செயய்லாம். கதர்வு கநைத்தில் 
உடற்்யிற்சிக்ோே கநைத்்த வீணாக்கு்வது 
செரியா எனறு சி்லருக்குத் கதானறை்லாம். சிறிது 
கநை உடற்்யிற்சி மனஅழுத்தத்்தக் கு்றைக்கும். 
உடல் ஆகைாக்கியத்்தப க்ணவும் உதவியாே 
இருக்கும். சிறிது கநைம் மூசசுப ் யிற்சி ் செய்வகதா 
கயாோ ்யிற்சி ்செய்வகதா ்டிபபுக்கி்டகய 
்தற்றைத்்தத் தணிக்ே உதவும்.

நனறைாேப ்டிக்கும் மாண்வர்ேள்கூட கதர்வு 
எனறைாக்ல ்யப்டுகிறைார்ேள். சுமாைாேப 

்டிக்கும் மாண்வர்ேள்கூட ்யப்டுகிறைார்ேள். 
்ள்ளித் கதர்வுேளில் கு்றைநத மதிப்்ண்ேள் 
்்ற்றிருநதால், ்்ாதுத்கதர்விலும் கு்றைநத 
மதிப்்ண்தான கி்டக்கும் எனறு விைக்தி 
அ்டய க்வண்டியதில்்்ல. எப்டியும் கதர்வில் 
கதர்சசி ் ்ற்று விட்லாம் எனறை அசெட்டுத் துணிசசெல் 
இருக்ேக்கூடாது. அகதசெமயம், மாண்வர்ேள் 
கதர்வுே்்ளக் ேண்டு ் யப்டத் கத்்வயில்்்ல. 

இது்வ்ை நனறைாேப ் டித்த மாண்வர்ேள் ் தாடர்நது 
நனறைாேப ் டிக்ே க்வண்டும். இது்வ்ை, சுமாைாேப 
்ாடங்ே்்ளப ்டித்த்வர்ேள் கமலும் தீவிைமாே 
்டிபபில் ே்வனம் ் செலுத்த க்வண்டும். இருக்கினறை 
ோ்லத்்த மு்றையாேப ் டிக்ேப ் யன்டுத்தினாக்ல 
க்ாதும். கதர்வில் ்்வற்றி ்்றைமுடியும். 

கதர்வுேளும், மதிப்்ண்ேளும் மட்டுகம 
்வாழ்க்்ே எனறு ேருதிவிட க்வண்டாம். 
ஆனாலும், மதிப்்ண்ே்்ள ்்வத்துதான 
நாம் விரும்பிய ்டிபபுேளில் கசெைமுடியும் 
என்்த மறைநதுவிடக்கூடாது. எனக்வ, 
இ்லக்கு முக்கியம். அத்ன கநாக்கிய செரியான 
்யணமும் முக்கியம். செைாசெரி மதிப்்ண்ே்்ளப 
்்ற்று கதர்சசி ்்ற்றை ்்லரும்கூட இபக்ாது 
்வாழ்க்்ேயில் உயர்நத நி்்லயில் இருக்கிறைார்ேள் 
என்்தப புரிநது்ோண்டு, கதர்்்வத் 
்தரியமாே எதிர்்ோள்ளுங்ேள். விடாமுயற்சி, 
தனனம்பிக்்ேயுடன கதர்வுே்்ள எதிர்்ோண்டால் 
்்வற்றி நிசசெயம்.

கதர்வு எழுதும் மாண்வர்ேள் கதர்வு அ்றையில் 
நடநது்ோள்்ள க்வண்டிய ந்டமு்றைேள் குறித்துப 
்யனுள்்ள சி்ல கயாசெ்னேள் இகதா...

கதர்வுக் ோ்ல அட்ட்வ்ண்ய வீட்டில் 
உள்்ள அ்ன்வரும் ்ார்க்கும் இடத்தில் ஒட்டி 
்்வக்ேவும். எந்தநதத் கததிேளில் கதர்வுேள் 
ந்ட்்றுகினறைன என்்த அது அவ்வபக்ாது 
நி்னவு்டுத்திக் ்ோண்டிருக்கும்.

l ்ாடபபுத்தேங்ேள், குறிபக்டுேள், ் ேகயடுேள் 
க்ானறை்வற்்றை ஒகை இடத்தில் ்்வக்ேவும். 
இல்்லாவிட்டால் ே்டசி கநைத்தில் அ்வற்்றை 
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எங்ோ்வது ஞா்ேமறைதியாே ்்வத்துவிட்டுத் 
கதடும் நி்்ல ஏற்்ட்லாம் என்தால் ே்வனமாே 
இருக்ே க்வண்டும். 

l கத்்வயான க்னா, ்்னசில், ஸ்கேல், 
ைப்ர், ொ்மண்ட்ரி ் ாக்ஸ் க்ானறை்வற்்றைத்  
கதர்வுக்கு முதல் நாளிக்லகய எடுத்து ் ்வத்துக் 
்ோள்்ளவும். ஹால் டிக்்ேட்்ட மறைநது 
விடாதீர்ேள்! கதர்வு எழுத அது மிேவும் 
முக்கியம்.

l கதர்வுக்கு முந்தய நாட்ேளில் நள்ளிைவு ்வ்ை 
ேண்விழித்துப ் டிக்ே க்வண்டாம். க்ாதுமான 
தூக்ேம் இல்்லாவிட்டால் அடுத்த நாள் கதர்வு 
எழுதும்க்ாது கசொர்்வாே இருக்கும் என்்தக் 
ே்வனத்தில் ் ோள்ளுங்ேள். கதர்வு கநைத்தில் 
்தற்றைம் க்வண்டாம்.

l கதர்வுக்குச ் செல்லும்க்ாது ் ட்டினி க்வண்டாம். 
அ்ளக்வாடு சொபபிட்டுச ் செல்்லவும். திடீர் உடல் 
ந்லக்கு்றைவு ஏற்்ட்டால், தகுநத மருநதுே்்ளச 
சொபபிட்டுவிட்டுத் கதர்வுக்குச ்செல்்லவும்.

l கதர்வு ்தாடங்ே ஒரு மணி கநைத்துக்கு 
முனனதாேக்வ கதர்வு ந்ட்்றும் ் ள்ளிக்குச 
்செனறுவிடு்வது நல்்லது. இதனால், ் ஸ் தாமதம் 
க்ானறை ே்டசி கநைப ் ை்ைபபுேளில் சிக்கித் 
தவிப்்தத் தவிர்க்ே முடியும்.

l கதர்வு ் மய ்வ்ளாேத்தில் உங்ேளிடம் உள்்ள 
்ாடக் குறிபபுே்்ளச சிறிது கநைம் திருபபிப 
்ார்த்துவிட்டு அ்மதியாே இருக்ேவும். 
மற்றை்வர்ேளுடன கத்்வயில்்லாத அைட்்ட 
க்வண்டாம்.

l கதர்வு அ்றையில் உங்ே்ளது கதர்வு எண் 
குறிபபிடப்ட்டுள்்ள இருக்்ேயில் அமைவும். 
அதற்கு முனனதாே, உங்ே்ளது புத்தேங்ே்்ளயும் 

உங்ே்ளது ் ்யில் ஏதா்வது ் ாடக்குறிபபுேக்ளா, 
ோகிதங்ேக்ளா இருநதால், அ்தயும் கசெர்த்து 
கதர்வு அ்றைக்கு ்்வளியில் ்்வத்துவிட்டு 
்வைக்வண்டும்.

l உங்ேளுக்கு வினாத்தாள் ் ோடுக்ேப்ட்டதும் 
்ை்ைப்ாே உடகன வி்டே்்ள எழுதத் 
்தாடங்கிவிடாதீர்ேள். ்தரியாத அல்்லது 
ேடினமான வினாக்ே்்ளப ் ார்த்து கசொேமாகி 
விடாதீர்ேள். வினாத்தா்்ள வி்ை்வாே 
முழு்மயாே ் டித்துப ் ார்த்துவிட்டு முதலில், 
்தரிநத வினாக்ேளுக்கு வி்ட எழுதத் 
்தாடங்குங்ேள். 

l வி்டத்தாளில் கதர்வுத்து்றையினர் 
குறிபபிட்டுள்்ள இடத்்தத் தவிை க்வறு 
இடங்ேளில் கதர்வு எண்்ணகயா, ் ்ய்ைகயா 
எழுதக்கூடாது. வி்டத்தாளில் கதர்வு 
எண்்ணச செரியாே எழுதியிருக்கிகறைாமா 
என்்த ஒரு மு்றைக்கு இரு மு்றை 
செரி்ார்த்துக்்ோள்்ளவும்.

l கதர்வில் ஆைம்்ம் முதல் இறுதி்வ்ை ஒகை 
க்னா்வால் எழுத க்வண்டும். புதிய க்னா 
க்வண்டாம். அது சி்ல கநைங்ேளில் செரியாே 
எழுதாமல் க்ாே்லாம். எனக்வ, ஏற்்ேனக்வ 
்யன்டுத்திய க்னா்்வகய ் யன்டுத்தவும். 
முன்னசசெரிக்்ேயாே, கூடுதல் க்னாக்ே்்ள 
்்வத்துக்்ோள்்ளவும். 

l கதர்வு அ்றையில் மற்றை மாண்வர்ேள் 
எனன ்செயகிறைார்ேள் எனறு ்ார்க்ோதீர்ேள். 
வி்டே்்ள எழுது்வதில் மட்டுகம உங்ே்ளது 
முழு்மயான ே்வனம் இருக்ேட்டும்.

l ஒவ்்வாரு வினாவுக்கும் வி்ட அளிக்ே 
எவ்வ்ளவு கநைம் எனறு திட்டமிட்டுக்்ோண்டு 

உங்களுக்கு வினனாததனாள் ச்கனாடுக்்கப்படைதும் பரபரப்பனா்க உைநன விடை்கட்ள 
எழுதத சதனாைஙகிவிைனாதீர்கள். சதரியனாத அல்லது ்கடினமனான வினனாக்்கட்ளப் 
பனாரதது நசனா்கமனாகிவிைனாதீர்கள். வினனாததனாட்ள விடரவனா்க முழுடமயனா்கப் படிததுப் 
பனாரததுவிடடு முதலில், சதரி்நத வினனாக்்களுக்கு விடை எழுதத சதனாைஙகுங்கள்.
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கதர்்்வக் ேண்டு ் யப்டாமல், எநதப ் தற்றைமும் இல்்லாமல் 
கதர்்்வ அணுகு்வது எப்டி என்்த மாண்வர்ேளுக்குக் 
ேற்றுத்தை க்வண்டும்.

கதர்வு கநைங்ேளில் உடல்ந்லத்்தப க்ணு்வதன 
முக்கியத்து்வத்்த மாண்வர்ேளுக்கு எடுத்துக் கூறைக்வண்டும். 

விடாமுயற்சியும் தனனம்பிக்்ேயும் இருநதால் ் ்வற்றி நிசசெயம் 
என்்த எடுத்துக்கூறி மாண்வர்ே்்ள உற்சொேப்டுத்த 
க்வண்டும்

கதர்வு அ்றை ந்டமு்றைே்்ள, அதற்ோன ோைணங்ேளுடன 
மாண்வர்ேளுக்கு வி்ளக்கிக்கூறிப புரிய்்வக்ே க்வண்டும்.

வி்டே்்ள எழுத க்வண்டும். இதனால், 
சி்ல வினாக்ேளுக்குப ்தில் ்தரிநதும் 
கநைம் இல்்லாமல் க்ாய, வி்ட எழுதாமல் 
விட்டுவிட க்வண்டிய சூழ்நி்்ல ஏற்்டாது. சி்ல 
வினாக்ேளுக்கு வி்ட எழுத அதிே கநைம் 
பிடிக்ே்லாம். அதுக்ானறை நி்்லயில், அடுத்து 
எழுதும் வி்டேளில் அநத கநைத்்தச 
செரி்செயது்ோள்்ள க்வண்டும்.

l வி்ட   எழுதும்க்ாது கத்்வயான இடங்ேளில் 
்வ்ை்டங்ே்்ள ்வ்ைய க்வண்டும். அதற்ோே 
நீண்ட கநைம் எடுத்துக்்ோள்்ளக்கூடாது.

l கதர்வு கநைத்தில் ஏதா்வது செநகதேம் ஏற்்ட்டால் 
கதர்வுக்கூடக் ேண்ோணிப்ா்ளரிடம் 
மட்டுகம கேட்ே க்வண்டும். ் க்ேத்தில் உள்்ள 
மாண்வர்ேளிடம் கேட்ேக்கூடாது.

l ஆைம்்ம் முதல் இறுதி்வ்ை ்ே்யழுத்து 
சீைாே இருக்ேட்டும். அதற்ோே ்மது்வாே 
எழுதி கநைத்்த வீணடிக்ேவும் கத்்வயில்்்ல. 
கூடிய்வ்ை அடித்து அடித்து எழுது்வ்தத் 
தவிர்க்ேவும்.

l எநத வினாவுக்கும் அ்ைகு்றையாே 
வி்டயளிக்ே க்வண்டாம். சுருக்ேமாே்வா்வது 
முழு்மயாே வி்ட எழுத முயலுங்ேள். 
ஏகதனும் ஒரு வினாவுக்கு வி்ட நனகு 

்தரிகிறைகத எனறு கநைம் க்ா்வது ் தரியாமல் 
கத்்வக்கு அதிேமாே நீட்டி முழக்கி 
எழுதிக்்ோண்டிருக்ோதீர்ேள். அபபுறைம், 
மற்றை வினாக்ேளுக்கு வி்ட எழுத கநைம் 
இல்்லாமல் க்ாயவிடும் என்்தக் ே்வனத்தில் 
்ோள்ளுங்ேள்.

l கதர்வு கநைம் முடிய சிறிது கநைகம இருக்கிறைது 
எனறைால், எழுத க்வண்டிய வி்டே்்ளச 
சுருக்ேமாே எழுதி, உரிய கநைத்திற்குள் 
முடிக்ேப ்ார்க்ே க்வண்டும்.

l கதர்வு கநைம் முடி்வதற்கு 15 நிமிடங்ேளுக்கு 
முனனதாேக்வ எழுதி முடித்துவிட்டு, எழுதிய 
வி்டே்்ளச செரி்ார்ப்து நல்்லது. ் தரியாத 
வினாக்ேளுக்கு வி்டே்்ள எழுதவும் இநத 
கநைத்்தப ்யன்டுத்திக்்ோள்்ள்லாம்.

l ்தரிநத அ்னத்து வினாக்ேளுக்ோன 
வி்டே்்ள எழுதி முடித்துவிட்டு, பினனர் 
்தரியாத வினாக்ேளுக்ோன வி்டே்்ள 
நி்னவுக்குக் ் ோண்டு்வநது எழுத முயற்சிக்ே 
க்வண்டும்.

l வி்டத்தா்்ள, கதர்வு எழுதிய கம்செயிக்லகய 
்்வத்துவிட்டு ்்வளிகயறைக்கூடாது. கதர்வுக் 
கூடக் ேண்ோணிப்ா்ளர், உங்ேளிடம் ்வநது 
வி்டத்தா்்ளப ் ்ற்றை பிறைகுதான ் ்வளிகயறை 
க்வண்டும்.
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அச்சம் தேவிர்!
நாம் அ்ன்வரும் சிறு்வர்ே்ளாே இருக்கும்க்ாது ்்ல விஷயங்ேள், மனிதர்ேள், இடங்ேள் எனப 
்்ல்வற்்றைப ்ார்த்து ்யநதிருபக்ாம். ோ்லபக்ாக்கில் அநத்யத்தில் இருநது விடு்ட்டு “அட, 
இ்தக் ேண்டா நாம் அப்டிப்யநகதாம்” எனறு எண்ணி நாகம சிரிக்ேவும் ்செயதிருபக்ாம்.  

அவ்வாறு உங்ேள் சிறு்வயதில் உங்ேளுக்கு எ்தப்ற்றி எல்்லாம் ்யம்்வரும் எனச சி்ல்வற்்றைக் 
கீகழ ்ட்டியலிடவும்...

1. இருட்டில் தனியாே இருக்கும்்்ாழுது. 

2. ்்ரிய ்லாரி  எதிகை ்வரு்வ்தப ்ார்த்தால்...

3. ோ்்லயில் வீட்டுப்ாடம் முடிக்ோமல் ்ள்ளிக்குச ்செனறு ஆசிரியர்ேளிடம் திட்டு்வாங்குதல் 

4. ேைப்ானபூசசி்யப ்ார்த்தால்...

5. _______________________________

6. _______________________________

7. _______________________________

8. _______________________________

9. _______________________________

10. _______________________________

தற்்்ாழுது நீங்ேள் கமற்கூறிய எல்்லா ்யங்ேளில் இருநதும் ்்வளி்வைாவிட்டாலும் அ்வற்றில் 
சி்ல்வற்றிலிருநதா்வது ் ்வளி்வநதிருபபீர்ேள். அப்டி அநத்யங்ேளில் இருநது ் ்வளிகய ்வரு்வதற்கு 
எனன முயற்சிேள் கமற்்ோண்டீர்ேள் அல்்லது எனன புரிதல் ஏற்்ட்டு அநத ்யம் நீங்கியது என 
கீகழ ்ோடுக்ேப்ட்டுள்்ள அட்ட்வ்ணயில் எழுதவும். 

்வ. எண் ்யம் முயற்சிேள் / புரிதல்

1 க்வேமாே ்வரும் ்்ரிய 
்லாரி்யப ்ார்க்கும்க்ாது 

்வரும் ்யம்

்்ரிய ்வாேனங்ேளில் ்யணம் ்செயதப பினபு அல்்லது 
தாகன ்வாேனம் ஓட்டப ்ழகியப பினபு அதன கமல் உள்்ள 

்யம் ்ோஞசெம் ்ோஞசெமாேக் கு்றைய ஆைம்பித்தது.

2

3

4
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தற்்்ாழுது நீங்ேள் ் ள்ளிப ் டிபபில் உள்்ள கதர்வுே்்ள எதிர்்ோள்்ள உள்ளீர்ேள். கதர்வுேள் ் ற்றி 
எனன உணர்வு உங்ேளுக்கு ்வருகிறைது? அநத உணர்வுேளில் இருநது நீங்ேள் ் ்வளிகய ்வரு்வதற்கு 
எனன முயற்சிே்்ள கமற்்ோள்்ளப க்ாகிறீர்ேள்? எனக் கீகழ உள்்ள அட்ட்வ்ணயில் எழுதவும்.

சிறு்வயதில் உங்ே்்ள அசசெம்டயச ் செயத விஷயங்ேளில் இருநது, விடு்ட்டு, இபக்ாது அ்வற்்றைச 
சொதாைணமாே எதிர்்ோள்்ள முடிகினறைகதா, அகத மாதிரி கதர்வு குறித்த உங்ேள் அசசெத்்தயும் பிறை 
உணர்வுே்்ளயும் சிறு சிறு முயற்சிேளுடன புரிதலுடன எதிர்்ோண்டு அ்வற்றில் ் ்வற்றி அ்டய்லாம். 
அசசெம் தவிர்பக்ாம்!  

கற்றதும் கபற்றதும்:
கதர்வுே்்ள எவ்வாறு எதிர்்ோள்்வது என்து குறித்த புரிதல் இல்்லாத கநைத்தில் அ்தக் ேண்டு ் யம் 
்வரு்வது இயல்்ான ஒனறுதான. அ்தச சிறு மாற்றைங்ேள்/புரிதல்ேள் ்ோண்டு எளிதில் ேடக்ே்லாம் 
எனறை எண்ணத்்த வி்தத்தல்.

்வ.எண் உணர்வுேள் முயற்சிேள்

1.

2.

3.

4.

5.
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கற்றல் ம�ோககஙகள்
l ்டிபபு என்தற்கு எல்்்லகய இல்்்ல என்்த 

வி்ளக்குதல்

l	க்வ்்லயில் கசெைவும், கசெர்நத பிறைகும்கூட, ் தாழில்  சொர்நத 
திறைன ்வழங்கும் ் டிபபுே்்ளப ் டிப்து க்வ்்லத் தகுதி்ய 
உயர்த்தும் என்்த அறியச்செயதல்.
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கமல்நி்்லப ் ள்ளிேளில் 12ஆம் ்வகுப்்ப ் டித்து முடித்தபிறைகு 
ேல்லூரிேளில் கசெர்நது இ்ளநி்்லப ் ட்டப ் டிப்்ப ் டித்து ஏதா்வது 
்ட்டம் ் ்ற்றைகதாடு மாண்வர்ேளின ் டிபபு நினறுவிடு்வதில்்்ல. 
்டிபபு என்து ்தாடர்சசியானது. 

இ்ளநி்்லப ்ட்டப்டிப்் முடித்த்வர்ேள், முதுநி்்லப 
்ட்டப்டிபபில் அல்்லது முதுநி்்லப ் ட்டயப்டிபபில் கசெருகிறைார்ேள். 
தாங்ேள் விரும்பும் க்வ்்லயில் கசெரு்வதற்கு ஏற்றை்வ்ேயில் பி.எட், 
பி.எல்., க்ானறை மற்்றைாரு இ்ளநி்்லப ் டிபபுேளில் கசெருகிறைார்ேள். 

முதுநி்்லப ்ட்டப்டிப்் முடித்த்வர்ேள், எம்.பில் ்டிபபிக்லா 
அல்்லது பிஎச.டி ஆயவுப ்டிபபிக்லா கசெருகிறைார்ேள். பிஎச.டி 
ஆய்்வ முடித்து க்வ்்லயில் கசெர்நத்வர்ேள், முதுமு்ன்வர் 

்ட்டத்துக்ோே முதுநி்்ல 
ஆயவில் ஈடு்டுகிறைார்ேள். 
இப்டிப ்டிபபு என்து 
விடாமல் நம்்மத் ்தாடர்நது 
்ோண்டிருக்கிறைது. 

டிப்ளகமா ்டித்த்வர்ேள், 
்ட்டப்டிபபுேளில் கசெர்நது 
தங்ே்ளது தகுதி்ய உயர்த்திக் 
்ோள்கிறைார்ேள். சி்லர் 
முதுநி்்லப ்ட்டயப (Diploma) 
்டிபபில் கசெருகிறைார்ேள். ் தாழில் 
திறைன ்யிற்சிேளில் ஆர்்வம் 
ோட்டும் மாண்வர்ேளும் உண்டு. 
இ்ளநி்்லப ்ட்டப்டிப்் 
முடித்த்வர்ேள், க்வ்்லக்குச 
்செல்கிறைார்ேள். அதா்வது, 
்்ாறியியல் ்ட்டப்டிப்்ப 
்டித்த மாண்வர்ேள் , 
்்ரும்்ாலும் உடனடியாே 
க்வ்்லக்குச ்செல்்வதிக்லகய 
ஆர்்வமாே இருக்கிறைார்ேள். 
தகுதி ்்டத்த்வர்ேளுக்கு 
்வ்ளாே கநர்ோணல் மூ்லம் 
தனியார் நிறு்வனங்ேளில் க்வ்்ல 
கி்டத்துவிடுகிறைது. க்வறு சி்லர், 
்ல்க்வறு அைசுப்ணிேளில் 
க்வ்்ல கதடு்வதற்ோேப 
க்ாட்டித் கதர்வுே்்ள 
எழுதுகிறைார்ேள். ்தாழில் 
நிறு்வனங்ேளில் க்வ்்லக்குச 
கசெரு்வதற்குத் கத்்வயான 
தகுதிே்்ள ்வ்ளர்த்துக்்ோள்்ள 
சி்ல ்யிற்சிே்்ள கமற்்ோள் 
கிறைார்ேள். ்ட்டப்டிப்்ப 
்டித்து முடித்து, உயர்ேல்வி 
நிறு்வனங்ேளில் முதுநி்்லப 
்ட்டப்டிபபுேளில் கசெர்நது 

த்கவல் சதனாழில்நுடபக் ்கனாலததில் எ்நத நவடலயில் இரு்நதனாலும்கூை, 
்கற்றது நபனாதும் என்று விடடுவிை முடியனாது. சதனாைர்நது புதிய புதிய 
சதனாழில்நுடபங்கட்ளயும் ்கற்கநவண்டிய ்கடைனாயம் வ்நதுள்்ளது.
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தங்ே்ளது ேல்வித்தகுதி்ய உயர்த்திக்்ோள்்ள 
விரும்புகிறைார்ேள். ் தா்்லநி்்லக் ேல்வி மூ்லம் 
தங்ே்ளது ்டிப்்த் ்தாடரும் மாண்வர்ேளும் 
உண்டு. 

முதுநி்்லப ்ட்டப்டிபபுேளில் கசெரு்வதற்குப 
்்ரும்்ாலும் நு்ழவுத்கதர்வு மூ்லம் மாண்வர் 
கசெர்க்்ே ந்ட்்றுகிறைது. முக்கியக் ேல்வி 
நிறு்வனங்ேளில் முதுநி்்லப ்டிபபுேளில் 
கசெரு்வதற்ோன சி்ல நு்ழவுத்கதர்வுே்்ள எழுதித் 
தகுதி்்றும் மாண்வர்ேளுக்கு முதுநி்்லப 
்டிபபுேளில் கசெரும் ்வாயபபு கி்டக்கிறைது. 
அத்துடன, ்டிப்தற்கு மாண்வர்ேளுக்குக் 
ேல்வி உதவித்்தா்ேயும் கி்டக்கிறைது. 

ேல்லூரிேளில் விரிவு்ையா்ளைாே ஆ்வதற்கு 
ஆயவுப்டிப்் கமற்்ோள்்ள க்வண்டும் எனறை 
ஆர்்வமிக்ே்வர்ேளும் முதுநி்்லப ்டிபபுேளில் 
கசெருகிறைார்ேள். அைசுக் ேல்வி நிறு்வனங்ேளில் 
முதுநி்்லப ்ட்டப்டிபபுேளுக்குக் ேட்டணம் 
கு்றைவு. ேல்வி உதவித்்தா்ே ்வாயபபுேளும் 
உண்டு. 

தே்வல் ் தாழில்நுட்்க் ோ்லத்தில் எநத க்வ்்லயில் 
இருநதாலும்கூட, ேற்றைது க்ாதும் எனறு விட்டுவிட 
முடியாது. ் தாடர்நது புதிய ேருத்துே்்ளயும் புதிய 
்தாழில்நுட்்ங்ே்்ளயும் ேற்ேக்வண்டிய ேட்டாயம் 
்வநதுள்்ளது. ேற்்ே நனகறை!

12ஆம் ்வகுபபு

சொனறிதழ் ்டிபபு
(Certificate)

்ட்டப்டிபபு
(Under Graduate)

முதுநி்்லப ்ட்டம்
(Post Graduate)

ஆயவியல் நி்றைஞர்
எம்.பில். (M.Phil.)

மு்ன்வர் ்ட்டம்
பி.எசடி. (Ph.D)

்ட்டயப ்டிபபு
(Diploma)

முதுநி்்ல ்ட்டயப ்டிபபு
(P.G. Diploma)

பிறை சொனறிதழ் ்டிபபுேள் 
(Certificate)
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ேமிழ�ோடு கபோது நு்ைவுத்மேர்வு  
Tamil Nadu Common Entrance Test - TANCET
தமிழ்நாட்டில் அண்ணா ் ல்ே்்லக்ேழேத் து்றைேள், 
அதன மண்ட்ல ்மயங்ேள் மற்றும் ேல்லூரிேள், 
அைசு, அைசு உதவி ்்றும் ்்ாறியியல் 
ேல்லூரிேள், அண்ணாம்்லப ்ல்ே்்லக்ேழேம் 
மற்றும் ே்்ல அறிவியல் ேல்லூரிேள், சுயநிதி 
்்ாறியியல் மற்றும் ே்்ல அறிவியல் ேல்லூரிேள் 
க்ானறை ேல்வி நிறு்வனங்ேளில் எம்பிஏ, எம்சிஏ, 
எம்.இ., எம்.் டக்., எம்.ஆர்க்., எம்.பி்ளான க்ானறை 
்டிபபுேளில் அைசு ஒதுக்கீட்டினகீழ் கசெைவிரும்பும் 
மாண்வர்ேள் அண்ணா ் ல்ே்்லக்ேழேம் நடத்தும் 
டான்செட் நு்ழவுத்கதர்்்வ எழுதக்வண்டும். 

கேட் கதர்வு 
Graduate Aptitude Test in Engineering - GATE

இநதியன இனஸ்டிட்யூட் ஆஃப ்டக்னா்லஜி 
(ஐஐடி), இநதியன இனஸ்டிட்யூட் ஆஃப செயினஸ் 
(ஐஐஎஸ்சி) உள்்ட நாட்டில் உள்்ள முக்கியக் 
ேல்வி நிறு்வனங்ேளில் இனஜினியரிங் முதுநி்்லப 
்ட்டப்டிபபுேளில் கசெரு்வதற்கு நடத்தப்டும் 
நு்ழவுத்கதர்வு கேட் (GATE) என்தாகும். சி்ல 
ேல்வி நிறு்வனங்ேள் கேட் கதர்வின அடிப்்டயில் 
பிஎசடி ்டிபபுக்கும் மாண்வர்ே்்ளத் கதர்வு 
்செயகினறைன. இநதத் கதர்வின அடிப்்டயில் 
்்ாதுத் து்றை நிறு்வனங்ேளும் ்்ாறியியல் 
்தாழில்நுட்்ப ்ட்டதாரிே்்ள க்வ்்லக்குச 
கசெர்க்ேத் ்தாடங்கியுள்்ளன. 

மகட கபோது நு்ைவுத்மேர்வு  
Common Admission Test – CAT

அேமதா்ாத், அமிர்தசெைஸ், ்்ங்ேளூரு, 
புத்தேயா, ்ோல்ேத்தா, இநதூர், ெம்மு, 
ோசிபபூர், கோழிக்கோடு, ்லக்கனா, நாக்பூர், 
ைாயபபூர், ைாஞசி, கைாடக், செம்்ல்பூர், ஷில்்லாங், 
சிர்மார் (இமாசெ்லபபிைகதசெம்), திருசசி, உதயபூர், 
விசொேப்ட்டினம் ஆகிய இடங்ேளில் ஐஐஎம் 
எனப்டும் இநதியன இனஸ்டிட்யூட் ஆஃப 
கமகனஜ்்மண்ட் ேல்வி நிறு்வனங்ேள் உள்்ளன. 
ஐஐஎம் ேல்வி நிறு்வனங்ேளில் கசெரு்வதற்குக் கேட் 

(CAT) எனறை நு்ழவுத்கதர்வு நடத்தப்டுகிறைது. 
திருசசியில் உள்்ள ்ாைதிதாசென இனஸ்டிட்யூட் 
ஆஃப கமகனஜ்்மண்ட் உள்்ட நாட்டில் உள்்ள 
சி்ல முக்கிய கமகனஜ்்மண்ட் ேல்வி நிறு்வனங்ேள் 
கேட் மதிப்்ண்ேளின அடிப்்டயில் 
மாண்வர்ே்்ளச கசெர்க்கினறைன.

முதுநி்ல நீட நு்ைவுத்மேர்வு  
National Eligibility-cum-Entrance Test - NEET PG 
நாட்டில் உள்்ள மருத்து்வக் ேல்லூரிேளில் முதுநி்்ல 
மருத்து்வப ்டிபபுேள், முதுநி்்ல மருத்து்வ 
டிப்ளகமா, மருத்து்வ டிப்ளகமா ்டிபபுேளில் 
கசெரு்வதற்கு நீட் நு்ழவுத்கதர்்்வ (NEET PG) 
எழுத க்வண்டும்

மேட நு்ைவுத்மேர்வு 
Management Aptitude Test - MAT 

நாட்டின முக்கியத்து்வம் ்வாயநத 300க்கும் 
கமற்்ட்ட கமகனஜ்்மண்ட் ேல்வி நிறு்வனங்ேளில் 
எம்பிஏ ் டிபபுேளில் கசெை விரும்பும் மாண்வர்ேள் 
MAT எனறை ்்ாது நு்ழவுத்கதர்்்வ எழுத 
க்வண்டும். இநத நு்ழவுத்கதர்வு ஆண்டுக்கு 
நானகு மு்றை நடத்தப்டுகிறைது.

சிமேட கபோது நு்ைவுத்மேர்வு  
Common Management Admission Test – CMAT
கம்லாண்்மக் ேல்வி நிறு்வனங்ேளில் முதுநி்்ல 
கம்லாண்்மப ்டிபபுேளில் கசெை விரும்பும் 
மாண்வர்ேளுக்ோே அகி்ல இநதிய ் தாழில்நுட்்க் 
ேல்விக் ேவுனசில் CMAT எனப்டும் ்்ாது 
நு்ழவுத்கதர்்்வ நடத்தி ்வருகிறைது.

முதுநி்ல சட்டப்படிப்பில் மசருவேறகோன 
கபோது நு்ைவுத்மேர்வு 

 Common Law Admission Test for  
Postgraduate - CLAT PG

நாட்டில் உள்்ள 22 கதசியச செட்டப 
்ல்ே்்லக்ேழேங்ேளில் முதுநி்்ல செட்டப 
்டிபபுேளில் கசெரு்வதற்கு CLAT PG நு்ழவுத்கதர்்்வ 
எழுதக்வண்டும். இத்கதர்்்வ Consortium of Na-
tional Law Universities அ்மபபு நடத்துகிறைது.
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நு்ைவுத்மேர்வுககுள் நு்ைைலோம்!
உயர்ேல்வி, க்வ்்ல்வாயபபு ்வழிோட்டியில் ்ோடுக்ேப்ட்டுள்்ள முதுநி்்லப ்ட்டப்டிபபிற்ோன 
நு்ழவுத்கதர்வுே்்ளப ் ற்றி இ்ணயத்திக்லா, உங்ேள் ஆசிரியரிடம் உ்ையாடிகயா தே்வல்ே்்ளச 
கசெேரித்து அ்வற்்றைப ்ற்றிக் கீகழ கேட்ேப்ட்டுள்்ள கேள்விேளுக்குப ்தி்லளிக்ேவும். 

l மாண்வர்ேளின ஆர்்வத்்தக் ேண்டறிநது அ்வர்ேள் ேல்வி எனனும் ் டிக்ேட்டுேளில்  
அடுத்தடுத்த ் டிேளில் ஏறு்வதற்கு உள்்ள ் ல்க்வறு ்வாயபபுே்்ள வி்ளக்கிக் கூறைக்வண்டும்.

l	ஆணாே இருநதாலும், ்்ண்ணாே இருநதாலும் ்வாயபபுள்க்ளார் கமலும் கமலும் 
்டிக்ே க்வண்டும் எனறை நம்பிக்்ேயூட்ட க்வண்டும்.

l	மாண்வர்ேளுடன கசெர்நது இ்ணயத்ளத்திலிருநது உயர்ேல்வி்ய கமலும் கமலும் 
்தாடர்்வதற்ோன ்வாயபபுே்்ளத் கதடித்தை க்வண்டும்.

எநத இ்ளநி்்லப ்டிபபுே்்ள முடித்த்வர்ேளுக்கு GATE நு்ழவுத்கதர்வு ்யன்டும்?

அ) B.E   ஆ) B.L   இ) M.B.B.S  ஈ) B.A

CMAT எநத அைசுத்து்றையால் நடத்தப்டுகிறைது?

அ) NTA  ஆ)ICSE   இ)UPSC   ஈ) TNPSC

TANCET இல் கதர்சசி ் ்ற்றைால் கீகழ ் ோடுக்ேப்ட்டுள்்ள எந்தநத முதுநி்்லப ் டிபபுேளில் கசெை்லாம்?

அ) M.E   ஆ) M.B.A  இ) M.Sc   ஈ) M.D
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கற்றதும் கபற்றதும்:
முதுநி்்லப ்டிபபிற்ோன நு்ழவுத்கதர்வுே்்ளப ்ற்றிய சிநத்ன்யப ்்ற்றிருத்தல்.

CAT நு்ழவுத்கதர்வு எநத ்மாழியில் நடத்தப்டுகிறைது?

அ) தமிழ்       ஆ) ஆங்கி்லம்   

இ) இவவிைண்டு ்மாழிேளும்    ஈ) இவவிைண்டும் இல்்்ல

CLAT - PG கதர்வில் இநதியாவின அ்னத்து மாநி்லங்ேளில் உள்்ள மாண்வர்ேளும் ் ங்கேற்ே்லாம்.

அ) செரி   ஆ) த்வறு 

MAT கதர்வு - ஓர் ஆண்டில் எத்த்ன மு்றை நடத்தப்டுகிறைது?

அ) 1   ஆ)5   இ)4   ஈ) 3 

NEET - PG எநதத் து்றைக்ோன கதர்வு?

அ) ்்ாறியியல்   ஆ) ே்்ல (ம) அறிவியல்  இ) மருத்து்வம்  ஈ) ் ட்டயப ் டிபபு 

TANCET எநதப ்ல்ே்்லக்ேழேத்தால் நடத்தப்டுகிறைது?

அ) அண்ணா ்ல்ே்்லக்ேழேம்   ஆ) தமிழ்ப ்ல்ே்்லக்ேழேம் 
இ) ்ாைதியார் ்ல்ே்்லக்ேழேம்  ஈ) ்சென்னப ்ல்ே்்லக்ேழேம் 

CATகதர்வு எத்த்ன கேள்விே்்ள உள்்ளடக்கியது?

அ) 100   ஆ) 200  இ) 150   ஈ) 180

CMAT கதர்வு ேணினி மூ்லமாே நடத்தப்டுகிறைது? 

அ) ஆம்   ஆ) இல்்்ல 
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கற்றல் ம�ோககஙகள்
l	்டிப்்த் ்தாடை நி்னப்்வர்ேளுக்குத் ்தா்்லநி்்லக் 

ேல்வி எப்டித் தீர்்வாகும் என்்தப ்கிர்தல்

l	அங்கீேரிக்ேப்ட்ட ் தா்்லநி்்லக் ேல்வி ் ற்றிய நம்பிக்்ே்ய 
ஏற்்டுத்துதல்

l	்தா்்லநி்்லக் ேல்வி, தகுதி்யயும் திறை்னயும் கமம்்டுத்தப 
்யன்டும் என்்தப புரிய்்வத்தல்
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்ள்ளிப்டிப்் நி்றைவு்செயகினறை ்்ல 
மாண்வர்ேள், குடும்்ப ் ்ாரு்ளாதாைச சூழ்நி்்ல 
ோைணமாே, ேல்லூரிேளில் உயர்ேல்வி்யத் 
்தாடை முடியாத நி்்லக்கு ஆ்ளாகிறைார்ேள். 
சி்லர் உடனடியாே க்வ்்லக்குச ்செல்்ல 
க்வண்டிய ேட்டாயத்திற்கு ஆ்ளாகினறைனர். இம் 
மாண்வர்ேள், எப்டியா்வது உயர்ேல்வி்யப 
்டிக்ே க்வண்டும் எனறை தாேத்்தத் 
தீர்த்துக்்ோள்்ள ்தா்்லநி்்லக் ேல்வி ஒரு 
மாற்றுப ்ா்த்யத் திறைநதுவிட்டிருக்கிறைது. 

்தா்்லநி்்லக் ேல்வி மூ்லகம ் டித்து ஐஏஎஸ் 
க்ானறை குடி்மப்ணித் கதர்வுேளில் கதர்சசி 
்்ற்றை்வர்ேளும் இருக்கிறைார்ேள்; ் தா்்லநி்்லக் 
ேல்வி மூ்லம் இ்ளநி்்ல, முதுநி்்லப 
்ட்டப்டிபபுே்்ளயும் ் ல்ே்்லக்ேழேங்ேளில் 
கநைடியாே ஆயவுப்டிப்்யும் ்டித்து 
க்ைாசிரியர்ேள் ஆன்வர்ேளும் இருக்கிறைார்ேள். 
இ்ளநி்்லப ்டிப்்த் ்தா்்லநி்்லக் 
ேல்விமூ்லம் ்டித்துவிட்டு, முதுநி்்லக் 
ேல்வி்ய கநைடியாேக் ேல்லூரிேளில் கசெர்நது 
்டிப்்வர்ேளும் இருக்கிறைார்ேள்.

l ்வழக்ேமான ேல்லூரி அல்்லது 
்ல்ே்்லக்ேழேப ் டிபபுக்கு நிேைானதுதான 
்தா்்லநி்்லக் ேல்விப ்டிபபு.

l இங்கு, ஆண்டுக்கு இருமு்றை மாண்வர் 
கசெர்க்்ே ந்ட்்றும்.

l க்வ்்ல ்ார்த்துக்்ோண்கடா அல்்லது 
வீட்டிலிருநகதா ்டிக்ேமுடியும்.

l இங்கு கசெர்க்்ே ் ்று்வது எளிது. செைாசெரி 
மதிப்்ண்ேள்  ் ்ற்றை  மாண்வர்ேளுக்கும் 
இங்கு இடம் கி்டத்துவிடும். 

l சி்ல ் டிபபுேளுக்கு மட்டுகம நு்ழவுத்கதர்வு 
இருக்கும்.

l கநைடியாேக் ேல்லூரிேளில் ் டிப்்தவிட, 
்தா்்லநி்்லக் ேல்வி மூ்லம் ் டிப்தற்கு 
ஆகும் ்செ்லவினம் கு்றைவு. 

l கநைடியாேக் ேல்லூரிேளில் ்டித்த 
மாண்வர்ே்்ளப க்ா்லக்வ, ் தா்்லநி்்லக் 
ேல்வி மூ்லம் ்டித்த மாண்வர்ேளுக்கும் 
அ்வர்ேளின திறை்ம்யப ்்ாறுத்கத 
க்வ்்ல கி்டக்கும்.

சதனாடலநிடலக் ்கல்வி மூலநம 
படிதது ஐஏஎஸ் நபனான்்ற 

குடிடமப்பணித நதரவு்களில் 
நதரச்சி சபற்றவர்களும் 

இருக்கி்றனார்கள்; சதனாடலநிடலக் 
்கல்வி மூலம் இ்ளநிடல, 

முதுநிடலப் படைப்படிப்பு்கட்ளயும் 
பல்்கடலக்்கழ்கங்களில் 

நேரடியனா்க ஆய்வுப்படிப்டபயும் 
படிதது நபரனாசிரியர்கள் 

ஆனவர்களும் இருக்கி்றனார்கள். 
இ்ளநிடலப் படிப்டபத 

சதனாடலநிடலக் ்கல்விமூலம் 
படிததுவிடடு, முதுநிடலக் 

்கல்விடய நேரடியனா்கக்  
்கல்லூரி்களில் நசர்நது 

படிப்பவர்களும்  
இருக்கி்றனார்கள்.

Uyar Kalvi - Book - CR-4.indd   65 4/19/2022   10:04:14 PM

DRAFT



l எநதக் ேல்வி நிறு்வனம் நடத்தும் ் தா்்லநி்்லக் 
ேல்விப ்டிப்ாே இருநதாலும் செரி, அநதப 
்டிபபிற்குத் ்தா்்லநி்்லக் ேல்விக் 
குழுமத்தின அங்கீோைம் கி்டத்திருக்கிறைதா? 
எனப ்ார்க்ே க்வண்டியது அ்வசியம். 

l இ்ளநி்்லப ்ட்டப்டிப்் முடிக்ோமல் 
கநைடியாே முதுநி்்லப ்ட்டப்டிப்்ப 
்டிப்கதா அல்்லது பி்ளஸ் டூ ்டிக்ோமல் 
இ்ளநி்்ல அல்்லது முதுநி்்லப ்டிப்் 
்டிப்து அைசு க்வ்்லேளில் கசெை உத்வாது. 
்த்தாம் ்வகுப்் முடித்துவிட்டு +2 
்டிப்் முடித்த மாண்வர்ேள், இ்ளநி்்லப 
்ட்டப்டிபபுே்்ள முடித்த பிறைகுதான 
முதுநி்்லப ்டிப்்ப ்டிக்ேக்வண்டும். 
அபக்ாதுதான அைசு க்வ்்லேளில் கசெை 
முடியும் என்்த மாண்வர்ேள் ே்வனத்தில் 
்ோள்்ளக்வண்டும். 

l ்தா்்லநி்்லக் ேல்விமூ்லம் சி்ல ்தாழிற் 
்டிபபுேளும் நடத்தப்டுகினறைன. அதுக்ானறை 

்டிபபுேளுக்குச ்செயமு்றைப ்யிற்சி எநத 
அ்ளவுக்கு ்வழங்ேப்டுகிறைது? என்்தயும், 
அதற்ோேப ் யிற்சி அளிக்கும் நிறு்வனங்ேள் 
தைமான்்வயா? என்்தயும் ே்வனத்தில் 
்ோள்்ளக்வண்டும். 

l தற்க்ாது இ்ணய்வழிப (Online) ் டிபபுேளும் 
முக்கியத்து்வம் ்்றைத் ்தாடங்கியுள்்ளன. 
ஆனால் அ்த ்வழங்கும் ேல்வி நிறு்வனத்தின 
தைத்்தயும், அது அங்கீேரிக்ேப்ட்டதா? 
என்்தயும் ே்வனத்தில் ் ோள்்ளக்வண்டியது 
அ்வசியம்.

l ்தா்்லநி்்லக் ேல்விமூ்லம் நடத்தப்டும் 
செட்டம் சொர்நத ்ட்டப்டிபபுே்்ளப ்டித்து 
்வழக்ேறிஞைாே முடியாது. அத்ன இநதிய 
்ார் ேவுனசில் ஏற்்தில்்்ல. அகதசெமயம், சி்ல 
செட்டக் ேல்வி நிறு்வனங்ேள், ் தா்்லநி்்லக் 
ேல்வி மூ்லம் சொனறிதழ்,  ் ட்டயம், முதுநி்்ல 
்ட்டயப ்டிபபுே்்ள நடத்துகினறைன. 
அ்வற்்றைப ்டிக்ே்லாம்.

த�ொலைநிலைக் கல்விப் படிப்புகள்
நாட்டில் இநதிைாோநதி கதசியத் திறைநதநி்்லப ்ல்ே்்லக்ேழேம் உள்்ட 14 திறைநதநி்்லப 
்ல்ே்்லக்ேழேங்ேளிலும், நாடு முழு்வதும் உள்்ள ் ல்க்வறு ் ல்ே்்லக்ேழேங்ேளிலும் ் தா்்லதூைக் 
ேல்விப ் டிபபுே்்ளப ் டிக்ே்லாம். 1,600க்கும் அதிேமான ் டிபபுே்்ளத் ் தா்்லநி்்லக் ேல்வி 
மூ்லம் ்டிக்ே ்வாயபபுேள் உள்்ளன.

l ஐ.டி.ஐ. எனறு அ்ழக்ேப்டும் ் தாழிற்்யிற்சி நி்்லயங்ேளில் ் தாழிற்்யிற்சிப ் டிபபுேளில் 
கசெை்லாம்.

l எநதப ் டிபபிலும் கசெை விரும்்ாத மாண்வர்ேள், தமிழ்நாடு திறைன கமம்்ாட்டுக் ேழேம் நடத்தும் 
க்வ்்ல்வாயபபுடன கூடிய திறைனே்்ளப்்றும் இ்ல்வசெப ்யிற்சி ்வகுபபுேளில் கசெை்லாம். 

 வி்வைங்ேளுக்கு: www.tnskill.tn.gov.in
l அைசுப ் ணிேளில் கசெை விரும்பு்்வர்ேள், அைசுப ் ணியா்ளர் கதர்்வா்ணயம் நடத்தும் க்ாட்டித் 

கதர்வுே்்ள எழுத்லாம்.
l க்வ்்ல்வாயபபு அலு்வ்லேங்ேளில் க்வ்்லக்ோேப ்திவு்செயய்லாம்.

www.naanmudhalvan.tnschools.gov.in
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l	்தா்்லநி்்லக் ேல்வி ் ற்றி இருக்ேக்கூடிய த்வறைான எண்ணங்ே்்ளப க்ாக்ே க்வண்டும். 
l	மாண்வர்ேள் உதவி கோரும்க்ாது, ் தா்்லநி்்லக் ேல்வி்ய அளிக்கும் ேல்வி நிறு்வனங்ேள் 

்ற்றிய தே்வல்ே்்ளத் திைட்ட உத்வக்வண்டும். 
l	்டிபபிற்கு ்வயது த்டயல்்ல என்்தப புரிய்்வக்ே க்வண்டும்.
l	குடும்்ச சூழல் ோைணமாே, ்ள்ளிப ்டிப்் முடித்தவுடன க்வ்்லக்குப க்ாே கநரிடும் 

மாண்வர்ேள், க்வ்்ல்ார்த்துக் ்ோண்கட ்டிக்ே முடியும்; ்ார்க்கும் க்வ்்லயில் தன 
நி்்ல்ய உயர்த்திக்்ோள்்ள கத்்வயான ் டிபபுேள் ் ற்றிக்கூறி அ்வர்ே்்ள உற்சொேப்டுத்த 
க்வண்டும்.

l	ஒரு க்வ்்லயில் அமர்நதுவிட்டாலும், ் டிபபுத் தாேத்்த விட க்வண்டியதில்்்ல. ் தா்்லநி்்லக் 
ேல்வியில் ேற்றை்்லத் ்தாடை்லாம் எனறு ஊக்ேப்டுத்த க்வண்டும்.

மாண்வர்ேக்ள!
நாம இப் விம்லாக்வாட ே்த்யப ் ற்றிப ் ார்க்ேப 
க்ாகிகறைாம்.
விம்லா ்ைாம்் சுட்டித்தனமான ஒரு 
்்ாண்ணு.  எப்வுகம துறுதுறுனனு ஆர்்வமா 
வி்்ளயாட்டுத்தனமாே இருக்ேக்கூடிய ஒரு 
்்ாண்ணு. விம்லா்்வ ஊரில் இருக்கும் 
எல்க்லாருக்கும் ் ைாம்்ப பிடிக்கும். கூட இருக்ேக் 
கூடிய ் ்ரிய்வர்ேளுக்குச சினன சினன உதவிேள் 
்செய்வாள்.
அ்ன்வ்ையும் அனபுடன அணுகு்வாள். ஆனால் 
்ள்ளிக்குப க்ா்வதாே வீட்டில் ்சொல்லிவிட்டு 
ஊர் சுற்றைச ்செனறுவிடு்வாள். அப்டிகய 
்ள்ளிக்குச ்செனறைாலும் அங்கு ்ாடத்்தக் 
ே்வனிக்ோமல் ் ்வளியில் நடப்்வற்்றை க்வடிக்்ே 
்ார்த்துக்்ோண்டிருப்ாள்.
விம்லா ஒன்தா்வது ்வகுபபில் கதர்சசி ் ்றைவில்்்ல.  
நான ்டிக்ே மாட்கடன எனறு அடம்பிடிக்கிறைாள். 
்டிபபி்னப ் ாதியில் நிறுத்திய விம்லா, மளி்ேக் 
ே்டக்குச ்செல்்ேயில் அங்கு இைசீது க்ாட 
்யன்டுத்தும் ேருவி்யப ்ார்த்துப பிடித்துவிட 
வீட்டில் யார் ் சொல்்வ்தயும் கேட்ோமல் அங்கேகய 

க்வ்்லக்குச கசெர்நதுவிடுகிறைாள். நானகு ஐநது 
்வருடங்ேள் ேழித்து, அ்ன்வரும் ்ட்டப்டிபபு, 
க்வ்்ல என முனகனாக்கி நேர்்ேயில், தான 
மட்டும் ்வாழ்க்்ேயில் கதங்கு்வதாே உணர்கிறைாள். 
ேல்வி்யக் ்ேவிட்ட்த எண்ணி ்வருத்தப 
்டுகிறைாள். விம்லாவின அத்்த, விம்லாவிற்கு 
‘்தா்்லநி்்லக் ேல்வி’ ்ற்றிக் கூறுகிறைார்.

விம்லாவும்  ்தா்்லநி்்லக் ேல்வியின மூ்லம் 
எட்டாம் ்வகுபபு கதர்சசியின அடிப்்டயில் 
தமிழ்நாடு திறைநதநி்்லப ்ல்ே்்லக்ேழேத்தில் 
க்சசு்லர் ஆஃப கசொஷியல் ்்வார்க் (Bachelor 
of social work) எனறை ்ாடத்்தத் கதர்வு ்செயது 
விடாமுயற்சியுடன ்டிக்கிறைாள். அதில் கதர்சசி 
்்ற்று நலிநத மாண்வர்ேள் ேல்வி்ய அ்டய 
உதவும்  ஒரு தனியார் ்தாண்டு நிறு்வனத்திலும் 
்ணியில் கசெர்கிறைாள். 

்ள்ளிப்டிப்்ப ்ாதியில் நிறுத்திய விம்லா, 
இனறு ்ட்டப்டிபபிற்ோே கிைாமங்ேளில் இருநது 
முதல்மு்றையாே மாநேைங்ேளில்  உள்்ள ேல்லூரிக்கு 
்வரும் மாண்வர்ேளுக்கு ்யமினறி, தயக்ேமினறி 
இநதப புதிய சூழ்்லக் ்ேயாண்டு ்்வற்றி 
ோண்்தற்கு உறுது்ணயாே நிற்கிறைார்.

கல்வி எனறுமே தூ�ம் இல்்ல!
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விம்லாவின ்வாழ்க்்ேயில் ் தா்்லநி்்லக் ேல்வி எவ்வாறு ஒரு ் ்ரிய மாற்றைத்்த ஏற்்டுத்தியது 
என்்த கமக்ல இருநத ே்தயில் ்ார்த்கதாம்.
ேல்வி்யத் த்வறைவிட்ட அல்்லது குடும்்ச சூழ்லால் ேல்லூரிக்கு கநைடியாேச ் செனறு ் டிக்ே முடியாமல் 
இருக்கும் ் ்ல்ையும் நீங்ேள் ் ார்க்ேக்கூடும்.  அது  நீங்ே்ளாேக்வா உங்ேள் ் நருங்கிய நண்்ைாேக்வா, 
உறைவினைாேக்வா இருக்ே்லாம்.
அப்டி இருக்கும் ஒரு்வ்ை நீங்ேள் ்ார்க்ே கநரிட்டால், அ்வர்ேளுக்கு விம்லாவின அத்்த 
உதவிய்தபக்ால் நீங்ேளும் உத்வ க்வண்டாமா? அதற்குத் ்தா்்லநி்்லக் ேல்வி்யப ்ற்றிய 
சி்ல தே்வல்ே்்ளச கசெேரிபக்ாம் ்வாருங்ேள்.
்தா்்லநி்்லக் ேல்வி எனறைால் எனன?
______________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________

்தா்்லநி்்லக் ேல்விக்கு விண்ணபபிக்கும் மு்றை்ய வி்வரிக்ேவும்.
______________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________

்தா்்லநி்்லக் ேல்வியில் அ்னத்து ்வ்ேயான ்டிபபுே்்ளயும் ்டிக்ே்லாமா?
______________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________

்தா்்லநி்்லக் ேல்வி இ்ணயம் மூ்லம் வீட்டில் இருநத்வாகறை ்டிக்ே்லாம்?
______________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________

தமிழ்நாட்டில் ் தா்்லநி்்லக் ேல்வி ்வாயபபுேள் ்வழங்கும் மூனறு ேல்வி நிறு்வனங்ேளின  ் ்யர்ே்்ளப 
்ட்டியலிடவும்: 
______________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________

கற்றதும் கபற்றதும்:
மாண்வர்ேள் மாற்று ்வழி ேல்வியான ்தா்்லநி்்லக் ேல்வி, ்ற்றி ்தரிநது ்ோள்்வார்ேள். 

்செயல் தாள் - 1-இல் உள்்ள ே்தயில் நமது விம்லா எப்டித் ்தா்்லநி்்லக் ேல்வி மூ்லம் தனது 
எட்டாம் ்வகுபபில் ்ேவிடப்ட்ட தனது ேல்விப ்யணத்்த மீண்டும் ்தாடர்நது ஒரு நல்்ல 
நி்்ல்ம்ய அ்டநதார் என்்தப ்ார்த்கதாம்.

்செயல் தாள் 2-இல் விம்லா ் த்தாம் ்வகுபபு ்வ்ை ் டித்திருநதாள் எனக் ேற்்்ன ் செயது ் ோள்க்வாம். 
தற்க்ாது ஐடிஐ-யில் கசெை விரும்பினால் எனன மாதிரியான தே்வல்ேள் அ்வளுக்குத் கத்்வப்டும் 
எனப ்ார்க்ே்லாம். 
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்ல்ே்்லக்ேழே மானியக் குழு மற்றும் ் தா்்லநி்்லக் ேல்விக் குழும அறிவிக்்ேயின்டி, 
ேல்லூரிேளில் கசெர்நது ்வழக்ேமான ்ட்டப்டிபபுேளில் கசெர்நது ்டிக்கும் மாண்வர்ேள், 
அநதநதக் ோ்லேட்டத்தில் ்தா்்லநி்்லக் ேல்வி மூ்லம் ்ட்டயப (Diploma) ்டிப்்யும் 
்டிக்ே அனுமதிக்ேப்டுகிறைார்ேள். இநத ்வாயப்்க் ேல்லூரிேளில் ் டிக்கும் மாண்வர்ேள் 
்யன்டுத்திக்்ோள்்ள்லாம்.

ஐ.டி.ஐ (ITI) ்டிக்கும் ்டிபபு முடிக்ே எத்த்ன ்வருடம் ஆகும்?

________________________________________________________________________________

ஐ.டி.ஐ (ITI) ்டிபபில் கசெரு்வதற்ோன ்டிபபுத் தகுதிேள் என்னனன?

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

ஐ.டி.ஐ (ITI) ் டிபபுக்குப பிறைகு  விம்லாவிற்கு அடுத்த நி்்ல ் ட்ட / ் ட்டயப ் டிபபு கசெரு்வதற்ோன 
்வாயபபுேள் உள்்ளதா?

________________________________________________________________________________

ஐ.டி.ஐ (ITI) ்டிபபிற்கு விம்லாவிற்கு கத்்வப்டும் ேட்டணத் ்தா்ே எவ்வ்ளவு? 

________________________________________________________________________________

குறிபபு: 

இது்ற்றிய தே்வல்ே்்ள கமலும் ் ்றை www.tnskill.tn.gov.in எனறை இ்ணயத்ளத்திற்குச ் செனறு 
அங்கே ் ோடுக்ேப்ட்டுள்்ள ‘அடிக்கடி ் கட்கப்�டும் ் கள்விகள்’ (FAQ) எனறை ் குதியில் உள்்ள 
்தில்ே்்ளப ்டித்துப ்ார்க்ேவும்.

கற்றதும் கபற்றதும்:
மாற்று்வழி ேல்வியான ஐ.டி.ஐ. ்ற்றி மாண்வர்ேள் ்தரிநது ்ோள்ளுதல். 
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நீங்ேள் கதர்ந்தடுத்த 
்ாடபபிரிவு:

_________________________

11–ஆம் வகுப்பின கேோ்டககத்தில்,

12–ஆம் வகுப்பின கேோ்டககத்தில்,

11்வது 
்வகுபபுக்குச  

்செல்்வதற்ோன ்ாடப 
பிரி்்வத் கதர்ந்தடுத்து 
விட்டீர்ேள். ஏன அநதப 

பிரி்்வத் கதர்வு ்செயதீர்ேள்?
எதன அடிப்்டயில் 
கதர்வு ்செயதீர்ேள்?

நீங்ேள் 
்ள்ளி ்வாழ்க்்ேயின 

இறுதி ஆண்டில் 
உள்ளீர்ேள். அடுத்த ஆண்டு 
உங்ேளுக்குக் ேல்லூரி எனறை 

புதிய ்வாசெல் திறைக்ேபக்ாகிறைது. 
அதற்கு முன இநத ஆண்டில் 

அ்டய க்வண்டிய இ்லக்ோே எ்த 
எண்ணுகிறீர்ேள்? ேண்டிப்ாே 
அ்டநதுவிடுக்வன என நீங்ேள் 

நி்னக்கும் இ்லக்குேள் 
எ்்வ?

உங்ேளுக்குப  
பிடித்த ்ாடம்:

_________________________

மூன்று 
மொைததிற்குப் பின்,

நீங்ேள் கதர்வு ்செயத 
்ாடபபிரிவில் எநதப 

்ாடம் உங்ேளுக்கு மிேவும் 
பிடிக்கிறைது? பிடித்ததற்ோன 

ோைணம் எனன எனறு 
குறிபபிடவும்.

ஆறு 
மொைததிற்குப் பின்,
நீங்ேள் இபக்ாது 

ஆறைா்வது மாதத்தில் 
உள்ளீர்ேள். ஒரு கதர்வும் எழுதி 
இருபபீர்ேக்ள! செரி உங்ேளுக்கு 
எநதப ்ாடத்்த இபக்ாதும் 

்டிக்ேப பிடிக்கிறைது?  
ஏன?

வட்டத்திறகுள் நிறகலோம் வோஙக!
கீகழ ் ோடுக்ேப்ட்டுள்்ள ஒவ்்வாரு ்வட்டமும் நம்மு்டய ் ்வவக்வறு சூழ்நி்்லே்்ளக் குறிக்கினறைன. 
அநதக் குறிபபிட்ட சூழ்நி்்லயில் நீங்ேள் இருக்கும்க்ாது எனன ்செயவீர்ேள்?

ஒவ்்வாரு ்வட்டத்திற்குள்ளும் க்ாய நினறு, அநதச சூழ்நி்்லயில் உங்ே்்ளப ் ்ாருத்திப ் ார்த்து 
எழுதவும்.
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l உங்ேளுக்கு விருப்மான, உங்ேள் ந்லனில் அக்ே்றை்ோண்ட ஆசிரியர்ேள், நண்்ர்ேள், ் ்ற்கறைார் 
ஆகிகயாருடன உங்ேளு்டய குழப்ம் அல்்லது ்யம் குறித்துப க்சினீர்ே்ளா?

l இநத உயர்ேல்வி, க்வ்்ல்வாயபபு ்வழிோட்டிப புத்தேத்தில் ்ோடுக்ேப்ட்டுள்்ள வி்வைங்ே்்ள 
முழு்மயாேப புரிநது்ோண்டீர்ே்ளா?

l அைசு ்வழங்கும் உதவித்்தா்ே மற்றும் செலு்ேேள் மூ்லம் உயர்ேல்வி்ய நீங்ேள் ்ணம் 
்செ்ல்வழிக்ோமல் ்டித்து முடிக்ே்லாம் என்்த அறிநது்ோண்டீர்ே்ளா? 

l ்தா்்லநி்்லக் ேல்வி மூ்லம் வீட்டில் இருநத்டிகய, உங்ேளுக்குப ்்ாருத்தமான கநைத்தில் 
நீங்ேள் ்டித்துப ்ட்டப்டிப்்த் ்தாடை்லாம். இப்டி ஒரு ்வாயபபு உள்்ளது என்து ்ற்றி 
உங்ேளுக்குத் ்தரியுமா? 

l ்குதி கநைக் ேல்வி ்வாயி்லாே, உங்ேள் ்ணிே்்ளப ்ார்த்துக்்ோண்கட ்டிக்ேவும் முடியும் 
என்து உங்ேளுக்குத் ்தரியுமா?

இபக்ாது உங்ேளுக்கு ஏற்்ட்ட குழப்நி்்ல மற்றும் ்யம் சிறித்ளவு மாறி, ்தளிவு அ்டநது 
இருபபீர்ேள் எனறு நம்புகிகறைாம்.
நீங்ேள் விரும்பும் ் டிப் ,் உங்ேளுக்குப ் ்ாருத்தமான ் டிபபு எனறை அடிப்்டயில் கதர்ந்தடுங்ேள்.

"உங்ேளின உயர்ேல்விப ்யணத்்த உறுதியாே, மகிழ்சசியாேத் ்தாடருங்ேள்!"
 
கற்றதும் கபற்றதும்:
l மாண்வர்ேள் ்திகனாைாம் ்வகுபபில் ்தாடங்கி ்னனிைண்டாம் ்வகுபபு இறுதியில் அ்வர்ேளின  

்டிபபின ஆர்்வம் எனன என்்தக் ேண்டறிய உதவுதல்.
l கமலும் ்னனிைண்டாம் ்வகுபபு இறுதியில் அ்வர்ேளுக்கு  உண்டாகும் தயக்ேங்ேள்/ ்யங்ேள் 

்ற்றி அறிநது அ்வற்்றைக் ே்்ளயக் ேற்றுத்தருதல்.

மூனறு 
மாதத்திற்குப பின 
புத்தேத்்த எடுத்து 

்்வத்து உட்ோர்நதால் ்டிக்ே 
முடியவில்்்லயா? ்டிக்ே 

முடியாததின ோைணம் எனன? 
அ்த எப்டிச செரி்செயய்லாம்? 
்டிக்ே முடிநதது எனறைால் எநத 

மு்றையில் ்டித்தீர்ேள்?
ஆறு  

மொைததிற்குப் பின் 
கதர்வுே்்ள 

நி்னத்து ஏகதனும் ்யம் 
இருக்கிறைதா? அநத ்யத்்தப 

க்ாக்கு்வதற்கு எனன 
்செயய க்வண்டு்மனறு 

நி்னக்கிறீர்ேள்?

 
12-ஆம் 

்வகுப்் முடித்துவிட்டு 
எனன ்செயயபக்ாகிகறைாம் 
எனறு குழப்மாே அல்்லது 

்யமாே இருக்கிறைதா? 
அநதக் குழப்ம் அல்்லது 
்யத்திற்ோன ோைணம் 

எனன?
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l இ்ல்வசெக் ேல்வித் திட்டம் (அைசு ே்்ல 
மற்றும் அறிவியல் ேல்லூரிேளில் முதுநி்்லப 
்ட்டப்டிபபு ்வ்ை)

l மருத்து்வம், ்ல் மருத்து்வம், ்்ாறியியல், 
ோல்ந்ட மருத்து்வம், செட்டம் உள்்ட 
்தாழிற் ேல்லூரிேள் இது்வ்ை ் ட்டதாரிேக்ள 
இல்்லாத்வர்ேளின குடும்்ங்ே்்ளச 
கசெர்நத்வர்ேள் ்டிக்கும் முதல் த்்லமு்றை 
்ட்டதாரிேளின ் தாழிற் ேல்விக் ேட்டணத்்த 
(Tution Fee) அைகசெ ஏற்றுக்்ோள்ளும்.

l		அைசுப ்ள்ளிேளில் 6ஆம் ்வகுபபு முதல் 
12ஆம் ்வகுபபு ்வ்ை ்டிக்கும் மாணவிேள் 
ேல்லூரியில் கசெர்நது ் டிப்் முடிக்கும்்வ்ை 
மாதம் ஆயிைம் ரூ்ாய  உதவித்்தா்ே. பிறை 
ேல்வி உதவித் ் தா்ே்ய மாணவிேள் ் ்ற்று 
்வநதாலும், இநதத் திட்டத்தினகீழ் உதவி ் ்றை 
முடியும்.

l ஐஐடிக்ேள், ஐஐஎஸ்சி, எயம்ஸ் க்ானறை 
உயர்ேல்வி நிறு்வனங்ேளில் அைசுப ்ள்ளி 
மாண்வர்ேள் கசெரு்வ்த ஊக்குவிக்கும் 
்வ்ேயில், 6ஆம் ்வகுபபுமுதல் 12 ஆம் 
்வகுபபு்வ்ை ்டிக்கும் அைசுப ்ள்ளி 

மாண்வர்ேளுக்கு அநதப ் டிபபுக்ோன முழுச 
்செ்ல்்வயும் அைகசெ ஏற்றுக்்ோள்ளும்.

l	மருத்து்வ, ்்ாறியியல் க்ானறை ்தாழில் 
்டிபபுேளில் கசெரும் அைசுப ்ள்ளி 
மாண்வர்ேளுக்கு 7.5 செதவீத இட ஒதுக்கீடு.

l	தமிழ் ்வழியில் ் டித்த மாண்வர்ேளுக்கு அைசுப 
்ணிேளில் 20 செதவீத இடஒதுக்கீடு

l	அைசு, அைசு உதவி ் ்றும் ே்்ல அறிவியல் 
ேல்லூரிேள், ்்ாறியியல் ேல்லூரிேளில் 
்டிக்கும் மாண்வர்ேளுக்கு வி்்லயில்்லா 
மடிக்ேணினிேள் ்வழங்ேப்டுகினறைன.

l	ஒற்்றைசசொ்ளை மு்றை ே்லநதாயவின மூ்லம் 
்்ாறியியல் ்டிபபுேளில் கசெர்நது ்டிக்கும் 
இ்லங்்ேத் தமிழ் அேதி மாண்வர்ேளுக்கு முதல் 
த்்லமு்றை ் ட்டதாரிேளுக்கு ்வழங்ேப்டும் 
ேல்விக் ேட்டணச செலு்ே நீட்டிக்ேப்ட்டுள்்ளது.

l	ஆதிதிைாவிடர், ்ழங்குடியினர், கிறிஸ்து்வ 
மதம் மாறிய ஆதிதிைாவிடர் மாண்வர்ேளுக்கு 
ஒனறிய அைசும் மாநி்ல அைசும் இ்ணநது 
்வழங்கும் க்ாஸ்ட் ்மட்ரிக் ேல்வி உதவித் 
்தா்ே ்வழங்ேப்டுகிறைது.
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ேல்வி என்து நம் அறி்்வ ்்ருக்கிக் 
்ோள்்வதற்ோன ஒரு ் ்ரிய செக்தி. அறிவு 
்வ்ளர்்வகதாடு, ேல்வியறிவு நமக்ோன 
்்ாரு்ளாதாை சுதநதிைத்்தயும் அளிக்கிறைது. 
உயர்ேல்வி முடித்தபபிறைகு, அடுத்தேட்ட 
நேர்வு நல்்ல க்வ்்ல்ய கதடிக் ் ோள்்வது 
தான. மாண்வர்ேள், அ்வை்வர் சூழலுக்கு 
ஏற்றைாற்க்ால் கமற்்டிபபுே்்ள முடித்த 

பிறைகு, க்வ்்ல கதடுகிறைார்ேள். சி்லருக்கு 
அடிப்்ட ேல்வி முடித்த பிறைகே கூட 
க்வ்்லக்குப க்ாேக்வண்டிய சூழல் 
இருக்ே்லாம். எது எப்டியாயினும், நம் 
்டிபபுக்கேற்றை க்வ்்ல்ய கதடிப்்றை 
நமக்கு ்வழிோட்டுதல் கத்்வப்டுகிறைது. 
க்வ்்ல உ்ல்ேச செரி்வை புரிநது 
்ோண்டால் நமக்ோன க்வ்்ல்யத் 
கதடு்வது செற்று எளிதாகும்.

கற்றல் ம�ோககஙகள்
l க்வ்்ல சொர்நத உ்லேம் ்செயல்்டும் விதத்்தப புரிநது்ோள்ளுதல்

l		ேல்வி, திறை்மேளின அடிப்்டயில் க்வ்்ல்வாயபபுேள் ்தாடர்்ான்வற்்றைத் 
்தரிநது்ோள்ளுதல்

மனாணவர்களின் படிப்புக்கும் தி்றடமக்கும் ஏற்ற ஊதியதடத வழங்கக்கூடியது; 
அதனாவது அ்நத நவடல, வனாழக்ட்க முழுவதும் பல ஆண்டு்கள் சதனாைரக்கூடியது. 
பணி சசய்யும் இைங்கள் மனா்றலனாம்; இருக்கும் பணியிநலநய பதவி உயரவு சபறறு 
பணிடயத சதனாைரலனாம். இருக்கும் நிறுவனததிநலநய சசய்யும் பணி மனா்றலனாம். பதவி 
உயரவுக்்கனா்கவும் ஊதிய உயரவுக்்கனா்கவும் பணி சசய்யும் நிறுவனங்கள் மனா்றலனாம்.
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க்வ்்ல என்து, மாண்வர்ேளின ்டிபபுக்கும் 
திறை்மக்கும் ஏற்றை ஊதியத்்த ்வழங்ேக்கூடியது; 
அதா்வது அநத க்வ்்ல, ்வாழ்க்்ே முழு்வதும் 
்்ல ஆண்டுேள் ் தாடைக்கூடியது. ் ணி ் செயயும் 
இடங்ேள் மாறை்லாம்; இருக்கும் ் ணியிக்லகய ் தவி 
உயர்வு ் ்ற்று ் ணி்யத் ் தாடை்லாம். இருக்கும் 

நிறு்வனத்திக்லகய ் செயயும் ் ணி மாறை்லாம். ் தவி 
உயர்வுக்ோேவும் ஊதிய உயர்வுக்ோேவும் ்ணி 
்செயயும் நிறு்வனங்ேள் மாறை்லாம். ஆனால், அது 
்டிபபுக்கும் திறை்மக்கும் ஏற்றை க்வ்்லயாே 
இருக்ே க்வண்டும். ்ள்ளியில் ்டித்து முடிக்கும் 
மாண்வர்ேள், எநத க்வ்்லயில் கசெைக்வண்டும் 
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எனறை கநாக்ேத்துடன அதற்ோன உயர்ேல்வி்யத் 
கதர்வு ்செய்வார்ேள். சி்லர் தாங்ேள் விரும்பிய 
்டிபபுேளில் கசெர்நது்டித்து, பிறைகு அநதப 
்டிபபுக்கு ஏற்றை க்வ்்ல்யத் கதடு்வார்ேள். எது 
எப்டி இருநதாலும் ேல்வித்தகுதி, திறை்மேளின 
அடிப்்டயிக்லகய க்வ்்ல்வாயபபு கி்டக்கும் 
என்்த மாண்வர்ேள் புரிநது்ோள்்ள க்வண்டும். 

க்வ்்ல எங்கு கி்டக்கும்?

l அைசுத்து்றைேள்

l ்்ாதுத்து்றை நிறு்வனங்ேள்

l தனியார் நிறு்வனங்ேள்

l சுய்தாழில்

l இதை ்ணிேள்

க்வ்்ல்யத் கதர்வு ் செயயும்க்ாது ே்வனத்தில் 
்ோள்்ள க்வண்டிய்்வ: 

l விருப்ம், திறை்ம, ஊதியம், ்ணிசசூழல், 
அடுத்தேட்ட ்வ்ளர்சசிக்ோன ்வாயபபு 
க்ானறை்வற்்றை மனதில் ்ோண்டு, இநத 
க்வ்்ல நமக்குப ்்ாருத்தமானதா? 

இல்்்லயா? என்து குறித்துச சிநதித்து 
முடி்்வடுக்ே க்வண்டும்.

l இது தே்வல் ்தாழில்நுட்்க் ோ்லம். 
்தாழில்நுட்்த்தில் ஏற்்ட்டு ்வரும் க்வேமான 
்வ்ளர்சசிச சூழலில் க்வ்்லக்கு ஏற்றை்வாறு 
கத்்வப்டும் திறைனே்்ள ்வ்ளர்த்துக்்ோள்்ள 
க்வண்டும். திறை்மே்்ள ்வ்ளர்த்துக்்ோள்்ள 
்தாடர்நது ேற்றுக்்ோள்ளுதல் அ்வசியமானது. 
அது க்வ்்ல்வாயபபுக்ோன சொத்தியங்ே்்ள 
அதிேரிக்கும். 

l முதலில் நமக்கு விரும்பிய க்வ்்ல 
கி்டக்ோமல் க்ாே்லாம். கி்டத்த 
க்வ்்ல்யத் தற்க்ா்தக்கு ஏற்றுக்்ோண்டு, 
விரும்பிய க்வ்்லக்கு உரிய தகுதி்ய 
்வ்ளர்த்துக்்ோண்டு, ்தாடர்நது முயற்சி 
்செயய்லாம்.

l க்வ்்ல்யத் கதர்வு ்செய்வதில் அறைம் 
சொர்நத ்ண்புேளுக்கு முக்கியத்து்வம் 
்ோடுக்ேக்வண்டும். தனி மனிதருக்கோ, 
செமூேத்திற்கோ ்ாதிபபு அளிக்கும் எநத 
ஒரு ்ணி்யயும் கதர்வு ்செயயக்கூடாது 
என்்தயும் ே்வனத்தில் ் ோள்்ள க்வண்டும். 
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l	க்வ்்ல்வாயபபு ்வழங்கும் ்ல்க்வறு நிறு்வனங்ேள் ்ற்றி வி்ளக்கிக்கூறை க்வண்டும். 

l	எநத க்வ்்லயில் கசெரு்வதாே இருநதாலும் அநத க்வ்்லக்கு உரிய தகுதி்யயும் திறை்ம்யயும் 
்வ்ளர்த்துக்்ோள்்ள க்வண்டியதன அ்வசியம் குறித்து மாண்வர்ேள் புரிநது்ோள்்ள உத்வ 
க்வண்டும்.

மவ்ல உலகம்!
மாண்வர்ேக்ள! நாம் க்வ்்ல உ்லேத்திற்குச ்செல்்லபக்ாகிகறைாம். அநத உ்லேம் உங்ேளுக்ோனது, 
உங்ேளுக்குப பிடித்த ேல்லூரிப ்டிப்் முடித்துவிட்டீர்ேள் எனக் ேற்்்ன ்செயது்ோள்க்வாம். 
உங்ேளுக்குப பிடித்த க்வ்்ல்யத் கதடிக்்ோண்டிருக்கிறீர்ேள் எனவும் ேற்்்ன ் செயது்ோள்க்வாம். 
அநத க்வ்்ல்ய எப்டித் கதடுவீர்ேள்? எங்கு கதடுவீர்ேள்? என்்தக் கீகழ உள்்ள ் செயல்்ாட்டின 
மூ்லம் ்தரிநது்ோள்க்வாம்.

்செயல்மு்றை:

க்வ்்ல்ய எப்டித் கதட்லாம்?

க்வ்்ல்ய எப்டி எல்்லாம் கதடுக்வாம் எனக் கீகழ ்ோடுக்ேப்ட்டுள்்ள தே்வல்ேளில் ஏகதனும் 
ஒன்றைத் கதர்ந்தடுக்ேவும். இல்்்ல்யனில், விடு்ட்ட க்வறு மாற்று்வழிேள் எனன என்்தச 
சிநதித்து நீங்ேள் எப்டித் கதடுவீர்ேள் என்்தக் கீகழ கோடிட்ட இடங்ேளில் நிைபபுே.

l ்செயதித்தாள்

l செமூே ஊடேங்ேள்

l ்வ்ளாே கநர்ோணல்

l _______________________________________________

l _______________________________________________

l _______________________________________________

நிறு்வனங்ே்்ளத் ்தாடர்பு்ோள்்ள எனன ்செயய்லாம்...

நிறு்வனங்ே்்ளத் ்தாடர்பு்ோள்்ள கீகழ உள்்ள தே்வல்ேளில் இருநது ஏகதனும் ஒன்றைத் 
கதர்ந்தடுக்ேவும் (அ) கோடிட்ட இடத்தில் விடு்ட்ட ்தாடர்பு்ோள்ளும் க்வறுமு்றைேள் எனன 
என்்தச சிநதித்து எழுதவும்.
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l ்தா்்லக்சி

l கநரில் ்செனறு ்ார்த்தல்

l _______________________________________________

l _______________________________________________

l _______________________________________________

எடுத்துக்ோட்டாே - ்செயதித்தாள் மூ்லம் ஒரு க்வ்்ல்யக் ேண்டறிநது உள்ளீர்ேள் எனறு 
நி்னத்துக்்ோள்க்வாம், அநத க்வ்்லக்கு உரிய நிறு்வனத்திற்கு கநரில் ்செனறு ்ார்க்கிறீர்ேள் 
என எடுத்துக்்ோள்க்வாம். 

்செயதித்தாளில் உள்்ள முே்வரி்யப ் ார்த்து நிறு்வனத்திற்கு கநரில் ் செல்கிறீர்ேள். அங்கு கநர்ோணல் 
்செய்்வ்ை மனித்வ்ளப பிரிவு அதிோரி (HR) செநதித்துப க்செக்வண்டும் எனக் கூறுகினறைனர். கநரில் 
செநதித்தப பினபு கநர்ோணல் ் செய்்வருக்கும், உங்ேளுக்கும் இ்டகய நடக்கும் உ்ையாடல் எப்டி 
இருக்கும் என்்தப ்ார்பக்ாம்.

உ்�ைோ்டல்: 
நீங்ேள்: ்வணக்ேம் சொர்.

கநர்ோணல் ்செய்்வர்: ்வணக்ேம், உட்ோருங்ேள்.

நீங்ேள்: நனறி சொர்.

கநர்ோணல் ்செய்்வர்: உங்ே்்ளப ்ற்றி அறிமுேம் ்செயது்ோள்ளுங்ேள்?

நீங்ேள்: எனது ்்யர் மீனா, நான க்வலூர் மா்வட்டத்தில் இருநது ்வருகிகறைன, நான இ்ளங்ே்்ல– 
ேணினி அறிவியல் (BSc Computer Science) ்டிப்் 2021ஆம்  ஆண்டு அைசு ே்்ல மற்றும் 
அறிவியல் ேல்லூரியில் ்டித்து முடித்துள்க்ளன.

கநர்ோணல் ்செய்்வர்: Good, இது சொர்நது இதற்குமுன ஏதா்வது க்வ்்ல ்செயதுள்ளீர்ே்ளா? (அ) 
ேல்வியி்டப ்யிற்சி (Internship) ்செயதுள்ளீர்ே்ளா?

நீங்ேள்: ஆம், நான ேல்லூரியில் ்டிக்கும்்்ாழுது Coding செம்மநதமாே ஒரு  நிறு்வனத்தில் மூனறு 
மாதம் ்யிற்சி (Internship) ்செயய ்வாயபபுக் கி்டத்தது. 

கநர்ோணல் ்செய்்வர்: அதற்ோன சொனறிதழ் உள்்ளதா?

நீங்ேள்: உள்்ளது.

கநர்ோணல் ்செய்்வர்:  செரி,  உங்ேளு்டய தனித்திறை்மே்்ளப ்ற்றிக் கூறுங்ேள்?

நீங்ேள்:  எனனு்டய தனித்திறை்ம நனறைாேப க்சு்வது, க்வ்்ல்ய வி்ை்வாேப புரிநது்ோள்ளு்வது.

கநர்ோணல் ்செய்்வர்: Good,  உங்ேளு்டய ்்லம், ்்லவீனம் எனன என்்தக் கூறுங்ேள்?

நீங்ேள்:  எ்தயும் ஆர்்வமாேத் ேற்றுக்்ோள்்ள முயற்சி ்செய்வது, து்றை சொர்நத தே்வல்ே்்ளத் 
திைட்ட முயல்்வது எனது ்்லம். எனனிடம் யாகைனும் கோ்மாேப க்சினால் நான உடனடியாே 
ே்வ்்ல உணர்விற்குச ்செனறுவிடுக்வன; இது எனது ்்லவீனம். அ்தச செரி்செயயத் கத்்வயான 
முயற்சிே்்ளயும் ்செயது ்வருகிகறைன.
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கநர்ோணல் ்செய்்வர்: நான ஏன உங்ே்்ள இநத க்வ்்லக்குத் கதர்வு ்செயயக்வண்டும் எனறு 
நி்னக்கினறீர்ேள்? 

நீங்ேள்: ஏ்னனில் நான ஆர்்வமாேவும், முழு ஈடு்ாட்டுடனும் ்ோடுக்ேப்டும் க்வ்்லயில் 
்ணியாற்றுக்வன. இ்்வ தங்ேளு்டய நிறு்வனத்திற்குப ் யனுள்்ளதாே இருக்கும் என நம்புகிகறைன.

கநர்ோணல் ் செய்்வர்: நீங்ேள் இநத க்வ்்லயிலிருநது எவ்வ்ளவு ்வருமானத்்த எதிர்்ார்க்கிறீர்ேள்?

நீங்ேள்:  எனது ் டிபபிற்கும், திறை்மக்கும் ஏற்றை ஊதியம் இருக்ேக்வண்டும் எனறும் இகத க்வ்்லக்கு பிறை 
நிறு்வனங்ேளில் அளிக்ேப்டும் ஊதியத்திற்குச செமமாேவும் இருக்ே க்வண்டும் எனறும் எதிர்்ார்க்கிகறைன.

கநர்ோணல் ்செய்்வர்: அடுத்த 5 ஆண்டு ேழித்து நீங்ேள் எனன்வாே இருபபீர்ேள்? 

நீங்ேள்: ஒரு நிறு்வனத்தில் உயர் ்்ாறுபபில் இருக்ேத் கத்்வயான திறைனே்்ள, ்ண்புே்்ள 
்வ்ளர்த்துக்்ோண்டு நல்்ல ்தவியில் இருபக்ன.

கநர்ோணல் ்செய்்வர்: சிறைபபு. நீங்ேள் தற்்்ாழுது வீட்டிற்குச ்செல்்ல்லாம். இைண்டு நாள் ேழித்து 
்தா்்லக்சி ்வாயி்லாே எங்ே்ளது ்தி்்லக் கூறுகிகறைாம்.

நீங்ேள்: நனறி சொர்.

கற்றதும் கபற்றதும்:
ஒரு க்வ்்ல்வாயப்் எப்டித் கதடு்வது, க்வ்்ல நிறு்வனங்ே்்ள எப்டித் ் தாடர்பு்ோள்்வது மற்றும் 
ஒரு மாதிரி நிறு்வன கநர்ோணல் எப்டி ந்ட்்றும் என்து ் ற்றி மாண்வர்ேள் ் தரிநது்ோள்்ளச 
்செயதல்.

என கனவு மவ்ல
தனது  ேனவுப க்வ்்ல கதர்வு ்செயது, அதற்ோன தே்வ்்லச கசெேரித்தல்.
கசய்மு்்ற விைககம்:
குமார் 12ஆ்வது  ்வகுபபு  ்டிசசு முடிசசுட்டு அடுத்து எனன ்ண்றைதுனனு ்தரியாம இருக்ோன.
எனன ்ட்டப்டிபபு ்டிக்ேணும்? எங்ே ்டிக்ேணும்? கமலும் அ்வனு்டய ேனவு க்வ்்ல்யத் 
கதர்வு ்செயய நீங்ே உதவி ்செயகிறீர்ே்ளா?
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குமார், தனனு்டய ஆைம்்ப புள்ளியில் இருக்கிறைான. அ்வனுக்கு அ்வனு்டய ேனவு க்வ்்ல்ய 
அ்டயத் கத்்வயான தே்வ்்ல நிைப் உதவி்செயே.

கற்றதும் கபற்றதும்:
தனனு்டய ேனவுப க்வ்்ல குறித்து சிநதிக்ேத் தூண்டுதல்

4. 
என ேனவு 
நிறு்வனம் 

________________

3. 
என ேனவுக்  

ேல்லூரி 

________________

5.  
என ேனவு 
க்வ்்ல

________________

2. 
என 
திறைன 

________________

1. 
என ேனவுப  
்ட்டப்டிபபு

________________

Uyar Kalvi - Book - CR-4.indd   80 4/19/2022   10:04:23 PM

DRAFT



கற்றதும் கபற்றதும்: 
ஒரு க்வ்்ல்யத் கதர்வு ்செயயும்க்ாது ஊதியம், ்வ்ளர்சசி, செமூேத்தில் மரியா்த ஆகிய்வற்்றை 
அ்ட்வதற்ோன ்வழியாே மட்டும் ்ார்க்ோமல், செமூேத்திற்கு உதவும் அறைம் சொர்நத ்ண்புே்்ளயும் 
்யன்டுத்த க்வண்டும் எனறு உணர்தல்.

நான ்செயயும்  
க்வ்்லயில்  

கநர்்மயுடன 
்செயல்்டுக்வன

ந்ர் சொர்நத ஒரு 
க்வ்்ல்யச ்செயயாமல் 
்்ாறுப்் உணர்நது 

்ாை்ட்செமினறி  
க்வ்்ல்யச  
்செயக்வன

நான  
எடுத்துக்்ோண்ட 

்ணி்ய க்வ்்லயாேக் 
ேருதாமல் எனது 
்்ாறுப்ாேக்  
ேருதுக்வன

எனது க்வ்்லயில் 
ஒரு்வருக்கு நனறியுடன 
இருப்்தக் ோட்டிலும் 

்ோடுக்ேப்ட்ட க்வ்்ல்யச 
செரியாேச ்செயய க்வண்டும் 
என்்த கநாக்ேமாேக் 
்ோண்டு இருபக்ன

ஒவ்்வாரு 
்செயலிலும் ோ்லம் 
த்வறைா்ம்யக் 
ே்டபபிடிபக்ன

எனது  
்ணியில் கநர்்மக்கு 

மாறைாேப ் ா்ய ் சொல்லு்வகதா  
்லஞசெம் ்வாங்கு்வகதா  

க்ானறை ்செயல்்ாடுேள் 
நடநதால் அதில் இருநது 

என்னத் வி்ளக்கிக் 
்ோண்டு அறைத்துடன 

்செயல்்டுக்வன

ஒவ்்வாரு  
்செய்்லயும் கநர்ம்றை 

எண்ணத்துடன 
அணுகுக்வன

எநதச செ்வா்லான 
சூழ்நி்்லக்கும் 

ஏற்றை்வாறு என்னத் 
தே்வ்மத்துக் ்ோண்டு 
நான என க்வ்்ல்யச 

்செயக்வன

3

மவ்லயில் அ்றம்! 
ஒவ்்வாரு மாணவி/மாண்வனும் கதர்ந்தடுத்திருக்கும் தனது ேனவுப க்வ்்லயில் எவ்வாறு அறைத்துடன 
்செயல்்டு்வார்ேள் என்்தக் கீகழ ் ோடுக்ேப்ட்டுள்்ள ் ண்புே்்ளப ் ்ாருத்திகயா அல்்லது க்வறு 
அறைம் சொர்நத ்ண்புே்்ளப ்்ாருத்திகயா இைண்டு அல்்லது மூனறு நிமிடங்ேள் ்வகுப்்றையில் 
உள்்ள செே மாணவி/மாண்வர்ேளுடன ்கிை்லாம்.
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இது கேளிவ்்டயும் ம��ம்!
மாண்வர்ேக்ள ! ஏற்ேனக்வ உங்ேளுக்கு விருப்மான க்வ்்ல்ய கதர்ந்தடுப்து எப்டி , 
்ல்க்வறு ்வ்ேயாே உள்்ள  க்வ்்லேள் என்னனன என்்த அறிநதிருபபீர்ேள். செரி, அதிலிருநது 
்்வவக்வறு பிரிவு சொர்நத மூனறு க்வ்்லேள் கதர்ந்தடுத்து நிைப்வும்.

1.___________________

2.___________________

3.___________________

குறிப்பு : மாண்வர்ேள் தங்ேள் விருப் க்வ்்லேளுக்கு கத்்வயான உயர் ் டிபபு ் ற்றிய தே்வல்ே்்ள 
“உயர்ேல்வி க்வ்்ல்வாயபு ்வழிோட்டி” புத்தேம் மூ்லகமா , ஆசிரியருடன உ்ையாடிகயா , 
“நான முதல்்வன” இ்ணயத்ளம் ்வாயி்லாேக்வா கசெேரிக்ே்லாம் .

மூன்றையும் நிைபபிவிடீர்ே்ளா?! இபக்ாது நீங்ேள் கதர்ந்தடுத்த ஒவ்்வாரு க்வ்்லக்கும் 
அறிவியல், ்வணிேவியல், ேணிதம் க்ானறை இதை கமல் ்டிபபு து்றைேளில் எநத ்டிப்் 
்டிக்ே க்வண்டும் என்்த ேண்டறிநது அ்தயும் நிைப்வும்

உங்ேளுக்கு பிடித்த மூனறு க்வ்்லேள்

1._________________________

2._________________________

3._________________________

கமல் ்டிபபு

1.____________________

2._____________________

3._____________________

கற்றதும் ப�ற்றதும்:
மாண்வர்ே்்ள தங்ேளுக்கு விருப்மான க்வ்்ல எது என்்த சிநதிக்ே ்்வத்தல் மற்றும் 
அநத க்வ்்லக்கு கத்்வயான உயர்ேல்வி ்டிபபு ்ற்றிய தே்வல்ே்்ள அறியச ்செயதல்.

4
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உ்ழக்ேத் தயாைாே இருப்்வர்ேளுக்கு, அ்வர்ே்்ளச 
சுற்றி ஏைா்ளமான  க்வ்்லேள் ோத்துக் கிடக்கினறைன.  

நாம் ் செயயும் க்வ்்லே்்ள இைண்டு ்வ்ேே்ளாேப 
பிரிக்ே்லாம்.

l மூ்்ளத்திறைன சொர்நத க்வ்்லேள் 

l உடல் உ்ழபபு சொர்நத க்வ்்லேள் 

நமது  விருப்த்திற்கும் ் டிபபிற்கும் திறை்மக்கும் 
ஏற்றை்வ்ேயில் இநத க்வ்்லே்்ளத் கதர்வு்செயது 
்ோள்்ள்லாம். 

நமக்கு முற்றிலும் ்்ாருத்தமான க்வ்்ல 
கி்டக்ேவில்்்ல எனறைால், இருக்கும் க்வ்்லேளில் 

நமக்குப ்்ாருத்தமான க்வ்்ல எது? எனறு 
அறிநது அதற்ோன முயற்சிேளில் இறைங்கு்வது 
நல்்லது. சி்ல க்வ்்லேளின மீது நமக்கு ஆர்்வம் 
இருக்ே்லாம். ஆனால், அதற்ோன தகுதிகயா 
திறை்மகயா இல்்லாமல் இருக்ே்லாம்.  கத்்வப்டும் 
தகுதி்யயும் திறை்ம்யயும் ்வ்ளர்த்துக்்ோள்ளும் 
ஆர்்வம் இல்்லாமல் இருநதால்,  அநத க்வ்்ல 
கி்டப்து சிைமம்.

க்வ்்ல கதடு்்வர்ே்்ள மூனறு ்வ்ேயினைாேப  
பிரிக்ே்லாம். 

l எநத க்வ்்லயாே இருநதாலும் உ்ழத்துப  
பி்ழத்துக்்ோள்க்வன என்்வர்ேள் உண்டு.  

கற்றல் ம�ோககஙகள்
l நம்மு்டய திறைனேள், ்ண்புேள், கத்்வேள் இ்வற்றின அடிப்்டயில் 

நம் க்வ்்ல்யத் கதர்ந்தடுப்து எப்டி எனறு அறியச்செயதல்.

l க்வ்்லக்குத் கத்்வப்டும் தகுதிேள், திறைனேள் ் ற்றி ் தளிவு்டுத்துதல்.
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l இநத மாதிரியான க்வ்்ல்யத் கதடுகிகறைன; 
என திறை்மக்கேற்றை தைமான க்வ்்ல்யப 
்்ற்கறை தீருக்வன எனறு உறுதிகயாடு 
்செயல்்டு்்வர்ேளும் உண்டு. 

l நான ஏன மற்றை்வர்ேளிடம் க்ாய க்வ்்ல 
்செயய க்வண்டும்? சுயமாேத் ்தாழில் 
்தாடங்கி நடத்தினால், நாமும் க்வ்்ல 
்செயய்லாம்.  மற்றை்வர்ேளுக்கும் க்வ்்ல 
்ோடுக்ே்லாம் எனறு நி்னப்்வர்ேளும் 
இருக்கிறைார்ேள்.

எனககு ஏற்ற மவ்ல எனன மவ்ல?
கீழ்க்ேண்ட கேள்விே்்ள உங்ே்்ள நீங்ேக்ள 
கேட்டுக்்ோள்ளுங்ேள்.

1. எனக்குப பிடித்த விஷயங்ேள்: நீங்ேள் 
கதர்ந்தடுக்கும் க்வ்்லக்கும் இதற்கும் 
்தாடர்பிருக்கிறைது. 

நாம் நமக்குப பிடித்தமான விஷயங்ே்்ள அ்்வ 
நமக்குப பிடித்திருப்தாக்லகய ் செயகிகறைாம். ோ்லப 
க்ாக்கில் அ்்வ  நம்மு்டய ஒரு ்குதியாே 
மாறிவிடுகிறைது. பிடித்த்வற்்றைச ்செயயும்க்ாது 
மகிழ்சசியாே உணர்கிகறைாம். நாம் நம் க்வ்்ல 
்ற்றியும் மகிழ்சசியாே உணைக்வண்டு்மனறைால், 
அது நம்மு்டய ஒரு ்குதியாகிவிடும். நமக்கு 
பிடித்த விஷயங்ேளின நீட்சியாே இருநதால் அ்த 
நாம் விரும்பிச ்செயய்லாம்.

அ. ஒரு்வருக்கு எல்க்லாருடனும் க்செப பிடிக்கும் 
எனறைால், அ்வர் ்்லருடன க்சுகினறை ஒரு 
க்வ்்ல்யத் கதர்ந்தடுக்ே்லாம். (எ.ோ) 
மக்ேள் ்தாடர்பு அதிோரிேள், ்தாண்டு 
நிறு்வனக் ே்ளப்ணியா்ளர்ேள், விற்்்னப 
பிைதிநிதி, ்வழக்ேறிஞர். 

ஆ. மணிக்ேணக்ோே ்்ாறு்மயாே 
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ஓரிடத்திக்லகய  இருநது க்வ்்ல்ார்க்ே  
விரும்பு்்வைா? அப்டி எனறைால்  
ேணினியுடன க்வ்்ல ் செய்வது, ேணக்ோ்ளர்,   
அனிகமஷன, எடிட்டிங் ்ணி, க்ானறு  
அலு்வ்லேத்துக்குள் உள்க்ளகய இருக்கும் 
க்வ்்லே்்ளத் கதர்ந்தடுக்ே்லாம். 

இ. ்்ல இடங்ேளுக்கும் ் செனறு க்வ்்ல ் ார்க்ே 
விரும்பு்்வைா? விற்்்னப பிைதிநிதி, 
சுற்று்லா ்வழிோட்டி க்ானறை  மாதிரியான 
க்வ்்லே்்ளத் கதர்ந்தடுக்ே்லாம். 

ஈ. க்வ்்ல ் ார்ப்தால்,  எனக்குப பிடித்தமான 
பிறை க்வ்்லே்்ளச ்செயய முடி்வதில்்்ல 
எனறு ்வருத்தப்டு்்வைா நீங்ேள்?  ோ்லப 
க்ாக்கில் அநத க்வ்்ல உங்ேளுக்கு 
்ாைமாேத் கதானறை்லாம். நமக்ோன நல்்ல 
்்ாழுதுக்ாக்கு விஷயங்ே்்ளத் தக்ே 
்்வக்கும்்டியான க்வ்்ல்ய நாம் 
கதர்ந்தடுக்ே முடியவில்்்ல எனறைால், 
ஏகதா ேட்டத்தில் நாம் மன அழுத்தத்்த 
உணைக்கூடும். இது்ற்றியும் கயாசியுங்ேள். 

3. எனனு்டய திறைனேள்:

்தாழில் சொர்நத்்வ: ஒரு குறிபபிட்ட க்வ்்ல்யச 
்செய்வதற்ோன ் தாழில்நுட்் அறிவு, க்வ்்லக்குத் 
கத்்வப்டும் ்தாழில் சொர்நத திறைனேள். 

்வாழ்க்்ேத்திறைன சொர்நத்்வ: நாம் ்ார்க்கும் 

்தாழில் சொர்நது,  மக்ே்்ளக் ் ேயா்ள, ் தாழிலில் 
்வரும் பிைசசி்னேளுக்கு ஈடு்ோடுக்ே, நம்  மன 
உணர்வுே்்ளக் ்ேயா்ள, ்வாழ்க்்ேத்திறைனேள் 
கத்்வப்டுகினறைன. 

்தாழில் திறைனும்  ்வாழ்க்்ேத் திறைனும்  இ்ணயும் 
க்ாதுதான ் தாழிலில் நனகு பிைோசிக்ே முடியும். 

எடுத்துக்ோட்டாே, நம் உடல்ந்லப பிைசசி்ன 
எனன எனறு ்சொல்லி, நம் கேள்விேளுக்குப 
்்ாறு்மயாேப ்தில் ்சொல்லும் டாக்டரிடம் 
்செௌேரியமாே உணர்க்வாம். மிேப ்்ரிய 
டாக்டைாே இருநதாலும் ேடுேடு்்வனறு நம்்மக் 
்ேயாளும் மருத்து்வரிடம் க்ாே விரும்புக்வாமா?

்தாழில் திறைனும் க்வண்டும், மக்ேளுடன உறை்வாடும் 
திறைனும் க்வண்டும்.

நல்்ல க்வ்்ல முக்கியம். கூடக்வ அநத க்வ்்ல 
நமக்குப ்்ரிய மகிழ்சசி்யத் தைாவிட்டாலும், 
துயைத்்தத் தைாத க்வ்்லயாே இருப்து மிே 
முக்கியம்.

நாம் விரும்பித் கதடும் க்வ்்லக்கு ஏற்றை 
தகுதி, திறை்ம நம்மிடம் உள்்ளதா? எனறு 
அறியக்வண்டியது அ்வசியம். 

நீங்ேள் யார், உங்ேள்  ்ண்புேள், திறைனேள், 
கத்்வேள் – இ்வற்றின அடிப்்டயில் உங்ேள் 
க்வ்்ல்யத் கதர்ந்தடுங்ேள். 

l நாம் ஏற்ேனக்வ SWOC மு்றைப்டி நம்்ம அறி்வது ்ற்றிய மு்றை்யக் ேற்றிருக்கிகறைாம். 
நமக்ோன க்வ்்ல்யத் கதர்ந்தடுப்தற்கு இநத மு்றை்யப ்யன்டுத்த்லாம் எனறு 
கூறி, ்செயதுோட்டி ்வழிநடத்த க்வண்டும்.

l க்வ்்ல ்ற்றிய ேண்கணாட்டத்்த வி்ளக்கி தன தகுதிே்்ள (்ண்பு, திறைன, நம் ்வாழ்வின 
கத்்வ) – இ்வற்்றை கமம்்டுத்திக்்ோள்்வதன அ்வசியத்்த எடுத்துக் கூறைக்வண்டும்.
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�ோன எப்படிப்பட்டவர்!
கீகழ உள்்ள கேள்விேளுக்ோன ்தில்ே்்ளக் ேண்டுபிடியுங்ேள்.

1. என்னுழைய திறன்்கள் என்ன?
 முதலில் நீங்ேள் ்ட்டியலிட்டு விட்டு, உங்ே்்ள நனகு அறிநத்வருடனும் கேட்டுச செரி்செயது  

்ோள்ளுங்ேள்.
 உங்ேள் ்ட்டியல் + உங்ே்்ள அறிநத்வர் ்சொல்்வது = உங்ேளு்டய திறைனேள்.
2. எனனு்்டை பலம் எனன?
 உங்ேள் ்ட்டியல் + உங்ே்்ள அறிநத்வர் ்சொல்்வது = உங்ேளு்டய ்்லம்.
3. பண்புரீதிைோக �ோன ைோர்?
l த்்ல்மப ்ண்பு உ்டய்வைா அல்்லது ஒரு த்்ல்வ்ைப பின்ற்று்்வைா?
l தனியாே க்வ்்ல ்செயயப பிடிக்குமா? குழு்வாே க்வ்்ல ்செயயப பிடிக்குமா?
l ஒருங்கி்ணநது க்வ்்ல ் செயயப பிடிக்குமா? மற்றை்வருடன க்ாட்டியாே க்வ்்ல ் செயயப பிடிக்குமா?
4. ேற்றவருககு மவ்லயில் உேவி கசய்ை நி்னப்பவ�ோ? அல்லது அவர்கமை ேன மவ்ல்ைச் 

சரிவ� கசய்ை வழி�்டத்துபவ�ோ?
5. புதிைக கருத்துக்ை மைோசித்துச் கசய்பவ�ோ? அல்லது கசோல்வ்ேச் கசய்பவ�ோ?
6. ப்்டப்போற்றல் சிந்ே்ன உ்்டைவ�ோ? பைகிப்மபோனவற்்ற ேடடும் கசய்ை நி்னப்பவ�ோ?
7. வோழக்க பறறிை உஙகள் ேதிப்பீடு எனன? 
l அதிேம் செம்்ாதிக்ே க்வண்டும். 
l என க்வ்்ல,  என தனிப்ட்ட ்வாழ்க்்ே இைண்டுக்கும் கநைம் இருக்ே க்வண்டும். 

கற்றதும் கபற்றதும்: 
மாண்வர்ேள் அ்வர்ேளின திறைனேள், ்்லம், ்ண்புேள் ்ற்றி சிநதிக்ேத் ்தாடங்கியிருத்தல்.
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எண்ணத்்ே ேோறறு!
்சென்னயில் புத்தேக்ோட்சி ந்ட்்ற்றைது. அங்கு ்ல்க்வறு மா்வட்டங்ேளில் 
இருநதும் அைசுப்ள்ளி மாண்வர்ேள் ்வரு்ே தநதிருநதனர். அதில் ்னனிைண்டாம் 
்வகுபபு ்டிக்கும் குேன, ேண்ணன ஆகிய இரு்வரும் செநதித்து நண்்ர்ேள் ஆயினர். 
அ்வர்ேள் இரு்வரும், தாங்ேள் அடுத்து எனன ்டிக்ே்லாம்? எநத க்வ்்லக்குச 
்செல்்ல்லாம் என்து குறித்துப க்சிக்்ோண்டிருநதனர்.

இரு்வருக்கும் இ்டயில் நடநத உ்ையாடல் கீகழ ்ோடுக்ேப்ட்டுள்்ளது. 

குேன: உங்ே வீட்டில் எத்த்ன க்ர்? 
ேண்ணன: ஐநது க்ர். அப்ா, அம்மா, அண்ணன அக்ோ, நான.  
குேன: உங்ே அண்ணன, அக்ோ எனன ்செயயறைாங்ே? 
ேண்ணன: அண்ணன, நர்ஸிங் ்டிக்கிறைார். அக்ோ, க்ாலீஸ் ஆபீசெைா இருக்ோங்ே. 
குேன: எனனது, அக்ோ க்ாலீஸ், அண்ணன நர்்ஸா? எனன மாத்தி ்சொல்றையா. 
ேண்ணன:  இல்்்லகய.. அ்வங்ே எனன ் செயயுறைாங்ேக்ளா, அ்தத்தான ் சொல்கறைன. 

ஏன? அண்ணன நர்ஸ் ஆேக்கூடாதா? 
குேன: இல்்ல, ஆண்ேள் நர்ஸிங் ்டிப்ாங்ே்ளா எனன? 
ேண்ணன:  தாைா்ளமாப ்டிக்ே்லாம். நர்ஸிங் ்டிப்்ப ்்ண்ேள் மட்டுகம ்டிக்ே 

முடியும்; ஆண்ேள் ்டிக்ே முடியாதுனனு இல்்ல. எல்்லாரும் ்டிக்ே்லாம். 
அது செரி, உங்ே வீட்டில் எத்த்ன க்ரு? 

குேன: நானகு க்ர். அப்ா, அம்மா, அண்ணன, நான.
ேண்ணன: உங்ே அப்ா எனன ்தாழில் ்செயகிறைார்?
குேன: மீனபிடித்்தாழில் ்செயகிறைார்.
ேண்ணன: உங்ே அண்ணா எனன ்செயகிறைார்? 
குேன: +2 ் டித்து முடித்துவிட்டு கமல்்டிபபு ் டிக்ோமல் க்வ்்லக்குப க்ாறைாரு. 
ேண்ணன: ஏன அ்வர் கமக்ல ்டிக்ே்ல? 
குேன:  ேல்லூரி்ல ்டிக்கிறைது ேஷ்டமா இருக்கும்னு ்டிக்ேமாட்கடனனு 

்சொல்லிட்டாரு. செரி, நீ எனன ்டிக்ேபக்ாறை? 
ேண்ணன:  நான ேல்லூரி்ல ஏதா்வது ்்ாறியியல் ்டிப்்ா, அல்்லது அறிவியல் 

்டிபக்ா ்டிக்ே்லாம்னு நி்னக்கிகறைன. நீ எனன ்டிக்ேபக்ாறை? 
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குேன:  நானும் அப்டித்தான நி்னசகசென. ஆனா எனது வீட்டு ்க்ேத்து்ல 
ஒரு அக்ோ, எனக்கு  நல்்லா ஓவியம் ்வ்ைய  ்வருதுனனு ்சொல்லி, 
இதற்ோன ்டிபபு ்சென்னயில் “அைசு ேவின ே்்லக் ேல்லூரியில்” 
இருக்குனனு ்சொனனாங்ே.  அதனா்ல ஓவியக்ே்்ல சொர்நத ்டிபபு 
்டிக்ே்லாம்னு நி்னக்கிகறைன. 

ேண்ணன: அப்டியா? ஓகே. எநதக் ேல்லூரியி்ல ்டிக்ேப க்ாறை?
குேன:  எனக்கு ்சென்ன மாதிரி ்்ரிய நேைத்தி்ல தான ்டிக்ேணும்னு ஆ்செ. 

ஆனா, எனக்கு ஆங்கி்லம் அவ்வ்ள்வாே க்செத்்தரியாது. அங்ே க்ாய 
செமாளிக்ே முடியுமானனு தயக்ேமா இருக்கு.

ேண்ணன: நானும் அப்டித்தான நி்னக்கிகறைன.

நீங்ேள் ் டித்த இநத உ்ையாடலில் உள்்ள க்வ்்ல சொர்நத த்வறைான நம்பிக்்ேே்்ளக் 
ே்வனித்தீர்ே்ளா? இநத மாதிரியான ேருத்துேள் மாண்வர்ேளின எதிர்ோ்லப்டிப்்யும், 
க்வ்்ல்வாயப்்யும்கூட ்ாதிக்கும். இநத உ்ையாடல், உங்ேளுக்குள் சி்ல 
கேள்விே்்ள உரு்வாக்கி இருக்ே்லாம். அப்டி உரு்வான கேள்விே்்ளக்  குழுவில் 
ே்லநது்ையாடுங்ேள். அ்வற்்றைப ் ற்றிய செரியான புரிதல்ே்்ள எடுத்துக்்ோள்்ள்லாம். 

கலநதுதரயொ்லுக்கொன சில ்கள்விகள்

1. ்்ண்ேள், குறிபபிட்ட சி்ல க்வ்்லேளுக்கு மட்டும் தான முடியுமா? 

2. ஏன ஆண்ேளுக்கும், ்்ண்ேளுக்கும் ்்வவக்வறு விதமான க்வ்்லேள் 
இருப்தாே நி்னக்கிகறைாம்? 

3. ஆங்கி்லம் ்தரிநதால் தான நேைத்தில் உள்்ள ேல்லூரியில் ்டிக்ே முடியுமா? 

4. ்்வவக்வறு ஊர்ேளில் இருநது நேைத்துக்கு ்வரு்்வர்ேள் ஆங்கி்லப 
பிைசசெ்ன்ய எப்டிச செமாளிக்கிறைார்ேள்? 

ேற்றைதும் ்்ற்றைதும்:

• உயர்ேல்வி, க்வ்்ல்வாயபபு சொர்நத த்வறைான / மாறு்ட்ட ேருத்துக்ேள், 
எதிர்ோ்ல ்டிப்்யும் க்வ்்ல ்வாயப்்யும் கூட ்ாதிக்கும் என 
மாண்வர்ேள் கதரிநதுக் ்ோள்ளுதல்.

• மாண்வர்ேளுக்கு யார் க்வண்டுமானாலும் எநத க்வ்்லே்்ள 
க்வண்டுமானாலும் ்செயய முடியும் என்்த அறிநதுக் ்ோள்்ள ்செயதல்.
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்்ற்கறைார், குடும்்ம், செமூேத்தின ேருத்துேள், எண்ணங்ேள் க்ானறை்்வ 
க்வ்்ல குறித்த நம்பிக்்ேே்்ள நம்மிடம் உரு்வாக்குகினறைன. சி்ல 
நம்பிக்்ேேள் கநர்ம்றையான்்வ. சி்ல நம்பிக்்ேேள் எதிர்ம்றையான்்வ. 
்்ண்ேளுக்கு இநத க்வ்்ல ஒத்து்வைாது எனறு சி்லர் ் சொல்்லக் கேட்ே்லாம். 
ஆனால், அ்னத்து க்வ்்லேளிலும் தங்ே்ளது தகுதி ோைணமாேப ் ்ண்ேள் 
கதர்ந்தடுக்ேப்டுகிறைார்ேள். அத்துடன, ் ோடுக்ேப்ட்ட அநத க்வ்்லேளில் 
தனி முத்தி்ை ்தித்துச சொத்ன ்்டக்கிறைார்ேள். 

கற்றல் ம�ோககம்
•  க்வ்்ல சொர்நத நம்பிக்்ேேள் எங்கிருநது ்வருகினறைன என்்தத் ்தரிநது 
்ோள்ளுதல்.
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l	தகுதியும் திறை்மயும் இருநதால் யாரும் எநத க்வ்்லயிலும் கசெை்லாம் என்்த 
மாண்வர்ேளுக்குப புரிய ்்வக்ே க்வண்டும்.

l	சொதி, மதம், இனம், ் ாலினம் க்ானறை்வற்்றைக் ோைணம் ோட்டி யாருக்கும் எநத க்வ்்ல்யயும் 
மறுத்துவிட முடியாது என்்த மாண்வர்ேளுக்கு வி்ளக்கிக் கூறைக்வண்டும்.

தமிழ்்வழியில் ்டித்தால் க்வ்்ல கி்டக்குமா 
என்தும் இதுக்ானறைதுதான. அைசுப ் ள்ளியில் தமிழ் 
்வழியில் ்டித்து நல்்ல க்வ்்லே்்ள எட்டிப பிடித்ததற்கு 
நிேழ்ோ்ல எடுத்துக்ோட்டுேள் ஏைா்ளமாே உள்்ளன. இப்டிச 
செமூேத்தில் ் ்லவிதமான நம்பிக்்ேேள் உ்லா ்வருகினறைன. எனக்வ, 
செமூேத்தில் உள்்ள நம்பிக்்ேேள் செரியான்்வயா  இல்்்லயா எனறை 
புரிதல் மாண்வர்ேளுக்குத் கத்்வ. 

நாட்டில் பிறைநத அ்ன்வருக்கும் செம ்வாயபபுேள் கி்டக்ே க்வண்டும் 
என்்த நமது அைசிய்ல்மபபுச செட்டம் உறுதி்செயதுள்்ளது. செமூேநீதியும் 
அதற்கு உத்தை்வாதம் அளித்துள்்ளது. தகுதியுள்்ள எ்வரும் எநத க்வ்்லயிலும் 
கசெரு்வ்த எ்வரும் தடுத்துவிட முடியாது. தகுதியும் திறை்மயும் இருநதால், 
எநத க்வ்்லயிலும் கசெை்லாம் என்்தப புரிநது்ோள்்ள க்வண்டும். சொதி, மதம், 
இனம், ் ாலினம் ஆகிய்வற்்றைக் ோைணம்ோட்டி யாருக்கும் எநத க்வ்்ல்யயும் 
மறுத்துவிட முடியாது. ் ்ாது்வாே, எநத க்வ்்லயிலும் கசெரு்வதற்குப ் ணக்ோைர், 
ஏ்ழ எனறை ் ாகு்ாடு ோட்டப்டு்வதில்்்ல. மாண்வர்ேள் ் ்வற்றிப ் ா்தயில் 
்செல்்வதற்கு இநதச செமூே நம்பிக்்ேேள் த்டயாகிவிடக்கூடாது.
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புரிநது்ோள்க்வாமா? 

(1) அனபும் இனியனும் ேல்லூரி நண்்ர்ேள்.  தனது ் ட்டப்டிபபி்ன முடித்து, விரும்பியது க்ா்லக்வ 
ஒகை ேம்்்னியில் க்வ்்லக்குச கசெர்நதனர்.  அ்வர்ே்ளது ் டிபபுக்கும், திறை்மக்கும் ஏற்றை க்வ்்ல.  
பிடித்த க்வ்்ல என்தனால் அங்கு க்வ்்ல ்செய்வது மகிழ்சசியாே இருநதது.  க்வேமான 
்தாழில்நுட்் ்வ்ளர்சசியால் ேம்்்னியின ்ணிசசூழல் மாறியது. அனபு, கத்்வயான புதிய 
்தாழில்நுட்்த் திறைனேளில் ்யிற்சி எடுத்துத் தனது தகுதி, திறைனே்்ள ்வ்ளர்த்துக்்ோண்டான.  
ஆனால் இனியன அப்டி முயற்சி ்செயயவில்்்ல.  

சி்ல ஆண்டுேளுக்குப பிறைகு, அனபு அகத ேம்்்னியில் த்்ல்மச ்செயல் அதிோரியாேப ்ணி 
உயர்த்தப்ட்டான.  ஆனால் மாறிய சூழலுக்குத் கத்்வயான எநதப புதிய ்யிற்சி்யயும் ்்றைாத 
இனியன, திறை்மக் கு்றை்வால் அகத ்ணியில் இருநதான.  

அனபு க்ானறு உயை, இனியன என்னனன தகுதிே்்ள ்வ்ளர்த்துக்்ோள்்ள க்வண்டும்?

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

‘அனபு, இனியன இரு்வருள் நீ யாைாே இருக்ே ஆ்செப்டுகிறைாய? ஏன?

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(2) ே்்லச்செல்வி மற்றும் சுமதி இரு்வரும் ஒகை ்வயது்டய ்ட்டதாரிேள். ்டிபபு, திறைனுக்கு ஏற்றை  
க்வ்்ல கி்டக்ோமல், வீட்டின அருகில் இருக்கும் துணிக்ே்டயில் விருப்மினறி இரு்வரும் விற்்்னப 
பிரிவில் க்வ்்லக்குச கசெர்நதனர். இனனும் ்டிக்ேக்வண்டும்; ்டிபபிற்கு ஏற்றை செரியான க்வ்்லயில் 
கசெைக்வண்டும் எனக் ே்்லச்செல்வி நி்னத்தாள்; தன்னத் தயார்்டுத்திக்்ோண்டாள்; தமிழ்நாடு 
அைசுப ்ணியா்ளர் கதர்்வா்ணயம் நடத்தும் கதர்வில் தகுதி்்ற்று அைசுப ்ணியில் கசெர்நதாள். 
ஆனால், சுமதிகயா எநத முயற்சியும் ்செயயாமல் இருநததால் அகத க்வ்்லயில்  ்தாடர்நதாள்.

1. சுமதி, ே்்லச்செல்வி்யப க்ால் மாறைக்வண்டு்மனில் எனன ் செயயக்வண்டும்? ஐநது ேருத்துே்்ளப 
்ட்டியலிடுே.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

கற்றதும் கபற்றதும்: 
தங்ேள் க்வ்்லயில் உயை, சிறைநது வி்ளங்ே மாண்வர்ேள் ் தாடர்நது தங்ே்்ள தகுதிப்டுத்திக் ் ோள்்ள 
க்வண்டும் என்்த உணைச ்செயதல். 
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உயர்ேல்வி்ய முடித்த மாண்வர்ேளின அடுத்த 
நி்்ல க்வ்்ல கதடு்வது. எநத க்வ்்லயில் 
கசெரு்வதாே இருநதாலும், அநத க்வ்்லக்கு 
உரிய தகுதிேளும் திறை்மேளும் கத்்வ. 
்டிக்கும் ோ்லத்தில் நனறைாேப ்டிக்ேக்வண்டும். 
்டிபபுடன உங்ேள் ேட்ம முடிநதுவிட்டதாேக்  
ேருதாதீர்ேள். எநத அ்ளவுக்கு உங்ே்ளது திறைனே்்ள 
்வ்ளர்த்துக்்ோள்கிறீர்ேள் என்கத க்வ்்லக்கு 
மிேமிே அ்வசியம். தகுதிே்்ளக் ் ோண்கட நாம் 
க்வ்்லக்குத் கதர்வு ் செயயப்டுக்வாம் என்்த 
மாண்வர்ேள் மறைக்ேக்கூடாது. 

அைசுத் து்றைேளிலும், தனியார் து்றைேளிலும் 
்ல்க்வறு க்வ்்ல்வாயபபுேள் உள்்ளன. 
அைசுப ்ணியில் க்வ்்ல ்செய்வதற்கு அைசுப 

்ணியா்ளர் கதர்்வா்ணயம் மூ்லம் தகுநத 
ந்ர்ேள், க்வ்்லக்குத் கதர்வு்செயயப்டுகிறைார்ேள். 
திறை்ம ்வாயநத மாண்வர்ே்்ளத் தங்ே்ளது 
நிறு்வனத்திற்கு ்வ்ளாே கநர்ோணல் (Campus In-
terview) மூ்லம் கதர்வு்செயய  ் ்ரிய நிறு்வனங்ேள் 
க்ாட்டிக்ாடுகினறைன. தனியார் நிறு்வனங்ேளில் 
க்வ்்லக்கு ஆட்ே்்ளத் கதர்வு்செய்வது 
குறித்த அறிவிபபுேள், ்த்திரி்ேேளிலும் 
இ்ணயத்ளத்திலும் ்்வளியிடப்டுகினறைன. 
அைசுத்து்றை சொர்நத சி்ல க்வ்்லேளுக்கு, மா்வட்ட 
க்வ்்ல்வாயபபு அலு்வ்லேங்ேளில் க்வ்்ல 
க்வண்டிப ் திவு ் செயதுள்்ள்வர்ேள், ்வரி்செப்டி 
அ்ழக்ேப்டு்வார்ேள். அதற்ோே, க்வ்்ல்வாயபபு 
அலு்வ்லேங்ேளிலும் தங்ே்ளது வி்வைங்ே்்ளப 
்திவு்செயய க்வண்டியது அ்வசியம். 

கற்றல் ம�ோககஙகள்
l க்வ்்ல்வாயபபு குறித்த விழிபபுணர்சசி ்்றுதல்
l	க்வ்்ல்வாயபபு ்தாடர்்ான தே்வல்ே்்ளச கசெேரித்தல்
l	க்வ்்ல்வாயபபுத் தே்வல்ே்்ள மதிபபீடு ்செயதல்

இநதியக் குடி்மப ்ணித்கதர்வு எழுதும் தமிழே மாண்வர்ேளுக்கு, ்சென்ன கிரீனக்வஸ் 
சொ்்லயில் உள்்ள அண்ணா கம்லாண்்ம நி்்லயத்தினகீழ் இயங்கும் அகி்ல இநதியக் குடி்மப 
்ணிேள் கதர்வுப ் யிற்சி ் மயம் இ்ல்வசெப ் யிற்சி அளிக்கிறைது. முழுகநைப ் யிற்சியிலும், ் குதி 
கநைப ்யிற்சியிலும் கசெை விரும்பும் மாண்வர்ேள், அகி்ல இநதியக் குடி்மப ்ணி கதர்வுப 
்யிற்சி ்மயம் நடத்தும் நு்ழவுத்கதர்்்வ எழுதக்வண்டும்.

வி்வைங்ேளுக்கு: http://civilservicecoaching.com
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மவ்லவோய்ப்பு  
ேறறும் பயிறசித்து்்ற
க்வ்்ல்வாயபபு மற்றும் ்யிற்சித்து்றை, 
க்வ்்ல்வாயபபு ்தாடர்்ான ்ல்க்வறு 
கசெ்்வே்்ள ்வழங்கி ்வருகிறைது. 
மாண்வர்ேளுக்குப ்யன்டும் சி்ல 
்ேகயடுேள் அதன இ்ணயத்ளத்தில் 
உள்்ளன. அநதக் ்ேகயடுே்்ள 
இ்ணயத்ளத்திலிருநது ்திவிறைக்ேம் ்செயது 
்யன்டுத்திக்்ோள்்ள்லாம்.

வி்வைங்ேளுக்கு: www.tnvelaivaaippu.gov.in

அைல்�ோடடு மவ்லவோய்ப்பு நிறுவனம்
்்வளிநாடுேளில் க்வ்்ல கதடு்்வர்ே்்ளப ்ணியில் அமர்த்து்வதற்ோேச ்செயல்்ட்டு்வருகிறைது 
தமிழே அைசின அயல்நாட்டு க்வ்்ல்வாயபபு நிறு்வனம். ்்வளிநாடுேளில் க்வ்்ல கதடு்்வர்ேள் 
இநத நிறு்வனத்தின இ்ணயத்ளத்தில் ்திவு்செயய்லாம்.

வி்வைங்ேளுக்கு: https://omcmanpower.com/

்ல்க்வறு க்ாட்டித் கதர்வுேளுக்ோன ்ாடக்குறிபபுே்்ள ்வழங்கும் தமிழே அைசின  
இ்ணய த்ளங்ேள்

l	தமிழ்நாடு அைசுப ்ணியா்ளர் கதர்்வா்ணயம்
l	தமிழ்நாடு சீரு்டப ்ணியா்ளர் கதர்்வா்ணயம்
l	்வங்கிப ்ணியா்ளர் கதர்வு நிறு்வனம்
இ்்வ ்ல்க்வறு நிறு்வனங்ேள் நடத்தும் க்ாட்டித் கதர்வுேளுக்ோன ்ாடக் குறிபபுே்்ள 
்வழங்குகினறைன. தமிழிலும் ்ாடக்குறிபபுேள் ்வழங்ேப்டுகினறைன.  இநதப க்ாட்டித் 
கதர்வுே்்ள எழுதும் மாண்வர்ேள், இநத வி்வைக் குறிபபுே்்ளப ்திவிறைக்ேம் ்செயது ்டிக்ேப 
்யன்டுத்திக்்ோள்்ள்லாம்.

வி்வைங்ேளுக்கு: www.tamilnaducareerservices.tn.gov.in

மவ்லவோய்ப்புத் ேகவல்க்ை  
எஙமக கப்றலோம்?

்த்திரி்ேேளில் ்வரும் க்வ்்ல்வாயபபு 
வி்ளம்்ைங்ேள் 

க்வ்்ல்வாயபபு மற்றும் ்யிற்சித்து்றையின 
இ்ணயத்ளம்

மா்வட்ட க்வ்்ல்வாயபபு அலு்வ்லேங்ேள்

்ல்க்வறு ்ணியா்ளர் கதர்்வா்ணயங்ேளின 
இ்ணயத்ளங்ேள்

க்வ்்ல்வாயபபு குறித்த ்வாை / மாத இதழ்ேள்
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ேமிழ�ோடு ேனிைோர் 
மவ்லவோய்ப்பு இ்ணைம்
தனியார் து்றைேளில் 
க்வ்்ல்வாயபபுே்்ளத் 
கதடு்்வர்ேளுக்ோே தமிழ்நாடு 
அைசின க்வ்்ல்வாயபபு 
மற்றும் ்யிற்சித்து்றை 
சொர்பில் உரு்வாக்ேப்ட்டுள்்ள 
இ்ணயத்ளத்தில் தனியார் 
து்றைேளில் க்வ்்லநாடுக்வார் ்திவு 
்செயது ்ோள்்ள்லாம்.

வி்வைங்ேளுக்கு:  
www.tnvelaivaaippu.gov.in

தமிழ்நாட்டில் ்செயல்்ட்டு ்வரும் தமிழ்நாடு திறைன கமம்்ாட்டுக் ேழேம்,  தமிழ்நாட்டில் 
க்வ்்ல்வாயபபு இல்்லாத இ்்ளஞர்ேளுக்கு இ்ல்வசெமாேத் ் தாழில் திறைன ் யிற்சிே்்ள அளித்து 
்வருகிறைது. மத்திய, மாநி்ல அைசுத் து்றைேள், தனியார் நிறு்வனங்ேள் ்வாயி்லாே இநதப ்யிற்சி 
அளிக்ேப்டுகிறைது. சிறைநத மு்றையில் ்யிற்சி்ய முடித்த்வர்ேளுக்கு க்வ்்ல்வாயபபு ்்றைவும் 
ஏற்்ாடு ்செயயப்டுகிறைது.

வி்வைங்ேளுக்கு: www.tnskill.tn.gov.in

கேோழில் நிறுவனஙகளில்  
உேவித்கேோ்கயு்டன பயிறசி

்்ாறியியல், ்தாழில்நுட்் ்டிபபுே்்ளப ்டித்த 
்ட்டதாரி மாண்வர்ேள், ்ாலி்டக்னிக்குேளில் 

்ட்டயப்டிபபு ்டித்த்வர்ேள், +2்வகுபபில் ்தாழில் 
்யிற்சி (Vocational) ்டிபபுே்்ளப ்டித்த்வர்ேள், மத்திய 

அைசின ்தாழில் ்ழகுநர் ்வாரியம் (Board of appren-
ticeship training)மூ்லம் உதவித்்தா்ேயுடன ்தாழில் 

நிறு்வனங்ேளில் ஓைாண்டு ்யிற்சி ்்றை்லாம்.

வி்வைங்ேளுக்கு: http://www.mhrdnats.gov.in

l	க்வ்்ல்வாயபபுத் தே்வல்ே்்ள எங்கிருநது ்்றை்லாம் என்்தக் ேற்றுத்தை க்வண்டும்.
l	க்வ்்ல்வாயபபுத் தே்வல்ேள் அடங்கிய க்வ்்ல்வாயபபு இதழ்ே்்ள அறிமுேப்டுத்த 

க்வண்டும். எடுத்துக்ோட்டு: Employment News
l	இ்ணயத்ளம் மூ்லம் க்வ்்ல்வாயபபுத் தே்வல்ே்்ளப ் ்று்வது குறித்துப ் யிற்சி அளிக்ே 

க்வண்டும்.
l	க்வ்்ல்வாயபபுக்கு ஏற்றை திறைனே்்ளப ்்று்வதற்குப ்யிற்சி அளிக்கும் நிறு்வனங்ே்்ள 

அறிமுேப்டுத்த க்வண்டும்.
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்டிப்்த் ்தாடர்நது, க்வ்்ல என்து புதிய 
்தாடக்ேம். ் ள்ளிப ் டிப்் முடித்து உயர்ேல்விப 
்டிபபில் கசெரும்க்ாகத, எதிர்ோ்லத்தில் எநத 
க்வ்்லயில் கசெை க்வண்டும் எனறை கநாக்ேத்தில் 
அதற்கேற்றை ் டிப்்த் கதர்வு ் செயயும் மாண்வர்ேள் 
இருக்கிறைார்ேள். ஏற்்ேனக்வ, கசெர்நதுள்்ள ் டிபபுக்கு 
ஏற்றை க்வ்்லேள் என்னனன இருக்கினறைன எனறு 
்ார்த்து, அதில் தங்ே்ளது விருப்ப்டி உள்்ள 
க்வ்்லேளில் கசெரு்்வர்ேளும் இருக்கிறைார்ேள். 

கி்டத்த க்வ்்லயில் கசெர்நது்ோண்டு விருப் 
க்வ்்லக்ோேத் ் தாடர்நது முயற்சி ் செய்்வர்ேளும் 
இருக்கிறைார்ேள்.

கற்றல் ம�ோககஙகள்
l விரும்பிய க்வ்்லயில் கசெரு்வதா அல்்லது கி்டத்த க்வ்்லயில் 

கசெரு்வதா என்து குறித்துச சிநதித்து முடி்்வடுக்ேச ்செயதல்

l	க்வ்்ல நாடு்்வர்ேளிடம் ்தாழில் நிறு்வனங்ேளின எதிர்்ார்பபு 
குறித்த புரித்்ல உரு்வாக்குதல்

சி்ல கநைங்ேளில் எவ்வ்ளவு முயற்சி ் செயதாலும், 
எதிர்்ாைாத ோைணங்ே்ளால் எதிர்்ார்த்த க்வ்்ல 
கி்டக்ோமல் க்ாே்லாம். அதனால் கசொர்வு 
அ்டநதுவிடக்கூடாது. அதன ோைணத்்த 
அறிநது அத்னச செரி்செயய முயற்சி ்செயய 
க்வண்டும். முயனறைால் முடியாதது எதுவும் இல்்்ல. 

க்வ்்ல்யப ்்று்வதற்குத் தனனம்பிக்்ே 
முக்கியம். ்்வற்றி என்து, எது ்்லன தைாது 
என்்தக் ேண்டுபிடிப்து மட்டுமல்்ல, எது 
்்லன தரும் என்்தக் ேண்டு அறி்வதும்தான. 
தன்னப ்ற்றியும் தனது ்்லத்்தப ்ற்றியும் 
்்லவீனத்்தப ்ற்றியும் செரியாே மதிபபீடு 
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்செய்வதால் உரு்வாகும் தனனம்பிக்்ே கத்்வ. 
தங்ே்்ளத் தாங்ேக்ள கு்றை கூறிக்்ோண்டிருப்கதா 
சொத்னே்்ளச சுயபுைாணம் ்செயது 
்ோண்டிருப்கதா கத்்வயில்்்ல. உங்ேளிடம் 
பு்தநது கிடக்கும் திறை்மே்்ள ்்வளியில் 
்ோண்டு ்வை தனனம்பிக்்ே அ்வசியம். நம்மால் 
முடியும் எனறை தனனம்பிக்்ே ்்வற்றிேைமாேச 
்செயல்்டு்வதற்ோன உற்சொேத்்த அளிக்கிறைது. 
க்வ்்ல்வாயப்்த் கதடு்்வர்ேளுக்கு முதலில் 
கத்்வ தனனம்பிக்்ே, தன்னப ்ற்றிய 
சுயமதிபபீடு, அடுத்தது விடாமுயற்சி. ் ்வற்றிக்குக் 
குறுக்கு்வழிேள் கி்டயாது என்்தப புரிநது 
்ோள்்ள க்வண்டும்.

***

ேனவிவ�க குறிப்பு
எநத க்வ்்லயில் கசெரு்வதாே இருநதாலும், 
தங்ே்ளது ் டிபபு, திறை்ம, அனு்்வங்ேள் குறித்த 
வி்வைங்ேள் அடங்கிய தே்வல்ே்்ள க்வ்்ல தரும் 

நிறு்வனங்ேளுக்கு அனுப்க்வண்டியதிருக்கும். 
்கயாகடட்டா (Bio data), சிவி (Curriculum  
Vitae), ்ைஸ்யூம் (Resume) எனறு தன வி்வைக் 
குறிப்்க் குறிபபிடுகிறைார்ேள். இநத மூனறும் 
உங்ே்்ளப ் ற்றிப பிறைருக்கு அறிமுேப்டுத்தும் 
தே்வல்ேள். உங்ே்்ளப ்ற்றியும் உங்ே்ளது 
ேல்வித்தகுதி ்ற்றியும் திறை்மேள் ்ற்றியும்  
வி்ளக்கிக்கூறும் தனவி்வைக் குறிபபுதான உங்ே்்ள 
கநர்முேத்கதர்வுக்கு அ்ழக்கும் ்வாயப்் 
ஏற்்டுத்தித் தரும். எனக்வ, அதில் தனிக் ே்வனம் 
்செலுத்தித் தயாரிக்ே க்வண்டியது அ்வசியம்.

உங்ே்்ளப ்ற்றிய தே்வல்ே்்ளக் ்ோண்ட 
தனவி்வைக் குறிபபில் இருக்ே க்வண்டிய தே்வல்ேள்:

l ்்யர், முே்வரி, அ்்லக்சி எண், மினனஞசெல், 
பிறைநத கததி உள்ளிட்ட்்வ

l ேல்வித்தகுதி, விண்ணபபிக்கும் ் ணிக்கு உரிய 
திறைனேள், க்வ்்ல அனு்்வம் (இருநதால்)
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ேனவிவ�க குறிப்்பத் ேைோரிககும்மபோது 
கவனிகக மவண்டிை்வ: 

எளி்மயான ்சொற்ேளில் புரியும்்டி எழுத 
க்வண்டும்.

்க்ே அ்ள்்வவிட, நீங்ேள் ்ோடுக்கும் 
தே்வல்ேள்தான முக்கியம்.

எழுத்துபபி்ழகயா, இ்லக்ேணபபி்ழகயா 
இல்்லாமலும் எழு்வது சிறைபபு.

ேல்வித்தகுதி குறித்து எழுதும்க்ாது ே்டசியாேப 
்டித்த உயர்்டிப்் முதலில் குறிபபிட க்வண்டும். 
அதற்குப பிறைகு, அதற்கு முன ் டித்த ் டிப்்க் 
குறிபபிட க்வண்டும்.. 

எநத க்வ்்லக்கு விண்ணபபிக்கிகறைாகமா அநத 
க்வ்்லக்கு உரிய திறை்மேளுக்கு அதில் 
முக்கியத்து்வம் ்ோடுக்ே க்வண்டும். தனித் 
திறை்மேள் இருநதால் அ்தக் குறிபபிட க்வண்டும். 

ஒரு க்வ்்லக்குத் தயார் ் செயத தனவி்வைக் குறிப்் 
க்வறு ஒரு க்வ்்லக்கு விண்ணபபிக்கும்க்ாது 
அனுப்க்கூடாது. அதற்கேற்் தகுநத மாற்றைங்ேள் 
்செயது அனுப் க்வண்டும்.

ஏற்்ேனக்வ ் ணி ் செயத அனு்்வம், சொத்னேள் 
க்ானறை்வற்்றையும் குறிபபிட க்வண்டும்.

மவ்ல �ோடுபவர்களி்டம் கேோழில் 
நிறுவனஙகளின எதிர்போர்ப்பு

க்வ்்லேளில் கசெரு்வதற்குப ் டிபபுேளில் ் ்ற்றை 
மதிப்்ண்ே்்ளவிட க்வறு சி்ல ்ண்புேளும் / 
திறைனேளும் கத்்வ:

l	தனனம்பிக்்ே

l	துணிவு

l	விடாமுயற்சி

l	உற்சொேம்

l	மற்றை்வர்ேக்ளாடு இ்ணநது ் ணியாற்றைக்கூடிய 
குழு உணர்வு

l	எ்தயும் அ்லசி ஆைாயநது ் செயல்்டுத்தும் 
திறை்ம 

l	க்வ்்ல்யப ்கிர்நது ்ோடுக்கும் தன்ம 

l	எளிதில் கோ்ப்டாத தன்ம

l	ஒரு ் செய்்ல ்வ்ளர்சசிப ் ா்தயில் நடத்தும் 
திறை்ம

l	செை்ளமாேப க்சும், எழுதும் திறை்ம

l		ஆகைாக்கியமான மகனா்ா்வம்

்்ாறியியல் ேல்லூரிேளிலும், ே்்ல அறிவியல் 
ேல்லூரிேளிலும் இறுதி ஆண்டு ்டிக்கும் 
மாண்வர்ே்்ளச சி்ல தனியார் நிறு்வனங்ேளும் 
்்ாதுத்து்றை நிறு்வனங்ேளும் ேல்லூரி 
்வ்ளாேத்துக்கே ்வநது, மாண்வர்ே்்ள 
க்வ்்லக்கு கநைடியாேத் கதர்வு ் செயகினறைன. 
இநத ்வ்ளாே கநர்ோண்்ல எதிர்்ோள்்ள சி்ல 
கயாசெ்னேள்:
l	முதலில் எழுத்துத் கதர்வும், குழு வி்வாதமும், 

பினனர் கநர்ோணலும் இருக்ே்லாம். எனக்வ, 
அதற்குத் தயாைாே இருக்ே க்வண்டும்.

l	ேல்லூரிப ் ாடங்ேளில் உள்்ள அடிப்்ட 
விஷயங்ேள் குறித்து நனகு ்தரிநது 
்்வத்திருக்ே க்வண்டும்.

l	கநர்ோணல் நடத்தும் நிறு்வனங்ே்்ளப 
்ற்றிய வி்வைங்ே்்ளயும் ்தரிநது 
்்வத்திருக்ே க்வண்டும்.

l	ேல்லூரிேளில் ்வ்ளாே கநர்ோணலுக்கு ்வரும் 
நிறு்வனங்ே்்ளப ்ற்றிய வி்வைங்ே்்ள 
நனகு ்தரிநது ்்வத்திருங்ேள்.  

l	்வ்ளாே கநர்ோணலில் தே்வல் ்தாடர்புத் 
திறைன உள்்ட ் மனதிறைனேள், ஒரு ேருத்்த 
உள்்வாங்கும் திறைன, ் ்டப்ாற்றைல் திறைன, 
தனித் திறை்மேள், குழுவில் இ்ணநது 
்ணியாற்றும் மனப்ான்ம, ேல்லூரியில் 
இறுதி ஆண்டில் ்செயத புைாெக்ட், 
ேல்லூரியில் ்டிக்கும்க்ாகத ்தாழில் 
நிறு்வனங்ேளில் ்்ற்றை குறுகிய ோ்லப 
்யிற்சி க்ானறை்வற்்றைக் ே்வனிப்ார்ேள். 

l	கமலும் ் ாடத்திட்டத்்தத் தாண்டி புதிதாேக் 
ேற்று இருக்கிறைார்ே்ளா, ்தாடர்நது ேற்றுக் 
்ோள்்ள ஆர்்வமாே இருக்கிறைார்ே்ளா 
என்்தயும் ்ார்ப்ார்ேள்.
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l	க்வ்்ல ் ்று்வதற்கு மாண்வர்ேள் ் செயய க்வண்டிய முயற்சிே்்ள வி்ளக்கிக் கூறை க்வண்டும். 

l	க்வ்்ல்வாயப்்த் கதடு்்வர்ேளுக்கு முதலில் கத்்வ தனனம்பிக்்ே என்்த 
மாண்வர்ேளுக்குப புரிய்்வக்ே க்வண்டும்.

l	்தாழில் நிறு்வனங்ேளின எதிர்்ார்பபுேளுக்கு, க்வ்்ல்வாயபபுக்கு ஏற்றை தகுதிே்்ள ்வ்ளர்த்துக் 
்ோள்்ள உத்வக்வண்டும்.

உன தி்ற்ே உன ்கயில்!
கீகழ ்ோடுக்ேப்ட்டுள்்ள ்வட்டத்்த ஏகதனும் ஓர்  உரு்வமாே மாற்றைவும்.

 

அ்ன்வரின உரு்வத்்தயும் ே்வனியுங்ேள்! அ்ன்வரின ்வட்டமும் ஒனறுதான, ஆனால் அதில் உரு்வம் 
ஒனறைாே இல்்்ல!  நம் ஒவ்்வாரு்வருக்கும் ்்லவிதமான திறை்மேள் உள்்ளன.  சி்ல மாற்றைங்ே்ளால் 
இநத ்வட்டம் மாறியது க்ானறு, சி்ல திறைனே்்ள ்வ்ளர்த்துக்்ோண்டால், நாமும் திறை்மயாே மாறை்லாம்.  
அதுக்ா்லக்வ நமது தனித்திறை்ம்ய உணர்நது உங்ேளுக்ோன க்வ்்ல்யத் கதடக்வண்டும்.

சி்ல கேள்விேள்:
உனனிடம் இருக்கும் எநதத் திறை்ன உன நண்்ர்ேள் வியநது ்ாைாட்டியுள்்ளனர்?
உனனிடம் இருக்கும் திறை்மேளில் சிறைப்ான திறை்ம எனறு நீ எ்தச ்சொல்லு்வாய? ஏன? 

கற்றதும் கபற்றதும்: 
மாண்வர்ேள் தங்ேளுக்குள் ஒளிநதிருக்கும் தனித்திறை்ம்ய அ்டயா்ளம் ோண ஆைம்பித்தல்.
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l	்வகுபபில் உள்்ள அ்னத்து மாண்வர்ேள் (ஒரு குழுவில் ஆறு ந்ர்ேள் என 5 குழுக்ே்ளாேப 
பிரிக்ேப்ட க்வண்டும்).

l	பினனர் ஒவ்்வாரு குழுவும் ஒரு நிறு்வனத்தின  ்்ய்ை கதர்ந்தடுத்து அநநிறு்வனத்தின 
வி்வைங்ே்்ள கசெேரித்து ்்வத்துக்்ோள்்ள க்வண்டும்.

எடுத்துக்ோட்டு - நிறு்வனத்தின ்்யர்ேள்:
   1. Infosys (IT Sector)
   2. Hyundai (Production Car Manufacturing)
   3. BBC (்செயதி அல்்லது ஊடேத்து்றை)
ஒவ்்வாரு குழுக்ேளுக்கும் 5 நிமிடங்ேள் ்ோடுத்து தாங்ேள் கதர்ந்தடுத்து நிறு்வனத்தின 
வி்வைங்ே்்ள ்ோண்டு ஒரு மாதிரி வி்ளம்்ைத்்த (ADZAP) உரு்வாக்ே கூறை க்வண்டும். பினபு 
ஒவ்்வாரு குழு்வாே ்வகுபபில் உள்்ள மாண்வர்ேள் முன நடித்துக்ோட்ட க்வண்டும். 

ஒரு குழு, வி்ளம்்ைத்்த நடித்துக் ோட்டியப பிறைகு அ்வர்ேக்ள சிறிய குழுக்ே்ளாேப பிரிநது ்வ்ளாே 
கநர்ோணல் ்செயயும் குழுக்ே்ளாக் மாறைக்வண்டும்.
எடுத்துக்ோட்டு :- ்வ்ளாே கநர்ோணல்ோன ந்ர்ேளின வி்வைம்.
l	எழுத்துத் கதர்்்வ நடத்து்்வர் 
l		குழு வி்வாதம் நடத்து்்வர் 
l	்தாழில்நுட்்ம் சொர்நது கேள்வி கேட்்்வர் 
l	மனித்வ்ள கமம்்ாட்்டச கசெர்நத்வர் 
l	அ்னத்்தயும் ஒருங்கி்ணப்்வர்
்வ்ளாே கநர்ோணல் ்செல்்வதற்கு ஏற்றை்வாறு மாண்வர்ேள் கத்்வயான முனதயாரிபபுேள் ்செயய 
க்வண்டும். பினபு ஒவ்்வாரு குழு்வாே ்வகுபபில் உள்்ள மாண்வர்ேளின முனபு ஒரு மாதிரி 
்வ்ளாே கநர்ோண்்ள நடித்துக்ோட்ட க்வண்டும்.

வோஙக மபோகலோம் வைோக ம�ர்கோணலுககு! 

கற்றதும் கபற்றதும்: 
்வ்ளாே கநர்ோணல் எப்டி நடக்கும் என்்த மாண்வர்ேள் புரிநது்ோள்ளுதல்.

வைோக ம�ர்கோணல் �்டத்தும் குழு கசய்ை மவண்டிை முன ேைோரிப்புகள்:
l	எழுத்துத் கதர்வுக்ோன ்த்துக் கேள்விேள்  
l	ே்லநது்ையாடலுக்ோன (Group Discussion) த்்லபபுேள்/ நடத்தும் மு்றை 
l	்தாழில்நுட்்ம் சொர்நத கேள்விேள்
l	மனித ்வ்ளம் குறித்த கேள்விேள்

்வகுபபில் உள்்ள அ்ன்வரும் மாதிரி ்வ்ளாே கநர்ோணலில் ்ங்கு்்றும் ்யிற்சிேள் கீகழ 
்ோடுக்ேப்ட்டுள்்ளது. மாண்வர்ேள் இதில் ் ங்கேற்்தன மூ்லம் மாதிரி ்வ்ளாே கநர்ோணல் எவ்வாறு 
ந்ட்்றும் என்்த மாண்வர்ேள் அறிநது ்ோள்்வதற்ோன ஒரு ்யிற்சியாகும்.

Uyar Kalvi - Book - CR-4.indd   100 4/19/2022   10:04:35 PM

DRAFT



மபோடடித் மேர்வுகளுககுத் ேைோ�ோகுேல்
்ல்க்வறு அைசுத்து்றைேளில் ் ல்க்வறு ் ணிேளுக்கு 
க்ாட்டித் கதர்வுேள் நடத்தப்டுகினறைன. 
்ள்ளியிக்லா ேல்லூரியிக்லா எழுதும் கதர்வுக்கும் 
க்ாட்டித் கதர்வுக்கும் க்வறு்ாடு இருக்கிறைது. 
்ள்ளித் கதர்வுேளிலும் ேல்லூரித் கதர்வுேளிலும் 
குறிபபிட்ட மதிப்்ண்ேள் ்்ற்றைால் அநதத் 
கதர்வில் கதர்சசி ்்ற்றுவிட்லாம். க்ாட்டித் 
கதர்வுக்குக் கு்றைநத்ட்செ மதிப்்ண்ேள் 
எனறு இருப்தில்்்ல. க்வ்்லக்கு எத்த்ன 
ோலி இடங்ேள் இருக்கினறைனக்வா அத்த்ன 
இடங்ேளுக்கு மட்டுகம தகுதியு்டய்வர்ேள் கதர்வு 
்செயயப்டு்வார்ேள். இநதத் கதர்வில் ஒவ்்வாரு 
மதிப்்ண்ேளும் முக்கியமான்்வ. அதா்வது, 
இநதத் கதர்வில் மற்றை்வர்ே்்ளக் ோட்டிலும் எநத 
அ்ளவுக்கு மதிப்்ண் ்்றுகிகறைாம் என்து 
முக்கியம்.

மபோடடித் மேர்வு எழுதுபவர்கள் கவனிகக 
மவண்டிை்வ

l	க்ாட்டித் கதர்வின வினாக்ேள் எப்டிக் 
கேட்ேப்டுகினறைன. அதற்ோன ் ாடத்திட்டம் 

கற்றல் ம�ோககஙகள்
l க்வ்்ல்வாயபபுேளுக்குரிய க்ாட்டித் கதர்வுே்்ளப ்ற்றித் ்தரிநது்ோள்ளுதல்.

l	க்ாட்டித் கதர்வுேளுக்கு எப்டித் தயாைாே க்வண்டும் என்்தப புரிநது்ோள்ளுதல்

எதுவும் இருக்கிறைதா என்்த முதலில் ் ார்க்ே 
க்வண்டும்.

l	அத்துடன, அதிக்லகய முதல் ேட்ட, இைண்டாம் 
ேட்டத் கதர்வுேள் உள்்ளன்வா என்்தக் 
ே்வனிக்ே க்வண்டும்.

l	க்ாட்டித் கதர்வு எழுத விரும்பு்்வர்ேள், 
அத்கதர்வுக்ோன அறிவிபபு ்வரும்்வ்ை 
ோத்திருக்ோமல் முனனதாேக்வ தயாரிபபில் 
இறைங்கிவிட க்வண்டும். 

l	க்ாட்டித் கதர்வுேளுக்குப ் ்ாது்வாே ் மாழி 
அறிவு, ேணித அறிவு, ் ்ாது அறிவு ஆகிய்்வ 
குறித்து கேள்விேள் கேட்ேப்டும்.

l	்்ாது்வாேக் கேட்ேப்டும் கேள்விேளுக்கு 
நானகு ்தில்ே்்ளக் ்ோடுத்து அதில் 
செரியான்தத் கதர்ந்தடுக்கும்்டி கேட்ே்லாம். 
எனக்வ, உரிய கநைத்துக்குள் ்தில்ே்்ளக் 
ேண்டறிய ்யிற்சி கத்்வ. 

l	ேட்டு்ை ்வடிவில் ்தில் எழுத க்வண்டியது 
்வை்லாம். சுயமாேச சிநதித்துக் ேட்டு்ை எழுத 
நல்்ல ்மாழி அறிவு முக்கியம். அ்தக் 
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ேல்லூரியில் ்டிக்கும்க்ாகத ்வ்ளர்த்துக் 
்ோள்்ள க்வண்டும். 

l	ஏற்்ேனக்வ ்டித்த ்ாடங்ேளில் உள்்ள 
அடிப்்டக் கோட்்ாடுே்்ளக் ேட்டாயம் 
்தரிநது்்வத்திருக்ே க்வண்டும். 

l	க்ாட்டித் கதர்வு எழுத விரும்பு்்வர்ேள் 
த்வறைாமல் ்செயதித்தாள்ே்்ளப ்டிக்கும் 
்ழக்ேத்்த ஏற்்டுத்திக்்ோள்்ள க்வண்டும். 
முக்கியமான விஷயங்ே்்ளக் குறிப்்டுத்து 
்்வத்துக்்ோள்்ள க்வண்டும். 

l	க்ாட்டித் கதர்வுக்ோன மாதிரித் கதர்வுே்்ள 
எழுதிப்ார்த்துப ் யிற்சி ் ்று்வது அ்வசியம். 
அபக்ாதுதான குறிபபிட்ட கநைத்தில் 
கேள்விேளுக்கு வி்டயளிப்து எளிதாே 
இருக்கும்.

ம�ர்முகத் மேர்வு
கநர்முேத் கதர்வினக்ாது ்ங்கேற்்்வர்ேளின 
உற்சொேம், க்சும் திறை்ம, உணர்சசி்வசெப்டாமல் 
்தில் ் சொல்லும் மு்றை, தனனம்பிக்்ே, த்்ல்மப 
்ண்பு, ்டிபபுப பினனணி க்ானறை்வற்்றை 
மதிபபீடு ்செயயும்்வ்ேயில் கதர்்வா்ளர்ேளின 
கேள்விேள் இருக்கும். க்வ்்லேளில் கசெை விரும்பும் 

மாண்வர்ேளுக்கு நடத்தப்டும் கநர்முேத் கதர்்்வ 
எதிர்்ோள்்ள சி்ல கயாசெ்னேள்: 

l	கநர்முேத் கதர்வுக்குச செரியான கநைத்துக்குச 
்செல்லுங்ேள்.

l	அழுத்தமான நிறைத்தில் ஆ்ட அணி்வ்தத் 
தவிர்க்ேவும். இறுக்கிபபிடிக்கும் உ்டே்்ள 
அணியாதீர்ேள்.

l	தூய்மயான ஆ்டே்்ள அணிநது 
்செல்லுங்ேள். த்்லமுடி்ய நனகு ்வாரி 
இருக்ேவும்.

l	்தாபபி அணிநது்ோண்டு ்செல்்லக்கூடாது.
l	ேறுபபுக் ேண்ணாடி அணிநது ்செல்்ல 

க்வண்டாம்.
l	்வாயில் சூயிங்ேம், ்ாக்கு க்ானறை்வற்்றை 

்மனறு ்ோண்டு ்செல்்லக்கூடாது.
l	கத்்வப்ட்டால் ோண்பிப்தற்குச 

சொனறிதழ்ே்்ளயும், ஆ்வணங்ே்்ளயும் 
தயாைாே ்்வத்திருக்ே க்வண்டும்.

l	கநர்ோணல் அ்றைக்குள் குனிநது ் ோண்கடா, 
்ை்ைப்ாேக்வா ்செல்்லக்கூடாது. ம்லர்நத 
முேத்துடன ்செல்்ல க்வண்டும்.

தமிழ்நாடு அைசுப ்ணியா்ளர் கதர்வுேள் குறித்து வி்வைங்ேள் அறி்வதற்கு, தமிழ்நாடு அைசுப 
்ணியா்ளர் கதர்்வா்ணய அலு்வ்லேத்்த கநரில் அல்்லது 1800 419 0958 எனறை ேட்டணமில்்லா 
்தா்்லக்சி எண் மூ்லம் அ்னத்து க்வ்்ல நாள்ேளிலும் ோ்்ல 10 மணிமுதல் 5.45 மணி்வ்ை 
்தாடர்பு்ோள்்ள்லாம்.
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l	அ்றைக்குள் நு்ழநததும் கதர்்வா்ளர்ேளுக்கு 
்வணக்ேம் ்சொல்்லவும். 

l	இருக்்ேயின மீது தாவி அமை க்வண்டாம். 
இருக்்ேயில் அமைச ்சொல்லும்்வ்ை 
ோத்திருங்ேள்.

l	இருக்்ேயில் கநைாே அமை க்வண்டும். 
்ேே்்ள வி்றைப்ாே ்்வக்ே க்வண்டாம். 

l	கேள்விே்்ளக் ே்வனமாேக் கேளுங்ேள். 
சுருக்ேமாேத் ்தளி்வாேப ்தில் கூறுங்ேள். 

l	கேள்வி கேட்்்வரின முேத்்தப ்ார்த்துப 
்தில் ்சொல்லுங்ேள். முேத்்தக் ேவிழ்நது 
்ோண்டு ்தில் ்சொல்்லாதீர்ேள்.

l	கேள்வி்யத் திரும்்ச ்சொல்லும்்டி 
கேட்்்தத் தவிர்க்ேவும்.

l	்தில் ்சொல்லும்க்ாது இருக்்ேயிலிருநது 
எழுநதிருக்ே க்வண்டியதில்்்ல. 

l	ஆர்்வத்துடன ்தில் ்சொல்்லவும். சுற்றி 
்வ்்ளத்துப ்தில் ்சொல்்லாதீர்ேள். 

l	கேள்விக்குப ்தில் ்தரியவில்்்ல எனறைால் 
அ்தத் தயக்ேமினறித் ் தரிவிக்ே க்வண்டும். 

l	கதர்்வா்ளர்ேளிடம் வி்வாதத்தில் இறைங்ே 
க்வண்டாம்.

l	க்வ்்லக்கு எநத அ்ளவுக்கு நீங்ேள் 
்்ாருத்தமான்வைாே இருக்கிறீர்ேள் என்்த 
்்வளிப்டுத்தவும்.

l	க்ட்டி முடிநதது எனறு கதர்்வா்ளர்ேள் கூறிய 
பிறைகே இருக்்ே்ய விட்டு எழுநதிருக்ே 
க்வண்டும்.

l	இறுதியில், கதர்வுக் குழுவினருக்கு நனறி 
்சொல்லிவிட்டு ்்வளிகய ்வைக்வண்டும்.

l	்ல்க்வறு க்ாட்டித் கதர்வுேள் குறித்து மாண்வர்ேளுக்கு வி்ளக்கிக் கூறுதல்.
l	க்ாட்டித் கதர்வுேளின முக்கியத்து்வத்்த மாண்வர்ேளுக்குப புரிய்்வத்தல்.
l	க்ாட்டித் கதர்வுே்்ள நடத்தும் அ்மபபுேள் குறித்து அறிமுேப்டுத்துதல்.

l	தமிழ்நாடு அைசுப ்ணியா்ளர் 
கதர்்வா்ணயம் 
Tamilnadu Public Service Commsission - 
TNPSC

l	தமிழ்நாடு சீரு்டப ்ணியா்ளர் கதர்வு 
்வாரியம் 
Tamilnadu Uniform Services Recruitment 
Board

l	மத்திய அைசுப ்ணியா்ளர் கதர்வு 
்வாரியம் 
Union Public Service Commission - UPSC

l	்ணியா்ளர் கதர்வு ஆ்ணயம் 
Staff Selection  Commission - SSC

l	ையில்க்வ கதர்வு ்வாரியம் 
Railway Recruitment Board 

l	இநதிய ைாணு்வம் 
Indian Army

l	இநதியக் ேடற்்்ட 
Indian Navy

l	இநதிய விமானப்்ட 
India Air Force

l	இநதியக் ேடக்லாைக் ோ்வல்்்ட 
Indian Coastal Guard

l	மத்திய ரிசெர்வ க்ாலீஸ் ்்ட 
Central Reserve Police Force

l	இநதியத் த்ால் து்றை 
Indian Postal Department
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பு்ற ரீதிைோன சவோல்கள்
1. ்ல்க்வறு ேல்லூரிேள் உங்ேளுக்கு கமக்ல ் டிக்ே அ்வர்ேளு்டய ேல்லூரிேளில் 

உதவித்்தா்ேேள் தரு்வதாேச ்சொல்லி, அ்வர்ேள் ேல்லூரியில் கசெை 
அ்ழப்ார்ேள். இது்ற்றித் தீை சிநதித்துச ்செயல்்ட க்வண்டும். 

2. நண்்ர்ேளுக்ோே, மற்றை்வர்ேள் ்சொனனதற்ோேக் குறிபபிட்ட ேல்லூரியில் 
ஒரு குறிபபிட்ட பிரிவில் கசெரும்்டியான ேட்டாயத்்த உணைக்கூடும். 

3. ்்ண்ேள் எனன ் டிபபு ் டிக்ே க்வண்டும், எநத அ்ளவு ் டிக்ே க்வண்டும்  
எனகினறை மாதிரியான எழுதப்டாத செமூே விதிேள் ஒரு ்்ரிய செ்வா்லாே 
இருக்ேக்கூடும்.

4. சி்ல செமயங்ேளில் ேல்லூரி கசெர்க்்ே நாள், நு்ழவுத்கதர்வுக்ோன கததி 
இ்வற்்றைப ்ற்றித் ்தரியாமல் க்ாே்லாம். 

5. க்வ்்லக்ோேப ் டிப்ா? ் டிபபிற்ோே க்வ்்லயா என்தும் ஒரு செ்வா்லாே 
இருக்கும்.

6. டிப்ளமா & ITI ் டித்தப பிறைகு கமற்்ோண்டு எனன ் செய்வது என்து ் ற்றிய  
கேள்விேள்.

7. என ்டிபபிற்ோன ஆதை்்வ நான எப்டித் திைட்டபக்ாகிகறைன? யார் 
்வழிோட்டு்வார்? எநதவிதமான உதவித்்தா்ேேள் கி்டக்கும், எப்டிப 
்்று்வது க்ானறை கேள்விேள் இருக்ே்லாம்.

கற்றல் ம�ோககஙகள்
l ்வாழ்க்்ே ்ல்க்வறு செ்வால்ேள் நி்றைநதது. இ்த முனகூட்டிகய ்தரிநது 

்ோள்்வதன மூ்லம்தான அ்வற்்றை எதிர்்ோள்்ள முடியும் எனறு மாண்வர்ேளுக்கு 
உணர்த்துதல்.

l	உயர்ேல்வி, க்வ்்ல்வாயப்் ஒட்டி நாம் ் ல்க்வறு செ்வால்ே்்ள எதிர்்ோள்்ள 
கநரிடும். அ்்வ எனன்்வனறு ்தரிநதால், அ்வற்்றைக் ்ேயாள்்வது ்ற்றி 
கயாசிபக்ாம். 

l	இ்வற்றில் சி்ல செ்வால்ேள் அே ரீதியான்்வ. (நம் எண்ணம், நம் மதிபபீடு) 
சி்ல புறை ரீதியான்்வ. 
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அக ரீதிைோன சவோல்கள்
இ்்வ நமது எண்ணங்ேள், மதிபபீடுேள் 
அடிப்்டயில் உரு்வான்்வ. 

1. ்டிபபில் ் ்ரிய அக்ே்றை இல்்்ல, திறைனேள் 
இல்்்ல, குடும்்க் ோைணங்ேள் மற்றும் 
்்ாரு்ளாதாை ரீதியாே ்வைக்கூடிய செ்வால்ேள் .

2. எனன ்டிக்ே க்வண்டும்? எப்டிப ்டிக்ே 
க்வண்டும்? எங்கு ் டிக்ே க்வண்டும்? என்து 
்ற்றிய குழப்ங்ேள்.

3. தாழ்வு மனப்ான்ம  

4. தனியார் ்ள்ளியில் ்டித்து ்வநதிருக்ேக் 
கூடிய்வர்ேள், ்வசெதியான குடும்்ச சூழலில் 
இருநது ்வரு்்வர் - இ்வர்ேக்ளாடு  எனனால் 
க்ாட்டிக்ாட முடியுமா?

5. ேல்லூரியில் ் டிக்கும்க்ாது என ந்ட, உ்ட, 
்ா்வ்னே்்ள ்்வத்து மற்றை்வர் என்ன 
மதிபபிட்டால்,  அ்த எப்டி எதிர்்ோள்்வது?

6. மற்றை்வர்ே்்ளப க்ால் ஆங்கி்லம் க்செ ்வைாகத, 
ேல்லூரியில் எப்டிச செமாளிபக்ன?.

7. ்டிபபு தவிை, ேல்லூரிக் ோ்லத்தில் க்வறு 
திறைனே்்ள எப்டி ்வ்ளர்த்துக்்ோள்்ளப 
க்ாகிகறைன?  

8. எல்்லாச செ்வால்ே்்ளயும் எதிர்்ோண்டு, 
்டிப்்ப ்ாதியில் நிறுத்தாமல்  எப்டிப 
்டித்து முடிக்ேபக்ாகிகறைன?

9. இபக்ாகத எனனால் க்வ்்ல்யப ்ார்த்து 
செம்்ாதிக்ே முடிகிறைது.  நான ஏன கமற்்ோண்டு 
்டிக்ே க்வண்டும்?

10. என இ்லக்கு ்ற்றி / விருப்ம் ்ற்றித் 
்தளி்வாேத்தான இருக்கிகறைன. ஆனால் அ்த 
அ்டய எனன ்செயய க்வண்டும்? எநதப  
்ாடபபிரி்்வத் கதர்ந்தடுக்ே க்வண்டும்?

11. ்வ்ளரி்ளம் ்ரு்வத்தில் உணர்வுேள்,  உறைவின 
கதடல்ேள் எனப ்்ல செ்வால்ே்்ள எப்டி 
எதிர்்ோள்்ளப க்ாகிகறைன?  

நம்்ம நாம் அறி்வதுதான கமக்ல உள்்ள 
கேள்விேள் எல்்லா்வற்றுக்குமான    வி்ட.  நம்்ம 
நாம் நம்் க்வண்டும். ்வாழ்க்்ே ் ற்றிய கநாக்ேம்,  
எ்தச சொதிக்ே க்வண்டும் எனறை ் ார்்்வ,  இ்லக்கு 
– இ்்வ உள்்ள்வர்ே்ளால்தான ் ்வற்றிப ் ா்தயில் 
த்டே்்ளத் தாண்டிப ்யணிக்ே முடியும். 

இன்றைக்கு நம் ேண்முன இருக்ேக்கூடிய 
செ்வால்ே்்ள  விட அதிேப்டியான ்வாயபபுேளும் 
உள்்ளன.  உயர்ேல்வி ்தாடர்்ான அைசின  
்ல்க்வறு திட்டங்ேள் உள்்ளன. ்வழிோட்ட ் ்லரும் 
உள்்ளனர்.  

உங்ேளிடம் இருக்ே க்வண்டியது எல்்லாம் 
ஒனறுதான,  தன்னத் தான அறிதலின  
முதற்ேட்டத்தில் எனன்வாே இருக்கிகறைாம் 
எனறு கயாசிப்்தத் தாண்டி,  எனன்வாே 
ஆேவிரும்புகிகறைாம்  எனறை இ்லக்்ே கநாக்கிய 
்யணம்தான. 

ேனவுேள் ்மயப்டும்  ோ்லம் இது!
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l நாம் ்வாழும் செமூேத்தில் எழுதப்டாத ் ்ல செமூே விதிேள் பின்ற்றைப்டுகினறைன. ஒரு்வரின 
முனகனற்றைத்திற்கு இ்வற்றில் சி்ல முட்டுக்ேட்்டயாே அ்மய்லாம். 

l செ்வால்ே்்ள வி்ளக்கிச ் சொல்லி, அ்தக் ் ேயாள்்வது குறித்து மாண்வர்ேளிடம் உ்ையாட 
க்வண்டும்.

l செ்வால்ேள் குறித்த அ்வர்ேளு்டய அ்வநம்பிக்்ே்ய,  நம்பிக்்ேயாேப ் ார்க்ே க்வண்டும். 
l சி்ல செ்வால்ேள் ்ற்றிய நம் மதிபபீடும் மற்றை்வர்ேள் க்ா்லக்வ இருக்ே்லாம். (்்ண்ணுக்கு 

அதிேப ் டிபபு கத்்வயில்்்ல, தகுதிக்கு மீறிய ஆ்செேள் கூடாது). நம்மால் அ்வற்்றைக் 
ேடக்ே முடியாவிட்டால் அ்த நாம் அ்வர்ேள் கமல் ்செலுத்தக்கூடாது. அ்வர்ே்்ள 
உற்சொேப்டுத்த க்வண்டும்.

மீண்டு எழுமவன!
எவ்வ்ளவு பிைசசி்னேள் ்வநதாலும், மீண்டு எழுநது நிற்ேக்கூடிய தன்ம்ய ஆங்கி்லத்தில் Resilience 
எனறு ்சொல்க்வாம். மீண்டு எழு்வது ்ண்்ா? திறைனா? ்யிற்சியில் ்வருமா எனறைால், திறைனதான. நாம், 
இநதத் திறை்ன, ் யிற்சி ் செயயச ் செயய இது நம் ் ண்்ாேப ் டியும். எநதச செ்வால்ே்்ளயும் எதிர்்ோள்்ள 
இது உதவும். 
உங்ேள் ்வாழ்க்்ேயில் நீங்ேள் எதிர்்ோண்ட ஏதா்வது 3 செ்வால்ே்்ள எழுதி அ்த ்்வன்றைடுக்ே, 
கீழ்க்ேண்ட விஷயங்ேளில் உங்ேளுக்கு உதவிய விஷயங்ே்்ள எழுதவும். உதாைணத்திற்கு ்டிபபில் 
ே்வனம் ்செலுத்து்வது சி்ல செமயங்ேளில் எனக்குச செ்வா்லாே இருக்கிறைது. 
l	தன ்வாழ்க்்ே மீதான ேட்டுப்ாடு நான நி்னத்த்த ்செயது முடித்கதன. SWOC மு்றை்யக் 

்ேயாண்டு, என்னப ்ற்றிய ்்லம், ்்லவீனத்்த அறி்வகதாடு என  கதடல் ்ற்றியும் ே்வனமாே 
இருபக்ன.

l	்டிபபு ்ற்றிய ்யத்்த விட்்டாழித்து செ்வா்லாய எ்தயும் ்தரியமாே எதிர்்ோள்க்வன.
l	உணர்வுே்்ள கநர்ம்றை உணர்வுே்ளாே மாற்றைக் ேற்றுக்்ோள்க்வன.
l	என கமல் ்டிபபு, க்வ்்ல்வாயபபு க்ானறை தே்வல்ே்்ளத் திைட்டக் ேற்றுக்்ோள்க்வன.
l	எநத விதப பிைசசெ்னேள் ்வநதாலும் அ்தக் ்ேயா்ள முடிவு எடுத்து மற்றை்வர்ேளின உதவியுடன 

மீண்டு ்வருக்வன. நல்்ல உறைவுே்்ளக் ேட்ட்மக்கும் திறைன எனக்கு உண்டு. மனம் கசொர்்வ்டயும் 
க்ா்தல்்லாம் ்வழிோட்ட நல்்ல உறைவுே்்ளப க்ணுக்வன.

l	எனக்கு உதவு்்வர்ேளுடன ்தாடர்பில் இருபக்ன.

எண் செ்வால்ேள் எனக்கு உதவிய விஷயங்ேள்/ந்ர்ேள்/தே்வல்ேள்

கற்றதும் கபற்றதும்: 
மாண்வர்ேள் தங்ேளுக்கு எற்்டும் உயர்ேல்வி சொர்நத அேரீதியான செ்வால்ேள், புறை ரீதியான செ்வால்ேள் 
எனன என்்த அறிநது அ்வற்்றை செரி ்செயயும் ்வழிமு்றைே்்ள ேண்டறிய ்செயதல்.
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ேருத்துவப் படிப்புகள்
கமல்நி்்லப ்ள்ளிேளில் உயிரியல் அல்்லது 
தா்வைவியல் மற்றும் வி்லங்கியல் ்ாடபபிரி்்வ 
எடுத்துப ்டிக்கும் மாண்வர்ேள் மருத்து்வப 
்டிபபுேளில் கசெை்லாம்.

எம்.பி.பி.எஸ்.
ஐநத்ை ஆண்டுப ்டிபபு இது. எம்.பி.பி.எஸ். 
்டித்து முடித்து மருத்து்வப ்யிற்சி்ய முடித்த 
பிறைகு, இநதிய மருத்து்வக் ேவுனசிலில் ்திவு 
்செயத பிறைகே மருத்து்வைாேப ் ணிபுரிய முடியும். 

எம்.பி.பி.எஸ். ் டித்த மாண்வர்ேளுக்கு, தமிழ்நாடு 
அைசுப ் ணியா்ளர் கதர்்வா்ணயம் (டி.என.பி.எஸ்.
சி.) நடத்தும் கதர்வில் கதர்சசி்்றும் மாண்வர்ேள் 
அைசு ஆைம்்ச சுோதாை நி்்லயங்ேள், மா்வட்டத் 
த்்ல்ம மருத்து்வம்னேளில் மருத்து்வைாே்லாம். 
அகதக்ா்ல, க்வ்்ல்வாயபபு அலு்வ்லேத்தில் ் திவு 
மூபபு அடிப்்டயிலும் அைசு க்வ்்ல்வாயப்்ப 
்்றை முடியும். இதுதவிை மத்திய அைசுத் 
கதர்்வா்ணயம் எம்.பி.பி.எஸ். மாண்வர்ேளுக்ோேச 
சிறைபபுத் கதர்்்வ நடத்துகிறைது. இநதத் கதர்வில் 
கதர்சசி்்றும் மாண்வர்ேள், ் ாதுோபபுத் து்றை, 
ையில்க்வ து்றைேளில் மருத்து்வைாேப ்ணிபுரிய 
முடியும். இதுதவிை ்சொநதமாே மருத்தும்வ்ன 
்்வத்தும் நடத்த்லாம். இதுதவிை, மருத்து்வக் 
ோபபீட்டு நிறு்வனங்ேள், மருநது தயாரிக்கும் 
நிறு்வனங்ேள், மருத்து்வ ஆைாயசசி நிறு்வனங்ேளில் 
க்வ்்ல கி்டக்கும். 

பிடிஎஸ்
்யிற்சிக் ோ்லத்துடன கசெர்த்து ்மாத்தம் ஐநது 
ஆண்டுப ்டிபபு இது. ்ல் மருத்து்வ சிகிச்செ 
மட்டுமல்்லாமல், ்ல்்்ல அழகு்டுத்துதல் 
க்ானறை ் ணிேளுக்கும் ் ல் மருத்து்வரின கத்்வ 
இருக்கிறைது. ்ல் மருத்து்வப ்டிப்்ப ்டித்து 
முடித்த மாண்வர்ேள் ் ல் மருத்து்வக் ேவுனசிலில் 
்ல் மருத்து்வைாேப ் திவு்செயய க்வண்டும். ் ல் 
மருத்து்வர்ேளுக்கு மருத்து்வம்னேளில் க்வ்்ல 
கி்டக்கும். குறிபபிட்ட ோ்ல அனு்்வத்திற்குப 
பிறைகு ்சொநதமாே ்ல் மருத்து்வம்ன ்்வத்து 
நடத்த்லாம். ்ல் மருத்து்வத்திற்குத் கத்்வயான 
்்ாருட்ே்்ளத் தயார் ்செயயும் நிறு்வனங்ேள், 
ஆைாயசசிக் கூடங்ேள், மருநது தயாரிபபு நிறு்வனங் 
ேளில் ் ணிேளில் கசெைமுடியும். ் ாைா ் டண்ட்டல் 
்மடிக்ேல், ் டண்ட்டல் ் மட்டீரியல் அண்ட் ஓைல் 
்ஹஜீன, ்டண்ட்டல் ்டக்னீசியன க்ானறை 
்ல்க்வறு பிரிவுேளில் டிப்ளகமா ்டிபபுேளிலும் 
பி்ளஸ் டூ ்டித்த மாண்வர்ேள் கசெை்லாம்.

�ர்சிங
மருத்து்வப ்ணி்யப க்ா்லக்வ ்செவிலியர் 
்ணிக்கும் தற்க்ாது, உள்நாட்டிலும் 
்்வளிநாட்டிலும் கத்்வயும் க்வ்்ல்வாயபபும் 
அதிேம். நர்ஸிங் ்ணி்யப ்்ாறுத்த்வ்ை 
பி்ளஸ் டூ முடித்தபிறைகு ் ெனைல் நர்ஸிங் அண்ட் 
மிட்்்வபரி எனறை மூனறு ஆண்டு டிப்ளகமா 
்டிப்்யும், பி.எஸ்சி. நானோண்டு ்ட்டப 
்டிப்்யும் ்டிக்ே்லாம். 
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நர்சிங் ் டிப்்ப ் ்ாறுத்த்வ்ை டிப்ளகமா ் டித்து 
முடித்த பிறைகு, மருத்து்வம்னயில் சி்ல ோ்லம் 
்ணிபுரிநத அனு்்வம் ்்ற்றைபிறைகு க்ாஸ்ட் 
செர்ட்டிபிகேட் பி.எஸ்சி., நர்சிங் ்டிபபு ்டிக்ே 
முடியும். 

நர்சிங் ்டிபபு முடித்தவுடன மாநி்ல நர்சிங் 
ேவுனசிலில் ்திவு ்செயய க்வண்டும். நர்சிங் 
்டித்த மாணவிேள் அைசுப ் ணிேளுடன தனியார் 
மருத்து்வம்னேள், ஆயவுக்கூடங்ேளிலும் 
க்வ்்லக்குச ்செல்்ல முடியும்.

போர்ேஸி
ஒரு மருநதின தன்ம, அதில் கசெர்க்ேப்ட்டிருக்கும் 
க்வதிப்்ாருள்ேள், அதன தைம், அநத 
மருநதின ்ண்புேள், அதன ்க்ேவி்்ளவுேள் 
இப்டி மருநதுேள் குறித்தகத பி.் ார்ம்., எனகிறை 
்ார்மஸி ்டிபபு. மருத்து்வம்ன, ஆைாயசசிக் 
கூடங்ேள், மருநது உ்ேைணங்ேள் தயாரிக்கும் 
்தாழிற்சொ்்லேளில் ்ார்மஸிஸ்ட் எனகிறை 
மருநதாளுநருக்கு க்வ்்ல்வாயபபுேள் கி்டக்கும்.

தமிழ்நாட்டில் ்சொநதமாே ்மடிக்ேல் ஷாப 
்்வக்ே விரும்புக்வார் ேண்டிப்ாே, ்ார்மஸி 
்டித்திருக்ே க்வண்டும். இதுதவிை தனியார் 
மருத்து்வம்னேள், அைசு மருத்து்வம்னேளில் 
மருநதாளுநைாேப ்ணியாற்றை முடியும். மருநது 
தயாரிபபு நிறு்வனங்ேளில் ்ல்க்வறு ்ணிேளில் 
்ணியாற்றை்லாம். புதிய மருநது ேண்டுபிடிபபு, 
தயாரிபபு, தைக்ேட்டுப்ாடு எனறு ் ல்க்வறு ் ணி 
்வாயபபுேளும், இதுதவிை ்ற்்்செ தயாரிபபு 
நிறு்வனங்ேள், மருத்து்வ உ்ேைணங்ேள் தயாரிபபு 

நிறு்வனங்ேளிலும் மருநதாளுநர்ேளுக்கு க்வ்்ல 
கி்டக்கும். அைசுத் து்றை்யப ் ்ாறுத்த்வ்ை டிைக் 
இனஸ்்்க்டர் ் ணிக்குப ் ார்மஸி ் ட்டப்டிபபு 
்டித்த்வர்ேள் தமிழ்நாடு அைசுப ்ணியா்ளர் 
கதர்்வா்ணயம் மூ்லம் கதர்வு்செயயப்டுகிறைார்ேள். 
தமிழ்நாட்டில் எநதப ் குதியில் ் மடிக்ேல் ஷாப 
ஆைம்பிப்து எனறைாலும், டிைக் இனஸ்்்க்டரின 
அனுமதி இனறி ஆைம்பிக்ே முடியாது. 

்மடிக்ேல் ்ைபைசெனகடட்டிவ ்ணிேளுக்குச 
சொதாைணமாே ஏகதனும் ஓர் ்ட்டப்டிபபு 
்டித்திருநதால் க்ாதும். ஆனால், இதுக்வ 
ஒரு ்ார்மஸி ்டித்த மாண்வர், ்ார்மா 
நிறு்வனங்ேளுக்குப ்ணிக்குச ்செல்லும்க்ாது, 
அ்வர்ேளுக்குக் கூடுதல் ஊதியமும், வி்ைவிக்லகய 
நல்்ல ்தவியும் கி்டக்கிறைது.

சித்ே ேருத்துவம்
மிேப ்ழ்மயான ்ாைம்்ரியமான ்்வத்திய 
மு்றை இது. இது முற்றிலும் இயற்்ே 
்்வத்திய மு்றை என்கதாடு மட்டுமல்்லாமல், 
மனதிற்கும், உடலுக்கும் ந்லம்்யக்கும் மருத்து்வ 
மு்றை என்தால், மக்ேளி்டகய தற்க்ாது 
இநத மருத்து்வத்திற்குப ்்ரும் ்வைக்வற்பு 
கி்டத்துள்்ளது. சித்த மருத்து்வத்தில் ் ட்டப்டிபபு 
்யிலும் மாண்வர்ேள், அைசு மருத்து்வம்னேளில் 
மருத்து்வைாேப ்ணிபுரிய்லாம். தனியாேச சித்த 
மருத்து்வம்ன ்தாடங்ே்லாம். இதுதவிை சித்த 
மருத்து்வ ஆைாயசசிக் கூடங்ேளில் ் ணிபுரிய்லாம். 
இதுதவிை சித்த மருநதுத் தயாரிபபிலும் ஈடு்ட்லாம்.

புகனயில் உள்்ள இைாணு்வ மருத்து்வக் ேல்லூரியில் இ்ல்வசெமாே 
எம்பிபிஎஸ் ்டிக்ே்லாம். இங்கு இடம் கி்டத்து விட்டால் 
க்ாதும் ் ேயிலிருநது ் ணம் ் செ்ல்வழிக்ே க்வண்டியதில்்்ல. 
விடுதியில் இ்ல்வசெமாேத் தங்கிப்டிக்ேவும் விடுமு்றையில் 
ஊருக்குச ்செனறு ்வைவும், புத்தேங்ேள் ்வாங்ேவும், எழுது 
்்ாருட்ேள் ்வாங்ேவும் சீரு்ட ்வாங்ேவும், அநத உ்டே்்ள 
செ்ல்்வ ் செயயவும், முடி்்வட்டவும் அ்ல்வனஸ் ்வழங்ேப்டும்.
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ஆயுர்மவேம்
ஆயுர்க்வதம் என்து இநதியாவின ்ாைம்்ரிய 
மருத்து்வ மு்றையாகும். ஆயுர்க்வதிக் ் மடிசின 
அண்ட் செர்ெரி (பி.ஏ.எம்.எஸ்.) எனனும் ஐநது 
ஆண்டுோ்ல ஆயுர்க்வத மருத்து்வப ்ட்டப 
்டிபபில் மாண்வர்ேள் கசெை்லாம். பி.எஸ்.எம்.எஸ். 
எனறை ஐநதாண்டு இ்ளநி்்லப ் ட்ட ஆயுர்க்வத 
மருத்து்வப ் டிபபிலும் கசெை்லாம். டிப்ளகமா இன 
ஆயுர்க்வதிக் ் ார்மஸி எனறை ஆயுர்க்வத டிப்ளகமா 
்டிபபிற்ோன ோ்லம் இைண்டு ஆண்டுேள். 

ம�ோமிமைோபதி
மிே எளிய மு்றையி்லான சிகிச்செ மு்றையும் 
்க்ேவி்்ளவுேள் இல்்லாத மருநது ்வ்ேேள் 
என்தாலும், கஹாமிகயா் தி மருத்து்வம் மக்ேளிடம் 
முக்கியத்து்வம் ் ்ற்று ்வருகிறைது. கஹாமிகயா்தி 
மருத்து்வப ்டிப்ான பி.எச.எம்.எஸ். ஐநத்ை 
ஆண்டு ் டிபபு (ஓர் ஆண்டு இனடர்னஷிப) உள்்ளது. 
கஹாமிகயா்தி மருத்து்வத்தில் ்ட்டப்டிபபு 
முடிக்கும் மாண்வர்ேள், மருத்து்வம்ன, ஆைாயசசிக் 
கூடங்ேள், மருத்து்வக் ேல்லூரிேள், மருத்து்வப 
்யிற்சி ் மயங்ேளில் ் ணிபுரிய முடியும். இதுதவிை 
்சொநதமாே கஹாமிகயா்தி மருத்து்வைாேப 
்ணியாற்றை முடியும். 

பிசிமைோகே�பி
து்ண மருத்து்வப ் டிபபுேளில் மிே முக்கியமானது 
பிசிகயா்தைபி. ் ே, ோல் எலும்பு முறிவு, சுளுக்கு 
க்ானறை்வற்றிற்கும், நீண்ட நாட்ே்ளாே இருக்கும் 
உடல் உ்ா்தேளுக்கும், உடற்்யிற்சி மற்றும் 
்தாடர் சிகிச்செ மூ்லம் உடம்பின ் ாேங்ே்்ளச 
செரி்செய்வதில் பிசிகயா்தைபி சிகிச்செ சிறைநத 
மருத்து்வ மு்றையாே இருக்கிறைது. பிபிடி எனப்டும் 
இநதப ்ட்டப்டிபபு ்மாத்தம் நானே்ை 
ஆண்டுோ்லப ் டிபபு ஆகும். பிசிகயா்தைபியில் 
்ட்டப்டிபபு ்டிக்கும் மாண்வர்ேள் அைசு 
மருத்து்வம்னேள் தனியார் மருத்து்வம்னயில் 
்ணிபுரிய முடியும். 

ஆககுமபஷனல் கே�பி
மனநி்்ல மற்றும் மனநி்்ல சொர்நத உடலில் 
ஏற்்டும் கோ்ளாறுே்்ளச செரி்செய்வதுதான 
ஆக்குக்ஷனல் ்தைபி. ஒரு்வர் தினமும் 

்செயயும் ்செயல்்ாட்டில் இருநது திடீ்ைனறு 
க்வறு மாதிரியான ் செயல்்ாடுேள் ஏற்்டும்க்ாது, 
எதனால் இநதப பிைசசி்ன ்வருகிறைது? 
என்்த ஆைாயநது அதற்குத் தகுநத சிகிச்செ 
அளிப்துதான ஆக்குக்ஷனல் ்தைபியின 
்ணி. ஆக்குக்ஷனல் ்தைபி ்ட்டப்டிபபு 
முடிக்கும் மாண்வர்ேளுக்கு, ்ாலி கிளினிக், 
மருத்து்வம்னேள், மாற்றுத் திறைனாளி ் ள்ளிேள், 
மனநி்்ல ்ாதிக்ேப்ட்ட்வர்ேள் ்மயங்ேள், 
டி்டனஷன ்மயங்ேள், ேல்லூரிேள், மருத்து்வ 
ஆக்லாசெ்ன இப்டிப ்ல்க்வறு து்றைேளில் 
க்வ்்ல்வாயபபுேள் உள்்ளன.

அைசு மருத்து்வக் ேல்லூரிேள், தனியார் 
மருத்து்வக் ேல்லூரிேள், சுயநிதி மருத்து்வக் 
ேல்லூரிேள், நிேர்நி்்லப ் ல்ே்்லக்ேழேங்ேள், 
எயமஸ், ஜிபமர் க்ானறை மத்திய அைசு சிறைபபு 
மருத்து்வக் ேல்வி நிறு்வனங்ேளில் எம்பிபிஎஸ், 
பிடிஎஸ், பிஏஎம்எஸ், பிஎஸ்எம்எஸ், 
பியூஎம்எஸ், பிஎசஎம்எஸ் ஆகிய மருத்து்வப 
்டிபபுேளில் கசெரு்வதற்கு அகி்ல இநதிய 
அ்ளவில் நடத்தப்டும் நீட் நு்ழவுத்கதர்்்வ 
எழுத க்வண்டும். ்்வளிநாடுேளில் உள்்ள 
மருத்து்வக் ேல்வி நிறு்வனங்ேளில் இ்ளநி்்ல 
மருத்து்வப ்டிபபுேளில் கசெை விரும்பும் 
மாண்வர்ேளும் நீட் கதர்வில் தகுதி ்்றை 
க்வண்டியது அ்வசியம்.

கநசசுகைா்தி அண்ட் கயாகிக் செயினஸ் 
இ்ளநி்்லப ் ட்டப்டிபபில் (பிஎன ஒயஎஸ்) 
்டிபபில் கசெை நீட் கதர்வு க்வண்டியதில்்்ல. 
பி்ளஸ் டூ மதிப்்ண்ேளின அடிப்்டயில் 
இப்டிபபுக்கு மாண்வர்ேள் கதர்வு 
்செயயப்டுகிறைார்ேள்.
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ஆடிைோலஜி
ஆடியா்லஜி து்றையில் பி.ஏ.எஸ்.எல்.பி. மூனறு 
ஆண்டு ்ட்டப்டிபபு. க்சசு மற்றும் ோது 
செம்்நதமான கு்றை்ாடுே்்ளக் ே்்ள்வது 
குறித்த மருத்து்வம் ்தாடர்்ானது ஆடியா்லஜி 
்டிபபு. அதா்வது, பிஏஎஸ்எல்பி எனறை 
்ட்டப்டிபபு. இநதப ் ட்டப ் டிப்்ப ் டிக்கும் 
மாண்வர்ேளுக்கு, செமூேத் ் தாண்டு நிறு்வனங்ேள், 
மருத்து்வம்னேள், ஆைாயசசி நிறு்வனங்ேள், 
ோது கேட்கும் ேருவி தயாரிக்கும் நிறு்வனங்ேள், 
்ல்ே்்லக்ேழேங்ேள் மற்றும் ேல்லூரிேள், மருநது 
தயாரிபபு நிறு்வனங்ேளில் க்வ்்ல கி்டக்கும். 

ஆப்டம்டோகேடரி
மனிதர்ேளின ேண்ேளின அ்மபபு, அதன 
்செயல்்ாடு ஆகிய்்வ குறித்த மருத்து்வப ் டிபபு 
ேண்விழி ் ரிகசொதேர் எனப்டும் ஆபட்கடா்மட்ரி 
்டிபபு. ேண்ணில் ஏற்்டும் கு்றை்ாடுே்்ள 
முழு்மயாேத் ்தரிநது்ோண்டு, அதற்குத் 
தகுநதாற்க்ால் சிகிச்செ அளிக்கும் ்ணிதான 
ேண்விழிப ்ரிகசொதேரின க்வ்்ல. ்ார்்்வயில் 
கு்றை்வான கு்றை்ாடு ்ோண்ட்வர்ேளுக்கு 
ஆக்லாசெ்ன ்வழங்கு்வது, கு்றைநத ்ார்்்வக் 
கு்றை்ாடு ்ோண்ட்வர்ேள் எனன மாதிரியான 
ேண் ேண்ணாடிே்்ளப ்யன்டுத்த க்வண்டும் 
என்து க்ானறை்்வ அ்வர்ே்ளது ்ணிேள்.

ஆபட்கடா்மட்ரி அஸிஸ்்டண்ட் ்டிபபில் 
இைண்டாண்டு டிப்ளகமா ்டிபபு உள்்ளது. 
ஆபட்கடா்மட்ரியில் நானோண்டு இ்ளநி்்லப 
்ட்டப்டிபபும் இருக்கிறைது. பி்ளஸ் டூ முடித்துவிட்டு 
ஆபட்கடா்மட்ரியில் டிப்ளகமா ்டிப்் 
முடிக்கும் மாண்வர்ேள், கநைடியாே மூனறைாம் 

ஆண்டு ஆபகடா்மட்ரி ்ட்டப்டிபபில் கசெை 
முடியும். 

ஆபட்கடா்மட்ரியில் ்ட்டப்டிபபு முடிக்கும் 
்்ல மாண்வர்ேள், ்சொநதமாே மருத்து்வம்ன 
ஆைம்பிக்கிறைார்ேள். இதுதவிை மிேப்்ரிய ேண் 
ேண்ணாடி நிறு்வனங்ேள், ்்லனஸ் தயாரிபபு 
நிறு்வனங்ேள், ோனடாக்ட் ் ்லனஸ் நிறு்வனங்ேளில் 
கசெை்லாம். ஆைாயசசிப ்ணிேளிலும் கசெை 
முடியும். இதுதவிை, ேண் அழகுப ்்ாருள்ேள் 
தயாரிக்கும் நிறு்வனங்ேளிலும் ஆபட்கடா்மட்ரி 
்டித்த்வர்ேளுக்கு க்வ்்ல கி்டக்கும்.

ம�டிமைோகி�ோபி
மருத்து்வத்தின து்ணப பிரி்வாே கைடிகயாகிைாபி 
்டிபபு வி்ளங்குகிறைது. உடலின உட்புறைம் உள்்ள 
உறுபபுேளில் ஏற்்டும் ்ாதிபபு, மற்றும் உடலில் 
உட்புறைங்ே்்ளப ்ற்றி அறி்வதற்ோன எக்ஸ்கை, 
புளூகைாஸ்கோபி, அல்ட்ைாசெவுண்ட்ஸ், சிடி 
ஸ்கேன, ஆஞஜிகயாகிைாம், ் ாசிட்ைான எமிஷன 
கடாகமாகிைாபி உள்ளிட்ட்வற்்றை அறியும் 
்டிபபுத்தான கைடிகயாகிைாபி. கைடிகயாகிைாபி 
்டிப்்ப ்்ாறுத்த்வ்ை, ்மடிக்ேல் 
்டக்னா்லஜி இன கைடிகயாகிைாபி, கைடிகயா்தைபி, 
கைடிகயாகிைாபி உள்ளிட்டப பிரிவின கீழ் பி.எஸ்சி. 
்ட்டப்டிப்் ் டிக்ே்லாம். இநதப ் டிபபு மூனறு 
ஆண்டுோ்லப ்டிபபு. 

்மடிக்ேல் கைடியா்லஜி, கைடிகயாகிைாபி அண்ட் 
்தைபி ் டக்னா்லஜி, கைடிகயாகைபபிக் ் டக்னீசியன 
உள்ளிட்ட பிரிவுேளின கீழ் டிப்ளகமா ் டிப்்ப 
்டிக்ே்லாம்.

கைடிகயாகிைாபி உ்ேைணங்ேள் தயாரிக்கும் 
்தாழிற்சொ்்லேள், மருத்து்வம்னேள், ஆைாயசசிக் 

ோபபீட்டுத் து்றை, ்வங்கித் து்றை, ் ங்குச செந்தப ் ணிேளில் 
கசெை விரும்பு்்வர்ேளுக்ோன ் டிபபு ஆக்சுக்வரியல் செயினஸ். 
பி்ளஸ் டூ ்வகுபபில் ேணிதம், பிசினஸ் கமத்ஸ், புள்ளியியல் 
க்ானறை ்ாடபபிரிவுே்்ள எடுத்துப ்டித்த்வர்ேள் இநதப 
்டிபபுேளில் கசெை்லாம். இப்டிப்் முடித்த்வர்ேளுக்கு 
நல்்ல க்வ்்ல்வாயபபு கி்டக்கும்.
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கூடங்ேள் க்ானறை்வற்றில் கைடிகயாகிைாபியில் 
டிப்ளகமா மற்றும் ்ட்டப்டிபபு ்டித்த 
மாண்வர்ேளுக்கு க்வ்்ல்வாயபபு கி்டக்கும்.

ஸ்பீச் கே�பி
தனிப்ட்ட ஒரு மனிதனுக்குப க்சு்வதில் ஏற்்டும் 
பிைசசி்னே்்ளச செரி்செய்வதில் முக்கியப ் ங்கு 
்வகிக்கும் ்டிபபு ஸ்பீச ்தைபி. ஒரு ்வயது 
முதல் ஒனறை்ை ்வயதுக்குள் குழந்தேள் 
மழ்்லக் குைலில் க்செ க்வண்டும். அப்டிப 
க்செ முடியாத குழந்தேள் உடனடியாே 
மருத்து்வரிடம் ோட்டக்வண்டும். அதுக்ால், 
குைலில் ஏற்்டும் கு்றை்ாடுேள், இரு்வருக்கு 
இ்டகய க்சும்க்ாது, க்சசு திடீ்ைனறு 
நினறுக்ாதல், திக்கு்வாய க்ானறை்வற்்றைச 
செரி ்செய்வதில் ஸ்பீச ்தைபபிஸ்ட்டின ்ணி 
மிேவும் உனனதமானது. ஸ்பீச ்தைபியில் 
்ட்டப்டிபபு ்டிக்கும் மாண்வர்ேளுக்கு அைசு 
மருத்து்வம்னேள், ஆைாயசசிக் கூடங்ேளில் 
க்வ்்ல கி்டக்கும். ் ள்ளிேளில் குழந்தேளுக்குப 
க்சசுப ் யிற்சியா்ளைாே்லாம். க்சசு மற்றும் ் செவி 
கு்றை நீக்கும் ேருவிேள் தயாரிபபு நிறு்வனங்ேளில் 
்ணிக்குச கசெைமுடியும்.

கேடிககல் மலப் க்டகனோலஜி
்மடிக்ேல் க்ல்ைட்டரி ்டக்னா்லஜி எனகிறை 

கிளினிக்ேல் க்ல்ைட்டரி செயினஸ் மருத்து்வத் 
து்றை ்டிபபுேளில் ஒனறு. 

ஒரு கநா்யக் ேண்டறிதல், அ்தப ்குத்து 
ஆைாயதல், ஒரு கநா்யத் தடுக்ே மருத்து்வத்தில் 
என்னனன கசொத்ன்யல்்லாம் கமற்்ோள்்ள 
மருத்து்வர் ்சொல்கிறைாகைா அநத அத்த்ன 
்ணிே்்ளயும் ஒருங்கே ் செயது ் ோடுப்துதான 
ஒரு ் மடிக்ேல் க்ல்ைட்டரி ் டக்னா்லஜிஸ்ட்டின 
்ணியாகும். உடலில் உள்்ள நீர், ைத்தத்தின 
அ்ளவு, ்ேமிக்ேல் அனாலிஸ், உடலில் ்செல் 
எண்ணிக்்ே்ய ஆைாயதல் க்ானறை்்வ 
குறித்து இநதப ்டிபபில் மாண்வர்ேளுக்குக் 
ேற்றுக்்ோடுக்ேப்டுகிறைது. இநதப ்டிப்் 
முடித்த்வர்ேள் க்லப ்டக்னா்லஜிஸ்ட் மற்றும் 
்டக்னீஷியன ்ணிேளில் கசெை்லாம். ்மடிக்ேல் 
க்ல்ைட்டரி ்டக்னா்லஜி ்ட்டப்டிபபு (பி.எம்.
எல்.டி.), ்மடிக்ேல் க்ல்ைட்டரி ்டக்னீஷியன 
டிப்ளகமா (டி.எம்.எல்.டி.) ் டிபபுே்்ளப ் டிக்ே்லாம். 

இநதப ்ாடபபிரிவில் ்ட்டப்டிபபு 
முடித்த மாண்வர்ேளுக்கு அைசு, தனியார் 
மருத்து்வம்னேள், இைத்த ்வங்கிேள், மருத்து்வ 
கசொத்னக் கூடங்ேள் ஆயவு ்மயங்ேள், 
்மடிக்ேல் க்லப ்டக்னா்லஜிக்குப ்யன்டும் 
உ்ேைணங்ேள் தயாரிக்கும் ்தாழிற்சொ்்லேளில் 
க்வ்்ல கி்டக்கும். 

்சென்னயில் கிங் இனஸ்டிட்யூட் (King Institute of preventive 
Medicine and Research) ் ழ்ம ்வாயநத ேல்வி நிறு்வனம் 1899 
ஆம் ஆண்டிலிருநது ் செயல்்ட்டு ்வருகிறைது. கநாய எதிர்பபு 
மருநதுே்்ளத் தயாரிப்துடன, புதிய ் ்வைஸ் கிருமிே்ளால் 
உரு்வாகும் கநாயேள் குறித்த ஆயவுேளில் இநத அ்மபபு 
ஈடு்ட்டு ்வருகிறைது; இங்கு மருத்து்வ ்தாழில்நுட்்ம் 
்தாடர்்ாே இரு்துக்கும் கமற்்ட்ட டிப்ளகமா, சொனறிதழ் 
்டிபபுேள் உள்்ளன. இகதக்ா்ல, தமிழ்நாடு டாக்டர் எம்ஜிஆர் 
மருத்து்வப ் ல்ே்்லக்ேழேத்தில் மருத்து்வத் ் தாழில்நுட்்ம் 
்தாடர்்ான இ்ளநி்்லப ்ட்டப்டிபபுேளும், டிப்ளகமா 
்டிபபுேளும் சொனறிதழ் ்டிபபுேளும் உள்்ளன.
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கோல்�்்ட ேருத்துவப் படிப்புகள்
தமிழ்நாடு ோல்ந்ட மருத்து்வப ்ல்ே்்லக் 
ேழேத்தில் உள்்ள ோல்ந்ட மருத்து்வக் 
ேல்லூரிேளில் பி.வி.எஸ்சி. அண்ட் ஏ.்ஹச. 
்டிபபுேளில் கசெை்லாம். ஐநது ஆண்டுப ்டிபபு 
இது. அத்துடன 6 மாதப ்யிற்சியும் உண்டு. 
பி்ளஸ் டூ ்வகுபபில் இயற்பியல், க்வதியியல் 
்ாடங்ேளுடன உயிரியல் அல்்லது தா்வைவியல், 
வி்லங்கியல் ் ாடங்ே்்ள எடுத்துப ் டித்த்வர்ேள் 
ோல்ந்ட மருத்து்வப ் டிபபில் கசெை்லாம். உயிரியல் 
்ாடத்துடன கோழி ்வ்ளர்பபு அல்்லது ் ால்்வ்ளம் 
ஆகிய ் தாழில் ் ாடபபிரிவுே்்ள (் ்வாகேஷனல்) 
எடுத்துப ்டித்த்வர்ேளும் இப்டிபபில் கசெை 
விண்ணபபிக்ே்லாம். இப்டிபபில் அகி்ல இநதிய 
அ்ளவில் உள்்ள இடங்ேளில் கசெரு்வதற்கு 
நு்ழவுத்கதர்்்வ எழுதக்வண்டும். 

இப்டிப்் முடித்த்வர்ேள், ோல்ந்ட 
மருத்து்வம்னேளில் மருத்து்வைாேப ்ணி 
புரிய்லாம். ோல்ந்டப ்ண்்ணேள், கோழிப 
்ண்்ணேளிலும் ோல்ந்ட தீ்வனங்ேள் தயாரிபபு 
நி்்லயங்ேளிலும் ் ால் உற்்த்தி நி்்லயங்ேளிலும் 
ோல்ந்ட மருத்து்வர்ேளுக்கு க்வ்்ல்வாயபபு 
உள்்ளது. அைசுப ்ணியா்ளர் கதர்்வா்ணயம் 
மூ்லம் அைசுப ்ணிேளுக்கும் ்செல்்ல்லாம். 

இப ்ல்ே்்லக்ேழேத்தில் உள்்ள ்டிபபுேள்:

l பி.் டக். ஃபுட் ் டக்னா்லஜி (Food Technology)
l	பி.் டக். ்ால் ்வ்ளத் ்தாழில்நுட்்ம் ((Dairy 

Technology) 
l	கோழியினத் ் தாழில்நுட்்ம் (Poultry  Production 

Technology) 

இநத நானகு ஆண்டு ்டிபபுேளில் பி்ளஸ் டூ 
்வகுபபில் ேணிதம், இயற்பியல், க்வதியியல், 
உயிரியல் ் ாடங்ே்்ளப ் டித்த்வர்ேள் இப்டிபபில் 
கசெை்லாம்.

மவைோண் படிப்புகள்
நாட்டில் எவ்வ்ளவுதான ்தாழில் ்வ்ளர்சசி 
அ்டநதாலும்கூட, க்வ்ளாண் ்தாழிலின 
முக்கியத்து்வம் கு்றைநதுவிடாது. இநதத்து்றையில் 
தகுதி ்வாயநத ்ட்டதாரிே்்ள உரு்வாக்கும் 
்வ்ேயில் கோ்்வயில் உள்்ள தமிழ்நாடு 
க்வ்ளாண்்மப ்ல்ே்்லக்ேழேம் 1971ஆம் 
ஆண்டு ் தாடங்ேப்ட்டது. இங்குள்்ள க்வ்ளாண் 
்டிபபுேளில் பி்ளஸ் டூ மதிப்்ண்ேளின 
அடிப்்டயில் மாண்வர்ேள் கசெர்க்ேப்டுகிறைார்ேள். 
அகி்ல இநதிய ஒதுக்கீட்டினகீழ் உள்்ள இடங்ேளுக்கு 
அகி்ல இநதிய அ்ளவில் நு்ழவுத்கதர்வு 
நடத்தப்டுகிறைது.

க்வ்ளாண் ்டிபபுேளில் கசெை உயிரியல் அல்்லது 
தா்வைவியல் மற்றும் வி்லங்கியல் ் ாடங்ேளுடன 
இயற்பியல், க்வதியியல் ்ாடபபிரிவுே்்ளயும் 
எடுத்துப ் டித்திருக்ே க்வண்டும். பி்டக். ் டிபபில் 
கசெை விரும்புக்வார் ேணிதத்்தயும் ஒரு ் ாடமாே 
எடுத்துப ்டித்திருக்ே க்வண்டும். 

க்வ்ளாண் து்றைப ் டிபபுே்்ளப ் டித்த்வர்ேளுக்கு 
அைசுத் து்றைேளிலும் ்வங்கிேளிலும் தனியார் 
க்வ்ளாண் நிறு்வனங்ேளிலும் உை நிறு்வனங்ேளிலும், 
க்வ்ளாண் ேருவி தயாரிபபு நிறு்வனங்ேளிலும் 
க்வ்்ல கி்டக்கும். ்வனவியல் ்டித்த 
மாண்வர்ேள் இநதியன ்ாைஸ்ட் செர்வீஸ் 
கதர்்்வ எழுத்லாம். க்வ்ளாண் து்றை சொர்நத 

ேப்லில் கேபடனாே க்வண்டும் எனறைால் பிஎஸ்சி நாட்டிேல் 
செயினஸ் ்டிப்்ப ்டிக்ே க்வண்டும். பி்ளஸ் டூ ்வகுபபில் 
இயற்பியல், ேணிதம், க்வதியியல் ்ாடபபிரிவுே்்ள எடுத்துப 
்டித்த மாண்வர்ேள் இநத மூனறு ஆண்டு ் டிபபில் கசெை்லாம். 
இப்டிபபில் கசெரும் மாண்வர்ேளுக்கு உடற்தகுதியும் மனஉறுதியும் 
அ்வசியம். இப்டிபபில் கசெரும் மாண்வர்ேளுக்கு கநர்முேப 
்யிற்சிக்கு முக்கியத்து்வம் அளிக்ேப்டும். இப்டிப்் முடித்த 
மாண்வர்ேளுக்குக் ேப்ல் நிறு்வனங்ேளிலும் து்றைமுேப 
்்ாறுபபுக் ேழேங்ேளிலும் க்வ்்ல கி்டக்கும்.
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்ட்டப்டிபபுே்்ளப ்டித்த மாண்வர்ேள் 
அைசுப ்ணியா்ளர் கதர்்வா்ணயம் நடத்தும் 
கதர்வுேளிலும் ே்லநது்ோள்்ள்லாம். 

தமிழ்நாடு க்வ்ளாண் ் ல்ே்்லக்ேழேத்தில் உள்்ள 
்டிபபுேள்:

l	பிஎஸ்சி (ஆனர்ஸ்) க்வ்ளாண்்ம (Agriculture)

l	பிஎஸ்சி (ஆனர்ஸ்) கதாட்டக்ே்்ல (Horticul-
ture)

l	பிஎஸ்சி (ஆனர்ஸ்) ்வனவியல் (Forestry)

l	பிஎஸ்சி (ஆனர்ஸ்) உணவு, ஊட்டசசெத்து 
மற்றும் உணவு மு்றையியல் (Food, Nutrition 
and Dietetics)

l	பிஎஸ்சி (ஆனர்ஸ்) ் ட்டு ்வ்ளர்பபு (Sericulture)

l	பி.் டக். க்வ்ளாண் ்்ாறியியல் (Agricultural 
Engineering)

l	பி்டக் உணவுத் ் தாழில்நுட்்ம் (Food Tech-
nology)

l	பி்டக் உயிரித் ் தாழில்நுட்்ம் (Biotechnology)

l	பி்டக் எரிசெக்தி மற்றும் சுற்றுபபுறைசசூழல் 
்்ாறியியல் (Energy and Environmental Engi-
neering)

l	பிஎஸ் க்வ்ளாண் ்வர்த்தே கம்லாண்்ம (Agri-
business Management)

மீன வைப் படிப்புகள்
மீன்வ்ளப ்டிபபுேளுக்ோே 2012ஆம் ஆண்டில் 
நாேப்ட்டினத்தில் தமிழ்நாடு மீன்வ்ளப 
்ல்ே்்லக்ேழேம் உரு்வாக்ேப்ட்டது. பி.எஃப.
எஸ்சி. ்டிபபில் கசெை விரும்பும் மாண்வர்ேள்  

பி்ளஸ் டூ ்வகுபபில் உயிரியல் (அல்்லது தா்வைவியல் 
மற்றும் வி்லங்கியல்), இயற்பியல், க்வதியியல் 
ஆகிய்வற்்றை முதன்மப ் ாடங்ே்ளாே எடுத்துத் 
கதர்சசி ் ்ற்றிருக்ே க்வண்டும். மீன்வ்ளம் அல்்லது 
அக்ரிேல்சுைல் பிைாக்டிசெஸ் ் ாடத்தி்ன முக்கியப 
்ாடமாே எடுத்துப ் டித்திருக்கும் ் தாழிற் ் யிற்சி 
(்்வாகேஷனல்) பிரிவு மாண்வர்ேளும் பி.எஃப.
எஸ்சி. ்டிபபில் கசெை விண்ணபபிக்ே்லாம்.

பி.் டக். ்டிபபில் கசெை விரும்பும் மாண்வர்ேள் 
இயற்பியல், க்வதியியலுடன ேணிதத்்தயும் ஒரு 
்ாடமாே எடுத்துப ் டித்திருக்ே க்வண்டும். இநதப 
்டிபபுேளில் கசெை விண்ணபபிக்கும் மாண்வர்ேள், 
பி்ளஸ் டூ மதிப்்ண்ேளின அடிப்்டயில் 
கதர்ந்தடுக்ேப்டு்வார்ேள். 

மீன ்வ்ளத்து்றை இ்ளநி்்லப ்ட்டப்டிபபுேள்:

l	பி.எப.எஸ்சி (Bachelor of Fisheries Science)
l	பி.்டக் பிஷரிஸ் எனஜினியரிங் (Fisheries 

Engineering)
l	பி.் டக் ்கயா ்டக்னா்லஜி (Biotechnology)
l	பி.்டக் புட் ்டக்னா்லஜி (B.Tech. - Food 

Technology)
l	பி.்டக் பிஷரிஸ் அண்ட் நாட்டிக்ேல் 

்டக்னா்லஜி
l	பி்டக். எனர்ஜி அண்ட் எனவிைான்மண்டல் 

எனஜினியரிங் (Energy and Environmental En-
gineering)

l	பிபிஏ பிஷரிஸ் பிசினஸ் கமகனஜ்்மண்ட் 
(Fisheries Business Management)

l	பி.் ்வாக். ஆக்்வாக்ேல்சசெர் B.Voc. (Aquaculture)
l	பி.்்வாக். இனடஸ்ட்ரியல் ஃபிஷ் புைாசெசிங் 

பி்ளஸ் டூ ்வகுபபில் ேணிதம், க்வதியியல், இயற்பியல் 
்தாடர்்ான ் ாடங்ே்்ள எடுத்துப ் டித்த்வர்ேளுக்குக் ே்்ல 
அறிவியல் ேல்லூரிேளில் ் ல்க்வறு ் ட்டப்டிபபுேள் இருப்து 
அ்ன்வரும் அறிநததுதான. ்தாடர்்ான இ்ளநி்்லப 
்ட்டப்டிபபுேளில் கசெை விரும்பு்்வர்ேள் பிசிஏ, பிஎஸ்சி 
ேம்பயூட்டர் செயினஸ், பிஎஸ்சி இன்ர்கமஷன ் டக்னா்லஜி 
்ட்டப்டிபபுேளில் கசெை்லாம். 
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்டக்னா்லஜி (B.Voc. - Industrial Fish Processing 
Technology)

l	பி.்்வாக். இனடஸ்ட்ரியல் ஃபிஷ்ஷிங் 
்டக்னா்லஜி (B.Voc. - Industrial Fishing Tech-
nology)

l	பி.்்வாக். ஆக்்வாட்டிக் அனிமல் ்ஹல்த் 
கமகனஜ்்மண்ட் (B.Voc. - Aquatic Animal 
Health Management)

மீன ்வ்ளத்து்றை ்தாடர்்ான ்டிபபுே்்ளப 
்டித்த்வர்ேளுக்கு மத்திய, மாநி்ல அைசுேளின 
மீன ்வ்ளத்து்றைேளில் க்வ்்லக்குச கசெை்லாம். 
மீன ஏற்றுமதி நிறு்வனங்ேளிலும் மீன ்தனிடும் 
நிறு்வனங்ேளிலும் இறைால் ்ண்்ணே்்ளயும் 
மீன உணவு தயாரிபபு நிறு்வனங்ேளிலும் 
க்வ்்ல்வாயபபுேள் கி்டக்கும்.

கபோறியிைல் படிப்புகள்
சிவில் எனஜினிைரிங

்்ாறியியல் ்டிபபுேளில் முனகனாடிப ்டிபபு 
சிவில் எனஜினீயரிங். நாட்டில் ேட்டடங்ேள், 
சொ்்லேள், ோல்்வாயேள், ் ா்லங்ேள், அ்ணேள், 
்வடிோல்ேள், து்றைமுேங்ேள், விமானத்த்ளங்ேள், 
ையில் க்ாக்கு்வைத்து ்வசெதிேள் க்ானறை 
உள்ேட்ட்மபபு ்வசெதிே்்ள உரு்வாக்கு்வதில் 
சிவில் எனஜினியர்ேளின ்ங்கு முக்கியமானது. 

ேட்டுமானம் குறித்து திட்டமிடு்வதற்ோேவும் 
ேட்டுமானத் ்தாழில்நுட்்ம் ்தாடர்்ாேவும், 
ேட்டுமானப ்்ாருள்ேள் குறித்தும் ேட்டுமான 
்ைாமரிபபு குறித்தும் ்ல்க்வறு விஷயங்ேள் 
சிவில் எனஜினியரிங் மாண்வர்ேளுக்குக் 

ேற்றுத்தைப்டுகினறைன. சிவில் எனஜினியரிங் 
்டித்த்வர்ேள் ஒரு ோ்லத்தில் ்நடுஞசொ்்லத் 
து்றை, ்்ாதுப்ணித்து்றை, ையில்க்வ து்றை 
க்ானறை அைசுப ் ணிே்்ளகய ் ்ரும்்ாலும் நம்பி 
இருக்ே க்வண்டியதிருநதது. ஆனால், தற்க்ாது 
சிவில் எனஜினியரிங் ் டித்த்வர்ேளுக்குத் தனியார் 
து்றைேளிலும் ஏைா்ளமான க்வ்்ல்வாயபபுேள் 
உரு்வாகியுள்்ளன. ேட்டுமானத்து்றையில் 
அனு்்வம் ்்ற்றை பிறைகு, தாங்ேக்ள ேட்டுமான 
நிறு்வனங்ே்்ளத் ் தாடங்ே்லாம். மக்ேள் ் தா்ே 
்வ்ளர்சசிக்கு ஏற்் உள்ேட்ட்மபபு ்வசெதிே்்ள 
ஏற்்டுத்த க்வண்டியது இருப்தால் சிவில் 
எனஜினியரிங் ்டித்த்வர்ேளுக்ோன கத்்வ 
்தாடர்நது இருநது ்ோண்கட இருக்கும்.

ஆர்ககிக்டகசர் 
ேட்டடங்ே்்ளயும், இதை ேட்டுமானங்ே்்ளயும் 
்வடி்வ்மப்து ் ற்றிய ் டிபபுதான ஆர்க்கி்டக்செர் 
எனறு அ்ழக்ேப்டும் ேட்டடக்ே்்ல 
்வடி்வ்மபபுப ்டிபபு, ்்டப்ாற்றைலும் 
்தாழில்நுட்்த் திறைனும் இ்ணநத இப்டிபபில் 
்்டபபுத்திறைன ் ோண்ட மாண்வர்ேள் கசெை்லாம். 
்வ்ைே்்லயில் ்வடி்வ்மக்கும் திறைனுடன 
சிக்ே்லான ்வடி்வ்மபபுே்்ள உள்்வாங்கிக் 
்ோண்டு, புதிய ்வடி்வ்மபபு உரு்வாக்ேவும் 
்தரிநதிருக்ே க்வண்டும். கமலும் ேட்டுமானத்திலும், 
்வடி்வ்மபபிலும் அ்னத்துத் ்தாழில்நுட்் 
விஷயங்ே்்ளயும் ஆர்்வத்கதாடு ேற்றுத் ் தரிநதுக் 
்ோள்்ளக்கூடிய ஆர்்வம் இருக்ே க்வண்டும். 
சுற்றுசசூழல் குறித்த அறிவு இருப்தும் அ்வசியம். 

புைாதனக் ேட்டடங்ே்்ளப ்ாதுோப்து, 
சுற்றுசசூழலுக்கு ஏற்றை கிரீன பில்டிங் ்வடி்வ்மபபு, 
நேை ்வடி்வ்மபபு, நேை திட்டமிடல், ேட்டட 

ஆங்கி்லம், தமிழ், பி்ைஞச உள்்ட ் ல்க்வறு ் மாழிேளில் 
இ்ளநி்்லப ்ட்ட ்வகுபபுேள் உள்்ளன. ்மாழிே்்ளக் 
ேற்்திலும் அநத ்மாழி இ்லக்கியத்்தக் ேற்்திலும் 
ஆர்்வமிக்ே மாண்வர்ேளுக்கு ஏற்றை ்டிபபுேள் இ்்வ. 
்மாழிப ்ாடங்ே்்ளக் ேற்்்வர்ேளுக்கும் ்ை்வ்லான 
க்வ்்ல்வாயபபுேள் உள்்ளன.
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்்வளிப்குதிேளில் புல்்்வளி ்வடி்வ்மபபு 
க்ானறை ்ல்க்வறு ்ணிே்்ளயும் ்செயய 
க்வண்டியதிருக்கும்.

்வணிே ்வ்ளாேங்ேள், அடுக்குமாடிக் குடியிருபபுேள், 
அலு்வ்லே மற்றும் ்தாழில் து்றை ேட்டடங்ேள், 
மருத்து்வம்னேள், கஹாட்டல்ேள், ேல்வி 
நிறு்வனங்ேள் க்ானறு பிைம்மாண்டமான 
்ல்க்வறு ேட்டுமானப ்ணிேள் நடநது 
்வரு்வதால் ஆர்க்கி்டக்ட்டுேளின கத்்வ 
அதிேரித்து ்வருகிறைது. ஆர்கி்டக்செர் ்டிப்் 
முடிப்்வர்ேள், ஆைம்் நி்்லயில் ேட்டுமான 
நிறு்வனங்ேளிலும், ்வடி்வ்மபபு நிறு்வனங்ேளிலும் 
க்வ்்ல கி்டக்கும். இங்கு க்வ்்லயில் கசெர்நது 
உத்திே்்ளக் ேற்றுக்்ோண்டு, தனிகய ஆக்லாசெ்ன 
நிறு்வனங்ே்்ளயும், ேட்டுமான நிறு்வனத்்தயும் 
்தாடங்ே்லாம். மத்திய மற்றும் மாநி்ல அைசுப 
்ணிேளிலும் ஆர்க்கி்டக்செர் ்டித்தர்்வேளுக்கு 
க்வ்்ல்வாயபபு கி்டக்கும். 

ம�வல் ஆர்ககிக்டகசர்
ேப்ல்ேளின ்வடி்வ்மபபு, உரு்வாக்ேம், 
்ைாமரிபபு, ் ழுது நீக்குதல் க்ானறை ் ணிேளுக்கு 
கந்வல் ஆர்க்கி்டக்செர் ்டித்த்வர்ேள் 
கத்்வப்டுகிறைார்ேள். அதற்கேற்றை ்வ்ேயில் 
இ்்டிபபில் கசெரும் மாண்வர்ேளுக்குப 
்ாடத்திட்டம் ்வடி்வ்மக்ேப்ட்டுள்்ளது. 
ேப்ல் ேட்டும் நிறு்வனங்ேள், மீன ்வ்ளத்து்றை, 
ேடல் சொர் ்ணிேளில் கந்வல் ஆர்க்கி்டக்செர் 
்டித்த்வர்ேளுக்கு க்வ்்ல்வாயபபுேள் கி்டக்கும்.

கேககோனிககல் எனஜினீைரிங
்தாழில் உற்்த்தி நிறு்வனங்ேளிலும் 
்ைாமரிபபு நிறு்வனங்ேளிலும் ்மக்ோனிக்ேல் 
எனஜினியர்ேளின ்ங்கு முக்கியமானது. 
இயநதிைங்ேளின ்வடி்வ்மபபு, உரு்வாக்ேம், 
உற்்த்தி, இயக்ேம், ்ைாமரிபபு க்ானறை ்்ல 
நி்்லேளிலும் ் மக்ோனிக்ேல் எனஜினியர்ேளின 
்ணி கத்்வப்டுகிறைது. இயநதிைச சொதனங்ே்்ள 
்வடி்வ்மப்திலும் தயாரிப்திலும் ் மக்ோனிக்ேல் 
எனஜினியர்ேளின ்ங்ேளிபபு முக்கியமானது. 
இப்டிப்்ப ்டித்த்வர்ேளுக்கு அைசுத் 
து்றைேளிலும் ்்ாதுத்து்றை நிறு்வனங்ேளிலும் 
தனியார் து்றைேளிலும் க்வ்்ல கி்டக்கும். 
இநதியன எனஜினியரிங் செர்வீஸ் கதர்்்வ எழுதி 
அைசுப்ணிேளில் கசெை்லாம்.

கேகட�ோனிகஸ்
்மக்ோனிக்ேல் எனஜினியரிங் ்ாடபபிரிவும் 
எ்்லக்ட்ைானிக்ஸ் ்ாடபபிரிவும் இ்ணநத 
புதிய து்றை ்மேட்ைானிக்ஸ். ்மக்ோனிக்ேல் 
எனஜினியரிங் து்றையில் எ்்லக்ட்ைானிக்ஸ் 
து்றையின ் யன்ாடு, நாளுக்கு நாள் அதிேரித்து 
்வருகிறைது. ்மக்ோனிக்ேல், எ்்லக்ட்ைானிக்ஸ், 
ேம்பயூட்டிங் ஆகிய து்றைேளின இ்ணவுதான 
்மேட்ைானிக்ஸ். ஆட்கடா்மா்்ல் 
க்ானறை இயநதிைவியல் ்தாழில்து்றைேளில் 
எ்்லக்ட்ைானிக்ஸ் சொதனங்ேளில் ்யன்ாடு 
அதிேரித்து ்வருகிறைது. எனக்வ, ்மேட்ைானிக்ஸ் 
முக்கியத்து்வம் ்வாயநதாே மாறி்வருகிறைது. 

உற்்த்தித் ்தாழில் நிறு்வனங்ேளிலும் 
ஆட்கடா்மா்்ல் ்தாழில் நிறு்வனங்ேளில் 
மட்டுமல்்லாமல் தே்வல் ்தாழில்நுட்்த் 
து்றையிலும் இப்டிப்்ப ் டித்த மாண்வர்ேளுக்கு 
க்வ்்ல்வாயபபுேள் கி்டக்கினறைன. 

ஆடம்டோகேோ்பல் எனஜினிைரிங
்மக்ோனிக்ேல் எனஜினியரிங் து்றையின 
ஒரு ்குதியாே இருநத ஆட்கடா்மா்்ல் 
எனஜினியரிங், தனித்து்றையாே ்வ்ளர்நது விட்டது.. 
்வாேனங்ே்்ள ்வடி்வ்மப்து, தயாரிப்து, 
இயக்கு்வது, ்வாேன ேருவிேளின ் செயல்்ாடுே்்ளச 
கசொத்ன ் செய்வது, ் ாேங்ே்்ளப ் ்ாருத்து்வது, 
ஏற்்ேனக்வ ் யன்ாட்டில் உள்்ள சொதனங்ே்்ள 
கமம்்டுத்து்வது க்ானறை்வற்்றைப ்ற்றிய 
்டிபபுதான ஆட்கடா்மா்்ல் எனஜினியரிங். 

தற்க்ாது ்வாேன உற்்த்தித் ்தாழில் 
நிறு்வனங்ேளின ்வ்ளர்சசி அதிேரித்து 
்வரு்வதால் ஆட்கடா்மா்்ல் எனஜினியரிங் 
்டித்த்வர்ேளுக்கு ்வாேன உற்்த்தி நிறு்வனங்ேள், 
்ைாமரிபபு நிறு்வனங்ேள், க்ாக்கு்வைத்து 
நிறு்வனங்ேளில் க்வ்்ல கி்டக்கும். ் ாதுோபபுத் 
து்றையிலும் கூட க்வ்்ல்வாயபபுேள் உள்்ளன.

ஏம�ோ�ோடடிககல் எனஜினிைரிங 
விமானங்ே்்ள ்வடி்வ்மப்திலும் ் ைாமரிப்திலும் 
ஏகைாநாட்டிக்ேல் எனஜினியர்ேளின ்ங்கு 
முக்கியமானது. விமானம் செம்்நதமானது 
மட்டுமினறி ஏவுே்ணேள், ைாக்்ேட்டுேள், 
்செயற்்ேக்கோள், விண்்்வளி ஓடங்ேள்...
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ே்்ல, அறிவியல் ேல்லூரிேளில் மாண்வர்ே்்ளக் ே்வரும் 
முக்கியப ்டிபபுேளில் ஒனறு பிஎஸ்சி விஷு்வல் 
ேம்யூனிக்கேஷன. அசசு ஊடேங்ேள், ்தா்்லக்ோட்சி 
நிறு்வனங்ேள், வி்ளம்்ை நிறு்வனங்ேள் உள்ளிட்ட ் ல்க்வறு 
து்றைேளிலும் க்வ்்ல்வாயப்் ்வழங்கும் ்டிபபு இது.

இப்டி ஏகைாநாட்டிக்ேல் எனஜினியரிங் ் டிபபின 
எல்்்லேள் விரி்வ்டநது ்வருகினறைன. இதனால், 
இநதப ் டிபபு ஏகைாஸ்க்ஸ் எனஜினியரிங் ஆே 
விரி்வ்டநது ்வருகிறைது.

அைசு மற்றும் தனியார் விமான நிறு்வனங்ேள், 
விமான ்வடி்வ்மபபு நிறு்வனங்ேள், விண்்்வளி 
ஆயவுத்து்றை, ்ாதுோபபுத்து்றை க்ானறை 
து்றைேளில் ஏகைாநாட்டிக்ேல் எனஜினியரிங் 
்டித்த்வர்ேளுக்கு க்வ்்ல்வாயபபு கி்டக்கும். 
சிறைபபு ்வாயநத ேல்வி நிறு்வனங்ேளில் 
இப்டிப்்ப ்டிக்கும் மாண்வர்ேளுக்கு நல்்ல 
க்வ்்ல்வாயபபு கி்டக்கும். 

எகலகட�ோனிகஸ் அண்ட கம்யூனிகமகஷன 
எனஜினிைரிங

எ்்லக்ட்ைானிக் செர்க்கியூட், டிஜிட்டல் 
எ்்லக்ட்ைானிக்ஸ், டிஜிட்டல் சிக்னல் புைாசெசிங், 
்்வர் எ்்லட்ைானிக்ஸ், ்டலிேம்யூனிகேஷன, 
்மக்கைாபுைாசெர்ஸ், எ்்லட்கைாகமக்னடிக் பீல்டு 
தியரி, ்நட்்்வார்க் அனாலிசிஸ், எ்்லட்ைானிக் 
டி்்வஸ் அண்ட் செர்க்யூட், சிக்னல்ஸ் அண்ட் 
சிஸ்டம்ஸ், ேண்ட்கைால் சிஸ்டம்ஸ், எ்்லட்ைானிக் 
ேம்யூனிகேஷன, ேம்பயூட்டர் ்ண்ட்மனடல், 
ேண்ட்கைால் சிஸ்டம்ஸ், விஎல்எஸ்ஐ, வில்்ஹசடிஎல் 
உள்ளிட்ட ்ாடங்ே்்ளக் ேற்றுத்தரும் து்றை 
எ்்லக்ட்ைானிக்ஸ் அண்ட் ேம்யூனிகேஷன 
எனஜினியரிங். அத்துடன, ேம்பயூட்டர் ் தாடர்்ான 
்ாடங்ேளும் உண்டு. 

இப்டிப்் முடித்த மாண்வர்ேள் எ்்லக்ட்ைானிக்ஸ், 
ேம்யூனிகேஷன து்றைேளில் மட்டுமல்்லாமல், 
தே்வல் ் தாழில்நுட்்த் து்றைேளிலும் க்வ்்லக்குச 
கசெருகிறைார்ேள். ் ்ாதுத்து்றை நிறு்வனம், இநதிய 

விண்்்வளி ஆயவு நிறு்வனம், ் ாதுோபபுத்து்றை 
ஆைாயசசி அ்மபபு, அணுமின நி்்லயங்ேள், 
்தா்்லக்சி, ் தா்்லக்ோட்சி, ் மா்்ல் தயாரிபபு 
மற்றும் கசெ்்வ ்வழங்கும் நிறு்வனங்ேளிலும் 
க்வ்்ல்வாயப்்ப ்்றை்லாம்.

கம்ப்யூட்டர் சயினஸ் அண்ட எனஜினிைரிங
ேம்பயூட்டர் ஹார்டுக்வர், புகைாகிைாமிங் ் மாழிேள், 
்வடி்வ்மபபு, ேம்பயூட்டர் ்நட்்்வார்க்கிங், 
ேம்பயூட்டர் ்வ்ைவியல், ேம்பயூட்டர் ் ்ாறியியல், 
டிஜிட்டல் சிஸ்டம்ஸ் க்ானறை ேம்பயூட்டர் 
து்றைக்குத் கத்்வயான முக்கியப ்ாடங்ேள் 
ேம்பயூட்டர் செயினஸ் மாண்வர்ேளுக்குக் 
ேற்றுத்தைப்டுகினறைன. அதா்வது ேம்பயூட்டர் 
்வடி்வ்மபபு, உரு்வாக்ேம், ்செயல்்ாடுேள் 
ஆகிய து்றைேளில் ேம்பயூட்டர் எனஜினியரிங் 
மாண்வர்ேளுக்குப ்யிற்சி அளிக்ேப்டுகிறைது. 
ேம்பயூட்டர் ்மாழிேளிலும் ேம்பயூட்டர் 
டூல்ேளில் நல்்ல ்யிற்சி உள்்ள மாண்வர்ேளுக்கு 
க்வ்்ல கி்டக்கும். அதனால்தான, ்்ல 
மாண்வர்ேள் ேல்லூரிப ்ாடங்ே்்ளயும் தாண்டி, 
ேம்பயூட்டர் ்தாடர்்ான ்யிற்சிே்்ள எடுத்து 
அதற்ோன சொனறிதழ் கதர்வுே்்ளயும் எழுதித் 
தங்ே்்ள க்வ்்ல்வாயபபுக்குத் தகுதிப்டுத்திக் 
்ோள்கிறைார்ேள். 

இனஃபர்மேஷன க்டகனோலஜி
ேம்பயூட்டர் செயினஸ் எனஜினியரிங் ் டிபபிற்கும் 
ஐ.டி. எனறு அ்ழக்ேப்டும் இனஃ்ர்கமஷன 
்டக்னா்லஜி ்டிபபுக்கும் இ்டகய அதிே 
வித்தியாசெங்ேள் இல்்்ல. ேம்பயூட்டர் தே்வல் 
்தாடர்்ான ் தாழில்நுட்்ங்ேளும் ் யன்ாட்டுக்கு 
ஏற்் அநதத் ் தாழில்நுட்்ங்ே்்ளக் ் ேயாளு்வது 
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எநத மாதிரியான உணவுப்ழக்ேத்்தக் ே்டபபிடிக்ே 
க்வண்டும், கநாயாளிேளுக்கு ஏற்றை உணவு எது என்து க்ானறை 
விஷயங்ே்்ளக் ேற்பிக்கும் ்டிபபு நியூட்ரிஷன அண்ட் 
டயட்டிக்ஸ். பி்ளஸ் டூ ்வகுபபில் உயிரியல் மற்றும் க்வதியியல் 
்ாடபபிரிவுே்்ள எடுத்துப ் டித்த்வர்ேள் இப்டிபபில் கசெை்லாம். 
மருத்து்வம்னேளில் டயட்டிசியனே்ளாேவும், நியூட்ரிஷன 
ஆக்லாசெேர்ே்ளாேவும் க்வ்்லயில் கசெை்லாம்.

குறித்தும் உள்்ள ்டிபபுதான இனஃ்ர்கமஷன 
்டக்னா்லஜி. எனக்வ, நல்்ல ேல்லூரியில் 
ேம்பயூட்டர் செயினஸ் ்டிபபில் இடமில்்்ல, 
ஐ.டி. ் டிபபில் இடம் இருக்கிறைது எனறைால் அதில் 
கசெை்லாம். இப்டிப்்ப ் ்ாறுத்த்வ்ை திறை்ம்ய 
்வ்ளர்த்துக்்ோள்்வது முக்கியம். ்வ்ளர்நது ்வரும், 
்தாடர்நது ்வ்ளைபக்ாகும் முக்கியத் து்றை, 
அதனால், இனஃ்ர்கமஷன ் டக்னா்லஜி ் டித்த 
திறை்மயான மாண்வர்ேளுக்குத் ்தாடர்நது 
க்வ்்ல கி்டத்துக்்ோண்டுதான இருக்கும்.

ம�மனோ க்டகனோலஜி
கநகனா ்டக்னா்லஜி நவீன அறிவியல் 
்தாழில்நுட்்த்தின முக்கியத்து்றையாே 
உரு்்வடுத்து ்வருகிறைது. கநகனா எனறைால் 
கிகைக்ே ்மாழியில் மிேசசிறிய எனறு அர்த்தம். 
கநகனா எனறை ்சொல் 0.000, 000,001 என்்தக் 
குறிக்ேப ்யன்டுத்தப்டுகிறைது. இதிலிருநகத 
கநகனா எனறைால் எவ்வ்ளவு மிேசசிறியது 
என்்தப புரிநது்ோள்்ள முடியும். சூரிய 
ஒளியிலிருநது மினசொைம் தயாரிப்திலிருநது 
உடலில் ்ாதிக்ேப்ட்ட ்செல்்்லச செரி்செய்வது 
்வ்ை கநகனா ்டக்னா்லஜியின ்யன்ாடு 
முக்கியத்து்வம் ்வாயநததாேக் ேருதப்டுகிறைது. 
அறிவியல் மட்டுமல்்லாமல் மருத்து்வத்து்றையிலும் 
முக்கியத்து்வம் ் ்றைத் ் தாடங்கியுள்்ளது கநகனா 
்டக்னா்லஜி.

அ்னத்துத் து்றைேளிலும் நாகனா ் தாழில்நுட்்ப 
்யன்ாடு இருப்தால், கநகனா ்டக்னா்லஜி 
்டித்த்வர்ேளுக்கு நல்்ல க்வ்்ல்வாயபபுேள் 
கி்டக்கும். அைசுத் து்றை நிறு்வனங்ேளிலும் 

தனியார் நிறு்வனங்ேளிலும், மருத்து்வம்னேள், 
மருநது உற்்த்தித் ்தாழிற்சொ்்லேள், ்வாேன 
உற்்த்தி ்மயங்ேள், சொதனங்ேள் உற்்த்தி 
்மயங்ேளில் இநதப ் டிப்்ப ் டித்த்வர்ேளுக்கு 
க்வ்்ல்வாயபபு கி்டக்கும். 

எகலகடரிககல் அண்ட எகலகட�ோனிகஸ் 
எனஜினிைரிங

எ்்லக்ட்ரிக்ேல் அண்ட் எ்்லக்ட்ைானிக்ஸ் 
எனஜினியரிங் ் டிபபில் கசெரும் மாண்வர்ேளுக்கு 
எ்்லக்ட்ரிக்ேல் மற்றும் எ்்லக்ட்ைானிக்ஸ் 
சொதனங்ேள், மின உற்்த்தி அ்மபபுேள், மின 
ஆற்றைல் ்கிர்வு உள்்ட எ்்லக்ட்ரிக்ேல் மற்றும் 
எ்்லக்ட்ைானிக்ஸ் து்றைேளில் உள்்ள ்ாடங்ேள் 
இருக்கும். 

இப்டிப்் முடித்த மாண்வர்ேளுக்கு அணுமின 
நி்்லயங்ேள், நீர்மின நி்்லயங்ேள், அனல்மின 
நி்்லயங்ேள் க்ானறை மின உற்்த்தி நி்்லயங்ேள், 
மினசொை ்வாரியங்ேள் க்ானறை ்ல்க்வறு அைசு 
அ்மபபுேளில் க்வ்்ல்வாயபபு இருக்கிறைது. 
இகதக்ா்ல, எ்்லக்ட்ைானிக்ஸ் ்தாழில் 
நிறு்வனங்ேளிலும் ் ்ாதுத்து்றை நிறு்வனங்ேளிலும் 
தனியார் நிறு்வனங்ேளிலும் க்வ்்ல கி்டக்கும்.

எகலகட�ோனிகஸ் அண்ட 
இனஸ்டருகேனம்டஷன எனஜினிைரிங

எ்்லக்ட்ைானிக்ஸ் ்தாடர்்ான ்டிபபுேளுடன 
மினனணு ்தாழில் நிறு்வனங்ேளில் 
்யன்டுத்தப்டும் சொதனங்ே்்ளப ்ற்றியதும் 
குறித்த ்டிபபுதான எ்்லக்ட்ைானிக்ஸ் அண்ட் 
இனஸ்ட்ரு்மண்கடஷன. எ்்லக்ட்ைானிக்ஸ் 
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்தாடர்்ான சொதனங்ே்்ளத் கத்்வக்கு 
ஏற்் மாற்றி அ்மப்்தயும் அ்வற்றின 
்செய்லாக்ேத்்தக் ேட்டுப்டுத்து்வது குறித்தும் 
ேற்றுத்தரும் ்டிபபு இது. ஒரு தயாரிபபு 
நிறு்வனத்தில் ் செயல்நி்்லக் ேட்டுப்ாடு, செரியான 
்வ்ேயில் மூ்லப்்ாருட்ே்்ளப ் யன்டுத்துதல் 
மற்றும் தானியங்கி மு்றையில் ்செயல்்டுதல் 
க்ானறை ்செயல்்ாடுே்்ளக் ேண்ோணிக்கும் 
்்ாறுபபுடன, ேருவிேளின ்வடி்வ்மபபு, 
ேட்ட்மபபு, தை கசொத்ன, ் ைாமரிபபு, சீர்்செயதல், 
தானியங்கிக் ேருவி்ய இயக்குதல், உற்்த்தி்யக் 
ே்வனித்தல் க்ானறை ்ணிே்்ளயும் ே்வனிக்ே 
க்வண்டியது இருக்கும். அதற்கேற்் இநதப ் டிபபு 
்வடி்வ்மக்ேப்ட்டுள்்ளது.

உற்்த்தி நிறு்வனங்ேள், உயிரி மருநதியல் 
நிறு்வனங்ேள், ையில்க்வ து்றை, விமானப 
க்ாக்கு்வைத்துத் து்றை, ் தா்்லத்்தாடர்புத்து்றை, 
்ாதுோபபுத் து்றை மற்றும் தனியார் 
நிறு்வனங்ேளிலும் எ்்லக்ட்ைானிக்ஸ் அண்ட் 
இனஸ்ட்ரு்மண்கடஷன ்டித்த்வர்ேளுக்கு 
க்வ்்ல்வாயபபு கி்டக்கும்.

இன்டஸ்டரிைல் எனஜினிைரிங
்தாழிற்சொ்்லேளில் உள்்ள இயநதிைங்ே்்ளயும் 
்ணிபுரியும் மனிதர்ே்்ளயும் ்யன்டுத்தி 
உற்்த்தி்யப ்்ருக்கு்வது எப்டி எனறு 
ேற்றுத்தரும் ் டிபபு இனடஸ்ட்ரியல் எனஜினியரிங். 
்மக்ோனிக்ேல் எனஜினியரிங் து்றை்யப 
க்ானறைகத இனடஸ்ட்ரியல் எனஜினியரிங் து்றை 
எனறைாலும், ்தாழிற்சொ்்லேளில் உரு்வாகும் 
்்ாருட்ேளின உற்்த்தி மு்றைேள், அதற்குப 

்யன்டும் சொதனங்ேள், அ்வற்்றை ஆைாயநது 
்தரிவு ் செயயும் ்வழிேள், கம்லாண்்ம ் நறிேள், 
ேம்பயூட்டர் ேட்டுப்ாட்டுச சொதனங்ேள் 
க்ானறை்்வ இனடஸ்ட்ரியல் எனஜினியரிங்கில் 
ேற்றுத்தைப்டுகினறைன. 

அைசுத் து்றை, தனியார் து்றைத் ்தாழிற்சொ்்ல 
ேளிலும் ேனசெல்டனசி நிறு்வனங்ேளிலும் 
இப்டிப்்ப ்டித்த்வர்ேளுக்கு க்வ்்ல 
கி்டக்கும். இனடஸ்ட்ரியல் எனஜினியரிங் 
்டிப்் முடித்தபபிறைகு கமகனஜ்்மண்ட் 
்டிபபுே்்ளப ் டிக்கும் மாண்வர்ேளுக்குத் ் தாழில் 
நிறு்வனங்ேளில் முக்கிய நிர்்வாேப ் ்ாறுபபுே்்ள 
ஏற்கும் ்வாயபபுேள் கி்டக்கும்.

பு�்டக ஷன எனஜினிைரிங
ஒவ்்வாரு ்்ாருள் தயாரிப்்யும் 
திட்டமிட்டு, மு்றைப்டுத்தி, தயாரிபபு 
மு்றைே்்ளச  ் செயல்்டுத்து்வது  
புைடக்   ஷன எனஜினியர்ேளின க்வ்்ல. அதா்வது, 
்்ாறியியல் ்தாழில்நுட்்த்துடன கம்லாண்்ம 
செ்வால்ேளும் ்ோண்ட ்ணி இது. உற்்த்திக்குத் 
கத்்வயான இயநதிைங்ேள் எ்்வ என்திலிருநது 
தயாரிபபுக்ோன மாதிரிே்்ள ்வடி்வ்மத்து கு்றைநத 
்செ்லவில் உற்்த்தி ் செய்வது, அத்ன கசொத்ன 
்செய்வது, மதிபபீடு ் செய்வது க்ானறை ் ணிே்்ள 
கமற்்ோள்்வதற்கு ஏற்்ப ்ாடங்ேள் இருக்கும். 

்்ட்கைாலிய மற்றும் இயற்்ே எரி்வாயு 
நிறு்வனங்ேள், வீட்டுப்்ாருள் தயாரிபபு 
நிறு்வனங்ேள் உள்்ட ்ல்க்வறு உற்்த்தி 
நிறு்வனங்ேளில் இநதப ் டிப்்ப ் டித்த்வர்ேளுக்கு 
க்வ்்ல்வாயபபு கி்டக்கும் 

நாட்டில் ்வ்ளர்நது ்வரும் முக்கியத்து்றை சுற்று்லா. எனக்வ, 
சுற்று்லா செம்்நதமான ்டிபபுே்்ளப ்டிப்துடன, 
்்வளிநாட்டு ்மாழிே்்ளயும் ேற்றுக்்ோள்்்வர்ேளுக்கு 
நல்்ல க்வ்்ல்வாயபபு கி்டக்கிறைது. அத்துடன டூரிஸ்ட் ் ேடு, 
ஏர் டிக்்ேட்டிங் க்ானறை்்வ குறித்த ் யிற்சிப ் டிபபுேளும் 
க்வ்்ல்வாயப்்ப பிைோசெமாக்ே உதவும்.
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கே்�ன எனஜினிைரிங
்யணிேளுக்ோன ேப்ல்ேள், செைக்குே்்ள ஏற்றிச 
்செல்லும் ேப்ல்ேள் ஆகிய்வற்றின இயக்ேம் 
குறித்த ்ல்க்வறு ்யிற்சிே்்ள உள்்ளடக்கியது 
இப்டிபபு. ேப்லில் ்மக்ோனிக்ேல், 
எ்்லக்ட்ரிக்ேல், எ்்லக்ட்ைானிக்ஸ், ேம்பயூட்டர் 
சொர்நத ்ல்க்வறு சொதனங்ே்்ள இயக்ேவும் 
்ழுது்ார்க்ேவும் ேற்றுத்தைப்டும். இப்ாடபபிரிவில் 
மாண்வர்ேளுக்கு ேப்லில் கநைடிப ்யிற்சியும் 
அளிக்ேப்டும். இப்டிபபில் கசெை விரும்பும் 
மாண்வர்ேளுக்கு ்டைக்டர் ்ெனைல் ஆஃப 
ஷிபபிங் விதிமு்றைேளின்டி உடற்தகுதியும் உரிய 
்ார்்்வத் திறைனும் இருக்ேக்வண்டியது அ்வசியம். 
ேப்ல்ேளிலும், ேப்ல் ேட்டும் நிறு்வனங்ேளிலும் 
க்வ்்ல கி்டக்கும்.

கேட்டலர்ஜிககல் எனஜினிைரிங
்ல்க்வறு உக்லாேத் தாதுக்ேளிலிருநது 
உக்லாேங்ே்்ளப பிரித்்தடுத்தல், ்செம்்மப 
்டுத்துதல், உக்லாேங்ே்்ளக் ே்லநது உக்லாேக் 
ே்ல்்வே்்ள உரு்வாக்குதல், ்வடித்்தடுத்தல் 
உள்்ட உக்லாேவியல், ் ்ாறியியல் ் தாடர்்ான 
்ல்க்வறு ்தாழில்நுட்்ங்ேள் இப்டிபபில் 
ேற்றுத்தைப்டும். அைசு ் ்ாதுத்து்றை நிறு்வனங்ேள், 
தனியார் ்தாழிற்சொ்்லேள், ஆயவுக்கூடங்ேள் 
ஆகிய்வற்றில் ்மட்ட்லர்ஜிக்ேல் எனஜினியரிங் 
்டித்த மாண்வர்ேளுக்கு க்வ்்ல கி்டக்கும்.

கேடடீரிைல் சயினஸ் அண்ட எனஜினிைரிங
்யன்ாட்டுக்கு ஏற்றை சொதனங்ே்்ள, உரிய 
்்ாருள்ே்்ளத் தயாரிப்து குறித்த விஷயங்ே்்ளச 
்சொல்லித்தரும் ்டிபபு ்மட்டீரியல் செயினஸ் 
அண்ட் எனஜினியரிங். உக்லாேப ் ்ாருட்ேளின 
இயற்பியல் மற்றும் க்வதியியல் ் ண்புேள் குறித்தும், 
அதன உள் ்வடி்வ்மபபு, கசெர்க்்ே, உள்கூறுேள், 
உக்லாேங்ே்்ள எவ்வாறு பிரித்்தடுப்து, இதை 
்்ாருட்ேக்ளாடு கசெர்த்தும் ்தாழிற்சொ்்லேளில் 
்யன்டுத்து்வது குறித்த ் ல்க்வறு விஷயங்ேள் 
ேற்றுத்தைப்டுகினறைன.

ஒரு ்்ாருள் அதிே ்வலி்ம ்ோண்டதாேவும் 
இருக்ே க்வண்டும். அகத செமயத்தில் கு்றை்வான 
எ்டயுடன இருக்ே க்வண்டும் என்து க்ானறை 
கத்்வக்கு ஏற்் சொதனங்ே்்ள உரு்வாக்கும் 
்்ாறுபபு ் மட்டீரியல் செயினஸ் ் டித்த்வர்ேளுக்கு 
உள்்ளது. விண்்்வளி ஆைாயசசி நிறு்வனம், 
உக்லாேப ் ்ாருள் உற்்த்தி நிறு்வனம், ஆைாயசசி 
நிறு்வனங்ேளில் இப்டிப்்ப ் டித்த்வர்ேளுக்கு 
க்வ்்ல கி்டக்கும்.

்ேனிங எனஜினிைரிங
உக்லாேத் தாது மற்றும் உக்லாேம் அல்்லாத 
்்ாருட்ேளிலிருநது எவ்வாறு உக்லாேத்்தயும், 
திட எரி்்ாரு்்ளயும் பிரித்்தடுப்து குறித்தும், 
அதற்ோன உத்திேள் குறித்தும் ேற்றுத்தரும் ் டிபபு. 
சுைங்ேப ் ்ாறியியல் ் டிப்்ப ் டித்த்வர்ேளுக்கு 

்சென்ன ்வண்டலூருக்கு அருகில் கம்லக்கோட்்டயூரில் 
உள்்ள தமிழ்நாடு உடற்ேல்வி மற்றும் வி்்ளயாட்டுப 
்ல்ே்்லக்ேழேத்தில் பிஎஸ்சி எக்செர்்செஸ் பிஸியா்லஜி., பிஎஸ்சி 
கயாோ, பிபிஇஎஸ், பிபிஏ ஸ்க்ார்ட்ஸ் கமகனஜ்்மண்ட் 
ஆகிய 3 ஆண்டு ்ட்டப்டிபபுேள் உள்்ளன. பிஎஸ்சி 
கயாோ ் டிப்்த் ் தா்்லநி்்லக் ேல்வி மூ்லம் ் டிக்ே்லாம். 
இதுதவிை, வி்்ளயாட்டு ்தாடர்்ான சொனறிதழ், டிப்ளகமா 
்டிபபுே்்ளயும் ்தா்்லநி்்லக் ேல்வி மூ்லம் ்டிக்ே்லாம். 
இதுதவிை வி்்ளயாட்டுக் ேல்வியியல் ேல்லூரிேளிலும் 
வி்்ளயாட்டு ் தாடர்்ான ் டிபபுேள் உள்்ளன. வி்்ளயாட்டில் 
ஆர்்வமிக்ே்வர்ேளும், வி்்ளயாட்டு வீைர்ேளும் வி்்ளயாட்டு 
்தாடர்்ான ்டிபபுே்்ளப ்டிக்ே்லாம்.
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்்ாதுத்து்றை நிறு்வனங்ேளிலும் தனியார் து்றை 
ேனிம ்வ்ள நிறு்வனங்ேளிலும் புவியியல் து்றை 
நிறு்வனங்ேளிலும், ஆைாயசசி நிறு்வனங்ேளிலும் 
க்வ்்ல கி்டக்கும்.

அகரிகல்ச்சு�ல் அண்ட இரிமகஷன 
எனஜினிைரிங

க்வ்ளாண் து்றையில் நவீன ்தாழில்நுட்்ங்ேள் 
்வநதுள்்ள சூழ்நி்்லயில் க்வ்ளாண் மற்றும் ் ாசெனப 
்்ாறியியல் து்றை முக்கியத்து்வம் ் ்ற்றுள்்ளது. 
க்வ்ளாண் உற்்த்தி்ய அதிேரித்தல், ்ாசென 
மற்றும் ்வடிோல் ்வசெதியி்ன கமம்்டுத்துதல், 
நீர்்வ்ள கம்லாண்்ம கமம்்ாடு, மண்்வ்ளத்்தச 
சீர் ்செயதல், க்வ்ளாண் ்தாழில்நுட்்ச 
சொதனங்ேள் மற்றும் ேருவிேளின ்செயல்்ாடு 
மற்றும் ்வடி்வ்மபபு, வி்்ளசசெலுக்குப பிந்தய 
்தாழில்நுட்்ம், வி்வசொயப ் ்ாருட்ே்்ள நீண்ட 
ோ்லத்துக்குப ்ாதுோத்துப ்யன்டுத்துதல், 
க்வ்ளாண் ்ண்்ண கம்லாண்்ம, வி்த 
்தாழில்நுட்்ப ்யன்ாடு, க்வ்ளாண்்மப 
்்ாரு்ளாதாைம் க்ானறை்வற்்றை உள்்ளடக்கியது 
இநதப ்டிபபு.

இதனால் அைசின க்வ்ளாண் து்றை, க்வ்ளாண் 
ஆைாயசசி நிறு்வனங்ேள், ்ாசெனப ்்ாறியியல் 
து்றை, க்வ்ளாண் ேருவி தயாரிபபு நிறு்வனங்ேள், 
்வங்கிேள், க்வ்ளாண் கூட்டுறைவுச செங்ேங்ேள், 
உைம் மற்றும் நீர்ப்ாசெனக் ேருவிேள் தயாரிபபு 
நிறு்வனங்ேள், செர்க்ே்ை ஆ்்லேள் க்ானறை்வற்றில் 
க்வ்்ல்வாயபபு ்்றை்லாம்.

பமைோக்டகனோலஜி
அதிக்வேமான ்வ்ளர்நது ்வரும் முக்கியத் து்றை 
்கயா ்டக்னா்லஜி. க்வ்ளாண் ்தாழில் து்றை, 
உணவு, மருநது தயாரிபபு, க்வதியியல், ்கயா 
புைாடக்ஸ், ் டக்ஸ்்டல், மருத்து்வம், நியூட்ரிஷன, 
சுற்றுசசூழல் ்ாதுோபபு, ோல்ந்ட அறிவியல் 
க்ானறை ்்ல து்றைேளிலும் இது தனனு்டய 
கி்்ளே்்ளப ்ைபபி, அடுத்த ே்ளங்ேளுக்கு 
எடுத்துச ்செனறு க்வேமாே ்வ்ளர்சசி ்்ற்று 
இருக்கிறைது. ்கயா ்டக்னா்லஜி மை்ணு 
்்ாறியியல், உயிரியல் மூ்லக்கூறுவியல், 
உயிர்க்வதியியல், உயிரின ் செல் ் ்ருக்ேம், ் செல் 
உயிரியல் க்ானறை ்ாடங்ேள் இருக்கினறைன. 

்செயற்்ே நுண்ணறிவு என்து, மனிதர்ேள் 
க்ா்லக்வ அறிவுத்திறைன ்ோண்ட, 
சிநதிக்ேக்கூடிய, முடி்்வடுக்ேக்கூடிய ேணினிேள் 
அல்்லது ேணினி நிை்லாக்ேத்்த (புகைாகிைா்ம) 
உரு்வாக்கும் ேணினி அறிவியலின புதிய ்வரு்ே 
்செயற்்ே நுண்ணறிவு எனறு அ்ழக்ேப்டும் 
ஆர்ட்டிபிஷியல் இனடலி்ெனஸ்.

எடுத்துக்ோட்டாே, ்யனாளிேள் கேட்கும் 
தே்வல்ே்்ளத் கதடித்தரும், கேள்விேளுக்குப 
்தில் அளிக்கும் அகமசொனின அ்்லக்சொ, கூகுள் 
அசிஸ்்டண்ட், ்மக்கைாசொபட்டின ோர்டனா 
க்ானறை பிை்்லமான டிஜிட்டல் ் மன்்ாருள்ேள் 
்செயற்்ே நுண்ணறிவு ்தாழில்நுட்்த்தில் 
உரு்வான்்வ. முக்கியமாே, ்யனாளிேளின 
்ழக்ே்வழக்ேங்ே்்ளப புரிநது்ோண்டு, 
அதற்கேற்்ச ்செயல்்ட்டு எதிர்ோ்லத்தில் 
அ்வர்ேள் ைசெ்ன சொர்நத ் ரிநது்ைே்்ள ்வழங்கும் 
திறைன ்்ற்றுள்்ளன. நவீன ஸ்மார்ட்க்ான 
்செயலிேளில், பு்ேப்டங்ேளின ்வண்ணங்ே்்ளப 
பினனணியில் இருக்கும் ் மன்்ாருள் தானாே 
திருத்தி கமம்்டுத்து்வது, கூகுள் க்ானறை கதடு 
இயநதிைங்ேளில் கதடும்க்ாது, கதடல் ் தத்்த 
்டப ்செயயத்து்வங்கியதுகம, அநதப ்தம் 
எனன்வாே இருக்கும் என ் ரிநது்ைக்ேப்டு்வது 
க்ானறை்்வ ்செயற்்ே நுண்ணறிவுத் 
்தாழில்நுட்்த்தினால்தான. 

ேட்ட்மக்ேப்ட்ட அல்்லது ேட்ட்மக்ேப்டாத 
்்ரும்ளவு கசெமிக்ேப்டும் தைவுே்்ள 
ஒருங்கி்ணத்து, ஆைாயநது ்யன்டக்கூடிய 
தைவுே்்ளப பிரித்்தடுத்து கத்்வக்கேற்றை புதிய 
தைவுே்்ள உரு்வாக்கு்வதற்ோன ்வழிமு்றைே்்ளத் 
தரு்வது குறித்த ் தாழில்நுட்் அறிவியல்தான 
தைவு அறிவியல் எனறு அ்ழக்ேப்டும் கடட்டா 
செயினஸ்.

இநதத் ் தாழில்நுட்்ங்ேள் உற்்த்தித் து்றை, இ 
ோமர்ஸ், ்வங்கித் ் தாழில், நிதி, க்ாக்கு்வைத்து, 
சுோதாைம் இப்டி ் ல்க்வறு த்ளங்ேளிலும் சிறைகு 
விரித்து ்வருகிறைது. எனக்வ, எதிர்ோ்லத்தில் இநதப 
்டிபபு கமலும் முக்கியத்து்வம் ்வாயநததாே 
இருக்கும்.
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்கயா ்டக்னா்லஜி ்டித்த மாண்வர்ேளுக்கு 
்ார்மாசூட்டிக்ேல் நிறு்வனங்ேள், க்வ்ளாண் 
நிறு்வனங்ேள், ோல்ந்ட மருத்து்வ அறிவியல் 
நிறு்வனங்ேள், உணவுப ்தனீட்டு நிறு்வனங்ேள், 
ெவுளித்து்றை அ்மபபுேள், ் கயா எரி்்ாருள் 
உற்்த்தி நிறு்வனங்ேள், ்கயா்டக் ஆயவு 
நிறு்வனங்ேள் க்ானறை்வற்றில் க்வ்்ல்வாயபபு 
கி்டக்கும். விபகைா, டி.சி.எஸ்., இனக்ாசிஸ் 
க்ானறை தே்வல் ் தாழில்நுட்் நிறு்வனங்ேள்கூட 
பி.்டக்., ்கயா ்டக்னா்லஜி மாண்வர்ே்்ள 
க்வ்்லக்கு எடுத்துக்்ோள்கினறைன. ்கயா 
்டக்னா்லஜி து்றையில் ஆயவு ்செயயும் 
மாண்வர்ேளுக்கு மத்திய அைசின ேல்வி உதவித் 
்தா்ே கி்டக்கும். 

பமைோகேடிககல் எனஜினிைரிங
இது ் ்ாறியியலும் மருத்து்வமும் ே்லநத ் டிபபு. 
கிளினிக்ேல் எனஜினியரிங், திசுக்ேள் மற்றும் 
மைபு்வழிப ்்ாறியியல், ்மடிக்ேல் இகமஜிங், 
மறு்வாழ்வு ் ்ாறியியல், உடல்கூறு மு்றைேள், ் கயா 
்மக்ோனிக்ஸ், ்கயா அண்ட் ்மட்டீரியல்ஸ் 
க்ானறை ் ாடங்ேள் இருக்கும். இ்்வ அ்னத்தும் 
மருத்து்வ சிகிச்செக்குத் து்ணநிற்்்்வ. 

மருத்து்வக் ேருவிேளின ்வடி்வ்மபபு, உற்்த்தி 
மற்றும் ேருவிேளின இயக்ேத்திற்குத் தகுநதாற்க்ால் 
்மன்்ாருள் உரு்வாக்ேம், ்செயற்்ே 
மு்றையில் இயங்கும் ்வ்ேயில் உடற்்ாேங்ே்்ள 
உரு்வாக்குதல் க்ானறை்வற்றுக்கு ஏற்றை மருத்து்வத் 
்தாழில்நுட்்ங்ே்்ளக் ேற்றுத்தரும் ்டிபபு.

்செயற்்ே மு்றையில் இயங்கும்்வ்ேயில் 
உடற்்ாேங்ே்்ள உரு்வாக்குதல், மூட்டு மற்றும் 

இதை முக்கிய ்ாேங்ே்்ளத் தயாரித்தல் 
ஆகிய ்ணிேளிலும் ்கயா ்மடிக்ேல் 
எனஜினியர்ேளின கசெ்்வ கத்்வப்டும். 
இப்டிப்் முடித்த்வர்ேளுக்கு ோர்ப்கைட் 
மருத்து்வம்னேளிலும் மருத்து்வச சொதனத் 
தயாரிபபு நிறு்வனங்ேளிலும் மருத்து்வக் ேருவி 
ஆைாயசசி நிறு்வனங்ேளிலும் க்வ்்ல கி்டக்கும்.

ககமிககல் எனஜினிைரிங 
்ேமிக்ேல் எனஜினியரிங் தவிர்க்ேமுடியாத 
முக்கியத் து்றை. உைம், ் ்ட்கைாலியப ் ்ாருட்ேள், 
சி்மண்ட், மருநதுேள், ் ்யிண்டுேள், ் செயற்்ே 
நூலி்ழேள் உள்ளிட்ட்வற்்றைத் தயாரிக்ேத் 
கத்்வயான இயநதிைங்ே்்ள ்வடி்வ்மப்து, 
்தாழில்நுட்்ங்ே்்ள உரு்வாக்கு்வது 
உள்ளிட்ட்்வ இப்டிபபின முக்கிய அம்செங்ேள். 
மாசுக்ேட்டுப்ாட்டுத் து்றையிலும் இப்டிப்்ப 
்டிக்கும் மாண்வர்ேளுக்கு அறிமுேம் இருக்கும். 
க்வதியியல் ் ாடத்தில் ஆர்்வமிக்ே மாண்வர்ேளுக்கு 
ஏற்றை ்டிபபு இது.

்்ட்கைாலிய, எரி்வாயு சுத்திேரிபபு நிறு்வனங்ேள், 
உை நிறு்வனங்ேள், ்ார்மாசூட்டிக்ேல்ஸ், 
உைத்்தாழிற்சொ்்லேள், ைப்ர் அண்ட் பி்ளாஸ்டிக் 
்தாழில் நிறு்வனங்ேள், ் ்யிண்ட் மற்றும் ோகித 
உற்்த்தி நிறு்வனங்ேள், ஃபுட் புைாசெசிங் நிறு்வனங்ேள், 
ைசொயன ஆ்்லேள் க்ானறை்வற்றில் ்ேமிக்ேல் 
எனஜினியரிங் ் தாடர்்ான ் டிபபுே்்ளப ் டிக்கும் 
மாண்வர்ேளுக்கு க்வ்்ல கி்டக்கும். அத்துடன 
விண்்்வளி, அணுசெக்தி, ் ாதுோபபுத் து்றைேளிலும் 
க்வ்்ல்வாயபபுேள் உண்டு.

1 முதல் 5ஆம் ்வகுபபு ்வ்ை ் ேயாளும் ் தாடக்ேப ் ள்ளி ஆசிரியர்ே்்ள 
உரு்வாக்கும் ் டிபபு இது. இது இைண்டு ஆண்டுப ் டிபபு. தமிழ்நாட்டில் 
உள்்ள மா்வட்ட ஆசிரியர் ேல்வி மற்றும் ் யிற்சி நிறு்வனங்ேள், ஒனறிய 
ஆசிரியர் ் யிற்சி நிறு்வனங்ேள், அைசு ஆசிரியர் ் யிற்சி நிறு்வனங்ேள், 
உதவி ் ்றும் ஆசிரியர் ் யிற்சி நிறு்வனங்ேள், சுயநிதி ஆசிரியர் ் யிற்சி 
நிறு்வனங்ேளில் இ்டநி்்ல ஆசிரியர் டிப்ளகமா ்டிபபில் அைசு 
ஒதுக்கீட்டின கீழ் உள்்ள இடங்ேளில் பி்ளஸ் டூ ்டித்த மாண்வர்ேள் 
கசெை்லாம். இநத டிப்ளகமா ்டிபபில் கதர்சசி ்்ற்றை்வர்ேள் ஆசிரியர் 
தகுதித் கதர்்்வ எழுதி கதர்சசி ் ்று்வதன மூ்லம் அைசுப ் ள்ளிேளில் 
ஆசிரியைாகும் தகுதி்யப ்்றைமுடியும்.

Uyar Kalvi - Book - CR-4.indd   123 4/19/2022   10:04:49 PM

DRAFT



கபடம�ோலிைம் ரீ்பனிங அண்ட கபடம�ோ 
ககமிககல் எனஜினிைரிங

்்ட்கைாலியம் மற்றும் இயற்்ே ்வாயு பிரித்்தடுபபு, 
உற்்த்தி, சுத்திேரிபபு மற்றும் உ்ரிப ் ்ாருட்ேள் 
தயாரிபபு, ்்ட்கைாலியம் எடுப்தற்ோன 
ேருவிேள், அதன ்செயல்்ாடுேள், சுத்திேரிபபு 
மு்றைேள், அதற்ோன ேருவிேளின ் செயல்்ாடுேள் 
குறித்தும் இப்டிபபில் மாண்வர்ேளுக்குக் 
ேற்றுத்தைப்டுகிறைது. உ்ல்ேங்கிலும் ் ்ட்கைாலியம் 
மற்றும் ்்ட்கைாலியம் சொர்நத ்்ாருட்ேளின 
கத்்வயும், ்யன்ாடும் அதிேரித்திருப்தால் 
இநதப ் டிப்்ப ் டிப்்வர்ேளுக்கு பிைோசெமான 
்வாயபபுேள் ோத்திருக்கினறைன. இப்டிப்்ப 
்டித்து முடிக்கும் மாண்வர்ேளுக்கு ் ்ட்கைாலியம், 
இயற்்ே எரி்வாயு நிறு்வனங்ேளில் நல்்ல 
க்வ்்ல்வாயபபு கி்டக்கும். ்்வளிநாடுேளில் 
உள்்ள ்்ட்கைாலிய நிறு்வனங்ேளிலும் 
க்வ்்ல்வாயப்்ப ்்றைமுடியும்.

க்டகஸ்்்டல் க்டகனோலஜி
்டக்ஸ்்டல் ்டக்னா்லஜி ்டிபபில் கசெரும் 
மாண்வர்ேளுக்கு நூல் தயாரிபபு, நூல்ே்்ள 
்்வண்்மயாக்குதல், மிளிை ்்வத்தல், ஆ்ட 
உரு்வாக்ேம், சொயம் க்ாடுதல், ்செயற்்ே 
இ்ழே்்ளத் தயாரித்தல் உள்ளிட்ட ெவுளித் 
்தாழில்நுட்்ங்ேள் ேற்றுத்தைப்டுகினறைன. 
அத்துடன ெவுளித் ்தாழில்நுட்்த்து்றையில் 
ேம்பயூட்டரின ்யன்ாட்டுக்ோன ்தாழில் 
நுட்்ங்ேளும் ேற்றுத்தைப்டும்.

்டயிங், ஃபினிஷிங், ் டக்னிக்ேல் செர்வீசெஸ், ரிசெர்ச 
அண்ட் ்ட்வ்லப்மண்ட் என ெவுளித்்தாழில் 
நிறு்வனங்ேளில் ்டக்ஸ்்டல் ்டக்னா்லஜி 
்டித்த்வர்ேளுக்கு க்வ்்ல கி்டக்கும். ரி்்லயனஸ், 
்ாம்க் ்டயிங், கநஷனல் ்டக்ஸ்்டல் 
ோர்ப்கைஷன, ஸ்ரீைாம் ்்்ர்ஸ் உள்ளிட்ட 
்ல்க்வறு ்தாழில் நிறு்வனங்ேள் ்டக்ஸ்்டல் 
்டக்னா்லஜி ் டித்த்வர்ே்்ள க்வ்்லக்கு எடுத்துக் 
்ோள்கினறைன.

�ப்பர் அண்ட பிைோஸ்டிக க்டகனோலஜி 
எனஜினிைரிங

்வாேன உற்்த்தி அதிேரிக்ே, அதிேரிக்ே 
ைப்ரின ்யன்ாடும் ்தாழிற்சொ்்லேளில் 
அதிேரித்திருக்கிறைது. இதனால், ைப்ர் ்தாழில் 
நுட்்மும் முக்கியமான பிரிவுேளில் ஒனறைாே 

திருசசியில் உள்்ள ்ாைதிதாசென 
்ல்ே்்லக்ேழேத்தில் ்வை்லாறு, செமூேவியல் 
ஆகிய ்ாடபபிரிவுேளில் ஐநது ஆண்டு 
ஒருங்கி்ணநத எம்ஏ, ் கயா இன்ர்கமட்டிக்்ஸ, 
்கயா ்மடிக்ேல் செயினஸ், ்்லப செயினசெஸ், 
புவியியல் ஆகிய ்ாடபபிரிவுேளில் ஐநது 
ஆண்டு ஒருங்கி்ணநத எம்எஸ்சி, ேம்பயூட்டர் 
செயினஸ் அண்ட் எனஜினியரிங், ்கயா 
்டக்னா்லஜி, ஜியா்லஜிக்ேல் ்டக்னா்லஜி 
அண்ட் ஜிகயா இன்ர்கமட்டிக்ஸ் ஆகிய 
்ாடபபிரிவுேளில் 6 ஆண்டு ஒருங்கி்ணநத 
எம்்டக் ்டிபபுே்்ளப ்டிக்ே்லாம். 
திரு்நல்க்வலியில் உள்்ள மகனானமணியம் 
சுநதைனார் ்ல்ே்்லக்ேழேத்தில் இயற்பியல், 
க்வதியியல், எ்்லக்ட்ைானிக் மீடியா, 
்கயா ்டக்னா்லஜி, ்ம்ைன செயினஸ், 
எனவிைான்மண்டல் செயினஸ் ஆகிய 
்ாடபபிரிவுேளில் ஒருங்கி்ணநத 5 ஆண்டு 
எம்எஸ்சி ்டிபபுே்்ளப ்டிக்ே்லாம்.
அண்ணா ்ல்ே்்லக்ேழேத்தில் ேம்பயூட்டர் 
செயினஸ், இன்ர்கமஷன ் டக்னா்லஜி ஆகிய 
்ாடபபிரிவுேளில் ஐநது ஆண்டு எம்.எஸ்சி. 
்டிபபுேளில் கசெை விரும்பும் மாண்வர்ேள்,  
பி்ளஸ் டூ கதர்வில் ேணிதம், இயற்பியல், 
க்வதியியல் ் ாடங்ே்்ள எடுத்துப ் டித்திருக்ே 
க்வண்டும். ஒருங்கி்ணநத ஐநது ஆண்டு 
எம்.எஸ்சி. எ்்லக்ட்ைானிக் மீடியா ்டிபபில் 
கசெை விரும்பும் மாண்வர்ேள், பி்ளஸ் டூ 
்வகுபபில் எநதப ் ாடபபிரி்்வயும் எடுத்துப 
்டித்திருக்ே்லாம். 
திரு்வாரூர் மத்தியப ்ல்ே்்லக்ேழேத்திலும் 
ஒருங்கி்ணநத முதுநி்்லப ்டிபபுே்்ளப 
்டிக்ே்லாம்.
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மாறி இருக்கிறைது. இகதக்ா்ல, பி்ளாஸ்டிக் 
் ா்ருள்ேளின உ்கயாேமும் இத்து்றையின 
்தாழில்நுட்்த்்த முக்கியத்து்வம் 
்வாயநததாே மாற்றியுள்்ளது. இதுகுறித்த 
்தாழில்நுட்்ங்ேள், தயாரிபபு மு்றைேள், 
ஏற்்ேனக்வ ்யன்டுத்தப்ட்ட 
்்ாருள்ே்்ள மறுசுழற்சி ்செயது 
்யன்டுத்துதல் உள்ளிட்ட 
்தாழில்நுட்்ங்ே்்ளக் ேற்றுத்தரும் ் டிபபு 
இது. டயர் தயாரிபபில் ைப்ர் முக்கியத்து்வம் 
்வகிப்தால் ஆட்கடா்மா்்ல் 
்தாழிற்சொ்்லேளில் இநதப ்டிப்் 
்டித்த்வர்ேளுக்கு க்வ்்ல கி்டக்கும். 
இகதக்ா்ல, பி்ளாஸ்டிக் ்தாடர்்ான 
்தாழில் நிறு்வனங்ேளிலும் க்வ்்ல 
கி்டக்கும். 

கச�ோமிக கேோழில்நுடபம்
வீட்டு உ்கயாேப ்்ாருட்ேளிலிருநது 
அ்னத்து இடங்ேளிலும் ்செைாமிக் 
்்ாருட்ேளின ்யன்ாடு அதிேரித்து 
்வருகிறைது. எனக்வ, ்செைாமிக் 
்தாழில்நுட்்ப ்டிபபுேளும் 
முக்கியத்து்வம் ் ்றுகினறைன. இது்ற்றிய 
்டிபபுே்்ள ்வழங்கும் ேல்லூரிேளின 
எண்ணிக்்ேயும் கு்றைவு. ்செைாமிக்்ே 
்யன்டுத்திப ் ா்ருட்ே்்ளத் தயாரிக்கும் 
்தாழில்நுட்்ங்ேள் மாண்வர்ேளுக்குக் 
ேற்றுத்தைப்டும். இப்டிப்் முடித்த 
மாண்வர்ேளுக்கு ்்ாதுத்து்றை 
நிறு்வனங்ேள், இநதிய விண்்்வளி 
ஆைாயசசி அ்மபபு, ் ாதுோபபுத் து்றை, 
்ா்ா அணு ஆைாயசசி ் மயம் மற்றும் 
இனஸ்டிட்யூட் ஃ்ார் பி்ளாஸ்மா ரிசெர்ச 
க்ானறை ்ல்க்வறு அ்மபபுேளிலும் 
க்வ்்ல கி்டக்கும்.

கலேர் க்டகனோலஜி
கதால் உற்்த்தியிலும் கதால் ஏற்றுமதியிலும் 
முக்கியத்து்வம் ்வாயநத மாநி்லம் 
தமிழேம். தமிழேத்தில் ் சென்ன, ஆம்பூர், 
்வாணியம்்ாடி, திண்டுக்ேல் க்ானறை்்வ 
கதால் ்தனீட்டுத் ்தாழிலுக்கும் கதால் 
்்ாருள் உற்்த்தித் ்தாழிலுக்கும் 
முக்கியத்து்வம் ்வாயநத நேைங்ே்ளாேத் 
திேழ்கினறைன. 

தமிழே அைசின ் செயதி மக்ேள் ் தாடர்புத்து்றையின 
ேட்டுப்ாட்டினகீழ் ் செயல்்ட்டு ்வரும் எம்.ஜி.ஆர் அைசு 
தி்ைப்டக்ேல்லூரி மற்றும் ் தா்்லக்ோட்சிப ் யிற்சி 
நிறு்வனத்தில் தி்ைப்டத் ் தாழில்நுட்்ம் செம்்நதமாே 
நானகு ஆண்டு இ்ளநி்்ல ்ட்டப்டிபபுே்்ள 
(விஷு்வல் ஆர்ட்ஸ்) ் டிக்ே்லாம். இநத நானகு ஆண்டு 
்ட்டப்டிபபுே்்ளப ்டிக்கும் மாண்வர்ேளுக்கு 
தமிழ்நாடு இ்செ மற்றும் ேவினே்்லப ் ல்ே்்லக்ேழேம் 
்ட்டங்ே்்ள ்வழங்கும்.

ஒளிப்திவு, இயக்ேம் மற்றும் தி்ைக்ே்த எழுதுதல், 
ஒலிப்திவு, ்டத்்தாகுபபு, உயிர்பபூட்டல் மற்றும் 
ோட்சிப்யன (அனிகமஷன அண்ட் விஷு்வல் 
எ்்க்ட்ஸ்), எண்மிய இ்டநி்்ல (டிஜிட்டல் 
இனடர்மீடியட்)ஆகிய ் ாடபபிரிவுேளில் இ்ளநி்்லப 
்ட்டப்டிபபுேள் உள்்ளன.

ஒளிப்திவு (சினிமாட்கடாகிைாபி), எண்மிய இ்டநி்்ல 
(டிஜிட்டல் இனடர்மீடியட்) ஆகிய ்டிபபுேளில் கசெை 
விரும்புக்வார் பி்ளஸ் டூ ்வகுபபில் இயற்பியல், 
க்வதியியல் ் ாடங்ே்்ள முக்கிய ் ாடங்ே்ளாே எடுத்துத் 
கதர்சசி ்்ற்றிருக்ே க்வண்டும். சிறைபபுப ்ாடமாே 
பு்ேப்டம் சொர்நத ் தாழிற்்டிபபுேள் அல்்லது அதற்கு 
இ்ணயான ் டிபபுேள் அல்்லது எ்்லக்ட்ரிக்ேல் அண்ட் 
எ்்லக்ட்ைானிக்ஸ் அல்்லது எ்்லக்ட்ைானிக்ஸ் அண்ட் 
ேம்யூனிக்கேஷன எனஜினியரிங் டிப்ளகமா ் டிபபுேளில் 
கதர்சசி ்்ற்றை்வர்ேளும் இப்டிபபுேளில் கசெை்லாம்.

ஒலிப்திவு (ஆடிகயாகிைாபி) ்ட்டப்டிபபில் கசெை 
விரும்புக்வார், பி்ளஸ் டூ ்வகுபபில் இயற்பியல், 
க்வதியியல் ் ாடபபிரிவுே்்ள எடுத்துப ் டித்திருக்ே 
க்வண்டும். சிறைபபுப ்ாடமாே ்வா்னாலி அல்்லது 
்தா்்லக்ோட்சி அல்்லது உள்நாட்டு மினனணு 
உ்ேைணங்ேள் சொர்நத ்தாழில் ்டிபபுேள் அல்்லது 
அதற்கு இ்ணயான ் டிபபுேள் அல்்லது எ்்லக்ட்ரிக்ேல் 
அண்ட் எ்்லக்ட்ைானிக்ஸ் அல்்லது எ்்லக்ட்ைானிக்ஸ் 
அண்ட் ேம்யூனிக்கேஷன டிப்ளகமா ்டிபபுேளில் 
கதர்சசி ் ்ற்றிருப்்வர்ேளும் இப்டிபபில் கசெை்லாம்.

பி்ளஸ் டூ ்வகுபபில் எநதப ்ாடபபிரி்்வ எடுத்துப 
்டித்திருநதாலும் ்டத்்தாகுபபு (எடிட்டிங்), 
உயிர்பபூட்டல் மற்றும் ோட்சிப்யன (அனிகமஷன 
அண்ட் விஷு்வல் எ்்க்ட்ஸ்) ஆகிய ்டிபபுேளில் 
கசெை்லாம்.
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்்லதர் ்டக்னா்லஜி ்டிபபில் கசெரும் 
மாண்வர்ேளுக்குத் கதால் ் தனிடுதல், ோ்லணிேள் 
மற்றும் கதா்லா்டேள் உள்ளிட்ட கதால் 
்்ாருள்ே்்ள உற்்த்தி ்செயதல், அதற்குப 
்யன்டும் சொதனங்ே்்ள இயக்குதல் உள்ளிட்ட 
கதால் ் தாழில்நுட்்ம் ் தாடர்்ான ் ்ல அம்செங்ேள் 
ேற்றுத்தைப்டுகினறைன. கதால் ் தனீட்டுக் கூடங்ேள், 
கதால் ்தனீட்டுக்குத் கத்்வயான இைசொயனப 
்்ாருள்ே்்ளத் தயாரிக்கும் ஆ்்லேள், கதால் 
ஆயவு நிறு்வனங்ேள், கதால் ்தாழில் ்்ாருள் 

்சென்ன மற்றும் கும்்கோணத்தில் அைசு 
ேவினே்்லக் ேல்லூரிேள் உள்்ளன. ் சென்னயில் 
உள்்ள அைசுக் ேவினே்்லக் ேல்லூரியில் 
ோட்சித் ்தாடர்பு ்வடி்வ்மபபு (விஷு்வல் 
ேம்யூனிகேஷன டி்சென), ்வண்ணக்ே்்ல 
(்்யிண்டிங்), சிற்்க்ே்்ல (ஸ்ேல்பசசெர்), 
சுடுமண் ்வடி்வ்மபபு (இண்டஸ்ட்ரியல் 
டி்சென இன ் செைாமிக்), துகிலியல் ்வடி்வ்மபபு 
(இண்டஸ்ட்ரியல் டி்சென இன ்டக்ஸ்்டல்), 
்திபக்ாவியம் (பிரிண்ட் கமக்கிங்) ஆகிய 
து்றைேளில் நானோண்டு இ்ளங்ேவினே்்ல 
்ட்டப்டிபபுேள் (பி.எப.ஏ) உள்்ளன.
கும்்கோணத்தில் உள்்ள ேவினே்்லக் 
ேல்லூரியில் ோட்சித் ்தாடர்பு ்வடி்வ்மபபு 
(விஷு்வல் ேம்யூனிகேஷன டி்சென), 
்வண்ணக்ே்்ல (்்யிண்டிங்), சிற்்க்ே்்ல 
(ஸ்ேல்பசசெர்) ஆகிய து்றைேளில் நானோண்டு 
இ்ளங்ேவின ே்்ல ்ட்டப்டிபபு உள்்ளன. 
இநதப ் டிபபுேளில் கசெைவிரும்பும் மாண்வர்ேள்  
பி்ளஸ் டூ கதர்வில் கதர்சசி ்்ற்றிருக்ே 
க்வண்டும். 
மாமல்்லபுைத்தில் உள்்ள அைசினர் ேட்டடக்ே்்ல 
மற்றும் சிற்்க்ே்்லக் ேல்லூரியில் டி்ைடிஷனல் 
ஆர்க்கி்டக்செர் ் ாடபபிரிவில் நானகு ஆண்டு 
பி.் டக். ் டிபபில் கசெை விரும்புக்வார் பி்ளஸ் டூ 
்வகுபபில் ேணிதத்்த ஒரு ் ாடமாே எடுத்துத் 
கதர்சசி ்்ற்றிருக்ே க்வண்டும். ேவினே்்ல 
இ்்ளயர் மைபுச சிற்்க்ே்்ல (ேற்சிற்்ம்/ 
சு்தச சிற்்ம்/ மைசசிற்்ம்/ உக்லாேச சிற்்ம்) 
்டிபபுேளிலும் ேவினே்்ல மைபு ஓவியமும் 
்வண்ணமும் ்ாடபபிரிவுேளிலும் பிஎபஏ 
்டிபபுேளில் கசெை விரும்புக்வார் பி்ளஸ் டூ 
்வகுபபில் கதர்சசி ்்ற்றிருக்ே க்வண்டும்.

உற்்த்தி நிறு்வனங்ேளில் இப்டிபபுே்்ளப ் டித்த 
மாண்வர்ேளுக்கு க்வ்்ல கி்டக்கும். 

எனவி�ோனடகேன்டல் எனஜினிைரிங
உ்லேம் முழு்வதும் சுற்றுசசூழல் மாசு ோைணமாே 
ஏற்்டும் ்ாதிபபுேள் அதிேரித்து ்வரும் 
சூழ்நி்்லயில், சுற்றுசசூழல் ்்ாறியியல் 
எனப்டும் எனவிைான்மண்டல் எனஜினியரிங் 
முக்கியத்து்றையாே ்வ்ளர்நது ்வருகிறைது. 
சுற்றுசசூழல் மாசு ஏற்்டு்வ்தத் தடுத்து இயற்்ே 
்வ்ளங்ே்்ளப ்ாதுோப்தற்ோன ேட்டுமான 
திட்டமிடல், ேழிவுப ் ்ாருள் கம்லாண்்ம, நசசுப 
்்ாருள்ே்்ள அேற்றுதல் க்ானறை்வற்றுக்ோே 
்ல்க்வறு ்தாழில்நுட்்ங்ேள் குறித்த இப்டிபபு 
மாண்வர்ேளுக்குக் ேற்றுத்தைப்டுகிறைது. 
இப்டிப்் முடித்த்வர்ேளுக்கு அைசின 
சுற்றுசசூழல் மற்றும் மாசுக் ேட்டுப்ாட்டுத் 
து்றையிலும் சுற்றுசசூழல் ஆயவு நிறு்வனங்ேளிலும், 
அைசு சொைா நிறு்வனங்ேளிலும் க்வதியியல் மற்றும் 
ேனிம நிறு்வனங்ேளிலும் க்வ்்ல கி்டக்கும். 
சுற்றுசசூழலில் ஆர்்வமிக்ே்வர்ேளுக்கு ஏற்றை 
்டிபபு இது.

போர்ேோசூடடிககல் க்டகனோலஜி
இயற்்ே மற்றும் க்வதியியல் ் ்ாருள்ேளிலிருநது 
மருத்து்வ மூ்லக்கூறுே்்ளப பிரித்து மனிதர்ேள் 
்யன்டுத்தும் ்வ்ேயி்லான மருநதுப 
்்ாருள்ே்்ளத் தயாரிக்கும் ் தாழில்நுட்்த்்தக் 
ேற்றுத்தரும் ் டிபபு ் ார்மாசூட்டிக்ேல் ் டக்னா்லஜி. 
மருநதுப ்்ாருள்ேள் தயாரிபபு, உணவு 
மற்றும் அழகு சொதனப ்்ாருள்ேள் தயாரிபபு 
நிறு்வனங்ேளிலும் இப்டிப்்ப ் டித்த்வர்ேளுக்கு 
க்வ்்ல கி்டக்கும். 

ஃபுட க்டகனோலஜி
உண்்வப ்தப்டுத்துதல் குறித்த 
்தாழில்நுட்்ங்ே்்ளக் ேற்றுத்தரும் ் டிபபு ஃபுட் 
்டக்னா்லஜி. தற்க்ாது ே்டேளில் கி்டக்கும் 
இனஸ்டண்ட் ் ழைசெங்ேளும், சூபேளும் செ்மயல் 
்்ாருட்ேளும் இநதத் ்தாழில்நுட்்த்தின 
வி்்ளவுேள்தான. நமது ்வாழ்வில் மிேவும் 
முக்கியத்து்வம் ் ்ற்று்வரும் ஃபுட் ் டக்னா்லஜி 
்டிப்்ப ் டிப்்வர்ேளுக்கு உணவுப ் ்ாருள் 
தயாரிபபு நிறு்வனங்ேளிலும் உணவு ்தனீட்டு 
நிறு்வனங்ேளிலும் க்வ்்ல கி்டக்கும். 
இதுதவிை, குளிர்்ான மற்றும் குடிநீர் தயாரிபபு 
நிறு்வனங்ேளிலும் மத்திய உணவு ஆைாயசசி 
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நி்்லயங்ேளிலும் உணவு தைக் ேட்டுப்ாட்டு 
்மயங்ேளிலும் இநதப ் டிப்் முடித்த்வர்ேளுக்கு 
க்வ்்ல கி்டக்கிறைது.

ஜிமைோ இனபர்மேடடிகஸ்
நி்ல அ்ள்்வ முதல், விண்ணில் ் செயற்்ேக்கோள் 
நி்்லநிறுத்துதல்்வ்ை ஜிகயா இன்ர்கமட்டிக்ஸ் 
்யன்ாடு இருக்கிறைது. ஜிகயா இன்ர்கமட்டிக்ஸ் 
என்து தே்வல் ் தாழில்நுட்்த்துடன கூடிய புவி 
தே்வல் அ்மபபுப பிரிவு எனறு ்சொல்்ல்லாம். 
இநதப ் டிபபில் புவி ்வ்ை்டவியலும், ரிகமாட் 
்செனசிங் எனறை்ழக்ேப்டும் ்தா்்ல உணர்வு 
்ாடங்ேளும் முக்கியத்து்வம் ்்றுகினறைன. 

்ாதுோபபுத் து்றை, நேை நிர்்வாே அ்மபபுேள், 
்தா்்ல உணர்வு ஆைாயசசி அ்மபபுேளிலும் 
க்வ்்ல கி்டக்கும். தற்க்ாது ் ்ல ் மன்்ாருள் 
நிறு்வனங்ேளுக்கு நி்ல ்வ்ை்டவியல் 
சொர்நத திட்டப்ணிேள் கி்டப்தால் ஜிகயா 
இன்ர்மட்டிக்ஸ் ் டித்த்வர்ேளுக்கு ் மன்்ாருள் 
நிறு்வனங்ேளிலும் க்வ்்ல்வாயபபு கி்டக்கும் 
சொத்தியங்ேள் உள்்ளன. இப்டிப்்ப ்டித்து 
முடிப்்வர்ேளுக்கு ் ்ாதுத்து்றை அ்மபபுே்ளான 
இஸ்கைா, கதசிய ் தா்்ல உணர்வு ் மயம், கதசிய 
நி்ல அ்ள்்வத் தே்வல் அ்மபபு, இநதியன 
இனஸ்டிட்யூட் ஆஃப ரிகமாட் ் செனசிங், இநதியக் 
ேடல் தே்வல் ்மயம் (இனோயஸ்), ்வன நி்ல 
அ்ள்்வத் து்றை, புவியியல் து்றை, அறிவியல் 
மற்றும் ்தாழில்நுட்்த் து்றை, ்ாதுோபபுத் 
து்றை, சுற்றுசசூழல் து்றை, கதசிய தே்வலியல் 
்மயம், இநதிய க்வ்ளாண் ஆைாயசசி ்மயம், 
்வானி்்ல ் மயங்ேள், ேனிமத்து்றை, நி்லத்தடி நீர் 
கம்லாண்்மப பிரிவு, க்ரிடர் கம்லாண்்ம, நேை 
கமம்்ாடு, ேட்டுமான ்வடி்வ்மபபு, இநதியப புவி 
ஆயவியல் து்றை, ் ்ட்கைாலியம், ேனிமத்து்றை, 
்ாதுோபபுத் து்றை உள்ளிட்ட ்்ல து்றைேளில் 
க்வ்்ல்வாயபபு கி்டக்கும்.

பிரிண்டிங க்டகனோலஜி
அசசுத் ் தாழில்நுட்்த் து்றையில் ் ட்டப்டிப்்க் 
ேற்றுத்தரும் முனகனாடிக் ேல்வி நிறு்வனம் கிண்டி 
்்ாறியியல் ேல்லூரி. ்தற்ோசியாவிக்லகய 
முதன மு்றையாே பிரிண்டிங் ்டக்னா்லஜியில் 
இ்ளநி்்லப ்ட்டப்டிபபு ்தாடங்ேப்ட்டது 
இங்குதான. அசசுத் ்தாழில்நுட்்ம் எனப்டும் 
பிரிண்டிங் ்டக்னா்லஜி து்றை, ்டிபபில் கசெரும் 
மாண்வர்ேளுக்கு ் ல்க்வறு ்வ்ேயான அசசிடும் 

மு்றைேள், நவீன அசசு மு்றைேளில் ேம்பயூட்டரின 
்யன்ாடு, கமகனஜ்்மண்ட் உள்ளிட்ட ் ல்க்வறு 
அம்செங்ேள் ேற்றுத்தைப்டும். புத்தே ் ்வளியீட்டு 
நிறு்வனங்ேள், க்க்கேஜ், பிரிண்டிங் பிரிவுேள், 
அசசு இயநதிைத் தயாரிபபு நிறு்வனங்ேள், அைசு 
அசசெேங்ேள், இ-்பளிஷிங் நிறு்வனங்ேளில் 
பிரிண்டிங் ் டக்னா்லஜி ் டித்த்வர்ேளுக்கு க்வ்்ல 
கி்டக்கும்.

கம்கபனி கசக�ட்டரி!
நல்்ல க்வ்்ல்வாயப்் ்வழங்ேக்கூடிய ேம்்்னி 
்செக்ைட்டரிஷிப (ACS) ்டிப்் ்வழங்குகிறைது 
இனஸ்டிட்யூட் ஆஃப ேம்்்னி ்செக்ைட்டரிஸ் 
ஆஃப இநதியா (Institute of Company secretaries 
of India) நிறு்வனம். ் சென்ன, நுங்ேம்்ாக்ேத்தில் 
இநத அ்மபபின மண்ட்ல அலு்வ்லேம் உள்்ளது. 

பி்ளஸ் டூ முடித்த மாண்வர்ேள் ஃ்வுண்கடஷன 
்டிபபில் கசெர்நது கதர்சசி ்்றைக்வண்டும். 
அதற்கு அடுத்த நி்்லயான எக்ஸிகியூட்டிவ 
புகைாகிைாம் கதர்வில் கதர்சசி ்்றைக்வண்டும். 
அ்தயடுத்து புை்ஷனல் புகைாகிைாம் கதர்வில் 
கதர்சசி ் ்றைக்வண்டும். எக்ஸிகியூட்டிவ கதர்வில் 
கதர்சசி ் ்ற்றைதும் அல்்லது புைஃ்ஷனல் கதர்வு 
எழுதியதும் 15 மாதங்ேளுக்கு அங்கீேரிக்ேப்ட்ட 
நிறு்வனங்ேளில் ்யிற்சி ்்றைக்வண்டும். 
அ்னத்துப ்யிற்சிே்்ளயும் முடித்துத் 
கதர்வுேளில் கதர்சசி ்்ற்றை மாண்வர்ேள் 
இனஸ்டிட்யூட் ஆஃப ேம்்்னி ்செக்ைட்டரிஸ் 
ஆஃப இநதியா அ்மபபில் ் திவு ் செயத பிறைகு 
ேம்்்னி ்செக்ைட்டரியாேப ்ணிபுரிய்லாம். 
இநதப ்டிபபில் ஆண்டு முழு்வதும் கசெை்லாம். 
ேல்லூரியில் ஏதா்வது ் ட்டப்டிப்்ப ் டித்துக் 
்ோண்கட இநத ேம்்்னி ் செக்ைட்டரி ் டிப்்யும் 
்டிக்ே்லாம். ்ட்டப்டிப்் முடித்த்வர்ேள் 
கநைடியாே இனடர்மீடியட் கதர்்்வ எழுத்லாம்.

ரூ.5 கோடியும் அதற்கு கமலும் மூ்லதனம் 
உள்்ள ேம்்்னிேள், ேட்டாயம் ஒரு ேம்்்னி 
்செக்ைட்டரி்ய நியமிக்ே க்வண்டும் என்து 
ேம்்்னிேள் செட்ட விதி. ரூ. 5 கோடிக்குக் கீகழ 
உள்்ள நிறு்வனங்ேளில் எக்ஸிகியூட்டிவ புகைாகிைாம் 
கதர்வில் கதர்சசி ்்ற்றை மாண்வர்ேள் உதவி 
ேம்்்னி ்செக்ைட்டரியாேப ்ணியில் கசெை்லாம். 
2013ஆம் ஆண்டு ேம்்்னிேள் செட்டத்தின்டி, 
்ங்குச செந்தயில் ் திவு ் செயதுள்்ள நிறு்வனங்ேள், 
்்ாதுத்து்றை நிறு்வனங்ேள், ரூ.10 கோடிக்கு கமல் 
்ங்கு முதலீடு உள்்ள நிறு்வனங்ேளில் முக்கிய 
நிர்்வாகியாே ேம்்்னி ்செக்ைட்டரி இருக்ே 
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க்வண்டும். அதா்வது, நிரு்வாேத் த்்ல்வர், 
த்்ல்மச ்செயல் அதிோரி, இயக்குநர்ேள், 
த்்ல்ம நிதி அதிோரிேளுடன இ்ணநது 
்செயல்்ட க்வண்டியதிருக்கும். 

்்ரிய ்தாழில் நிறு்வனங்ேள் ்்ருகி்வரும் 
இக்ோ்லத்தில் ேம்்்னி ்செக்ைட்டரியின ்ங்கு 
மிேவும் முக்கியமானது. ்தாழில் நிறு்வனத்தின 
செட்ட நிர்்வாகியாே மட்டுமல்்லாமல், நிதி நிர்்வாேம், 
்ணியா்ளர் நிர்்வாேம் க்ானறை ்ல்க்வறு 
து்றைேளிலும் நிர்்வாேம் ்செய்வதில் ேம்்்னி 
்செக்ைட்டரிேளின ்ங்கு முக்கியமானது. 

்செபி, ரிசெர்வ ்வங்கி க்ானறை அைசு அ்மபபுேளின 
விதிமு்றைே்்ளத் ்தாழில் நிறு்வனங்ேள் 
பின்ற்றுகிறைதா என்்தக் ேண்ோணித்து 
ந்டமு்றைப்டுத்து்வதும் ேம்்்னி 
்செக்ைட்டரிேளின ் ணிேளில் அடங்கும். நிர்்வாே 
இயக்குநர்ேளின கூட்டத்தின தீர்மானங்ே்்ள 
்வ்ைய்றை ் செயயவும், அத்ன ஒருங்கி்ணக்கும் 
்ணியும் அ்வர்ேளுக்கு உண்டு. வி்வைங்ேளுக்கு: 
www.icsi.edu

சட்டப்படிப்புகள்
்சென்னயில் உள்்ள தமிழ்நாடு டாக்டர் அம்க்த்ேர் 
செட்டப ் ல்ே்்லக்ேழே ்வ்ளாேத்தில் சீர்மிகு செட்டக் 
ேல்லூரியில் (ஸ்கூல் ஆஃப எக்்ஸ்லனஸ்) பி.ஏ.எல்.
எல்.பி. (ஆனர்ஸ்), பி.ோம். எல்.எல்.பி. (ஆனர்ஸ்) 
பி.பி.ஏ.எல்.எல்.பி. (ஆனர்ஸ்) பி.சி.ஏ. எல்.எல்.பி. 
(ஆனர்ஸ்) ஆகிய ் டிபபுேளில் பி்ளஸ் டூ ் டித்த 
மாண்வர்ேள் கசெை்லாம். 

பி.ஏ.எல்.எல்.பி. (ஆனர்ஸ்) ்டிபபில் பி்ளஸ் டூ 
்வகுபபில் எநதப ்ாடபபிரி்்வயும் எடுத்துப 
்டித்த்வர்ேள் கசெை்லாம். பி.ோம்., எல்.எல்.பி. 
(ஆனர்ஸ்) ் டிபபில் கசெை விரும்பும் மாண்வர்ேள், 
பி்ளஸ் டூ ்வகுபபில் ்வணிேவியல் பிரிவு ் ாடங்ே்்ள 
எடுத்துப ் டித்திருக்ே க்வண்டும். பி.சி.ஏ., எல்.எல்.
பி. (ஆனர்ஸ்) ் டிபபில் கசெை விரும்பும் மாண்வர்ேள் 
பி்ளஸ் டூ ்வகுபபில் ேம்பயூட்டர் செயினஸ் ் ாடத்்த 
ஒரு ்ாடமாே எடுத்துப ்டித்திருக்ே க்வண்டும்.
இதுதவிை, அைசு செட்டக் ேல்லூரிேளில் ஐநது ஆண்டு 
இ்ளநி்்ல செட்டப்டிபபுே்்ளப ்டிக்ே்லாம். 
தமிழ்நாட்டில் செட்டப்டிபபுேளில் பி்ளஸ் டூ 
மதிப்்ண்ேளின அடிப்்டயில் மாண்வர்ேள் 
கசெர்க்ேப்டுகிறைார்ேள்.
கதசியச செட்டப்ள்ளிேள் எனறு அ்ழக்ேப்டும் 
கநஷனல் ்லா ஸ்கூல்ேளில் உள்்ள செட்டப்டிபபுேளில் 
கசெரு்வதற்கு கி்ளாட் எனறை நு்ழவுத்கதர்்்வ 
எழுத க்வண்டும்.
செட்டப ்டிப்்ப ்டித்த மாண்வர்ேள் ்ார் 
ேவுனசிலில் தங்ே்்ள ்வழக்ேறிஞைாேப ்திவு 
்செயது ் ோண்டு, நீதிமனறைங்ேளில் ்வழக்ேறிஞைாேப 
்ணியாற்றை்லாம். செட்ட நிறு்வனங்ேளில் கசெர்நதும் 
்ணி ் செயய்லாம். ் தாழில் நிறு்வனங்ேளில் செட்ட 
ஆக்லாசெேைாேப ்ணி ்செயய்லாம். க்ாட்டித் 
கதர்வுே்்ள எழுதி நீதி்தியாே்லாம். ்வழக்ேறிஞைாே 
அனு்்வம் ் ்ற்றை்வர்ேள், அைசு ்வழக்ேறிஞைாே்லாம்; 
உயர்நீதிமனறை நீதி்தியாே்லாம்; குடி்மப ் ணித் 
கதர்வுே்்ள எழுதி அைசு நிர்்வாேப ் ணிேளிலும் 
கசெை்லாம்.

ஒரு ோ்லத்தில் மாண்வர்ேளிடம் பிை்்லமாே இருநத ் டிபபுேள், ் ோஞசெ ோ்லம் ேழித்து அநதப 
பிை்்லம் இழநதுக்ாகும். ஒரு ்டிபபுக்குத் தற்க்ாது இருக்கும் பிை்்லமும் அநதப ்டிபபில் 
கசெரு்வதற்கு மாண்வர்ேளிடம் இருக்கும் க்ாட்டியும் நானகு ஆண்டுேள் ேழித்து மாறைக்கூடும். 
எனக்வ, எநதப ்டிபபில் மாண்வர்ேள் அதிேம் கசெருகிறைார்ேக்ளா அநதப ்டிபபுக்குத்தான 
மதிபபு இருக்கிறைது எனறு ேருதி அநதப ் டிப்்த் கதர்வு ் செயயாதீர்ேள். ் டிபபில் கசெரு்வதற்கு 
உங்ே்ளது விருப்மும் அதற்கேற்றை திறை்மயும்தான முக்கியம். மற்றை்வர்ேள் கசெருகிறைார்ேள் 
என்தற்ோேத் தங்ேளுக்கு ஆர்்வமில்்லாத ்டிபபுேளில் கசெர்நது ்டிக்ேக்கூடாது என்்த 
மாண்வர்ேளுக்குப புரிய்்வக்ே க்வண்டும்.

பல்மவறு படிப்புகள் குறித்ே ேகவல்களுககு https://naanmudhalvan.tnschools.gov.in 
இ்ணைேைத்்ேப் போர்ககலோம்.
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அ�சுப் பள்ளியில் 6 முேல் 12ஆம் வகுப்பு 
வ்� படித்துள்மைன. கேோழிற படிப்புகளில் 
எனககு அ�சுப் பள்ளி ேோணவர்களுககோன 
7.5 சேவீே இ்டஒதுககீடடினகீழ இ்டம் 
கி்்டககுேோ?

அைசுப ்ள்ளியில் ்டித்த மாண்வர்ேளுக்கு 
மருத்து்வ, ்தாழில் ்டிபபுேளில் 7.5 செதவீத 
இடஒதுக்கீட்டின கீழ் இடஒதுக்கீடு ்வழங்ேப்டுகிறைது. 
அதன்டி, ்ல்ே்்லக்ேழேங்ேள், தனியார் 
ேல்லூரிேள், அைசு உதவி்்றும் ேல்லூரிேள் 
மற்றும் அைசுக் ேல்லூரிேளில் ்வழங்ேப்டும் 
்்ாறியியல், க்வ்ளாண்்ம, ோல்ந்ட மருத்து்வம், 
மீன்வ்ளம், செட்டம் மற்றும் பிறை ்தாழிற் ேல்விப 
்ட்டப்டிபபுேளுக்ோன அைசு ஒதுக்கீட்டு 

இடங்ேளுக்ோன கசெர்க்்ேயில் மாநி்ல அைசுப 
்ள்ளிேளில் 6முதல் 12ஆம் ்வகுபபு்வ்ை ் டித்த 
மாண்வர்ேள் கசெை்லாம்.

்மாத்தப ்டிபபுக் ேட்டணம் (Course  Fee) 
என்து கசெர்க்்ேக் ேட்டணம், ேல்விக் ேட்டணம், 
நூ்லேக் ேட்டணம், இ்ணயக் ேட்டணம், செமூே 
நிதி (Internet and Sociey Charges) ்வ்ளர்சசி நிதி, 
சிறைபபுக் ேட்டணம், ேணினி நிதி, ேல்வி ஊடேச 
கசெ்்வ நிதி (Education Media service Charges) 
்ல்ே்்லக்ேழேக் ே்்ல மற்றும் ் தாழில் கசெ்்வ 
நிதி (University Cultural and Professional Society Fee) 
மாண்வர் வி்த்து மற்றும் மருத்து்வ கசெ்்வ நிதி, 
்திவு மற்றும் கசெர்க்்ேக்ேட்டணம், சொனறிதழ் 
செரி்ார்பபுக் ேட்டணம், ்செஞசிலு்்வச செங்ே 
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உறுபபினர் ேட்டணம் மற்றும் ்ோடி நாள் நிதி 
ஆகிய்வற்்றை உள்்ளடக்கியது. விடுதிக் ேட்டணம் 
என்து நு்ழவுக் ேட்டணம், நிர்்வாேக் ேட்டணம், 
விடுதி அடிப்்ட ்வசெதிக் ேட்டணம் (Hostel ame-
nities Fees), ்வ்ளர்சசிக் ேட்டணம், அ்றை ்வாட்ே, 
மினசொைக் ேட்டணம், ்ாதுோபபு நிதி (Security 
Charges) மற்றும் மாதாநதிை உணவுக் ேட்டணம் 
ஆகிய்வற்்றை உள்்ளடக்கியது

கபோறியிைல் படிப்புகளில் சில படிப்புகளுககு 
சோண்டவிச் (எஸ்.்டபிள்யூ) எனறு 
மபோடடிருககி்றமே?

்வழக்ேமான ்்ாறியியல் ்ட்டப்டிபபுேளுக்கு 
நானகு ஆண்டுேள் ் டிக்ே க்வண்டும். அகதசெமயம், 
்்ாறியியல் சொண்ட்விச ் டிபபுேளுக்ோன ோ்லம் 
5 ஆண்டுேள். இநத ஐநது ஆண்டு ் ்ாறியியல் 
்ட்டப்டிப்்ப ் டிக்கும்க்ாகத கநைடித் ் தாழில் 
்யிற்சிக்கும் ஏற்்ாடுேள் ்செயயப்டுகினறைன 
என்துதான இப்டிபபின தனித்து்வமான 
தன்மயாகும்.

டி்சன படிப்்பப் படிககும் ேோணவர்களுககு 
மவ்லவோய்ப்பு எப்படி?

பி்ளஸ் டூ ் டித்த, ் ்டப்ாக்ேத் திறைனும் ஓவியத் 
திறை்மயும் ்ோண்ட மாண்வர்ேளுக்கு ஏற்றை 
டி்செனிங் ்டிப்்ப ்டிக்கும் திறை்மயான 
மாண்வர்ேள் க்வ்்ல்வாயப்்ப ்ற்றிக் 
ே்வ்்லப்ட க்வண்டியதில்்்ல. திறை்மயான 
மாண்வர்ேளுக்கு ்வ்ளாே கநர்ோணல் (கேம்்ஸ் 
இனடர்வியூ) மூ்லம் நல்்ல க்வ்்ல கி்டத்துக் 
்ோண்டிருக்கிறைது. 

அேமதா்ாத் (ோநதி நேர், ் ்ங்ேளூரு விரி்வாக்ே 
்வ்ளாேங்ேள் உள்்ட), ஆநதிைபபிைகதசெம், 
அரியானா, மத்தியபபிைகதசெம், அசொம் ஆகிய 
இடங்ேளில் கநஷனல் இனஸ்டிட்யூட் ஆஃப 
டி்சென ேல்வி நிறு்வனங்ேள் உள்்ளன. மும்்் 
ஐஐடியிலும் டி்சென ்டிபபு உள்்ளது. இங்கு 
்டிக்கும் ்்ரும்்ா்லான மாண்வர்ேளுக்கு 
வி்ளம்்ை நிறு்வனங்ேள், ்தாழில் உற்்த்தி 
நிறு்வனங்ேள், ஃ்ர்னிசசெர் நிறு்வனங்ேள், ்வர்த்தே 
கமம்்ாட்டு நிறு்வனங்ேள், இனடீரியர் டி்சென 
நிறு்வனங்ேள், சொனிட்டரிக்வர் நிறு்வனங்ேள், 

பி்ளஸ் டூ கதர்வில் ேணிதம், இயற்பியல், 
க்வதியியல் ஆகிய ்ாடபபிரிவுேளில் 
்்ற்றை மதிப்்ண்ேளின அடிப்்டயில் 
்்ாறியியல் ேல்லூரிேளில் மாண்வர்ே்்ளச 
கசெர்ப்தற்ோன தை்வரி்செப ்ட்டியல் 
தயாரிக்ேப்டுகிறைது. அதா்வது ேணிதப 
்ாடத்தில் 100 மதிப்்ண்ேளுக்கு மாண்வர்ேள் 
்்ற்றுள்்ள மதிப்்ண்ேள் எவ்வ்ளவு எனறு 
்ார்க்ே க்வண்டும். இயற்பியல், க்வதியியல் 
ஆகிய இரு ் ாடபபிரிவுே்்ளயும் கசெர்த்து 200 
மதிப்்ண்ேளுக்கு எவ்வ்ளவு எனறு ் ார்க்ே 
க்வண்டும். இநத இைண்்டயும் கசெர்த்து 200 
மதிப்்ண்ேளுக்கு மாண்வர்ேள் எவ்வ்ளவு 
மதிப்்ண்ேள் ் ்ற்றுள்்ளார்ேக்ளா அதுதான 
்்ாறியியல் ்டிபபுேளில் மாண்வர்ேள் 
கசெரு்வதற்ோன ேட் ஆஃப மதிப்்ண்ேள் எனறு 
்சொல்்லப்டும் தகுதி மதிப்்ண்ே்ளாகும். 
இதன அடிப்்டயில்தான கைங்க் ் ட்டியல் 
தயாரிக்ேப்டுகிறைது.

்தாழிற் ் யிற்சிப ் ாடபபிரிவு (் ்வாகேஷனல்) 
மாண்வர்ே்்ளப ் ்ாருத்த்வ்ை ் தாடர்பு்டய 
்ாடத்திற்கு நூறு மதிப்்ண்ேளும் ் தாழிற் 
்யிற்சிப ்ாடத்திற்கு (எழுத்துத் கதர்வு 
மற்றும் ் செயமு்றைத் கதர்்்வச கசெர்த்து) நூறு 
மதிப்்ண்ேளும் கசெர்த்து 200க்கு எவ்வ்ளவு 
மதிப்்ண்ேள் என்தன அடிப்்டயில் 
ேட் ஆஃப மதிப்்ண்ேள் ேணக்கிடப்ட்டு 
தை்வரி்செப ்ட்டியல் தயாரிக்ேப்ட்டுத் 
தனிகய ேவுனசெலிங் ந்ட்்றும்.

பி.ஆர்க். ் டிப்்ப ் ்ாருத்த்வ்ை கநட்டா 
நு்ழவுத்கதர்வில் மாண்வர்ேள் 200-க்கு 
எவ்வ்ளவு மதிப்்ண்ேள் ் ்ற்றிருக்கிறைார்ேள் 
என்துடன பி்ளஸ் டூ கதர்வில் மாண்வர்ேள் 
்்ற்றுள்்ள ்மாத்த மதிப்்ண்ேளில் 
200க்கு எவ்வ்ளவு எடுத்துள்்ளர்ேள் என்தும் 
ேணக்கிடப்ட்டு பி.ஆர்க். தை்வரி்செப 
்ட்டியல் தயாரிக்ேப்ட்டு தனிகய ேவுனசெலிங் 
நடத்தப்டும்.
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ேண்ணாடிப ் ்ாருள்ேள் உற்்த்தி நிறு்வனங்ேள், 
்தா்்லக்ோட்சி நிறு்வனங்ேள்... இப்டிப 
்ல்க்வறு நிறு்வனங்ேளில் நல்்ல ஊதியத்தில் 
க்வ்்ல்வாயபபுேள் கி்டக்கினறைன. பிை்்ல 
்னனாட்டு நிறு்வனங்ேளிலும் க்வ்்ல்வாயப்்ப 
்்றும் மாண்வர்ேளும் இருக்கிறைார்ேள். ் ோஞசெ 
ோ்ல அனு்்வத்துக்குப பிறைகு, தனிகய டி்சென 
நிறு்வனங்ே்்ளத் ்தாடங்கி ்்வற்றிேைமாே 
நடத்தும் திறை்மயான மாண்வர்ேளும் 
இருக்கிறைார்ேள். கநஷனல் இனஸ்டிட்யூட் 
ஆஃப க்ஷன ்டக்னா்லஜி (நிபட்) ேல்வி 
நி்்லயங்ேளில் ஃக்ஷன டி்சென ் டிபபுே்்ளப 
்டித்த்வர்ேளுக்கும் உள்நாட்டிலும் ் ்வளிநாட்டிலும் 
க்வ்்ல்வாயபபுேள் ோத்திருக்கினறைன. 

�ர்சிங டிப்ைமேோ படிப்்பப் படிப்பேறகும் 
�ர்சிங பட்டப்படிப்்பப் படிப்பேறகும் எனன 
வித்திைோசம்? 

பிஎஸ்சி நர்சிங் ்ட்டப்டிபபில் கசெை விரும்பும் 
மாண்வர்ேள் இயற்பியல், க்வதியியல், உயிரியல் 
(அல்்லது தா்வைவியல் மற்றும் வி்லங்கியல்) 
்ாடபபிரிவுே்்ள எடுத்துப ் டித்திருக்ே க்வண்டும். 
இப்டிப்் அைசு மருத்து்வக் ேல்லூரிேளிலும் 
தனியார் மருத்து்வக் ேல்லூரிேளிலும் ் டிக்ே்லாம்.

அைசு ்செவிலியர் ்ள்ளிேளில் நர்சிங் டிப்ளகமா 
்டிபபில் பி்ளஸ் டூ ்டித்த மாணவிேள் மட்டும் 
கசெர்க்ேப்டுகிறைார்ேள். மாணவிேள் தமிழ் 
்மாழி்ய முதல் ் ாடமாே எடுத்துப ் டித்திருக்ே 
க்வண்டியதும் அ்வசியம். 

நர்சிங் டிபக்ளா ் டித்தாலும் செரி, நர்சிங் ் ட்டப்டிபபு 
்டித்தாலும் செரி நர்சொேப ் ணிபுரி்வதற்கு தமிழ்நாடு 
்செவிலியர் மற்றும் தாதியர் ேவுனசிலில் ்திவு 
்செயய க்வண்டியது அ்வசியம். 

பிஎஸ்சி நர்சிங் ்டிபபுக்ோ்லம் நானகு 
ஆண்டுேள். நர்சிங் டிப்ளகமா ்டிபபு மூனறை்ை 
ஆண்டுே்ளாே இருநதது. 2016 ேல்வியாண்டிலிருநது 
இருநது நர்சிங் டிப்ளகமா ்டிபபுக்ோ்லம் ஆறு 
மாதங்ேள் கு்றைக்ேப்ட்டு, மூனறு ஆண்டுே்ளாே 
மாற்றைப்ட்டுள்்ளது.  

டிப்ளகமா, ் ட்டப்டிபபுேளுக்ோன ் ாடங்ேளில் 
அதிே வித்தியாசெம் இல்்்ல. ஊதிய விகிதத்தில் 

நர்சிங் ்ட்டப்டிபபு முடித்த்வர்ேளுக்கு செற்றுக் 
கூடுத்லான ஊதியம் கி்டக்கும். நர்சிங் 
்டித்த்வர்ேளுக்கு நமது நாட்டில் மட்டுமல்்ல, 
்்வளிநாடுேளிலும் நல்்ல க்வ்்ல்வாயபபு 
கி்டத்து விடுகிறைது. ் சென்ன கிண்டியில் உள்்ள 
கிங் இனஸ்டிட்யூட்டில் நர்சிங் அசிஸ்்டனட்  
்டிபபில் ் த்தாம் ்வகுபபில் கதர்சசி ் ்ற்றை்வர்ேள் 
கசெை்லாம். இநத ஓைாண்டு ்டிபபில் கதர்சசி 
்்ற்றை்வர்ேளுக்கும் மருத்து்வம்னேளில் க்வ்்ல 
கி்டக்கும்.

எனககு மபோலீசில் பணிபுரிை விருப்பம். 
அேறகோன உ்டல் ேகுதிகள் எனன எனறு 
கேரிைவில்்ல. அதுகுறித்துக கூ்றவும்

இைண்டாம் நி்்ல ோ்வ்லர்ேள் ்ணிக்கு 
தகுதியு்டய்வர்ே்்ளத் கதர்வு ்செயயும் 
தமிழ்நாடு சீரு்டப ் ணியா்ளர் கதர்வுக் குழுமம் 
அதற்ோன விதிமு்றைே்்ள ்வகுத்துள்்ளது. 
இதற்கு ்த்தாம் ்வகுபபு கதர்சசி ்்ற்றிருக்ே 
க்வண்டும். விண்ணப்தாைர் 18 ்வயது நி்றைவு 
்்ற்றை்வைாேவும் 24 ்வயதுக்கு கமற்்டாத்வைாேவும் 
இருக்ே க்வண்டும். தாழ்த்தப்ட்கடார், 
்ழங்குடியினர் ்வகுப்்ச கசெர்நத்வர்ேள் 18 
்வயது நிைம்பிய்வர்ே்ளாேவும் 29 ்வயதுக்கு 
கமற்்டாத்வைாேவும் இருக்ே க்வண்டும். முனனாள் 
ைாணு்வத்தினர், ஆதை்வற்றை வித்்வேளுக்கும் 
்வயது ்வைம்பில் வி்லக்கு உண்டு. விண்ணபபிக்கும் 
ஆண்ேள் கு்றைநதது 170்செமீ உயைம் உ்டய்வைாே 
இருக்ே க்வண்டும். தாழ்த்தப்ட்கடார் மற்றும் 
்ழங்குடியினர் 167்செமீ உயைம் இருக்ே க்வண்டும். 
மார்்்ளவு அ்னத்து ்வகுபபினருக்கும் 
சொதாைண நி்்லயில் கு்றைநத்ட்செம் 81்செமீ 
இருக்ே க்வண்டும். மூசசெடக்கிய நி்்லயில் 
கு்றைநத்ட்செம் 5்செமீ மார்பு விரி்வாக்ேம் 
இருக்ே க்வண்டும். ்்ண்ேள் கு்றைநத்ட்செம் 
159 ்செமீ உயைம் ்ோண்ட்வர்ே்ளாே இருக்ே 
க்வண்டும். தாழ்த்தப்ட்கடார், ் ழங்குடியினத்்தச 
கசெர்நத ்்ண்ேள் கு்றைநதது 157 ்செமீ உயைம் 
்ோண்ட்வர்ே்ளாே இருக்ே க்வண்டும். இதுகுறித்த 
விரி்வான வி்வைங்ேள் தமிழ்நாடு சீரு்டப 
்ணியா்ளர் கதர்வுக் குழும இ்ணயத்ளத்தில் 
்்வளியிடப்ட்டுள்்ளன. அ்தப ் ார்த்து விரி்வான 
வி்வைங்ே்்ளத் ்தரிநது்ோள்்ள்லாம்.
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�ோன பிைஸ் டூ மேர்வு எழுதியிருககிம்றன. 
ஏர் ம�ோஸ்்டஸ் ஆக விரும்புகிம்றன. அேறகு 
எஙகு படிககலோம்?

விமானத்தில் ்யணம் ்செயயும் ்யணிே்்ள 
்வைக்வற்று இருக்்ேேளில் அமை்்வப்து, உணவு 
்வழங்கு்வது, ்ாதுோபபுக் ே்வசெங்ே்்ள அ்வசெை 
கநைங்ேளில் எப்டி அணி்வது என்்த வி்ளக்கு்வது, 
முதல் உதவி சிகிச்செ க்ானறை்்வ ஏர்கஹாஸ்டஸ் 
எனப்டும் விமானப ் ணிப ் ்ண்ேளின ் ணியாகும். 
்்ல மணி கநை விமானப ்யணத்தில் ்தாடர்நது 
செலிக்ோமல் இனமுேத்துடன ் ணிபுரியும் ஆற்றைலும் 
செமகயாசிதமாேச ்செயல்்டும் திறைனும் இநதப 
்ணிக்கு முக்கியமாேக் ேருதப்டுகினறைன. இநதப 
்ணிக்கு அழோன கதாற்றைம் இருநதால் க்ாதும் 
எனறு நி்னக்ேக் கூடாது. ஆங்கி்ல ் மாழி அறிவு 
முக்கியம். இநதி உள்ளிட்ட இநதிய ் மாழிே்்ளத் 
்தரிநதிருப்து நல்்லது. ் ்வளிநாட்டு ் மாழிேளில் 
நல்்ல ் ரிசசெயம் உள்்ள்வர்ேள் ் ்வளிநாடுேளுக்குச 
்செல்லும் விமானங்ேளில் ் ணியாற்றும் ்வாயப்்ப 
்்றைமுடியும். நல்்ல கதாற்றைம், குறிபபிட்ட உயைம், 
நல்்ல உடற்தகுதி, ்தளி்வான ேண்்ார்்்வ, 
்மாழித்திறைன... க்ானறை ்ல்க்வறு அம்செங்ே்்ளக் 
ேருத்தில் ் ோண்கட விமான நிறு்வனங்ேள் விமானப 
்ணிப ் ்ண்ே்்ளப ் ணிக்குத் கதர்வு ் செயகினறைன. 
கதர்வு ் செயயப்ட்ட்வர்ேளுக்கு அநதநத விமானப 
க்ாக்கு்வைத்து நிறு்வனங்ேக்ள தனிப்யிற்சியும் 
அளித்து க்வ்்லயிலும் கசெர்த்துக் ்ோள்ளும்.

ஏர் கஹாஸ்டஸ் ் ணிக்கு எனத் தனிப்டிபபு எதுவும் 
கி்டயாது. ஏர்கஹாஸ்டஸ் ் ணியில் கசெரு்வதற்கு 
மாணவிே்்ளத் தயார்்டுத்த ் சென்ன உள்ளிட்ட 
்்ல முக்கிய நேைங்ேளில் ்்ல தனியார் ்யிற்சி 
நிறு்வனங்ேள் உள்்ளன. ேல்லூரிேளில் ்ட்டப 
்டிப்்ப ் டிக்கும்க்ாகத ் குதி கநைமாேச கசெர்நது 
இப்யிற்சி்ய முடிக்ே்லாம். உங்ே்ளது ஆர்்வம், 
உடல் தகுதி, ் மாழி ஆற்றைல், திறை்ம ஆகிய்வற்றின 
அடிப்்டயில் ஏர்கஹாஸ்டஸ் ் ணியில் கசெரு்வது 
குறித்து முடிவு ்செயய்லாம்.

பிைஸ் டூ ேமிழ வழியில் கபோறியிைல் படிப்்பப் 
படிககலோம் எனறு நி்னககிம்றன. எனககு 
மவ்ல கி்்டககுேோ?

தமிழ்்வழியில் ் டித்த்வர்ேளுக்கு அைசுப்ணிேளில் 20 

ஒகை மாதிரியான ேட் ஆஃப 
மதிப்்ண்ேள் ்்ற்றை்வர்ேள், ்்லர் 
இருக்கும் சூழ்நி்்லயில் யார் எநத கைங்க் 
எனறு நிர்ணயிக்ேப ் யன்டுத்தப்டும் 
எண்-தான கைண்டம் எண். ஒகை 
விதமான ேட் ஆஃப மதிப்்ண்ே்்ள 
இைண்டு க்ர் ் ்ற்றிருக்கிறைார்ேள் எனறு 
்்வத்துக்்ோள்க்வாம். அதுக்ானறை 
சூழ்நி்்லயில் இைண்டு க்ருக்கும் 
கைங்்ே நிர்ணயிப்து எப்டி? 
அநத இரு மாண்வர்ேளும் ேணிதப 
்ாடத்தில் எவ்வ்ளவு மதிப்்ண்ேள் 
்்ற்றிருக்கிறைார்ேள் எனறு ்ார்க்ே 
க்வண்டும். ேணிதத்திலும் அ்வர்ேள் 
இரு்வரும் ஒகை மதிப்்ண்ே்்ளப 
்்ற்றிருக்கிறைார்ேள் எனறு ்்வத்துக் 
்ோள்க்வாம். அ்தயடுத்து இயற்பியல் 
்ாடத்தில் எவ்வ்ளவு மதிப்்ண்ேள் 
்்ற்றிருக்கிறைார்ேள் என்து 
்ார்க்ேப்டும். அதிலும் ஒனறைாே 
இருநதால் அ்தயடுத்து நானோ்வது 
விருப்ப ் ாடமாே இருக்கும் ேம்பயூட்டர் 
செயினஸ் அல்்லது உயிரியல் ்ாடத்தில் 
்்ற்றுள்்ள மதிப்்ண்ேள் எவ்வ்ளவு 
எனறு ் ார்க்ேப்டும். அதிலும் இரு்வரும் 
ஒகை மதிப்்ண்ேள் ்்ற்றிருநதால், 
அ்வர்ேள் இரு்வைது பிறைநத கததி்யப 
்ார்ப்ார்ேள். அதிலும் இரு்வரும் 
ஒகை கததியில் பிறைநதிருநதால் எனன 
்செய்வது? இதுக்ானறை சூழ்நி்்லயில், 
இநதப பிைசசி்ன்யத் தீர்க்ே ்வரு்வது 
கைண்டம் எண். இது ேம்பயூட்டர் 
மூ்லம் உரு்வாக்ேப்டும் ்த்து இ்லக்ே 
எண்ணாகும். குலுக்ேல் மு்றை்யப 
க்ானறு ேம்பயூட்டர் மூ்லம் இநத எண் 
உரு்வாக்ேப்ட்டு மாண்வர்ேளுக்கு 
்வழங்ேப்டும். இதில் கூடுத்லான எண் 
்வரும் மாண்வர்ேள் கைங்க் அடிப்்டயில் 
முனனுரி்ம ் ்ற்றை்வைாேக் ேருதப்டு்வர். 
இநத கைண்டம் எண் நிர்ணயிக்ேப்ட்ட 
பிறைகுதான ேவுனசெலிங்கிற்ோன கைங்க் 
்ட்டியல் ்்வளியிடப்டுகிறைது.
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செதவீத ஒதுக்கீடு இருக்கிறைது. எனக்வ, ் ்ாறியியல் 
்டிப்்ப ்டித்து முடித்துவிட்டு அைசுப 
்ணிேளில் கசெை முடியும். அத்துடன, தனியார் 
நிறு்வனங்ேளிலும் க்வ்்ல்வாயப்்ப ் ்றை்லாம். 

மகவிபிஒய் கல்வி உேவித்கேோ்க கப்ற 
எனன ேகுதி இருகக மவண்டும்?

அடிப்்ட அறிவியல் ஆைாயசசியில் ஆர்்வமிக்ே 
திறை்மயான மாண்வர்ே்்ள ஊக்குவிக்ே க்வண்டும் 
என்தற்ோே ஒனறிய அைசின அறிவியல் 
்தாழில்நுட்்த் து்றை, கிகஷார் ்்வகியானிக் 
புகைாஸ்தன கயாெனா  (Kishore Vaigyanik Protsahan 
Yojana -KVPY) எனறை ேல்வி உதவி திட்டத்்தச 
்செயல்்டுத்தி ்வருகிறைது. ்்ங்ேளூருவில் 
உள்்ள இநதியன இனஸ்டிட்யூட் ஆஃப செயினஸ் 
(ஐஐஎஸ்சி) ேல்வி நிறு்வனத்தின மூ்லம் இநத 
உதவித் ் தா்ேத் திட்டம் ் செயல்்டுத்தப்டுகிறைது. 
அறிவியல் ் ாடபபிரிவுேளில் இ்ளநி்்லப ் ட்டப 
்டிபபிக்லா அல்்லது ஒருங்கி்ணநத முதுநி்்லப 
்ட்டப்டிபபிக்லா கசெரும் மாண்வர்ேளுக்கு இநத 
உதவித்்தா்ே கி்டக்கும்.

இநத உதவித்்தா்ே ் ்றை 11ஆம் ்வகுபபு, 12ஆம் 
்வகுபபில் அறிவியல் ் ாடபபிரிவுே்்ள எடுத்துப 
்டிக்கும் மாண்வர்ேளும் விண்ணபபிக்ே்லாம். 
்ட்டப்டிபபில் முத்லாண்டில் கசெர்நதுள்்ள 
மாண்வர்ேளும் இநத உதவித்்தா்ே கோரி 
விண்ணபபிக்ே்லாம்.

இநத உதவித்்தா்ேகோரி விண்ணபபிக்கும் 
மாண்வர்ேளுக்கு திறைனறித்கதர்வு (Apti-
tude Test) நடத்தப்டும். இநதத் கதர்வில்  
பி்ளஸ் டூ ் ாடநி்்லயிக்லகய கேள்விேள் இருக்கும். 
்ாடங்ேள் குறித்த புரிதல், ்குப்ாயவுத் திறைன 
ஆகிய்வற்்றைச கசொத்ன ்செயயும் ்வ்ேயில் 
இத்கதர்வில் கேள்விேள் கேட்ேப்டும். ேடநத 
ஆண்டுேளில் கேட்ேப்ட்டக் கேள்வித் 
தாள்ேள் கே.வி.பி.ஒய. இ்ணயத்ளத்தில் 
்்வளியிடப்ட்டுள்்ளன. அத்னப ்ார்த்து 
இத்கதர்வில் எப்டி கேள்விேள் கேட்ேப்டும் 
என்்த மாண்வர்ேள் புரிநது்ோள்்ள்லாம். 
எழுத்துத் கதர்வில் தகுதி்்றும் மாண்வர்ேள், 
கநர்முேத் கதர்வுக்கு அ்ழக்ேப்டு்வார்ேள். அதன 
அடிப்்டயில், இநதக் ேல்வி உதவித்்தா்ே 

்்றை மாண்வர்ேள் கதர்வு ்செயயப்டு்வார்ேள். 

இஸ்ம�ோ �்டத்தும் பல்க்லககைகத்தில்  
பிைஸ் டூ படித்ே ேோணவர்கள் பட்டப்படிப்பில் 
மச�முடியுேோ?

கேை்ள மாநி்லம், திரு்வனநதபுைத்தில் ஐஐஎஸ்டி 
எனப்டும் இநதியன இனஸ்டிட்யூட் ஆப ஸ்க்ஸ் 
செயினஸ் அண்ட் ்டக்னா்லஜி (Indian Institute of 
Space Science and Technology - IIST) ேல்வி நி்்லயம் 
2007-ஆம் ஆண்டு ்தாடங்ேப்ட்டது. 

இங்கு, ஏகைாஸ்க்ஸ் எனஜினியரிங், 
எ்்லக்ட்ைானிக்ஸ் அண்ட் ேம்யூனிக்கேஷன 
எனஜினியரிங் (ஏவியானிக்ஸ்) ஆகிய 
்ாடபபிரிவுேளில் நானகு ஆண்டு பி.்டக். 
்டிபபில் கசெை்லாம். அத்துடன, இங்கு ஐநது 
ஆண்டுேள் இைட்்டப ் ட்டப்டிபபிலும் (டியூயல் 
டிகிரி) கசெை்லாம், அதா்வது, பி.் டக். எனஜினியரிங் 
பிசிக்ஸ் ்டித்துவிட்டு அஸ்ட்ைானமி அண்ட் 
அஸ்ட்கைா பிசிக்ஸ் அல்்லது சொலிட் ஸ்கடட் 
பிசிக்ஸ் ்ாடபபிரிவுேளில் எம்எஸ்சி ்டிபக்ா 
அல்்லது எர்த் சிஸ்டம் செயினஸ் அண்ட் ஆபடிக்ேல் 
எனஜினியரிங் ்ாடபபிரிவுேளில் எம்.்டக். 
்டிபக்ா ்டிக்ே்லாம்.

நிேர்நி்்லப ்ல்ே்்லக்ேழேத்தில் இ்ளநி்்ல 
்்ாறியியல் ்தாழில்நுட்்ப ்டிபபுேளில் 
கசெை விரும்புக்வார், கெஇஇ ்மயின கதர்்்வ 
எழுதித் தகுதி்்ற்று அட்்வானஸ்ட் கதர்விலும் 
தகுதி ்்ற்றிருக்ே க்வண்டும். இங்கு ்டிக்கும் 
மாண்வர்ேளுக்கு ேல்வி உதவித்்தா்ே கி்டக்கும் 
சொத்தியங்ேள் உண்டு.

சோனறிேழில் கபைர் ேோற்றம் கசய்வது எப்படி?
்ள்ளிச சொனறிதழ்ேளில் உள்்ள ் ்யரில் திருத்தம் 
்செயய க்வண்டுமானாலும் செரி இனஷியல் மாற்றைம் 
்செயய க்வண்டுமானாலும் செரி, அதுகுறித்து முதலில் 
்ேெட்டில் ் ்வளியிடு்வதற்கு எழுது்்ாருள் அசசுத் 
து்றை ்வழங்கும் விண்ணப்த்தில் விண்ணபபிக்ே 
க்வண்டும். ் ்யர் மாற்றைத்துக்ோன ோைணத்்தத் 
்தரிவிக்ே க்வண்டும். விண்ணப்த்துடன 
உரிய ேட்டணத்்தச ்செலுத்தக்வண்டும். 
விண்ணப்த்துடன, அதற்குரிய ஆ்வணங்ே்்ள 
்ேெட்டட் அதிோரி ் ே்யாப்த்துடன இ்ணத்து 
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அனுப் க்வண்டும். ்்யர் மாற்றைம் குறித்த 
அறிவிபபு அைசிதழில் (் ேெட்) ் ்வளியிடப்டும். 
அ்த ்்வத்துக்்ோண்டு, அைசுத் கதர்வுேள் 
இயக்ேேத்்த அணுகி சொனறிதழ்ேளிலும் ் ்ய்ை 
அதிோைபூர்்வமாே மாற்றிக்்ோள்்ள்லாம்.

வி்வைங்ேளுக்கு: www.stationaryprinting.tn.gov.in

அறிவிைல் போ்டப்பிரி்வ எடுத்துப் 
படிககலோேோ? அல்லது கபோறியிைல் படிப்்ப 
எடுத்துப் படிப்பது �ல்லேோ?

்டிபபுேளில் தைம் கு்றைநதது, தைம் உயர்நதது 
எனறு எதுவும் இல்்்ல. எநதப ்டிப்்ப 
்டித்தாலும் அநதப ்டிபபில் சிறைநது வி்ளங்கும் 
மாண்வர்ேளுக்கு உயர் ்டிபபுேளுக்ோன 
்வாயபபுேளும் நல்்ல க்வ்்ல்வாயபபுேளும் 
கி்டக்கினறைன. எனக்வ, ்்ாறியியல் ்ட்டப 
்டிப்்ப ்டித்தால்தான க்வ்்ல்வாயபபு 
கி்டக்கும். அறிவியல் ்டிப்்ப ்டித்தால் 
க்வ்்ல்வாயபபுேள் கு்றைவு எனறு ேருத 
க்வண்டாம். அறிவியல் ்டிபபுேளில் கசெர்நது 
்டிக்கும் மாண்வர்ேளுக்கு ஊக்ேமளிக்கும் 
்வ்ேயில் ஐநது ஆண்டு ஒருங்கி்ணநத 
அறிவியல் ்டிபபுேள் உள்்ளன. அறிவியல் 
்டிபபுே்்ள ்வழங்கும் மிேச சிறைநத ேல்வி 

நிறு்வனங்ேளும் இருக்கினறைன. அறிவியல் 
்டிபபுே்்ள எடுத்துப ்டிக்கும் மாண்வர்ே்்ள 
ஊக்குவிக்கும் ்வ்ேயில் ்ல்க்வறு உதவித் 
்தா்ேேளும் ்வழங்ேப்டுகினறைன. அறிவியல் 
்டித்த திறை்ம மிக்ே மாண்வர்ேள் ்தாடர்நது 
்டித்து ஆயவு நிறு்வனங்ேளிலும் ்தாழில் 
நிறு்வனங்ேளிலும் ்ணியாற்றி ்வருகிறைார்ேள். 
அறிவியல் ் ட்டப்டிபபுே்்ளப ் டித்த மாண்வர்ேள் 
்்லர் சொபட்க்வர் து்றைேளிலும் ் ணிபுரிகிறைார்ேள். 
எனக்வ, எநதப ் டிபபில் உங்ேளுக்கு ஆர்்வமும் 
அதற்கேற்றை திறை்மயும் இருக்கிறைகதா அநதப 
்டிபபில் கசெருங்ேள். எநதப ்டிப்்த் கதர்வு 
்செயகிகறைாம் என்்தப க்ா்லக்வ ் டிக்கும் ேல்வி 
நிறு்வனமும் முக்கியம். நல்்ல ேல்வி நிறு்வனத்தில் 
இடம் கி்டத்து விட்டாக்லகய பிைோசெமான 
எதிர்ோ்லத்்த கநாக்கி நீங்ேள் அடி்யடுத்து 
்்வக்கிறீர்ேள் எனறு அர்த்தம். 

கபோருைோேோ�ப் போ்டப்பிரி்வ எடுத்துப் 
படிககும் ேோணவர்களுககு எனன ேோதிரிைோன 
மவ்லவோய்ப்புகள் இருககின்றன? 
்்ாரு்ளாதாைத்தில் ்ட்டம் ்்ற்றை மாண்வர்ேள், 
்வங்கிப ்ணிேளில் கசெை்லாம். ்்ாரு்ளாதாைப 
்ட்டப்டிப்  ்் ்வத்து, இநதியக் குடி்மப ் ணித் 
கதர்வுே்்ளயும் எழுத முடியும். முதுநி்்லப ் ட்டம் 

பள்ளிச் சனான்றிதழ்களில் உள்்ள சபயரில்  
திருததம் சசய்ய நவண்டுமனானனாலும் சரி 
இன்ஷியல் மனாற்றம் சசய்ய  
நவண்டுமனானனாலும் சரி, அதுகுறிதது முதலில் 
ச்கஜடடில் சவளியிடுவதறகு எழுதுசபனாருள் 
அச்சுத துட்ற வழஙகும் விண்ணப்பததில் 
விண்ணப்பிக்்க நவண்டும்
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்்ற்றை்வர்ேள், இனசூைனஸ் நிறு்வனங்ேள், நிதித்து்றை 
நிறு்வனங்ேள், ்ங்குசசெந்த அ்மபபுேளில் 
எோனாமிஸ்ட் அனலிஸ்ட் ்ணியில் கசெை்லாம். 
அத்துடன, இநதியன எக்னாமிக் செர்வீஸ் கதர்வு 
எழுதி ஒனறிய அைசுப ்ணிேளில் கசெை்லாம். 
தமிழ்நாடு அைசுப ் ணியா்ளர் கதர்்வா் ணயம் மூ்லம்  
ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் அசிஸ்்டண்ட் க்வ்்ல்வாயப்்ப 
்்றை்லாம். ்்ாரு்ளாதாைத்தில் உயர்்டிபபுேள் 
முடித்திருநதால், ஆயவு நிறு்வனங்ேளில் ரிசெர்ச 
அகசொசிகயட், ரிசெர்ச அசிஸ்்டண்டாே க்வ்்ல 
்ார்க்ே்லாம். தமிழ்நாடு புள்ளியியல் து்றையிலும் 
க்வ்்ல்வாயபபு கி்டக்கும் சொத்தியங்ேள் உள்்ளன. 
விரிவு்ையா்ளைாே க்வண்டுமானால், ் நட், ஸ்்்லட் 
கதர்வுேளில் கதர்சசி ்்றை க்வண்டும். மத்திய 
நிதி அ்மசசெேம், உ்லே ்வங்கி, ஐஎம்எப, ஆசிய 
்வங்கி க்ானறை நிறு்வனங்ேளில் ்்ாரு்ளாதாைம் 
்டித்த்வர்ேளுக்கு க்வ்்ல்வாயபபுேள் கி்டக்கும். 
ஆயவுப ் டிப்  ்முடித்த்வர்ேளுக்குப ் ா்ரு்ளாதாை 
ஆயவு நிறு்வனங்ேளில் க்வ்்ல கி்டக்கும்.

சிவில் எனஜினிைரிங, ஆர்ககிக்டகசர் 
படிப்புகளில் எந்ேப் படிப்பு மவ்ல 
வோய்ப்புககு உேவிைோக இருககும்? 

சிவில் எனஜினியரிங், நானகு ஆண்டு ்டிபபு. 
ஆர்க்கி்டக்செர் 5 ஆண்டுப ் டிபபு. தமிழ்நாட்டில் 
சிவில் எனஜினியரிங் ் டிபபில் கசெை நு்ழவுத்கதர்வு 
இல்்்ல. பி்ளஸ் டூ மதிப்்ண்ேளின 
அடிப்்டயில் கசெை்லாம். பி.ஆர்க். எனகிறை 
ஆர்க்கி்டக்செர் ்ட்டப்டிபபில் கசெரு்வதற்கு 
கநட்டா எனறை நு்ழவுத்கதர்்்வ எழுத க்வண்டும். 
ஆர்க்கி்டக்செர் என்து ேட்டட ்வடி்வ்மபபு 
குறித்த ்டிபபு. சிவில் எனஜினியரிங் என்து 
ேட்டுமானப ்டிபபு. இதில் எது சிறைநத ்டிபபு 
எனறு ்ார்க்ே க்வண்டியதில்்்ல. உங்ேளுக்கு 
எநதப ் டிபபில் ஆர்்வமும் அதற்கேற்றை திறைனும் 
இருக்கிறைகதா அ்தகய ் டிக்ே்லாம். இநத இைண்டு 
்டிபபுேளில் எ்தப ் டித்திருநதாலும் திறை்மயான 
மாண்வர்ேளுக்கு நல்்ல ்வாயபபுேள் உள்்ளன.

12ஆம் வகுப்பு படித்ேதும் ஆடிட்டர் 
ஆவேறகோன படிப்பில் மச� முடியுேோ?

ே்்ல, ்வணிேவியல் ் ாடபபிரிவுே்்ள எடுத்துப 
்டித்த மாண்வர்ேளுக்கு நல்்ல க்வ்்ல்வாயபபு 

கி்டக்ோதா எனறு கேட்கும் மாண்வர்ேளுக்கும் 
இகதா இருக்கிறைது நல்்ல ்டிபபு எனறு 
்சொல்்லக்கூடிய முக்கியப ்டிபபு சிஏ எனறு 
அ்ழக்ேப்டும் சொர்ட்டர்ட் அக்ேவுண்டனட் 
்டிபபு. பி்ளஸ் டூ ்வகுபபுேளில் ்வணிேவியல், 
ேணக்குப ்திவியல், ்்ாரு்ளாதாைம் க்ானறை 
்ாடபபிரிவுே்்ள எடுத்துப ்டிக்கும் 
மாண்வர்ேளுக்கு ஏற்றை ்டிபபு இது. ்ட்டயக் 
ேணக்ோ்ளர் எனகிறை ஆடிட்டர் ்ணிக்ோன 
்டிபபில் 12ஆம் ்வகுபபு ்டித்த மாண்வர்ேள் 
கநைடியாேச கசெை்லாம். இநதிய ்ட்டயக் 
ேணக்ோ்ளர் அ்மபபு (இனஸ்டியூட் ஆஃப 
சொர்ட்டர்ட் அக்ேவுண்டனஸ் ஆஃப இநதியா). 
நடத்தும் ோமன புைஃபிசியனஸி கதர்்்வ எழுத 
க்வண்டும். இநதத் கதர்வில் தகுதி ் ்று்்வர்ேள், 
அடுத்த நி்்லயான இனடர்மீடியட் ்டிபபுக்குப 
்திவு ் செயய க்வண்டும். இனடர்மீடியட் கதர்வில் 
இைண்டு நி்்லத் கதர்வுே்்ளயும் முழு்மயாே 
முடித்த்வர்ேள் அல்்லது முதல் நி்்லத் கதர்்்வ 
மட்டும் முடித்த்வர்ேள் ஆடிட்டர் அலு்வ்லேத்தில் 
்யற்சியா்ளைாேச கசெர்நது ் ோள்்ள்லாம். ஆடிட்டர் 
அலு்வ்லேத்தில் இைண்ட்ை ஆண்டு ்யிற்சி 
முடித்த்வர்ேள் இறுதி கதர்வு எழுதப ் திவு ் செயது 
அநதத் கதர்்்வ எழுத்லாம். ் ட்டம் ் ்ற்றை்வர்ேள் 
கநைடியாே இனடர்மீடியட் கதர்வு எழுதப ்திவு 
்செயது ்ோள்்ள்லாம். இறுதித்கதர்வு எழுதித் 
கதர்சசி ்்ற்று இநதியப ்ட்டயக் ேணக்ோ்ளர் 
அ்மபபில் ் திவு ் செயது ் ோள்்்வர்ேள் மட்டுகம 
்ட்டயக் ேணக்ோ்ளைாே (ஆடிட்டர்) ் ணி ் செயய 
முடியும். ேணக்குத் தணிக்்ேயா்ளர்ேளுக்கு அைசுத் 
து்றையிலும், தனியார் து்றையில் க்வ்்ல ்வாயபபு 
ோத்திருக்கிறைது. தனியாேவும் ேணக்குத் தணிக்்ே 
ஆக்லாசெ்ன நிறு்வனம் நடத்த்லாம். 

கோஸ்ட அககவுண்டிங படித்ேோல் மவ்ல 
வோய்ப்பு எப்படி?

்தாழில் நிறு்வனங்ே்்ள அறிவியல் 
ரீதியாே நிர்்வாேம் ்செய்வதற்ோே ோஸ்ட் 
அக்ேவுண்டனடுே்்ள உரு்வாக்கு்வதற்ோே 
ஏற்்டுத்தப்ட்ட அ்மபபுதான இனஸ்டிட்யூட் 
ஆஃப ோஸ்ட் அண்ட் ஒர்க்ஸ் அக்ேவுண்டனட்ஸ் 
ஆஃப இநதியா (ஐ.சி.டபிள்யு.ஏ.) 
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ோஸ்ட் அக்ேவுனடனட் ் டிபபில் மூனறுவிதமான 
நி்்லேள் இருக்கினறைன. ஒனறு ்வுண்கடஷன 
கோர்ஸ், இைண்டா்வது இண்டர்மீடியட், மூனறைா்வது 
்்னல் எனறை்ழக்ேப்டும் இறுதி நி்்ல. மூனறு 
நி்்லேளிலும் கதர்சசி்்றை க்வண்டும்.

பி்ளஸ் டூ கதர்வில் கதர்சசி ் ்ற்றுள்்ள மாண்வர்ேள் 
்வுண்கடஷன கோர்ஸில் கசெை்லாம். இனடர்மீடியட் 
முடித்த்வர்ேளுக்கும், இறுதி நி்்லத் கதர்்்வ 
்்வற்றிேைமாே முடித்த்வர்ேளுக்கும் கேம்்ஸ் 
இண்டர்வியூ மூ்லம் க்வ்்ல கி்டக்ே ்வாயபபுேள் 
உள்்ளன. 

பி்ளஸ் டூ ்வகுபபில் அக்ேவுண்டனசி ் ாடபபிரி்்வ 
எடுத்துப ்டித்த மாண்வர்ேளுக்கு ஏற்றை ்டிபபு 
இது. ேல்லூரியில் பி.ோம். க்ானறை ஏதா்வது 
்ட்டப்டிப்்ப ்டித்துக்்ோண்கட, ோஸ்ட் 
அக்ேவுண்டிங் ் டிக்ே்லாம். ஏகதனும் க்வ்்லக்குச 
்செல்்்வர்ேள் கூட, இநதப ் டிப்்ப ் டிக்ே்லாம். 
பிறை ்டிபபுே்்ள க்ா்ல அதிே ்செ்லவு இல்்்ல. 
கு்றைநத ேட்டணத்திக்லகய ்டித்து முடித்து 
விட்லாம். ் டித்து முடித்தவுடன நல்்ல செம்்்ளத்துடன 
க்வ்்லயும் கி்டத்துவிடுகிறைது. 

சிறிய நடுத்தைத் ்தாழில் நிறு்வனங்ேளில் 
அக்ேவுண்டனடுேளின கத்்வ்யக் ேருத்தில் 
்ோண்டு அக்ேவுண்டிங் ் டக்னீஷியன எனறை புதிய 
சொனறிதழ் ் டிப்் இனஸ்டிட்யூட் ஆஃப ோஸ்ட் 
அண்ட் ஒர்க்ஸ் அக்ேவுண்டனட்ஸ் (ஐ.சி.டபிள்யூ.ஏ.) 
்தாடங்கியுள்்ளது. பி்ளஸ் டூ ் டித்த மாண்வர்ேள் 
இதில் கசெை்லாம். இநதச சொனறிதழ் ்டிப்்ப 
்டித்த மாண்வர்ேள், ்தாடர்நது ்டித்து ோஸ்ட் 
அண்ட் கமகனஜ்்மண்ட் அக்ேவுண்டனடுே்ளாே 
(சி.எம்.ஏ.) ஆே்லாம்.

க்ல அறிவிைல் கல்லூரிகளில் 
இைநி்லப் பட்டப்படிப்புகளில் மசருவேறகு 
நு்ைவுத்மேர்வு இருககி்றேோ?

்்ாறியியல், ோல்ந்ட மருத்து்வம், க்வ்ளாண்்ம, 
மீன ்வ்ளம், செட்டம் க்ானறை ் தாழில் ் டிபபுேளில் 
கசெரு்வதற்கு நு்ழவுத்கதர்வு இல்்்ல.  
பி்ளஸ் டூ மதிப்்ண்ேளின அடிப்்டயிக்லகய 
மாண்வர்ேள் கசெர்க்ேப்டுகிறைார்ேள். அகதக்ா்ல, 
ே்்ல அறிவியல் ்டிபபுேளில் கசெரு்வதற்கு 

நு்ழவுத்கதர்வு இல்்்ல. பி்ளஸ் டூ 
மதிப்்ண்ேளின அடிப்்டயில், ே்்ல அறிவியல் 
ேல்லூரிேளில் மாண்வர்ேள் கசெர்க்ேப்டுகிறைார்ேள். 
ே்்ல, அறிவியல் ேல்லூரிேளில் மாண்வர் 
கசெர்க்்ே எப்டி நடத்தப்ட க்வண்டும் 
என்தற்ோன விதிமு்றைே்்ளக் ேல்லூரிக் ேல்வி 
இயக்ேேம் ்வகுத்துள்்ளது. அதன்டி, மாண்வர் 
கசெர்க்்ே ந்ட்்றும். திரு்வாரூரில் உள்்ள 
மத்தியப ்ல்ே்்லக்ேழேம் உள்்ட மத்தியப 
்ல்ே்்லக்ேழேங்ேளில் உள்்ள ே்்ல, அறிவியல் 
்டிபபுேளில் கசெரு்வதற்கும், கநஷனல் ்லா 
ஸ்கூல் எனறு அ்ழக்ேப்டும் கதசியச செட்டப 
்ள்ளிேளில் கசெரு்வதற்கும் அகி்ல இநதிய 
அ்ளவில் நடத்தப்டும் நு்ழவுத்கதர்்்வ எழுத 
க்வண்டியதிருக்கும்.

நு்ைவுத்மேர்வு பயிறசிககு முககிைத்துவம் 
அளிப்பேோ அல்லது பிைஸ் டூ கபோதுத்மேர்வு 
எழுதுவேறகு முககிைத்துவம் அளிப்பேோ? 

நீங்ேள் ்ள்ளியில் ்டிக்கும்க்ாது பி்ளஸ் 
ஒன, பி்ளஸ் டூ ்டிபபுேளுக்குத்தான 
முக்கியத்து்வம் ் ோடுக்ேக்வண்டும். ் ்ாது்வாே 
நு்ழவுத்கதர்வுேளில் கமற்ேண்ட இைண்டு 
்வகுபபுேளில் ேற்றுத்தைப்டும் ்ாடங்ேளில் 
இருநதுதான கேள்விே்்ளக் கேட்கிறைார்ேள். எனக்வ, 
எநதப ்ாடத்்தப ்டித்தாலும் புரிநது்ோண்டு 
்டிக்ேக்வண்டும். அகதசெமயம், நு்ழவுத்கதர்வு 
எழுத க்வண்டிய உயர்ேல்விப ்டிபபுேளில் 
கசெரு்வதற்குத் திட்டமிடும் மாண்வர்ேள் கமல்நி்்லப 
்ள்ளியில் ்டிக்கும்க்ாகத தயாைாகிவிட 
க்வண்டும். அபக்ாதுதான நு்ழவுத்கதர்்்வச 
சிறைப்ாே எதிர்்ோள்்ள முடியும். 

அைசுப ்ள்ளி மாண்வர்ேள், புேழ்்்ற்றை ேல்வி 
நிறு்வனங்ேளில் அறிவியல் ்தாழில்நுட்்ம், 
்்ாறியியல், ே்்ல மற்றும் மருத்து்வம் க்ானறை 
்ாடபபிரிவுேளில் கசெர்நது ேல்வி ்்றை உதவும் 
கநாக்ேத்கதாடு, அ்வர்ேளுக்குத் தைமான ேல்வி 
்வழங்கித் தயார்்டுத்து்வதற்ோே, ேல்வியில் 
பினதங்கிய  மா்வட்டங்ேளில் முனமாதிரிப 
்ள்ளிேள் ்தாடங்ேப்ட்டுள்்ளன.  அைசுப 
்ள்ளிேளில் நனறைாேப ் டிக்ேக்கூடிய மாண்வர்ேள் 
இநத ்வாயப்்ப ்யன்டுத்திக்்ோள்்ள்லாம்.
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நான சிவில் செர்வீஸ் கதர்வு எழுதி ஐஏஎஸ் 
அதிோரியாே க்வண்டும் என்து எனது விருப்ம். 
்ட்டப்டிபபில் எநதப ்ாடபபிரி்்வ எடுத்துப 
்டித்தால் எளிதாேத் கதர்சசி ்்றைமுடியும்? 

இநதியக் குடி்மப ்ணித் கதர்வுே்்ள 
மத்திய அைசுப ்ணியா்ளர் கதர்்வா்ணயம் 
(யுபிஎஸ்சி) நடத்துகிறைது. முதல்நி்்லத் கதர்வு, 
முதன்மத் கதர்வு, ஆளு்மத் கதர்வு  எனறு 
மூனறு ேட்டங்ே்ளாே ந்ட்்றும் இத்கதர்்்வ 
எழுது்வதற்குப ்ட்டப்டிபபுதான தகுதி. பிஇ, 
எம்பிபிஎஸ், பிஎஸ்சி, பிஏ, பிோம் க்ானறை எநதப 
்ட்டப்டிப்்ப ்டித்தாலும் இத்கதர்்்வ 
எழுத்லாம். எனக்வ, உங்ே்ளது திறை்மக்கும் 
தகுதிக்கும் ஆர்்வத்துக்கும் உரிய ்டிபபு எது 
எனறு ேருதுகிறீர்ேக்ளா அநதப ்டிப்்ப 
்டிக்ே்லாம். அகதசெமயம், ்செயதித்தாள்ே்்ளப 
்டிப்து, ் ்ாதுஅறி்்வயும் அடிப்்ட ஆங்கி்ல 
அறி்்வயும் ்வ்ளர்த்துக்்ோள்்வது எனறு அதற்ோன 
தயாரிபபுே்்ளக் ேல்லூரியில் ்டிக்கும்க்ாகத 
்தாடங்கிவிட்லாம். இத்கதர்வு எழுது்வதற்குக் 
ேடின உ்ழபபும், விடாமுயற்சியும் கத்்வ. 
முயற்சி திருவி்னயாக்கும்!

கம்ப்யூட்டர் சயினஸ் படித்ேோல் மவ்ல 
கி்்டககுேோ? இனபர்மேஷன க்டகனோலஜி 
படித்ேோல் மவ்ல கி்்டககுேோ?  எ்ேப் 
படிககலோம்? 

ேம்பயூட்டர் செயினஸ் எனஜினியரிங் ் டிபபிற்கும் 
ஐ.டி. எனறு அ்ழக்ேப்டும் இனஃ்ர்கமஷன 
்டக்னா்லஜி ்டிபபுக்கும் இ்டகய அதிே 
க்வறு்ாடுேள் இல்்்ல. ேம்பயூட்டர்  ்வடி்வ்மபபு, 
உரு்வாக்ேம், ் செயல்்ாடுேள் ஆகிய து்றைேளில் 
ேம்பயூட்டர் எனஜினியரிங் மாண்வர்ேள் ் யிற்சி 
்்று்வார்ேள். ேம்பயூட்டர் எனஜினியரிங் 
து்றையின உடனபிறைபபு இனஃ்ர்கமஷன 
்டக்னா்லஜி. ேம்பயூட்டர் தே்வல் ்தாடர்்ான 
்தாழில்நுட்்ங்ேளும் ்யன்ாட்டுக்கு ஏற்் 
அநதத் ்தாழில்நுட்்ங்ே்்ளக் ்ேயாளு்வது 
குறித்தும் உள்்ள ்டிபபுதான இனஃ்ர்கமஷன 
்டக்னா்லஜி. எனக்வ, இதில் எநதப ் டிப்்யும் 
்டிக்ே்லாம். க்வ்்ல கி்டப்தற்குத் திறை்ம 
முக்கியம். எனக்வ, இதில் எநதப ்டிப்்ப 
்டித்தாலும் திறை்மயா்ளர்ேளுக்கு ்வ்ளாே 

கநர்ோணல் மூ்லம் ்டித்து முடிக்கும் முனகன 
க்வ்்ல கி்டத்துவிடுகிறைது. எனக்வ, 
்டிக்கும் ோ்லத்தில் ்தாழில் நிறு்வனங்ேளில் 
கநைடிப ்யிற்சி (இனடர்னஷிப) ்்று்வதும், 
்ாடங்ேளில் அடிப்்ட விஷயங்ே்்ளத் 
்தரிநது்ோள்்வதுடன, ்தாழில்நுட்்ங்ே்்ளக் 
்ேயாளும் திறை்ன ்வ்ளர்த்துக்்ோள்்வதும் 
முக்கியம். ்ாடத்திட்டத்்தத் தாண்டி புதிய 
்தாழில்நுட்்ங்ே்்ளக் ேற்றுக்்ோள்்வதும் 
உங்ே்ளது க்வ்்ல்வாயபபுக்ோன சொத்தியங்ே்்ள 
அதிேரிக்கும்.

ேோறறுத் தி்றனோளி ேோணவர்களுககு 
இ்டஒதுககீடு எப்படி இருககும்?

மருத்து்வ, ் ்ாறியியல் ் தாழில்நுட்்ப ் டிபபுேளில் 
மாற்றுத் திறைனாளிேளுக்குத்  தனி இடஒதுக்கீடு 
்வழங்ேப்டுகிறைது. உடல் கு்றை்ாடுள்்ள மாற்றுத் 
திறைனாளிேளுக்கு ஒரு செதவீத இடமும் ோது 
கே்ளாத்வர்ேளுக்கு ஒரு செதவீத இடமும் ் ார்்்வக் 
கு்றை்ாடு உ்டய்வர்ேளுக்கு ஒரு செதவீத இடமும் 
ஒதுக்கீடு ்செயயப்டுகிறைது. இநத ஒதுக்கீட்டின 
கீழ் இடம்்்றை விரும்பும் மாண்வர்ேள் மருத்து்வ 
க்ார்டின சொனறித்ழப ்்ற்றுச செமர்பபிக்ே 
க்வண்டும். மாற்றுத் திறைனாளிேளுக்குத் தனிகய 
ேவுனசெலிங் ந்ட்்றும்.

்பலட ஆவது எப்படி?
்்்லட் ்யிற்சியில் கசெரு்வதற்கு ஏதா்வது 
்ட்டப்டிபபு ் டிக்ே க்வண்டும் எனறை அ்வசியம் 
இல்்்ல. பி்ளஸ் டூ ்வகுபபில் ேணிதம், இயற்பியல், 
க்வதியியல் ஆகிய ் ாடப பிரிவுே்்ள எடுத்துப 
்டித்திருக்ே க்வண்டும். மாண்வர்ேள் நல்்ல உடல் 
தகுதியுடன இருக்கிறைார்ே்ளா என்தும் ் தளி்வான 
ேண்்ார்்்வ இருக்கிறைதா என்தும் முக்கியம். 

இநதப ் யிற்சியில் மூனறு ேட்டங்ேள் இருக்கினறைன. 
முதல் ேட்டமாே 20 மணி கநைம் ்யிற்சி 
அளிக்ேப்டும், அபபுறைம், தனிகய விமானம் 
ஓட்டும் திறைன இருக்கிறைதா எனறு ஆைாயப்டும் 
இ்தயடுத்து ஏர் ் ைகுக்லஷன, ஏர் கநவிக்கேஷன, 
்மட்ரியா்லஜி க்ானறை சி்ல ்ாடபபிரிவுேளில் 
கதர்சசி ் ்றைக்வண்டும். இநதப ் யிற்சி முடிநததும் 
ஸ்டூடனட் ்்்லட் ்்ல்செனஸ் ்வழங்ேப்டும்.
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அ்தயடுத்து ்யிற்சியா்ளர்ேளுடன கசெர்நதும் 
தனியாேவும் 60 மணி கநைம் விமானம் ஓட்டும் 
்யிற்சி்ய முடித்த்வர்ேள் பிபிஎல் எனப்டும் 
பி்ைக்வட் ்்்லட் ்்ல்செனஸ் ்்றை்லாம். 

விமானங்ேளில் ்்்லட் ஆேப ்ணிபுரிய 
க்வண்டும் எனறைால் சிபிஎல் எனப்டும் ேமர்ஷியல் 
்்்லட் ்்ல்செனஸ் ்்றைக்வண்டும். இதற்ோே 
250 மணி கநைம் விமானம் ஓட்டும் ் யிற்சி்யப 
்்றைக்வண்டும். ஒரு நேைத்திலிருநது மற்்றைாரு 
நேைத்துக்கு விமானம் ஓட்டுதல், இைவு கநைத்தில் 
விமானம் ஓட்டுதல் க்ானறை ்யிற்சிேளுடன 
எழுத்துத்கதர்வும் உண்டு. இ்்வ அ்னத்திலும் 
கதர்சசி ் ்ற்றைால் ேமர்ஷியல் ் ்்லட் ் ்ல்செனஸ் 
்்றை்லாம். இதற்கு சுமார் இைண்டு மூனறு ஆண்டு 
ஆே்லாம். தில்லியில் உள்்ள ்டைக்டர் ்ெனைல் 
ஆஃப ஏவிகயஷன அ்மபபுதான இநத 
ேமர்ஷியல் ்்்லட் ்்ல்சென்செ ்வழங்குகிறைது. 
ஒரு ோ்லத்தில் ஆண்ேள் மட்டுகம கசெர்க்ேப்ட்ட 
்்்லட் ்யிற்சியில் தற்க்ாது ்்ண்ேளும் 
கசெர்க்ேப்டுகிறைார்ேள்.

நனனடத்்த, ் ்ாறுபபுணர்சசி, ோ்லம் த்வறைா்ம, 
ேடும் உ்ழபபு, மனஉறுதி, விழிபபுணர்வு, 
சிக்ே்லான சூழ்நி்்லேளிலும் உரிய முடிவு எடுத்து 
செமாளிக்கும் திறைன, ்்ல மணிகநைம் ்வானில் 

்யணம் ்செயதாலும் ்ணியில் செலிபபில்்லாமல் 
இருக்கும் ஆர்்வம் க்ானறை திறைனேளுடன உடற் 
தகுதியும் ்ோண்ட்வர்ேள் ்்்லட் ்யிற்சியில் 
கசெை்லாம். ் ்்லட் ் யிற்சி ் ்றைப ் ல்க்வறு ் யிற்சி 
நிறு்வனங்ேள் உள்்ளன. இநதப ்யிற்சிக்கு ரூ.45 
இ்லட்செம் ்செ்லவு ஆே்லாம்.

பிைஸ் டூ படித்ே ேோணவர்கள் போலிக்டகனிக 
கல்லூரிகளில் மச� முடியுேோ?

பி்ளஸ் டூ ்டித்த மாண்வர்ேள், ்ாலி்டக்னிக் 
ேல்லூரிேளில், இைண்டாம் ஆண்டில் கநைடியாேச 
கசெர்நது ்டிக்ே்லாம். ்ாலி்டக்னிக் ்டிப்்ப 
்டித்த பிறைகு, க்லட்டைல் எனட்ரி மு்றை மூ்லம் 
்்ாறியியல் ேல்லூரிேளில் இைண்டாம் ஆண்டில் 
கசெர்நது ் ்ாறியியல் ் ட்டம் ் ்ற்றுத் தகுதி்ய 
்வ்ளர்த்துக் ் ோள்்ள்லாம். தற்க்ாது தமிழேத்தில் 
்்ாறியியல் ேல்லூரிேளின எண்ணிக்்ே 
அதிேமாே இருப்தால், ்்ாறியியல் ்ட்டப 
்டிபபிக்லகய கநைடியாேச கசெர்்வதால், ஓைாண்்ட 
மிசசெப்டுத்த்லாம். 

்ள்ளிேளில் ் ்ாது்வாே ஆசிரியர்ேள் கேள்வி கேட்டு மாண்வர்ேள் ் தில் ் சொல்லு்வது ்வழக்ேம். 
மாண்வர் ்வழிோட்டி ஆக்லாசெ்ன ்மயங்ேளில் மாண்வர்ேளிடம் எழும் செநகதேங்ேளுக்கு 
ஆசிரியர்ேள் ்தி்லளிக்ே க்வண்டியதிருக்கும். அடிக்ேடி கேட்ேப்டும் கேள்விேள் ்குதியில் 
்ோடுக்ேப்ட்டுள்்ள்தப க்ா்ல, உயர்ேல்வி குறித்தும் க்வ்்ல்வாயபபு குறித்தும் மாண்வர்ேளிடம் 
்ல்க்வறு கேள்விேள் ்வை்லாம். அதற்கு ஆசிரியர்ேள் ஆர்்வத்துடன வி்ளக்ேமளிக்ே க்வண்டும். 
‘நான முதல்்வன’ இ்ணயத்ளம் மூ்லமும் செம்்நதப்ட்ட ேல்வி நிறு்வனங்ேளின இ்ணயத்ளம் 
மூ்லமும் தே்வல்ே்்ளக் ேண்டறிநது மாண்வர்ேளின செநகதேங்ே்்ளப க்ாக்கி, மாண்வர்ேள் 
உயர்ேல்விப ்டிபபுேளில் கசெரு்வதற்கு உற்சொேப்டுத்த க்வண்டும்.
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்்யர்: மக. �மேஷ் (26)
்சொநத ஊர்: ்நடுமானூர், ேள்்ளக்குறிசசி
அம்மா ் ்யர்: ் செல்வி (உடல் ந்லம் இல்்லாத்வர். எநத க்வ்்லயும் 
்செயய முடியாது)
அப்ா ்்யர்: கிருஷ்ணன (வி்வசொயி)
்டிக்கும்க்ாது ்வருமானத்துக்ோே க்வ்்ல: ோயேறி, கீ்ை விற்றைல், 
கதங்ோய ்றித்தல், ே்்ள எடுத்தல்
்ள்ளிப ்டிபபு: தமிழ்்வழியில்
அைசு உயர்நி்்லப ்ள்ளி, ்நடுமானூர் (10ஆம் ்வகுபபு்வ்ை)
அைசு கமல்நி்்லப ்ள்ளி, செங்ேைாபுைம் (11, 12ஆம் ்வகுபபு)
மதிப்்ண்ேள்: 10ஆம் ்வகுபபுத் கதர்வில் 500க்கு 448 (ேணிதத்தில் 
நூற்றுக்கு நூறு. ்ள்ளியில் இைண்டா்வது கைங்க்)
பி்ளஸ் டூ கதர்வில் 1200க்கு 1030. (ேணிதத்தில் 200க்கு 199 
மதிப்்ண்ேள். ்ள்ளியில் இைண்டா்வது கைங்க்)
உயர்ேல்வி: 
பிஇ ்மக்ோனிக்ேல் எனஜினியரிங், அண்ணா ்ல்ே்்லக்ேழே 
்வ்ளாேம், திருசசி
எம்்டக் இனஸ்டஸ்ட்ரியல் எனஜினியரிங் அண்ட் கமகனஜ்்மண்ட், 
கநஷனல் இனஸ்டிட்யூட் ஆஃப ்டக்னா்லஜி, திருசசி.
பிஎசடி, ஐஐடி, ் சென்ன (ஃ்்ல்க்லாஷிபபுடன ் டிக்ே ்வாயபபு)
யுனி்வர்சிட்டி ஆஃப ் டக்னா்லஜி, சிட்னி, ஆஸ்திகைலியா (ஓைாண்டு 
ொயினட் பிஎசடி ்டிக்ே ்வாயபபு)
தற்க்ாது: உதவிப க்ைாசிரியர், ஐஐஎம், ்லக்கனா.

்்யர்: �ோம்குேோர் (29)
்சொநத ஊர்: ்ோத்தமங்ே்லம், க்வலூர் 
அப்ா: பிச்செமுத்து (வி்வசொயக்கூலி க்வ்்ல)
அம்மா: தி்லோ (வி்வசொயக்கூலி க்வ்்ல)
்ள்ளிப்டிபபு: தமிழ்்வழியில்
கில்ட் ஆஃப செர்வீஸ் நடத்தும் ் ார்்்வத் திறைனற்றை்வர்ேளுக்ோன 
்ள்ளி (8ஆம் ்வகுபபு ்வ்ை)
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அைசு கமல்நி்்லப்ள்ளி, பூவிருநத்வல்லி (12ஆம் ்வகுபபு ்வ்ை)
மதிப்்ண்ேள்: பி்ளஸ் டூ கதர்வில் 1200க்கு 780 மதிப்்ண்ேள்
உயர்ேல்வி: பிஏஎல்எல்பி (ஆனர்ஸ்), கநஷனல் யூனி்வர்சிட்டி 
ஆஃப அட்்வானஸ்ட் லீேல் ஸ்டடீஸ், ்ோசசி. (கி்ளாட் 
நு்ழவுத்கதர்வு எழுதி)
முதுநி்்ல செட்டப ்டிபபு, எல்எல்எம் (அைசிய்ல்மபபுச 
செட்டம் மற்றும் மனித உரி்மேள்), டாக்டர் அம்க்த்ேர் செட்டப 
்ல்ே்்லக்ேழேம், ்சென்ன (ஒரு ்செமஸ்டர் இனனமும் 
முடிக்ேவில்்்ல)
தற்க்ாது: உதவிச செட்ட கம்லா்ளர், கோல் இநதியா நிறு்வனம், 
பி்ளாஸ்பூர், செத்தீஸ்ேர்.

்்யர்: சி. கசல்வம் (33)

்சொநத ஊர்: அடி்லம், தர்மபுரி

அப்ா:சினனசொமி (வி்வசொயக் கூலி)

அம்மா: மோ்லட்சுமி (இறைநதுவிட்டார்)

்ள்ளிப ்டிபபு: தமிழ்்வழியில்

அைசு ்தாடக்ேப ்ள்ளி, அடி்லம் (ஐநதாம் ்வகுபபு ்வ்ை)

அைசு கமல்நி்்லப்ள்ளி, ் ்ரியம்்ட்டி (10ஆம் ்வகுபபு ்வ்ை)

மதிப்்ண்ேள்: ்த்தாம் ்வகுபபுத் கதர்வில் 500க்கு 430 
மதிப்்ண்ேள்.

குழந்தத் ்தாழி்லாளி: ்த்தாம் ்வகுபபுக்குப பிறைகு ்ள்ளிப 
்டிப்் விட்டு ேட்டட க்வ்்ல, மி்ளகு, ோபி ் றிக்கும் க்வ்்ல

அைசு கமல்நி்்லப ் ள்ளி, ோரிமங்ே்லம் (11, 12ஆம் ்வகுபபுேள்)

பி்ளஸ் டூ கதர்வில் 1200க்கு 1029 மதிப்்ண்ேள்

ேணிதம் 200, க்வதியியல் 199, இயற்பியல் 191

்்ாறியியல் ்டிபபு ேட் ஆஃப மதிப்்ண்ேள் 197.5

உயர்ேல்வி: பிஇ எ்்லக்ட்ைானிக்ஸ் அண்ட் ேம்யூனிக்கேஷன 
எனஜினியரிங், எம்ஐடி, குகைாம்க்ட்்ட. ்மக்ோனிக்ேல், 
எ்்லக்ட்ரிக்ேல் பி்ளம்பிங் முதுநி்்ல டிப்ளகமா,  ்ாைதிதாசென 
்ல்ே்்லக்ேழேம். ஃ்யர் கசெபடி முதுநி்்ல டிப்ளகமா, 
அண்ணாம்்லப ்ல்ே்்லக்ேழேம்

புகனயில் உள்்ள ் மத்தகடக்ஸ் சிஸ்டம்ஸ் எனறை ஆர்க்கி்டக்ட் 
நிறு்வனத்தில் க்வ்்ல. தற்க்ாது ஸ்ரீ ேனஸ்ட்ைக்ஷனஸ் எனறை 
்சொநத ேட்டுமான நிறு்வனத்்தத் ் தாடங்கி அதன கம்லாண்்ம 
இயக்குநர்.
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மாணவி ்்யர்: கிருஷ்ணமவணி (23)
்சொநத ஊர்: ்்த்தகனநதல், ்ைமக்குடி
அம்மா ்்யர்: ்ாண்டியம்மாள் (ேட்டடச சித்தாள் க்வ்்ல)
்ள்ளிப ்டிபபு: தமிழ்்வழியில் அைசு ்்ண்ேள் கமல்நி்்லப 
்ள்ளி, ் ைமக்குடி (6ஆம் ்வகுபபிலிருநது 10ஆம் ்வகுபபு ்வ்ை) 
மாதிரிப்ள்ளி (இைாமநாதபுைம் (11, 12ஆம் ்வகுபபுேள்)
மதிப்்ண்ேள்: 10ஆம் ்வகுபபுத் கதர்வு: 500க்கு 444
12 ஆம் ்வகுபபுத் கதர்வு: 1200க்கு 1078 
ேணிதம் 200, உயிரியல் 195, இயற்பியல் 195, க்வதியியல் 194
்்ாறியியல் ்டிபபுக்ோன ேட்ஆப மதிப்்ண்ேள்: 197.75. 
மருத்து்வப ்டிபபுக்ோன ேட்ஆப மதிப்்ண்ேள்: 194.25.
உயர்ேல்வி: எம்பிபிஎஸ், மது்ை அைசு மருத்து்வக் ேல்லூரி, 
மது்ை 
தற்க்ாது: மது்ை இைாொஜி அைசு மருத்து்வம்னயில் கோவிட் 
மருத்து்வ அதிோரி

்்யர்: சகதிமவல்
்சொநத ஊர்: சொ்்லயாம்்ா்்ளயம், கோலியனூர், விழுபபுைம் 
மா்வட்டம்
அம்மா ் ்யர்: ேல்விக்ேைசி (் செங்ேல் சூ்்ள கூலித் ் தாழி்லாளி)
அப்ா ் ்யர்: தங்ேக்வல் (்செங்ேல் சூ்்ள கூலித் ் தாழி்லாளி)
்ள்ளிப ்டிபபு: தமிழ்்வழியில்
அைசு ் தாடக்ேப ் ள்ளி, சொ்்லயாம்்ா்்ளயம் (5ஆம் ்வகுபபு 
்வ்ை)
அைசு ஆண்ேள் கமல்நி்்லப ் ள்ளி, ்வ்ள்வனூர் (12ஆம் ்வகுபபு 
்வ்ை)
மதிப்்ண்ேள்: ் த்தாம் ்வகுபபில் ஆங்கி்லப ் ாடத்தில் கதர்சசி 
்்றை இய்லவில்்்ல. அநதப ்ாடத்தில் கதர்சசி ்்ற்றைபிறைகு 
மீண்டும் கமல்நி்்லப ்ள்ளியில் ்டிபபு
பி்ளஸ் டூ கதர்வில் 1200க்கு 821 மதிப்்ண்ேள்.
உயர்ேல்வி: பிஏ ்்ாரு்ளாதாைம், ்்ரியார் ே்்லக் ேல்லூரி, 
ேடலூர். (65 செதவீத மதிப்்ண்ேளுடன கதர்சசி).
எம்ஏ ்்ாரு்ளாதாைம், அைசு ே்்லக் ேல்லூரி, சிதம்்ைம். (68.2 
செதவீத மதிப்்ண்ேளுடன கதர்சசி)
எம்பில், அைசு ே்்லக் ேல்லூரி, சிதம்்ைம். (புதுசகசெரி 
திருபபு்வ்னயில் உள்்ள கூட்டுறைவு நூற்்ா்்லேளில் உள்்ள 
்தாழி்லா்ளர்ேளின க்வ்்ல்வாயபபுேள் குறித்து ஆயவு)
பிஎசடி, அண்ணாம்்லப ் ல்ே்்லக்ேழேம், சிதம்்ைம் (விழுபபுைம் 
மா்வட்டத்தில் ் செங்ேல் சூ்்ள ் தாழி்லா்ளர்ேளின ் ்ாரு்ளாதாை 
நி்்ல்ம குறித்த ஆயவு) 
தற்க்ாது: தனியார் ேல்லூரியில் விரிவு்ையா்ளர்
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்்யர்: சோயீ ஈசன (25)
பிறைபபு: யாழ்ப்ாணம்

இருபபிடம்: மண்ட்ம் அேதிேள் முோம்

அம்மா: பு்வகனஸ்்வரி, அைசுப ்ள்ளி ஆசிரி்ய 
(திரிகோணம்்லயில்) ேரு்வாட்டுக் ேம்்்னியில் கூலி க்வ்்ல 
(ைாகமஸ்்வைத்தில்)

்ள்ளிப ்டிபபு: தமிழ்்வழியில் 

அைசுப ்ள்ளி, திரிகோணம்்ல (8ஆம் ்வகுபபு ்வ்ை)

அைசு கமல்நி்்லப ்ள்ளி, மண்ட்ம் கேம்ப (11ஆம் ்வகுபபு 
்வ்ை)

மாண்வர் ்்யர்: எம். சிவகபருேோன (25)

்சொநத ஊர்: நைசிங்ேக்கூட்டம், ேட்லாடி, இைாமநாதபுைம் மா்வட்டம்

அப்ா: முனியசொமி (உடல்ந்லம் செரியில்்லாததால் க்வ்்ல ் செயய 
முடியாத்வர்)

அம்மா: பூ்தி (செத்துணவுக் கூடத்தில் செ்மயல் ்செய்்வைாே 
இருநது ஓயவு ்்ற்றை்வர்)

்ள்ளிப ்டிபபு: தமிழ்்வழியில் 

அைசு ்தாடக்ேப ்ள்ளி, நைசிங்ேக்கூட்டம்

அைசு கமல்நி்்லப்ள்ளி ேட்லாடி (11ஆம் ்வகுபபு ்வ்ை)

அைசு மாதிரிப ்ள்ளி, இைாமநாதபுைம்

மதிப்்ண்ேள்: 

்த்தாம் ்வகுபபுத் கதர்வு: 500க்கு 433

பி்ளஸ் டூ கதர்வு: 1200க்கு 1086

இயற்பியல் 200, ேணிதம் 199

க்வதியியல் 198, உயிரியல் 192 

்்ாறியியல் ேட் ஆஃப: 199

உயர்ேல்வி: பிஇ ஏகைாநாட்டிக்ேல் எனஜினியரிங், எம்ஐடி, 
குகைாம்க்ட்்ட, ்சென்ன

எம்.் டக். ஏகைாஸ்க்ஸ் எனஜினியரிங், ஐஐடி, ோனபூர்

தற்க்ாது: அ்மரிக்ோவில் உள்்ள அரிகசொனா ் ல்ே்்லக்ேழேத்தில், 
மாதம் 1700 டா்லர் ேல்வி உதவித் ்தா்ேயுடன ஏகைாஸ்க்ஸ் 
எனஜினியரிங் ்ாடபபிரிவில் பிஎசடி ்டிபபு.
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அைசு மாதிரி ்ள்ளி, இைாமநாதபுைம் (12ஆம் ்வகுபபு)

அைசு கமல்நி்்லப ்ள்ளி, ஆர்க்ோ்வனூர் (்ள்ளியிக்ல முதல் 
கைங்க்)

மதிப்்ண்ேள்: 

்த்தாம் ்வகுபபு: 500க்கு 441 (்ள்ளியில் முதல் கைங்க்)

12ஆம் ்வகுபபு: 1200க்கு 1088

இயற்பியல் 196, க்வதியியல் 196, ேணிதம் 195, உயிரியல் 185

்்ாறியியல் ்டிபபு ேட்ஆஃப: 195.75

உயர்ேல்வி: பி.்டக், புைடக் ஷன அண்ட் இனடஸ்ட்ரியல் 
எனஜினியரிங், விஐடி ்ல்ே்்லக்ேழேம், க்வலூர் (ஸ்டார்ஸ் 
திட்டத்தினகீழ் இ்ல்வசெப ்டிபபு)

தற்க்ாது: சொபட்க்வர் எனஜினியர், டிசிஎஸ், ்சென்ன.

்்யர்:  
பி. அருண்குமார் (17)

்சொநத ஊர்:  
ேைடிப்ட்டி, து்வைங்குறிசசி, திருசசி மா்வட்டம்

அம்மா ்்யர்:  
்்ானனாத்தாள் (கூலி க்வ்்ல)

அப்ா ்்யர்:  
்்ானனழேன (கூலித் ்தாழி்லாளி)

்ள்ளிப ்டிபபு: ஆங்கி்ல்வழி

அைசு உயர்நி்்லப ்ள்ளி,  
ேஞசெநாயக்ேன்ட்டி (6,7்வது ்வகுபபுேள்)

அைசு கமல்நி்்லப்ள்ளி,  
கசெ்வல்்ட்டி (10ஆம் ்வகுபபு்வ்ை)

கெஇஇ அட்்வானஸ்ட் கதர்வு:  
முதல் மு்றையிக்ல தகுதி

மதிப்்ண்ேள்:  
10ஆம் ்வகுபபுத்கதர்வு: 500க்கு 444 

தற்க்ாது:  
பி.் டக். ்மட்ட்லர்ஜி அண்ட் ்மட்டீரியல் எனஜினியரிங், 
ஐஐடி, ்சென்ன. (முதல் ஆண்டு)
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மாணவி ்்யர்: ஷம்ஷிைோ அப்ரின (17)
்சொநத ஊர்: கமற்்்னக்ோடு, புதுக்கோட்்ட 
மாற்றுத்திறைனாளி
அப்ா ்்யர்: அபதுல் முத்தலீப (நூறு நாள் க்வ்்லத் 
திட்டத்தில் க்வ்்ல)
அம்மா ்்யர்: ்ர்வீன ்ானு (ஆடு, மாடு ்வ்ளர்பபு)
்ள்ளிப ்டிபபு: தமிழ்்வழியில்
அைசினர் கமல்நி்்லப ்ள்ளி, கமற்்்னக்ோடு
(முதல் ்வகுபபிலிருநது 12ஆம் ்வகுபபு்வ்ை)
மதிப்்ண்ேள்: 
்த்தாம் ்வகுபபில் 500க்கு 357
பி்ளஸ் டூ கதர்வில் 600க்கு 491 மதிப்்ண்ேள்
உயர்ேல்வி: எம்பிபிஎஸ், ஸ்டானலி மருத்து்வக் ேல்லூரி, 
்சென்ன (முதல் ஆண்டு)

்்யர்: ஐ. சிவோ (17)
அப்ா ்்யர்: ஐயப்ன (ஆட்டுத்கதால் விற்்்ன 
்செய்்வர்)
அம்மா ்்யர்: புஷ்்ா (வீட்்டக் ே்வனித்துக்்ோள்கிறைார்)
்ள்ளிப ்டிபபு: தமிழ்்வழியில்
ஊைாட்சி ஒனறிய நடுநி்்லப ்ள்ளி, கூத்தாடி்வயல், 
புதுக்கோட்்ட மா்வட்டம் (1ஆம் ்வகுபபிலிருநது 8ஆம் 
்வகுபபு ்வ்ை)
அைசு கமல்நி்்லப்ள்ளி, சி்லட்டூர் (12ஆம் ்வகுபபு்வ்ை)
மதிப்்ண்ேள்: 500க்கு 479 (்ள்ளியில் முதல் இடம். 
அறைநதாங்கி ேல்வி மா்வட்டத்தில் இைண்டா்வது இடம்)
பி்ளஸ் டூ கதர்வில் 600க்கு 553 மதிப்்ண்ேள் (்ள்ளியில் 
முதல் இடம், புதுக்கோட்்ட மா்வட்டத்தில் இைண்டா்வது 
இடம்)
ேணிதம் 92
உயிரியல்92
இயற்பியல் 89
க்வதியியல் 87
நீட் கதர்வு தமிழ்நாடு கைங்க் ்ட்டியல்: அைசுப ்ள்ளி 
மாண்வர்ேளில் முதல் இடம் 
தற்க்ாது:  
எம்பிபிஎஸ், ்சென்ன அைசு மருத்து்வக் ேல்லூரி, ்சென்ன 
(முதல் ஆண்டு)
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உைர்கல்வி, மவ்லவோய்ப்புத் ேகவல்களுககு...

ேல்வியின எல்்லா நி்்லேளிலும் மாண்வர்ேளுக்கு ்வழிோட்டுதலும் 
ஆக்லாசெ்னேளும் கத்்வப்டுகினறைன. ேல்வி அ்மபபின இனறிய்மயாத 
்குதிே்ளாே இ்்வ ேருதப்ட க்வண்டும். உயர்நி்்லப்ள்ளி நி்்லயில் 
ஒவ்்வாரு மாண்வைது ஆற்றை்்லயும் ஆர்்வத்்தயும் ேண்டுபிடித்து 
்வ்ளர்ப்தில் இநத ்வழிோட்டுதல் து்ணபுரிய க்வண்டும்.

- கோத்தாரி ேல்விக் குழு அறிக்்ே (1966)
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