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பக்்க வடிவமைப்பு:
Pranvati Digital Services, 
Chennai.

இந்நூல் 80 ஜி.எஸ்.எம் 
எலி்கண்ட் மைப்லிதமதோ 
தோளில் அச்சிடப்பட்டுள்்ளது.

இந்நூமை அச்சிட்மடோர்:

தமிழரசு,  
தரைணி, சென்மனை - 600113

தமிழ்்நோடு அரசின் 

‘ைோசபரும் தமிழ்க் ்கனைவு’ 

திட்டததின்கீழ்  

இந்த வழி்கோட்டி 

சவளியிடப்படுகிறது.

தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம்

நூல் உருவாக்கம்

- சபரும்புைவன் போரதி

எண்ணிய முடிதல் மவண்டும் 

்நல்ைமவ எண்்ணல் மவண்டும் 

திண்ணிய ச்நஞ்ெம் மவண்டும் 

சதளிந்த ்நல்ைறிவு மவண்டும்

II



அணிந்துமர

மு.க.ஸ்்டாலின்
தமிழ்்நோடு முதைமைச்ெர்

தமைமைச் செயை்கம்
சென்மனை - 600 009.

்நோள்: 31-01-2023

தமிழ்்நோட்டின் மி்கப் சபரிய வ்ளம் ்நம் இம்ளஞர்்கள். குறிப்போ்க, ்கல்லூரி 
ைோ்ணவர்்கள். அவர்்கள் வோழ்வில் முன்மனைற்றம் சபறும்மபோது, ெமூ்கமும் 

்நைம் சபறும். இன்று ்கல்லூரியில் பயிலும் இம்ளஞர்்கள் ்நோம்ளய ெமூ்கததின் 
அச்ெோணி்கள். அவர்்கள் அரமெயும் அரெோங்்கதமதயும் வலுப்படுதத உதவும் 
தூண்்கள் என்பது மிம்கயல்ை. 

ஒரு ைோநிைம் சிறந்து வி்ளங்்க மூதமதோருமடய சிந்தமனை எவ்வ்ளவு 
அவசியமைோ அவ்வ்ளவு அவசியம் இம்ளஞருமடய செயைோற்றலும். ஆற்றல் 
மிக்்க இம்ளஞர்்கம்ள ஆற்றுப்படுததும் பணிமய முமறயோ்க மைற்ச்கோண்டோல் 
அவர்்கள் தரணியில் ச்நஞ்சு நிமிர்ததி ்நமடமபோடுவர். அந்த வம்கயில் 
தமிழ்்நோடு அரசு, ்கல்வியில் சிறந்த ்நம் ைோ்ணவர்்களுக்குத மதமவயோனை 
மவமைவோய்ப்பு, உயர்்கல்வி, சதோழில் ஆகியமவ சதோடர்போனை 
ஆமைோெமனை்கம்ளத சதரிவிக்்க மவண்டியது தனைது மி்க முக்கியக் ்கடமை 
என்பமத உ்ணர்ந்திருக்கிறது. 

ஆ்கமவ, உை்க அரங்கில் தமிழ்்நோட்டு ைோ்ணவர்்கள் முததிமர பதிக்்க 
எந்சதந்த வழி்களில் உதவ முடியுமைோ அந்தந்த வழி்களில் உதவும் சபோருட்டு 
அமனைதது ்நடவடிக்ம்க்கம்ளயும் அயரோைல் எடுததுவருகிறது தமிழ்்நோடு 
அரசு. அதிசைோரு முயற்சிதோன் இந்த உயர்்கல்வி & மவமைவோய்ப்பு வழி்கோட்டி.
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(மு.்க.ஸ்டோலின்)

அன்புடன்,

என்சறன்றும் நிமனைவில் பசுமைச்கோள்ளும் ்கல்லூரிக் ்கோைததில் 
ைகிழ்ச்சியோனை, ரம்மியைோனை அனுபவங்்கம்ளப் சபற்றிருப்பீர்்கள். இனி நீங்்கள் 
வோழ்வின் அடுதத ்கட்டததிற்கு ்ந்கர மவண்டும். வ்ளரி்ளம் பருவததிலிருந்து 
ைோறி இம்ளஞர்்க்ளோ்கச் ெமூ்கததுக்குள் ்கோைடி எடுததுமவக்்க இருக்கிறீர்்கள். 
உங்்கள் ஒவ்சவோருவருக்கும் தணியோத ைட்சியமும், எதிர்்கோைம் குறிதத ்கனைவும் 
நிச்ெயம் இருக்கும்.

நீங்்கள் வோழ்க்ம்கயில் எந்தத திமெயில் பயணிக்்கப்மபோகிறீர்்கள் என்பமதத 
தீர்ைோனிப்பது உங்்க்ளது இந்தக் ்கல்லூரிப் படிப்புதோன். மபோட்டித மதர்வு்கம்ள 
எழுதுவதோ, தனியோர் மவமைவோய்ப்பு்கம்ள ்நோடுவதோ, குடிமைப்பணித மதர்வுக்குத 
தயோர்படுததிக்ச்கோள்வதோ, சவளி்நோட்டு மவமைவோய்ப்புக்கு முயல்வதோ எனை 
ஒவ்சவோருவருக்குள்ளும் ஒவ்சவோரு விதைோனை ்கனைவு்கள் அமைமைோதும்.

மவமையில் மெர்வது என்றோல் அதில் எததம்கய மவமை என்பமதத 
தீர்ைோனிதது அதற்குத தயோர்படுததிக்ச்கோள்்ள மவண்டும். உயர்்கல்வி பயிை 
ஆர்வம் இருந்தோல் அதுகுறிததுத திட்டமிடுவதும் அவசியம். சிைருக்கு 
சவளி்நோடு்களில் சென்று ்கல்வி பயிை மவண்டும் என்ற ஆர்வம் இருக்கும். 
சிைருக்குச் சுயைோ்கத சதோழில் சதோடங்கும் எண்்ணம் இருக்கும். சதோழில்நுட்ப 
யு்கததில் புததோக்்கத சதோழில்்கம்ளத சதோடங்கும் முயற்சியிலும் சிைர் ஈடுபடைோம்.

இப்படி உங்்கள் ைனைதில் துண்டுதுண்டோ்கச் சிதறிக் கிடக்கும் சிந்தமனை்கம்ள 
ஒழுங்குபடுததி, ஓர் இைக்ம்க ம்நோக்கி உங்்கம்ளச் செலுததுவதற்்கோனை 
தூண்டும்கோைோ்க இந்த நூல் அமையும்.

வங்கித மதர்வு, ைததியப் பணியோ்ளர் மதர்வு, தமிழ்்நோடு அரசுப் பணியோ்ளர் 
மதர்வோம்ணயத மதர்வு, இந்திய குடிமைப்பணித மதர்வு உள்ளிட்ட பை மபோட்டித 
மதர்வு்களுக்குத தயோரோ்கத மதமவயோனை விவரங்்கம்ள இந்நூல் ச்கோண்டுள்்ளது. 
சவளி்நோடு்களில் உயர்்கல்வி சபறவும் மவமைக்குச் செல்ைவும் அவசியைோனை 
த்கவல்்களும் வ்ளர்ச்சிக்்கோனை படிப்பு்கள் குறிதத த்கவல்்களும் ்கல்வி 
உதவிதசதோம்க்கள் சபறுவதற்்கோனை வழிமுமற்களும் இந்நூலில் 
இடம்சபற்றுள்்ளனை. சுயசதோழில், புதசதோழில் மபோன்றவற்றுக்்கோனை முதலீட்மட 
வங்கிக் ்கடன் வோயிைோ்கப் சபறுவது பற்றிய ஆமைோெமனை்களும் வழிமுமற்களும் 
உள்்ளனை. 

ைோ்ணவர்்களின் அடுதத்கட்டத திட்டமிடலுக்கு உதவும் ம்நோக்கில் 
தயோரிக்்கப்பட்டுள்்ளது இந்நூல். இது ைோ்ணவர்்களின் மதமவமயயும் 
எதிர்போர்ப்மபயும் பூர்ததிசெய்யும் வம்கயில் உருவோக்்கப்பட்டுள்்ளது. பரந்து 
விரிந்த பூமியில் தங்்க்ளது ைட்சியக் ்கனைவு்கம்ள நிமறமவற்ற, இறகு விரிதது 
இைக்கு ம்நோக்கிப் பயணிக்்க உள்்ள ஒவ்சவோருவருக்கும் இந்நூல் ஒரு ்நல்ை 
வழி்கோட்டியோ்க அமையும் எனை ்நம்புகிமறன். உங்்கள் இைக்ம்க அமடய 
வோழ்ததுகிமறன்.
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சபோரு்ளடக்்கம் 
அலகு தணலப்பு பக்கம்

1 1நான் முதல்வன்: இன்ணறைய 
இணைஞர்கள் நாணைய தணலவர்கள்

5 27உலக நாடுகள் தரும் ஊக்கத்தாணககள்

2 4்வளிநாட்டுக் கல்வி:
படிப்ணபத ததர்்ந்த்தடுப்பது எப்படி?

6 31வைர்ச்சிக்கான படிப்புகணைப் படியுங்கள்

3 11உலக நாடுகளில்
ஆராய்ச்சிப் பணிகளும் வாய்ப்புகளும்

7 36உயர்கல்விக்கு உதவும் வங்கிக் க்டன்!

10 50வங்கி தவணல தவண்டுமா?

4 18கல்லூரி மாைவர்களுக்கான
அரசு உதவித திட்்டங்கள்

8 39தவணல ததடுகிறீர்கைா, இணதப் படியுங்கள்…

9 46ஆட்சியராகலாம் வாங்க!
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11 53மததிய அரசு தவணலக்குப் தபாகலாமா?

15 67எளிதாகத ்தாழிலதிபர் ஆகலாம்…

12 56அறியப்ப்டாத ்பாதுததுணறை நிறுவனப் பணிகள்

16 70புதுயுகத ்தாழில் ்தா்டங்கு!

13 60முப்பண்டப் பணியில் தேரலாதம!

17 74அதிக முதலீடு ததணவப்ப்டாத 
இணையத ்தாழில்கள்

20 88ேமூகம் பழகு: உலகு்டன் ஒட்்ட ஒழுகுதவாம்!

14 63தமிழ்நாடு அரசுப் பணியில் ஆர்வமா?

18 79பயன் தரும் ்ேயலிகள்

19 84்மாழிகள் கறதபாம் வாய்ப்புகள் ்பறுதவாம்
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நான் முதல்வன்: இன்ணறைய 
இணைஞர்கள் நாணைய தணலவர்கள்1

முதைமைச்ெரின் ்கனைவுத திட்டைோனை ்நோன் முதல்வன் திட்டதமத 01 ைோர்ச் 2022 அன்று 
முதைமைச்ெர் மு.்க.ஸ்டோலின் சதோடங்கிமவததோர். தமிழ்கம் முழுவதும் ஆண்டுமதோறும் 10 

ைட்ெததிற்கும் மைற்பட்ட ைோ்ணவர்்கள் ைற்றும் இம்ளஞர்்கள் ஆகிமயோரின் ்கல்வி, அறிவு, திறன் 
ைற்றும் ஆற்றல் மூைம் அவர்்களின் திறமை்கம்ள ்நோட்டின் ்நைனுக்குப் பயன்படுதத முயல்வமத 
இததிட்டததின் முக்கிய ம்நோக்்கைோகும்.

பல்மவறு படிப்பு்கள் பற்றிய அவ்வப்மபோமதய த்கவல்்கம்ளயும், சதோழில் துமற்களுக்குத 
மதமவயோனை குறிப்பிட்ட திறன்்கள் சதோடர்போனை த்கவல்்கம்ளயும், ்கல்லூரி ைோ்ணவர்்கள் 
சதரிந்துச்கோள்ளும் வம்கயில் அமனைதது விவரங்்கம்ளயும் வழங்குவமத ்நோன் முதல்வன் த்ளததின் 
ம்நோக்்கம். இது தமிழ்்நோட்டில் உள்்ள ைோ்ணவர்்கள் தங்்களுமடய வோழ்க்ம்க இைட்சியங்்கம்ள அமடயும் 
வம்கயில், தங்்களுக்கு விருப்பைோனை துமறயில் பயிற்சிசபற உதவுகிறது.

சதோழில்துமறயில் தற்மபோதுள்்ள பணியிட இமடசவளி்கம்ள நிரப்பக்கூடிய திறன் 
ச்கோண்டவர்்க்ளோ்க ைோ்ணவர்்கம்ள உருவோக்கும் வம்கயில் பல்மவறு திறன் பயிற்சி்கம்ள 
அவர்்களுக்கு அளிப்பதற்்கோனை ஆற்றல்மிகு பயிற்று்நர்்கம்ள அமடயோ்ளம் ்கோண்பதும் இததிட்டததின் 
குறிக்ம்கோ்ளோகும்.

இந்த முதன்மைத திட்டததின் மூைைோ்க ைோ்ணவர்்கள் பயிற்சிசபற முடியும். தங்்களுமடய 
திறன்்களுக்கு ஏற்ப அவர்்கள் மவமைவோய்ப்பு சபறுவமதயும் இததிட்டம் உறுதிசெய்கிறது. ைோநிைக் 
்கல்வி நிறுவனைங்்களில், ைோ்ணவர்்களுக்குக் ்கல்வி ைற்றும் மவமைவோய்ப்பு சதோடர்போனை 
ஆமைோெமனை்களும் வழங்்கப்படும்.

்நோன் முதல்வன் த்ளததில் இரண்டோயிரததுக்கும் அதி்கைோனை ்கல்வி நிறுவனைங்்கள் குறிததும் 300-க்கும் 
அதி்கைோனை மவமைவோய்ப்புக்்கோனை போமத்கள் குறிததுைோனை விவரங்்கள் இடம்சபற்றுள்்ளனை. 

சதோமைம்நோக்குப் போர்மவ

ைோநிைததில் இம்ளஞர்்களுக்்கோனை திறன் மைம்போட்டு முயற்சி்கம்ள ச்நறிப்படுததி, திறமையோனை 
ைனிதவ்ளததிற்்கோனை, வ்ளர்ந்துவரும் ெந்மதத மதமவமயப் பூர்ததிசெய்யும் வம்கயில், இததிட்டம் 
இம்ளஞர்்களுக்குத திறன் பயிற்சிமய வழங்குகிறது. மைலும், அவர்்களுக்கு மவமைவோய்ப்மப 
வழங்கும் சூழமை உருவோக்குகிறது; இந்தியோவிலும், உை்கம் முழுவதிலும், ைோறிவரும்  
நிறுவனைச் சூழலில், இம்ளஞர்்கள் சதோடர்ந்து வ்ளர்ச்சியமடவதற்கும், ்கற்பதற்கும் அவர்்கம்ளத 
தயோர்படுததுகிறது.

தமிழ்்நோட்டின் இம்ளஞர்்கள் தங்்களுக்கு விருப்பைோனை துமற்களில் திறன் சபற உதவும் வம்கயில் 
சதோடர்ந்து வோய்ப்பு்கம்ள அளிப்பதுடன், அவர்்களுக்கு நிமையோனை வோழ்வோதோரதமத 
உருவோக்குவதற்்கோனை வழிமுமற்களுடன் அவர்்களுக்கு ஆதரவளிப்பதும் இததிட்டததின் சதோமை 
ம்நோக்குப் போர்மவயோகும்.

குறிக்ம்கோள்்கள்

	 	தமிழ்்நோட்டின் இம்ளஞர்்கம்ளத திறன் சபறச் செய்வதில் ஈடுபட்டுள்்ள பல்மவறு துமற்களின் 
முயற்சி்கம்ள ஒருங்கிம்ணததல்.
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	 	பல்மவறு திறன் மைம்போட்டுத திட்டங்்கம்ளச் செயல்படுததுவதில் மதமவயோனை அ்ளவீடு்கம்ளப் 
பின்பற்றுதல்.

	 	சீரமைப்பு, பயனுள்்ள ஒருங்கிம்ணப்பு ஆகியவற்மறக் ச்கோண்டுவருதல்.

	 	திறன் மைம்போட்டுத துமறயில் சபரு நிறுவனைங்்களின் ெமூ்கப் சபோறுப்பு்ணர்வு (CSR) மபோன்ற 
தனியோர் துமற முன்முயற்சிமய ஊக்குவிப்பதற்்கோ்கப் சபோதுததுமற தனியோர் துமற கூட்டுப் 
பங்்களிப்மப ஊக்குவிததல். 

	 	மவமைவோய்ப்பு்கம்ள வழங்குவதில் ஆதரவளிததல். 

நான் முதல்வன் திட்்டததின் மூலமாக மாைவர்கள் பயிறசி ் பறை முடியும். தங்களுண்டய 
திறைன்களுக்கு ஏறப அவர்கள் தவணலவாய்ப்பு ்பறுவணதயும் இததிட்்டம் உறுதி 
்ேய்கிறைது. மாநிலக் கல்வி நிறுவனங்களில், மாைவர்களுக்குக் கல்வி மறறும் 
தவணலவாய்ப்பு ்தா்டர்பான ஆதலாேணனகளும் வழங்கப்படும்!

பயிற்சி வகுப்பு்கள்

்நோன் முதல்வன் ைோநிைம் முழுவதும் உள்்ள 18 முதல் 35 வயதுக்குட்பட்ட இம்ளஞர்்களுக்குப் 
பல்மவறு ைோநிை ைற்றும் ைததிய அரசின் உதவித திட்டங்்களின் கீழ் இைவெ மவமைவோய்ப்புடன் 
சதோடர்புமடய திறன் மைம்போட்டுப் பயிற்சி்கம்ள வழங்குகிறது. மதசிய அ்ளவில் ெோன்றளிக்்கப்பட்ட 
இந்தப் பயிற்சி வகுப்பு்கள், பதிவுசெய்யப்பட்ட பயிற்சி நிறுவனைங்்கள் மூைம் சு்கோதோரம், ஊட்கம் & 
சபோழுதுமபோக்கு, பசுமைெோர் பணி்கள், சில்ைமற வணி்கம், அழகு, ்கட்டுைோனைம், மின்னைணுவியல் & 
வன்சபோருள், உ்ணவு பதப்படுததுதல், சு்கோதோரம், த்கவல் சதோழில்நுட்பம், த்கவல் சதோழில்நுட்பம் 
ெோர்ந்த மெமவ்கள் (ஐடிஇஎஸ்), மதோல், ெரக்குப் மபோக்குவரதது மபோன்ற 20க்கும் மைற்பட்ட சவவ்மவறு 
துமற்களில் ைோநிைம் முழுவதுமுள்்ள ்ந்கர்ப்புற ைற்றும் கிரோைப்புறங்்களில் உள்்ள மையங்்களில் 
்நடததப்படுகின்றனை.
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திட்டததின் பயன்்கள்

	 	்நோன் முதல்வன் இம்ணயத்ளம் https://www.naanmudhalvan.tn.gov.in ைோ்ணவர்்களுக்குத சதோழில் 
ெோர்ந்த திறன் பயிற்சி, மபோட்டித மதர்வுப் பயிற்சி, உயர்்கல்வி நுமழவுத மதர்வுப் பயிற்சி 
ஆகியவற்மற வழங்குகிறது. 

	 	ஆங்கிைம், ஜப்போனிய ைற்றும் சஜர்ைன் சைோழி்கம்ளக் ்கற்்கவும் படிப்பு்கள் உள்்ளனை. 

	 	சதோழில்நுட்பத திறன்்கள், தனிப்பட்ட திறன்்கள் ைற்றும் நிறுவனைத திறன்்கள் ஆகியவற்றில் 
சதோழில்துமற சதோடர்போனை திறன் சதோகுதி்களுக்்கோனை அணுகுமுமற மப்ணப்படும். 

	 	ெர்வமதெ அ்ளவில் பு்கழ்சபற்ற ்கல்விததுமறக் கூட்டோ்ளர்்களின் ஒததுமழப்பு மூைம் அமனைதது 
ைோ்ணவர்்களுக்கும் ்கல்லூரியில் நுமழந்தவுடன் ஆங்கிை சைோழித திறன் வழங்்கப்படும்.

	 	அமனைதது ைோ்ணவர்்களுக்கும் அடிப்பமடக் ்கணினித திறன்்கம்ளச் செயல்படுதத, பு்கழ்சபற்ற 
FORTUNE 50 நிறுவனைங்்களின் பயிற்சி வகுப்பு்கள் வழங்்கப்படுகின்றனை.

	 	பு்கழ்சபற்ற நிறுவனைங்்கள் தங்்களிடம் உள்்ள மவமைவோய்ப்பு ைற்றும் இமடமு்கப் பயிற்சி 
(Internship) வோய்ப்பு்கம்ள ்நோன் முதல்வன் த்ளததில் பதிவிடைோம். 

	 	இததிட்டததின் மூைம் நிறுவனைங்்கள் அவர்்களுக்குத மதமவயோனை பணியோ்ளர்்கம்ள மவண்டிய 
திறன்்களில் பயிற்சி அளிதது பணியைர்ததிக்ச்கோள்்ளைோம். 

	 	சதோழில் நிறுவனைங்்கள் தங்்கள் ்க்ளததில் உள்்ள திறன் இமடசவளி்கம்ள ்நோன் முதல்வன் 
திட்டததின் மூைம் ெரிசெய்ய முடியும். 

	 	உைச்கங்கிலும் உள்்ள சிறந்த ்கல்வியோ்ளர்்கள் ைற்றும் சதோழில் வல்லு்நர்்களிடமிருந்து 
வழி்கோட்டுதல் (Mentorship), ஆசிரிய மைம்போடு, ஆரோய்ச்சி முன்மனைோடி்கள் மூைம் இம்ளஞர்்களின் 
வ்ளர்ச்சிக்கு உ்கந்த சூழமை உருவோக்்க ்கல்லூரி்களுடன் கூட்டுறமவ உருவோக்குகிமறோம்.

	 	ைதிப்புமிக்்க சதோழில் ெோர்ந்த பயிற்சி்கள் ்கல்லூரி ஆசிரியர்்களுக்கும் வழங்்கப்படுகின்றனை.

	 	குமறந்த ்கட்ட்ணத சதோழில்நுட்பப் பயிற்சி்கள் ைற்றும் ெோன்றிதழ்்கம்ள ஆசிரியர்்கள் 
இததிட்டததின் மூைம் சபற்றுக்ச்கோள்்ளைோம்.

பள்ளி்கள்

்நோன் முதல்வன் முயற்சியோனைது ைோநிைததிலுள்்ள மைல்நிமைப் பள்ளி்களில் சதோடங்்கப்பட்டுள்்ளது. 
9-12 ஆம் வகுப்பு ைோ்ணவர்்களின் உயர்்கல்விப் படிப்பு்கள் ைற்றும் அதன் விம்ளவோ்க மவமை்கள் 
பற்றிய த்கவல்்கம்ள வழங்குவமத இந்தத திட்டம் ம்நோக்்கைோ்கக் ச்கோண்டுள்்ளது. STEM 
்கல்விமுமறயின் பயன்போட்மட உயர்தத இததிட்டம் ்கல்விக் ்கடன்்கள் ைற்றும் உதவிதசதோம்க 
பற்றிய த்கவல்்கம்ள ைோ்ணவர்்களுக்கு எளிதோனை முமறயில் வி்ளக்குகிறது.

்கல்லூரி்கள்

29 ஆ்கஸ்ட் 2022 அன்று சபோறியியல் ்கல்லூரி்களில் ்நோன் முதல்வன் திட்டம் சதோடங்்கப்பட்டது. 
19 முதல் தரத திறன் படிப்பு்கம்ளக் ்கட்டோயப் போடைோ்க வழங்குகிமறோம். 372 ்கல்லூரி்கள் மூைம் 
4,93,896 ைோ்ணவர்்கள் எதிர்்கோை மவமை வோய்ப்புக்குத மதமவயோனை பயிற்சிமயப் சபற்றுள்்ளனைர்.

1,084 ்கமை ைற்றும் அறிவியல் ்கல்லூரி்கம்ளச் ெோர்ந்த 10,33,680 ைோ்ணவர்்கள் பயனைமடய 
உள்்ளனைர். 464 போலிசடக்னிக் ்கல்லூரி்களில் 1,18,043 ைோ்ணவர்்கள் பயனைமடவோர்்கள்.

நன்றி: தமிழ்நாடு திறைன் தமம்பாட்டுக் கழகம்
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்வளிநாட்டுக் கல்வி: 
படிப்ணபத ததர்்ந்்தடுப்பது எப்படி?2

சவளி்நோடு்களில் உயர்்கல்வி பயில்வதில் நிமறய அனுகூைங்்கள் உள்்ளனை. வ்ளர்ந்த ்நோடு்களில் 
இ்ளநிமை அல்ைது முதுநிமைப் படிப்பு பயிைச் செல்லும்மபோது அந்த ்நோடு்களிமைமய 

மவமைவோய்ப்பு சபற வோய்ப்புள்்ளது; சவளி்நோடு்களில் பயின்றுவிட்டு இந்தியோ திரும்பினைோல் 
முன்மனைோடித சதோழில் நிறுவனைங்்களிலும் ்கல்வி நிறுவனைங்்களிலும் மவமைவோய்ப்பும் ்நல்ை 
ஊதியமும் கிமடக்கின்றனை.

சவளி்நோடு்களில் பை பண்போட்டுச் சூழலில் ைோறுபட்ட ்கல்வித திட்டததில் பயிலும்மபோது 
ைோ்ணவர்்களுக்்கோனை ்கற்றலின் ம்நோக்்கததில் ்நல்ை பைமனைப் சபற இயலும். உதோர்ணததிற்கு, 
பிரிட்டனில் ஓரோண்டு ்கோைததிற்குள் முதுநிமைக் ்கல்வி பயிைவும் வோய்ப்புண்டு. மைலும், ஆய்வுெோர் 
போடததிட்டங்்கம்ள ம்நரடியோ்கத சதோழில் துமற நிறுவனைங்்கம்ளோடு இம்ணந்து ்கற்கும் வோய்ப்மபயும் 
தருகிறது.

சவளி்நோடு்களுக்குச் சென்று பயிலும் ைோ்ணவர்்கள் வரிமெயில் தமிழ்்நோடு முக்கிய இடதமதப் 
பிடிததுள்்ளது. பிற ைோநிைங்்கம்ள ஒப்பிடும்மபோது ஏறததோழ 7% ைோ்ணவர்்கள் தமிழ்்நோட்டிலிருந்து 
சவளி்நோடு்களுக்குச் சென்று பயிை ஆர்வம் ்கோட்டுகின்றனைர். ஆனைோல், சவளி்நோடு சென்று 
பயில்வதற்்கோனை விழிப்பு்ணர்வு சபறுவதில் அல்ைது அதற்்கோனை வோய்ப்பு்கம்ளத சதரிந்துச்கோள்வதில் 
பை சிரைங்்கள் உள்்ளனை. குறிப்போ்க, சவளி்நோடு்களில் உள்்ள ்கல்வி நிறுவனைங்்களின் தரம் என்னை? 
எங்கு, என்னை படிப்பு்கம்ள எடுததுப் பயிைைோம்? என்னை ைோதிரியோனை முன்மனைற்போடு்கள் செய்ய 
மவண்டும்? நுமழவுத மதர்வு அல்ைது தகுதித மதர்வு்கள் எழுத மவண்டுைோ? உயர்்கல்வி ஆரோய்ச்சி 
வோய்ப்பு்கம்ள எப்படி அறிந்துச்கோள்வது? அதற்்கோனை உததி்கள் என்சனைன்னை? இப்படிப் பல்மவறு 
ஐயங்்கள் ்நம் ைோ்ணவர்்களுக்கு உள்்ளனை. இமவ குறிதத த்கவல்்கம்ளப் போர்ப்மபோம்.

சவளி்நோட்டுக் ்கல்வி நிறுவனைங்்களின் தரம்

ஒவ்சவோரு ்நோடும் அவர்்க்ளது ்கல்வி நிறுவனைங்்களின் தர வரிமெப் பட்டியமை சவளியிடுகிறது; 
அமவ அரசு அல்ைது அரசு அல்ைோத தனியோர் அமைப்பு்கள் (பததிரிம்க்கள், இதழ்்கள், புள்ளிவிவர 
நிறுவனைங்்கள் மபோன்றமவ) மூைம் சவளியிடப்படுகின்றனை. உை்க அ்ளவிைோனை ்கல்வி நிறுவனைங்்களின் 
தரவரிமெப் பட்டியலில் QS World University Ranking எனைப்படும் Quacquarelli Symonds ைற்றும் ‘Elsevier’ 
நிறுவனைமும் இம்ணந்து சவளியிடும் உயர்்கல்வி நிறுவனைங்்களுக்்கோனை தரவரிமெப் பட்டியல் அதி்கக் 
்கவனைம் சபற்றது.

இ்ந்தத தர வரிணேத ததர்வானது 6 முக்கியமான அம்ேங்கணை உள்ை்டக்கியது.

1. கல்வித தர மதிப்பாய்வு

2. ஆசிரியர்/மாைவர் விகிதம்

3. ஆசிரியர்களுக்கான தமறதகாள்கள் (ஆய்வுக் கட்டுணரகள்)

4. நிறுவனததின் நன்மதிப்பு
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5. ேர்வததே மாைவர் விகிதம்

6. ேர்வததேப் பணியாைர் விகிதம்.

சவளி்நோடு்களில் பயிை மவண்டும் எனைத திட்டமிடும் ைோ்ணவர்்களுக்கு இந்தத தரவரிமெப் பட்டியல் 
மி்கவும் உதவியோ்க இருக்கும். குறிப்போ்க, 5 ைற்றும் 6 ஆவது அம்ெங்்களில் ைதிப்பிடப்பட்டிருக்கும் 
ெர்வமதெ ைோ்ணவர் ைற்றும் பணியோ்ளர் விகிததமதக் ச்கோண்டு ஒரு பல்்கமைக்்கழ்கம் எந்த அ்ளவிற்குப் 
பரந்துபட்ட ெர்வமதெக் ்கட்டமைப்மபத தங்்கள் வ்ளோ்கததிற்குள் ச்கோண்டிருக்கிறது எனை 
வி்ளங்கிக்ச்கோள்்ள இயலும். அமதமபோை, பிரிட்டனிலிருந்து சவளிவரும் ‘்கோர்டியன்’ (Guardian), 
thecompleteuniversityguide.co.uk இம்ணயத்ளங்்களின் தரவரிமெப் பட்டியல் ஓர்ளவு ்நம்ப்கததன்மை 
வோய்ந்தது. ்கனைடோ ்நோட்டின் ‘மடம்ஸ்’ இதழ் சவளியிடும் அந்்நோட்டிற்்கோனை தரவரிமெப் பட்டியமையும் 
்நல்ை உதோர்ணைோ்கக் ச்கோள்்ளைோம்.

சவளி்நோடு்களில் உயர்்கல்வி சபறத தகுதிதமதர்வு

இ்ளநிமை, முதுநிமைப் படிப்பு்கள் 
இரண்டிற்குமை ைதிப்சபண் விகிதம் ஒரு 
அடிப்பமடத தகுதியோ்க 
நிர்்ணயிக்்கப்பட்டுள்்ளது. சபரும்போலும் 
இந்திய உயர்்கல்விச் சூழல் என்பது 
ைோ்ணவர்்களின் ைதிப்சபண்்கம்ள 
ைட்டுமை அடிப்பமடயோ்க 
ச்கோண்டிருக்கும் என்பதோல் இது குறிதத 
விழிப்பு்ணர்வு எல்ைோ ைோ்ணவர்்களுக்கும் 
இருக்கும். ஆனைோல், ஒரு சிை 
்நோடு்களுக்கு சைோழியறிவுச் ெோன்றிதழ் 
மி்க முக்கியைோனைது.

ஆங்கிைதமதத தோய்சைோழியோ்கக் 
ச்கோண்ட அசைரிக்்கோ, பிரிட்டன், ்கனைடோ, 
ஆஸ்திமரலியோ, நியூசிைோந்து மபோன்ற 
்நோடு்களில் பயிை ஆங்கிை சைோழிப் 
புைமையில் அவர்்கள் பரிந்துமரக்கும் 
தகுதித மதர்வில் ெோன்றிதழ் சபற்றிருக்்க 
மவண்டும். உதோர்ணததிற்கு பிரிட்டன், 
ஆஸ்திமரலியோ ்நோடு்களில் பயிை IELTS 
(International English Language Testing System) எனைப்படும் ஆங்கிை சைோழிப்புைமைத தகுதித மதர்வில் 
இ்ளநிமைப் படிப்பு்களுக்குக் குமறந்தபட்ெம் 6.0 ைற்றும் முதுநிமை, ஆரோய்ச்சிப் படிப்பு்களுக்குக் 
குமறந்தபட்ெம் 6.5 புள்ளி்கம்ளப் சபற்றிருக்்க மவண்டும். இந்தத மதர்வோனைது ம்கட்டல், படிததல், 
எழுதுதல், மபசுதல் என்ற பிரிவு்களில் ைதிப்பிடப்படுவது. இந்தத மதர்விற்குக் ்கட்ட்ணம் உண்டு. மைலும், 
இந்தத மதர்விற்்கோனை ெோன்றிதழ் இரண்டு ஆண்டு்களுக்கு ைட்டுமை செல்லுபடியோகும் என்பதோல் 
அதற்ம்கற்பத திட்டமிடுவது ்நல்ைது. IELTS மபோைமவ ைற்சறோரு ஆங்கிைப் புைமைத மதர்வோனை TOEFL 
(Test of English as a Foreign Language) ெோன்றிதமழ 119 ்நோடு்களில் உள்்ள 11 ஆயிரததிற்கும் மைற்பட்ட 
்கல்வி நிறுவனைங்்கள் சைோழித தகுதியோ்க ஏற்றுக்ச்கோள்கின்றனை. ஆ்கமவ, எந்த ்நோட்டிற்கு எந்த 
சைோழிப் புைமைத மதர்வு எழுத மவண்டும் என்று ெரிபோர்ததுக்ச்கோள்வது மி்க அவசியம்.
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இ்ளநிமைப் படிப்பு்களுக்கு ைதிப்சபண்்கம்ளப் சபோறுதது ஒவ்சவோரு பல்்கமைக்்கழ்கததிற்கும் 
தகுதி அடிப்பமட ைோறுபடும். இந்தியோவில் சிபிஎஸ்இ ைற்றும் ெர்வமதெப் போடததிட்டததில் (CBSE/ISC 
Standard) பன்னிரண்டோம் வகுப்பு பயின்றவர்்கள் பிரிட்டனில் உள்்ள பல்்கமைக்்கழ்கங்்களில் பயிை 
குமறந்தபட்ெம் பன்னிரண்டோம் வகுப்பில் 80-95% ைதிப்சபண்்கள் எடுததிருக்்க மவண்டும். இந்த 
விழுக்்கோடு ஒவ்சவோரு துமறக்கும் ைோறுபடும். இந்தியோவின் ை்கோரோஷ்டிரம், மைற்கு வங்்கம், தமிழ்்நோடு, 
்கர்்நோட்கம், குஜரோத ஆகிய ைோநிைங்்களில் உள்்ள ைோநிைப் போடததிட்டததின்கீழ் பயிலும் ைோ்ணவர்்களும் 
பிரிட்டனில் ம்நரடியோ்க நுமழவுத மதர்வு இல்ைோைல் இ்ளநிமைப் படிப்பு்கம்ளப் பயிைைோம். ஆனைோல், 
இவர்்கள் ைருததுவத துமறயில் மெர இயைோது. ஆ்கமவ, ஒவ்சவோரு துமறக்கும் மதமவயோனை 
குமறந்தபட்ெ ைதிப்சபண் விழுக்்கோடு குறிதத த்கவமைப் சபறுவது முக்கியைோனைது. இதத்கவமை 
ஒவ்சவோரு பல்்கமைக்்கழ்கததிலும் அல்ைது ்கல்வி நிறுவனைததிலும் உள்்ள ெர்வமதெ அலுவை்கம் 
வோயிைோ்க மின்னைஞ்ெல் முைம் சபறைோம்.

இந்திய ைோ்ணவர்்கள் தங்்கள் முதுநிமைப் படிப்பு்களுக்்கோ்க சவளி்நோடு செல்வது ஒப்பீட்ட்ளவில் 
இ்ளநிமைப் படிப்பு்கம்ளவிட மி்க அதி்கம். குறிப்போ்க, அறிவியல், சபோறியியல், ்கணிப்சபோறி நுட்பம், 
மைைோண்மை, செவிலியர் ைற்றும் ைருததுவப் பிரிவு்களில் சிறப்புப் படிப்பு்கள் பயிைமவ 
சவளி்நோடு்களுக்குச் செல்கின்றனைர். இந்த எண்ணிக்ம்க, உள்்நோட்டில் சிறப்புப் படிப்பு்கம்ளப் பயிலும் 
ைோ்ணவர்்களின் எண்ணிக்ம்கமய ஒப்பிடும்மபோது 60% அதி்கம். இவற்றில் சிை போடப் பிரிவு்களுக்குக் 
்கல்வி பயிை உதவிதசதோம்க கிமடக்கும்.

உதோர்ணததிற்கு, சவளி்நோட்டு ைோ்ணவர்்கள் ஜப்போன் ்நோட்டில் முதுநிமை ஆய்வுப் படிப்புப் பயிை 
Monbukagakusho (MEXT) Scholarship திட்டம் மூைம் ைோதம் 1,44,000 சயன்மனை அந்த ்நோடு (ரூ.90 
ஆயிரம்) வழங்குகிறது. மைலும், ்கல்விக் ்கட்ட்ணம் ம்நரடியோ்க ்கல்வி நிறுவனைங்்களில் 
செலுததப்படுகிறது. இதற்்கோனை விண்்ணப்பப் படிவதமத அந்தந்த ்நோடு்களில் உள்்ள ஜப்போனியத 
தூதர்கம் மூைம் தருகிறோர்்கள், அல்ைது இம்ணயத்ளம் வோயிைோ்கவும் சபறைோம். இமதமபோை, 
சதன்ச்கோரிய அரசு அங்கு முதுநிமைப் படிப்பு்களுக்கு உதவிதசதோம்க (Global Korea Scholarship) 
வழங்குகிறது.

ஐமரோப்பிய ஒன்றியம் (Europe Union) தனைது உறுப்பு ்நோடு்களில் முதுநிமைப் படிப்பு்கள் பயிை Erasmus 
Mundus Scholarship திட்டம் மூைம் உதவுகிறது. இந்தத திட்டததின் சிறப்மப முதுநிமை ைோ்ணவர்்கள் 
ஒவ்சவோரு பருவப் போடததிட்டதமதயும் (Semester) ஐமரோப்பிய ஒன்றியததில் உள்்ள உறுப்பு ்நோடு்களில் 
பயிை முடியும். குமறந்தபட்ெம் முதுநிமைப் படிப்மப 3 ்நோடு்களில் பயிலும் வோய்ப்மப இததிட்டம் 
தருகிறது. இதன் மூைம் ைோ்ணவர்்கள் திறன் அறிவு (Skills) ைற்றும் பயிற்சி (Training) சபற முடியும் எனை 
ஐமரோப்பிய ஒன்றியம் ்நம்புகிறது. இமவ தவிர ஐமரோப்பிய ஒன்றியததில் உள்்ள சஜர்ைனி, சுவிட்ெர்ைோந்து, 
சபல்ஜியம், ஆஸ்திரியோ, செக் குடியரசு, பிரோன்ஸ், கிரீஸ், ஹங்ம்கரி, அயர்ைோந்து, இததோலி, ச்நதர்ைோந்து, 
ஸ்சபயின் ஆகிய ்நோடு்கள் சவளி்நோட்டு ைோ்ணவர்்களுக்ச்கன்று தனிதத உதவிதசதோம்கத 
திட்டங்்கம்ள முதுநிமை ைோ்ணவர்்களுக்குத தருகின்றனை.

்பாதுவாக, ்வளிநாடுகளில் முதுநிணலப் படிப்புகணை இரண்டு வழிகளில் உதவித்தாணகயு்டன் 
பயிலலாம்.

1.  சவளி்நோடு்களில் உள்்ள உதவிதசதோம்கத திட்டததிற்கு (Scholarship) விண்்ணப்பிதது அதன் 
வோயிைோ்கச் செல்வது.

2.  சுயநிதி (Self financing) மூைம் சவளி்நோடு்களுக்குச் சென்று பயில்வது. 2,000 முதல் 5,000 டோைர் 
வமர சிறிய உதவிதசதோம்க்கம்ளப் பல்்கமைக்்கழ்கம் அல்ைது தன்னைோர்வைர் அமைப்பு்கள் 
வழங்குகின்றனை. இமவ ஓர்ளவிற்குச் சுயநிதி ைோ்ணவர்்களுக்கு உதவியோ்க இருக்கும்.
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முதுநிமைக் ்கல்விக்்கோனை உதவிதசதோம்க குறிதத த்கவல்்கள் www.findamasters.com மபோன்ற 
இம்ணயத்ளங்்களில் எளிதோ்கக் கிமடக்கின்றனை. அமதம்நரம், குறிப்பிட்ட உதவிதசதோம்கத 
திட்டங்்கள் சதோடர்ந்து ெை்கோைததில் ்நமடசபறுகிறதோ என்பமத ெரிபோர்ததுக்ச்கோள்வது ்நல்ைது. 
ஆங்கிை சைோழி அல்ைோத பிற சைோழி்கம்ளத தோய்சைோழியோ்கக் ச்கோண்ட ்நோடு்கள் தங்்கள் தோய்சைோழிமய 
முதல் பருவததில் ஒருசிை ைோதங்்களுக்குப் புதுமு்கப் பயிற்சியோ்க இைவெைோ்கக் ்கற்றுததருகின்றனை. 
ஆ்கமவ, சைோழி சதரியவில்மை என்ற ்கவமை மவண்டோம். சதன் ச்கோரியோ மபோன்ற ்நோடு்கள், 
முதுநிமைப் படிப்பு்களுக்்கோனை உதவிதசதோம்கத திட்டங்்களுக்கு விண்்ணப்பிக்கும்மபோது அடிப்பமட 
அ்ளவில் ச்கோரிய சைோழி (Test of Proficiency in Korean - TOPIK) அவசியம் சதரிந்திருக்்க மவண்டும் 
என்ற நிபந்தமனை விதிக்கின்றனை. ஆ்கமவ, பிற சைோழி ்கற்கும் சூழல் அமைந்தோல் அமதப் 
பயன்படுததிக்ச்கோள்ளுங்்கள்.

நுமழவிமெவு (Visa)

சவளி்நோடு்களுக்கு உயர்்கல்விக்குச் செல்ை விரும்பும் ைோ்ணவர்்கள் எந்த ்நோட்டிற்குப் மபோ்க 
மவண்டும் எனை முடிசவடுதத பின் செய்ய மவண்டிய முதல் பணி, அந்த ்நோட்டின் குடிமயற்றததிற்குத 
(Visa) மதமவயோனை ஆவ்ணங்்கள் குறிதத த்கவல்்கம்ளத தூதர்க (Embassy) இம்ணயத்ளம் மூைம் 
சதரிந்துச்கோள்வது. குறிப்போ்க, குமறந்தது ஆறு ைோதம் ்நடப்பில் உள்்ள வங்கிக்்க்ணக்ம்க ஆவ்ணைோ்கச் 
ெைர்ப்பிக்குைோறு பிரிட்டன் மபோன்ற ்நோடு்கள் ம்கட்கும். இதுமபோன்ற த்கவல்்கம்ள முன்கூட்டிமய 
சதரிந்து மவததிருந்தோல் மதமவயற்ற சிரைங்்கம்ளத தவிர்க்்கைோம். மைலும், ்கல்விச் ெோன்றிதழ்்கம்ள 
(Testimonial) உரிய ம்நரததில் சபற்று மவததிருததல் அவசியம். சபரும்போைோனை சவளி்நோட்டுப் 
பல்்கமைக்்கழ்கங்்கள் ைோ்ணவர்்களின் இ்ளநிமைப் பட்டயப் படிப்பின் சைோதத ைதிப்சபண் பட்டியமை 
அவர்்கள் பயின்ற ்கல்வி நிறுவனைததின் அதி்கோரபூர்வ முததிமர பதிதத மூடிய உமறக்குள் சீலிட்டு 
(Transcripts) ம்கட்போர்்கள். ஆ்கமவ, இதுமபோன்ற ஆவ்ணங்்கம்ள முன்கூட்டிமய சபற்று 
மவததுக்ச்கோள்ளுதல் மி்க அவசியம்.

சிை ்நோடு்கள் இந்திய ைோ்ணவர்்களின் ்கல்விச் ெோன்றிதழ்்களின் ்நம்ப்கததன்மைமயயும் (Creditability) 
தங்்கள் ்நோட்டின் ்கல்விததிட்டததிற்கு இம்ணயோ்க (Equivalent certificate) ைோ்ணவரின் ்கல்விச் 
ெோன்றிதழ் உள்்ளதோ என்பமதயும் ம்கட்போர்்கள். இதற்்கோனை ெோன்றளிப்மப (Attestation) இந்தியோவில் 
உள்்ள குறிப்பிட்ட ்நோட்டின் தூதர்க அலுவை்கம் மூைம் சபற்றுக்ச்கோள்்ளைோம். ்நோம் ்கல்விக் 
்கட்ட்ணதமத உரிய ம்நரததில் ஒவ்சவோரு பருவததிற்கும் செலுதத இயலும் என்பதற்்கோனை வங்கிக் 
்க்ணக்கு ஆதோரதமத விெோ சபறும்மபோது ெைர்ப்பிக்்க மவண்டும். ஆ்கமவ, வங்கிக் ்கடன் மூைம் 
செல்லும் சுயநிதி (Self financing) ைோ்ணவர்்கள் முன்கூட்டிமய வங்கி இருப்பில் இருக்்க மவண்டிய 
மெமிப்புத சதோம்க குறிததுத திட்டமிடுதல் அவசியம். உதவிதசதோம்க (Scholarship) மூைம் சவளி்நோடு 
செல்பவர்்கள் அந்தக் ்கல்வி நிறுவனைததிடமிருந்து சபறப்பட்ட அனுைதிச் ெோன்றிதமழ ெைர்ப்பிக்்க 
மவண்டும். விெோ சபறுவதில் சுயநிதி ைோ்ணவர்்கம்ளப் மபோை இவர்்களுக்கு அதி்க சிரைம் இருக்்கோது. 
்நோடு்களின் தூதர்கங்்கள் அவ்வப்மபோது தங்்க்ளது குடிமயற்றததிற்்கோனை விதிமுமற்கம்ள (Visa 
regulations) ைோற்றிக்ச்கோண்மட இருக்கும். ஆ்கமவ, சதோடர்ந்து ்கண்்கோணிப்பது ்நல்ைது.

சபரும்போைோனை ைோ்ணவர்்கள், விெோ வோங்குவதற்குத தனியோர் நிறுவனைங்்கம்ள அணுகுகின்றனைர். 
இயன்றவமர நீங்்கள் விண்்ணப்பிக்கும் ்கல்வி நிறுவனைததின் அதி்கோரபூர்வ நிறுவனைங்்கள் (Authorised 
agency) வோயிைோ்க விண்்ணப்பிப்பது போது்கோப்போனைது.
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ஆய்வு்களுக்கு முன்னுரிமை ச்கோடுக்கும் உை்க ்நோடு்கள்

ஒவ்சவோரு ்நோடும் தனைது சதோழில் துமற வ்ளர்ச்சிமய விரிவோக்்க ஒவ்சவோரு உததிமயக் 
ம்கயோள்கிறது. மைற்குைகு ்நோடு்கள் ைற்றும் கிழக்்கோசிய ்நோடு்க்ளோனை சதன்ச்கோரியோ, மதவோன், ஜப்போன் 
மபோன்றமவ பல்்கமைக்்கழ்கங்்கள் வோயிைோனை ைனிதவ்ள மைம்போட்டு வ்ளர்ச்சிமயத சதோழில் துமற 
வ்ளர்ச்சிக்்கோனை திறவும்கோைோ்கப் போர்க்கின்றனை. ஆய்வுத துமறயிலிருந்து சபறப்படும் புதுமையோனை 
ைற்றும் ்நவீனைக் ்கண்டுபிடிப்பு்கள் அந்்நோட்டின் உற்பததி ைற்றும் மெமவச் ெந்மதக்குத மதமவயோனை 
உப்கர்ணங்்கள், ைற்றும் நுட்ப வெதி்களுக்கு மூைதனைைோ்க உள்்ளனை. இமவ ஒரு ்நோட்டின் சபோரு்ளோதோர 
வ்ளர்ச்சிக்குப் சபரும் உந்தும்கோைோ்க இருப்பமவ.

ஒவ்சவோரு ்நோடும் தங்்க்ளது சைோதத உள்்நோட்டு உற்பததியில் (GDP) குறிப்பிட்ட ெதவிகிததமத 
ஆய்வுக் ்கட்டமைப்பு மைம்போட்டுப் பணியில் முதலீடு செய்கிறது. இம்முதலீட்டின் மூைம் ்கல்வி 
நிறுவனைங்்களில் உள்்ள ஆய்வுத துமறயில் ைனிதவ்ள ஆற்றமை மைம்படுதத இயலும். குறிப்போ்க, 
பிஎச்டி முமனைவர் பட்ட ஆரோய்ச்சி ைோ்ணவர்்களுக்்கோனை உதவிதசதோம்க ைற்றும் முதுமுமனைவு 
ஆய்வோ்ளர்்களுக்்கோனை ஊதியம் எனைப் பல்மவறு த்ளங்்களில் இம்முதலீடு உதவுகிறது. 

இ்ளநிமை, முதுநிமைப் பட்டயப் படிப்பு்கள்மபோை அல்ைோைல் உயர்்கல்வி ஆரோய்ச்சித துமறக்்கோனை 
வோய்ப்பு மி்கவும் விததியோெைோனைது. இதற்்கோனை வோய்ப்பு சபற ைோ்ணவர்்கள் ெற்மற கூடுதைோ்க உமழக்்க 
மவண்டும்.

கறறைவனுக்குத தன் நாடும் ஊரும்தபாலதவ தவறு எதுவாயினும் நா்டாகும், ஊராகும். 
ஆணகயால், ஒருவன் ோகும்வணர கல்லாமல் காலங்கழிப்பது ஏன் என்றை 
திருவள்ளுவரின் தகள்விணய ்வளிநாடு ்ேன்று உயர்கல்வி கறக விரும்பும் 
மாைவர்கள் நிணனவில்்காள்ை தவண்டும்!

சவளி்நோட்டு உயர்்கல்வி ஆரோய்ச்சிக்கு உதவிதசதோம்க

வ்ளர்ந்த, வ்ளரும் ்நோடு்கள் சவளி்நோட்டு ைோ்ணவர்்களுக்குத தங்்கள் ்நோடு்களில் பிஎச்டி முமனைவர் 
பட்ட ஆய்வு செய்ய உதவிதசதோம்க தருகிறது. சவளி்நோட்டு ைோ்ணவர்்கள் இரண்டு வம்கயில் இந்த 
உதவிதசதோம்கமயப் சபறைோம்.

1.  அரசு அல்ைது தன்னைோர்வத சதோண்டு நிறுவனைங்்களின் உதவிதசதோம்கக்்கோனை மபோட்டியில் 
்கைந்துச்கோண்டு சபறுவது.

2.  ஏற்ச்கனைமவ நிதி உதவி சபறப்பட்டஆய்வுத திட்டததில் (Funded Projects) ஆய்வு உதவியோ்ளர் 
(Research Assistant) அல்ைது இ்ளநிமை அறிவியைோ்ளர் (Research Fellow) பதவிக்கு 
விண்்ணப்பிதது அதன் வோயிைோ்கப் சபறுவது.

இந்த இரண்டு வழிமுமற்களிலும் ைோ்ணவர்்கள் முதலில் செய்ய மவண்டியது, எந்தக் ்கல்வி 
நிறுவனைததில் ஆய்வுப் படிப்மப மைற்ச்கோள்்ள விரும்புகிறோர்்கம்ளோ அந்த நிறுவனைததில் பணிபுரியும் 
மபரோசிரியர்்கம்ளத சதோடர்புச்கோண்டு அவர்்க்ளது ஆய்வுக் குழுவில் பணியோற்றுவதற்்கோனை ெம்ைதக் 
்கடிததமதப் (Consent letter) சபறுவது.
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உைச்கங்கும் உள்்ள ்நோடு்களின் அரசு்கள், பல்்கமைக்்கழ்கங்்கள், சதோண்டு நிறுவனைங்்கள் ஆய்வுப் 
படிப்பிற்்கோனை உதவிதசதோம்கமய வழங்குகின்றனை. கீழ்க்்கோணும் உதவிதசதோம்கத திட்டங்்கள் 
உைகின் பரவைோனை ்கவனைம் சபற்றமவ. ஒவ்சவோரு வருடமும் இந்த உதவிதசதோம்கத திட்டம் 
குறிப்பிட்ட ைோதததில் விண்்ணப்பங்்கம்ள வழங்குவதோல், இது குறிதது ைோ்ணவர்்கள் முன்கூட்டிமய 
திட்டமிடைோம்.

 Germany: DAAD PhD Scholarships (German Academic Exchange Service)

 South Korea: Global Korea Scholarship

 Japan: Japanese Government (MEXT) Postgraduate Scholarships

 Australia: PhD Top-Up Scholarship/Research Training Program

 Taiwan: Taiwan International Scholarship Program 2022

 China: Chinese Government Scholarship

 Canada: Queen Elizabeth Scholarships/Vanier Canada Graduate Scholarships (Vanier CGS)

ஆய்வு உதவிதசதோம்கத த்கவல்்கள்

முதுநிமைப் படிப்பிற்குப் பிறகு ஆய்வுெோர் படிப்பு்களுக்்கோ்க இயங்கும் குழுக்்கம்ளோடு இயன்றவமர 
இம்ணந்திருங்்கள் (Networking).

பை இம்ணயத்ளங்்கள் ஒவ்சவோரு ்நோட்டிலும் உள்்ள முமனைவர் ஆரோய்ச்சி படிப்பிற்்கோனை 
உதவிதசதோம்க (Stipend) அல்ைது ஆய்வு உதவியோ்ளர் (Research Assistant) பணிக்்கோனை உதவிதசதோம்க 
குறிதத த்கவல்்கம்ள சவளியிடுகின்றனை. உதோர்ணததிற்கு, www.jobs.ac.uk என்ற இம்ணயத்ளம் 
மூைம் பிரிட்டனில் உள்்ள ்கல்வி நிறுவனைங்்களில் உள்்ள ஆய்வுெோர் பணி்களுக்்கோனை உதவிதசதோம்கத 
திட்டங்்கம்ள அறிய முடியும். ஐமரோப்பிய ்நோடு்களில் உள்்ள ்கல்வி நிறுவனைங்்களிலிருந்து சவளியோகும் 
ஆய்வுத திட்ட உதவிதசதோம்கப் பணியிடங்்கம்ள https://euraxess.ec.europa.eu/jobs என்ற 
இம்ணயத்ளம் மூைம் சபறைோம். இதுமபோன்ற பை இம்ணயத்ளங்்கள் ஒவ்சவோரு ்நோட்டிற்கும் 
பிரதமய்கைோ்க உள்்ளனை.

scholarship-positions.com, findaphd.com மபோன்ற இம்ணயத்ளங்்கள் மூைம் உைச்கங்கும் உள்்ள 
உதவிதசதோம்கத திட்டங்்கள் குறிதத த்கல்்கம்ளப் சபற முடியும்.

்வளிநாட்டில் கறக உதவும் இணையதைங்கள் சில
 அசைரிக்்கோ: https://www.usief.org.in/ 
 ஆஸ்திமரலியோ: https://india.embassy.gov.au/
 ்கனைடோ: https://www.canadainternational.gc.ca/
 சிங்்கப்பூர்: https://www.moe.gov.sg/
 பிரோன்ஸ்: https://www.inde.campusfrance.org/ 
 பிரிட்டன்: https://www.britishcouncil.in/ 
 சுவீடன்: https://si.se/en/ 
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நன்றி: முணனவர் சுதாகர் பிச்ணேமுதது, ‘பிபிசி தமிழ்’

தற்மபோது, முமனைவர் ஆரோய்ச்சிப் 
படிப்பிற்்கோனை வோய்ப்பு்கம்ளத 
சதரிந்துச்கோள்வதில் ெமூ்க 
ஊட்கங்்கள் (Social Media) முக்கியப் 
பங்கு வகிக்கின்றனை. குறிப்போ்க, 
LinkedIn, Twitter, ResearchGate 
ஆகியமவ மூைம் மபரோசிரியர்்கள், 
்கல்வி நிறுவனைங்்கள், நிதி 
நிறுவனைங்்கள் மபோன்றமவ முமனைவர் 
ஆய்வுப் படிப்பிற்்கோனை வோய்ப்பு்கம்ள 
ம்நரடியோ்கப் பகிர்கின்றனை. 
ஃமபஸ்புக்கில் இதற்ச்கனை உள்்ள 
குழுக்்களில் நீங்்கள் உறுப்பினைரோ்கப் 
பங்ம்கற்பதன் மூைம் எளிதோ்கத 
த்கவல்்கம்ளப் சபற இயலும்.

சவளி்நோடு்களில் உள்்ள 
முன்மனைோடிக் ்கல்வி நிறுவனைங்்களில் 
ஆய்வு உதவிதசதோம்க அல்ைது 
முமனைவர் ஆரோய்ச்சி படிப்பிற்்கோனை 
வோய்ப்பு என்பது உை்க்ளோவிய 
மபோட்டியோகும். ெரோெரியோ்க ஒரு 
வோய்ப்பிற்கு நூறு முதல் 
ஆயிரக்்க்ணக்கில் ைோ்ணவர்்கள் மபோட்டியிடுகிறோர்்கள். சவற்றி ெதவிகிதம் 0.1 முதல் 1% ைட்டுமை. 
ஆ்கமவ, ஆய்வு உதவிதசதோம்கப் மபோட்டியில் ஒருமவம்ள நீங்்கள் மதோற்கும்மபோது மெோர்வமடய 
மவண்டோம். அமத ஒரு அனுபவைோ்கக் ச்கோண்டு ம்நர்மு்கத மதர்வில் ம்கட்்கப்படும் ம்கள்வி்களுக்குச் 
சிறந்த முமறயில் பதில்்கம்ளத தயோர்செய்து மீண்டும் அடுதத மபோட்டியில் சவல்ை முயலுங்்கள்.

இயன்றவமர உங்்களுக்ச்கன்று ஒரு வழி்கோட்டிமயத (Mentor) மதர்ந்சதடுததுக்ச்கோள்ளுங்்கள். 
அவர் உங்்க்ளது ்கல்லூரிப் மபரோசிரியரோ்கமவோ, உங்்க்ளது ்நைம்விரும்புபவரோ்கமவோ இருக்்கைோம். 
ஒவ்சவோரு ்கட்டததிலும் உங்்க்ளது திட்டங்்கம்ள அவர்்களிடம் விவோதிதது ஆமைோெமனை்கம்ளப் 
சபறுங்்கள்.

‘யாதானும் நா்டாமால் ஊராமால் என்்னாருவன் 
ோ்ந்துணையும் கல்லாத வாறு’

என்ற குறம்ள உங்்களுக்கு நிமனைவூட்ட விரும்புகிமறன். ்கற்றவனுக்குத தன் ்நோடும் ஊரும் 
மபோைமவ மவறு எதுவோயினும் ்நோடோகும், ஊரோகும். ஆம்கயோல், ஒருவன் ெோகும்வமர ்கல்ைோைல் 
்கோைங்்கழிப்பது ஏன் என்ற திருவள்ளுவரின் ம்கள்விமய சவளி்நோடு சென்று உயர்்கல்வி ்கற்்க 
விரும்பும் ைோ்ணவர்்கள் நிமனைவில்ச்கோள்்ள மவண்டும்.
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உலக நாடுகளில் 
ஆராய்ச்சிப் பணிகளும் வாய்ப்புகளும்3

உைகின் பல்மவறு பல்்கமைக்்கழ்கங்்களில் அயல்்நோட்டினைருக்்கோனை பைதரப்பட்ட ஆரோய்ச்சித 
துமறப் பணி வோய்ப்பு்கள் ்கோததிருக்கின்றனை. அவற்மற எப்படி அணுகுவது, என்சனைன்னை 

திறன்்கள் ைற்றும் மதர்ச்சி சபற்றிருப்பது எனைப் பைரது ம்கள்வி்களுக்கு முடிந்த அ்ளவிற்குத 
த்கவல்்கம்ளத திரட்டியுள்ம்ளன். குறிப்போ்க, அறிவியல் துமறயின் மவமைவோய்ப்பு்கள் குறிததோனை 
த்கவல்்கம்ள இப்பதிவில் போர்ப்மபோம்.

முமனைவர் பட்ட ஆய்வுப்பணி – தகுதி்கள்

	 	்நம் ஊரில், முதுநிமை அறிவியல் பட்டப்படிப்பு ைற்றும் 2 ஆண்டு்கள் படிப்பின்மபோது 6 ைோத 
ஆய்வு அனுபவம், ஆய்வுக்்கட்டுமர சவளியிட்டு இருததல், மதசிய ஆரோய்ச்சி நிறுவனைங்்களில் 
ஆய்வு மைற்ச்கோண்டிருததல் முதல் அவசியம்.

	 	முதுநிமை அறிவியல் பட்டப்படிப்புக்குப் பின்னைர், ஒன்று-இரண்டு ஆண்டு்கள் ஆய்வுததுமற 
அனுபவம் ைற்றும் ஆய்வுக்்கட்டுமர சவளியிட்டு இருததல் கூடுதல் பைம் மெர்க்கும்.

	 	சிை பல்்கமைக்்கழ்கங்்கள், IELTS, TOEFL, GRE மபோன்ற தகுதித மதர்வு்களில் மதர்ச்சி சபற்றிருக்்க 
மவண்டும் எனைவும் வலியுறுததும்.

	 	முதுநிமை அறிவியல் பட்டப்படிப்பின்மபோது ஆரோய்ச்சி அனுபவமும், ெர்வமதெப் பதிப்ப்கங்்களில் 
ஆய்வுக்்கட்டுமர்கள் (1-3) சவளியிட்டு இருந்தோல் முன்னுரிமை கிமடக்கும்.

	 	முதுநிமை அறிவியல் பட்டப்படிப்பின் மபோதோனை ஆய்வுக்்கட்டுமர சவளியீட்டில், அயை்கப் 
பல்்கமைக்்கழ்கததுடனைோனை கூட்டு ஆய்வில் ஈடுபட்டிருப்பின் முன்னுரிமை கிமடக்கும்.

	 	முதுநிமை அறிவியல் பட்டப்படிப்பின்மபோது ஆய்விற்்கோ்க 3-6 ைோதங்்கள் அயை்கப் 
பல்்கமைக்்கழ்க ஆய்வ்கங்்களில் பணியோற்றிருப்பின் முன்னுரிமை கிமடக்கும்.

	 	முதுநிமை அறிவியல் பட்டப்படிப்பு ைற்றும் அதன் பின்னைரோனை ஆரோய்ச்சிப் பணியில் 
ஆய்வுக்்கட்டுமர்கம்ளோடு, பன்னைோட்டுக் ்கருததரங்கில் ஆய்வறிக்ம்க சவளியிட்டு இருததலும் 
அவசியம்.

	 	ம்கோட்போட்டு அறிவியல் ஆரோய்ச்சி எனில், அந்தந்தத துமற ெோர்ந்த ஆரோய்ச்சிக்்கோனை ்கணினி 
சைன்சபோருள், ்கோட்சிக்்கணிதல் (Modelling), ஒப்புருவோக்்கம் (Simulation) சதோடர்போனை ஆய்வு 
அனுபவம் ைற்றும் ஆய்வுக்்கட்டுமர சவளியிட்டு இருததல் ைற்றும் பன்னைோட்டுக் ்கருததரங்்க 
அனுபவம் அவசியம்.

இவற்மறக் ்கருததில் ச்கோண்டு, முதுநிமை அறிவியல் பட்டப்படிப்மப திட்டமிட்டுக்ச்கோள்ளுங்்கள்.
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ஐமரோப்பிய ்நோடு்கள்

முமனைவர் பட்டததிற்்கோனை ஆய்வு என்பது 
ஐமரோப்பிய ்நோடு்களில் மவமைவோய்ப்பு மபோன்றதுதோன். 
ைோதோந்திர ஊதியமும் சிை பல்்கமைக்்கழ்கங்்களில் 
இ்ளநிமை, முதுநிமை ைோ்ணோக்்கருக்குப் போடம் 
எடுக்்க மவண்டியதோ்கவும்கூட இருக்கும். எவ்வ்ளவு 
ஊதியம் சபற முடியும் என்பமத அந்தந்தப் 
பல்்கமைக்்கழ்கததின் துமற ைற்றும் ஆரோய்ச்சிக்குழு 
சவளியிடும் மவமைவோய்ப்புச் செய்தி்களில் 
்கோ்ணைோம். இங்ம்க கிமடக்கும் ஊதியம் ச்கோண்டு, 
்க்ணவன், ைமனைவி, குழந்மத்கள் எனைக் குடும்பைோ்க 
வோழ மபோதிய சூழல் இருக்கும்.

ஐமரோப்பிய ்நோடு்களில், அந்தந்தப் பல்்கமைக்்கழ்கப் 
பணியிட வோய்ப்புப் பக்்கங்்களில் முமனைவர் பட்ட 
ஆரோய்ச்சி முதல் முதுமுமனைவர் ஆரோய்ச்சி, 
ஆரோய்ச்சியோ்ளர் ைற்றும் மபரோசிரியர்்களுக்்கோனை 
வோய்ப்பு்கள் பற்றி வி்ளம்பரம் சவளியிடுவர். அதில் 
வம்கப்படுததப்பட்டுள்்ள திறமை, ஆய்வு அனுபவம், 
்கல்வி அனுபவம் உள்ளிட்டவற்றின் அடிப்பமடயில் ைட்டுமை ஆரோய்ச்சிப் பணிக்ச்கனை ைோ்ணவ, 
ைோ்ணவி்கம்ளத மதர்ந்சதடுப்பர்.

இங்ம்க விதி்கள் ைற்றும் இம்ணயத்ளங்்கள் அமனைததும் மைற்கு ஐமரோப்பிய ்நோடு்களுக்்கோனைது 
ைட்டுமை. கிழக்கு ஐமரோப்பிய ்நோடு்களில் ஊக்்கதசதோம்கயும் ஊதியமும் குமறசவன்பதோல் அமத 
இங்ம்க வரிமெப்படுததவில்மை.
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 விதி 1: ஐமரோப்பிய ்நோடு்கம்ளப் சபோறுததவமர வி்ளம்பரங்்கள் சவளியோனை பின்மனை, அவர்்கள் 
சுட்டிக்்கோட்டியுள்்ள தகுதி்கள், ஆவ்ணங்்கள், ஆய்வு அனுபவங்்கள் உள்ளிட்டவற்மறக் ்கருததில் 
ச்கோண்டு அணு்க மவண்டும். தனிப்பட்ட மபரோசிரியர்்களின் மின்னைஞ்ெலுக்குச் செய்தி அனுப்பவதோல் 
பைனில்மை.

 விதி 2: ஐமரோப்பிய ்நோடு்கள் சபரும்போைோனைவற்றில் எல்ைோ வோய்ப்பு்களும், முதலில் அந்தந்த 
்நோட்டினைருக்கும், சிை பணியிடங்்களில் குறிப்பிட்டிருப்பின் இரண்டோவது வோய்ப்பு ஐமரோப்பிய 
்நோடு்களின் குடியுரிமை சபற்றிருப்பவர்்கள், ஐமரோப்பிய ்நோட்டில் ்கல்வி ்கற்றிருப்பவர்்கள் எனை 
ஒதுக்்கப்பட்டிருக்கும். ்கவனைைோ்கப் படிததுப் போர்ததுப் பணிக்்கோனை விண்்ணப்பததிமனை அனுப்பு்க.

 விதி 3: ஐமரோப்பிய ்நோடு்களில் மைமை குறிப்பிட்டிருப்பதுமபோை அந்தந்த ்நோட்டினைருக்்கோனை 
முன்னுரிமை தவிர்ததுப் சபண்்களுக்ச்கனைப் பணி வோய்ப்பு ஒதுக்்கப்பட்டிருக்கும். உதோர்ணைோ்க 
சுவீடன் ்நோட்டில் 6 ்நபர்்கள் விண்்ணப்பிதது 5 ்நபர்்கள் சுவீடன் ்நோட்டு ஆண்்க்ளோ்கவும் 1 ்நபர் 
தமிழ்்நோட்டுப் சபண்்ணோ்கவும் இருந்தோல், அப்பணியிடச் செய்தியில் சபண்்களுக்்கோனை முன்னுரிமை 
எனைக் குறிக்்கப்பட்டிருந்தோல் தமிழ்்நோட்டுப் சபண்ணுக்ம்க வோய்ப்பு கிமடக்கும். முமனைவர் பட்டம், 
முதுமுமனைவர் ஆரோய்ச்சி எனை அமனைததிற்கும் இது சபோருந்தும்.

 விதி 4: ம்கட்்கப்பட்டிருக்கும் ஆய்வு அனுபவததிமைோ, ்கணினி சைன்சபோருள் அல்ைது ஆரோய்ச்சி 
உ்ணர்்கருவி்கள் (instruments) மபோன்றவற்றிமைோ ம்நரடி அனுபவம் இருப்பின் ைட்டும் அணுகு்க. 
மவமை கிமடதது வந்த பின்னைர், ெரிவரக் ்கருவி்கள் இயக்்கத சதரியோதவர்்கள், சபோய் 
செோன்னைவர்்கள் சவளிமயற்றப்பட்டிருக்கிறோர்்கள். எது சதரியுமைோ அதமனை உறுதியோ்கச் செோல்ை 
மவண்டும், சதரியோதமத ைமறக்்கோைல் செோல்ைைோம்.

 விதி 5: முதுநிமை ைற்றும் இ்ளநிமைப் பட்டப்படிப்பின் சபோழுதோனை உங்்கள் ஆய்வு வழி்கோட்டி, 
போடம் எடுதத மபரோசிரியர்்கள் மபோன்மறோரிடம் உங்்கம்ளப் பற்றி விெோரிதமத உங்்கம்ளத 
மதர்வுசெய்வோர்்கள். ஆதைோல், அவர்்களுடனைோனை உங்்கள் உறவு முக்கியம். யோமரத 
சதோடர்புச்கோள்்ளைோம் எனை நீங்்கள்தோன் பரிந்துமரக்்கப் மபோகிறீர்்கள் என்பதோல், ெரியோனை சதோடர்மப 
வழங்்க மவண்டும்.

அந்தந்த ்நோட்டு விவரங்்கள்

நார்தவ

https://www.jobbnorge.no/search

சுவீ்டன்
https:// www.chalmers.se/en/about-chalmers/vacancies/Pages/default.aspx
https:// liu.se/en/work-at-liu/vacancies?rmpage=job&rmjob=11483&rmlang=UK
https://www.uu.se/en/about-uu/join-us/jobs/
https://www.kth.se/en/om/work-at-kth/lediga-jobb
https://www.su.se/cmlink/stockholm-university/about/working-at-su/jobs
https://www.lunduniversity.lu.se/vacancies
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்்டன்மார்க்
https://employment.ku.dk/phd/
https://www.dtu.dk/english/about/job-and-career/vacant-positions
https://phd.au.dk/vacant-phd-positions/
https://studyindenmark.dk/study-options/find-your-international-study-programme/phd-positions-1

ஃபின்லா்ந்து
https://www.aalto.fi/en/open-positions
https://www.utu.fi/en/university/come-work-with-us/open-vacancies
https://en.academicpositions.se/jobs/country/finland
https://scholarshipdb.net/phd-scholarships-in-Finland

்ெர்மன்
https://www.tum.de/en/about-tum/working-at-tum/open-positions/
https://www.tuhh.de/alt/gbt/our-institute/vacancies-and-jobs.html
http://fd.tu-berlin.de/en/service/jobs/current-vacancies/
https://www.hu-berlin.de/en/promovierende-en/standardseite-en
https://tu-dresden.de/studium/vor-dem-studium/studienangebot/promotionsstudium?set_language=en
https://scholarshipdb.net/Humboldt-University-Berlin-scholarships-in-Germany
https://scholarship-positions.com/category/germany-phd-scholarships/
https://www.findaphd.com/phds/germany/?g0Mw00
https:// www.research-in-germany.org/en/jobs-and-careers/info-for-phd-students/financing-your-phd/

paid-positions—parttime-jobs.html
https://academicpositions.com/jobs/position/phd
https://www.mendeley.com/careers/jobs/germany/phd-doctoral/
https://www.daad.de/en/study-and-research-in-germany/phd-studies-and-research/phd-studies/
https://www.fu-berlin.de/en/sites/drs/phd/money/positions/index.html
https://www.universitypositions.eu/jobs/location/Germany
https://www.studying-in-germany.org/list-of-universities-in-germany/

்பல்ஜியம்
https://www.ugent.be/en/work/vacancies
https://www.uantwerpen.be/en/jobs/vacancies/
https://www.kuleuven.be/personeel/jobsite/en/phd
https://en.academicpositions.se/jobs/country/belgium
https://www.universitypositions.eu/jobs/location/Belgium
https://be.linkedin.com/jobs/phd-position-jobs?position=1&pageNum=0

்ந்தர்லா்ந்து
https:// jobs.tue.nl/en/vacancies.html#filter=p_type%3DSEARCH_RESULTS%26p_search%3D%26p_

category_code_arr%3D6047-461661%26p_category_code_arr%3D6047-461662&page=1_
blank

https:// www.utwente.nl/en/education/tgs/prospective-candidates/phd/#doing-a-phd-will-probablybe-the-
most-influential-time-in-your-personal-development-to-prepare-you-foryour-future-career

https://www.uu.nl/en/organisation/phd-programmes/obtaining-a-phd-position/phd-vacancies
https://www.maastrichtuniversity.nl/research/phd/paid-phd-positions
https:// www.uva.nl/en/research/phd/obtaining-a-phd-at-the-uva/obtaining-a-phd-at-the-uva.

html?1578574409145
https://www.universiteitleiden.nl/en/education/phd-programmes
https://www.eur.nl/en/research/phd-eur/why-pursue-phd-eur
https://www.vu.nl/en/research/taking-phd/index.aspx
https://www.findaphd.com/study-abroad/europe/phd-study-in-netherlands.aspx
https:// www.academics.com/jobsearch/position-phd-student+position-research-fellow-research-

assistant-research-associate/UVU=
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ஃபிரான்ஸ்
https://www.parisdescartes.fr/en/working-and-studying-at-paris-descartes/
https://www.univ-lille.fr/home/research/doctoral-schools/
https://www.univ-reims.eu/
https://u-paris.fr/en/498-2/
https://www.univ-lyon2.fr/www0-home-157320.kjsp
https://www.univ-montp3.fr/
http://welcome.univ-lorraine.fr/en/research/phd-programs
https://www.u-bordeaux.com/Doctoral-education/French-doctoral-system
https://www.campusfrance.org/en/how-to-enrol-Doctorate-France
https://www.phdportal.com/countries/10/france.html
https://www.findaphd.com/study-abroad/europe/phd-study-in-france.aspx

சுவிட்ேர்லா்ந்து
https://www.epfl.ch/about/working/working-at-epfl/job-openings/
https://jobs.ethz.ch/site/index
https://www.research.uzh.ch/en/funding.html
https://www3.unifr.ch/sp/en/
https://www.unisg.ch/en/forschung/grantsoffice
https://www.unibe.ch/university/employer/job_postings/job_portal/index_eng.html
https://www.unige.ch/dife/sante-social/aides-financieres/
https://www.findaphd.com/study-abroad/europe/phd-study-in-switzerland.aspx
https://www.phdportal.com/countries/27/switzerland.html

இங்கிலா்ந்து
https://www.phdportal.com/countries/30/united-kingdom.html
https://www.manchester.ac.uk/connect/jobs/
http://www.bristol.ac.uk/jobs/find/list.html
https://www.sheffield.ac.uk/jobs
https://www2.le.ac.uk/offices/jobs
https://www.ed.ac.uk/human-resources/jobs
https://www.sussex.ac.uk/about/jobs
https://www.birmingham.ac.uk/staff/jobs/index.aspx
https://www.kcl.ac.uk/hr/jobs
https://jobs.york.ac.uk/wd/plsql/wd_portal.show_page?p_web_site_id=3885&p_text_id=1763
https://jobs.leeds.ac.uk/Vacancies.aspx
https://www.jobs.ox.ac.uk/home
https://www.jobs.cam.ac.uk/

அயர்லா்ந்து
https://www.universityvacancies.com/

சீனா, ெப்பான், ்காரியா
சீனைோ, ஜப்போன் ைற்றும் ச்கோரியோ ்நோடு்களில் அந்தந்தத துமற ெோர்ந்த மபரோசிரியர்்கம்ள அணு்கைோம். 

அவரவர் விருப்பப்பட்டோல், அவரவர் ஆய்வுததுமற நிதியிமைோ அரெோங்்க ஊக்்கதசதோம்க வழியிமைோ 
முமனைவர் பட்ட ஆய்விற்்கோனை இருப்பிடதமதப் பூர்ததிசெய்வர்.

https://www.cucas.cn/china_scholarships/
https://scholarshipfellow.com/chinese-government-scholarship-china-government-scholarship-process/
https://www.scholarshipportal.com/phd/scholarships/china
https://www.scholarshipsads.com/category/country/china-scholarships/
https://www.scholarshipsads.com/category/country/japan-scholarships/
https://www.kyoto-u.ac.jp/en/education-campus/procedures/scholarships/
https://www.scholars4dev.com/category/country/asia-scholarships/japan-scholarships/
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ஐதராப்பிய நாடுகளில் முணனவர் பட்்டததிறகான ஆய்வு என்பது தவணலவாய்ப்பு 
தபான்றைதுதான். இங்தக கிண்டக்கும் ஊதியம் மூலம், குடும்பதது்டன் வாழ்வதறகான 
தபாதிய சூழல் இருக்கும்!

இந்திய அறிவியல் துமற: உயர்்கல்வியும் ஆரோய்ச்சியும்

அறிவியல் துமறயில் ்கல்வி பயில்பவர்்களுக்்கோனை பல்மவறு புதிய வோய்ப்பு்கள் ்கல்விததுமறயில் 
ைட்டுமின்றி, ஆரோய்ச்சிததுமற்களிலும் ச்கோட்டிக்கிடக்கின்றனை. ஒவ்சவோரு துமறயிலும் ைோ்ணவ, 
ைோ்ணவி்கள் சவற்றிசபற எததம்கய மதர்வு்களுக்குத தயோர்படுததிக்ச்கோள்்ள மவண்டும், தங்்கள் 
பள்ளிக்்கல்வி, இ்ளநிமை, முதுநிமைப் படிப்பு்கம்ள எததம்கய திமெ ம்நோக்கிச் செலுதத மவண்டும் 
என்பமதப் போர்க்்கைோம்.

CSIR-NET ததர்வு

மதசியத மதர்வோம்ணயததினைோல் ்நடததப்படும் CSIR-UGC NET மதர்வு, மவதி அறிவியல், இயல் 
அறிவியல், உயிர் அறிவியல், ்கணிதவியல், ்கடலியல், தோவர அறிவியல், வளிைண்டைம் உள்ளிட்ட 
துமற்களின் உட்பிரிவு்களில் உயர்்கல்வி, இ்ளநிமை ஆரோய்ச்சியோ்ளர், விரிவுமரயோ்ளர், தும்ணப் 
மபரோசிரியர்்களுக்்கோனை தகுதியிமனை உறுதிசெய்கிறது. 

இ்ளநிமை ஆரோய்ச்சி ்கோைததில் ைோதம் 31,000 ரூபோயும் இரண்டோண்டு்களுக்குப் பிறகு ைோதம் 
35,000 ரூபோயும் சதோடக்்க ஊக்்கதசதோம்கயோ்க வழங்்கப்படுகிறது.

GATE ததர்வு

இ்ளநிமைப் சபோறியியைோ்ளர்்களுக்கு முதுநிமைப் சபோறியியல் ைற்றும் அரசுப் பணி்களுக்்கோனை 
தகுதித மதர்வோ்க GATE இருப்பது பைரும் அறிந்த ஒன்றுதோன். அமதமவம்ள, இயற்பியல், மவதியியல், 
்கணிதவியல், புள்ளியியல், உயிர் அறிவியல், ெமூ்க அறிவியல், சுற்றுச்சூழல் அறிவியல், புவி 
அறிவியல் உள்ளிட்ட பிரிவு்களும் GATE மதர்வில் அடக்்கம்.

இதமதர்வு, இந்திய சதோழில்நுட்பக் ்கழ்கம், இந்திய அறிவியல் ்கழ்கம், ஒன்றிய அரசின் 
பல்்கமைக்்கழ்கங்்கள், ஒன்றிய அரசின் ஆரோய்ச்சி மையங்்கள் உள்ளிட்டவற்றில் 
ஊக்்கதசதோம்கயுடனைோனை உயர்்கல்வி சபறுவதற்கும் மைைதி்கைோனை ஆரோய்ச்சிப் பணி்களுக்்கோனை 
வோய்ப்பு்களுக்கும் பயன்படும். 

முதுநிமைக் ்கல்வியில் சதோடக்்கைோ்க ைோதம் 12,500 ரூபோய் ஊக்்கதசதோம்க ்கல்விக்்கோைம் 
முழுமைக்கும் கிமடக்கிறது. இதமதர்வின் வழியோ்கவும், ஆசிய ்நோட்டுப் பல்்கமைக்்கழ்கங்்களில் 
சிைவற்றுக்குத தகுதி உறுதிசெய்யப்படுகிறது.
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ஊக்்கதசதோம்கயும் ஆய்வுக்்கோை ஊதியமும்

அறிவியல் துமறமயத மதர்ந்சதடுப்மபோருக்குச் ெமூ்க நீதி 
அடிப்பமடயில் ைோநிை/ஒன்றிய அரசு்களின் 
ஊக்்கதசதோம்க்கள் உண்டு. இ்ளநிமைக் ்கல்விமய நிமறவு 
செய்த பின்பு முதுநிமைக் ்கல்விக்்கோனை நுமழவுத மதர்வு்கள் 
மூைைோ்க இந்திய அ்ளவில் பல்மவறு ஊக்்கத சதோம்க்கள் 
சபறுவதற்்கோனை வோய்ப்பு்கள் அதி்கம். முதுநிமைக் ்கல்வி 
நிமறவு செய்த பின், ஆரோய்ச்சி மையங்்களில், IIT/IISc 
உள்ளிட்ட ஆரோய்ச்சிக் ்கல்வி நிமையங்்களில், ைோநிைப் 
பல்்கமைக்்கழ்கங்்களில், ஒன்றிய அரசின் 
பல்்கமைக்்கழ்கங்்களில் முமனைவர் பட்ட ஆய்வு முதல் 
முதுமுமனைவர் ஆரோய்ச்சிக் ்கோைம் வமரயில் பல்மவறு ஊதிய 
வோய்ப்பு்களும் உண்டு. ஆரோய்ச்சிக் ்கோைததில் பை 
்நோடு்களுக்குச் சென்று பகுதி ம்நர ஆரோய்ச்சிமய நிமறவு 
செய்து திரும்பும் வம்கயில், பல்மவறு ெர்வமதெ ஊக்்கதசதோம்க 
வோய்ப்பு்களும் இந்திய அரசின் நிதி்களும் அறிவியல் 
துமறயில் ச்கோட்டிக்கிடக்கின்றனை.

இ்ளநிமை முதல் முதுநிமை அறிவியல்வமர

முதுநிமை அறிவியல் துமறயில் சிை ஊக்்கதசதோம்க்கள் தகுதித மதர்வு்கள் மூைமும் பை 
ஊக்்கதசதோம்க்கள் ெமூ்கநீதியின் அடிப்பமடயிலும் வழங்்கப்படுகின்றனை. உதோர்ணைோ்க, Post-
Graduate Merit Scholarship For University Rank Holders வழியோ்க, இ்ளநிமைக் ்கல்வியில் முதைோம் ைற்றும் 
இரண்டோம் நிமை சபறும் ைோ்ணவ, ைோ்ணவி்கள் முதுநிமைக் ்கல்வி பயிலும்சபோழுது, ைோதம் 3,100 
ரூபோய் வழங்்கப்படுகிறது. 

12 ஆம் வகுப்பு நிமறவுசெய்துவிட்டு, இ்ளநிமை அல்ைது ஒருங்கிம்ணந்த முதுநிமை ்கல்வி 
பயில்மவோர் JEE நுமழவுத மதர்வில் 10,000 இடங்்களுக்குள் சபற்றிருந்தோல் Inspire Scholarship வழியோ்க 
ைோதம் 5,000 ரூபோய் சபறுவோர்்கள்; மைலும் மதர்ந்சதடுக்்கப்பட்மடோருக்கு வருடம் 80,000 ரூபோய் 
கூடுதைோ்கவும் வழங்குவோர்்கள், எல்மைோருக்கும் ம்கோமட ்கோை ஆரோய்ச்சிப் பணி்களுக்ச்கனைத தனியோ்க 
20,000 ரூபோயும் கிமடக்கும்.

முதுநிமை முதல் ஆய்வுக்்கோைம் வமர

இந்திய அ்ளவில் Junior Research Fellow/Senior Research Fellow என்ற ஆய்வுக்்கோை ஊக்்கத 
சதோம்கயோ்க, ஒன்றிய பல்்கமைக்்கழ்கங்்கள், ஒன்றிய ஆரோய்ச்சி மையங்்கள், ஆரோய்ச்சிக் ்கல்வி 
நிமையங்்கள் ைற்றும் ைோநிைப் பல்்கமைக்்கழ்கங்்கள் ஆகியவற்றில் சதோடக்்கததிமைமய ைோதம் 
31,000 ரூபோய் வழங்்கப்படுகிறது.

நன்றி: முணனவர் விெய் அதோகன், இயக்குநர், முல்ணல ேர்வததே அகா்டமி

்கல்வி ஏன் அழ்கோனைது 
என்றோல் அமத 

உங்்களிடமிருந்து யோரோலும் 
பறிததுவிட முடியோது.

— பி.பி. கிங்
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கல்லூரி மாைவர்களுக்கான 
அரசு உதவித திட்்டங்கள்4

உயர்்கல்வி படிக்கும் ைோ்ணவர்்களுக்கு ைததிய, ைோநிை அரசு்கள் ெோர்பில் பல்மவறு ்கல்வி 
உதவிதசதோம்கத திட்டங்்கள் செயல்படுததப்படுகின்றனை. ைோ்ணவர்்களுக்குப் பயன்படும் 

முக்கியக் ்கல்வி உதவிதசதோம்க விவரங்்கள் குறிதத அறிமு்கம் இது.

சதோழில் படிப்பு்களில் ்கட்ட்ணச் ெலும்க

அரசு, தனியோர் சபோறியியல் ்கல்லூரி்கள், ைருததுவக் ்கல்லூரி்கள், பல் ைருததுவக் ்கல்லூரி்கள், 
மவ்ளோண் ்கல்லூரி்கள், ்கோல்்நமட ைருததுவக் ்கல்லூரி்கள், ெட்டக் ்கல்லூரி்கள் மபோன்றவற்றுக்கு 
அரசு ்நடததும் ஒற்மறச்ெோ்ளர ைோ்ணவர் மெர்க்ம்க மூைம் மெர மவண்டும். இப்படி அந்தப் படிப்பு்களில் 
மெரும் ைோ்ணவர்்களின் குடும்பததில் இதுவமர யோரும் பட்டதோரி்கம்ள இல்மைசயன்றோல், அந்த 
ைோ்ணவர்்கள் சதோழிற்்கல்வி படிப்பமத ஊக்குவிப்பதற்்கோ்கச் ெோதிப் போகுபோடின்றியும் வருைோனைதமதக் 
்க்ணக்கில் எடுததுக்ச்கோள்்ளோைலும் அவர்்கள் செலுதத மவண்டிய ்கல்விக் ்கட்ட்ணச் செைமவ அரமெ 
ஏற்றுக்ச்கோள்கிறது. அதோவது, இதுவமர பட்டதோரி்கம்ள இல்ைோத குடும்பங்்கம்ளச் மெர்ந்த 
சதோழிற்்கல்வி பயிலும் ைோ்ணவ, ைோ்ணவி்களின் ்கல்விக் ்கட்ட்ணச் செைமவ ைட்டும் அரசு ஏற்கும்.

்கல்விக் ்கட்ட்ணம் என்பது அரசு, அரசு உதவிசபறும் சதோழில் ்கல்லூரி்களுக்கு அரெோல் 
நிர்்ணயிக்்கப்படும் ்கட்ட்ணதமதயும் சுயநிதி சதோழில் ்கல்லூரி்களுக்குத தனியோர் சுயநிதி சதோழில் 

்கல்லூரி்களில் ்கட்ட்ண நிர்்ணயததுக்்கோ்க அமைக்்கப்பட்ட 
ஓய்வுசபற்ற உயர் நீதிைன்ற நீதிபதி தமைமையிைோனை குழு 
நிர்்ணயிக்கும் ்கல்விக் ்கட்ட்ணதமதயும் குறிக்கும். 
பல்்கமைக்்கழ்கங்்கள் ்நடததும் போடப் பிரிவு்களுக்கு அந்தப் 
பல்்கமைக்்கழ்கங்்கள் நிர்்ணயிக்கும் ்கட்ட்ணதமதயும் 
குறிக்கும்.

தமிழ்்நோட்மடச் மெர்ந்த, முதல் தமைமுமறப் பட்டதோரி 
ைோ்ணவர்்களுக்ம்க இந்தத திட்டம் சபோருந்தும். இந்தச் 
ெலும்கமயப் சபறத தங்்களுமடய குடும்பததில் 
பட்டதோரி்கம்ள இல்மை என்பமத உறுதிசெய்யும் 
வம்கயில் ைோ்ணவர் வசிக்கும் பகுதியின் வருவோய்த 
துமறயின் தமைமையிடத தும்ண வட்டோட்சியர் 
தகுதிக்குக் குமறயோத அலுவைரிடம் ெோன்றிதழ் சபற்று 
அளிக்்க மவண்டும்.

ைோ்ணவர்்கள் சதோழிற்்கல்வி மெர்க்ம்கக்்கோனை விண்்ணப்பதமதச் ெைர்ப்பிக்கும்மபோமத, 
விண்்ணப்பததுடன் குடும்பததில் முதன்முதைோ்கப் பட்டப் படிப்பு படிக்கும் ைோ்ணவர் என்ற 
ெோன்றிதமழயும் உறுதிசைோழிப் பததிரதமதயும் அளிக்்க மவண்டும். ஒற்மறச்ெோ்ளரக் ்கைந்தோய்வு 
மூைம் அரசு, அரசு உதவிசபறும், சுயநிதித தனியோர் சபோறியியல் ்கல்லூரி்களில் பி.இ., பி.சடக். 
படிப்பு்களில் ம்நரடியோ்க இரண்டோம் ஆண்டில் மெரும் முதல் தமைமுமறப் பட்டதோரி ைோ்ணவர்்களுக்கும் 
்கல்விக் ்கட்ட்ணச் ெலும்க வழங்்கப்படும் என்று தமிழ்்நோட்டு அரசு சதரிவிததுள்்ளது.

சுயநிதிப் சபோறியியல் ்கல்லூரி்களிலும் அரசு உதவிசபறும் ்கல்லூரி்களிலும் சுய ஆதரவுப் 
படிப்பு்களில் (Self Supporting Course) படிக்்கச் மெரும் ைோ்ணவர்்களுக்கும் அகிை இந்தியத சதோழில்நுட்பக் 
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்கல்வி ்கவுன்சிலின் முதல் தமைமுமறப் பட்டதோரிக்்கோனை ்கல்விக் ்கட்ட்ணச் ெலும்க வழங்்கப்படுகிறது. 
ஒவ்சவோரு ்கல்லூரியிலும் ஒவ்சவோரு போடப்பிரிவிலும் படிக்்கச் மெரும் 5 ெதவீத ைோ்ணவர்்களுக்கு 
இந்தச் ெலும்க வழங்்கப்படும். இந்தச் ெலும்கமயப் சபற விரும்பும் ைோ்ணவர்்களின் சபற்மறோரின் 
வருைோனைம் ஆண்டுக்கு ரூ.4.5 ைட்ெததுக்குக் குமறவோ்க இருக்்க மவண்டும்.

ைோற்றுததிறனைோளி்கள் உதவிதசதோம்க

ைோற்றுததிறனைோளி ைோ்ணவர்்களுக்்கோனை ்கல்வி உதவிதசதோம்க வழங்கும் திட்டததின்கீழ் 
சதோழில்நுட்பப் போடப்பிரிவு்களில் பட்ட, முதுநிமைப் பட்டப் படிப்பு்களில் படிக்கும் 2,000 ைோற்றுத 
திறனைோளி ைோ்ணவர்்களுக்கு ைததிய அரசு ்கல்வி உதவிதசதோம்க வழங்குகிறது. இதில் 30 ெதவீதம் 
ைோற்றுததிறனைோளி ைோ்ணவி்களுக்கு வழங்்கப்படும்.

சதோழில்நுட்பப் போடப்பிரிவு்களில் இ்ளநிமைப் பட்டம் பயிலும் ைோ்ணவர்்களுக்கு ைோதம் ரூ.2,500 
வீதம் பரோைரிப்புக் ்கட்ட்ணைோ்க ஒரு ்கல்வி ஆண்டுக்கு (பதது ைோதங்்களுக்கு) வழங்்கப்படும். 
சதோழில்நுட்பப் போடப்பிரிவு்களில் முதுநிமைப் பட்டம் பயிலும் ைோ்ணவர்்களுக்கு ைோதம் ரூ.3,000 வீதம் 
பரோைரிப்புச் செைவுக் ்கட்ட்ணைோ்க, ஒரு ்கல்வி ஆண்டுக்கு (பதது ைோதங்்களுக்கு) வழங்்கப்படும். அரசு, 
அரசு உதவிசபறும் ்கல்வி நிறுவனைங்்களில் திரும்பப் சபற முடியோத ்கட்ட்ணங்்கம்ள 
ைோ்ணவர்்களிடமிருந்து வசூலிக்கின்றனை. அததம்கய ்கட்ட்ணங்்கம்ளயும் இந்த உதவிதசதோம்கயோ்க 
ைோ்ணவர்்கள் சபற்றுக்ச்கோள்்ளைோம். மைலும் புதத்கம், எழுதுசபோருள்்கள் வோங்குவதற்்கோ்கப் பட்டப் 
படிப்பு பயிலும் ைோ்ணவர்்களுக்கு ஆண்டுக்கு ரூ.6 ஆயிரமும், முதுநிமைப் பட்டப் படிப்பு பயிலும் 
ைோ்ணவர்்களுக்கு ஆண்டுக்கு ரூ.10 ஆயிரமும் வழங்்கப்படும். இமவ ைட்டுமின்றி ைோற்றுததிறனைோளி 
ைோ்ணவருக்கு உதவிக் ்கருவி்கள், உப்கர்ணங்்கள் வோங்குவதற்குக் கூடுதைோ்க நிதியுதவி வழங்்கப்படும்.

இந்த உதவிதசதோம்க திட்டததுக்கு விண்்ணப்பிக்்க விரும்புபவரின் சபற்மறோர் அல்ைது 
போது்கோவைரின் ஆண்டு வருைோனைம் ரூ.3 ைட்ெததுக்கு மி்கோைல் இருக்்க மவண்டும்.

்கண் போர்மவயற்ற/ ்கோது ம்க்ளோத பட்டதோரி, முதுநிமைப் பட்டதோரி ைோ்ணவர்்களுக்கு எடிட்டிங் 
ெோஃப்ட்மவர் உடன் கூடிய ைடிக்்கணினி, பிசரய்லி முமறயிைோனை தட்டச்சுக் ்கருவி, ம்கமபசி, ்கோது 
ம்கட்கும் ்கருவி வோங்குவதற்கு நிதியுதவி அளிக்்கப்படும். இம்ணயவழியில் விண்்ணப்பிக்்க மவண்டும். 

விவரங்்களுக்கு: www.nhfdc.nic.in 

மதசிய நிதி உதவிதசதோம்க

ம்நஷனைல் ஃபண்ட் முமறயில் 500 மபருக்குத சதோழில்முமற, சதோழில்நுட்ப உயர்்கல்விப் 
படிப்பு்களுக்்கோனை ்கல்வி உதவிதசதோம்க்கள் வழங்்கப்படும். இம்ணயவழியில் ைட்டுமை விண்்ணப்பிக்்க 
மவண்டும்.

பட்டப் படிப்பு, அதற்கும் மைற்பட்ட படிப்பு்கம்ள விடுதியில் தங்கிப் படிப்பவர்்களுக்கு, பரோைரிப்புத 
சதோம்கயோ்க ைோதம் 1000 ரூபோயும் ைற்றவர்்களுக்கு ைோதம் 700 ரூபோயும் வழங்்கப்படும். டிப்்ளமைோ படிப்பு, 
ெோன்றிதழ் படிப்பு்கம்ளப் படிப்பவர்்கள் விடுதி ைோ்ணவர்்க்ளோ்க இருந்தோல் ைோதம் 700 ரூபோயும் 
ைற்றவர்்களுக்கு ைோதம் 400 ரூபோயும் வழங்்கப்படும். அததுடன், ஓரோண்டுக்்கோனை படிப்புக் ்கட்ட்ணதமதச் 
செலுததுவதற்்கோ்க ரூ.10,000 வழங்்கப்படும்.

போர்மவத திறனைற்ற, ம்கட்கும் திறனைற்ற ைோ்ணவர்்களுக்்கோனை எடிட்டிங் ெோஃப்ட்மவருடன் கூடிய 
்கணினி வோங்்க நிதியுதவி செய்யப்படும். சபருமூம்ளவோதக் குமறபோடு (Cerebral Palsy) உள்்ள 
ைோற்றுததிறனைோளி ைோ்ணவர்்களுக்குத மதமவயோனை சைன்சபோரும்ளப் சபற உதவிதசதோம்க 
வழங்்கப்படும்.

இந்தக் ்கல்வி உதவிதசதோம்கமயப் சபற விண்்ணப்பிக்கும் ைோ்ணவரின் குடும்ப ஆண்டு 
வருைோனைம் ரூபோய் 1.80 ைட்ெததுக்கு மி்கோைல் இருக்்க மவண்டும்.

விவரங்்களுக்கு: www.nhfdc.nic.in
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ைனிதவ்ள மைம்போட்டு உதவிதசதோம்க

வருவோய் குமறந்த குடும்பங்்கம்ளச் மெர்ந்த, படிப்பில் சிறந்த ைோ்ணவர்்கள், ்கல்லூரியில் படிக்்க 
ைததிய அரசின் ைனித வ்ள மைம்போட்டு அமைச்ெ்கம் ்கல்வி உதவிதசதோம்க வழங்குகிறது.

சபோறியியல், ைருததுவம், ்கமை, அறிவியல், வணி்கவியல் உள்படப் பல்மவறு இ்ளநிமைப் பட்டப் 
படிப்பு்களில் படிக்கும் ைோ்ணவர்்கள் இந்த உதவிதசதோம்க ம்கோரி விண்்ணப்பிக்்கைோம். சதோமைநிமைக் 
்கல்வி மூைம் இ்ளநிமைப் பட்டப் படிப்பு படிக்கும் ைோ்ணவர்்கள், இந்த உதவிதசதோம்க ம்கோரி 
விண்்ணப்பிக்்க முடியோது.

்நோடு முழுவதும் 82 ஆயிரம் ைோ்ணவர்்களுக்கு இந்த உதவிதசதோம்க வழங்்கப்படுகிறது. இந்த 
உதவிதசதோம்கமயப் சபறுவதற்்கோ்கத மதர்ந்சதடுக்்கப்படுபவர்்களில் 50 ெதவீதததினைர், அதோவது 41 
ஆயிரம் ைோ்ணவி்களுக்கு இந்தக் ்கல்வி உதவிதசதோம்க வழங்்கப்படும்.

இந்த உதவிதசதோம்கமயப் சபறத மதர்வுசெய்யப்படும் இ்ளநிமைப் பட்ட ைோ்ணவர்்களுக்கு 
ஆண்டுக்கு ரூ.10,000 வீதம் முதல் மூன்று ஆண்டு்களுக்கு வழங்்கப்படும். அதோவது, ைோதம் ஆயிரம் 
ரூபோய் வீதம் ஆண்டில் பதது ைோதங்்களுக்கு வழங்்கப்படும். அமத போடப்பிரிவில் முதுநிமைப் படிப்பில் 
சதோடர்ந்து படிததோல், அந்த ைோ்ணவர்்களுக்கு ஆண்டுக்கு ரூ.20,000 வீதம் வழங்்கப்படும். சதோழில் 
படிப்பு்களில் மெர்ந்து படிக்கும் ைோ்ணவர்்களுக்கு ்நோன்்கோம், ஐந்தோம் ஆண்டு்களில் ைோதம் ரூ.20,000 
வீதம் வழங்்கப்படும். அதி்கபட்ெம் ஐந்து ஆண்டு்கள் வமர இந்த உதவிதசதோம்க வழங்்கப்படும். 
சபற்மறோரின் ஆண்டு வருைோனைம் ரூ.8 ைட்ெததுக்கு மி்கோைல் இருக்்க மவண்டும். 

விவரங்்களுக்கு: www.scholarships.gov.in

அறிவியல் ைோ்ணவர்்களுக்கு உதவிதசதோம்க

அடிப்பமட அறிவியல் ஆரோய்ச்சியில் ஆர்வமிக்்க 
திறமையோனை ைோ்ணவர்்கம்ள ஊக்குவிப்பதற்்கோ்க ைததிய 
அரசின் அறிவியல் சதோழில்நுட்பத துமற, கிமஷோர் 
மவகியோனிக் புமரோஸ்தன் மயோஜனைோ (KVPY) என்ற ்கல்வி 
உதவித திட்டதமதச் செயல்படுததிவருகிறது. 
சபங்்களூருவில் உள்்ள இந்திய அறிவியல் ்கழ்கததின் (IISc) 
மூைம் இந்த உதவிதசதோம்கத திட்டம் செயல்படுததப்படுகிறது.

மவதியியல், இயற்பியல், ்கணிதம், புள்ளியியல், பமயோ 
ச்கமிஸ்ட்ரி, மைக்மரோ பயோைஜி, செல் பயோைஜி, சூழலியல், 
ைோலிக்கியுைர் பயோைஜி, தோவரவியல், விைங்கியல், பிசியோைஜி, 
பமயோ சடக்னைோைஜி, நியூமரோ ெயின்ெஸ், பமயோ 
இன்ஃபர்மைட்டிக்ஸ், ைமரன் பயோைஜி, ஜியைோஜி, ஹியூைன் 
பயைோஜி, சஜனிடிக்ஸ், பமயோ சைடிக்்கல் ெயின்ெஸ், அப்ம்ளடு 
பிசிக்ஸ், சைட்டீரியல் ெயின்ஸ், என்விரோன்சைண்டல் 
ெயின்ஸ், ஜிமயோ பிசிக்ஸ் ஆகிய போடப்பிரிவு்களில் ஏதோவது 
ஒரு போடப்பிரிவில் இ்ளநிமைப் பட்டப் படிப்பிமைோ 

ஒருங்கிம்ணந்த முதுநிமைப் படிப்பிமைோ மெரும் ைோ்ணவர்்களுக்கு இந்த உதவிதசதோம்க கிமடக்கும்.

இந்த உதவிதசதோம்கமயப் சபற பி்ளஸ் ஒன், பி்ளஸ் டூ படிக்கும் ைோ்ணவர்்களும் விண்்ணப்பிக்்கைோம். 
பட்டப் படிப்பில் முதைோைோண்டில் மெர்ந்துள்்ள ைோ்ணவர்்களும் இந்த உதவிதசதோம்க ம்கோரி 
விண்்ணப்பிக்்கைோம்.

இந்த உதவிதசதோம்கத திட்டததின்கீழ் விண்்ணப்பிக்கும் ைோ்ணவர்்களுக்குத திறனைறித மதர்வு 
்நடததப்படும். பி்ளஸ் டூ போடநிமையில் ம்கள்வி்கள் அமையும். போடங்்கள் குறிதத புரிதல், பகுப்போய்வுத 
திறன் ஆகியவற்மறச் மெோதமனை செய்யும் வம்கயில் ம்கள்வி்கள் ம்கட்்கப்படும். எழுததுத மதர்வில் 

ஒருவர் பள்ளியில் 
படிததமத ைறந்த பிறகு 
எது எஞ்சியிருக்கிறமதோ 

அதுமவ ்கல்வி. 

— ஆல்்பர்ட் ஐன்்ஸ்டடைன்



உயர்கல்வி & தவணலவாய்ப்பு வழிகாட்டி21

தகுதிசபறும் ைோ்ணவர்்கள் ம்நர்மு்கத 
மதர்வுக்கு அமழக்்கப்படுவோர்்கள். 
அதன் அடிப்பமடயில், இந்தக் ்கல்வி 
உதவிதசதோம்கமயப் சபற 
ைோ்ணவர்்கள் மதர்வுசெய்யப்படுவோர்்கள்.

இந்த உதவிதசதோம்கமயப் 
சபறும் ைோ்ணவர்்களுக்குக் ம்கோமட 
விடுமுமறயில் ச்கோல்்கததோ, புமனை, 
சைோஹோலி, மபோபோல், திருவனைந்தபுரம் 
ஆகிய ்ந்கரங்்களில் உள்்ள இந்திய 
அறிவியல் ைற்றும் ஆரோய்ச்சி ்கல்வி 
நிறுவனைங்்களில் ஒரு வோரப் பயிற்சி 
அளிக்்கப்படும். ைோ்ணவர்்களிடம் 
அறிவியல் ஆரோய்ச்சித திறமைமய 
வ்ளர்க்்க இந்தப் பயிற்சி பயன்படும். 
இந்த உதவிதசதோம்கமயப் சபறத 
மதர்வுசெய்யப்படும் ைோ்ணவர்்களுக்கு, அதி்கபட்ெம் ஐந்து ஆண்டு்கள்வமர உதவிதசதோம்க 
வழங்்கப்படும்.

பி.எஸ்சி., பி.எஸ்., ஒருங்கிம்ணந்த எம்.எஸ்சி. படிப்பில் முதல் மூன்று ஆண்டு்கள்வமர 
ைோ்ணவர்்களுக்கு ைோதம் ரூ.5,000 வீதம் உதவிதசதோம்க வழங்்கப்படும். அததுடன் இதர படிப்புச் 
செைவு்களுக்்கோ்க ஆண்டுக்கு ரூ.20,000 உதவிதசதோம்க வழங்்கப்படும். எம்.எஸ்சி. முதல், இரண்டோம் 
ஆண்டு, ஒருங்கிம்ணந்த எம்.எஸ்சி., எம்.எஸ். படிப்பு்களில் ்நோன்்கோம், ஐந்தோம் ஆண்டு படிக்கும் 
ைோ்ணவர்்களுக்கு ைோதம் ரூ.7,000 வீதம் உதவிதசதோம்க வழங்்கப்படும். அததுடன், இதரப் படிப்புச் 
செைவு்களுக்்கோ்க ஆண்டுக்கு ரூ. 28,000 உதவிதசதோம்க வழங்்கப்படும்.

விவரங்்களுக்கு: www.kvpy.iisc.ernet.in

பட்டியலினை ைோ்ணவர்்களுக்கு உதவிதசதோம்க

பட்டியலினை, சீர்ைரபினைர், பழங்குடியினைர் (Scheduled, Denotified and Tribal communities), நிைைற்ற 
விவெோயத சதோழிைோ்ளர்்கள், போரம்பரியக் ்கமைஞர்்களின் குடும்பங்்கம்ளச் மெர்ந்தவர்்கள் சவளி்நோட்டுப் 
பல்்கமைக்்கழ்கங்்களில் முதுநிமைப் படிப்மபோ அல்ைது பிஎச்.டி. ஆய்வுப் படிப்மபோ படிக்்க விரும்பினைோல், 
ைததிய அரசின் ெமூ்கநீதி அமைச்ெ்கம் ்கல்வி உதவிதசதோம்க வழங்குகிறது.

பிஎச்.டி. படிக்்க விரும்பும் ைோ்ணவர்்கள் முதுநிமைப் பட்டப் படிப்பில் குமறந்தது 55 ெதவீத 
ைதிப்சபண்்களுடன் மதர்ச்சி சபற்றிருக்்க மவண்டும். முதுநிமைப் பட்டப் படிப்பு்களில் மெர விரும்பும் 
ைோ்ணவர்்களும் இ்ளநிமைப் பட்டப் படிப்பில் குமறந்தது 55 ெதவீத ைதிப்சபண்்களுடன் மதர்ச்சி 
சபற்றிருக்்க மவண்டும். இந்த உதவிதசதோம்கமய வழங்குவதில், அனுபவமிக்்க ைோ்ணவர்்களுக்கு 
முன்னுரிமை அளிக்்கப்படும்.

இந்த உதவிதசதோம்க ம்கோரி விண்்ணப்பிக்கும் ைோ்ணவர்்கள் 35 வயதுக்குள் இருக்்க மவண்டும். 
குடும்ப வருைோனைம் ஆண்டுக்கு ரூ.6 ைட்ெததுக்கு மைல் இருக்்கக் கூடோது.

அங்கீ்கோரம் சபற்ற சவளி்நோட்டுப் பல்்கமைக்்கழ்கததில் அல்ைது சவளி்நோட்டுக் ்கல்வி 
நிறுவனைததில் படிக்்க மதர்வு சபற்றவர்்கள், இந்த உதவிதசதோம்க ம்கோரி விண்்ணப்பிக்்கைோம். 
இமதமபோை அங்கீ்கோரம் சபற்ற சவளி்நோட்டுக் ்கல்வி நிறுவனைததில் மெர்க்ம்க சபறுவதற்்கோ்க 
முயன்றுவரும் ைோ்ணவர்்களும் இந்த உதவிதசதோம்க ம்கோரி விண்்ணப்பிக்்கைோம்.

சவளி்நோட்டுப் பல்்கமைக்்கழ்கங்்களில் பிஎச்.டி. படிக்்கச் மெரும் ைோ்ணவர்்களுக்கு அதி்கபட்ெம் 4 
ஆண்டு்கள்வமர, முதுநிமைப் பட்டப் படிப்பில் மெரும் ைோ்ணவர்்களுக்கு அதி்கபட்ெம் 3 
ஆண்டு்கள்வமர உதவிதசதோம்க வழங்்கப்படும்.
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பல்்கமைக்்கழ்கப் படிப்புக்்கோனை படிப்புக் ்கட்ட்ணதமத ைததிய அரசின் ெமூ்கநீதி அமைச்ெ்கம் 
வழங்கும். பய்ணச் செைவு, புதத்கங்்கள், படிப்பு சதோடர்போனை ெோதனைங்்கள், ்கல்விச் சுற்றுைோ 
உள்ளிட்டவற்றுக்்கோ்கத தனிமய உதவிதசதோம்க வழங்்கப்படும். 

விவரங்்களுக்கு: www.socialjustice.nic.in 

பட்டியலினை, பழங்குடி ைோ்ணவர்்களின் 
முதுநிமைப் படிப்புக்கு உதவிதசதோம்க

சபோறியியல், சதோழில்நுட்பம், ைருந்தோளு்நர் மைைோண்மை (Pharamacy) உள்ளிட்ட சதோழில் 
போடப்பிரிவு்களில் முதுநிமைப் படிப்பு்களில் படிக்கும் பட்டியலினை, பழங்குடியினை ைோ்ணவர்்களுக்குப் 
பல்்கமைக்்கழ்க ைோனியக் குழு உதவிதசதோம்க வழங்குகிறது. ஆயிரம் ைோ்ணவர்்களுக்கு இந்த 
உதவிதசதோம்க கிமடக்கும்.

எம்.இ., எம்.சடக். படிப்பு்கம்ளப் படிக்கும் ைோ்ணவர்்களுக்கு ைோதம் ரூ.7,800 வீதம் ்கல்வி 
உதவிதசதோம்க வழங்்கப்படும். ைற்ற படிப்பு்களில் மெர்ந்து படிக்கும் ைோ்ணவர்்களுக்கு ரூ.4,700 வீதம் 
வழங்்கப்படும். இது தவிர எம்.இ., எம்.சடக். படிக்கும் ைோ்ணவர்்களின் இதர செைவு்களுக்்கோ்க 
ஆண்டுக்கு ரூ.15,000 வீதமும் ைற்ற ைோ்ணவர்்களுக்கு ஆண்டுக்கு ரூ.10,000 வீதமும் உதவித 
சதோம்க வழங்்கப்படும். 

விவரங்்களுக்கு: www.ugc.ac.in/pgsprof/

ைோ்ணவி்களுக்கு உதவிதசதோம்க

குடும்பததில் ஒமர சபண் குழந்மதயோ்க இருப்பவர், சபோறியியல் சதோழில்நுட்ப டிப்்ளமைோ, 
சபோறியியல் படிப்பு்கம்ளப் படிப்பவர்்களுக்கு ைததிய ைனித வ்ள மைம்போட்டுத துமறயும் அகிை இந்தியத 
சதோழில்நுட்பக் ்கல்வி ்கவுன்சிலும் இம்ணந்து பிர்கதி உதவிதசதோம்கத திட்டததின்கீழ் ்கல்வி 
உதவிதசதோம்கமய வழங்குகின்றனை. அகிை இந்தியத சதோழில்நுட்பக் ்கல்வி ்கவுன்சில் 
அங்கீ்கரிததுள்்ள ்கல்வி நிமையங்்களில் பட்டப் படிப்மபோ டிப்்ளமைோ படிப்மபோ படிக்கும் முதைோைோண்டு 
ைோ்ணவி்கள் இந்தத திட்டததின்கீழ் உதவிதசதோம்க சபறைோம். பட்டப் படிப்பு படிக்கும் 2 ஆயிரம் 
ைோ்ணவி்களுக்கும் டிப்்ளமைோ படிக்கும் 2 ஆயிரம் ைோ்ணவி்களுக்கும் இந்த உதவிதசதோம்க 
வழங்்கப்படுகிறது.

உதவிதசதோம்கமயப் சபற விரும்பும் ைோ்ணவி்களுமடய குடும்பததின் ஆண்டு வருைோனைம் ரூ.8 
ைட்ெததுக்கு மைல் இருக்்கக் கூடோது. படிப்புக் ்கட்ட்ணைோ்க அதி்கபட்ெம் ரூ.30,000 வமர ்கல்வி 
உதவிதசதோம்க வழங்்கப்படும். அததுடன், இதர செைவு்களுக்்கோ்க ைோதம் ரூ.2,000 வீதம் 10 
ைோதங்்களுக்கு உதவிதசதோம்க வழங்்கப்படும். ைோ்ணவி்களுக்குப் படிப்புக் ்கட்ட்ணச் ெலும்க 
இருக்கும்பட்ெததில், இந்த ரூ.30,000 உதவிதசதோம்கமயப் புதத்கங்்கள் வோங்்கமவோ, ்கணினி 
வோங்்கமவோ பயன்படுததிக்ச்கோள்்ளைோம்.

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

இந்திரோ ்கோந்தி ்கல்வி உதவிதசதோம்க

குடும்பததில் ஒற்மறப் சபண் குழந்மதயோ்கப் பிறந்தவர்்கள் முதுநிமைப் படிப்பு்கம்ளப் படிக்்க 
இந்திரோ ்கோந்தி ்கல்வி உதவிதசதோம்க வழங்்கப்படும். இந்த உதவிதசதோம்கமயப் சபற விரும்பும் 
ைோ்ணவி்கள், குடும்பததில் ஒற்மறப் சபண் குழந்மதயோ்க இருக்்க மவண்டும். முதுநிமைப் பட்டப் 
படிப்பில் மெர அனுைதி சபற்றவரோ்க இருக்்க மவண்டும். 30 வயதுக்குள் இருக்்க மவண்டும். 
சதோமைநிமைக் ்கல்வி மூைம் முதுநிமைப் படிப்பு படிக்கிறவர்்கள் இந்த உதவிதசதோம்க ம்கோரி 
விண்்ணப்பிக்்க முடியோது. 
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சுவோமி விமவ்கோனைந்தோ உதவிதசதோம்க

ெமூ்க அறிவியல் போடங்்களில் பிஎச்.டி. ஆய்வு மைற்ச்கோள்ளும் ஒற்மறப் சபண் குழந்மத்களுக்குப் 
பல்்கமைக்்கழ்க ைோனியக் குழு உதவிதசதோம்க அளிக்கிறது. சுவோமி விமவ்கோனைந்தோ ்கல்வி 
உதவிதசதோம்கத திட்டததின்கீழ் வழங்்கப்படும் இந்த உதவிதசதோம்க ஆண்டுக்கு 300 
ைோ்ணவி்களுக்கு வழங்்கப்படும். முதல் இரண்டு ஆண்டு்களுக்கு ைோதந்மதோறும் ரூ.25,000 வீதம் 
உதவிதசதோம்கயும் இதர செைவு்களுக்்கோ்க ஆண்டுக்கு ரூ.10,000 வீதமும் அளிக்்கப்படும். இதர 
ஆண்டு்களில் ைோதந்மதோறும் ரூ.28,000 வீதம் உதவிதசதோம்கயும் ஆண்டுக்கு ரூ.20,500 வீதமும் 
வழங்்கப்படும்.

சபற்மறோருக்கு ஒமர சபண் குழந்மதயோ்க இருக்்க மவண்டும். ஒரு ஆண், ஒரு சபண் உள்்ள 
குடும்பதமதச் மெர்ந்தவர்்கள் உதவிதசதோம்க ம்கோரி விண்்ணப்பிக்்க முடியோது. இரட்மடப் சபண் 
குழந்மத்க்ளோ்கப் பிறந்தவர்்க்ளோ்க இருந்தோல், இந்த உதவிதசதோம்க ம்கோரி விண்்ணப்பிக்்கைோம்.

ெமூ்க அறிவியல் குறிதத முழும்நர ஆய்வுப் படிப்பில் முழு ம்நரைோ்கச் மெர்ந்திருக்்க மவண்டும். 
பட்டியலினைததவர், பழங்குடியினைர், ஓ.பி.சி. பிரிவினைர், ைோற்றுததிறனைோளி்களுக்கு வயது வரம்பில் 5 
ஆண்டு த்ளர்வு உண்டு. இந்த உதவிதசதோம்கமயப் சபற விரும்பும் ைோ்ணவி்கள் இம்ணயவழியில் 
விண்்ணப்பிக்்க மவண்டும். 

விவரங்்களுக்கு: www.ugc.ac.in/svsgc/

்கணிதப் பட்டதோரி்களுக்கு உதவிதசதோம்க

்கணிதப் போடததில் முதுநிமைப் படிப்பு்கம்ளப் படிக்கும் ைோ்ணவர்்கம்ள ஊக்குவிப்பதற்்கோ்க ைததிய 
அணுெக்தித துமறயின் கீழ் இயங்கும் ‘National Board of Mathematics’ ்கல்வி உதவிதசதோம்க 
வழங்குகிறது.

அங்கீ்கரிக்்கப்பட்ட ்கல்வி நிமையங்்களில் ்கணிதததில் எம்.ஏ., எம்.எஸ்சி. படிக்கும் ைோ்ணவர்்கள் 
இந்த உதவிதசதோம்க ம்கோரி விண்்ணப்பிக்்கைோம். பி.ஏ., பி.எஸ்சி. பட்டப் படிப்பு்களில் முதல் வகுப்பில் 
மதர்ச்சி சபற்றிருக்்க மவண்டும். அல்ைது பி.ஏ., பி.எஸ்சி. இறுதியோண்டுத மதர்வு எழுதி ஜூமையில் 
முதல் வகுப்பில் மதர்ச்சிசபறுவமத எதிர்போர்தது இருக்கும் ைோ்ணவர்்களும் இந்த உதவிதசதோம்க 
ம்கோரி விண்்ணப்பிக்்கைோம். பி.எஸ்சி. ஆனைர்ஸ் படிப்மப முடிததவர்்கள் குமறந்தது இரண்டோம் 
வகுப்பில் மதர்ச்சி சபற்றிருக்்க மவண்டும். பி.எஸ்சி. ஆனைர்ஸ் இறுதியோண்டுத மதர்வு எழுதித மதர்வு 
முடிவுக்்கோ்கக் ்கோததிருப்பவர்்களும் விண்்ணப்பிக்்கைோம். ஒருங்கிம்ணந்த எம்.எஸ்சி. படிப்பில் முதல் 
மூன்று அல்ைது ்நோன்கு ஆண்டு்கம்ள முடிதத ைோ்ணவர்்களும், மதர்வு்களில் முதல் வகுப்பில் மதர்ச்சி 
சபற்றிருந்தோல் இந்த உதவிதசதோம்க ம்கோரி விண்்ணப்பிக்்கைோம்.
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இந்த உதவிதசதோம்கமயப் சபறத மதர்வுசபறும் ைோ்ணவர்்களுக்கு ைோதம் ரூ.6,000 வீதம் 
உதவிதசதோம்க வழங்்கப்படும். இந்தியோவில் உள்்ள ்கல்வி நிறுவனைங்்களில் ்கணிதததில் எம்.ஏ.,  
எம்.எஸ்சி. படிப்பில் மெர்ந்து படிததுவரும் ைோ்ணவர்்களுக்கு ைட்டும், அவர்்கள் படிக்கும் ்கல்வி 
நிறுவனைங்்கள் மூைைோ்க இந்த உதவிதசதோம்க வழங்்கப்படும்.

இந்த உதவிதசதோம்கமயப் சபற விரும்பும் ைோ்ணவர்்களுக்கு எழுததுத மதர்வு ்நடததப்படும். 
சபோதுவோ்க அல்ஜீப்ரோ, அனைோலிசிஸ் உள்ளிட்ட ்கணிதப் போடப் பிரிவு்களிலிருந்து ம்கள்வி்கள் 
ம்கட்்கப்படும். இது தவிர, இ்ளநிமைப் பட்ட நிமையில் ்கணிதப் போடததின் ைற்ற பகுதி்களிலிருந்தும் 
ம்கள்வி்கள் ம்கட்்கப்படும். இரண்டமர ைணி ம்நரம் ்நமடசபறும் இந்தத மதர்வில் குறுகிய விமட்கள் 
அளிக்கும் வம்கயில் ம்கள்வி்கள் இருக்கும். எழுததுத மதர்வில் தகுதிசபற்ற ைோ்ணவர்்கள் ம்நர்மு்கத 
மதர்வுக்கு அமழக்்கப்பட்டு, தகுதியுமடயவர்்களுக்கு உதவிதசதோம்க வழங்்கப்படும். 

விவரங்்களுக்கு: www.imsc.res.in / www.nbhm.dae.gov.in

சிறந்த ைோ்ணவர்்களுக்குக் ்கல்வி உதவிதசதோம்க

உயிர் அறிவியல், இயல் அறிவியல், மவதி அறிவியல், புவி அறிவியல், ்கணித அறிவியல், ெமூ்க 
அறிவியல், வணி்கவியல், சைோழிப் போடங்்கம்ள எடுததுப் படிததுப் பல்்கமைக்்கழ்க அ்ளவில் இ்ளநிமைப் 
பட்டப் படிப்பு்களில் முதல் இரண்டு இடங்்கம்ளப் சபற்ற ைோ்ணவர்்கள் முதுநிமைப் பட்டப் படிப்மபப் 
படிப்பதற்கு, பல்்கமைக்்கழ்க ைோனியக் குழு உதவிதசதோம்க (Post Graduate Merit Scholarship) 
வழங்குகிறது. இ்ளநிமைப் பட்டப் படிப்பு்களில் குமறந்தது 60 ெதவீத ைதிப்சபண்்கள் சபற்றிருக்்க 
மவண்டும். இந்த உதவிதசதோம்கமயப் சபறும் ைோ்ணவர்்கள் 30 வயதுக்கு உட்பட்டவர்்க்ளோ்க இருக்்க 
மவண்டும். சதோமைநிமைக் ்கல்வி மூைம் இ்ளநிமைப் பட்டம் சபற்றவர்்கள், இந்த உதவிதசதோம்க 
ம்கோரி விண்்ணப்பிக்்க முடியோது. மதர்வுசெய்யப்படும் 3 ஆயிரம் ைோ்ணவர்்களுக்கு ைோதம் ரூ.3,100 வீதம் 
்கல்வி உதவிதசதோம்க வழங்்கப்படும்.

விவரங்்களுக்கு: www.ugc.ac.in

ைோற்றுததிறனைோளி்கள் சதோழில்நுட்பப் படிப்பு உதவிதசதோம்க

ைததிய ைனித வ்ள மைம்போட்டுத துமறயும் அகிை இந்தியத சதோழில்நுட்பக் ்கல்விக் ்கவுன்சிலும் 
இம்ணந்து Saksham Scholarship திட்டதமத வழங்குகின்றனை. அகிை இந்தியத சதோழில்நுட்பக் ்கல்வி 
்கவுன்சில் அங்கீ்கரிததுள்்ள ்கல்வி நிமையங்்களில் பட்டப் படிப்மபோ டிப்்ளமைோ படிப்மபோ படிக்கும் 
முதைோைோண்டு ைோற்றுததிறனைோளி்கள் இந்தத திட்டததின்கீழ் உதவிதசதோம்க சபறைோம். பட்டப் படிப்பு 
படிக்கும் 500 மபருக்கும் டிப்்ளமைோ படிக்கும் 500 மபருக்கும் இந்த உதவிதசதோம்க வழங்்கப்படுகிறது.

உதவிதசதோம்க சபற விரும்பும் ைோற்றுததிறனைோளி ைோ்ணவர்்களின் குடும்பததின் ஆண்டு 
வருைோனைம் ரூ.8 ைட்ெததுக்கு மைல் இருக்்கக் கூடோது. படிப்புக் ்கட்ட்ணைோ்க அதி்கபட்ெம் ரூ.30,000 
வமர ்கல்வி உதவிதசதோம்க வழங்்கப்படும். அததுடன், இதர செைவு்களுக்்கோ்க ைோதம் ரூ.2,000 வீதம் 
10 ைோதங்்களுக்கு உதவிதசதோம்க வழங்்கப்படும். ைோ்ணவ, ைோ்ணவி்களுக்குப் படிப்புக் ்கட்ட்ணச் 
ெலும்க இருக்கும்பட்ெததில், இந்த ரூ.30,000 உதவிதசதோம்கமயப் புதத்கங்்கள் வோங்்கமவோ, ்கணினி 
வோங்்கமவோ பயன்படுததிக்ச்கோள்்ளைோம். 

விவரங்்களுக்கு: www.scholarships.gov.in 

சிறுபோன்மை ைோ்ணவர்்களுக்குக் ்கல்வி உதவிதசதோம்க

மைல்நிமைப் பள்ளி, போலிசடக்னிக்கு்கள், ்கல்லூரி்கள், பல்்கமைக்்கழ்கங்்கள், சதோழிற்பயிற்சி 
மையங்்கள் மபோன்றவற்றில் உயர்்கல்வி படிக்்க விரும்பும் சிறுபோன்மையினை ைோ்ணவர்்களுக்்கோ்க 
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ைததிய அரசு Post Matric Scholarship வழங்குகிறது. இதில் 30 
ெதவீத இடங்்கள் ைோ்ணவி்களுக்்கோ்க ஒதுக்கீடு 
செய்யப்பட்டுள்்ளனை. இந்த உதவிதசதோம்கமயப் சபற 
விரும்பும் ைோ்ணவர்்கள், தங்்க்ளது முந்மதய மதர்வு்களில் 
குமறந்தது 50 ெதவீத ைதிப்சபண்்கள் சபற்று மதர்ச்சி 
சபற்றிருக்்க மவண்டும். குடும்பததினைருக்கு ஆண்டு 
வருைோனைம் ரூ.2 ைட்ெததுக்குள் இருக்்க மவண்டும்.

சதோழில்நுட்ப, சதோழிற்பயிற்சிப் படிப்பு்களில் மெர்ந்து 
படிக்கும் ைோ்ணவர்்களுக்கு ஆண்டுக்கு ரூ.10,000 வீதம் ்கல்வி 
உதவிதசதோம்க வழங்்கப்படும். இ்ளநிமை முதுநிமைப் பட்டப் 
படிப்பு்கள் படிக்கும் ைோ்ணவர்்களுக்கு ஆண்டுக்கு ரூ.3,000 
வீதம் ்கல்வி உதவிதசதோம்க வழங்்கப்படும். விடுதியில் தங்கிப் 
படிக்கும் ைோ்ணவர்்களுக்குப் பரோைரிப்புச் செைவுக்்கோ்கத 
தனிமய உதவிதசதோம்க வழங்்கப்படும்.

படிப்பில் சிறந்து வி்ளங்கும் சிறுபோன்மையினைதமதச் மெர்ந்த 
ஏமழ ைோ்ணவர்்களுக்குக் ்கல்வி உதவிதசதோம்க (Merit cum 
means based scholarship) வழங்்கப்படுகிறது. இந்த 
உதவிதசதோம்கமயப் சபற விரும்பும் ைோ்ணவர்்கள், தங்்க்ளது முந்மதய மதர்வு்களில் குமறந்தது 50 
ெதவீத ைதிப்சபண்்கள் சபற்றுத மதர்ச்சி சபற்றிருக்்க மவண்டும். குடும்பததினைருக்கு ஆண்டு 
வருைோனைம் ரூ.2.5 ைட்ெததுக்குள் இருக்்க மவண்டும். ஆண்டுக்கு 60 ஆயிரம் ைோ்ணவர்்களுக்கு 
இந்தக் ்கல்வி உதவிதசதோம்க வழங்்கப்படுகிறது. இதில் 30 ெதவீத இடங்்கள் ைோ்ணவி்களுக்்கோ்க 
ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்்ளனை.

படிப்புச் செைவுக்்கோ்க ஆண்டுக்கு ரூ.20,000 வீதம் உதவிதசதோம்க வழங்்கப்படும். போரைரிப்புச் 
செைவுக்்கோ்க விடுதியில் தங்கிப் படிக்கும் ைோ்ணவர்்களுக்கு ைோதம் ரூ.1,000 வீதமும், வீட்டில் தங்கிப் 
படிக்கும் ைோ்ணவர்்களுக்கு ைோதம் ரூ.500 வீதமும் ஆண்டில் பதது ைோதங்்களுக்கு வழங்்கப்படும். IIT, 
NIT, IIIT மபோன்ற முக்கியததுவம் வோய்ந்த ்கல்வி நிறுவனைங்்களில் படிக்கும் ைோ்ணவர்்களுக்கு அந்தப் 
படிப்புக்்கோனை ்கட்ட்ணம் முழுவதும் வழங்்கப்படும்.

விவரங்்களுக்கு: www.scholarships.gov.in

பட்டியலினை ைோ்ணவர்்களுக்கு உதவிதசதோம்க

பட்டியலினை ைோ்ணவர்்களுக்கு உயர்தர ்கல்வித திட்டததின்கீழ் ைததிய அரசு உதவிதசதோம்க 
வழங்குகிறது. முக்கியததுவம் வோய்ந்த ்கல்வி நிறுவனைங்்களில் மெரும் பட்டியலினை ைோ்ணவர்்களுக்கு 
ைததிய ெமூ்கநீதி அதி்கோரைளிததல் அமைச்ெ்கம் மூைம் இந்த உதவிதசதோம்க வழங்்கப்படுகிறது. 
படிப்புக் ்கட்ட்ணம், இதரக் ்கட்ட்ணங்்கள் வழங்்கப்படும். தனியோர் ்கல்வி நிமையங்்களில் மெரும் 
ைோ்ணவர்்களுக்கு அதி்கபட்ெைோ்க ஆண்டுக்கு ரூ.2 ைட்ெம்வமர ்கல்வி உதவிதசதோம்க வழங்்கப்படும். 
தனியோர் Flying Club ்களில் விைோனிப் பயிற்சியில் மெர விரும்பும் ைோ்ணவர்்களுக்கு ஆண்டுக்கு ரூ.3.74 
ைட்ெம்வமர வழங்்கப்படும். இது தவிர வோழ்க்ம்கச் செைவு்களுக்்கோ்க ைோதம் ரூ.2,200 வீதம் 
வழங்்கப்படும். புதத்கங்்கள், எழுதுசபோருள் வோங்குவதற்கு ஆண்டுக்கு ரூ.3,000 வழங்்கப்படும். ்கணினி 
உப்கர்ணங்்கள் வோங்குவதற்்கோ்க ரூ.45,000 ஒரு முமற வழங்்கப்படும். இந்தக் ்கல்வி 
உதவிதசதோம்கமயப் சபற விரும்பும் ைோ்ணவர்்களின் குடும்ப வருைோனைம் ஆண்டுக்கு ரூ.4.5 
ைட்ெததுக்குள் இருக்்க மவண்டும்.

விவரங்்களுக்கு: www.scholarships.gov.in

படிததமதப் 
பிரதிபலிக்்கோைல் சவறுைமனை 
படிததுக்ச்கோண்மட இருப்பது 

என்பது ஜீரணிக்்கோைல் 
ெோப்பிட்டுக்ச்கோண்மட 

இருப்பமதப் மபோன்றது. 

 — எட்்மண்ட் ்பர்க்
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பழங்குடி ைோ்ணவர்்களுக்கு உதவிதசதோம்க

எம்.பில்., பிஎச்.டி. படிக்கும் 750 ைோ்ணவர்்களுக்கு ைததியப் பழங்குடியினைர் அமைச்ெ்கம் ஆரோய்ச்சி 
உதவிதசதோம்க வழங்குகிறது. இ்ளநிமை, முதுநிமைப் பட்ட ைோ்ணவர்்கள் ஆயிரம் மபருக்குக் ்கல்வி 
உதவிதசதோம்க வழங்்கப்படுகிறது. இதில் 30 ெதவீதம் மபர் ைோ்ணவி்கள்.

எம்.பில். படிக்கும் ைோ்ணவர்்களுக்கு ைோதம் ரூ.25,000 வீதம் உதவிதசதோம்க வழங்்கப்படும். 
அததுடன் ்கமைப்புைம், ெமூ்க அறிவியல் போட ைோ்ணவர்்களுக்கு இதர செைவு்களுக்்கோ்க ஆண்டுக்கு 
ரூ.10,000 வழங்்கப்படும். அறிவியல், சபோறியியல், சதோழில்நுட்ப ைோ்ணவர்்களுக்கு ஆண்டுக்கு 
ரூ.12,000 வழங்்கப்படும். ைோற்றுததிறனைோளி ைோ்ணவர்்களுக்கும் போர்மவத திறனைற்ற ைோ்ணவர்்களுக்கும் 
இததுடன் கூடுதைோ்க ைோதம் ரூ.2,000 (படிததுக்்கோட்டவும் உடன் வரவும் உதவியோ்ளர் 
மவததுக்ச்கோள்வதற்்கோ்க) வீதம் வழங்்கப்படும்.

பிஎச்.டி. படிக்கும் ைோ்ணவர்்களுக்கு ைோதம் ரூ.28,000 வீதம் உதவிதசதோம்க வழங்்கப்படும். 
அததுடன் ்கமைப்புைம், ெமூ்க அறிவியல் போட ைோ்ணவர்்களுக்கு இதர செைவு்களுக்்கோ்க ஆண்டுக்கு 
ரூ.20,500 வழங்்கப்படும். அறிவியல், சபோறியியல், சதோழில்நுட்ப ைோ்ணவர்்களுக்கு ஆண்டுக்கு 
ரூ.25,000 வழங்்கப்படும். ைோற்றுததிறனைோளி ைோ்ணவர்்களுக்கும் போர்மவத திறனைற்ற ைோ்ணவர்்களுக்கும் 
இததுடன் கூடுதைோ்க ைோதம் ரூ.2,000 (படிததுக்்கோட்டவும் உடன் வரவும் உதவியோ்ளர் 
மவததுக்ச்கோள்வதற்்கோ்க) வீதம் வழங்்கப்படும்.

இ்ளநிமை, முதுநிமைப் பட்டப் படிப்பு படிக்கும் பழங்குடியினை ைோ்ணவர்்களுக்குப் படிப்புக் ்கட்ட்ணம் 
உள்ளிட்ட ்கட்ட்ணங்்கள் ்கல்வி உதவிதசதோம்கயோ்க வழங்்கப்படும். அததுடன் வோழ்க்ம்கச் 
செைவுக்்கோ்கவும் ்கணினி வோங்குவதற்கும் உதவிதசதோம்க அளிக்்கப்படும்.

விவரங்்களுக்கு: www.scholarships.gov.in 

சதோழிைோ்ளர் குழந்மத்களுக்கு உதவிதசதோம்க

ைோத வருைோனைம் ரூ.10,000 குமறவோ்க உள்்ள பீடித சதோழிைோ்ளர்்கள், சுரங்்கத சதோழிைோ்ளர்்களின் 
குழந்மத்களுக்கு ைததியத சதோழிைோ்ளர் ்நைததுமற ்கல்வி உதவிதசதோம்க வழங்குகிறது. ைோதம் 
ரூ.8,000 குமறவோனை வருைோனைம் உள்்ள திமரப்படத சதோழிைோ்ளர்்களுக்கும் இந்தக் ்கல்வி 
உதவிதசதோம்க வழங்்கப்படுகிறது. இந்தக் ்கல்வி உதவிதசதோம்கமயப் சபற விரும்பும் ைோ்ணவர்்கள் 
மதர்வில் முதன்முமறயிமைமய மதர்ச்சி சபற்றிருக்்க மவண்டும். சதோமைநிமைக் ்கல்வி மூைம் 
படிக்கும் ைோ்ணவர்்கள் இந்த உதவிதசதோம்கமயப் சபற விண்்ணப்பிக்்க முடியோது. பள்ளிப் 
படிப்பிலிருந்து பட்டப் படிப்புவமர இந்தக் ்கல்வி உதவிதசதோம்க வழங்்கப்படுகிறது.

விவரங்்களுக்கு: www.scholarship.gov.in

நன்றி: ்பான்.தனதேகரன், ‘இ்ந்து தமிழ்’ இயர்புக் 2020
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உலக நாடுகள் தரும் 
ஊக்கத்தாணககள்5

உைகில் உள்்ள பல்மவறு ்நோடு்களும் தங்்க்ளது அடுதத 25-50 ஆண்டு்களுக்குத மதமவயோனை 
சதோழில்நுட்பங்்கள், ்நோட்டின் வ்ளர்ச்சி, சதோழிற்ெோமை்களின் உருவோக்்கம் சதோடர்போ்கத 

திட்டமிட்டு உயர்்கல்விமய வடிவமைதது வருகின்றனை. ஆ்கமவ, உயர்்கல்வி நிறுவனைங்்களில் 
அதற்ம்கற்றவோறு போடததிட்டங்்கள், ஆரோய்ச்சி ைற்றும் அதற்ம்கற்ற வம்கயிைோனை நிதி ஒதுக்்கல் எனைக் 
ச்கோள்ம்க்கம்ள வடிவமைதது வருகின்றனை.

உை்க்ளவிைோனை உயர்்கல்வி வோய்ப்பு்கம்ளோடு சபருை்ளவிைோனை ஊக்்கதசதோம்க வோய்ப்பு்களும் 
ைோ்ணவ, ைோ்ணவி்களுக்ச்கனைப் பன்னைோட்டுப் பல்்கமைக்்கழ்கங்்கள் ஒதுக்கியுள்்ளனை. இததம்கயமதோர் 
உை்கச் சூழலில், ஒரு ்கோைததில் சைன்சபோருள் நிறுவனைங்்களின் அதிமவ்கைோனை வ்ளர்ச்சிக்குத 
தமிழ்்நோட்டு ைோ்ணவ, ைோ்ணவி்கள் சபரிதும் ம்கச்கோடுதததுமபோை, உை்க ்நோடு்களின் உயர்்கல்விக்்கோனை 
்நைது எல்மையும் சுருங்கி ்நம்ைருகில் வந்துமெரும் ்கோைம் இது.

உை்க ்நோடு்களில் இந்திய ைோ்ணவ, ைோ்ணவியர்

மி்கச் ெமீபததிய செய்தி அறிக்ம்க்கள், ஏற்ச்கனைமவ இந்திய ைோ்ணவ, ைோ்ணவி்கள் உைச்கங்கும் 
பறக்்கத சதோடங்கிவிட்டமதச் சுட்டிக்்கோட்டுகின்றனை.

உதோர்ணைோ்க, 2015-2016இல் அசைரிக்்கோவிற்குச் சென்ற இந்திய ைோ்ணவர்்களின் எண்ணிக்ம்க 
மதோரோயைோ்க 1,75,000. அமத ்கோை்கட்டததில், ஐமரோப்பியோவின் 32 ்நோடு்களுக்கும் மதோரோயைோ்க 55,000 
மபர் சென்றுள்்ளனைர்.

2016-2021 ஆண்டு்களின் புள்ளிவிவரததின்படி, அந்த 5 ஆண்டு்களில் ஒட்டுசைோததைோ்க 22 
ைட்ெம் இந்திய ைோ்ணவர்்கள் மதோரோயைோ்க 83 ்நோடு்களுக்குக் ்கல்வி ்கற்பதற்்கோ்கப் பறந்துசென்றுள்்ளனைர். 
(Times of India, May 2021), இதில் ஆந்திரோ, பஞ்ெோப், தமிழ்்நோடு, ை்கோரோஷ்டிரம், குஜோரோத ஆகிய 
ைோநிைங்்களிலிருந்து 56 ெதவீத ைோ்ணவர்்கள் அயல்்நோடு்களுக்குக் ்கல்வி ்கற்்கச் சென்றுள்்ளனைர். 

்கல்விக்்கோ்க ைட்டுைன்றி, அறிவியல்/சதோழில்நுட்பத துமறயில் ஆரோய்ச்சி வோய்ப்பு்கள், மபரோசிரியர், 
விஞ்ஞோனி மபோன்றவற்றுக்்கோ்கவும் இந்தியர்்கள் பயணிக்்கத சதோடங்கிவிட்டனைர். ்நோர்மவ ்நோட்டிற்கு 
முமனைவர் பட்ட ஆய்விற்்கோ்க ்நோன் பயணிதத ்கோைைோனை 2008இல் ்நோர்மவயில் உயர்்கல்வி, ஆரோய்ச்சிப் 
பணி்களில், சபோறியியல் நிறுவனைங்்களில் இருந்த இந்தியர்்களின் எண்ணிக்ம்க 2022இல் பன்ைடங்கு 
பல்கிப்சபருகியிருப்பமதக் ்கோ்ண முடிகிறது.

முதுநிமை அறிவியல் ைற்றும் சதோழில்நுட்பப் பட்டப் படிப்பிற்கும் சீனைோ, ஜப்போன், சதன்ச்கோரிய 
்நோடு்கள் அயல்்நோட்டினைருக்்கோனை வோய்ப்பு்கம்ளயும் ஊக்்கதசதோம்கமயயும் அதி்கரிததுள்்ளனை. 
அதனைோல், இந்த ்நோடு்களில், ஏமனைய ்நோடு்கம்ளக் ்கோட்டிலும் இந்திய ைோ்ணவர்்களின் எண்ணிக்ம்க 
பல்கிப்சபருகிவருகிறது. ச்கோமரோனைோ மபரிடர் ்கோைததில்கூட, அதோவது 2021இல், சீனை ்நோட்டில் ைட்டும் 
மதோரோயைோ்க 29,000 இந்திய ைோ்ணவ, ைோ்ணவி்கள் ்கல்வி ்கற்று வருவமதச் சிை புள்ளிவிவரங்்கள் 
உறுதிப்படுததுகின்றனை (Times of India, May 2021).

அமதமபோன்று, ஜூமை 2021 புள்ளிவிவரததின்படி, ஐமரோப்பிய ்நோடு்களுக்கு உயர்்கல்விக்்கோ்கச் 
சென்ற இந்திய ைோ்ணவர்்களின் எண்ணிக்ம்க 1,60,000 எனை உயர்ந்திருக்கிறது (Deccan Herald, May 
2021). அதிலும், சபோதுவோ்க அதி்க எண்ணிக்ம்கமயப் சபற்றுவந்த இங்கிைோந்து, ஸ்்கோட்ைோந்து, 
அயர்ைோந்து ்நோடு்கம்ளக் ்கடந்து, சஜர்ைனி, பிரோன்ஸ், ரஷ்யோ, ஜோர்ஜியோ, ச்நதர்ைோந்து, இததோலி எனை 
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இந்திய ைோ்ணவ ைோ்ணவி்கள் மதர்ந்சதடுக்கும் ்நோடு்களின் எண்ணிக்ம்க உயர்ந்துச்கோண்மட 
வருகிறது.

மி்கச் ெமீபததில், ஐமரோப்பிய ்நோடு்களுக்குச் செல்லும் இந்திய ைோ்ணவர்்களின் எண்ணிக்ம்க 
உயர்வதற்கு அடிப்பமடயோ்க மூன்று ்கோர்ணங்்கம்ளச் செோல்ை முடியும்.

1.  அதி்க அ்ளவிைோனை ஆங்கிைவழிப் பட்டயப் படிப்பு்கம்ள ஐமரோப்பிய ்நோடு்களின் சபரும்போைோனை 
பல்்கமைக்்கழ்கங்்கள் அறிமு்கப்படுததத சதோடங்கியுள்்ளனை. வ்ளர்ந்துவரும் சதோழில்துமற்கள், 
நிறுவனைங்்கள், மெமவததுமற்கம்ளக் ்க்ணக்கில் ச்கோண்டு, அதி்கப்படியோனை, அயல்்நோட்டு 
இ்ளம் சபோறியியைோ்ளர்்களும், ஆரோய்ச்சியோ்ளர்்களும் இந்்நோடு்களுக்குத மதமவப்படுகின்றனைர். 
Organization for Economic Co-operation and Development சவளியிட்ட Future of Education and Skills: 
Education 2030 ைற்றும் Globalization and Education என்ற ஆய்வு அறிக்ம்க்கள் உயர்்கல்வி 
ைற்றும் மவமையிடங்்களில் பல்்கைோச்ெோர, பல்சைோழி மபசும், பன்னைோட்டு ைனிதர்்களின் 
்கைமவச் ெங்்கைம் இனி தவிர்க்்க முடியோதது என்பமத எடுததுக்்கோட்டுகிறது.

2.  ஐமரோப்பிய ்நோடு்கள் மீதோனை ்நோட்டததிற்்கோனை இன்சனைோரு முக்கியக் ்கோர்ணம், உைகின் 
அமைதியோனை, போது்கோப்போனை ்நோடு்களின் பட்டியல் ஐமரோப்பியக் ்கண்டததில் அதி்கம். உைகின் 
மி்க முக்கியைோனை சதோழில்நுட்ப நிறுவனைங்்களும், அதனைோல் எளிதோகும் மவமைவோய்ப்பு்களும் 
இங்கு அதி்கம். 33 ்நோடு்களின் ்கல்விததரதமதயும் ஒருங்கிம்ணதது உறுதிப்படுததும் 
மபோைோங்மனைோ ம்கோட்போடு (Bologno Process) ்நமடமுமறயில் உள்்ளதோல், எந்தசவோரு ஐமரோப்பிய 
்நோட்டில் சபறப்படும் பட்டமும் அமனைதது ஐமரோப்பிய ்நோடு்களிலும் ஒமர தரததின் அடிப்பமடயில் 
ைதிப்பீடு செய்யப்படும் என்பது கூடுதல் பைம்.

3.  மூன்றோவது முக்கியக் ்கோர்ணம், அதி்க அ்ளவிைோனை ஊக்்கதசதோம்க வோய்ப்பு்கம்ள அமனைதது 
ஐமரோப்பிய ்நோடு்கள், அவற்றின் பல்்கமைக்்கழ்கங்்கள் ஆகியவற்றிலிருந்து ஐமரோப்பிய 
்நோடு்களின் கூட்டு வடிவததின் வழியோ்க இந்திய ைோ்ணவ ைோ்ணவி்களுக்ச்கனைச் சிறப்போ்கக் 
கிமடக்கும் ஊக்்கதசதோம்க்களும் இங்கு உண்டு.

ஒரு காலததில் ்மன்்பாருள் நிறுவனங்களின் அதிதவகமான வைர்ச்சிக்குத 
தமிழ்நாட்டு மாைவர்கள் ்பரிதும் ணக்காடுதததுதபால, உலக நாடுகளின் 
உயர்கல்விக்கான நமது எல்ணலயும் சுருங்கி நம்மருகில் வ்ந்துதேரும் காலம் இது!

இப்படியோனை, ஐமரோப்பிய ்நோடு்களில் உயர்்கல்வி படிக்கும் இந்திய ைோ்ணவர்்களின் எண்ணிக்ம்க 
கூடிக்ச்கோண்மட வந்தோலும் உயர்்கல்வி வோய்ப்பு்கள் குறிததோனை பை த்கவல்்கள் ்நம்முமடய 
ைோ்ணவர்்களுக்கு இன்னும் முழுமையோ்கச் சென்று மெரவில்மை.

இதில் ்கமை, அறிவியல், சதோழில்நுட்பக் ்கல்வி பயிை விரும்புவர்்களுக்கு ஏற்ற த்கவல்்கம்ள 
உள்்ளனை. ெமீப வருடங்்களில் இந்திய ஒன்றியததிலிருந்து ைருததுவக் ்கல்விக்்கோ்க அயல்்நோடு 
செல்லும் ைோ்ணவர்்கள் எண்ணிக்ம்க சபரும் வீச்சில் அதி்கரிததுள்்ளது. அதிலும் கிழக்கு ஐமரோப்பிய 
்நோடு்களில்கூட ஆயிரக்்க்ணக்்கோனை தமிழ்்நோட்டு ைோ்ணவர்்கம்ள ைருததுவம் பயின்று வருகின்றனைர். 
ைருததுவக் ்கல்விக்்கோனை நுமழவு ்நமடமுமறயும் ்கல்விச்செைவு குறிதத த்கவல்்களும் ைோறுபட்டமவ 
என்பதோல், ்கமை, அறிவியல், சதோழில்நுட்பக் ்கல்வி ெோர்ந்த த்கவல்்கள் ைட்டுமை இங்ம்க 
வம்கப்படுததப்பட்டுள்்ளனை. 

ஐமரோப்பிய ்நோடு்களில் வோழும்மபோது ்கல்விக் ்கட்ட்ணம் தவிர்தது வோழ்க்ம்கச் செைவுதோன் 
சபரும்போலும் செைவோ்க இருக்கும். அதுவும் வோரததிற்கு 20 ைணி ம்நரம் ெட்டரீதியோ்கப் பகுதி ம்நர 
மவமைக்்கோனை வோய்ப்புள்்ளதோல் சபரும்போன்மைச் செைவினைங்்கம்ளப் பகிர்ந்துச்கோள்்ளவும் 
வோய்ப்புண்டு.

சபரும்போைோனை ஐமரோப்பிய ்நோடு்கள், சபரும்போைோனை பல்்கமைக்்கழ்கங்்கள் அவரவர் ்நோட்டு சைோழியில் 
இ்ளநிமைக் ்கல்வி பயில்பவர்்களுக்கு இைவெக் ்கல்விமய வழங்குகிறது அல்ைது இ்ளநிமை ைற்றும் 
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முதுநிமைக் ்கல்விமயத தங்்கள் ்நோட்டில் வதிவிட உரிமைமயோடு (Resident Permit) – (குறுகிய ்கோை/ 
ைோ்ணவ நுமழவிமெவு அல்ை – not on travel or student Visa) வோழ்பவர்்களுக்கு முழு இைவெக் ்கல்விமய 
வழங்குகிறது.

சஜர்ைனியிலும் ்நோர்மவயிலும் உைச்கங்குமிருந்து முதுநிமைப் பட்டப்படிப்பில் (ஆங்கிை வழிப் 
போடததிட்டததிற்கும்கூட) மெர்பவர்்களுக்கு இைவெக் ்கல்வி வழங்்கப்படுகிறது. அதுைட்டுைன்றி, 
உைச்கங்கும் பல்மவறு ்நோடு்களும் பல்மவறு பல்்கமைக்்கழ்கங்்களும் ஐமரோப்பிய ஒன்றிய 
அமைப்பு்களும் (Erasmus Scholarships/ Erasmus Mundus Scholarships) ்கல்வி, பய்ணம், வோழ்க்ம்கச் 
செைவிற்ச்கனை சைோததைோ்க ஊக்்கதசதோம்க வழங்குகிறது.

உை்க ்நோடு்களில் ஊக்்கதசதோம்க்கள்

இங்கிைோந்து, ஸ்்கோட்ைோந்து, வட அயர்ைோந்து ஒருங்கிம்ணந்த பகுதி்களின் பல்்கமைக்்கழ்கங்்களில் 
இந்திய ைோ்ணவ ைோ்ணவி்களுக்ச்கனைவும், இந்தியோ உள்ளிட்ட சபோது்நைவோய ்நோடு்களின் (Commonwealth 
countries) ைோ்ணவ ைோ்ணவி்களுக்ச்கனைவும் (GREAT Scholarships/ Chevening Scholarships), அறிவியல்/ 
சதோழில்நுட்பம் உயர்்கல்வி பயிை விரும்பும் சபண்்களுக்ச்கனைவும் தனிப்பட்ட முழு ஊக்்கதசதோம்க 
வழங்்கப்படுகிறது (British Council Scholarships for Women in STEM). இதில், இ்ளநிமை, முதுநிமை 
வகுப்பு்களும் உள்்ளடக்்கம். சிை ஊக்்கதசதோம்கக்கு IELTS/ TOEFL/ Cambridge Test மபோன்ற ஆங்கிைத 
மதர்வு்களில் தகுதிசபறுவது ்கட்டோயைோகிறது.

இவற்றில் சபரும்போலும் விைோனைக் ்கட்ட்ணம், ்கல்விக் ்கட்ட்ணம், தங்குமிடச் செைவு்கள் எனை 
அமனைததும் கிமடக்்கப்சபறுகின்றனை. இமவ சபரும்போலும் முதுநிமைப் பட்டப் படிப்பு்க்ளோனைமவ.

ஒவ்சவோரு வருடமும் ்நவம்பர் முதல் ஜனைவரி 15 வமரயிைோனை ்கோைப்பகுதி்களில் ஹங்ம்கரி 
்நோட்டிற்்கோனை ஊக்்கதசதோம்க விண்்ணப்பங்்கள் சபறப்படுகின்றனை. மதர்ந்சதடுக்்கப்படும் ைோ்ணவ, 
ைோ்ணவியருக்குக் ்கல்விக் ்கட்ட்ணம், தங்குமிடம் இைவெைோ்க வழங்்கப்படுகின்றனை. இதில், இ்ளநிமை, 
முதுநிமை ைற்றும் முமனைவர் ஆரோய்ச்சி வமரயிைோனை ஊக்்கதசதோம்க்கம்ள இந்திய ைோ்ணவ, 
ைோ்ணவியரில் வருடந்மதோறும் 160 மபர் சபற்று வருகின்றனைர்.

அமதமபோை ஜப்போன், சதன்ச்கோரியோ, மதவோன் பல்்கமைக்்கழ்கங்்களின் இ்ளநிமை, முதுநிமைக் 
்கல்விக்்கோ்க ஊக்்கதசதோம்க விண்்ணப்பங்்கள் வருடந்மதோறும் பிப்ரவரி முதல் மை வமர சபறப்பட்டு, 
மதர்ந்சதடுக்்கப்படும் ைோ்ணவ, ைோ்ணவியருக்கு விைோனைக் ்கட்ட்ணம், ்கல்விக் ்கட்ட்ணம், தங்குமிடம் 
வமர அமனைதமதயும் வழங்கி வருகின்றனைர். மதோரோயைோ்க, 200 இந்திய ைோ்ணவ, ைோ்ணவியர் இதில் 
இடம்சபறுகின்றனைர்.

ஆஸ்திமரலியோ, ்கனைடோ ைற்றும் பல்மவறு ஐமரோப்பிய ்நோடு்களில் முதுநிமைக் ்கல்விக்்கோனை ்கல்விக் 
்கட்ட்ணம், தங்குமிடச் செைவு்கள் எனை அமனைததும் கிமடக்்கக்கூடிய ஊக்்கதசதோம்க்கள் ஏரோ்ளைோ்கக் 
குவிந்துள்்ளனை.
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ம்கோமட்கோைச் சிறப்புப் பயிற்சி்கள்

சஜர்ைனி, சுவிட்ெர்ைோந்து, ஆஸ்திரியோ, அசைரிக்்கோ, ்கனைடோ, ஜப்போன் உள்ளிட்ட ்நோடு்கள் அறிவியல், 
சபோறியியல், சதோழில்நுட்பப் பிரிவு்களில் இ்ளநிமைக் ்கல்வி ்கற்கும் இரண்டோம் ஆண்டு, மூன்றோம் 
ஆண்டு ைோ்ணவ, ைோ்ணவி்களுக்ச்கனை ஊக்்கதசதோம்கயுடனைோனை ம்கோமட்கோைச் சிறப்புப் பயிற்சி 
வகுப்பு்கம்ளயும் (summer internship) ்நடததி வருகின்றனை.

ஒவ்சவோரு ்கல்வி ஆண்டிலும் செப்டம்பர் முதல் ஜனைவரி வமரயிைோனை ்கோைங்்களில் 
விண்்ணப்பங்்கள் சபறப்பட்டு, மை – ஜூன் ைோதங்்களில் அந்தந்த ்நோடு்களில் 1-2 ைோதங்்கள் தங்கி, 
பன்னைோட்டு ைோ்ணவ, ைோ்ணவி்கம்ளோடு இம்ணந்து போடங்்கள், பயிற்சி்கள், ஆய்வ்கச் செயற்போடு்களில் 
ஈடுபட முடியும். தங்குமிடம் முதல் விைோனைக் ்கட்ட்ணங்்கள் வமரயில் முழுச் செைவும் அந்தந்த 
்நோடு்கம்ள ஏற்கின்றனை.

எவ்வோறு தயோர் செய்ய மவண்டும்?

இவ்வோறு உை்க ்நோடு்களின் ஊக்்கதசதோம்க்கம்ளப் சபறுவதற்கு ைோ்ணவ, ைோ்ணவி்கள் ்நன்கு 
திட்டமிட்டுக்ச்கோள்்ள மவண்டும்.

1.  உயர்்கல்வியில் எததுமறமயத மதர்ந்சதடுக்்கப்மபோகிறீர்்கள், அடுதத 10 ஆண்டு்களுக்கு 
அவரவர் துமற்களில் எதில் ஆரோய்ச்சி செய்ய விரும்புகிறீர்்கள் எனைத திட்டமிடல் இருக்்க 
மவண்டும்.

2.  ்கல்வி ்கற்கும் முதைோம் ஆண்டு முதமை அறிவியல், சபோறியியல், வணி்கவியல் எனை எந்தத 
துமறயினைரோ்க இருந்தோலும் உயர்்கல்வி, ஆரோய்ச்சித துமற்களுக்கு ஏற்ப சிறு, சபரு 
நிறுவனைங்்களிமைோ ஆரோய்ச்சி மையங்்களிமைோ பல்்கமைக்்கழ்கங்்களிமைோ 
ஆய்வுததிட்டங்்களிமைோ பணி்களிமைோ ஈடுபடல் மவண்டும்

3.  ்கல்லூரி ஆய்வ்கங்்கள் ெோர்ந்த பணி்களில் ஈடுபட்டிருக்்க மவண்டும். 

4.  ்கல்லூரி, பல்்கமைக்்கழ்க விழோக்்கள், ்கருததரங்்கங்்கள், ைோ்நோடு்களில் நி்கழ்ச்சி ஏற்போட்டுக் 
குழுக்்கள், வடிவமைப்புக் குழுக்்களில் பங்ம்கற்்க மவண்டும்.

5.  தமிழிமைோ ஆங்கிைததிமைோ அவரவர் துமறெோர் ்கட்டுமர்கம்ள எழுதி ்நோளிதழ், வோர, ைோத 
இதழ்்களிமைோ இம்ணயப் பக்்கங்்களிமைோ சவளியிட்டு வர மவண்டும்.

6.  துமறெோர் பயிற்சிப் பட்டமற்கள் சவளியூர், சவளிைோநிைங்்களில் ்நடக்கும்மபோது பங்ச்கடுக்்க 
மவண்டும்.

7.  உள்ளூர் வோசனைோலி, சதோமைக்்கோட்சி்களில் அவரவர் துமறெோர் வ்ளர்ச்சி்கள் குறிததோனை 
உள்ளூர் சைோழி்களில் வி்ளக்்கம் ச்கோடுதது உள்ளூர் ைக்்களுக்குப் புரிய மவக்்கைோம்.

8.  ்கல்லூரி்கள், பல்்கமைக்்கழ்கங்்கள் தவிர்தது ெமூ்க அக்்கமற ச்கோண்ட, ைக்்களுக்்கோனை ெமூ்க 
்நைன் ெோர்ந்த செயற்போடு்களில் ஈடுபடைோம்.

9.  பல்மவறு ்கல்வி, ்கல்விெோரோ குழுக்்களில் ஈடுபட்டு அறிவியல், சதோழில்நுட்ப விழிப்பு்ணர்வுப் 
பிரச்ெோரங்்களில் ஈடுபடைோம்.

10.  உள்ளூர்/ அரு்கமைக் குழந்மத்களுக்்கோனை ்கல்வி விழிப்பு்ணர்வுக் ்கருததரங்்கங்்கம்ள 
்நடததைோம்.

நன்றி: முணனவர் விெய் அதோகன், இயக்குநர், முல்ணல ேர்வததே அகா்டமி
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வைர்ச்சிக்கான படிப்புகணைப் படியுங்கள்6

்கல்லூரி முடிதத பிறகு சபரும்போைோமனைோரின் மதடல் மவமை ெோர்ந்ததோ்கததோன் இருக்கும். 
சபோறியியல், ைருததுவம் உள்ளிட்ட சதோழில்முமறப் படிப்பு்கள் தவிர்தது ்கமை, அறிவியல் 

படிப்பு்களில் முது்கமைப் படிப்பு முடிதத பிறகு அடுதத்கட்ட மதடல் மவமை என்பமதத தோண்டி 
மவறிருக்்க முடியோது. சவகு சிைமர தங்்களுக்குப் பிடிததைோனை துமறயில் முமனைவர் பட்டம் உள்ளிட்ட 
ஆரோய்ச்சி்கம்ள மைற்ச்கோள்கின்றனைர். ஒவ்சவோரு ்கோை்கட்டததிலும் ஒரு சிை படிப்பு்கள் அதி்க 
மவமைவோய்ப்பு அளிப்பமவயோ்க உள்்ளனை. இருப்பினும், இனி வரும் ்கோைங்்களில் சிை குறிப்பிட்ட 
துமற்களில் மவமைவோய்ப்பு்கள் ஏரோ்ளைோ்கப் சபோதிந்துள்்ளனை. வ்ளர்ச்சி வோய்ப்புள்்ள துமற்களில் 
சபோதிந்துள்்ள மவமைவோய்ப்பு்கம்ளத சதரிந்து அதற்குத தயோர்படுததிக்ச்கோண்டு வோழ்க்ம்கயில் 
முன்மனைறுவது புததிெோலிததனைைோனை முடிவோ்க இருக்கும் அல்ைவோ?

டிஜிட்டல் ைோர்க்ச்கட்டிங் (Digital Marketing)

இன்மறய உைகில் எந்த ஒரு சதோழிலுக்கும் ெந்மத மி்கவும் 
அவசியம். அதுவும் டிஜிட்டல்ைய உைகில் இம்ணயவழி வர்தத்கததில் 
ெந்மத வோய்ப்பு ஏரோ்ளம். ச்கோமரோனைோ சபருந்சதோற்றுக்குப் பிறகு 
ெர்வமதெ அ்ளவில் டிஜிட்டல் பரிவர்ததமனை, இம்ணயவழி வர்தத்கம் 
ஆகியமவ அதி்கரிததுள்்ளனை. சிறிய சதோழில் நிறுவனைங்்கள்கூடத 
தற்மபோது இம்ணயவழி வர்தத்கதமத மைற்ச்கோண்டு வருகின்றனை. 
மைலும், தற்மபோது 50 ெதவீத ைக்்கள் இம்ணயவழி சதோடர்பு வெதி 
ச்கோண்டவர்்க்ளோ்க உள்்ளனைர். இதனைோல் இம்ணயவழி வர்தத்க 
வோய்ப்பு ்நோளுக்கு ்நோள் அதி்கரிக்குமை தவிர குமறயோது. இததுமற ெோர்ந்த ெந்மத வோய்ப்பு்களும் 
சதோடர்ந்து அதி்கரிக்கும். டிஜிட்டல் ெந்மதயோ்ளர் என்பவர் இம்ணயவழிப் பகுப்போய்வு, ெமூ்க ஊட்கத 
த்ளங்்கள், மதடுசபோறி உபமயோ்கம், வி்ளம்பரம், இம்ணயவழிச் ெந்மத உள்ளிட்டவற்றில் சிறந்த புைமை 
சபற்றிருப்பின் மவமைவோய்ப்பு பிர்கோெைோ்க இருக்கும். இந்தத துமற மூைம் அடுதத மூன்றோண்டு்களில் 
20 ைட்ெம் மவமைவோய்ப்பு்கள் உருவோகும் எனைக் ்கணிக்்கப்பட்டுள்்ளது. 

மரோமபோட்டிக் என்ஜினீயரிங் (Robotic Engineering)

எதிர்்கோைததில் ைனிதர்்களுக்குப் பதிைோ்க இயந்திர ைனிதன் 
பணியில் ஈடுபடுததப்படும் என்ற நிமை உருவோகி வருகிறது. அடுதத 
இரண்டு ஆண்டு்களில் மரோமபோட் எனும் இயந்திர ைனிதன் பல்மவறு 
துமற்களில் 30 ெதவீத அ்ளவுக்கு ைனிதர்்களின் இடங்்கம்ள 
ஆக்கிரமிததுக்ச்கோள்ளும் எனைப் புள்ளிவிவரங்்கள் சதரிவிக்கின்றனை. 
இததம்கய சூழலில் மரோமபோட் குறிதத சபோறியியல் 
பட்டதோரி்களுக்்கோனை வோய்ப்பு பிர்கோெைோ்க உள்்ளது. இந்தியோவில் 
ைட்டுைல்ை உை்க அ்ளவிலும் மரோமபோட்டிக் என்ஜினீயர்்களுக்்கோனை 
மதமவ அதி்கைோ்கமவ உள்்ளது. புதசதோழில் நிறுவனைங்்க்ளோ்க 
உருசவடுக்கும் ஸ்டோர்ட்அப்்கள் (startup) சபரும்போலும் மரோமபோட் ெோர்ந்த தோனியங்கி சதோழில்நுட்பத 
துமற்கம்ளததோன் மதர்வுசெய்கின்றனை. இவற்றிலும் அதி்க ஊதியததுடன் கூடிய மவமைவோய்ப்பு்கள் 
இததுமற வல்லு்நர்்களுக்குக் ்கோததிருக்கின்றனை.
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்கோப்பீட்டு பிரீமியம் ்க்ணக்கீட்டுப் பணி (Actuarial Science)

்கோப்பீட்டு பிரீமியங்்கம்ளக் ்க்ணக்கிடுவதற்்கோனை துமற சபருை்ளவு வ்ளர்ந்துவருகிறது. இததம்கய 
பணி்கம்ள மைற்ச்கோள்மவோருக்்கோனை மவமைவோய்ப்பு்களும் அபரிமிதைோ்க உள்்ளனை. அறிவியல், 
்கணிதம் உள்ளிட்ட படிப்பு்களில் ்நோட்டம் உமடயவர்்கள் மதர்வுசெய்யும் படிப்பு இது. இதற்ம்கற்ற பணி 
வோய்ப்பு்கள் அதி்கைோ்க உள்்ளனை. 

மெபர் போது்கோப்பு (Cyber Security)

மின்னைணுத சதோழில்நுட்பம் வ்ளர்ச்சியமடயும் அமத மவம்ளயில் 
இம்ணயம் ெோர்ந்த பயன்போடும் அதி்கரிததுக்ச்கோண்மட செல்கிறது. 
இம்ணயவழிப் பயன்போடு அதி்கரிக்கும்மபோது குற்றங்்களும் சபருகி 
வருகின்றனை. த்கவல் சதோகுப்பு, பரிைோறப்படும் த்கவல்்கள் 
ஆகியவற்மறப் போது்கோக்்க பல்மவறு போது்கோப்பு உததி்கம்ள 
மைற்ச்கோள்்ள மவண்டியுள்்ளது. இததம்கய போது்கோப்புக்்கோனை 
பணி்கம்ள மெபர் போது்கோப்பு நிபு்ணர்்கள் ைட்டுமை அளிக்்க முடியும். 
சைன்சபோருள் நிறுவனைங்்களின் மதசிய கூட்டமைப்போனை ்நோஸ்்கோம் 
(NASSCOM), மெபர் போது்கோப்புக்ச்கனை 10 ைட்ெம் மவமைவோய்ப்பு்கள் மதமவப்படும் எனைக் ்கணிததுள்்ளது. 
ைற்ற எந்தத துமறமயவிடவும் இததுமற ைட்டுமை 12 ைடங்கு மவமை அளிக்கும் துமறயோ்க 
வ்ளர்ந்துள்்ளதோ்கப் புள்ளிவிவரங்்கள் சதரிவிக்கின்றனை.

பின்புை மைம்போட்டோ்ளர் (Backend Developer)

ஒவ்மவோர் இம்ணயத்ள உருவோக்்கததிலும், சைோமபல் செயலியிலும் அதற்குரிய சைன்சபோருள் 
ைற்றும் அமத இயக்குவதில் பின்புை மைம்போட்டோ்ளரின் பணி அபரிமிதைோ்க உள்்ளது. இம்ணயத்ள 
சைன்சபோருள் உருவோக்்கம், அமதச் செயல்படுததுவதில் இததம்கமயோரின் பணி அ்ளப்பரியது. 
இவர்்களுக்்கோனை மவமைவோய்ப்பும் அதி்கம். சி++, சி# ைற்றும் ஜோவோ உள்ளிட்ட ்கம்ப்யூட்டர் 
சைன்சபோருள் ெோர்ந்த படிப்பு்கம்ளப் படிததவர்்கள் இததம்கய பின்புை மைம்போட்டோ்ளர் பணிக்குத மதர்வு 
செய்யப்படுவர். தற்மபோமதய சூழலில் இததம்கமயோருக்்கோனை மதமவ அதி்கைோ்கமவ உள்்ளது.

தரவு அறிவியல் (Data Science)

இந்தியோவில் ைட்டுைல்ை, உை்க அ்ளவிலும் அதி்க மவமைவோய்ப்பு 
வழங்கும் துமறயோ்க இது வி்ளங்குகிறது. நிறுவனை வ்ளர்ச்சிக்குத 
த்கவல்்கள் எந்த அ்ளவுக்கு உபமயோ்கைோ்க இருக்கும் என்பமத 
உ்ணர்ததும் படிப்மப முடிதத தரவுத சதோகுப்புப் பட்டதோரி்களுக்கு 
மவமைவோய்ப்பு்கள் பிர்கோெைோ்கமவ உள்்ளனை. ஒவ்சவோரு 
நிறுவனைமும் வோடிக்ம்கயோ்ளர்்களுக்கு மைம்பட்ட மெமவமய 
அளிக்்க தரவுத சதோகுப்பு மி்கவும் அவசியம். அமதச் ெரியோனை 
முமறயில் சதோகுதது உரிய வம்கயிைோனை ஆமைோெமனை்கம்ள 
வழங்கும் தரவு அறிவியல் பணி்களுக்கு இனி வரும் ்கோைங்்களில் அதி்க மதமவ இருக்கும் என்பது 
நிச்ெயம். அமைெோன், பிரோக்டர் அண்ட் ம்கம்பிள், வோல்ைோர்ட் மைப்ஸ், கிமரஆமடோம் உள்ளிட்ட 
நிறுவனைங்்களில் வோய்ப்பு்கள் உள்்ளனை.



உயர்கல்வி & தவணலவாய்ப்பு வழிகாட்டி33

இயந்திரக் ்கற்றல் நிபு்ணர் (Machine Learning Expert)

சைஷின் மைர்னிங் எனைப்படும் இயந்திரக் ்கற்றல் செயற்ம்க நுண்்ணறிவு (Artificial Intelligence) 
துமறயின் ஒரு பகுதியோ்கத தி்கழ்கிறது. இந்தியோவில் அதி்க அ்ளவில் ஊதியம் தரும் மவமை 
வோய்ப்போ்க உள்்ளது. செயற்ம்க நுண்்ணறிவு, மரோமபோடிக் உள்ளிட்ட துமற்களின் அபரிமித 
வ்ளர்ச்சியின்மபோது இததுமற நிபு்ணர்்களுக்்கோனை வோய்ப்பு்கள் ஏரோ்ளம். அசெஞ்ெர், ஐபிஎம், ஐடிசி 
இன்ஃமபோசடக், மஜ்கஸ், குவோன்டிபி உள்ளிட்ட நிறுவனைங்்களில் இததுமற நிபு்ணர்்களுக்்கோனை 
மவமைவோய்ப்பு்கள் அதி்கைோ்கமவ உள்்ளனை.

பி்ளோக்செயின் மைம்போட்டோ்ளர் (Blockchain Developer)

நிதி பரிவர்ததமனையில் முக்கியப் பங்்களிப்மபத தருவது 
பி்ளோக்செயின் சதோழில்நுட்பைோகும். இம்ணய இம்ணப்பு, த்கவல் 
போது்கோப்பு, த்கவமைக் ம்கயோளுதல் உள்ளிட்டமவ ஒருங்ம்க 
மெர்ந்ததுதோன் பி்ளோக்செயின் நுட்பைோகும். இததுமற வல்லு்நர்்களுக்கு 
எப்மபோதும் மதமவ இருந்து வருகிறது. பி்ளோக்செயின் சதோழில்நுட்பம் 
இமடத தர்கர்்கம்ள ஒழிக்கிறது; நிர்வோ்கச் செைமவக் குமறக்கிறது. 
இதனைோமைமய சபரும்போைோனை நிதி நிறுவனைங்்கள் இததம்கய 
சதோழில்நுட்பதமதக் ம்கயோள்கின்றனை. இது போது்கோப்போனைதும்கூட. 
்கணினி அறிவியல், ்கணிதம், புள்ளியியல் ஆகிய போடங்்களில் நிபு்ணததுவம் சபற்றவர்்கள் 
பி்ளோக்செயின் நுட்பததில் சிறந்து வி்ளங்்கைோம். இததுமற வல்லு்நர்்களுக்கு அதி்க ஊதியமும் 
அளிக்்கப்படுகிறது. ஆக்ெஸிஸ், மென்ஸி, பிரிம்செயின், செோலுமைப், மெோமபக்ம்ள, ஓபன்எக்சஸெல், 
எலிசைன்டியல், மைன்சடப்ட் உள்ளிட்ட நிறுவனைங்்களில் மவமை வோய்ப்பு ்கோததிருக்கிறது.

நிர்வோ்கவியல் ஆமைோெ்கர் (Management Consultant)

நிர்வோ்கவியல் ரீதியில் ஆமைோெமனை வழங்குமவோர்்கம்ள நிறுவனைங்்கள் இரு்கரம் நீட்டி மவமை 
வோய்ப்மப வழங்்கக் ்கோததிருக்கின்றனை. நிறுவனைங்்களுக்்கோனை உததி்கள் வகுப்பது, நிர்வோ்கச் 
செயல்போடு்கம்ளக் ்கட்டமைப்பது, செயல்போடு ைற்றும் நிர்வோ்க ரீதியிைோனை ைோற்றங்்களுக்கு 
ஆமைோெமனை கூறுவது உள்ளிட்ட பணி்களில் நிபு்ணததுவம் சபற்றிருப்மபோருக்கு வோய்ப்பு்கள் 
உள்்ளனை. வணி்க நிர்வோ்கம், சபோரு்ளோதோரம், நிதி, ்க்ணக்கியல், நிர்வோ்கவியல் உள்ளிட்ட படிப்பு்களில் 
முது்கமைப் பட்டம் சபற்றவர்்களுக்கு வோய்ப்பு பிர்கோெம். ம்கபிஎம்ஜி, பிடபிள்யூசி, சைக்கின்ஸி, டிைோய்ட், 
எர்னைஸ்ட் அண்ட் யங், அசெஞ்ெர் உள்ளிட்ட நிறுவனைங்்களில் நிர்வோ்கவியல் ைோ்ணவர்்களுக்்கோனை 
வோய்ப்பு்கள் அதி்கைோ்க உள்்ளனை.

ஆளில்ைோ விைோனை இயக்கு்நர் (Drone Pilot)

இனிவரும் ்கோைங்்களில் வீடு்களுக்்கோனை சபோருட்்கள் 
விநிமயோ்கததில் ஆளில்ைோ விைோனைங்்கம்ளச் 
செயல்படுததுமவோருக்்கோனை மவமைவோய்ப்பு பிர்கோெைோ்கமவ உள்்ளது. 
உயரைோனை இடங்்கம்ளப் படசைடுப்பது மபோன்ற பணி்களில் ட்மரோன்்கள் 
அதி்க அ்ளவில் பயன்படுததப்படும்பட்ெததில் இமத 
இயக்குபவருக்்கோனை மதமவ, மவமைவோய்ப்பு ஆகியமவ அதி்கைோ்கமவ 
உள்்ளனை. ்நடப்போண்டில் 40 ம்கோடி டோைர் அ்ளவுக்கு இததுமறயில் 
வ்ளர்ச்சி வோய்ப்பு உள்்ளதோ்கப் புள்ளிவிவரங்்கள் சதரிவிக்கின்றனை. 
இததுமறயில் மவமைவோய்ப்பு்களும் அபரிமிதைோ்க இருக்கும் என்பது நிச்ெயம்.



உயர்கல்வி & தவணலவாய்ப்பு வழிகாட்டி34

உ்ணவியல் நிபு்ணர் (Dietician)

ைோறிவரும் வோழ்க்ம்கச் சூழலில் உடல் ஆமரோக்கியததுக்கு முக்கியததுவம் அளிப்பதும் அதி்கரிதது 
வருகிறது. ைருததுவச் செைவுக்கு அஞ்சிமய பைரும் வருமுன் ்கோக்கும் முயற்சியோ்க உடல் ்நைனில் 
அக்்கமற ்கோட்டி வருகின்றனைர். அததம்கமயோருக்கு ஆமைோெமனை கூறும் உ்ணவியல் நிபு்ணருக்்கோனை 
மதமவ அதி்கரிததுவருகிறது. அன்றோட உ்ணவு, ெததோனை உ்ணவு ைற்றும் தவிர்க்்க மவண்டிய 
உ்ணவு்கள் குறிதது ஆமைோெமனை அளிப்பவர்்களுக்்கோனை மதமவ சபருகி வருகிறது. ைணிக்்க்ணக்கில் 
உடற்பயிற்சி மைற்ச்கோண்டோலும், நீங்்கள் ெோப்பிடும் உ்ணவில் உரிய வமரயமற இல்ைோவிடில் 
பயனிருக்்கோது என்று ைருததுவர்்கள் கூறுகின்றனைர். அந்த வம்கயில் உ்ணவியல் நிபு்ணருக்்கோனை 
மதமவமயப் பைரும் உ்ணர்ந்து ஆமைோெமனை சபறுவது அதி்கரிததுள்்ளது. உ்ணவு ெோர்ந்த உற்பததி 
நிறுவனைங்்களிலும் ைருததுவைமனை்களிலும் உ்ணவியல் நிபு்ணருக்்கோனை வோய்ப்பு்கள் பிர்கோெைோ்கமவ 
உள்்ளனை.

நிதி ஆமைோெ்கர் (Financial Advisor)

த்கவல் சதோழில்நுட்பப் புரட்சியின் பயனைோ்க இன்மறய இம்ளஞர்்களின் ஊதியமும் அதி்கைோ்கமவ 
உள்்ளது. சபருந்சதோற்றுக் ்கோைததில் பைர் மவமையிழந்து சபரும் சிரைததிற்கு உள்்ளோயினைர். ப்ணம் 
ெம்போதிக்கும்மபோது அமதத திட்டமிடோைல் செைவழிதததன் பயமனை உ்ணர்ந்தனைர். இததம்கய 
சூழலில் தனி்நபர்்களுக்்கோனை நிதிமயத திட்டமிட்டுத தருவதில்தோன் ஆமைோெ்கரின் பங்கு 
அபரிமிதைோ்க உள்்ளது. சபரும் ப்ணக்்கோரர்்கள் ைட்டுைல்ை ைோதோந்திரச் ெம்ப்ளதோரரும் ஈட்டும் 
வருைோனைதமதத திட்டமிட மவண்டிய மதமவ எழுந்துள்்ளது. ஆ்கமவ, நிதி ஆமைோெ்கருக்்கோனை மதமவ 
அதி்கரிதது வருகிறது.

ஊக்்கம் தரும் ஊட்கத துமற (Media)

்கல்லூரியில் ஊட்கவியமைப் போடைோ்கப் 
படிததவர்்களும் ஏமதனும் ஒரு பட்டப்படிப்பு 
படிததவர்்களும் ஊட்கத துமறயில் நுமழயவும் 
மவமைவோய்ப்மபப் சபறவும் முடியும். ஊட்கத துமறயில் 
செய்திப் பிரிவில் பணியோற்ற விரும்பினைோல் சைோழித 
திறன் முக்கியம். தமிழ் ஊட்கததில் பணியோற்ற 
விரும்பினைோலும் ெரி ஆங்கிை ஊட்கததில் பணியோற்ற 
விரும்பினைோலும் ெரி நீங்்கள் சைோழித திறனில் தனிக் 
்கவனைம் செலுததி மைம்படுததிக்ச்கோள்வது அவசியம். ெமூ்க அக்்கமற, ெமூ்கம் பற்றிய போர்மவயுடன் 
சைோழித திறன், ஆர்வம் ஆகியமவ இம்ணந்தோல் மபோதும் ஊட்கத துமறயில் நீங்்கள் சவற்றியோ்ளரோ்க 
வைம்வர இயலும். ஊட்கத துமறமயப் சபோறுததவமரயில் ்கோலிப் பணியிடங்்கள் குறிதத த்கவல்்கள் 
சபரிய அ்ளவில் சவளிமய சதரிய வரோது. ஊட்கத துமறயில் உள்்ளவர்்கள் ைததியிமைமய ்கோலியிடங்்கள் 
குறிதத செய்தி்கள் புழங்கும். எனைமவ, ஊட்கததுமறயில் பணியோற்றுபவர்்களுடன் பரிச்ெயதமத 
ஏற்படுததிக்ச்கோள்வது அவசியம். அமத ம்நரததில் ஊட்கத துமற வோய்ப்மபப் சபற, ெமூ்க 
வமைதத்ளங்்களும் ஒரு வோய்ப்மப உருவோக்கிததரும் ்க்ளைோ்கப் பயன்படுகின்றனை. உதோர்ணைோ்க, 
நீங்்கள் ஃமபஸ்புக்கிமைோ டுவிட்டரிமைோ சதோடர்ந்து ்கவனிக்்கததக்்க வம்கயில் எழுதினைோல் ஊட்கத 
துமறயின் ்கவனைதமத ஈர்க்்கைோம். மவமைவோய்ப்புக்கும் வழிவகுக்கும். மி்க மி்க முக்கியைோனை விஷயம் 
என்னைசவன்றோல், பிமழயின்றி ்நன்றோ்க எழுத / திருததத சதரிந்தோமை உததரவோதைோனை பணி 
வோய்ப்பு்கள் ஊட்கத துமறயில் ச்கோட்டிக்கிடக்கின்றனை என்பதுதோன் உண்மை! 

நன்றி: ரதமஷ், ஊ்டகவியலாைர்
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நன்றி: தகாபால், ‘இ்ந்து தமிழ்’ இயர்புக் 2021

்கவனைம் ஈர்க்கும் சதோற்றும்நோயியல்
ைனிதர்்கள், ைற்ற உயிரினைங்்கள் இமடமய பரவும் ம்நோய்்கம்ள ஆரோயும் அறிவியைோ்ளர்்கம்ள 

சதோற்றும்நோயியைோ்ளர்்கள். அவர்்கள் ம்நோய்ப் பரவமைத தடுப்பதற்குத மதமவயோனை ்நடவடிக்ம்க்கம்ளப் 
பரிந்துமரப்போர்்கள். ச்கோள்ம்ளம்நோய் (Epidemic), உை்க்ளோவிய சதோற்றும்நோய் (Pandemic) சூழலில் 
சதோற்றும்நோயியைோ்ளர்்களின் பணி இன்றியமையோதது. வருங்்கோைததில் ம்நோய்ப் பரவமை எப்படித தடுப்பது 
என்பமதக் ்கண்டறிவதில் சதோற்றும்நோயியைோ்ளர்்களின் பணி அவசியைோகும்.

மதமவப்படும் திறன்்கள்

 உடல்்நைம் ைற்றும் ம்நோய்்கள் குறிதத அறிவு
  சிக்்கைோனை சதோற்றும்நோயியல் தரவு்கம்ளப் புரிந்துச்கோண்டு அவற்மறப் பகுப்போய்வதற்்கோனை திறன்.
 சிறந்த உமரயோடல், எழுததுவழித சதோடர்போடல் திறன்.

பணி வோய்ப்பு்கள்
மதசிய அ்ளவிலும் ெர்வமதெ அ்ளவிலும் உடல்்நைம் ைற்றும் ம்நோய்்களின் படிவம் குறிதது ஆரோயும் அரசு 

ைற்றும் தனியோர் நிறுவனைங்்களில் சதோற்றும்நோயியைோ்ளர்்கள் மதமவப்படுவோர்்கள். இது தவிர 
பல்்கமைக்்கழ்கங்்களிலும் ஆய்வு நிறுவனைங்்களிலும் சதோற்றும்நோயியைோ்ளர்்கள் பயன்படுவோர்்கள். தனியோர் 
துமறயில் சபரும்போலும் ைருந்த்க நிறுவனைங்்களில் சதோற்றும்நோயியைோ்ளர்்கள் நியமிக்்கப்படுவோர்்கள். 

்கல்வித தகுதி்கள்
இந்தியோவிலும் சவளி்நோடு்களிலும் உள்்ள பல்மவறு உயர்்கல்வி நிறுவனைங்்கள் சிறப்புப் போடங்்களுடன் 

கூடிய சதோற்றும்நோயியல் முதுநிமைப் பட்டதமத (M.Sc) வழங்குகின்றனை. இந்தியோவில் சிை ்கல்வி 
நிமையங்்களில் முதுநிமைப் சபோது உடல்்நைன் பட்டததின் (Master of Public Health) கீழ் சதோற்றும்நோயியல் 
வழங்்கப்படுகிறது. 

ைருததுவம், ஆயுஷ் (ஆயுர்மவதம், யுனைோனி, சிததோ, மஹோமிமயோபதி), ைருந்த்கம், பிசிமயோசதரபி, அன்றோடப் 
பணிெோர்ந்த சிகிச்மெ (Occupational therapy) ஆகிய துமற்கம்ளச் மெர்ந்த பட்டதோரி்கள் ைட்டுமை 
சதோற்றும்நோயியல் ்கல்விமயப் சபற முடியும். மைலும், சதோற்றும்நோயியல் ்கல்விசபற விரும்புபவர்்கள் பள்ளி 
மைல்நிமை வகுப்பு்களில் ்கணிததமத ஒரு முக்கியப் போடைோ்கப் படிததிருக்்க மவண்டும்.

எங்கு படிக்்கைோம்?

இ்ந்தியா
  கிறிஸ்தவ ைருததுவக் ்கல்லூரி (சி.எம்.சி), மவலூர்: முதுநிமை, சதோற்றும்நோயியலில் முதுநிமை 

(M.Sc in Epdemiology)
  ைருததுவம் ைற்றும் சபோது உடல்்நைன் பள்ளி (School of Medicine and Public Health), ம்கர்ள 

பல்்கமைக்்கழ்கம்: சபோது உடல்்நைனில் முதுநிமை (Master of Public Health)
  மதசிய சதோற்றும்நோயியல் மையம், சென்மனை: சபோது உடல்்நைனில் முதுநிமை (சதோற்றும்நோயியல் 

ைற்றும் உடல்்நைன் அமைப்பு)
  ெமூ்க அறிவியல் பள்ளி, ெமூ்க ைருததுவம் ைற்றும் ெமூ்க உடல்்நைன் மையம், ஜவோஹர்ைோல் ம்நரு 

பல்்கமைக்்கழ்கம், புது சடல்லி: சபோது உடல்்நைனில் முதுநிமை
  SRM பல்்கமைக்்கழ்கம், ்கோட்டோங்கு்ளததூர் வ்ளோ்கம், தமிழ்்நோடு: முதுநிமை உயிரி புள்ளியியல் 

ைற்றும் சதோற்றும்நோயியல் (M.sc Biostatistics and and Epidemiology)
்வளிநாடுகள்
  இம்பீரியல் ்கல்லூரி, ைண்டன், பிரிட்டன்: சதோற்றும்நோயியலில் முதுநிமை
  London School of Hygiene and Tropical Medicine, the UK: சதோற்றும்நோயியலில் முதுநிமை
  ஆக்ஸ்ஃமபோர்ட் பல்்கமைக்்கழ்கம், பிரிட்டன்: உை்க்ளோவிய உடல்்நைன் அறிவியல் ைற்றும் 

சதோற்றும்நோயியல் முதுநிமை (M.sc in Global Health Science and Epidemiology)
  Standford Medicince, ்கலிமபோர்னியோ, அசைரிக்்கோ: சதோற்றும்நோயியல் ைற்றும் ைருததுவ ஆரோய்ச்சியில் 

முதுநிமை (M.sc in Epidemiology and Clinical Research)
  Harvard T.H.Chan School of Public Health, போஸ்டன், அசைரிக்்கோ: ைருததுவ சதோற்றும்நோயியல் 

முதுநிமை (M.sc Clinical Epidemiology) 
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உயர்கல்விக்கு உதவும் வங்கிக் க்டன்!7

்நோட்டின் சபோரு்ளோதோரம் ைட்டுைல்ை; வீட்டின் சபோரு்ளோதோரம் மைம்படவும் ்கல்வி மி்கவும் 
அவசியம். பள்ளிக் ்கல்விமயத சதோடர்ந்து உயர்்கல்விமயத சதோடர குறிப்போ்கப் சபோறியியல், 

ைருததுவம் உள்ளிட்ட படிப்பு்களில் மெர்வதற்குக் ்கல்விக் ்கட்ட்ணம் சபரும் பிரச்சிமனையோ்க உள்்ளது. 
நிதிச் சூழமைக் ்கோர்ணம் ்கோட்டி உயர்்கல்வி தமடபட்டுவிடக் கூடோது என்பதற்்கோ்க வங்கி்கள் ்கடன் 
வழங்குகின்றனை. ஒன்றிய அரசின் நிதி அமைச்ெ்க மெமவப் பிரிவு, உயர்்கல்வி அமைச்ெ்கம், இந்திய 
வங்கி்கள் ெங்்கம் (IBA) ஆகியனை ஒன்றிம்ணந்து விதயோ ைக்ஷமி எனும் இம்ணயத்ளதமத உருவோக்கிச் 
செயல்படுததுகின்றனை. இந்த இம்ணயத்ளததில் ைோ்ணவர்்கள் எங்கிருந்தும் விண்்ணப்பிக்்க முடியும். 
உரிய வழிமுமற்கம்ளோடு செயல்படுததுவதற்்கோனை விதி்கள் உருவோக்்கப்பட்டு அமனைதது 
வங்கி்களுக்கும் அளிக்்கப்பட்டுள்்ளனை. இதனைோல் கிரோைப்பகுதியில் உள்்ள ைோ்ணவர்்களும் வங்கி்களில் 
்கடன் சபறுவது எளிதோகியுள்்ளது. இம்ணயத்ள மு்கவரி: https://www.vidyalakshmi.co.in

இந்த இம்ணயத்ளததில் ைோ்ணவர்்கள் இருப்பிடததிற்கு அருகில் உள்்ள மூன்று வங்கி்கம்ளத 
மதர்வு செய்யைோம்.

பள்ளிக் ்கல்வியில் மதர்ச்சி சபறுமவோரில் 100-க்கு 15 மபர் ைட்டுமை உயர்்கல்விமயத சதோடர்வதோ்கப் 
புள்ளிவிவரங்்கள் கூறுகின்றனை. அந்த நிமைமய ைோற்ற மவண்டும் என்ற ம்நோக்கில்தோன் 
உயர்்கல்விக்குக் ்கடன் வழங்கும் திட்டம் செயல்படுததப்படுகிறது.

இந்தியோவில் உள்்ள முன்னைணிப் பல்்கமைக்்கழ்கங்்கள், ஐஐடி ைற்றும் ஐஐஎம்்களில் உயர்்கல்வி 
பயிை வங்கி்களில் ்கடன் சபற முடியும். சவளி்நோடு்களுக்குச் சென்று ்கல்வி பயிை நிமனைக்கும் 
ைோ்ணவர்்களுக்கு உதவிக்்கரம் நீட்டவும் வங்கி்கள் முன்வந்துள்்ளனை. 

்கடன் விவரங்்கள்

்கமை, வணி்கம், அறிவியல், சபோறியியல், ைருததுவம், பல் ைருததுவம், ்கணினி அறிவியல், 
நிர்வோ்கவியல், பட்டயக் ்க்ணக்்கோ்ளர், விைோனி, ்கப்பல் சபோறியோ்ளர், செவிலியர் பணி உள்ளிட்ட 
மவமை வோய்ப்பு உறுதிப் படிப்பு்களுக்கு வங்கி்கள் ்கடன் வழங்குகின்றனை. இததுடன் ஐஐடி, ஐஐஎம் 
ைற்றும் சவளி்நோட்டுப் பல்்கமைக்்கழ்கங்்களிலும் உயர்்கல்வி பயில்வதற்்கோனை ்கடனுதவிமய 
வங்கி்களிலிருந்து சபற முடியும்.



உயர்கல்வி & தவணலவாய்ப்பு வழிகாட்டி37

இந்தியோவில் உயர்்கல்விமயத சதோடர வங்கி்களில் ரூ. 10 ைட்ெம் வமரயிலும், சவளி்நோடு்களில் 
பயில்வதற்கு ரூ. 20 ைட்ெம் வமரயிலும் வங்கி்களில் ்கடன் சபற முடியும்.

இதில் ரூ. 4 ைட்ெம் வமரயோனை ்கடனுக்கு ைோர்ஜின் சதோம்க செலுதத மவண்டியதில்மை. இதற்கு 
மைைோனை ்கடனுக்கு 5 ெதவீதம் ைோர்ஜின் சதோம்க செலுதத மவண்டும்.

சவளி்நோட்டில் பயிைச் செல்லும் ைோ்ணவர்்கள் சபறும் ்கடன் சதோம்கயில் 15 ெதவீததமத ைோர்ஜின் 
சதோம்கயோ்க செலுதத மவண்டும்.

்கல்விக் ்கட்ட்ணம், மதர்வுக் ்கட்ட்ணம், புதத்கம் வோங்குவதற்கும், விடுதிக் ்கட்ட்ணம், மபோக்குவரதது 
செைவு, படிப்புக்குத மதமவயோனை ்கருவி்கள் வோங்குவது உள்ளிட்ட அமனைததிற்கும் வங்கியிலிருந்து 
்கடன் சபற முடியும். அவசியைோனை படிப்பு்களுக்கு ்கணினி வோங்குவதற்கும் ்கடன் சபற முடியும். 

சிறப்புத தகுதி ைோ்ணவர்்களுக்குக் ்கல்வி உதவிதசதோம்க கிமடக்கும்பட்ெததில் சைோததக் ்கல்வி 
்கட்ட்ணத சதோம்கயில் உதவிதசதோம்க மபோ்க மீதமுள்்ள சதோம்கமய வங்கியில் ்கடனைோ்கப் சபற 
முடியும்.

தனியோர் ்கல்லூரி்களில் நிர்வோ்க ஒதுக்கீட்டின் கீழ் மெர்க்ம்க கிமடததிருப்பின், அரசு ்கல்லூரி்களில் 
அந்தப் படிப்புக்கு நிர்்ணயிக்்கப்பட்ட ்கட்ட்ண விகிததமத வங்கி்கள் ்கடனைோ்க வழங்கும்.

ரூ. 4 ைட்ெததுக்கு மைல் ரூ. 7.5 ைட்ெம் வமரயோனை ்கடன் சதோம்க சபற மவண்டுசைனில் அதற்கு 
ஒருவரின் உததரவோதம் (Security) அளிக்்க மவண்டும். 

ரூ. 7.5 ைட்ெததுக்கு மைைோனை சதோம்க ்கடனைோ்கத மதமவப்படின் அதற்குரிய செோதது்கம்ளப் 
பிம்ணயோ்க வங்கி்களில் தோக்்கல் செய்ய மவண்டும். வீடு, நிைம் ைற்றும் சபோதுததுமற நிறுவனைப் 
பததிரங்்கள், மதசிய மெமிப்பு பததிரங்்கள், பரஸ்பர முதலீட்டுத திட்டங்்கள், நிறுவனைக் ்கடன் பததிரங்்கள், 
வங்கி மவப்புதசதோம்க மபோன்றமவ பிம்ணயோ்க ஏற்்கப்படும்.

படிப்புக் ்கோைம் முடிந்த பிறகு ஓரோண்டு வமர ்கடமனைத திரும்பச் செலுதத அவ்கோெம் 
அளிக்்கப்படுகிறது. ரூ. 7.50 ைட்ெம் வமர ்கடன் சபற்றவர்்கள் அமதத திரும்பச் செலுதத 10 ஆண்டு 
்கோை அவ்கோெம் அளிக்்கப்படுகிறது. ரூ. 7.5 ைட்ெததிற்கு மைல் சபற்றவர்்களுக்கு 15 ஆண்டு்கள் வமர 
்கோை அவ்கோெம் அளிக்்கப்படுகிறது.

விதிமுமற்கள்

சபறப்படும் ்கடன் சதோம்கக்கு ஈடோனை ைதிப்பில் ்கோப்பீட்டு 
போலிசி ைோ்ணவர் சபயரில் எடுக்்கப்பட மவண்டும். படிப்புக் 
்கோைம், ்கடமனைத திரும்பச் செலுதத எடுததுக்ச்கோள்ளும் 
்கோைம் வமர இந்தக் ்கோப்பீடு எடுக்்கப்பட்டிருக்்க மவண்டும்.

்கல்விக் ்கடனுக்குப் பரிசீைமனைக் ்கட்ட்ணம் கிமடயோது. 
ஒரு குடும்பததில் ஒன்றுக்கு மைற்பட்டவர்்களும் ்கல்விக் 
்கடன் சபறைோம்.

சபற்மறோர்்களுக்கு வீட்டுக் ்கடன், வோ்கனைக் ்கடன், தனி ்நபர் 
்கடன் மபோன்றமவ இருந்தோலும், ்கல்விக் ்கடன் வழங்்கைோம் 
என்ற விதிமுமறயும் உள்்ளது.

ெமீப்கோைைோ்க ஐடிஐ, போலிசடக்னிக் பயிலும் 
ைோ்ணவர்்களுக்கும் ்கல்விக் ்கடன் வழங்்கப்படுகிறது. குறுகிய 
்கோைத சதோழில்பயிற்சி மையங்்களில் பயிலும் ைோ்ணவர்்களுக்கு 
ரூ. 20,000 முதல் ரூ. 1.5 ைட்ெம் வமர ்கல்விக் ்கடன் படிப்பின் 
்கோை அ்ளவிற்ம்கற்ப அளிக்்கப்படுகிறது. இந்தக் ்கடன் 
சதோம்கக்குப் பிம்ணத சதோம்க செலுதத மவண்டியதில்மை. 
இந்தக் ்கடனுக்குச் செலுததும் வட்டித சதோம்கக்கு வருைோனை வரி விைக்கும் அளிக்்கப்படுகிறது.

்கல்வியின் மவர்்கள் 
்கெப்போனைமவயோ்கத 

மதோன்றக்கூடும். ஆனைோல், 
அதன் பழங்்கள் 
இனிப்போனைமவ. 

— அரி்ஸடைடாட்டில்
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கல்விக் க்டனுக்குப் பரிசீலணனக் கட்்டைம் கிண்டயாது. ஒரு குடும்பததில் ஒன்றுக்கு 
தமறபட்்டவர்களும் கல்விக் க்டன் ்பறைலாம்.

மதமவயோனை ஆவ்ணங்்கள்

  பூர்ததி செய்யப்பட்ட விண்்ணப்பப் படிவம். 

  இம்ணய வழியில் விண்்ணப்பிததிருந்தோல் படிவதமத ்ந்கல் எடுதது இம்ணக்்கைோம். 

  மைற்படிப்புக்்கோனை பல்்கமைக்்கழ்கம், ்கல்லூரி அளிததுள்்ள மெர்க்ம்கக் ்கடிதம். 

  ்கடனுக்கு விண்்ணப்பிக்கும் ைோ்ணவர், இம்ண விண்்ணப்பதோரரோனை சபற்மறோர் ஆகிமயோரின் 
போஸ்மபோர்ட் அ்ளவு பும்கப்படம் தைோ இரண்டு இம்ணக்்கப்பட மவண்டும். 

  இருவரது பும்கப்படததுக்்கோனை அமடயோ்ளச் ெோன்று அளிக்்கப்பட மவண்டும். இதற்கு நிரந்தரக் 
்க்ணக்கு எண் (PAN card), போஸ்மபோர்ட், ஓட்டு்நர் உரிைம், ஆதோர் அட்மட ைற்றும் வோக்்கோ்ளர் 
அமடயோ்ள அட்மட இவற்றில் ஏமதனும் ஒன்றின் ்ந்கமைப் பும்கப்பட ஆதோரைோ்க 
அளிக்்கைோம். 

  இருப்பிடச் ெோன்று அளிக்்கப்பட 
மவண்டும். 

  ்கல்வி ெோர்ந்த ஆவ்ணங்்களின் ்ந்கல்்கள் 
இம்ணக்்கப்பட மவண்டும். 

  சவளி்நோட்டில் பயில்வதோயிருப்பின் 
GRE, GMAT, ToEFL, IELTS ஆகிய 
மதர்வு்களில் சபற்ற ைதிப்சபண் 
ெோன்றின் ்ந்கமையும் இம்ணக்்க 
மவண்டும். 

  வங்கிக் ்க்ணக்கு சதோடர்போனை 3 ைோத 
அறிக்ம்கயும் அததுடன் இம்ணக்்க 
மவண்டும். ஒன்றுக்கு மைற்பட்ட 
வங்கி்களில் ்க்ணக்கு இருப்பின் அமனைதது வங்கி்களின் விவரங்்கம்ளயும் அளிக்்க மவண்டும். 

  சபற்மறோரின் ெம்ப்ளக் ்க்ணக்கு, சதோழில்முமற ்க்ணக்கு, வருைோனை வரி தோக்்கல் 
செய்பவரோயிருப்பின் மூன்று ஆண்டு விவரங்்கள் உள்ளிட்டவற்மறயும் வருைோனை வரி 
ெோன்மறயும் அளிக்்க மவண்டும். 

  ்கடமனை உரிய ்கோைததில் திரும்ப செலுததுவதற்்கோனை நிதி வெதிமய உறுதி செய்ய மவண்டும். 

ைோ்ணவர்்கள் ்கடன் சபற விரும்பும் வங்கியில் மெமிப்புக் ்க்ணக்கு இருந்தோ்க மவண்டும் என்ற 
அவசியமில்மை. பிறகுகூடக் ்க்ணக்ம்கத சதோடங்கிக் ச்கோள்்ளைோம்.

நன்றி: T. அ்லக்்ஸாண்்டர், மாவட்்ட முன்தனாடி வங்கி தமலாைர், திருப்பூர்
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தவணல ததடுகிறீர்கைா, 
இணதப் படியுங்கள்…

8

முதன்முதைோ்க மவமை மதடுவதற்கும், மவமை ைோறுவதற்கும் மி்க அவசியைோனைது பமயோமடட்டோ. 
மவமை ம்கட்கும் புதிய நிறுவனைததில் ்நோம் மபோய் நிற்பதற்கு முன்மப, ்நைது பமயோமடட்டோ 

மபோய் நிற்கும். அது ்நம்மைப் பற்றிய பிம்பதமத நிறுவனைததிடம் ச்கோண்டுமபோய்விடும். அப்படிப்பட்ட 
முக்கியைோனை ஆவ்ணதமத அதற்குரிய ைரியோமதயுடன் ்நோம் தயோரிக்்க மவண்டும்.

பைர் பமயோமடட்டோ தயோரிக்கும்மபோது, சவறுைமனை படிதத படிப்பு, மவமைசெய்த நிறுவனைங்்கள், 
அவற்றில் அவர்்கள் வகிதத பதவி்கள் இததுடன் நிறுததிவிடுகிறோர்்கள். சிைர் அவ்வ்ளவுகூடக் 
்கஷ்டப்படோைல் ஏதோவது ஒரு ைோதிரி பமயோமடட்டோவில் தங்்கள் த்கவல்்கம்ள நுமழததுவிடுகிறோர்்கள். 
தங்்கள் பமயோமடட்டோ, ஒரு நிறுவனைததின் ைனிதவ்ளத துமறக்குப் மபோகும் என்பமதமயோ அது 
எப்மபர்ப்பட்ட பிம்பதமத உருவோக்கும் என்பமதமயோ அவர்்கள் உ்ணரோைல் இருக்கிறோர்்கள்.

ஒன்மறப் புரிந்துச்கோள்மவோம்: பமயோமடட்டோ என்பது ்நைது பிரதிநிதி. ஆவ்ண வடிவில் ்நோம் 
்நம்மைமய அங்ம்க அனுப்புகிமறோம். ்நோமை ம்நரடியோ்க அங்ம்க மபோகும்மபோது எப்படிசயல்ைோம் ்நம்மைத 
தயோர்படுததிக்ச்கோள்மவோம்? ்நோம் ம்நரடியோ்கச் செல்வதில் ச்கோடுக்கும் முக்கியததுவததில் 
போதிமயயோவது ்நோம் ்நைது பமயோமடட்டோவுக்கும் ச்கோடுக்்க மவண்டோைோ?

அப்படி முக்கியததுவததுடன் ்நைது பமயோமடட்டோமவத தயோர்செய்யும் வழி்கள்தோன் என்னை?

1. பமயோமடட்டோ உங்்களின் ஆவ்ண வடிவம்

பமயோமடட்டோ தனிததுவைோனைதோ்க இருக்்க மவண்டும். உங்்கம்ளப் மபோை மவறு யோரும் இந்த 
உைகில் இல்மை; உங்்கள் பமயோமடட்டோவும் மவறு எதமனைப் மபோைவும் இருததல் கூடோது. எனைமவ 
்நண்பர், உறவினைர் ச்கோடுதத எமதயும் ்கோப்பி அடிக்்க முயை மவண்டோம். பல்மவறு பமயோமடட்டோ 
வடிவங்்கம்ள கூகுள் செய்து போருங்்கள். அவற்மறப் போர்தது ஒரு சபோதுவோனை புரிதலுக்கு வோருங்்கள். 
அப்புறம் அவற்மறசயல்ைோம் மூடிவிட்டு நீங்்கள் சுயைோ்க உங்்களுக்ச்கனை ஒன்மற 
உருவோக்கிக்ச்கோள்ளுங்்கள். அமத ஒரு போர்மவ போர்க்கும்மபோது உங்்களுக்கு ‘இதுதோன் ்நோன்!’ என்ற 
்நம்பிக்ம்க வர மவண்டும். 

2. விண்்ணப்பப் படிவம் அல்ை பமயோமடட்டோ

பமயோமடட்டோவோனைது விண்்ணப்பப் படிவம் என்ற எண்்ணம்தோன் ்நம்மில் பைருக்கு இருக்கிறது. 
ஏமதோ மரஷன் ்கோர்டுக்கு விண்்ணப்பம் ச்கோடுப்பதுமபோை பமயோமடட்டோ ச்கோடுதது மவமை ம்கட்கிமறோம் 
என்று நிமனைக்கிமறோம். அது தவறோனை சிந்தமனை. உங்்கள் திறமைமயயும் நிறுவனைததின் 
மதமவமயயும் சபோருததிப் போர்க்கும் முயற்சிதோன் ம்நர்மு்கத மதர்வு. உங்்களுக்குப் சபோருததைோனை 
திறன் இருந்தோல், அதற்்கோனை ைனைநிமை இருந்தோல் அது மபோதும். எனைமவ, பமயோமடட்டோ 
தன்னைம்பிக்ம்கயுடனும் சதளிவுடனும் இருக்்க மவண்டும். ம்கோரிக்ம்கயோ்க இருக்்கக் கூடோது.

3. மவமைக்குததோன் ஆள் மதமவ

பை ம்நரம் ‘உங்்களுக்கு ஒரு ்நல்ை மவமை மதமவ’ என்பமதவிட ஒரு நிறுவனைததுக்குத திறன் 
வோய்ந்த ஊழியர் மதமவ என்பமத உண்மை. அது ்நம்மில் பைருக்குத சதரிய வோய்ப்பில்மை. பைமுமற 
்நோன் போர்ததிருக்கிமறன். ம்நர்மு்கத மதர்விற்கு வருபவமரவிட நிறுவனை மைைோ்ளர் பதற்றைோ்க இருப்போர். 
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்கோர்ணம், அவர்்கள் நிறுவனைம் ஒரு சபரிய திட்டப் பணிமயத சதோடங்குவதற்்கோ்கக் ்கோததிருக்கிறது. 
ஆனைோல், ஒழுங்்கோனை அணி அமையவில்மை. அதன் விம்ளவோ்க, நிறுவனைததின் ைனிதவ்ளத துமற 
மைல் அதீத அழுததம் விழுந்துச்கோண்டிருக்கிறது. ‘இன்மனைக்கு இன்டர்வியூை ்நல்ை ஆ்ளோ 
கிமடக்்கணும்’ என்று மைைோ்ளர் எண்ணிக்ச்கோண்டிருப்போர். 

அதோவது, அவர்்களுக்குத மதமவ இருக்கிறது. உங்்களிடம் அதற்ம்கற்ற திறன் இருந்தோல் மவமை 
நிச்ெயம். உங்்கள் பமயோமடட்டோ சபோருததைோ்க இருக்கிறதோ என்பமதததோன் போர்ப்போர்்கள். 

4. மவமைக்ம்கற்ற பமயோமடட்டோ

சபரும்போலும், ்நம்மில் பைர் ஒமர ஒரு பமயோமடட்டோ வடிவதமத மவததிருப்மபோம். எந்த மவமை 
என்றோலும் அந்த பமயோமடட்டோமவ அனுப்பிப் பதிலுக்குக் ்கோததிருப்மபோம். அப்படி செய்யமவ 
செய்யோதீர்்கள். முதலில் ஒரு மவமைக்கு விண்்ணப்பிக்்க மவண்டுசைனில் அந்த மவமை விவரம்ண 
என்சனைன்னை என்று போருங்்கள். ஆங்கிைததில் ‘ஜோப் டிஸ்க்ரிப்ஷன்’ என்று செோல்வோர்்கள். மவமை 
வி்ளம்பரததில் அமதக் குறிப்பிட்டு இருப்போர்்கள். மவமை விவரம்ணமய முழுவதும் படிததுப் 
போருங்்கள். அது உங்்கள் திறமைக்கும் ஆர்வததுக்கும் சபோருந்திவருகிறதோ? ஆம் எனில், அந்த 
விவரம்ண்கம்ள மவதது உங்்கள் பமயோமடட்டோமவ முழுவதும் ைோற்றி எழுதுங்்கள். அந்த 
பமயோமடட்டோ முழுக்்க முழுக்்க நீங்்கள் விண்்ணப்பிக்கும் மவமைக்கு ஏற்றதோ்கமவ இருக்்க மவண்டும். 
அந்த மவமைக்குப் சபோருந்தும் உங்்கள் திறமை்கள், அனுபவங்்கள் என்சனைன்னை, என்று 
வி்ளக்குங்்கள். அப்படிப் பிரதமய்கைோ்க எழுதப்பட்ட அந்த பமயோமடட்டோமவப் படிக்கும்மபோது 
ெம்பந்தப்பட்ட நிறுவனை மைைோ்ளரோல் சதளிவோ்க உங்்கம்ள அந்த மவமையில் மவததுப் போர்க்்க முடியும். 
அதுமவ போதி மவமைமய உறுதிசெய்துவிடும். 

இதுமபோை நீங்்கள் விண்்ணப்பிக்கும் ஒவ்சவோரு மவமைக்கும் ச்கோடுக்்கப்பட்டிருக்கும் மவமை 
விவரம்ணமயப் படிதது அதன்படி பமயோமடட்டோமவத திருததி, ைோற்றி எழுதி அனுப்ப மவண்டும். 

5. அ்ளவிடும் திறன்்கள்

பமயோமடட்டோவில் நிமறயப் மபர், ‘்நோன் அந்த மவமை செய்மதன்’, ‘்நோன் இந்தப் பணி்கம்ள 
இழுததுப்மபோட்டு செய்மதன்’ என்சறல்ைோம் எழுதுவோர்்கள். பை ம்நரங்்களில் நிறுவனைங்்களுக்கு அது 
உங்்கம்ளத தனிததுக் ்கோட்டோது. ்கோர்ணம், மவமைக்கு விண்்ணப்பிக்கும் எல்மைோருமை ஏறக்குமறய 
அமதததோன் செய்திருப்போர்்கள். ‘்நோன் ஒரு ஏற்றுைதி நிறுவனைததில் விற்பமனைப் பிரிவில் 
மவமைசெய்மதன்’ என்று பமயோமடட்டோவில் இருந்தோல் அமத மவதது உங்்கம்ள எப்படி எமட மபோட 
முடியும்? இப்படி எழுதுவதற்குப் பதில், ‘அந்த ஏற்றுைதி நிறுவனைததின் சைோதத விற்பமனையில் 
விற்பமனையோ்ளனைோ்க என் பங்்களிப்பு 40%–க்கும் அதி்கைோ்க இருந்தது. அந்த நிறுவனைததின் விற்பமனை 
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அணுகுமுமறயில் சிை புதிய உததி்கம்ள ்நோன் அறிமு்கப்படுததிமனைன். அமவ விற்பமனைமய 15% 
கூட்டினை. அந்த உததி்கம்ள நிறுவனைம் இன்றுவமர பின்பற்றிவருகிறது’ என்று எழுதினைோல் அது 
்கவனைதமத ஈர்க்கும்.

அதோவது, நீங்்கள் என்சனைன்னை ைோற்றங்்கம்ளக் ச்கோண்டுவந்தீர்்கள் என்று எழுதுங்்கள். அதமனை 
முடிந்த அ்ளவு அ்ளவிடும் வம்கயில் மவததுக்ச்கோள்்ள மவண்டும். அதோவது, உங்்கள் மவமைமய 
துல்லியைோ்கக் ச்கோடுக்்க முயலுங்்கள். 

உதோர்ணைோ்க ‘்நோன் உருவோக்கிய புதிய இம்ணயத்ளம் நிறுவனைததுக்கு அதி்க அ்ளவில் 
போர்மவயோ்ளர்்கம்ளக் ச்கோண்டுவந்தது.’ vs. ‘்நோன் உருவோக்கிய புதிய இம்ணயத்ளம் முந்மதய 
த்ளதமதவிட 64% அதி்க போர்மவயோ்ளர்்கம்ளக் ச்கோண்டுவந்தது.’

‘்நோன் ப்ரோஜக்ட்்கம்ளக் குமறவோனை செைவில் முடிததுக் ச்கோடுதமதன்.’ vs. ‘்நோன் மைைோண்மை 
போர்தத ப்ரோஜக்ட்்கள் நிறுவனைததின் பிற ப்ரோஜக்ட்்கம்ளவிட 24% குமறவோனை செைவில் முடிக்்கப்பட்டனை.’ 

இப்படி அ்ளவீடு்களுடன் உங்்கள் மவமைமய விவரிப்பது படிப்பவர்்களுக்கு உங்்கள் திறன் மீதுள்்ள 
்நம்பிக்ம்கமயக் கூட்டும். நீங்்கள் ச்கோடுக்கும் தரவு்கள் உண்மையோனைமவயோ்க இருக்்க மவண்டும். 
ம்நர்மு்கத மதர்வில் இது பற்றிக் ம்கள்வி்கள் ம்கட்டோல் நீங்்கள் வி்ளக்்கைோ்கப் பதில் செோல்லும் 
அ்ளவுக்கு அந்தத தரவு்கள் உண்மைததன்மை ச்கோண்டிருக்்க மவண்டும்.

6. சபோய்மை மதோற்கும்

உங்்கள் பமயோமடட்டோவில் சபோய் செோல்ைமவ செோல்ைோதீர்்கள். ம்நர்மு்கத மதர்வில் அது பற்றி ஏதோவது 
ம்கள்வி ம்கட்டோல் நீங்்கள் ைோட்டிக்ச்கோள்்ளக்கூடும். உங்்கள் பமயோமடட்டோ நூறு ெதவிகிதம் 
உண்மைததன்மையுடன் இருக்கும்படி போர்ததுக்ச்கோள்ளுங்்கள்.

7. மவமை தோண்டிய திறன்்கள்

மவமைத திறன்்கள் தோண்டியும் 
உங்்களுக்குத திறமை்கள், ஆர்வங்்கள் 
இருக்கும். அவற்மறயும் 
பமயோமடட்டோவில் குறிப்பிடுங்்கள். 
நீங்்கள் ஓவியம் வமரவீர்்க்ளோ? 
வமைப்பூவில் சதோடர்ந்து 
எழுதுகிறீர்்க்ளோ? அவற்மறயும் 
குறிப்பிடுங்்கள். இதிலும் மைமை 
குறிப்பிட்ட அணுகுமுமறமயப் 
பின்பற்றுங்்கள். எண்ணிக்ம்க்கள், 
தரவு்கள் அவசியம். 

‘்கடந்த ஐந்தோண்டு்க்ளோ்கத சதோடர்ந்து 
எழுதிவருகிமறன். 350-க்கும் 
அதி்கைோனை வமைப்பூ ்கட்டுமர்கள் எழுதி 
இருக்கிமறன். சுைோர் 1.5 ைட்ெம் 
வோர்தமத்கள் எழுதி இருப்மபன்.’

‘ஐந்தோம் வகுப்பில் ஓவியப் பயிற்சிமயத சதோடங்கிமனைன். இன்று வமர 500-க்கும் அதி்கைோனை 
ஓவியங்்கம்ளத தீட்டி இருக்கிமறன். 

்கமடசியோ்க, உங்்கள் பமயோமடட்டோவில் உங்்க்ளது தனிதத குரல் ஒலிக்்க மவண்டும். அந்தக் குரல் 
உங்்கம்ள அமடயோ்ளப்படுதத மவண்டும். இப்படிப்பட்ட தனிததுவ பமயோமடட்டோ உங்்களுக்கு அந்த 
மவமை கிமடக்கும் ெோததியதமத அதி்கரிக்கும்.
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தவணலக்கான விண்ைப்பக் கடிதம்

சிை வருடங்்களுக்கு முன்பு என் மைைோ்ளரிடம் ்நண்பர் ஒருவருக்்கோ்க மவமைக்குக் ம்கட்டிருந்மதன். 
“அவமர பமயோமடட்டோ அனுப்பச் செோல்லு” என்று ம்கட்டிருந்தோர். ்நோனும் ்நண்பரிடம் மின்னைஞ்ெல் 
மு்கவரி ச்கோடுதது அனுப்பச் செோன்மனைன். அவர் அனுப்பியும் மவததிருந்தோர். ஆனைோல், என் மைைோ்ளர் 
அவமர இன்டர்வியூவுக்குக்கூட அமழக்்கவில்மை. பின்னைர் ்நோன் ம்கட்டதற்கு, “உன் ்நண்பர் 
இப்படிததோன் அவர் பமயோமடட்டோமவ அனுப்பி இருக்கிறோர், போர்!” என்று ்கோட்டினைோர்.

அந்த மின்னைஞ்ெல் கீழ்வருைோறு இருந்தது: 

அன்புள்்ள ைோர்க், 

இததுடன் என் பமயோமடட்டோமவ அனுப்பி இருக்கிமறன். 

்நன்றியுடன்  
ரோஜீவ் 

“இதுதோனைோ தன்மனைப் பற்றி அவருக்குச் செோல்ை இருப்பது?” என்று என் மைைோ்ளர் ம்கட்டதற்கு 
எனைக்குப் பதில் செோல்ைத சதரியவில்மை. 

தனிததுவைோனை பமயோமடட்டோ தயோரிப்பது எப்படி ஒரு முக்கியைோனை மவமைமயோ, அமதப் மபோைமவ 
தனிததுவைோனை மு்கப்புக் ்கடிதம் எழுதுவதும் முக்கியைோனை ஒன்று. ஒரு மவமைக்கு விண்்ணப்பிக்்க 
உங்்கள் பமயோமடட்டோமவ அனுப்பும்மபோது அந்த மின்னைஞ்ெலில் உங்்கம்ளப் பற்றிச் சுருக்்கைோனைசதோரு 
விவரம்ணமய எழுத மவண்டும். 

உங்்கம்ளப் பற்றி எழுதுங்்கள் என்றோல் சிைர், ‘்நோன் 1978இல் ம்கோமவ சபோது ைருததுவைமனையில் 
பிறந்மதன்’ என்று சதோடங்கிவிடுவோர்்கள். அது ஒன்றமரப் பக்்கம் மபோகும். அவ்வோறு இன்றி, மூன்று 
அல்ைது ்நோன்கு பததி்களில் உங்்கம்ளப் பற்றிய விவரம்ண இருக்்க மவண்டும். அந்த வி்ளக்்கம் 
சுருக்்கைோ்க ைட்டுமின்றி சுவோரசியைோ்கவும் இருததல் அவசியம்.

நீங்்கள் எந்தப் பள்ளியில் படிததீர்்கள், எந்தப் பகுதியில் வ்ளர்ந்தீர்்கள் மபோன்றமவ அ்நோவசியம். 
நீங்்கள் எப்மபர்ப்பட்ட திறமையோ்ளர் என்பதுதோன் முக்கியம். மவமைக்கு விண்்ணப்பிதது 
பமயோமடட்டோமவ அனுப்பும்மபோது மின்னைஞ்ெலில் அந்த மு்கப்பு வரி்கம்ள எழுதுங்்கள். அந்த வரி்கள் 
பின்வரும் எளிய விதி்கம்ளப் பின்பற்றி இருக்குைோறு அமைததுக்ச்கோள்ளுங்்கள். 

திறைணம, திறைணம, திறைணம

நீங்்கள் விண்்ணப்பிக்கும் மவமைக்கு ஏற்றதோ்க உங்்கள் திறன் உள்்ளதோ என்பது ைட்டும்தோன் 
நீங்்கள் குறிப்பிட மவண்டியது. அதமனைத சதளிவோ்க ஓரிரு வரி்களில் எழுதுங்்கள். நீங்்கள் 
விண்்ணப்பிக்கும் மவமை எதுசவன்று உங்்களுக்குத சதரியும், அதற்கு நீங்்கள் எப்படிப் 
சபோருததைோனைவர் என்பதும் சதரியும்படி அந்த வரி்கள் அமைய மவண்டும். 
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காப்பி அடிக்க தவண்்டாம் 

பமயோமடட்டோவுக்குச் செோன்னைதுதோன் இதற்கும். எல்ைோ மவமைக்கும் ஒமர மு்கப்புக் ்கடிதம் 
மவண்டோம். விண்்ணப்பிக்கும் ஒவ்சவோரு மவமைக்கும் பிரதமய்கைோ்க எழுதுங்்கள். அது அந்த 
மவமைக்கு ைட்டும்தோன் இருக்்க மவண்டும். பமழய ்கடிததமத ்கோப்பி மபஸ்ட் செய்து அதமனை 
மவமைக்கு ஏற்றபடி திருததி எழுதும் மவமை மவண்டோம். புதிதோ்க மயோசிதது எழுதுங்்கள். 

தவணலயில் தேர்்ந்த கறபணன 

எழுதும் முன்பு ்கண்்கம்ள ஒரு நிமிடம் மூடி நீங்்கள் அந்த மவமையில் மெர்ந்துவிட்டதுமபோை 
நிமனைததுக்ச்கோள்ளுங்்கள். புதிய நிறுவனைததில் புதிய இடததில் உட்்கோர்ந்து இருக்கிறீர்்கள். அப்மபோது 
உங்்கள் மவமைமய எப்படி அணுகுவீர்்கள்? உங்்கள் சிந்தமனை, செயல் எல்ைோம் எப்படி 
அமையும்? இப்மபோது ்கண்ம்ணத திறந்து எதிமர ்கணினித திமரமயப் போருங்்கள். எழுதத 
சதோடங்குங்்கள். 

தன்னம்பிக்ணக 

உங்்கள் மு்கப்புக் ்கடிதம் என்பது மவமைக்கு உங்்கள் சபோருதததமத வி்ளக்குவது. எனைமவ, அது 
தன்னைம்பிக்ம்கயில் மிளிர மவண்டும்

திமிர் கூ்டாது

்கடிதததில் தன்னைம்பிக்ம்க மிளிர மவண்டுமை தவிர மு்கப்புக் ்கடிதம் திமிர்ததனைைோ்க இருக்்கக் 
கூடோது. ‘இந்த ஆளுக்கு ஓவர் ச்கோழுப்பு’ என்று படிப்பவர் நிமனைததுவிடக் கூடோது. ெரி, நீங்்கள் 
எழுதுவது திமிரோ்கத சதோனிக்கிறதோ, அல்ைது தன்னைம்பிக்ம்கயில் சதோனிக்கிறதோ என்று எப்படிப் 
புரிந்துச்கோள்வது? உங்்கம்ளப் பற்றி எழுதும்மபோது திறமைமயத மதரியைோ்கத தமட்கள் இன்றி 
வி்ளக்குங்்கள். அமத ம்நரம், நீங்்கள் விண்்ணப்பிக்கும் நிறுவனைம் பற்றி எழுதும்மபோது ைரியோமத 
சதோனிக்்க எழுதுங்்கள். எழுதியமதப் படிப்பவர் அந்த விததியோெதமத உ்ணரக்கூடும். ‘இந்த ்நபர் 
மதரியைோனை ஆெோமிதோன், அமத ம்நரம் ைரியோமத சதரிந்தவர்’ என்ற முடிவுக்குக் ்கடிதம் அவமரக் 
ச்கோண்டுவந்துவிடும். 

தவணல பறறிய விவரம்

உங்்கள் மு்கப்புக் ்கடிதததில் நீங்்கள் விண்்ணப்பிக்கும் மவமை பற்றிய விவரம் ஓரிரு வரி்கள் வர 
மவண்டும். அதோவது, நீங்்கள் மவமை விவரம்ண ஆவ்ணதமத முழுவதும் படிததுவிட்டிருக்கிறீர்்கள். 
அதில் ம்கட்்கப்பட்ட திறன்்கள் பற்றி முழுமையோ்க அறிந்திருக்கிறீர்்கள் என்பமத உங்்கள் 
விண்்ணப்பதமதப் படிப்பவருக்குத சதளிவுபடுதத மவண்டும். அப்மபோது உங்்கம்ளப் பற்றிய ைரியோமத 
அவருக்கு அதி்கரிக்கும். 

தவணல பறறிய ஆர்வம் 

நீங்்கள் விண்்ணப்பிக்கும் மவமையில் மெர்வது குறிதத உங்்கள் ஆர்வம் ்கடிதததில் சவளிப்பட 
மவண்டும். ‘இந்தப் பணியில் விமரவில் இம்ணந்து நிறுவனைததின் முன்மனைற்றததுக்குப் பங்்களிக்்க 
ஆவைோ்க இருக்கிமறன்’ மபோன்ற வரி்கள் இடம்சபற மவண்டும். இதமனை சும்ைோ மைம்மபோக்்கோ்க 
எழுதினைோல் படிப்பவருக்கு ்நம்பிக்ம்க வரோது. எனைமவ, உண்மையிமைமய ஆதைோர்ததைோ்க அந்த 
வரி்கள் அமைய மவண்டும். அதோவது, உங்்களுக்கு உண்மையிமைமய ஆர்வம் இருந்தோல் அந்த 
வரி்களும் உண்மையோ்க சவளிப்படும். இல்மைமயல் போெோங்்கோ்க ைட்டுமை படிப்பவருக்குத மதோன்றும்.

்கமடசியோ்க, இந்த ஒரு வரிமய ைட்டும் ைனைதில் ஏற்றிக்ச்கோள்ளுங்்கள்: உங்்கள் விண்்ணப்பதமதப் 
பரிசீலிக்கும் ைனிதவ்ளத துமற மைைோ்ளருக்கு உங்்கள் பமயோமடட்டோமவத திறந்து படிக்்கைோைோ 
மவண்டோைோ என்ற முடிமவ உங்்கள் மு்கப்புக் ்கடிதம்தோன் தீர்ைோனிக்்கப் மபோகிறது. எனைமவ, அந்தக் 
்கடிததமத முடிந்த அ்ளவு ்கவனைததுடனும் நீங்்கள் விண்்ணப்பிக்கும் நிறுவனைததின் மீதோனை 
ைரியோமதயுடனும் உருவோக்குங்்கள்.
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முகப்புக் கடிதம் எழுதும் முன்பு கண்கணை ஒரு நிமி்டம் மூடி நீங்கள் அ்ந்த 
தவணலயில் தேர்்ந்துவிட்்டதுதபால நிணனததுக்்காள்ளுங்கள். புதிய நிறுவனததில் 
புதிய இ்டததில் உட்கார்்ந்து இருக்கிறீர்கள். அப்தபாது உங்கள் தவணலணய எப்படி 
அணுகுவீர்கள்? உங்கள் சி்ந்தணன, ்ேயல் எல்லாம் எப்படி அணமயும்? இப்தபாது 
கண்ணைத திறை்ந்து எதிதர கணினித திணரணயப் பாருங்கள். எழுதத ் தா்டங்குங்கள்!

தநர்முகத ததர்ணவ எதிர்்காள்ைல் 

உங்்கள் பமயோமடட்டோமவத திறம்பட, தனிததுவைோ்க உருவோக்கிவிடுகிறீர்்கள். மு்கப்புக் ்கடிதமும் 
சதளிவோ்க எழுதி அனுப்பிவிடுகிறீர்்கள். உங்்கள் பமயோமடட்டோ ைற்றும் ்கடிததமதப் படிதது வியந்து 
உங்்கம்ள ம்நர்மு்கத மதர்வுக்கும் அமழததுவிடுகிறோர்்கள். அப்புறம் என்னை செய்வீர்்கள்? ம்நர்மு்கத 
மதர்வுக்குச் சென்ற இடததில் எப்படி ்நடந்துச்கோள்்ள மவண்டும்?

ம்நர்மு்கத மதர்வுக்கு, குறிதத ம்நரததுக்கு ெற்று முன்னைதோ்க அலுவை்கததுக்கு சென்றுவிடுங்்கள். 
அலுவை்கம் எங்ம்க இருக்கிறது என்று சதரியோவிடில், கூகுள் மைப்பில் முன்னைமர 
போர்ததுக்ச்கோள்ளுங்்கள். ்கோமை 10 ைணிக்கு ம்நர்மு்கத மதர்வு எனில் 9.30 ைணிக்ம்க அங்ம்க 
இருக்கும்படி திட்டமிட்டுக்ச்கோள்ளுங்்கள். ஆண்்கள் எனில், ஒழுங்்கோ்க மு்கதமத ைழிததுவிட்டு 
அல்ைது தோடி மீமெமயத திருததம்செய்துச்கோண்டு, ்நல்ை உமடமய அணிந்துசெல்லுங்்கள். 
ஆமடயில், தோடியில் என்னை இருக்கிறது என்று ம்கட்்கைோம். நீங்்கள் விண்்ணப்பிக்கும் மவமை 
சபறுவதற்்கோனை ஆர்வம் உங்்களுக்கு நிஜைோ்கமவ இருக்கிறது என்பமத நீங்்கள் வோமயத திறப்பதற்கு 
முன்னைமர உங்்கள் மதோற்றம் செோல்லிவிடும் என்பது மவமைமய அளிக்கும் ைனிதவ்ளத துமறயினைரின் 
்நம்பிக்ம்க.

மவமையில் மெர்வதற்்கோனை ஆர்வம் உங்்களிடம் இருக்கிறது என்பமத இன்சனைோரு முக்கிய 
விஷயம் ்கோட்டும். ம்நர்மு்கத மதர்வு்களில் ்நோன் ம்கட்கும் இரண்டோம் ம்கள்வி, ‘எங்்கள் நிறுவனைதமதப் 
பற்றி உங்்களுக்கு என்னை சதரியும்?’ போதிப் மபர் இதிமைமய ்கழன்றுவிடுவோர்்கள். அவர்்களுக்கு 
நிறுவனைததின் சபயமரத தோண்டி மவறு எதுவுமை சதரிந்திருக்்கோது. இன்னும் பைர் நிறுவனைததின் 
சபயர், அவர்்கள் தயோரிக்கும் சபோருள் அல்ைது வழங்கும் மெமவ ஆகியவற்மறத தோண்டி எமதயும் 
சதரிந்துமவததிருக்்க ைோட்டோர்்கள். நீங்்கள் அப்படியிருக்்கோதீர்்கள். ம்நர்மு்கத மதர்வுக்குப் மபோகும் 
நிறுவனைம் குறிதது ஒரு சிறிய ஆரோய்ச்சி செய்யுங்்கள். 

எப்படியும் ம்நர்மு்கத மதர்வுக்கு ஓரிரு ்நோள்்கள் அவ்கோெம் கிமடக்கும். அப்படி இல்மைமயல் 
அவ்கோெம் ம்கட்டு வோங்கிக்ச்கோள்ளுங்்கள். ஒரு நிறுவனைததின் ைனிதவ்ளத துமறயிலிருந்து ‘இன்னும் 
பதது நிமிடததில் கி்ளம்பி இன்டர்வியூவுக்கு வர்றியோ?’ என்று யோரும் ம்கட்்க ைோட்டோர்்கள். அப்படி எந்த 
நிறுவனைைோவது ம்கட்டோல் அந்த ஒரு ்கோர்ணமை மபோதும், அந்த நிறுவனைததில் நீங்்கள் மெரோைல் 
நிரோ்கரிப்பதற்கு! பணிவுடன் ைறுததுவிடுங்்கள். ‘எனைக்கு இன்டர்வியூ தயோரிப்புக்குக் ்கோை அவ்கோெம் 
மதமவ’ என்று சவளிப்பமடயோ்கமவ ம்கட்டு ம்நரம் வோங்குங்்கள். அந்தப் பதிமைகூட உங்்களின் 
ைதிப்மபக் கூட்டும். 

பின்னைர், அப்படிப் சபற்ற ம்நரதமத ம்நர்மு்கத மதர்வுக்்கோனை முன்தயோரிப்புக்குச் செைவிடுங்்கள். 
நிறுவனைம் குறிதது அமனைதது விவரங்்கம்ளயும் படிததுக் குறிததுக்ச்கோள்ளுங்்கள். அந்தக் 
குறிப்பு்கம்ள இன்டர்வியூவுக்கு எடுததுக்ச்கோண்மடகூட மபோ்கைோம். ்கம்சபனி குறிதத ம்கள்வி்களில் 
சிை தரவு்கள் நிமனைவில் வரவில்மை எனில், அவர்்கள் எதிரிமைமய அந்தக் குறிப்பு்கம்ளத திறந்து 
போர்தது, ‘சென்ற ஆண்டு உங்்கள் நிறுவனைததின் வருவோய் ஏழு ம்கோடிமய எழுபதது ஐந்து ைட்ெம் 
வந்திருக்கிறது!’ என்று செோல்ைைோம். தவமற இல்மை. செோல்ைப்மபோனைோல், ‘எவ்வ்ளவு சபோறுப்போ்கத 
தயோர் செய்து ச்கோண்டு வந்திருக்கிறோர்’ என்று உங்்கள் மீது ைரியோமத கூடமவ செய்யும்.
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அடுதது, இதர ம்கள்வி்களுக்குத தயோர்செய்ய மவண்டும். உங்்கள் சிறப்புத திறன் எதுமவோ அது 
ெோர்ந்த ம்கள்வி்கள்தோன் சபரும்போலும் ம்கட்போர்்கள். அதிலும் இரண்டு வம்கக் ம்கள்வி்கள் இடம்சபறும். 

 அறிவுோர் தகள்விகள் 

 திறைன்ோர் தகள்விகள் 

அறிவு என்பது ஒரு துமற அல்ைது சதோழில்நுட்பம் குறிதது ்நம் மூம்ளயில் இருக்கும் த்கவல்்கள். 
திறன் என்பது அந்தத த்கவல்்கம்ள ்நோம் ்நைது மவமையில் எப்படிப் பயன்படுததுகிமறோம் என்பது 
குறிததது. ஒரு நிறுவனைததுக்கு உங்்கள் அறிமவவிடத 
திறன்தோன் முக்கியைோ்க இருக்கும். ்கோர்ணம், இன்று அறிவு 
என்பது இம்ணயததில் ச்கோட்டிக்கிடக்கிறது. ஒமர ஒரு 
கூகுள் மதடலில் ஜோவோவின் சைோதத அறிவும் உங்்கள் 
திமரயில் மினுமினுக்கும். ஆனைோல், அமத எப்படித 
திறன்படப் பயன்படுததி உங்்கள் நிறுவனைததின் மதமவ்கம்ள 
எப்படி எதிர்ச்கோள்வது என்பமத கூகுள் செோல்ைோது. 
அதற்குததோன் நீங்்கள் மவண்டும். எனைமவ, உங்்கள் பதில்்கள் 
அறிவுெோர் பதிைோ்க இல்ைோைல், திறன்ெோர் பதிைோ்க இருக்்க 
மவண்டும்.

ம்நர்மு்கத மதர்வில் பங்ச்கடுக்கும் முன்னைர், நீங்்கம்ள ஒரு 
ம்நர்மு்கக் மதர்வோ்ளரோ்க ைோறி ம்கள்வி்கம்ள உருவோக்குங்்கள். 
அந்தக் ம்கள்வி்கம்ள உங்்கள் ்கணினியில் அல்ைது ம்நோட்டுப் 
புதத்கததில் எழுதி அதற்குப் பதில்்கம்ள மயோசிதது 
உருவோக்குங்்கள். அந்தப் பதில்்கள் திருப்தி்கரைோ்க 
உள்்ளனைவோ என்று நீங்்கம்ள சுய விைர்ெனைததுக்கு 
உள்்ளோக்குங்்கள். உங்்கள் ்நண்பர் அல்ைது உடன்பிறப்பு 
யோரோவது முன்வந்தோல் அவர்்களிடம் ம்கள்வி்கம்ளக் ச்கோடுதது ம்நர்மு்கத மதர்மவ நிஜைோ்கமவ 
்நடததச் செோல்ைைோம். சைோமபலில் அந்த ‘ரி்கர்ெல் இன்டர்வியூ’மவப் பதிவுசெய்து பின்னைர் ம்கட்டு, 
அதில் எங்ச்கங்ம்க தடங்்கல்்கள் வந்தனை என்று ்கண்டுபிடிதது அதற்்கோனை பதில்்கம்ளத திருததி 
எழுதைோம். 

ம்நர்மு்கத மதர்வு ்நடக்கும்மபோது ம்கள்வி ம்கட்பவருக்கு முன்னுரிமை ச்கோடுங்்கள். அதோவது, 
நீங்்கள் பதில் செோல்லிக்ச்கோண்டிருக்கும்மபோது, அவர் இமடைறிததோல் உடமனை நிறுததிவிடுங்்கள். 
அவர் அடுதத ம்கள்விக்குப் மபோய்விட்டோல் நீங்்களும் அவருடன் அடுதத பதிலுக்குப் மபோய்விடுங்்கள். 
‘்நோன்தோன் பதில் செோல்லிக்ச்கோண்டு இருக்கிமறமனை; என்னைப்போ அவெரம்!’ என்று முதல் பதிமை 
முழுமையோ்க முடிக்்க எண்்ணோதீர்்கள். ம்கட்பவருக்கு உண்மையில் உங்்கள் பதில் மதமவமய 
இல்மை. உங்்களுக்குப் பதில் சதரிந்திருக்கிறதோ இல்மையோ என்று புரிந்துச்கோள்வது ைட்டும்தோன் 
மதமவ. இவனுக்குப் பதில் சதரிந்திருக்கிறது என்ற புரிதல் கிமடததுவிட்டோல் அவர் மைலும் ம்நர 
விரயம் செய்ய மவண்டோம் என்று அடுதத ம்கள்விக்குப் மபோ்கைோம். அவர் இமடைறிததவுடன் நீங்்கள் 
மபசுவமத நிறுததினைோல் அது அவருக்குக் ச்கோடுக்கும் ைரியோமதயோ்க இருக்கும். இரு தரப்பிலும் 
ம்நரமும் மிஞ்சும். 

ம்நர்மு்கத மதர்வு்கள் பை ம்நரங்்களில் ைனை அழுததங்்கள் உருவோக்கும் அனுபவைோ்கப் பைருக்கு 
இருக்கும். இங்ம்க குறிப்பிட்டுள்்ள தயோரிததல்்கம்ளப் பின்பற்றினைோல் அந்த ைனை அழுததம் சபருை்ளவு 
விைகி மிகுந்த தன்னைம்பிக்ம்கயுடன் ்நம்ைோல் ம்நர்மு்கத மதர்வு்கம்ள அணு்க இயலும். அப்படி 
அணுகும்மபோது சவற்றி கிமடப்பதன் ெோததியக்கூறு அதி்கரிக்கிறது. உறுதியுடன் உமழப்மபயும் 
மைற்ச்கோள்ளுங்்கள். தன்னைம்பிக்ம்க அதி்கரிதது சவற்றிமய உரிததோக்குங்்கள்!

இந்த உைம்க 
ைோற்றுவதற்கு நீங்்கள் 
பயன்படுததக்கூடிய 
மி்கவும் ெக்திவோய்ந்த 

ஆயுதம் ்கல்வி. 

— நெல்்சன் ்மண்்டடைலடா

நன்றி: ஸ்ரீதர் சுப்ரமணியம், ‘அருஞ்ோல்’
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நீ என்னை சபரிய ்கசைக்டரோ?’ என்ற ம்கள்விமய ்நோம் பை இடங்்களில் எதிர்ச்கோண்டிருக்்கக்கூடும். 
அசதன்னை சபரிய ்கசைக்டர்? ்கசைக்டரோவதற்கு அப்படி என்னைதோன் படிக்்க மவண்டும்?

இந்தியக் குடிமைப் பணி்களில் இந்திய ஆட்சிப் பணி (IAS), இந்தியக் ்கோவல் பணி (IPS) உள்ளிட்ட 
அமனைதது ைததிய அரசின் 17 வம்க ‘A’ சதோகுதிப் பணி்களும் 6 வம்க ‘B’ சதோகுதிப் பணி்களும் 
அடங்கும். இவற்றில் ஐஏஎஸ், ஐபிஎஸ், ஐஎஃப்எஸ் ஆகிய மூன்றும் ‘அமனைதது இந்தியப் பணி்கள் 
ெட்டம் 1951’இன் கீழ் அமைபமவ.

பிரிட்டிஷ் ்கோைததில் ICS (Indian Civil Service) என்று குறிப்பிடப்பட்ட இந்தப் பணி, சுதந்திர 
இந்தியோவில் இந்திய ஆட்சிப் பணி (Indian Administrative Service) என்று சபயர் ைோறியது. இந்திய வனைப் 
பணி (IFS) 1966 ஆம் ஆண்டு உருவோக்்கப்பட்டது.

இந்தத மதர்வு்கம்ள ஒன்றிய அரசுப் பணியோ்ளர் மதர்வோம்ணயம் (UPSC) ஆண்டுமதோறும் 
்நடததுகிறது. பிரிட்டிஷ் ஆட்சிக் ்கோைததிலிருந்து இதமதர்வு ்நடததப்பட்டு வருகிறது. சுதந்திர 
இந்தியோவில் முதல் மபோட்டிதமதர்வு 1947ஆம் ஆண்டு ்நடததப்பட்டது. 2,000 மபர் எழுததுத மதர்மவ 
எழுதினைர். அதிலிருந்து இந்திய ஆட்சிப்பணிக்குத மதர்ந்சதடுக்்கப்பட்ட 29 மபர் உட்பட சைோததம் 150 
மபர் 1948இல் பணிமயற்றனைர். ஐஏஎஸ்ஸெஸுக்குத மதர்ந்சதடுக்்கப்பட்ட 29 மபரில் தமிழ்்நோட்மடச் 
மெர்ந்தவர்்கள் 6 மபர்.

்கல்வி

இந்தியக் குடிமைப் பணித மதர்வு எழுதுவதற்கு, அங்கீ்கரிக்்கப்பட்ட பல்்கமைக்்கழ்கததில் ஏதோவது 
ஓர் இ்ளநிமைப் பட்டம் சபற்றிருக்்க மவண்டும். சதோமைதூரக் ்கல்வி மூைம் பட்டம் சபற்றவர்்களும் 
இந்தத மதர்மவ எழுதைோம். முதற்்கட்டத மதர்வில் சபோது அறிவு வினைோக்்கள் பட்டப்படிப்பு அ்ளவிலும், 
முதன்மைத மதர்வில் விருப்பப் போடங்்களின் வினைோக்்கள் முதுநிமைப் பட்டப்படிப்பு அ்ளவிலும் 
அமைந்திருக்கும்.

மதர்வு

முதல் ்கட்டத மதர்வு (Preliminary Exam) இரண்டு தோள்்கம்ளக் ( GS 1 & GS 2) ச்கோண்ட ச்கோள்குறிவம்க 
வினைோத மதர்வோகும். இதில், தகுதிததோ்ளோனை இரண்டோம் தோளில் (CSAT) 33% ைதிப்சபண்்கள் சபற்றோல் 
ைட்டுமை முதல் தோள் ைதிப்பீடு செய்யப்படும்.

முதன்மைத மதர்வு (Main Exam) 9 தோள்்கள் ச்கோண்ட எழுததுத மதர்வு, ஆளுமைத மதர்வு 
ஆகியவற்மற உள்்ளடக்கியது. இந்திய வனைப் பணிக்்கோனை முதன்மைத மதர்வு, ஆறு தோள்்கள் 
ச்கோண்டது. அது தனியோ்க ்நடததப்படுகிறது. இந்தியக் குடிமைப் பணிக்்கோனை முதல்்கட்டத மதர்வில் 
மதறியவர்்கள் ைட்டுமை இந்திய வனைப்பணிக்்கோனை முதன்மைத மதர்மவ எழுத இயலும்.

ஆட்சியராகலாம் வாங்க!9
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சைோழி

முதல்்கட்டத மதர்வு வினைோததோள், ஆங்கிைம் ைற்றும் இந்தியில் ைட்டுமை இருக்கும். முதன்மைத 
மதர்வு வினைோததோளும் அப்படிமய. ஆனைோல், முதன்மைத மதர்மவ, மதர்வர்்கள் விரும்பினைோல் இந்திய 
அரெமைப்பின் 8ஆவது அட்டவம்ணயில் உள்்ள எந்த சைோழியிலும் (தமிழ் உட்பட) எழுதைோம். 
ஆளுமைத மதர்மவயும் ஆங்கிைம் அல்ைது ஏமதனும் ஓர் இந்திய சைோழியில் எதிர்ச்கோள்்ளைோம்.

 முதன்மைத மதர்வில், ஆங்கிைம் ைற்றும் அட்டவம்ணப் பட்டியலில் இடம்சபற்றுள்்ள இந்திய 
சைோழி்களுள் ஏமதனும் ஒன்று குறிதத இரு தோள்்கள் தகுதிததோள்்க்ளோ்க இடம்சபற்றுள்்ளனை. 

முதன்மைத மதர்விற்்கோனை விருப்பப் போடப் பட்டியலில் வரைோறு, புவியியல், சபோது நிர்வோ்கம், 
மவ்ளோண்மை, ்கோல்்நமட ைருததுவம், ைருததுவம், சபோறியியல் உள்ளிட்ட 26 போடங்்கள் 
இடம்சபற்றுள்்ளனை. அவற்றிலிருந்து ஏமதனும் ஒரு போடதமதமயோ, 23 சைோழி்களின் இைக்கியப் 
போடங்்களில் ஏமதனும் ஒன்மறமயோ விருப்பப் போடைோ்க எடுததுக்ச்கோள்்ளைோம். விருப்பப் போடததில் 
இரண்டு தோள்்கள் இடம்சபறும்.

வயது

குடிமைப்பணித மதர்மவ 21 வயது முதல் 32 வயது வமர எழுதைோம். பட்டியலினை, பழங்குடி 
இனைதமதச் மெர்ந்தவர்்கள் 37 வயது வமர எழுதைோம். இதர பிற்படுததப்பட்ட இனைதமதச் 
மெர்ந்தவர்்களுக்கு அதி்கபட்ெ வயதுவரம்பு 35 ஆகும். ைோற்றுததிறனைோளி்களுக்கு வயதுவரம்பில் பதது 
வருடம் ெலும்க உண்டு. முன்னைோள் ரோணுவததினைருக்கு அவர்்கள் எந்த வகுப்மபச் மெர்ந்தவர்்கம்ளோ 
அந்த வகுப்புக்்கோனை வயது உச்ெவரம்பிலிருந்து ஐந்து ஆண்டு்கள் கூடுதைோ்க வழங்்கப்படும்.

மதர்ந்சதடுக்்கப்படும் முமற

சபோதுப்பிரிவினைர் ஆறு முமறயும், இதர பிற்படுததப்பட்மடோர் ஒன்பது முமறயும் மதர்சவழுதைோம். 
பழங்குடியினைர் ைற்றும் பட்டியலினைததவர் 21 வயதிலிருந்து 37 வயது வமர எததமனை முமற 
மவண்டுைோனைோலும் எழுதைோம். மதர்வுக்கு விண்்ணப்பிததவர் முதல்்கட்டத மதர்மவ எழுதினைோல்தோன் 
மதர்வுக்்கோனை முயற்சி எனைக் ்க்ணக்கில் எடுததுக்ச்கோள்்ளப்படும். விண்்ணப்பிததுவிட்டு முதல்்கட்டத 
மதர்மவ எழுதோவிட்டோல் அது வோய்ப்புமுமறக் ்க்ணக்கில் வரோது.

தவறோனை விமட்களுக்கு எதிர் ைதிப்சபண், தகுதிததோள்்கள் ஒவ்சவோரு தோளிலும் குமறந்தபட்ெ 
ைதிப்சபண், இயங்கியல்தன்மை மிக்்க வினைோக்்கள் (Questions of Dynamic Nature) மதர்வின் ஒரு்கட்டததில் 
தவறிவிட்டோலும், அடுதத ஆண்டில் மதர்மவ முதல்்கட்டததிலிருந்மத எதிர்ச்கோள்்ள மவண்டிய 
்கட்டோயம் என்று பை ெவோல்்கம்ள இந்தத மதர்வு, மதர்வர்்களுக்கு முன்மவக்கிறது. பள்ளிப் போடங்்களில் 
சபறுவதுமபோை 95, 98 ெதவிகித ைதிப்சபண்ம்ண இதமதர்வில் சபற முடியோது. சுைோர் 40 முதல் 50 
ெதவிகித ைதிப்சபண்ம்ண ்கட்-ஆஃப் ைதிப்சபண்்ணோ்க அமையும்.

முதல்்கட்டத மதர்வு எழுதுபவர்்களில் சுைோர் 3 ெதவிகிதததினைர் ைட்டுமை முதன்மைத மதர்வுக்குத 
தகுதி சபறுகிறோர்்கள். 97 ெதவிகிதததினைர் முதல் ்கட்டத மதர்மவத தோண்டுவதில்மை. 

முதல் ்கட்டத மதர்வு எழுதுபவர்்களில் 0.2 ெதவிகிதததினைர் ைட்டுமை இறுதி சவற்றியோ்ளர்்க்ளோ்க 
இருப்பமதக் ச்கோண்டு இந்தத மதர்வின் தீவிரதமதப் புரிந்துச்கோள்்ளைோம். 1970-க்குப் பிறகு இந்தத 
மதர்வில் தமிழ்க ைோ்ணவர்்களின் சவற்றி விகிதம் குமறயத சதோடங்கியது. திறமையோனை ைோ்ணவர்்கம்ள 
இ்ளம் வயதிமைமய அமடயோ்ளம் ்கண்டு ஊக்குவிப்பது, ஆங்கிைப் புைமைமய அதி்கரிப்பது 
மபோன்றவற்றோல் மீண்டும் தமிழ்க ைோ்ணவர்்கம்ள எழுச்சிசபறச் செய்யைோம்.

்கோைததிற்ம்கற்பப் புதுப்புது ைோற்றங்்களுக்கு உள்்ளோகிவரும் இந்தத மதர்வில் சவற்றிசபறக் ்கடினை 
உமழப்பு, அறிவோற்றல், சதோடர் வோசிப்பு, த்கவல் பரிைோறும் திறன், அறச்சிந்தமனை, சபோறுமை, ம்நர்மை 
மபோன்றமவ மி்க மி்க அவசியம்.
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UPSC – குடிமைப்பணித மதர்வுக்கு உதவும் அரசு இம்ணயத்ளங்்கள்

UPSC – குடிமைப்பணித மதர்வு - குறிப்புதவி நூல் பட்டியல் (ஆங்கிை வழி)

 www.publicationdivision.nic.in  www.finmin.nic.in  www.pib.gov.in 
 www.mea.gov.in  www.mod.gov.in  www.idsa.in

1. Polity 3. Art & Culture

4. Geography

5. Environment

6. Indian Economy

7. India Year Book

8.  Previous Year solved question papers 
for GS & CSAT

9. Regular Reading of News Papers

10.  Magazines like Competition 
Success Review

2. History

	NCERT IX - XII textbooks
	Indian Polity M. Laxmikanth

		NCERT : VI, VII, VIII, XI, XII 
(History Books)

		TamilNadu Textbook Corporation: 
XI, XII History Books

Modern India:
		India’s Stuggle for Independence 

- Bipan Chandra

		India After Independence Bipan Chandra

		A Brief History of 
Modern India – Spectrum

Medieval India:
		History of Medieval 

India - Sathish Chandra

Ancient India:
		India’s Ancient past by R.S.Sharma

		NCERT : XI - Introduction to Indian Art
		Indian Art & Culture by Nitin Singhania

		NCERT : VI to XII - (Geography books)
		Certificate of Physical Geography by GC Leong
		World Atlas

		Environment Ecology: XII - NCERT / TN 
Textbook Corporation Book on Biology 

		NCERT : XI, XII - (Economics Books)
		Indian Economy by Ramesh Singh

்நோன் தஞ்ெோவூர் ைோவட்டம் மைக்ம்கல்பட்டி என்னும் கிரோைதமதச் 
ெோர்ந்தவள். என் சபயர் இர. ஏஞ்ெலின் சரனிட்டோ (23). ்நோன் 2021 ஆம் 
ஆண்டு ்நமடசபற்ற அகிை இந்திய குடிமைப்பணித மதர்வில் (All India Civil 
Service Examination) 338 ஆம் இடம் பிடிதமதன். பள்ளிப் படிப்பு முழுவமதயும் 
தமிழ் வழியிமைமய பயின்மறன். என்னுமடய முதல் முயற்சியில் மதோல்வி அமடந்தோலும், 
சபற்மறோரின் உறுதும்ணமயோடு எனைது இரண்டோவது முயற்சியில் சவற்றி சபற்மறன். 
என் தந்மத ரவி (53) ஓட்டு்நரோ்க வோழ்மவத சதோடங்கியவர். ெோதோர்ணக் குடும்பப் 
பின்னைணிமயக் ச்கோண்ட ்நோன் எனைது விடோமுயற்சியோலும், உமழப்போலும் ஐஏஎஸ் 
்கனைமவ ்நனைவோக்கி உள்ம்ளன்.

இர. ஏஞேலின் ்ரனிட்்டா
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UPSC குடிமைப்பணித மதர்வு - குறிப்புதவி நூல் பட்டியல் (தமிழ் வழி)

		தமிழ்்நோடு போடநூல் ைற்றும் ்கல்வியியல் 
பணி்கள் ்கழ்கம் - XI, XII (வரைோறு)

		இந்திய மதசிய இயக்்கததின் வரைோறு 
- ்மடாணிக்்க்டேலு

		இந்திய விடுதமைப் மபரோட்டம் 
- ்க.நேங்்க்டடை்சன்

		சுதந்திரததிற்குப் பின் இந்தியோ 
– ்க.நேங்்க்டடை்சன்

		்நவீனை ்கோை இந்தியோ 
- பி்பன் ்சந்திரடா

		இந்தியோவில் பிரிட்டிஷ் ஆட்சியும் 
விடுதமைப் மபோரோட்டமும் – டைடாக்டைர் 
்சங்்கர ்சரேணன்

		உை்க வரைோறு – புகுமு்க வகுப்பிற்குரியது 
- தமிழ்்நோடு போடநூல் ைற்றும் ்கல்வியியல் 
பணி்கள் ்கழ்கம் (ைறுபதிப்பு)

1. இ்ந்திய அரேணமப்பு 3. கணல மறறும் பண்பாடு

4. புவியியல்

5. ்பாருைாதாரம்

6. சுறறுச்சூழல் அறிவியல்

7. CSAT

2. வரலாறு

		இந்திய அரெமைப்பு – மபரோசிரியர் 
ெந்திரமெ்கர்

		இந்தியோவில் ெட்ட முமறமை - 
்படாலிெரி்மன் (தமிழ்்நோடு போடநூல் ைற்றும் 
்கல்வியியல் பணி்கள் ்கழ்கம்) (தமிழில் 
்கண்்டணயன் தட்சிணடாமூர்த்தி)

		இந்தியக் ்கமை வரைோறு (2 
புதத்கங்்கள்) - ்ட்கடா. தங்்க்டேலு

		தமிழ்்நோடு போடநூல் ைற்றும் ்கல்வியியல் 
பணி்கள் ்கழ்கம் — VI- XII (ெமூ்க அறிவியல் 
ைற்றும் புவியியல்)

		இந்தியப் சபோரு்ளோதோரம் - குரு்சரண் தடா்ஸ 
(அச்சில்) தமிழ்்நோடு போடநூல் ைற்றும் 
்கல்வியியல் பணி்கள் ்கழ்கம் - XI, XII 
(சபோரு்ளோதோரம்)

		இந்தியப் சபோரு்ளோதோரம் முக்கியக் 
்கருதது்கள் - ்சங்்கர ்க்டணஷ் ்கருப்்ட்பயடா

		மபோட்டித மதர்வில் சபோரு்ளோதோரம் 
- டைடாக்டைர். ்சங்்கர ்சரேணன்

		தமிழ்்நோடு போடநூல் ைற்றும் ்கல்வியியல் 
பணி்கள்: XI, XII (அறிவியல்)

		அ்ளவுததிறன் (R.S.அ்கர்ேடால்)
		புறநிமை எண்்கணிதம் - தமிழ்்நோடு போடநூல் 

ைற்றும் ்கல்வியியல் பணி்கள் ்கழ்கம் 
- எ்ஸ.்சந்த் கூட்டு சவளியீடு (அச்சில்)

நன்றி: ்டாக்்டர் ேங்கர ேரவைன், இணை இயக்குநர்,  
தமிழ்நாடு பா்டநூல் மறறும் கல்வியியல் பணிகள் கழகம்

எனைது ஊர் ம்கோயம்புததூர் ைோவட்டம், ்கோட்டூர். ்நோன், 2021 இல் ்நடந்த இந்திய 
குடிமைப்பணி்கள் மதர்வில் அகிை இந்திய அ்ளவில் 46 ஆம் இடதமதயும் 
தமிழ்க அ்ளவில் 2 ஆம் இடதமதயும் பிடிதமதன். என் தோய் முததுசைட்சுமி 
உள்ளிட்ட குடும்பததினைர் அளிதத ஊக்்கததினைோல் டிப்்ளமைோ, பிஇ, எம்பிஏ படிப்பு்கம்ள 
முடிதது குடும்பததின் முதல் பட்டதோரி ஆமனைன். ்நோன் படிப்பு்கம்ள மைற்ச்கோள்்ளப் பை 
்கல்வி உதவிதசதோம்க்கள் உறுதும்ணயோ்க இருந்தனை. சபங்்களூருவில் ஒரு 
பன்னைோட்டு நிறுவனைததில் ்நோன்கு ஆண்டு்கள் மவமை போர்தது மெமிததமத மவதது 
ம்கோமவயில் இருந்தபடி குடிமைப்பணி்கள் மதர்வுக்குத தயோரோமனைன். ஐந்துமுமற 
சதோடர் மதோல்வி்கள் ்கண்டோலும், என் தவறு்கம்ளத திருததிக்ச்கோண்டு படிதததோல் - 
ஆறோவது முயற்சியில் சவற்றிசபற்மறன். “ஏழ்மையிலும் ம்நர்மை, துன்பததிலும் 
மதரியம், மதோல்வியிலும் விடோமுயற்சி” - வோழ்வின் பை மெோதமனை்கம்ளயும் தோண்டி 
என் தோயின் அரவம்ணப்பில் வ்ளர்ந்த எனைக்கு இதுமவ வழி்கோட்டி.

ரம்யா சி. எஸ்.
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வங்கி தவணல தவண்டுமா?10

அரசு மவமை என்பது இந்தியோவில் பை ைட்ெம் ைோ்ணவர்்களின் ்கனைவோ்க இருந்துவருகிறது. 
அதிலும் வங்கி்களில் மவமை பைரது சபருங்்கனைவு. இந்திய வங்கித துமறயில் நுமழய 

விரும்பும் ைோ்ணவர்்கள், வங்கித துமற மதர்வு்கம்ளப் மபரோர்வததுடன் எதிர்போர்க்கின்றனைர்.

ஒவ்மவோர் ஆண்டும், இந்தியோ முழுவதும், ரிெர்வ் வங்கி (RBI), பல்மவறு அரசுப் சபோதுததுமற 
வங்கி்கள், தனியோர் வங்கி்கள் ைற்றும் வங்கிப் பணியோ்ளர் மதர்வு வோரியம் (IBPS) ஆகியமவ மூைம் பை 
வங்கித மதர்வு்கள் வருடம் முழுவதும் ்நடததப்படுகின்றனை.

ஆண்டுமதோறும் இந்திய வங்கித துமறயில் பை ஆயிரம் ்கோலிப் பணியிடங்்கள் மூைம் கிமரடு பி 
ஆபிெர் (Grade B Officer), புசரோபஷனைரி ஆபிெர் (PO), கி்ளர்க் (Clerk), வங்கி உதவியோ்ளர் (Assistant) 
மபோன்ற எண்்ணற்ற பதவி்கள் மதர்வு்கள் மூைம் நிரப்பப்பட்டுவருகின்றனை. ஆ்கமவ, ைோ்ணவர்்கள் 
நிரந்தர வங்கித துமற மவமைமயப் சபறுவதற்கு வங்கிப் மபோட்டித மதர்வு்கம்ள சவன்றோ்க மவண்டும். 

வங்கித துமற மபோட்டித மதர்வு்கள் ைற்ற மதர்வு்கம்ளக் ்கோட்டிலும் ெவோைோனைமவதோன். திறனைறிதல், 
நுண்்ணறிவுத திறன் ெோர்ந்த ம்கள்வி்களுடன், ஆங்கிை அறிவு, சபோரு்ளோதோரம், நிதி விழிப்பு்ணர்வு, 
வங்கித துமற ெோர்ந்த சபோது அறிவுக் ம்கள்வி்கள் ஆகியவற்மறக் ச்கோண்டமவ வங்கித மதர்வு்கள். 
தினைெரி போடப் பயிற்சி, விடோமுயற்சி ைற்றும் முமறயோனை மதர்வுப் பயிற்சி்கம்ள மைற்ச்கோண்டு ்கடினைைோ்க 
உமழததோல் இந்திய வங்கிப் பணி்களில் மெர்வது ைோ்ணவர்்களுக்குச் ெோததியைோகும்.

வங்கித துமற - மபோட்டித மதர்வு்கள்

ஒவ்மவோர் ஆண்டும் பல்மவறு மதர்வு்கள் மூைம் இந்திய 
வங்கித துமறயில் அரசுப் சபோதுததுமற வங்கி்களில் ்கோலிப் 
பணியிடங்்கள் நிரப்பப்படுகின்றனை. இதமதர்வு்களில் ஸ்மடட் 
மபங்க் ஆஃப் இந்தியோ (State Bank of India) ்நடததும் SBI PO, SBI 
Clerk ைற்றும் SBI SO மதர்வு்கள், வங்கிப் பணியோ்ளர் மதர்வு 
நிறுவனைம் (IBPS) ்நடததும் IBPS PO, IBPS Clerk, IBPS SO, IBPS 
RRB PO ைற்றும் IBPS RRB Clerk மதர்வு்கள் ைற்றும் இந்திய 
ரிெர்வு வங்கி (RBI) ்நடததும் RBI Grade B ைற்றும் RBI Assistant 
ஆகிய மதர்வு்கள் முதன்மையோனைமவ.

சபோதுததுமற வங்கி்களில் Probationary Officers (PO) 
பணியிடங்்கம்ள நிரப்புவதற்்கோனை மதர்வு்கள் முமறமய 
முதல்நிமைத மதர்வு (Prelims), முதன்மைத மதர்வு (Main), 
ம்நர்மு்கத மதர்வு (Interview) எனை மூன்று மதர்வு 
செயல்முமற்கம்ளக் ச்கோண்டிருக்கும்.

கி்ளர்க் பணி்களுக்்கோனை மதர்வு செயல்முமறயில் 
முதல்நிமைத மதர்வு (Prelims) ைற்றும் முதன்மைத மதர்வு 
(Mains) ைட்டுமை இருக்கும். ம்நர்மு்கத மதர்வு கிமடயோது. 
ஆனைோல், மதர்வின் சிரை நிமை ஒவ்சவோரு வங்கித மதர்வுக்கும் மவறுபட்டதோ்க இருக்கும். முதல்நிமை 
ைற்றும் முதன்மைத மதர்வு்கள் இம்ணயவழித மதர்வு்க்ளோ்க ்நடததப்பட்டுவருகின்றனை.

்கற்றுக்ச்கோண்மட 
இருக்கும் வமர 

உங்்க்ளோல் இ்ளமையோ்க 
இருக்்க முடியும். 

 — எமிலி டிக்கின்்சன்



உயர்கல்வி & தவணலவாய்ப்பு வழிகாட்டி51

ஆங்கிைம், இந்தி ஆகிய இரண்டு சைோழி்களில் ைட்டுமை சபோதுததுமற வங்கி்களுக்்கோனை PO 
ைற்றும் கி்ளர்க் மபோட்டித மதர்வு்கள் ்நடததப்படுகின்றனை. ைண்டை ஊர்க வங்கி்களுக்்கோனை (Regional 
Rural Banks) அலுவை்க உதவியோ்ளர் (RRB Clerk) ைற்றும் அலுவைர் நிமை 1 ஆகிய பணி்களுக்்கோனை 
மதர்வு்கள் ஆங்கிைம், இந்தி ைற்றும் 13 பிரோந்திய சைோழி்களில் (அஸ்ஸெோமி, சபங்்கோலி, குஜரோததி, 
்கன்னைடம், ச்கோங்்கனி, ைமையோ்ளம், ைணிப்பூரி, ைரோததி, ஒரியோ, பஞ்ெோபி, தமிழ், சதலுங்கு ைற்றும் 
உருது) ்நடததப்படுகின்றனை. 

்கல்வித தகுதி

புசரோமபஷனைரி ஆபீெர் (PO), கி்ளர்க் (Clerk) முதலிய வங்கித மதர்வு்கம்ள எழுத அங்கீ்கரிக்்கப்பட்ட 
பல்்கமைக்்கழ்கததில் ஏமதனும் ஒரு பிரிவில் பட்டம் சபற்றிருக்்க மவண்டும். Specialist Officer மபோன்ற 
பணியிடங்்களுக்கு, அந்தந்தப் பிரிவு்களில் பட்டப்படிப்பு அல்ைது முதுநிமைப் படிப்பு்கம்ளப் படிததிருக்்க 
மவண்டும்.

இதுதவிர, வங்கி பணியோ்ளர் மதர்வு நிறுவனைம் (IBPS) ்நடததும் ைண்டை ஊர்க வங்கி்களுக்்கோனை 
(IBPS RRB) மதர்வு்களில், ைோ்ணவர்்களுக்குத தோங்்கள் மதர்வு எழுதும் ைோநிைததின் அல்ைது யூனியன் 
பிரமதெததின் உள்ளூர் சைோழி பற்றிய ்நல்ை அறிவு இருக்்க மவண்டும். அதோவது அந்த சைோழியில் 
மபெவும், எழுதவும், படிக்்கவும் சதரிந்திருக்்க மவண்டும்.

வயது வரம்பு

வங்கித மதர்வு்களுக்குப் சபோதுவோ்கப் பதவி்களுக்கு ஏற்றோற்மபோை வயது வரம்பு அதி்கோரபூர்வ 
அறிவிப்போம்ணயில் சவளியிடப்பட்டிருக்கும். புசரோபஷனைரி ஆபீெர் பதவிக்கு 20 முதல் 30 வயது 
வமர உள்்ளவர்்கள் விண்்ணப்பிக்்கைோம். அதுமபோை கி்ளர்க் பதவிக்கு வயது 20 முதல் 28 வயது வமர 
உள்்ளவர்்கள் விண்்ணப்பிக்்கைோம். வயது வரம்பில், ஓபிசி பிரிவினைருக்கு மூன்று ஆண்டு்களும், 
எஸ்சி/எஸ்டி பிரிவினைருக்கு ஐந்து ஆண்டு்களும், ைோற்றுததிறனைோளி்களுக்குப் பதது ஆண்டு்களும் 
த்ளர்வு அளிக்்கப்படும். இதுதவிர, முன்னைோள் இந்திய ரோணுவததினைர் ைற்றும் ம்கம்சபண்்கள் 
மபோன்மறோருக்கு வயது வரம்பில் விைக்கு இருக்கும். மதர்வு்களுக்்கோனை அதி்கோரபூர்வ 
அறிவிப்போம்ணமயப் போர்தது வயது வரம்பு குறிதது அறிந்துச்கோள்்ளைோம். 

வங்கித மதர்வு முமற

முதல்நிணலத ததர்வு
முதல்நிமைத மதர்வில் பகுததறியும் திறனைறிதல் 

(Reasoning Ability – 35 ம்கள்வி்கள்), அ்ளவுததிறன் 
(Quantitative Aptitude 35 ம்கள்வி்கள்), ஆங்கிை 
சைோழிததிறன் (English – 30 ம்கள்வி்கள்) ஆகிய மூன்று 
பிரிவு்களின்கீழ் 100 ம்கள்வி்கள் இடம்சபறும். இந்தத 
மதர்வுக்்கோனை ்கோை அ்ளவு 60 நிமிடங்்கள் ைட்டுமை.

ைண்டை ஊர்க வங்கிப் (Regional Rural Banks) 
பணி்களுக்்கோனை முதல்நிமைத மதர்வு்களில் திறனைறிதல் 
(Reasoning Ability), அ்ளவுததிறன் (Quantitative Aptitude) 
ஆகிய இரண்டு பிரிவு்களிலிருந்து தைோ 40 ம்கள்வி்கள் 
எனை சைோததம் 80 ம்கள்வி்கள் இடம்சபறும். இந்தத 
மதர்வுக்்கோனை ்கோை அ்ளவு 45 நிமிடங்்கள் ைட்டுமை. 
முதல்நிமைத மதர்வு தகுதித மதர்வு ைட்டுமை. 
இதமதர்வில் தகுதி சபறுமவோர், முதன்மைத மதர்வுக்கு 
அமழக்்கப்படுவர்.
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முதன்ணமத ததர்வு
முதன்மைத மதர்வு, சபோதுவோ்க 200 ைதிப்சபண்்களுக்கு ்நமடசபறும். இதில் ஆங்கிைம் (English), 

திறனைறிதல் (Reasoning Ability), ்கணிதம் (Quantitative Aptitude) ைற்றும் சபோது அறிவு அல்ைது வங்கி 
விழிப்பு்ணர்வு (General/ Financial Awareness) சதோடர்போனை ம்கள்வி்கள் எனை சைோததம் 200 ம்கள்வி்கள் 
இடம்சபறும். இந்த முதன்மைத மதர்வுக்்கோனை ்கோை அ்ளவு 2 ைணி ம்நரம். இந்தத மதர்வில் சபறும் 
ைதிப்சபண்்கள் அடிப்பமடயிமை மவமை கிமடக்கும்.

தநர்முகத ததர்வு
Probationary Officer, Specialist Officer மபோன்ற பணி்களுக்கு ம்நர்மு்கத மதர்வு முமற இருக்கும். 

முதன்மைத மதர்வில் மதர்ச்சி சபற்றவர்்கள் ம்நர்மு்கத மதர்வுக்கு அமழக்்கப்படுவர். இதன் பின்னைர் 
இறுதித மதர்ச்சிப் பட்டியல் சவளியிடப்பட்டு, ெோன்றிதழ் ெரிபோர்ப்புக்குப் பின்னைர், ்கோலிப் பணியிடங்்கள் 
நிரப்பப்படும்.

சவற்றிக்்கோனை உததி்கள்

  வங்கித மதர்வுக்கு ைோ்ணவர்்கள் ்நோள் ஒன்றுக்கு எட்டு ைணி ம்நரைோவது தினைெரி பயிற்சி செய்ய 
மவண்டும்.

  மதர்வு அறிவிப்பு வரும் வமரக்கும் ைோ்ணவர்்கள் ்கோததிருக்்கோைல், சதோடர் பயிற்சியில் 
ஈடுபட்டோல் எளிதில் வங்கித மதர்வு்களில் சவற்றி சபறைோம்.

  இம்ணயவழித மதர்வு்க்ளோ்க ்நடப்பதோல், மதர்வு்கம்ள எழுதுவதற்கு முன்பு குமறந்தது 
இருபதுக்கும் மைற்பட்ட ைோதிரித மதர்வு்கம்ள எழுதிப் போர்ததுக்ச்கோள்்ள மவண்டும்.

  ைோதிரித மதர்வு எழுதிப் போர்தத பின்பு, எப்படி எல்ைோம் ைதிப்சபண்்கம்ள மைம்படுததைோம் 
என்பது குறிதது ஆரோய மவண்டும். 

  மதர்வு்கள் ைற்றும் ம்கள்வி்கள் ெோர்ந்த ெந்மத்கங்்கம்ள உடனுக்குடன் ்நண்பர்்கள் அல்ைது 
ஆசிரியர்்களுடன் நிவர்ததிசெய்துச்கோள்்ள மவண்டும்.

  ச்கோடுக்்கப்பட்ட ஆங்கிைப் பததியிலிருந்து ெரியோனை விமட்கம்ளத மதர்வுசெய்தல், 
வோக்கியங்்களில் உள்்ள தவமறக் ்கண்டுபிடிததல், ஆங்கிை வோக்கியங்்கம்ள 
ஒழுங்குபடுததுதல் மபோன்ற வினைோக்்கள் ஆங்கிை சைோழிப் பகுதியில் இடம்சபறும். 

  அடிப்பமட ஆங்கிை இைக்்க்ணம், புரிந்துச்கோள்ளும் திறன், ஆங்கிை சைோழி வோக்கிய அமைப்பு 
ஆகியவற்மற வ்ளர்ப்பது ைதிப்சபண் சபற உதவும்.

  ஆங்கிைச் செய்திததோள்்கள் ைற்றும் தரைோனை ைோத இதழ்்கள், பததிரிம்க்கம்ளத சதோடர்ந்து 
வோசிதது, நிதி விழிப்பு்ணர்வு ைற்றும் சபோது அறிவு பகுதிக்குப் பயிற்சி சபற மவண்டும்.

  வங்கித துமற ெோர்ந்த அடிப்பமட இந்தியப் சபோரு்ளோதோரம், ்நோட்டு்நடப்பு நி்கழ்வு்கள் பற்றிய 
ம்கள்வி்கள் ம்நர்்கோ்ணலில் இடம்சபறும். உங்்கம்ளப் பற்றிய விவரங்்கள், உங்்கள் சபற்மறோர், 
உங்்கள் பட்டப்படிப்பு ைற்றும் உங்்களின் ஊர் பற்றிய செய்தி்கள், வங்கி மவமை பற்றிய 
அறிவுெோர்ந்த ம்கள்வி்கள் மபோன்றமவயும் ம்கட்்கப்படும்.

  வங்கி மவமைக்கு நீங்்கள் தகுதியோனைவர் என்பமத நிரூபிக்்க ஒரு வோய்ப்போ்கமவ ம்நர்்கோ்ணல் 
இருக்கும். அசதற்ச்கனைப் பிரதமய்கைோ்க ்நன்கு பயிற்சி எடுததுக்ச்கோள்ளுங்்கள்.

நன்றி: ே்ந்ததாஷ், வங்கித ததர்வுப் பயிறறுநர்
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மததிய அரசு தவணலக்குப் தபாகலாமா?11

எஸ்எஸ்சி (SSC-Staff Selection Commission) என்பது ஒன்றிய அரசுப் பணி்களுக்்கோ்கத மதர்வு்கம்ள 
்நடததும் மதர்வோம்ணயம். இந்த ஆம்ணயம் ஒன்றிய அரசின் பல்மவறு அமைச்ெ்கங்்களுக்்கோனை 

பல்மவறு B, C, D நிமை ஊழியர்்கம்ளத மதர்வு்களின் மூைம் மதர்ந்சதடுக்கிறது. ெோன்றோ்க, வருைோனை 
வரிததுமற, ெரக்கு ைற்றும் மெமவ வரித துமற, ைததியப் புைனைோய்வுததுமற, அைைோக்்கததுமற, ைஞ்ெ 
ஒழிப்புததுமற, உ்ளவுததுமற மபோன்ற பல்மவறு துமற்களின் அமைப்பு்கள் இந்தியோவில் உள்்ள 
அமனைதது ைோநிைங்்களிலும் செயல்படுகின்றனை. இமவ மபோன்ற பல்மவறு துமற்களில் பணிபுரியும் 
ஊழியர்்கம்ள எஸ்எஸ்சி என்னும் மதர்வோம்ணயம் மபோட்டித மதர்வின் மூைம் மதர்வுசெய்து பணியில் 
அைர்ததுகிறது. 2016 முதல் 2022 வமர எஸ்எஸ்சி மதர்வு்கள் ்நடததப்படவில்மை. 2023ஆம் 
ஆண்டில் அதி்க எண்ணிக்ம்கயிைோனை ்கோலிப் பணியிடங்்கம்ளத மதர்வு மூைம் நிரப்ப உள்்ளதோ்க 
எஸ்எஸ்சி அறிவிததுள்்ளது.

எஸ்எஸ்சி ்நடததும் மதர்வு்கள்

வரிணே 
எண் ததர்வு/ பணி கல்விததகுதி வயது 

வரம்பு

1 ்கமடநிமை ஊழியர்்களுக்்கோ்க ்நடததப்படும் MTS* 
(Multi Tasking Staff) எனும் மதர்வு

10ஆம் வகுப்பு 
மதர்ச்சி,

18-27

2

எழுததர் (Lower / Upper Divisional Clerk), வரி 
உதவியோ்ளர் (Tax Assistant), தணிக்ம்கயோ்ளர் 
(Auditor), இமடநிமை ஊழியர்்களுக்்கோ்க 
்நடததப்படும் மதர்வு CHSL (Combined Higher 
Secondary Level Exam)

+2 மதர்ச்சி 18-27

3

வருைோனை வரி அலுவைர் (Income Tax Inspector), 
ைததியப் புைனைோய்வுததுமற அலுவைர் (CBI Officer), 
ைததிய உ்ளவுததுமற ஆய்வோ்ளர் (IB Inspector), 
சவளியுறவுததுமற அலுவைர்்கள் (Officers in 
External Affairs) மபோன்ற பல்மவறு 
அலுவைர்்களுக்்கோனை பணியிடங்்கம்ள SSC 
ஆனைது CGL (Combined Graduate Level Exam) 
எனைப்படும் ஒருங்கிம்ணந்த பட்டதோரி நிமைத 
மதர்வு வோயிைோ்கத மதர்வுசெய்கிறது.

ஏமதனும் ஒரு 
இ்ளநிமை 

பட்டப்படிப்பு
20-30

* MTS பணியிடங்்களுக்்கோனை மதர்வு தற்மபோது தமிழில் எழுத அனுைதிக்்கப்பட்டுள்்ளது.
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சதோடர்ந்து மதர்சவழுத மவண்டும்

பணியோ்ளர் மதர்வோம்ணயம் ்நடததும் 10th Level, +2 Level, Degree Level மதர்வு்களுக்கு ஒமரவிதைோனை 
போடததிட்டம் இருப்பதோல் ைோ்ணவர்்கள் தங்்களுமடய ்கல்லூரியில் முதைோைோண்டு படிக்கும்மபோமத 
10th Level, +2 Level மதர்வு்கம்ள எழுத இயலும். மைலும், ஆர்ஆர்பி மபோன்ற ரயில்மவ மதர்வோம்ணயமும் 
10th Level, +2 Level மதர்வு்கள் ்நடததுவதோல், முதைோைோண்டு படிக்கும் ைோ்ணவர்்க்ளோல் குமறந்தபட்ெம் 
ஆண்டு ஒன்றுக்கு ஒமர போடததிட்டதமதப் பயின்று, மதர்வோம்ணயம் ்நடததும் 5-8 சவவ்மவறு 
மதர்வு்கம்ள எழுத இயலும். அப்படி ஒரு ைோ்ணவர் அமனைததுத மதர்வு்கம்ளயும் எழுதுவோர் எனில், 
்கல்லூரிப் படிப்பு முடிவதற்குள் 15-20 மதர்வு்கம்ள எழுதி மி்கப் சபரிய அனுபவதமதப் சபற அவரோல் 
இயலும். அவரோல் ்கல்லூரிப் படிப்பிற்குப் பின்பு ்நடக்கும் Degree Level மதர்வு்கம்ள எளிதோ்க சவல்ை 
இயலும்.

சபோதுவோ்க, மபோட்டித மதர்வு்கள் அமனைததும் ெற்மற ்கடினைைோ்கவும் ைனை உம்ளச்ெமைத 
தரக்கூடியமவயோ்கவும் இருக்கும். அமதயும் மீறி சவற்றிசபற மவண்டுசைனில் அதி்கத மதர்வு்கம்ள 
எழுதி எழுதிமய மி்கப் சபரிய அனுபவதமதப் சபற இயலும். ைோ்ணவர்்கள் ்கல்லூரிக் ்கோைததிமை இந்த 
ைோதிரி மபோட்டித மதர்வு்களில் பங்குசபற்றுத தங்்களுமடய பைவீனைங்்கம்ளச் சிறிது சிறிதோ்கக் 
குமறததுக்ச்கோண்மட வந்தோல் 5-6 மதர்வு்களுக்குப் பிறகு மி்கவும் பைம் சபற்றவரோகி சவற்றி 
சபற்றுத தகுதி உமடயவரோ்க ைோறிவிடுகிறோர்.

எஸ்எஸ்சி மதர்வு்கள், போடததிட்டங்்கள்

1.  அைவுததிறைன் (Quantitative Aptitude)
2. திறைனறிதல் (Reasoning)
3. ஆங்கிலம் (English)
4. ்பாது அறிவு (General Studies.)

மைற்கூறிய போடததிட்டங்்கள் எஸ்எஸ்சியில் ைட்டும் அல்ைோது ரயில்மவ மதர்வு, வங்கித மதர்வு, 
போது்கோப்புப் பமடத மதர்வு மபோன்ற பை மதர்வு்களுக்்கோனைமவ ஆகும். Quantitative Aptitude, Reasoning 
ஆகிய இரண்டும் ்கணிதம் ெோர்ந்த ம்கள்வி்கள். அமனைததும் பததோம் வகுப்பு வமர படிதத ்கணிதப் 
போடததிட்டங்்கம்ளமய அடிப்பமடயோ்கக் ச்கோண்டமவ. மைற்குறிப்பிட்ட ்கணிதப் போடததிட்டங்்கள் 
அமனைததும் பததோம் வகுப்பு வமர படிததவற்மற அடிப்பமடயோ்கக் ச்கோண்டமவ. அமத முமறயோ்கப் 
பயின்றோல் எளிதோ்க எதிர்ச்கோள்்ளைோம்.

ஆங்கிைப் பகுதியில் பததோம் வகுப்புவமரயோனை போடப் பகுதி்களிலிருந்து அடிப்பமட ஆங்கிை 
அறிமவப் பரிமெோதிக்கும் வினைோக்்கள் இருக்கும். சபோது அறிவுப் பகுதியில் வரைோறு, புவியியல், 
அறிவியல் மபோன்ற பகுதி்களிலிருந்து வினைோக்்கள் ம்கட்்கப்படும்.

போடததிட்டங்்கள் அமனைதமதயும் முமறயோ்கப் பயின்றோல் ஒரு்கட்டததில் போடங்்கம்ள எளிதோ்கக் 
்கற்றுவிடைோம். அதன் பிறகு ைோ்ணவர்்கள் ெந்திக்்கப்மபோகும் பிரச்சிமனை என்னைசவனில், ம்நர 
மைைோண்மை.

ஒன்றிய அரசுப் பணித ததர்வுகளுக்கான ததர்ச்சி விகிதங்களில் தமிழகததின் பங்கு 
1%க்கும் கீழ் உள்ைது. இணதத தறதபாதத கணையாவிட்்டால் மததிய அரசு 
அலுவலகங்களில் தமிழர்கதை இல்ணல என்றை நிணல ததான்றி ஒருவித ேமமறறை 
ேமூகம் உரு்வடுக்கும் நிணல எழலாம்!
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ம்நர மைைோண்மை

Quantitative Aptitude, Reasoning, English, General Studies ஆகிய பிரிவு்களில் தைோ 25 ம்கள்வி்கள் வீதம் 
சைோததம் 100 வினைோக்்களுக்கு விமடயளிக்்க மவண்டும். 100 வினைோக்்களுக்கு அளிக்்கப்படும் ம்நரம் 
60 நிமிடம் ைட்டுமை. எனைமவ, பல்மவறு ைோதிரித மதர்வு்கம்ள எழுதி குறிப்பிட்ட ம்நரததுக்குள் 
அமனைதது வினைோக்்களுக்கும் விமடயளிக்கும் முமறயோனை பயிற்சி இருந்தோல் ைட்டுமை இதமதர்வு்கம்ள 
சவல்ை இயலும். எஸ்எஸ்சி மதர்வில் சவன்றோல் செோந்த ைோநிைததிமைமய மவமைக்குச் செல்ை 
முடியும் என்பமத உ்ணர்ந்துச்கோண்டோல் ஓர் உதமவ்கம் கிமடக்கும்.

தமிழ்்நோடு அரசின் முன்சனைடுப்பு்கள்

‘்நோன் முதல்வன்’ என்ற திட்டததின்கீழ் தமிழ்்நோடு அரசுத சதோமைக்்கோட்சியோனை, ்கல்வி டிவியில் 
எஸ்எஸ்சி மதர்வு்கள், ரயில்மவ மதர்வு்கள் மபோன்ற மபோட்டித மதர்வு்களுக்்கோனை பிரதமய்க வகுப்பு்கள் 
்நடந்துவருகின்றனை. மைலும், அந்த வகுப்பு்கம்ள ‘Tn – Carrier Service Employment’ என்ற யூடியூப் த்ளம் 
வழியோ்கவும் ்கோ்ணைோம். இமவ ்கல்வி டிவியில் ்கோமை 7 முதல் 9 வமர ஒளிபரப்போகின்றனை. பின்னைர், 
ைோமையில் 7 முதல் 9 வமர ைறுஒளிபரப்பு செய்யப்படுகின்றனை. 

தமிழ்்நோடு ைோ்ணவர்்கள் மபோட்டித மதர்வு்களில் அதி்க எண்ணிக்ம்கயில் மதர்ச்சி சபறுவதற்குரிய 
வழி்கோட்டுதல்்கம்ள வழங்குவதற்கு ‘்நோன் முதல்வன்’ திட்டததின்கீழ் சிறப்புப் பிரிவு 
சதோடங்்கப்பட்டுள்்ளது.

எஸ்எஸ்சி, ரயில்மவ மதர்வு்களுக்குப் சபரிதும் பயன்படும், ஆர்.எஸ்.அ்கர்வோல் எழுதி எஸ்.ெந்த 
நிறுவனைம் சவளியிட்டுள்்ளனை Reasoning, General Arithmatics நூல்்கள் தமிழில் சைோழிசபயர்க்்கப்பட்டுத 
தமிழ்்நோடு போடநூல் ைற்றும் ்கல்வியியல் பணி்கள் ்கழ்கததின் கூட்டு சவளியீடோ்க விமரவில் சவளியோ்க 
உள்்ளனை.

ஒன்றிய அரசுப் பணித மதர்வு்களுக்்கோனை மதர்ச்சி விகிதங்்களில் தமிழ்கததின் பங்கு 1%க்கும் கீழ் 
உள்்ளது. இமதத தற்மபோமத ்கம்ளயோவிட்டோல் பின்பு ஒன்றிய அரசு அலுவை்கங்்களில் தமிழர்்கம்ள 
இல்மை என்ற நிமை மதோன்றி ஒருவித ெைைற்ற ெமூ்கம் உருசவடுக்கும் நிமை எழைோம். ஆம்கயோல், 
இப்மபோமத விழிததுக்ச்கோள்மவோம். முமறயோனை வழி்கோட்டுதமைோடும் பயிற்சிமயோடும் ஒன்றிய அரசுப் 
பணித மதர்வு்களிலும் தனிக் ்கவனைம் செலுததுமவோம்; கூட்டோ்க சவற்றி சபறுமவோம்.

நன்றி: கணலச் ்ேல்வன், எஸ்எஸ்சி ததர்வுப் பயிறறுநர்
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அறியப்ப்டாத ்பாதுததுணறை 
நிறுவனப் பணிகள்

12

இந்திய விடுதமைக்குப் பின் இரண்டோவது ஐந்தோண்டுத 
திட்டததில் ்நோட்மடத சதோழில்ையைோக்்க இந்தியப் 

சபோதுததுமற நிறுவனைங்்கள் நிறுவப்பட்டனை. இன்று ஏறததோழ 
300–க்கும் மைற்பட்ட சபோதுததுமற நிறுவனைங்்கள் 
இயங்குகின்றனை.

சபோதுததுமற நிறுவனைங்்களில் பணியோ்ளர்்கம்ள 
நியமிப்பதற்கு எனை ஒருங்கிம்ணந்த முமற எதுவும் இல்மை. 
தங்்களுக்குத மதமவப்படும் ம்நரததில் மதமவப்படும் ்கோலிப் 
பணியிடங்்கம்ளத தோங்்க்ளோ்கமவ நிரப்பிக்ச்கோள்கின்றனை. 
ஆ்கமவ, சபோதுததுமற நிறுவனைப் பணியிடங்்கம்ள 
ைோ்ணவர்்கள் ்கவனிதது விண்்ணப்பிக்்க மவண்டும். 

சபரும்போைோனை சபோதுததுமற நிறுவனைங்்கள் ம்கட்  
(GATE — Graduate Aptitude Test in Engineering) மதர்வு ைதிப்சபண்ம்ண அடிப்பமடயோ்கக் ச்கோண்டு 
ைோ்ணவர்்கம்ளத மதர்ந்சதடுக்கின்றனை.

அதி்க எண்ணிக்ம்கயில் சபோறியியல் ்கல்லூரி்கம்ளக் ச்கோண்ட தமிழ்்நோட்டில், சபோதுததுமற 
நிறுவனைப் பணி்களில் தமிழ்்நோட்டு ைோ்ணவர்்கள் அதி்க அ்ளவில் இடம்சபற்றிருக்்க மவண்டும். ஆனைோல், 
்நம் ைோ்ணவர்்கள் தனியோர் நிறுவனைங்்களில் மவமை மதடுவதில் ்கோட்டும் ஆர்வதமதப் சபோதுததுமற 
நிறுவனைப் பணி்களில் ்கோட்டுவது இல்மை.

சபோதுததுமற நிறுவனைப் பணி்கள் அரசுப் பணி்களுக்கு இம்ணயோனை பணிப் போது்கோப்பும் ஊதியமும் 
இதர ெலும்க்களும் ச்கோண்டமவ.

பததோம் வகுப்பு முதல் அமனைதது வம்கயோனை பட்டப் படிப்பு்களுக்கும் சதோழில் படிப்பு்களுக்கும் ஏற்ப 
ைட்ெக்்க்ணக்்கோனை பணி்கள் சபோதுததுமற நிறுவனைங்்களில் ச்கோட்டிக்கிடக்கின்றனை.

்நம் ைோ்ணவர்்கள் செய்ய மவண்டிய ஒமர விஷயம், அந்தந்தப் சபோதுததுமற நிறுவனை 
இம்ணயத்ளதமதக் ்கவனிததுத தங்்கள் படிப்பிற்கும் தகுதிக்கும் ஏற்ற திறமையோனை பணிமயக் 
்கண்டறிந்து விண்்ணப்பிதது, சவற்றிசபறுவது ைட்டுமை.

சபோதுததுமற நிறுவனைப் பணி்களுக்்கோனை ஆள்மெர்ப்பு சபோதுவோ்க ்நோன்கு வம்கயோ்க 
்நமடசபறுகிறது.

1. GATE மதர்வு ைதிப்சபண் அடிப்பமடயில்

2. NET (UCG & CSIR) மதர்வு ைதிப்சபண் அடிப்பமடயில்

3. வ்ளோ்கத மதர்வு முமற

4. தனித மதர்வு முமற
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1. GATE மதர்வு

GATE மதர்வு சைோததம் 29 போடங்்களுக்கு ்நமடசபறுகிறது. GATE மதர்வில் சபறும் ைதிப்சபண்்கள் 
மூன்று ஆண்டு்களுக்குச் செல்லுபடியோகும். GATE மதர்வின் அடிப்பமடயில் சபரும்போைோனை 
சபோதுததுமற நிறுவனைங்்கள் விண்்ணப்பதோரர்்கம்ள ைதிப்பிட்டு, குழு விவோதம் ைற்றும் ம்நர்மு்கத 
மதர்வு மூைம் மவமைவோய்ப்மப வழங்குகின்றனை. 

உதாரைமாக 

  போரத சபட்மரோலியம் ்கோர்ப்பமரஷன் லிமிசடட் (BPCL)

 போபோ அணு ஆரோய்ச்சி மையம் (BARC)

 ச்கயில் இந்தியோ நிறுவனைம் (GAIL)

 போரத எர்தமூவர்ஸ் லிமிசடட் (BEML)

  இந்துஸ்தோன் ஏமரோ்நோட்டிக்ஸ் லிமிசடட் (HAL)

2. NET மதர்வு

NET ததர்வு என்பதில், 

i) UGC NET - பல்்கமைக்்கழ்க ைோனியக் குழு மதர்வு,

ii)  CSIR NET அறிவியல் ைற்றும் சதோழில் துமற ஆய்வுத மதர்வு (Council of Scientific & Industrial 
Research) எனை இரண்டு வம்க்கள் உள்்ளனை.

i)  UCG NET ததர்வு: குறிப்பிட்ட சிை சபோதுததுமற நிறுவனைங்்கள் UCG NET மதர்வு ைதிப்சபண் 
அடிப்பமடயில் ைோ்ணவர்்கம்ளத மதர்வுசெய்கின்றனை. UCG NET மதர்வு சைோததம் 84 
போடங்்களுக்கு ்நமடசபறும். இதில் அமனைதது ்கமை ைற்றும் அறிவியல் போடங்்கள் இடம்சபறும். 
அட்டவம்ண சைோழி்கள் அமனைததும் அடங்கும்.

உதாரைமாக 

 போரத மிகுமின் நிறுவனைம் (BHEL)

  இந்திய எண்ச்ணய் ைற்றும் எரிவோயு 
நிறுவனைம் (IOCL)

 மதசிய அனைல்மின் நிறுவனைம் (NTPC)

  எண்ச்ணய் ைற்றும் இயற்ம்க எரிவோயு 
நிறுவனைம் (ONGC) 

ii)  CSIR NET ததர்வு: சிை சபோதுததுமற 
நிறுவனைங்்கள் CSIR NET மதர்வு 
ைதிப்சபண்்கம்ள அடிப்பமடயோ்கக் 
ச்கோண்டு மவமைவோய்ப்பு வழங்குகின்றனை. 
இந்தத மதர்வு 6 போடங்்களுக்கு 
்நமடசபறுகிறது. 
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உதாரைமாக 

 போபோ அணுமின் ஆரோய்ச்சி மையம் (BARC)

 இந்திய விண்சவளி ஆய்வு மையம் (ISRO)

 இந்திரோ ்கோந்தி அணு ஆரோய்ச்சி மையம் (IGCAR)

 இந்திய மவ்ளோண் ஆய்வு நிறுவனைம் (IARI)

 டோடோ அடிப்பமட ஆய்வு நிறுவனைம் (TIFR)

 இந்திய அறிவியல் நிறுவனைம் (IISc) 

3. வ்ளோ்கத மதர்வு (Campus Interview)

சிை சபோதுத துமற நிறுவனைங்்கள் ஆள்மெர்ப்புக்கு ைற்சறோரு வழியோ்க வ்ளோ்க மவமைவோய்ப்பு 
மு்கோமைப் பயன்படுததுகின்றனை. ்கல்லூரியில் இறுதி ஆண்டு படிக்கும் ைோ்ணவர்்களுக்கு இந்த 
வ்ளோ்கத மதர்வு மூைம் மவமைவோய்ப்பு வழங்குகிறது.

4. தனித மதர்வு

சபோதுததுமற நிறுவனைங்்கள் தோங்்க்ளோ்கமவ தனித மதர்வு மூைம் விண்்ணப்பதோரர்்கம்ளத 
மதர்ந்சதடுக்கின்றனை. இந்தத மதர்வு 70% சதோழில்நுட்பப் போடைோ்கவும், மீதம் 30% Aptitude Test, அதோவது 
General Awareness, Reasoning & Aptitude, Current affairs, English ஆகியவற்மற உள்்ளடக்கியது.

உதாரைமாக 

 மதசிய ்கனிைவ்ள மைம்போட்டுக் ்கழ்கம் (NMDC)

 இந்திய அணு ஆற்றல் ்கழ்கம் (NPCIL)

 இந்திய அரிய வம்க ்கனிை நிறுவனைம் (IREL)

 இந்திய எஃகு இரும்பு நிறுவனைம் (SAIL)

 இந்திய ்கப்பல் மபோக்குவரததுக் ்கழ்கம் (SCIL)

 ைததிய ஊர்க மின்ையைோக்்கல் ்கழ்கம் (RECL)

தனியோர் நிறுவனைங்்களில், குறிப்போ்க ஐ.டி. நிறுவனைங்்களில் 
கிமடக்கும் ெம்ப்ளம் குறிதத புரிதல் உள்்ள ைோ்ணவர்்களுக்குப் 
சபோதுததுமற நிறுவனைங்்களின் ெம்ப்ளம், இதர ெலும்க்கள், 
பணிப் போது்கோப்பு குறிதது எந்தப் புரிதலும் இல்மை. சவவ்மவறு சபோதுததுமற நிறுவனைங்்கள் 
பதவி்களின் அடிப்பமடயில் பல்மவறு ெம்ப்ள அமைப்பு்கம்ளக் ச்கோண்டிருக்கும். இருப்பினும், 
அடிப்பமடக் கூறு்கள் சபரும்போைோனை சபோதுததுமற நிறுவனைங்்களில் ஒமர ைோதிரியோ்க இருக்கும். 

சபோதுததுமற நிறுவனைங்்களின் தன்மைமயப் சபோறுததும், ்கோலி இடங்்களின் எண்ணிக்ம்கமயப் 
சபோறுததும், பட்டதோரி்கள், சபோறியோ்ளர்்கள், ைருததுவம், ெட்டம், ்க்ணக்கியல், மைைோண்மை மபோன்ற 
சதோழில்முமற துமற பட்டம் எனை அமனைததுப் பட்டதோரி்களுக்கும், பததோம் வகுப்பு ைற்றும் 
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பன்னிரண்டோம் வகுப்பு முடிததவர்்களுக்கும் சபோதுததுமற நிறுவனைங்்களில் ைோறுபட்ட விகிதததில் 
மதமவக்ம்கற்ப பணி்கள் ச்கோட்டிக்கிடக்கின்றனை.

ஓட்டு்நர், சைக்்கோனிக், இ்ளநிமை சபோறியோ்ளர், ைருததுவர், ெட்ட அலுவைர், ்க்ணக்்கர், செயல் 
அலுவைர், உதவி மைைோ்ளர், மைைோ்ளர் எனைப் பை வம்கயோனை பணி வோய்ப்பு்கம்ளப் சபோதுததுமற 
நிறுவனைங்்கள் வழங்குகின்றனை. இந்திய அரசின் சபோதுததுமற நிறுவனைங்்களில் அலுவைர்்கள் 
பணியிடங்்களுக்்கோனை மவமைவோய்ப்பு்கள் 
எண்ணிைடங்்கோதமவ.

தமிழ்கப் சபோதுததுமற நிறுவனைங்்கள்

தமிழ்்நோட்டில் 60–க்கும் மைற்பட்ட சபோதுததுமற 
நிறுவனைங்்கள் உள்்ளனை. இந்தியப் சபோதுததுமற 
நிறுவனைங்்கம்ள அடிசயோற்றித தமிழ்்நோடு அரசும் 
சபோதுததுமற நிறுவனைங்்கம்ளக் ்கட்டமைக்கிறது. ்கோைததின் 
மதமவக்ம்கற்ப தமிழ்்நோடு அரசு அவ்வப்மபோது சபோதுததுமற 
நிறுவனைங்்கம்ள நிறுவிவருகிறது.

2021இல் சபோறுப்மபற்ற புதிய அரசு தமிழ்கப் சபோதுததுமற 
நிறுவனைப் பணியிடங்்கம்ளத தமிழ்்நோடு அரசு பணியோ்ளர் 
மதர்வோம்ணயம் (TNPSC) மூைம் நிரப்ப உததரவு பிறப்பிததுத 
தமிழ்கப் சபோதுததுமற நிறுவனைத மதர்வு்கம்ள 
முமறப்படுததியுள்்ளது.

மபோட்டித மதர்வு்களுக்குத தயோரோகும் ைோ்ணவர்்கள் 
தமிழ்்நோடு அரசின் சபோதுததுமற நிறுவனைங்்களில் மெர்வது 
எளிமையோனைது. 

சில முக்கியமான மாநிலப் ்பாதுததுணறை நிறுவனங்கள்:

 தமிழ்்நோடு மின் உற்பததி ைற்றும் மின் பகிர்ைோனைக் ்கழ்கம்

 தமிழ்்நோடு சதோழில் முதலீட்டுக் ்கழ்கம் 

 தமிழ்்நோடு குடிமைப் சபோருள் வழங்்கல் ்கழ்கம்

 தமிழ்்நோடு ைோநிைத சதோழில் மைம்போட்டுக் ்கழ்கம்

 தமிழ்்நோடு மின்னைணு நிறுவனைம்

 தமிழ்்நோடு செய்திததோள் ைற்றும் ்கோகித நிறுவனைம் 

சபோதுததுமற நிறுவனை மவமைவோய்ப்பு்கள் பற்றி ்ந்கர்ப்புற ைோ்ணவர்்களுக்குக்கூடப் மபோதிய 
விழிப்பு்ணர்வு இல்மை. சபோதுததுமற நிறுவனைப் பணி்கள் பற்றிய விழிப்பு்ணர்வு ைோ்ணவர்்களுக்கு 
மவண்டும். 

நன்றி: தகா. தகாமதி, ஐ.ஆர்.எஸ்., 
கூடுதல் ஆணையர், ேரக்கு மறறும் தேணவ வரி & சுங்கததுணறை

நீங்்கள் ்நோம்ளமய 
இறந்துவிடுவீர்்கள் 

என்பதுமபோல் வோழுங்்கள். 
நீங்்கள் என்சறன்றும் 

வோழ்வீர்்கள் என்பதுமபோல் 
்கற்றுக்ச்கோள்ளுங்்கள். 

 — ்ம்கடாத்்மடா ்கடாந்தி
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முப்பண்டப் பணியில் தேரலாதம!13

பள்ளிப்படிப்பு முடிதத ைோ்ணவர்்களுக்்கோ்க மதசிய போது்கோப்பு அ்கோடமி (NDA) மதர்வு 
்நடததப்படுவதுமபோல் ்கல்லூரிப் படிப்பு முடிததவர்்களுக்கு இந்தியப் போது்கோப்புப் பமடயில் 

அதி்கோரி்க்ளோ்க மவமைவோய்ப்மபப் சபற்றுததருவது ஒருங்கிம்ணந்த போது்கோப்பு மெமவ (CDS) மதர்வு.

இந்திய மிலிட்டரி அ்கோடமி (IMA), ம்நவல் அ்கோடமி (NA), ஏர்மபோர்ஸ் அ்கோடமி (AFA), ஆபீெர்ஸ் 
டிசரய்னிங் அ்கோடமி (OTA) ஆகியவற்றில் இம்ளஞர்்கம்ளச் மெர்ப்பதற்்கோ்க, ைததிய அரசுப் பணியோ்ளர் 
மதர்வோம்ணயம் வருடததுக்கு இரண்டு முமற இந்தத மதர்வுக்்கோனை அறிவிப்பு்கம்ள சவளியிடுகிறது. 
வழக்்கைோ்க ஜூன், அக்மடோபர் ைோதங்்களில் அறிவிப்பு்கள் சவளியிடப்பட்டு பிப்ரவரி, செப்டம்பர் 
ைோதங்்களில் மதர்வு்கள் ்நடததப்படுகின்றனை.

வயது வரம்பு

இந்திய மிலிட்டரி அ்கோடமி: 19-24 வயது.

இந்திய ம்நவல் அ்கோடமி: 19-22 வயது.

ஏர்மபோர்ஸ் அ்கோடமி: 19-23 வயது.

ஆபீெர்ஸ் டிசரய்னிங் அ்கோடமி: 19-25 வயது.

்கல்வித தகுதி்கள்

இந்திய மிலிட்டரி அ்கோடமி: அங்கீ்கரிக்்கப்பட்ட பல்்கமைக்்கழ்கப் பட்டம்

ஆபீெர்ஸ் டிசரய்னிங் அ்கோடமி: அங்கீ்கரிக்்கப்பட்ட பல்்கமைக்்கழ்கப் பட்டம்

இந்திய ம்நவல் அ்கோடமி: சபோறியியல் பட்டம்

ஏர்மபோர்ஸ் அ்கோடமி: பள்ளிப் படிப்பில் இயற்பியல் ைற்றும் ்கணிதம் ஆகியவற்மறோடு, 
அங்கீ்கரிக்்கப்பட்ட பல்்கமைக்்கழ்கப் பட்டம் அல்ைது சபோறியியல் பட்டம்.

மதர்வு முமற

CDS எழுததுத மதர்வு ச்கோள்குறி வம்கயிைோனை ம்கள்வி்கம்ளக் ச்கோண்டிருக்கும். எழுததுத 
மதர்வில் மதர்ச்சி சபற்றவர்்கள் NDA மதர்வில் உள்்ளமதப் மபோைமவ SSB ்நடததும் ம்நர்்கோ்ணலுக்கு 
அமழக்்கப்படுவர். ஐந்து ்நோள்்கள் ்நமடசபறும் இந்தத மதர்வு்களில் ்நல்ை, திறமையோனை 
அதி்கோரி்களுக்்கோனை தகுதியுமடயவர்்கள் மதர்வுசெய்யப்பட்டு அந்தந்த அ்கோடமியில் அதி்கோரி்க்ளோ்க 
நியமிக்்கப்படுகிறோர்்கள். CDS மதர்வுக்்கோனை போடததிட்டங்்கள் ைற்றும் விண்்ணப்பிக்கும் முமற்கள் 
குறிதது www.upsconline.nic.in என்ற இம்ணயத்ளததில் அறிந்துச்கோள்்ளைோம்.
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இந்திய ரோணுவததில் மவமைவோய்ப்பு்கள்

ரோணுவம் (அல்ைது) தமரப் பமடயில் 
ஒருவர் இரண்டு வழி்களில் அதி்கோரியோ்கப் 
பணியில் மெரைோம். முதைோவது, நிரந்தர 
்கமிஷன். தமரப் பமடயில் மெரும் ஒருவர் 
பணி மூப்பு அமடயும் வமர பணிபுரிவமத 
இது குறிக்கிறது. இப்படி நிரந்தரப் பணியில் 
NDA, CDS ஆகிய மதர்வு்களின் மூைைோ்க 
ைட்டுமை ஒருவர் மெர முடியும். குறிப்பிட்ட 
்கோை இமடசவளியில் அடுததடுதத பதவி 
உயர்வு வழங்்கப்படுகிறது. 2 ஆண்டு  
பணிக் ்கோைம் முடிததவர்்கள் 
சைஃப்டினைன்ட்டோ்கவும், 4 ஆண்டு 
பணிக்குப் பின் ம்கப்டனைோ்கவும், 13 ஆண்டுப் 
பணிக்குப் பின் மைஜரோ்கவும் பதவி உயர்வு 
சபறைோம்.

இரண்டோம் வழியோனை குறுகிய ்கோை ்கமிஷன் பணி வோய்ப்பும் தமரப் பமடயில் இருக்கிறது. இதன்படி, 
ஒருவர் 5 ஆண்டு்கள் பணியோற்றிய பின்பு பணியிலிருந்து விை்கைோம் (அல்ைது) பணிமய 
நீட்டிததுக்ச்கோள்்ளைோம் (அல்ைது) அதன் பின் எப்மபோது மவண்டுைோனைோலும் பணி விை்கைோம் (அல்ைது) 
நிரந்தர ்கமிஷன் பணிக்கும் ைோறிக்ச்கோள்்ளைோம். ஆபீெர்ஸ் டிசரய்னிங் அ்கோடமி பயிற்சிக்குப் பின் 
குறுகிய்கோை ்கமிஷன் பணியில் ஒருவர் மெரைோம். இப்படி அதி்கோரியோ்க நுமழவது தவிர, பிற பணி 
நிமை்களிலும் ஒருவர் தமரப் பமடப் பணியில் மெர முடியும். சபரும்போைோனை தமரப் பமட வோய்ப்பு்கள் 
ரோணுவ வீரர் நிமை வோய்ப்பு்க்ளோ்கமவ இருக்கின்றனை.

இவற்றுக்கு ஆள் மதர்வு மு்கோம்்களின் மூைம் தகுதியுள்்ள இம்ளஞர்்கள் மதர்வுசெய்யப்பட்டு 
மவமைக்குச் மெர்ததுக்ச்கோள்்ளப்படுகிறோர்்கள். ரோணுவ வீரர் நிமையில் சபோது, சதோழில்நுட்பம், 
செவிலியர், பண்டெோமைக் ்கோப்போ்ளர், கி்ளர்க் ஆகிய பணி்களுக்கு ்நல்ை உடல் தகுதி்களுடன் 10-ஆம் 
வகுப்பு தகுதி இருந்தோல் மபோதும். மைலும், மவமைவோய்ப்பு குறிதத அறிவிப்பு ைற்றும் விவரங்்கம்ள 
www.indianarmy.nic.in என்ற த்ளததில் போர்க்்கைோம்.

NDA, CDS ஆகிய ததர்வுகளின் மூலமாகப் பணியில் தேர்்ந்தவர்களுக்குக் குறிப்பிட்்ட 
கால இண்ட்வளியில் அடுததடுதத பதவி உயர்வு வழங்கப்படுகிறைது. 2 ஆண்டு பணிக் 
காலம் முடிததவர்கள் ் லஃப்டினன்ட்்டாகவும், 4 ஆண்டு பணிக்குப் பின் தகப்்டனாகவும், 
13 ஆண்டுப் பணிக்குப் பின் தமெராகவும் பதவி உயர்வு ்பறைலாம்!

இந்தியக் ்கப்பல் பமடப் பிரிவு

NDA ைற்றும் CDS மதர்வு்களில் மதர்ச்சி சபற்று ம்நவல் அ்கோடமியில் அதி்கோரி்க்ளோ்கப் 
பணியோற்றுவதுடன், மவறு சிை மதர்வு்களில் மதர்ச்சி சபறுவதன் மூைைோ்கவும் இந்தியக் ்கப்பல் பமடப் 
பிரிவு பணியில் மெரைோம். 
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NCC ஸ்சபஷல் என்ட்ரி ம்நவல் அ்கோடமி, ம்கோவோ: 19–24 வயதுள்்ளவர்்கள், இ்ளங்்கமை இயற்பியல், 
்கணிதம் படிதத அல்ைது இ்ளங்்கமை சபோறியியல் முடிதத NCC ெோன்றிதழ் சபற்றவர்்கள் ைட்டும் 
விண்்ணப்பிக்்கைோம்.

மடரக்ட் என்ட்ரி ம்நவல் ஆர்ைசைன்ட் இன்ஸ்சபக்ஷன் ம்கடர் பணி்கள்: இ்ளங்்கமை சபோறியியலில் 
எைக்ட்ரோனிக்ஸ், எைக்ட்ரிக்்கல், சைக்்கோனிக்்கல் முடிதத அல்ைது எைக்ட்ரோனிக்ஸ், இயற்பியல் 
இவற்றில் ஒன்றில் பட்ட மைற்படிப்பு முடிதத 25 வயதுக்குள்்ளவர்்கள் ைட்டும் விண்்ணப்பிக்்கைோம்.

மடரக்ட் என்ட்ரி ைோ ம்கடர்: 22 முதல் 27 வயதுள்்ள ெட்டததில் 55 ெதவீதததுடன் பட்டப் 
படிப்பு முடிததவர்்கள் விண்்ணப்பிக்்கைோம். மவமைவோய்ப்பு குறிதத அறிவிப்பு ைற்றும் விவரங்்கம்ள 
www.nausena-bharti.nic.in த்ளததில் ்கோ்ணைோம்.

இந்திய விைோனைப் பமடப் பிரிவில் மவமைவோய்ப்பு்கள்

உை்க அ்ளவில் மி்கச் சிறந்த ஒன்றோ்க இந்திய விைோனைப் பமட உள்்ளது. இதில் அதி்நவீனை 
விைோனைங்்கள் உள்்ளனை. மி்கச் சிறந்த பயிற்சி்கள், ்கட்டுக்ம்கோப்போனை வோழ்க்ம்க முமற, ைனைத்ளவில் 
நிமறமவத தரும் பணிச் சூழல் என்று இந்தப் பமடயில் பணியோற்றுபவர்்கள் பை சிறப்பு்கம்ளப் 
சபறுகிறோர்்கள்.

இந்திய விைோனைப் பமடயில் மைோயர் டிவிஷன் கி்ளர்க், பண்ட்கோப்போ்ளர், சபயின்டர் ைற்றும் ஃபிட்டர், 
சைக்்கோனிக் மபோன்ற பதவி்களும் அவ்வப்மபோது நிரப்பப்பட்டுவருகின்றனை. இந்திய விைோனைப் பமடயின் 
மைற்்கண்ட பதவி்களுக்கு 18-27 வயதுமடயவர்்கள் விண்்ணப்பிக்்கைோம். மைோயர் டிவிஷன் கி்ளர்க் 
பதவிக்கு விண்்ணப்பிப்பவர்்கள் 12ஆம் வகுப்புக்கு நி்கரோனை படிப்மப அங்கீ்கரிக்்கப்பட்ட ்கல்வி 
நிறுவனைததின் மூைைோ்க முடிததிருக்்க மவண்டும். இததுடன் ஆங்கிைத தட்டச்சில் நிமிடததுக்கு 35 
செோற்்கள் அல்ைது இந்தி தட்டச்சில் நிமிடததுக்கு 30 செோற்்கம்ளத தட்டச்சு செய்யும் திறன் 
சபற்றவரோ்க இருக்்க மவண்டும். பண்ட்கோப்போ்ளர் பதவிக்கு விண்்ணப்பிப்பவர்்கள், அங்கீ்கரிக்்கப்பட்ட 
பல்்கமைக்்கழ்கததின் மூைைோ்கப் பட்டப் படிப்மப முடிததிருக்்க மவண்டும். மைலும், மவமைவோய்ப்பு 
குறிதத அறிவிப்பு ைற்றும் விவரங்்களுக்கு www.indianairforce.nic.in என்ற த்ளதமத அணு்கைோம்.

நன்றி: த.இராமர், ‘விக்டன்’ கல்வி மலர்
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தமிழ்நாடு அரசுப் பணியில் ஆர்வமா?14

தமிழ்்நோடு அரசுப் பணியோ்ளர் மதர்வோம்ணயம் அரசுத துமற்களில் ஆண்டுமதோறும் 
ஆயிரக்்க்ணக்்கோனை ்கோலிப் பணியிடங்்கம்ள நிரப்புகிறது. இதற்்கோ்கத தமிழ்்நோடு அரசுப் 

பணியோ்ளர் மதர்வோம்ணயம் பை மதர்வு்கம்ள ்நடததுகிறது. 

இடஒதுக்கீடு விவரம்

தமிழ்்நோட்டில் அரசு வழங்கும் இடஒதுக்கீடு விவரங்்கம்ளயும் சதரிந்துச்கோள்ளுங்்கள். 
பிற்படுததப்பட்ட வகுப்பினைருக்கு 26.5%, பிற்படுததப்பட்ட வகுப்பினைர் - முஸ்லிம்்களுக்கு 3.5%, மி்கவும் 
பிற்படுததப்பட்ட வகுப்பினைருக்கு 20%, பட்டியலினைததவருக்கு 15%, பட்டியலினை அருந்ததியினைருக்கு 
3%, பழங்குடியினைருக்கு 1%. ஒவ்சவோரு பிரிவிலும் சபண்்களுக்கு 30%, தமிழ் வழியில் 
பயின்றவர்்களுக்கு 20%, ைோற்றுததிறனைோளி்களுக்கு 4% உள் ஒதுக்கீடு உண்டு.

TNPSC ந்டததும் பல்தவறு முக்கியத ததர்வுகணைப் பார்ப்தபாம்.

சதோகுதி-1 மதர்வு (GROUP-1)

பதவிகள்

வரிணே 
எண் பதவியின் ்பயர் பணியின் ்பயர் 

1 தும்ண ஆட்சியர் தமிழ்்நோடு குடிமைப் பணி 

2 தும்ணக் ்கோவல் ்கண்்கோணிப்போ்ளர் தமிழ்்நோடு ்கோவல் பணி 

3 உதவி ஆம்ணயர், வணி்கவரித துமற தமிழ்்நோடு வணி்கவரிப் பணி 

4 கூட்டுறவுச் ெங்்கங்்களின் தும்ணப் 
பதிவோ்ளர் தமிழ்்நோடு கூட்டுறவுப் பணி 

5 உதவி இயக்கு்நர், ஊர்க வ்ளர்ச்சித துமற தமிழ்்நோடு வ்ளர்ச்சிப் பணி 

6 ைோவட்ட மவமைவோய்ப்பு அலுவைர் தமிழ்்நோடு சபோதுப் பணி 

7 ைோவட்ட அலுவைர் (தீயம்ணப்பு ைற்றும் 
மீட்புப் பணி)

தமிழ்்நோடு தீயம்ணப்பு ைற்றும் 
மீட்புப் பணி

8 ைோவட்டப் பதிவோ்ளர் தமிழ்்நோடு பதிவுததுமறப் பணி 
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வயது வரம்பு

1.  சபோதுப் பிரிவினைர் – 21 முதல் 34 வமர

2.  பிற்படுததப்பட்ட வகுப்பினைர், மி்கவும் பிற்படுததப்பட்ட வகுப்பினைர், பட்டியலினைததினைர், 
பழங்குடியினைர், பட்டியலினைம் - அருந்ததியினைர், பிற்படுததப்பட்ட வகுப்பினைர் - முஸ்லிம் 
ஆகிமயோருக்கு 21 முதல் 39 வமர.

கல்வித தகுதி

1.  ஏமதனும் ஒரு பட்டப் படிப்பில் மதர்ச்சி சபற்றிருக்்க மவண்டும்.

2.  இறுதி ஆண்டு படிக்கும் ைோ்ணவ-ைோ்ணவி்கள் முதல்நிமைத மதர்வில் ்கைந்துச்கோள்்ளைோம்.

வினாததாள் அணமப்பு

1. 175 ச்கோள்குறிவம்க வினைோக்்கள் இடம்சபறும்

2. 25 வினைோக்்கள் தர்க்்கவியல் ைற்றும் அடிப்பமடக் ்கணிதததிலிருந்து இடம்சபறும்

ததர்வு முணறை

1. முதல்நிமைத மதர்வு (ச்கோள்குறிவம்க)

2. முதன்மைத மதர்வு (எழுததுத மதர்வு) மூன்று தோள்்கள் அடங்கியது.

3. 3 × 250 = 750 ைதிப்சபண்்கள்.

4. தமிழ் தகுதிதமதர்வில் 40 ெதவீத ைதிப்சபண்்கள் ்கட்டோயம் எடுக்்க மவண்டும்.

5. ம்நர்மு்கத மதர்வு – 100 ைதிப்சபண்்கள். 

சதோகுதி-2-2A மதர்வு (GROUP-2-2A) 

முக்கியப் பதவிகள்

1. ்ந்கரோட்சி ஆம்ணயோ்ளர்

2. தும்ண ெோர் பதிவோ்ளர்

3. உதவித சதோழிைோ்ளர் ்நைததுமற அலுவைர் 

4. வருவோய் உதவியோ்ளர்

5. கூட்டுறவு முதுநிமை ஆய்வோ்ளர்

ம்நர்மு்கத மதர்வு ைற்றும் ம்நர்மு்கத மதர்வு அல்ைோத பதவி்களுக்்கோ்கத மதர்வு்கள் ்நடததப்படுகின்றனை.

வயது வரம்பு

சபோதுப்பிரிவினைர் - 18 முதல் 32 வமர

 பிற்படுததப்பட்ட வகுப்பினைர், மி்கவும் பிற்படுததப்பட்ட வகுப்பினைர், பட்டியலினைததவர், பழங்குடியினைர், 
பட்டியலினைம் - அருந்ததியினைர், பிற்படுததப்பட்ட வகுப்பு - முஸ்லிம் ஆகிய பிரிவினைருக்குப் 
சபோதுவோ்க வயது வரம்பு இல்மை.

கல்விததகுதி

ஏமதனும் ஒரு பட்டப் படிப்பில் மதர்ச்சிசபற்றிருக்்க மவண்டும்.
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வினாததாள் அணமப்பு

முதல்நிணலத ததர்வு

1. 200 ச்கோள்குறி வம்க வினைோக்்கள்

2. 100 வினைோக்்கள் சபோதுததமிழ் / சபோது ஆங்கிைம்

3. 25 வினைோக்்கள் அடிப்பமடக் ்கணிதம்

4. 75 வினைோக்்கள் சபோது அறிவு 

முதன்ணமத ததர்வு

எழுததுத மதர்வு – ஒரு தோள் ைட்டும் 300 ைதிப்சபண்்கள் (3 ைணிம்நரத மதர்வு)

தமிழ் தகுதித மதர்வில் 40 ெதவீத ைதிப்சபண்்கள் ்கட்டோயம் எடுக்்க மவண்டும்

ம்நர்மு்கத மதர்வு – 40 ைதிப்சபண்்கள்

சதோகுதி IV மதர்வு (GROUP-4)

பதவிகள்: 

1. இ்ளநிமை உதவியோ்ளர் (Junior Assistant)

2. தட்டச்ெர் (Typist)

3. சுருக்ச்கழுதது தட்டச்ெர் (Steno-Typist)

4.  கிரோை நிர்வோ்க அலுவைர் (Village 
Administrative Officer)

5. வரித தண்டைர் (Bill Collector)

6. நிை அ்ளமவயர் (Field Surveyor)

7. வமரவோ்ளர் (Draftsman) 

வயது வரம்பு

1.  பட்டியலினைததவர், பட்டியலினைம் - அருந்ததியினைர், பழங்குடியினைர் - 18 முதல் 37 வமர 

2.  மி்கவும் பிற்படுததப்பட்ட வகுப்பினைர்/ சீர்ைரபினைர், பிற்படுததப்பட்ட வகுப்பினைர், பிற்படுததப்பட்ட 
வகுப்பு - முஸ்லிம் ஆகிய பிரிவினைருக்கு 18 முதல் 34 வமர 

3.  சபோதுப்பிரிவினைர் - 18 முதல் 32 வமர

கிரோை நிர்வோ்க அலுவைர்

1.  சபோதுப்பிரிவினைர் - 21 முதல் 32 வமர 

2.  பிற்படுததப்பட்ட வகுப்பினைர், மி்கவும் பிற்படுததப்பட்ட வகுப்பினைர், சீர் ைரபினைர், பட்டியலினைததவர், 
பழங்குடியினைர், பட்டியலினைம் - அருந்ததியினைர், பிற்படுததப்பட்ட வகுப்பு - முஸ்லிம் ஆகிய 
பிரிவினைருக்கு – 21 முதல் 42 வமர 
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கல்வித தகுதி

10 / +2 மதர்ச்சி – பதவிமயப் சபோறுதது ்கல்வித தகுதி்கள் ைோறுபடும். 

வினாததாள் அணமப்பு மறறும் ததர்வு முணறை 

1. தோள் – 1 

  100 வினைோக்்கள் (ச்கோள்குறி வம்க) - ்கட்டோயத தமிழ் சைோழித தகுதி ைற்றும் ைதிப்பீட்டுத 
மதர்வு. 

  40 ெதவீத ைதிப்சபண்்கள் ்கட்டோயம் எடுக்்க மவண்டும்.

2. தோள் – 2 

  100 வினைோக்்கள் (ச்கோள்குறி வம்க) - 75 சபோது அறிவு வினைோக்்கள், 25 தர்க்்கவியல் ைற்றும் 
அடிப்பமடக் ்கணித வினைோக்்கள்.

3. 3 ைணிம்நரத மதர்வு

சதோகுதி VIII (Grade-4) & சதோகுதி VII- A (Grade-1) மதர்வு

பதவி

தமிழ்்நோடு இந்து ெைய அற நிமையக் ம்கோயில்்களில் நிர்வோ்க அலுவைர். 

வயது வரம்பு, கல்வித தகுதி, வினாததாள் அணமப்பு ்தாகுதிக்தகறப மாறுபடும். 

இவற்மறத தவிர இன்னும் பல்மவறு துமறெோர்ந்த மதர்வு்களும் உள்்ளனை. விவரங்்களுக்கு  
www.tnpsc.gov.in என்ற வமைதத்ளதமதப் போர்க்்கைோம்.

போடததிட்டம், முந்மதய வருடங்்களில் ம்கட்்கப்பட்ட ம்கள்வி்கள் ஆகியவற்மற ஆரோய்ந்து, 
தினைந்மதோறும் சதோடர்ச்சியோ்கக் ்கற்றோல் மபோட்டித மதர்வு்களில் சவற்றிசபறுவது எளிது.

நன்றி: ராொ பூபதி, தபாட்டித ததர்வுப் பயிறறுநர்
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எளிதாகத ்தாழிலதிபர் ஆகலாம்…15

பள்ளிக் ்கல்வி, ்கல்லூரிக் ்கல்வி முடிதத பைருக்கும் பை விதைோனை ஆமெ்கள், ்கனைவு்கள் நிச்ெயம் 
இருக்கும். சிைர் சபோறியியல் துமறமயத மதர்வுசெய்வர். சிைர் த்கவல் சதோழில்நுட்பத துமறயில் 

அதி்க வோய்ப்பு்கள் உள்்ளசதன்று அமதத மதர்வுசெய்வர். சிைருக்கு அரசு, வங்கி மவமை்களில் 
்நோட்டமிருக்கும். ைற்றவர்்களிலிருந்து தனிதது ெோதிக்்க நிமனைக்்க விரும்புமவோரும் உண்டு. இவர்்கள் 
தங்்க்ளது தனித திறமைமய நிரூபிததுப் போர்க்்க ஆமெப்படுமவோர். ைற்றவரிடம் மவமைசெய்வமதவிடத 
தன்னைோல் 10 மபருக்கு மவமை தர முடியும் என்ற சிந்தமனை மைமைோங்கி ்கோ்ணப்படும். இததம்கமயோர்தோன் 
சதோழில் முமனைமவோரோ்க உருவோகின்றனைர். அரசு, வங்கி, தனியோர் துமறயில் அமனைவருக்கும் மவமை 
வோய்ப்பு தர முடியோத சூழலில் இததம்கய ெோதிக்்கத துடிக்கும் இம்ளஞர்்கம்ள ஊக்குவிக்்க அரசு 
பல்மவறு ெலும்க்கம்ளயும், ்கடன் உதவித திட்டங்்கம்ளயும் அளிக்கிறது.

முன்சபல்ைோம் தனியோ்கத சதோழில் சதோடங்்க மவண்டுசைன்றோல் அதற்கு முதலீடு அவசியம். 
அவ்விதம் முதலீட்மடத திரட்ட முடியோதவர்்கள் தங்்க்ளது ைட்சியங்்கம்ள முடக்கி, மவமை மதடும் 
படைததில் இம்ணந்துவிடுகின்றனைர். ஆனைோல், இப்மபோமதய சூழலில் ஆர்வமும், திறமையும் உள்்ள 
இம்ளஞர்்கம்ள ஊக்குவிக்்க பல்மவறு திட்டங்்கம்ள ைோநிை அரசு ைட்டுமின்றி ஒன்றிய அரசும் 
அளிக்கிறது. இததம்கய திட்டங்்கம்ளப் பற்றி ்நன்கு புரிந்துச்கோண்டோல் அதில் தங்்கள் சதோழிலுக்குத 
மதமவயோனை ்கடன் திட்டதமதத மதர்வுசெய்து சதோழில்முமனைமவோரோ்கப் பிர்கோசிக்்கைோம்.

பிரதைர் மவமைவோய்ப்புத திட்டம்

பிரதை ைந்திரி மவமைவோய்ப்பு உருவோக்்க (PMEGP) திட்டததின்கீழ் 8ஆம் வகுப்பு மதர்ச்சி 
சபற்றவர்்களுக்குக்கூட ரூ. 25 ைட்ெம் வமர ்கடன் அளிக்்கப்படுகிறது. சதோழில்துமறயோ்க இருப்பின் 
ரூ. 25 ைட்ெமும், மெமவ ெோர்ந்த சதோழிலுக்கு ரூ. 10 ைட்ெம் வமரயிலும் ்கடன் அளிக்்கப்படுகிறது. 
8ஆம் வகுப்பு மதர்ச்சி சபறோதவர்்களுக்கு உற்பததித துமற ெோர்ந்த சதோழிலுக்கு ரூ. 10 ைட்ெமும், 
மெமவ ெோர்ந்த சதோழிலுக்கு ரூ. 5 ைட்ெமும் ்கடனைோ்க வழங்்கப்படுகிறது. ்கடன் சபறுவதற்குக் 
குமறந்தபட்ெ வயது 18, உச்ெபட்ெ வரம்பு நிர்்ணயிக்்கப்படவில்மை.

இப்பிரிவில் ்கடன் சபறுபவர்்களுக்குக் ்கடன் சதோம்கயில் ்ந்கர்ப்பகுதியில் உள்்ளவர்்களுக்கு 15 
ெதவீதமும், கிரோைப்புறங்்களில் உள்்ளவர்்களுக்கு 25 ெதவீதம் வமரயிலும் ைோனியம் வழங்்கப்படுகிறது. 
சதோழிலுக்்கோனை சைோதத முதலீட்டில் 10 ெதவீதம் ைோர்ஜின் சதோம்கமயத சதோழில்முமனைமவோர் 
தங்்க்ளது பங்்களிப்போ்கச் செலுதத மவண்டும்.

பட்டியலினைததவர், பிற்படுததப்பட்மடோர், மி்கவும் பிற்படுததப்பட்மடோர், சிறுபோன்மையினைர், ை்களிர், 
முன்னைோள் பமடவீரர்்கள், ைோற்றுத திறனைோளி்கள், மூன்றோம் போலினைததவர் ஆகிமயோருக்கு 25 
ெதவீதமும், கிரோைப்பகுதியில் உள்்ளவர்்களுக்கு 35 ெதவீதம் வமரயிலும் ைோனியம் அளிக்்கப்படுகிறது.

்கடன் விண்்ணப்பங்்கம்ள www.kviconline.gov.in/pmegp என்னும் இம்ணயத்ளததில் பதிவிறக்்கம் 
செய்து விண்்ணப்பிக்்கைோம்.
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மதமவப்படும் ஆவ்ணங்்கள்

	 	போஸ்மபோர்ட் அ்ளவு பும்கப்படம்

	 	ஆதோர் அட்மட

	 	சதோழில் சதோடங்குவதற்்கோனை திட்ட அறிக்ம்க, ஜிஎஸ்டியுடன் மெர்ந்த ைதிப்பீடு

	 	ெோதிச் ெோன்றிதழ்

	 	்கல்விச் ெோன்றிதழ் 

	 	கிரோைப்பகுதியோ்க இருப்பின் கிரோை நிர்வோ்க அலுவைர், ஊரோட்சித தமைவர் அல்ைது 
செயைரிடமிருந்து சபறப்பட்ட ைக்்கள்சதோம்கச் ெோன்று

	 	ைோற்றுத திறனைோளியோ்க இருப்பின் அதற்குரிய அமடயோ்ள அட்மட

	 	வங்கிக் ்க்ணக்குப் புதத்கம் 

சதோழில்முமனைமவோர் வ்ளர்ச்சிக்்கோனை பயிற்சிமயக் ்கடன் சபறுமவோர் ்கட்டோயம் மைற்ச்கோண்டிருக்்க 
மவண்டும். இந்தப் பயிற்சிமயக் ்கடன் சபற்ற ஓரோண்டிற்குள் நிமறவு செய்திருக்்க மவண்டும்.

புதிய சதோழில்முமனைமவோர் திட்டம்

NEEDS எனும் இததிட்டம் முதல் தமைமுமற சதோழில்முமனைமவோமர ஊக்குவிப்பதற்்கோ்கக் 
ச்கோண்டுவரப்பட்டுள்்ளது. சபருந்சதோழில் நிறுவனைங்்களுடன் பரிச்ெயம் ஏற்படுததுவது, பயிற்சி 
அளிப்பது, வணி்கத திட்டங்்கம்ள வகுக்்க உதவுவது, சதோழில் சதோடங்்க ஆயததம் செய்வது ஆகிய 
அமனைததுப் பணி்களும் இததிட்டததின்கீழ் செயல்படுததப்படுகின்றனை. 21 வயது நிரம்பியவர்்கள் 
இததிட்டததின்கீழ் பயன்சபறைோம். அதி்கபட்ெ வயது வரம்பு 35. ்கல்வித தகுதியோ்கப் பட்டப் படிப்பு, 
பட்டயப் படிப்பு ைற்றும் சதோழில் பயிற்சி (ஐடிஐ) உள்ளிட்டமவ நிர்்ணயிக்்கப்பட்டுள்்ளனை. 
குமறந்தபட்ெம் ரூ. 10 ைட்ெம் முதல் ரூ. 5 ம்கோடி வமர இததிட்டததின்கீழ் ்கடனுதவி சபற முடியும். 
சதோழில் சதோடங்குவதற்்கோனை இடம், ்கட்டடம், இயந்திரங்்களுக்கு முதலீடு செய்ய ்கடனுதவி 
வழங்்கப்படுகிறது. சபோதுப் பிரிவினைர் திட்ட முதலீட்டில் 10 ெதவீதமும், சிறப்புப் பிரிவினைர் முதலீட்டில் 
5 ெதவீதமும் தங்்க்ளது பங்்களிப்போ்க முதலீடு செய்ய மவண்டும். இததிட்டததில் அதி்கபட்ெ ைோனியம் 
ரூ. 50 ைட்ெைோகும். வட்டி ைோனியமும் அளிக்்கப்படுகிறது.

இததிட்டததின்கீழ் ்கடனுதவி சபற விரும்புமவோர் விண்்ணப்பங்்கம்ள www.msmeonline.gov.in/needs 
என்ற மு்கவரியில் பதிவிறக்்கம் செய்துச்கோள்்ளைோம்.

உறபததித ்தாழிலுக்கு அதிகபட்ே முதலீட்டுத ்தாணக ரூ. 15 லட்ேமும், தேணவத 
்தாழிலுக்கு ரூ. 5 லட்ேம் வணரயிலும் க்டன் அளிக்கப்படும். தமிழ்நாடு அரசு ரூ. 2.5 
லட்ேம் வணர மானியமும் அளிக்கிறைது. இ்ந்தக் க்டன் ் பறுவதறகுச் ் ோதது பிணையம் 
ததணவயில்ணல!
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மவமைவோய்ப்பற்ற இம்ளஞர்்களுக்்கோனை திட்டம்

இம்ளஞர்்களுக்்கோனை மவமைவோய்ப்மப உருவோக்கும் திட்டைோ்க UYEGP செயல்படுததப்படுகிறது. 
இததிட்டததின் கீழ் சதோழில் சதோடங்்க விரும்புமவோர் குமறந்தபட்ெம் 8ஆம் வகுப்பு மதர்ச்சி 
சபற்றிருக்்க மவண்டும். சபோதுப் பிரிவினைருக்கு உச்ெபட்ெ வயது வரம்பு 35 ஆ்கவும், சிறப்புப் 
பிரிவினைருக்கு 45 ஆ்கவும் வயது வரம்பு நிர்்ணயிக்்கப்பட்டுள்்ளது. உற்பததித சதோழிலுக்கு அதி்கபட்ெ 
முதலீட்டு சதோம்க ரூ. 15 ைட்ெமும், மெமவத சதோழிலுக்கு ரூ. 5 ைட்ெம் வமரயிலும் ்கடன் 
அளிக்்கப்படும். பயனைோளி்களுக்குத தமிழ்்நோடு அரசு 25 ெதவீதம் ைோனியம் அளிக்கிறது. அதி்கபட்ெம் 
ரூ. 2,50,000 வமர ைோனியம் அளிக்்கப்படுகிறது. இக்்கடன் சபறுவதற்குச் செோதது பிம்ணயம் 
மதமவயில்மை. இததிட்டததின்கீழ் சதோழில் சதோடங்்க விருப்பமுள்்ளவர்்கள்  
www.msmeonline.tn.gov.in/uyegp என்ற இம்ணயத்ள மு்கவரியில் விண்்ணப்பங்்கம்ளப் பதிவிறக்்கம் 
செய்து விண்்ணப்பிக்்கைோம்.

மதமவயோனை ஆவ்ணங்்கள்

 ்கல்விச் ெோன்றிதழ் 

 ஆதோர் அட்மட 

 குடும்ப அட்மட 

 ெோதிச் ெோன்றிதழ் 

 திட்ட அறிக்ம்க ைதிப்பீடு 

 திட்ட அறிக்ம்க சதோம்க 

ஆகியவற்றின் ்ந்கல்்கம்ள விண்்ணப்பததுடன் இம்ணக்்க மவண்டும்.

ஆயதத அமட்கள் தயோரிததல், ஆமட வடிவமைப்பு உள்ளிட்ட 58 வம்கயோனை சதோழில்்களுக்கு 
இததிட்டததின்கீழ் ்கடன் அளிக்்கப்படுகிறது. தோங்்கள் சதோடங்கும் சதோழில் இந்தத சதோழில் பிரிவில் 
உள்்ளதோ என்பமத ஆரோய்ந்து அதற்ம்கற்ப மதர்வுசெய்வது உரிய பைமனை அளிக்கும்.

தமிழ்்நோடு ்கடன் உததரவோதத திட்டம்

சிறு, குறு, ்நடுததரத சதோழில் நிறுவனைங்்களுக்குச் சிரைமின்றிக் ்கடன் கிமடப்பதற்்கோ்கத தமிழ்க 
அரசு உருவோக்கியுள்்ள ்கடன் உறுதித திட்டைோகும். இதன் மூைம் ரூ. 40 ைட்ெம் வமர ்கடன் சபறைோம். 
ஏற்ச்கனைமவ சதோழில் சதோடங்கி அதற்குக் கூடுதைோ்க முதலீடு மதமவப்படும் சிறு, குறு, ்நடுததரத 
சதோழில் நிறுவனைங்்கள் இததிட்டததின்கீழ் ்கடன் சபறைோம். இததிட்டததின்கீழ் ்கடன் வழங்்க 
பட்சஜட்டில் ரூ. 100 ம்கோடி ஒதுக்்கப்பட்டுள்்ளது. சிறு, குறு சதோழில் நிறுவனைங்்கள் சதோடர்ந்து 
சதோழிமை ்நடததுவதற்குப் மபோதிய நிதிக் ம்கயிருப்பு மி்கவும் அவசியைோகிறது. சபோருள்்கம்ள 
உற்பததி செய்து அமத விற்பமனையோ்ளருக்கு விநிமயோகிதத பிறகு, அவரிடமிருந்து ப்ணம் கிமடப்பதில் 
தோைதம் ஏற்படும்மபோது, ப்ணப் புழக்்கம் முடங்கித சதோடர்ந்து சதோழிமை ்நடதத முடியோத சூழல் ஏற்படும். 
அதுமபோன்ற ெையங்்களில் சதோழிமைத சதோடர்ந்து ்நடதத இந்த உததரவோதக் ்கடன் திட்டம் 
செயல்படுததப்படுகிறது. இததிட்டததின்கீழ் விண்்ணப்பிதத 24 ைணி ம்நரததிமைமய ்கடன் வழங்்க 3 
வங்கி்கள் முன்வந்துள்்ளனை.

நன்றி: ரதமஷ், ஊ்டகவியலாைர்
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புதுயுகத ்தாழில் ்தா்டங்கு!16

21 ஆம் நூற்றோண்டு உங்்களுக்குப் பை சதோழில் வோய்ப்பு்கம்ள வழங்குகிறது. ஒரு 
சதோழில்முமனைமவோரோ்க உங்்கம்ளச் செதுக்கிக்ச்கோள்வது எப்படி என்பமதப் பற்றியும், உங்்கள் 

நிறுவனைதமதத தமிழ்்நோட்டில் ஏன் உருவோக்்க மவண்டும் என்பமதப் பற்றியும் மபெைோம். இது ெோதிக்்க 
மவண்டும் என்ற ‘எண்்ணம்’ உள்்ளவர்்களுக்்கோனை ்கட்டுமர. 

சபரியவர் ஒருவமர அண்மையில் ெந்திதமதன். அவருடன் ்நடந்த சிறு உமரயோடமை இங்ம்க 
உங்்களுடன் பகிர்ந்துச்கோள்வது சபோருததைோ்க இருக்கும் என்று ்நம்புகிமறன். 

ஏறததோழ 75 வயதுக்கு மைற்பட்ட அந்தப் சபரியவரிடம், உங்்கள் ்கடந்த்கோை வோழ்க்ம்கயில் எமத 
நிமனைதது மவதமனைப்படுகிறீர்்கள் என்று ம்கட்மடன். “்நோன் ்நல்ை ெம்ப்ளம் கிமடதத மவமையில்தோன் 
இருந்மதன். குடும்பததிலும் சபரிதோ்கக் ்கஷ்டங்்கள் எதுவும் இல்மை. ஆனைோல், இப்மபோது என் 
வோழ்க்ம்கமயத திரும்பிப் போர்ததோல் ஏமதோ ஒன்மறப் சபரிதோ்க இழந்தது மபோன்ற ஓர் உ்ணர்வு 
இருக்கிறது. போர்தத மவமைமய ஒரு ்கடமைக்்கோ்கச் செய்தது மபோன்ற உ்ணர்வு. அமத ்நோன் பிடிததுச் 
செய்யவில்மை. பிடிதத மவமைமயச் செய்வதற்குப் பயம். இருப்பமத இழந்துவிடுமவோமைோ என்ற 
பயம். மதோற்றுவிட்டோல் ்நம்மைச் சுற்றியுள்்ளவர்்கள் என்னை மபசுவோர்்கம்ளோ என்ற பயம். என்னைோல் 
என்னை செய்திருக்்க முடியுமைோ அமத ்நோன் செய்யவில்மை. ஒரு மரஸ் ்கோமர மவததுக்ச்கோண்டு 
அமத ைோட்டு வண்டியோ்கப் பயன்படுததியமதப் மபோல் உ்ணர்கிமறன்”. 

்நோன் இவமரப் மபோன்ற வயது முதிர்ந்த பைருடனும் உமரயோடி இருக்கிமறன். மைற்்கண்ட 
சபரியவரின் வயதுமடயவர்்களில் செோந்தத சதோழில் செய்தவர்்கள் பகிரும் எண்்ணங்்கள் முற்றிலும் 
மவறு ைோதிரி இருப்பமதப் போர்ததிருக்கிமறன். தோன் விரும்பியமதச் செய்மதன் என்பது அவர்்களுக்கு 
ஒரு சபருமிதம் தரும் உ்ணர்வோ்க இருந்தது. சுயைோ்கச் ெோதிததல் என்பது அவர்்களுக்குத திருப்தி 
அளிக்கும் ஒரு ைனைநிமை, நிம்ைதி.

விமைைதிப்பற்ற ்கோைம்

இந்த உமரயோடல் அனுபவங்்கம்ள ்நோன் ஏன் இங்ம்க செோல்கிமறன் என்றோல், ்கோைம் ஒன்றுதோன் 
உைகில் விமைைதிப்பற்றது. நீங்்கள் அமத ஆழைோ்க எண்ணிப் போர்க்்க மவண்டும்.

சதோழில்முமனைமவோர்்கள் ைட்டும்தோன் வயதோனை ்கோைததில் திருப்தியோ்க இருக்கிறோர்்கள் என்பதமனை 
நிறுவுதல் என் ம்நோக்்கம் இல்மை. அமனைவருக்கும் அது ெோததியமுமில்மை. ஆனைோல், ஆர்வம் 
இருந்தும் அச்ெம் ்கோர்ணைோ்க வோய்ப்பு்கம்ளத தவறவிடுபவர்்கம்ளப் பற்றிப் மபசுகிமறன். 
சதோழில்முமனைவு என்பது ப்ணம் ெம்போதிக்கும் சபோருட்டு மவமைக்குப் மபோவதற்கு ஒரு ைோற்று அல்ை. 
சதோழில்முமனைவு என்பது ஒரு வோழ்க்ம்க முமற. 

உங்்கள் எண்்ணங்்கம்ள உங்்கம்ள உருவோக்குகின்றனை. உங்்கள் உள்ளு்ணர்வு என்பது 
எண்்ணங்்களின் இயற்ம்க ஊற்று. உங்்கள் உள்ளு்ணர்வு நீங்்கள் என்னைவோ்க மவண்டும் என்று 
விரும்புகிறது என்பமத அவதோனிததுப் போருங்்கள். அதுமவ உங்்கள் உண்மையோனை வழி்கோட்டி 
என்கிறோர் ஸ்டீவ் ஜோப்ஸ். ஒவ்மவோர் இம்ளஞருக்குள்ளும் அற்புதைோனை பமடப்போற்றல் இருக்கிறது. 
சிை வருடங்்களுக்கு முன்னைோல்கூட அததம்கய பமடப்போற்றலுக்குத மதமவயோனை வடி்கோமை ்நைது 
புறச்சூழல் தந்ததில்மை. ஆனைோல், இப்மபோது ஆர்வமும் ஆற்றலும் மிக்்க இம்ளஞர்்களின் 
்கனைவு்களுக்கு வடிவம் ச்கோடுக்்க உங்்கள் புறச்சூழல் பல்மவறு வோய்ப்பு்கம்ளக் ச்கோட்டிக் ச்கோடுக்கிறது. 
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அது ்கோைைோற்றததின் பைன். இன்று நீங்்கள் ஒரு சதோழில்முமனைமவோரோ்க விரும்பினைோல் அதற்்கோனை 
்கோைம் ்கனிந்துவந்திருக்கிறது. ஆனைோல் சபரும்போைோனை ்கல்லூரி ைோ்ணவர்்கள் அந்த சவற்றிப் 
போமத்கம்ளப் பற்றி ஏன் சிந்திப்பதில்மை? இதற்கு உங்்கம்ளச் சுற்றி உள்்ள சபற்மறோர், உறவினைர், 
ெமூ்கததினைர் திணிதத அச்ெம்தோன் ்கோர்ணம். உங்்கம்ளப் பற்றி மி்க ்நன்கு அறிந்தவர் நீங்்கள்தோன். 
உங்்கள் ைனைததின் உண்மையோனை மதடமை உங்்கள் உள்ளு்ணர்வின் குரமைக் ம்கட்பதன் மூைைோ்கப் 
புரிந்துச்கோள்ளுங்்கள். உங்்களுக்குள் ஒரு சதோழில்முமனைமவோர் இருந்தோல் அவமரக் ம்ககுலுக்கிக் 
்கட்டி அம்ணததுக்ச்கோள்ளுங்்கள். தீரோத ஆர்வமும் புதுமைக்்கோனை மதடலும் உங்்களிடததில் 
இருந்தோல் ஒரு சவற்றி்கரைோனை புதுயு்கத சதோழில் நிறுவனைதமத நீங்்கள் உருவோக்குவமத யோரோலும் 
தடுக்்க முடியோது. உங்்கள் பின்புைமைோ, உங்்கள் சபற்மறோரின் தகுதிமயோ, நீங்்கள் வோழும் ஊமரோ, நீங்்கள் 
படிக்கும் ்கல்லூரிமயோ எதுவுமை உங்்களுக்குத தமடயோ்க இருக்்க முடியோது. 

சவற்றிசபற்றவரின் செோதது

ைனைம்தோன் உங்்கம்ள வழி்நடததும் ெக்தி. எனைமவ உங்்கம்ளப் பற்றிய தன்ைதிப்பு எப்மபோதும் 
உயர்வோ்கமவ இருக்கும்படி போர்ததுக்ச்கோள்ளுங்்கள். உங்்கள் மீது உங்்களுக்ம்க ஒரு ைதிப்பு இல்மை 
என்றோல் ஏன் என்று ஆரோயத சதோடங்குங்்கள். ்நம்பிக்ம்கயோனைவர்்களிடம் மபசுங்்கள். உங்்களுக்கு 
விமட கிமடக்கும். அந்த விமட்கம்ள உங்்களுக்குள் உள்வோங்கும்மபோது உங்்கள் தன்ைதிப்பு 
தோனைோ்கமவ உயரும். சபரும் சவற்றி சபற்ற ைனிதர்்களின் முதல் செோதது இதுதோன். தன்னைம்பிக்ம்க 
என்பது உங்்கள் மீது நீங்்கள் ச்கோண்டிருக்கும் தன்ைதிப்பின் மூைைோ்கமவ சதோடங்குகிறது.

தன்ைதிப்புடனும், தன்னைம்பிக்ம்கயுடனும் பயணிக்்கத சதோடங்கும் ஒருவர் புதுமையோனை 
சிந்தமனைமய அடிப்பமடயோ்கக் ச்கோண்டு ஒரு நிறுவனைதமதத சதோடங்்க நிமனைக்்கைோம். ஆனைோல் 
அதுமவ அவருக்கு சவற்றிமயக் ச்கோண்டுவந்து மெர்க்்கோது. அது ஒரு முதல் படிதோன். ஒரு 
நிறுவனைததின் சவற்றிக்்கோனை போமத ெற்றுக் ்கடினைைோனைது. ஆனைோல் சவகு சுவோரசியைோனைது. தீரோத 
ஆர்வததுடன் கூடிய மதடல்்களும் மிகுந்த ெவோல்்கள் நிமறந்த பய்ணங்்களும் எப்சபோழுதுமை ்நைக்கு 
ஒரு சபரும் திருப்திமயத தரும். வோழ்க்ம்கக்கு ஒரு அர்தததமதத தரும். அதன் விம்ளவு்கம்ள 
செல்வமும் பு்கழும். சதோழில்முமனைவு என்பது ப்ணதமதத மதடிய பய்ணம் அல்ை. ஒரு அர்தததமதத 
மதடிய பய்ணம். சதோழில்முமனைவு என்பது ஒரு பிரச்சிமனைமயத தீர்க்கும் முயற்சி. அததம்கயசதோரு 
முயற்சியில் ஒரு சிறு விம்ளவோ்கக் கிமடப்பதுதோன் ப்ணம். ப்ணதமத ைட்டுமை குறிக்ம்கோ்ளோ்கக் 
ச்கோண்டு ஒரு சதோழில்முமனைமவோர் தன் பய்ணதமதத சதோடங்கினைோல், மதோல்வி்கள் வரும்மபோது 



உயர்கல்வி & தவணலவாய்ப்பு வழிகாட்டி72

துவண்டுவிடுவோர். அந்தப் பய்ணததிலிருந்து விைகிவிடுவோர். ஆனைோல் ஒரு குறிக்ம்கோம்ள, ஒரு 
ம்நோக்்கதமத, ஒரு பிரச்சிமனைமயத தீர்க்கும் ைமனைோபோவதமதக் ச்கோண்டிருக்கும்மபோது மதோல்வி்கள் 
்நம்மை துவ்ளச் செய்யோது. சதோழில்முமனைவு ெோர்ந்த ைனைவியல் இப்படிததோன் மவமைசெய்கிறது.

சதோழில்முமனைவின் அனுகூைங்்கள்

ெரி, ஒரு தனிைனிதரோ்க, ைனைவியல் அடிப்பமடயில் நீங்்கள் ஏன் சதோழில்முமனைமவோர் ஆ்க 
மவண்டும் என்று போர்தமதோம். அமதத தோண்டி சிந்திப்பீர்்கம்ளயோனைோல் மவறு பை உண்மை்கள் 
உங்்களுக்குப் புைப்படும். செல்வம் ெோர்ந்த இந்த உை்கம் சபரும்போலும் சதோழில்முமனைமவோர் 
செயல்போடு்கள் ்கோர்ணைோ்கமவ இயங்குகிறது. மி்கச் சிறிய எண்ணிக்ம்கயிைோனை அவர்்கள் உருவோக்கும் 
நிறுவனைங்்கள்தோன் சபரும்போன்மை ைக்்களுக்கு வோழ்வோதோரதமத உருவோக்கித தருகிறது. ஒரு 
சதோழில்முமனைமவோர் உருவோகும்மபோது அவருமடய குடும்பம் ைட்டுமின்றி தமைமுமறமய மி்கப் 
சபரிய ்நன்ைோற்றதமத அனுபவிக்கிறது. அதி்க எண்ணிக்ம்கயிைோனை சதோழில்முமனைமவோமரக் 
ச்கோண்ட ைோநிைங்்களும் ்நோடு்களும் ஏமனைய நிைப்பரப்பு்களுடன் ஒப்பிடும்மபோது ெக்தி மிகுந்தமவயோ்க 
இருக்கின்றனை. எனைமவ, சதோழில்முமனைவு என்பது சுயமுன்மனைற்றம் ெோர்ந்தது ைட்டும் அல்ை. ்நம் 
ஊரின், ைோநிைததின், ்நோட்டின் முன்மனைற்றதமதயும் ஊக்குவிக்கிறது.

அதுவும் இன்மறய ்கோை்கட்டததில் சதோழில்முமனைவு என்பது எல்மைோரோலும் செய்யக்கூடிய ஒரு 
வோய்ப்போ்க ைோறிக்ச்கோண்டிருக்கிறது. குறிப்போ்கத தமிழ்்நோட்டில் ்கடந்த 50-60 வருடங்்களில் ஏற்பட்ட 
்கல்விப் புரட்சியின் ்கோர்ணைோ்க ஒரு அறிவோர்ந்த ெமூ்கதமத உருவோக்கி இருக்கிமறோம். ‘ஸ்டோர்ட்அப்’ 
என்று செோல்ைப்படும் புதுயு்கத சதோழில்முமனைவு என்பது அறிவோற்றலின் அடிப்பமடயிைோனைது. 
எனைமவ, ஸ்டோர்ட்அப் நிறுவனைங்்கம்ள உருவோக்குவது தமிழ்்நோட்டு இம்ளஞர்்களுக்கு ெோத்கைோனைது. 
இந்த வோய்ப்மபத தவறவிடக் கூடோது. 

20 - 25 வருடங்்களுக்கு முன்பு உருவோனை சைன்சபோருள் துமற வோய்ப்பு்கள் அந்தக் ்கோை்கட்டததில் 
மி்கப் சபரிய சபோரு்ளோதோர உயர்மவ ்நம் ெமூ்கததில் உருவோக்கினை. அது ஒரு ்கோை ைோற்றததின் வோய்ப்பு. 
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இப்மபோது அமதவிட உயர்வோனை சதோழில்நுட்பம் ெோர்ந்து உருவோகும் சதோழில்முமனைவு வோய்ப்பு்கள் 
தமிழ்ச் ெமூ்கதமத அடுதத ்கட்டததிற்கு எடுததுச்செல்ைக் கூடியமவயோ்க உருவோகியுள்்ளனை. ெம்ப்ளம் 
வோங்கும் ஒரு பிரிவினைமரக் ்கடந்த்கோை சைன்சபோருள் துமற உருவோக்கியது என்றோல், இப்மபோது 
சபருகிவரும் ஸ்டோர்ட்அப் வோய்ப்பு்கள் பைருக்கும் ெம்ப்ளம் தரும் ஒரு குழுவினைமர உருவோக்கும் 
ஆற்றல் பமடததமவயோ்க இருக்கின்றனை.

உங்கள் எண்ைங்கதை உங்கணை உருவாக்குகின்றைன. உங்கள் உள்ளுைர்வு 
என்பது எண்ைங்களின் இயறணக ஊறறு. உங்கள் உள்ளுைர்வு நீங்கள் என்னவாக 
தவண்டும் என்று விரும்புகிறைது என்பணத அவதானிததுப் பாருங்கள். அதுதவ உங்கள் 
உண்ணமயான வழிகாட்டி என்கிறைார் ஸ்டீவ் ொப்ஸ்!

வ்ளைோனை சதோழில் வோய்ப்பு

ஒரு புதுமையோனை சிந்தமனையும் சதோழில்நுட்பமும் இம்ணயும்மபோது ஒரு வ்ளைோனை சதோழில் வோய்ப்பு 
உருவோகிறது. அததம்கய வோய்ப்மப உருவோக்கும் ெக்தியோனைது, ஒவ்சவோரு ைோ்ணவருக்குள்ளும் 
நிமறந்து கிடக்கிறது. உங்்கள் பல்மவறு மவமை்களுக்கு ைததியில் உங்்களுக்குள் நிமறந்து 
இருக்கும் இந்தப் பமடப்போற்றமை, சதோழில்முமனைவுக்்கோனை உந்துதமை, ஒரு நிறுவனைதமத 
உருவோக்கும் அந்தப் மபரோற்றமை, பைருக்கும் மவமை தருவமதப் பற்றி எண்ணிப் போருங்்கள். அமத 
யோரோலும் தடுக்்க முடியோது. 

குடியரசு முன்னைோள் தமைவர் அப்துல் ்கைோம் செோன்னைதுமபோல் ்கனைவு்கோணுங்்கள். அவர் செோன்னைோர்: 
‘தூக்்கததில் வருவது அல்ை ்கனைவு’ உன்மனைத தூங்்கவிடோைல் செய்வமத ்கனைவு”. அதன் அர்தததமத 
இந்தக் ்கட்டுமரமயோடு ச்கோஞ்ெம் சபோருததிப் போருங்்கள். அவர் செோல்லும் ்கனைவு என்பது இங்ம்க 
உங்்கள் உள்ளு்ணர்வில் மதோன்றும் ஊக்்கமிகு எண்்ணங்்கள்தோன். அதுமவ உங்்கம்ள ஒரு 
நிறுவனைததின் பமடப்போளியோ்க ைோற்றும் உந்துவிமெ. அததம்கயசதோரு ்கனைவு உங்்கம்ளத மதடல் 
மிகுந்த ஒரு ைனிதனைோ்க ைோற்றுகிறது. நீங்்கள் ்கற்பமனை செய்து போர்ததிரோத அ்ளவுக்கு அது ெோதமனை 
பமடக்்கத தூண்டுகிறது. ்நோன் உங்்கம்ளோடு பகிர்ந்துச்கோண்ட சபரியவரின் ்கமடசி ்நோள்்களின் 
ஏைோற்றம் ்கைந்த ஏக்்கதமதப் மபோல் உங்்கள் வோழ்க்ம்கயும் வீ்ணோ்கோைல் தடுக்கிறது.

தமிழ்்நோடு அரசு தனைது புதசதோழில் ைற்றும் புததோக்்க இயக்்கம் மூைைோ்கப் பல்மவறு முன்சனைடுப்பு்கம்ள 
ைோநிைம் முழுவதும் செய்துவருகிறது. www.startuptn.in என்ற இம்ணயத்ளததில் சதோடர்புச்கோள்வதன் 
மூைம் உங்்களுக்குத மதமவயோனை ஒரு சதோழில்முமனைப்புக்்கோனை அமனைதது உதவி்கம்ளயும் 
சபற்றுக்ச்கோள்்ளைோம். 

தமிழர்்கள் சபோரு்ளோதோரததில் வ்ளம் மிக்்கவர்்க்ளோ்க உருவோ்க மவண்டும். உைச்கங்கும் மவமை 
மதடி தமிழர்்கள் செல்ைக் கூடோது. உைச்கங்கும் இருப்பவர்்களுக்குத தமிழர்்கள் மவமை்கள் தர 
மவண்டும். உை்கததுக்்கோனை நிறுவனைங்்கம்ளத தமிழ்்நோட்டில் சதோடங்்க மவண்டும். உைகின் 
தமைசிறந்த சதோழில்முமனைவு ைோநிைைோ்கத தமிழ்்நோட்மட ைோற்ற மவண்டும். அது உங்்கள் 
ம்கயில்தோன் இருக்கிறது. ்நோம்ளய தமிழ்கதமதப் சபோரு்ளோதோர வல்ைமை மிக்்க நிைப்பரப்போ்க நீங்்கள் 
ைோற்றுவீர்்கள் என்று உறுதியோ்க ்நம்புகிமறோம். நீங்்கள் ஒரு சதோழில்முமனைமவோரோ்க வோழ்தது்கள். 

நன்றி: சிவராொ இராமநாதன், CEO, TANSIM
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அதிக முதலீடு ததணவப்ப்டாத 
இணையத ்தாழில்கள்17

்கணினிக் ்கண்டுபிடிப்பும், இம்ணய வ்ளர்ச்சியும் உைகுக்குப் புதியசதோரு போமதமய வகுததுக் 
ச்கோடுததுள்்ளது. ்கணினியும் இம்ணயமும் மெர்ந்துதோன் ஒவ்சவோரு ்நோட்டிற்குைோனை எண்ணிைப் 

சபோரு்ளோதோரம் (Digital Economy) என்கிற தவிர்க்்க முடியோத துமறமயத மதோற்றுவிததுள்்ளது. 
எண்ணிைப் சபோரு்ளோதோரததில் உள்்ள மவமை, சதோழில் வோய்ப்பு்கம்ள இரண்டு பிரிவு்க்ளோ்க 
வம்கப்படுதத முடியும்.

1. ்தாழில்நுட்ப தேணவகள் (Information Technology Services)

2. பயனரின் தன்முணனவுத தகவல்கள் (User Generated Content)

எண்ணிைப் சபோரு்ளோதோரததில் இந்தியோ முன்னைணியில் உள்்ளது. குறிப்போ்க, த்கவல் சதோழில்நுட்பத 
துமறயில் அயல்பணி ஒப்பமடப்பு (Outsourcing) துமறயில் அதி்கைோமனைோமரக் ச்கோண்டு நிமறய 
மவமைவோய்ப்பு்கள் இந்தியோவில் இன்னும் உருவோகிக்ச்கோண்மட வருகின்றனை. UGC எனைப்படும் 
பயனைர் தன்முமனைவுத த்கவல்்கள் இந்தியோவில் குறிப்பிடததக்்க அ்ளவு வணி்கரீதியிைோனை சவற்றி 
சபற்றுவருகின்றனை. ஃமபஸ்புக், அமைெோன் கிண்டில், யூடியூப், ட்சரல், மஷர்ெோட் எனைப் பை 
நிறுவனைங்்களின் மெமவ்கள் இதில் முன்னைணியில் உள்்ளனை. அதோவது, இதுமபோன்ற செயலி்கள்/
த்ளங்்களின் மூைம் பயனைோ்ளர்்கம்ள தங்்கள் செய்தி்கம்ள உமரயோ்கமவோ புதத்கைோ்கமவோ 
்கோச்ணோளியோ்கமவோ ச்கோடுதது போர்மவயோ்ளர்்கம்ள ஈர்தது வி்ளம்பரம் மூைமைோ விற்பமனை மூைமைோ 
வருவோய் திரட்டுதமை UGC எனைப்படுகிறது. இந்தத துமறயில் இந்தியோ உைகிமைமய முன்னைணியில் 
இருப்பதற்கு ்நோட்டின் ைக்்கள்சதோம்கயும் ்கோர்ணம். இதனைோமைமய சவளி்நோட்டு நிறுவனைங்்கள் 
இந்தியோவில் மபர்ளவில் முதலீடு செய்ய ஆர்வைோ்க உள்்ளனை.

சைன்சபோருள் உருவோக்்கம் ைற்றும் மைைோண்மை, சினிைோ வமர்கமை, பல்லூட்க வடிவமைப்பு, 
விற்பமனை ைற்றும் ெந்மதப்படுததுதல், புதிய த்கவல்்கம்ள உருவோக்குதல், சைோழிசபயர்ப்பு, தரவுதத்ள 
மைைோண்மை, இம்ணயத்ள உருவோக்்கம், செயலி்கள் உருவோக்்கம், நிறுவனைக் ்க்ணக்குவழக்கு்கள், 
நிறுவனைச் ெந்மதப்படுததுதல், நிறுவனைததிற்்கோ்க மெமவ்கம்ள வழங்குதல், தரவுப் பதிவு, 
அலுவை்கரீதியோனை மவமை, மதடுசபோறி இமெவோக்்கம், தோனியங்கு உமர செயலி, செயற்ம்க 
நுண்்ணறிவு, ்நல்வோழ்வுக்்கோனை வழி்கோட்டுதல் எனைப் பை பணிவோய்ப்பு்கள் இந்தியோ உள்ளிட்ட வ்ளரும் 
்நோடு்களில் ச்கோட்டிக் கிடக்கின்றனை.
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மைற்குறிப்பிட்டுள்்ள பணிவோய்ப்பு்கள் ஒவ்சவோன்றிலும் ஏறக்குமறய 30–க்கும் மைற்பட்ட 
உள்துமற்கள் உண்டு. கிரோபிக்ஸ் டிமென் எனைப்படும் வமர்கமை வடிவமைப்பில் வி்ளம்பர 
வடிவமைப்பு, இைச்சிமனை வடிவமைப்பு, பததிரிம்க வடிவமைப்பு என்று உள்துமற்களின் பட்டியல் 
நீளும். சைன்சபோருள் உருவோக்்கம் என்றோல் ்கணினி, இம்ணயம், செயலி என்ற மூன்று உள்துமற்கள் 
இருக்கின்றனை. அந்த மூன்மறயும் ஒருங்கிம்ணதது மை்கக் ்கணிமை (Cloud Computing), ெோட்போட், 
வோடிக்ம்கயோ்ளர் மெமவ, செயற்ம்க நுண்்ணறிவு எனை இதிலும் நீட்டிக்்கைோம்.

என் தனிப்பட்ட ்க்ணக்கின்படி, த்கவல் சதோழில்நுட்பத துமறயில் ெரோெரியோ்க 520 வம்கயோனை பணி 
வோய்ப்பு்கள் இருக்கின்றனை. இதில் ஒருவர் தனைக்கு உள்்ள திறமை, பணிவோய்ப்பு, முதலீட்டுத சதோம்க 
உள்ளிட்ட பல்மவறு படிநிமை்கம்ளக் ்கருததிற்ச்கோண்டு தங்்களுக்கு ஏற்ற ஒன்மறத 
மதர்வுசெய்யைோம். இப்மபோது, இதில் சிை உதோர்ணங்்கம்ளப் போர்ப்மபோம்.

வமர்கமை வடிவமைப்பு (Graphics Designing)

சதோழில் வோய்ப்பு்கம்ள எடுததுக்ச்கோண்டோல் 
கிட்டததட்ட குமறந்தபட்ெ முதலீமட இல்ைோைல் 
ெம்போதிக்கும் இடம் இந்த கிரோபிக்ஸ் டிமென். 
ஏசனைனில், ்கணினி அறிவும் ஃமபோட்மடோஷோப் அறிவும் 
இருந்தோல் மபோதும். ஒரு நிறுவனைததிற்குத மதமவயோனை 
மைோம்கோ உருவோக்்கம், விசிட்டிங் ்கோர்டு, சைட்டர்மபட் 
முதல் ெமூ்க வமைத்ளச் ெந்மதப்படுததுதல் வமர 
இன்று இதற்்கோனை மதமவ மி்க அதி்கம்.

ஒருமவம்ள, உங்்களுக்கு ஃமபோட்மடோஷோப் 
சைன்சபோருள்்கள் குறிதத அறிமு்கம் 
இல்மைசயன்றோலும் ்கவமையில்மை. இன்றுள்்ள 
நுட்ப ்கோைக்்கட்டததில், இம்ணயததில் கிமடக்கும் 

‘Canva’ மபோன்ற எண்்ணற்ற செயலி்கம்ளக் ச்கோண்மட, மி்க எளிதோ்க எல்ைோ வம்கயோனை மபனைர்்கம்ளயும் 
உருவோக்கிட முடியும். எனினும், இம்ணயத்ள உருவோக்்கம், செயலி்கள் உருவோக்்கததுக்கு முதலில் 
மதமவப்படும் பயனைர் இமடமு்கம் (User Interface), பயனைர் அனுபவததிற்கு (User Experience) 
மபோட்மடோஷோப், ம்கோரல்ட்ரோ, இல்ைஸ்ட்மரட்டர் உள்ளிட்டவற்றின் அறிமு்கம் மதமவப்படும். எனைமவ, 
இதற்கு உள்ளூரில் DTP (Desktop Publishing) ெோன்றிதழ் படிப்மபப் படியுங்்கள். எப்மபோதும் 
மவமைவோய்ப்புள்்ள துமறயோ்கக் ்கருதப்படும் இதற்கு மி்க முக்கியைோனை மதமவ ்கற்பமனைத திறன்தோன்.

அமைெோன் கிண்டில் உள்ளிட்ட மின்புதத்க உருவோக்்கததிற்கு Microsoft Word, Open Office 
மபோன்றவற்றின் பயன்போட்டுப் புரிதல் இருந்தோமை மபோதும், ைற்றவர்்களுக்குத மதமவயோனை 
மின்புதத்கங்்கம்ளத தயோர்செய்து அதன் வழியோ்கவும் வருவோய் ஈட்ட முடியும்.

ெமூ்க வமைதத்ளச் ெந்மதப்படுததுதல் (Social Media Marketing)

தற்்கோைததில் ஒவ்சவோரு நிறுவனைததிற்கும் 
இம்ணயவழி ெந்மதப்படுததுதல் அததியோவசியம். யோரும் 
எளிதோ்கச் செய்துவிடக்கூடியதோ்கத மதோன்றும் இந்தப் 
பணிக்கு மி்க முக்கியைோனை மதமவ பமடப்புததிறனும் 
செோல்வ்ளமும்தோன். இன்று நீங்்கள் போர்க்கும் 
சதோமைக்்கோட்சி வி்ளம்பரங்்கள், வோசனைோலி வி்ளம்பரங்்கள், 
பததிரிம்க வி்ளம்பரங்்கள், இம்ணய வி்ளம்பரங்்கம்ள 
உருவோக்கிக் ச்கோடுக்்க நிமறயமவ வோய்ப்பு்கள் 
இருக்கின்றனை.
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இம்ணயத்ள உருவோக்்கம்

இன்று எல்ைோ நிறுவனைங்்களுக்கும் இம்ணயத்ளம் மதமவ. இமத மி்க எளிதோ்க Content Management 
System எனைப்படும் த்கவல் மைைோண்மை சைன்சபோருள் மூைம் சிை ைணித துளி்களிமைமய உருவோக்கிட 
முடியும். இதற்கு WordPress, Joomla, Drupal, Dijango உள்ளிட்ட பல்மவறு சைன்சபோருள்்கள் 
உதவுகின்றனை. இவற்றில் சிைவற்மற நிரைோக்்கமின்றி உருவோக்கிவிட முடியும் என்றோலும் அடிப்பமட 
HTML அறிவு இருப்பது ்நல்ைது. அமதமபோன்று PHP, CSS அறிவும் ச்கோஞ்ெம் அவசியம். எனைமவ, 
உள்ளூரிமைோ இம்ணயததிமைோ இம்ணயத்ள வடிவமைப்பு குறிதத படிப்பில் மெர்ந்து CSS, PHP, 
JavaScript மபோன்றவற்மறக் ்கற்றறியைோம்.

மின் வணி்க இம்ணயத்ள உருவோக்்கம்

மின் வணி்க இம்ணயத்ள உருவோக்்கததுக்கு இன்றும் நிமறய வோய்ப்பு்கள் உள்்ளனை. இதற்கும் 
உடனைடியோ்க ஆரம்பிக்கும் வம்கயில் ‘Shopping cart’ சைன்சபோருள்்கள் உள்்ளனை. WooCommerce, Shopify, 
Megento, Open cart எனைப் பை செயலி்கள் உள்்ளனை. தமிழ்கததிலிருந்து செயல்படும் Zoho நிறுவனைமும் 
Zoho commerce என்ற சபயரில் மின் வணி்க இம்ணயத்ள மெமவமயக் ச்கோடுக்கிறது. இதற்கும் PHP 
நிரைோக்்க அறிவு அவசியம். இதில், சிறப்பம்ெம் என்னைசவன்றோல், சபோதுவோ்க நீங்்கள் நிறுவனைததிற்கு 
இம்ணயத்ளதமத உருவோக்கிக் ச்கோடுததோல், அமதத சதோடர்ந்து பரோைரிக்கும் பணியும் உங்்களுக்குக் 
கிமடக்கும்பட்ெததில் நிமையோனை வருைோனைம் சபறைோம்.

வியோபோர நுண்்ணறிவு (Business Analytics)

வியோபோரம் செய்பவர்்களுக்கு வியோபோரதமதப் சபருக்கிட உதவும் வம்கயில் பை செயலி்கள் 
இருக்கின்றனை. இதன் மூைம் வியோபோரங்்கம்ள மைைோண்மை செய்ய முடியும். இதற்கு Google Data 
Studio, Tableau, Zoho analytics மபோன்றமவ உதவும். இதற்கு Data science என்ற ெோன்றிதழ் படிப்பு 
இருந்தோல் ்நைம். 

்க்ணக்குவழக்கு நிர்வகிததல் (Account Maintenance)

இன்று இந்தியோவில் பை சிறிய நிறுவனைங்்களும் ஜி.எஸ்.டி. (ெரக்கு ைற்றும் மெமவ வரி) தோக்்கல் 
செய்ய மவண்டிய மதமவ இருக்கிறது. எனைமவ, ஜி.எஸ்.டி. தோக்்கல் செய்துச்கோடுததல், நிறுவனைததின் 
்க்ணக்கு்கம்ள ஜி.எஸ்.டி. ஒததிமெவுடன் கூடிய சைன்சபோருளில் பரோைரிததல், சபோருள் விவரப் 
பட்டியல் (Invoice), சைன்சபோருள்்கள், POS (Point of Sale) சைன்சபோருள்்கம்ளப் பரோைரிததுக் ச்கோடுததல் 
எனைப் பல்மவறு பணி்கம்ள செய்து ச்கோடுக்்க முடியும்.

த்கவல் சதோகுததல், பகுப்போய்வு செய்தல் (Data collection, Data processing)

எல்ைோ நிறுவனைங்்களும் இன்று தரவு்களின் அடிப்பமடயிமைமய செயல்படுகின்றனை. எனைமவ, 
எல்ைோ நிறுவனைங்்களுக்கும் தரவு்கம்ளத திரட்டிததருதல், சதோகுததுக் ச்கோடுததல், பகுப்போய்வு 
செய்தல், சைோழிசபயர்ப்பு, வி்ளம்பரத த்கவல்்கம்ள உருவோக்கிக் ச்கோடுததல், பிமழதிருததல் எனை 
வோய்ப்பு்கள் நிமறய இருக்கின்றனை. இதில் சைோழிப்புைமை, ்கற்பமனைத திறன் ைட்டுமின்றி ஒருவர் 
தனைது சதோடர்பு வட்டதமதப் சபருக்கிக்ச்கோள்வமத புதிய சதோழில் வோய்ப்பு்கம்ளப் சபறுவதற்்கோனை 
அடிப்பமடயோ்க வி்ளங்குகிறது.
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கூகுள் ஷீட் (Google Sheet)

கூகுள் ஷீட் போர்ப்பதற்குச் ெோதோர்ண எக்ஸெல் ஷீட் மபோல்தோன் இருக்கும். ஆனைோல், அமத மவதது 
ைட்ெக்்க்ணக்்கோனை செயல்போடு்கம்ளயும் குறுஞ்செயலி்கம்ளயும் உருவோக்கிட முடியும். இதற்கும் 
அடிப்பமடக் ்கணினி அறிவு மபோதும். இதுகுறிதது இம்ணயததில் ப்ணம் செலுததியும் இைவெைோ்கவும் 
்கற்பதற்கு ஏரோ்ளைோனை வோய்ப்பு்கள் உள்்ளனை.

வோடிக்ம்கயோ்ளர் மெமவ, தோனியங்கு உமரப்போன் 
(Customer support and Chat bot)

இன்று சிறிய நிறுவனைம் முதற்ச்கோண்டு சபரிய 
நிறுவனைங்்கள் வமர வோடிக்ம்கயோ்ளர் மெமவ மையதமத 
மவததிருக்கின்றனை. ஆனைோல், இன்னைமும் மி்கச் சிறிய 
நிறுவனைங்்கள் தைக்்கோனை பிரதமய்க வோடிக்ம்கயோ்ளர் மெமவ 
மையதமத உருவோக்கிடவில்மை. அவர்்களுக்கு நீங்்கள் 
ஏதோவது ஒருவம்கயில் மெமவ அளிக்்க முமனையைோம். 
அதற்கும் நிமறய செயலி்கள் இம்ணயததில் இைவெைோ்கமவ 
கிமடக்கின்றனை. ச்கோஞ்ெம் நிரைோக்்கம் சதரிந்திருந்தோல் 
நீங்்கள் தோனியங்கு உமர நி்கழ்ததும் சைன்சபோரும்ள 
வடிவமைக்்கைோம். இன்று நிரைோக்்கம் சதரியோைமைமய ்நோம் 
்நைக்குத மதமவயோனை சைன்சபோருள்்கம்ளயும் 
செயலி்கம்ளயும் உருவோக்குவதற்கு வோய்ப்பு்கள் உள்்ளனை.

ஒட்டுசைோததைோ்கப் போர்தமதோைோனைோல் வோய்ப்பு்கள் எப்மபோதும் 
வ்ளைோ்கமவ இருக்கின்றனை. ்நைக்்கோனை வோய்ப்பு்கம்ள ்நோம்தோன் 
ஏற்படுததிக்ச்கோள்்ள மவண்டும். ஒருவர் ்கணினி ெோர்ந்த தனைது அடிப்பமட அறிமவத சதோடர்ந்து 
வ்ளர்ததுக்ச்கோள்வதன் மூைம் இந்தத துமறயில் குவிந்திருக்கும் வோய்ப்பு்கம்ள வெப்படுததிக்ச்கோள்்ள 
முடியும்.

இதுவமர த்கவல் சதோழில்நுட்பம் ெோர்ந்த பணி்கள் பற்றிப் போர்தமதோம். இனி பயனைரோல் 
உருவோக்்கப்படும் உள்்ளடக்்கங்்கள் (User Generated Content) பற்றிப் போர்ப்மபோம். சுருக்்கைோ்கச் 
செோல்வசதன்றோல், இருக்கிற வ்ளங்்கம்ளப் பயன்படுததி ்நைக்கு ்நோமை வோடிக்ம்கயோ்ளர்்கள்/
போர்மவயோ்ளர்்கம்ள உருவோக்கி அதிலிருந்து ப்ணம் ஈட்டுதமை UGC எனைப்படுகிறது.

தகவல் ்தாழில்நுட்பத துணறையில் ேராேரியாக 520 வணகயான பணி வாய்ப்புகள் 
இருக்கின்றைன. இதில் ஒருவர் தனக்கு உள்ை திறைணம, பணிவாய்ப்பு, முதலீட்டுத 
்தாணக உள்ளிட்்ட பல்தவறு படிநிணலகணைக் கருததிற்காண்டு தங்களுக்கு ஏறறை 
ஒன்ணறைத ததர்வு்ேய்யலாம்!

்கல்வி இல்ைோத குழந்மத 
சிறகு இல்ைோத பறமவ 

மபோன்றது. 

— திந்பத்தியப் ்பழந்மடாழி
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யூடியூப்

இதுவமர யூடியூபில் போர்மவயோ்ளரோ்க ைட்டுமை இருந்தவர்்கள், தோங்்கம்ள புதிய மெனைமை உருவோக்கி, 
்கோச்ணோளி்கம்ளப் பதிமவற்றைோம். இது சவளியிலிருந்து போர்ப்பதற்கு எளிதில் ப்ணம் ஈட்டும் வழியோ்கத 
சதரியைோம். உண்மையில், அதற்குக் ்கடினை உமழப்பும், சதோடர் முயற்சியும் மவண்டும். இமதமபோன்ற 
வழிமுமறமயப் பயன்படுததி ஃமபஸ்புக், இன்ஸ்டோகிரோம் மபோன்ற ெமூ்க ஊட்கங்்களிலும் ப்ணம் 
ஈட்டுவதற்்கோனை வோய்ப்புள்்ளது.

மின்நூல்

எழுததோ்ளர்்கள், எழுததோ்ளரோ்க விருப்பம் உள்்ளவர்்கள் தங்்கள் புதத்கங்்கம்ள அமைெோன் கிண்டில் 
மபோன்ற மெமவ்களின் வழிமய பதிமவற்றி, வோெ்கர்்கம்ளப் சபருக்குவதன் மூைம் ப்ணம் ஈட்டுவதற்கு 
நிமறய வோய்ப்பு்கள் இருக்கின்றனை. இதனூடோ்கப் புதத்கம் விற்றோல் அந்தந்த நிறுவனைங்்களின் 
மெமவக்்கட்ட்ணம் நீங்்க, மீதிப் ப்ணம் ைோதம் ஒரு முமற உங்்கள் வங்கிக்்க்ணக்கிற்கு 
அனுப்பிமவக்்கப்படும்.

ெமூ்க வமைதத்ளச் செல்வோக்்கோனை ்நபர் (Social Media Influencer)

இது சிைருக்குக் ச்கோஞ்ெம் புதிதோ்க 
இருக்்கைோம். ஆனைோல், இதுவும் ஒரு 
வம்கயில் வருைோனைம் ஈட்டக்கூடிய 
வழிதோன். அதி்கைோனை ்நபர்்கள் பின்பற்றும் 
(Followers) பக்்கங்்கம்ள உமடயவர்்கள்தோன் 
செல்வோக்்கோனை ்நபர்்கள். நீங்்களும் ெமூ்க 
வமைதத்ளததில் செல்வோக்்கோனை ்நபர் 
என்ற நிமைமய அமடய மவண்டுைோனைோல் 
படிப்பவர்்களுக்குப் பயனுள்்ள 
த்கவல்்கம்ளக் ச்கோடுததுக்ச்கோண்மட 
இருங்்கள். இந்த உைகில் அதி்கைோனை 
ைக்்கள்சதோம்க உள்்ளவமர இதுமபோன்ற 

சதோழில்நுட்பம் ெோர்ந்த துமற்களில் வோய்ப்பு்கள் எப்மபோதும் இருந்துச்கோண்மட இருக்கும்.

இங்ம்க ச்கோடுக்்கப்பட்டமவ மி்கச் சிைமவ, இமதயும் தோண்டி இன்னைமும் பை துமற்களில் பணி 
வோய்ப்பு்கள் இருக்கின்றனை. பு்கழ்சபற்ற ைர்பி ம்கோட்போட்டின்படி, எப்மபோது ஒரு மவமை 
முடிக்்கப்படுகிறமதோ அப்மபோமத இன்சனைோரு மதமவ ஆரம்பிததுவிடுகிறது. எனைமவ, ்நைக்்கோனை 
மவமை்கள் எப்மபோதும் இருந்துச்கோண்மடதோன் இருக்கும். முயற்சி, ்கற்பமனைத திறன், உததி்கம்ளப் 
பயன்படுததி உங்்கள் வோழ்மவ வ்ளப்படுததுங்்கள்.

நன்றி: ்ேல்வமுரளி, ‘பிபிசி தமிழ்’
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பயன் தரும் ்ேயலிகள்18

இன்மறய ம்கயடக்்கக் ம்கமபசி்களில், பல்மவறு வெதி்கம்ளச் செயலி்கள் (Apps) ்நைக்குத 
தருகின்றனை. செயலி எனும் சபருங்்கடலில் மபோட்டித மதர்வு, ்கல்லூரி, பள்ளி ைோ்ணவர்்களுக்கு 

உதவும் செயலி்களும் நிமறய உள்்ளனை. அமனைததுத தரப்பினைருக்கும் உதவும் முக்கியச் செயலி்கள் 
குறிதது ஓர் அறிமு்கம்:

ஒருங்கிம்ணப்புப் பணி்கள்

Evernote: அவெர்கதியில் த்கவல்்கம்ளச் மெமிப்பது சபரும் ெவோல். மவ்கைோனை உை்கததில், 
த்கவல்்கம்ளச் மெமிக்்க உதவும் சிறந்த செயலி இது. மதர்வு்கம்ள மையமிட்டுப் படிக்கும் 
ைோ்ணவர்்களுக்கு உடனைடியோ்கக் குறிப்பு எடுப்பது என்பது, அவர்்களின் ைதிப்சபண்ம்ண ம்நரடியோ்கத 
தீர்ைோனிக்கும் அம்ெம். Evernote செயலி உதவியுடன் ஒருவர் பல்மவறு வம்கயிலும் குறிப்பு்கம்ள 
எடுக்்க முடியும். அதோவது எழுதது, படம், ஒளிப்படம், ஒலிக்குறிப்பு்கள் எனை. இந்தச் செயலிமய ‘கி்ளவுட்’ 
முமறயில் பதிவுசெய்துவிடுவதோல் எங்கிருந்தோலும் இம்ணயததின் உதவியுடன், மவறு எந்தக் 
்கருவிமயக் ச்கோண்டும் குறிப்பு்கம்ள உடமனை எடுததுப் போர்க்்க முடியும். Url: http://bit.ly/2Ai5PB0

Feedly: நீங்்கள் சதோடர்ந்து பை வமைப்பூ, வமைதத்ளங்்களிலிருந்து ்கட்டுமர்கம்ளப் படிப்பவர் 
என்றோல், இந்தச் செயலி உங்்களுக்கு அவசியம். இந்தச் செயலியின் உதவியுடன் உங்்களுக்கு 
விருப்பைோனை வமைதத்ளங்்கம்ள ஓரிடததில் மெர்ததுவிட்டோல் மபோதும், அங்ம்க பதிமவற்றப்படும் 
்கட்டுமர்கம்ள உடனுக்குடன் உங்்களுக்கு ம்நரவரிமெயில் ்கோட்டிவிடும். உங்்கள் துமற ெோர்ந்து 
குவியும் செய்தி்கள், ்கட்டுமர்கம்ள உங்்கள் விருப்பததுக்கு ஏற்றோற்மபோல் நீங்்கள் வம்கப்படுததியும் 
ச்கோள்்ளைோம். ைோ்ணவர்்கள், மபோட்டித மதர்வுக்குப் படிப்பவர்்களுக்குப் சபரிதும் உதவும் செயலி இது. 
Url: http://bit.ly/20x/wR 

Examtime: நீங்்கள் ஒரு செயலியின் உதவியுடன் குறிப்பு்கம்ள எடுதது மவததுக்ச்கோள்கிறீர்்கள். 
ஆனைோல், பரீட்மெக்குப் படிக்்க அந்தக் குறிப்பு்கள் ைோததிரம் மபோதுைோ, அந்தக் குறிப்பு்கள் அழ்கோ்க 
ஒழுங்்கமைக்்கப்பட்டு உங்்களுக்குக் கிமடததோல் எப்படி இருக்கும்? இந்தச் செயலி அந்த உதவிமய 
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உங்்களுக்குச் செய்யும். நீங்்கள் குறிப்சபடுக்கும் த்கவல்்கம்ள வம்க பிரிக்்க இது உதவும். அந்தக் 
குறிப்பு்களிலிருந்து ஒழுங்்கமைக்்கப்பட்ட சிறுசிறு ‘ஃபி்ளோஷ் ்கோர்ட்ஸ்’ உங்்கள் குறிப்பு்கம்ளத 
சதோகுததுக்ச்கோள்்ளவும் இந்தச் செயலி உதவும். Url: http://bit.ly/2KtNt4H 

Mendeley: நீங்்கள் ஆய்வுக் ்கட்டுமர எழுதுபவரோ்க இருந்தோல், இந்தச் செயலி உங்்களுக்குப் 
பயனுள்்ளதோ்க இருக்கும். ்கட்டுமர்கள், ஆய்வுக் ்கட்டுமர்கள் எழுதும்மபோது எங்கிருந்து த்கவல்்கம்ள 
எடுதமதோம் என்ற ஆய்வுக் குறிப்பு்களுடன் அவற்மற ஆதோரைோ்கக் ்கோட்ட மவண்டிய சபோறுப்பு 
இருக்கிறது. பை இடங்்களிலிருந்து சபறப்படும் அந்தத த்கவல்்கம்ள ஒழுங்்கமைததுக்ச்கோள்்ளவும் 
்கட்டுமரயில் சுட்டிக்்கோட்டவும் இந்தச் செயலி பயனுள்்ளதோ்க இருக்கும். ்கட்டுமர எழுதும்மபோது 
ஆதோரத த்கவல்்கம்ள ஒப்பிட்டுச் ெரிபோர்ததுக்ச்கோள்்ள இந்தச் செயலி ம்கச்கோடுக்கும். 
Url: http://bit.ly/2KtDn30 

EasyBib: ஒரு ்கட்டுமர எழுதும்மபோது, அந்தக் ்கட்டுமரக்்கோ்க ைற்ற ்கட்டுமர்களிலிருந்து 
எடுக்்கப்பட்ட குறிப்பு்கள், புதத்கக் குறிப்பு்கம்ளச் ெரியோ்கப் பட்டியலிடுவது சிரைம்தோன். ெரியோ்கப் 
பட்டியலிடவில்மை என்றோல் ்கட்டுமர ஏற்றுக்ச்கோள்்ளப்பட ைோட்டோது. அப்மபோது உங்்கள் உதவிக்கு 
வரும் செயலி இது. இந்தச் செயலி உதவியுடன் ்கட்டுமர எழுதும்மபோது, நீங்்கள் எடுதத குறிப்பு்கம்ளப் 
பட்டியலிடைோம். அததுடன் ்கட்டுமரக்்கோனை ஆய்வுக்குக் குறிப்பு எடுக்்கவும் மி்கவும் பயனுள்்ள செயலி 
இது. Url: http://bit.ly/2DGGDrb 

்கற்றல்

Wunderlist: பள்ளிப் படிப்பு, ்கல்லூரிப் படிப்பு, மபோட்டித மதர்வு்களுக்குத தயோரோகும் ைோ்ணவர்்கள் படிக்்க 
மவண்டியவற்மற, செய்ய மவண்டிய செயல்்கம்ளப் பட்டியலிட்டுக்ச்கோள்வதும் அவற்மறக் ச்கோண்டு 
திட்டம் வகுததுக்ச்கோள்வதும் அவர்்களின் சவற்றிக்கு மி்க அவசியம். அப்படிப் பட்டியலிடவும் 
திட்டமிடவும் பயன்படும் சிறந்த செயலி இது. இந்தச் செயலியின் உதவியுடன் ஒரு பட்டியமைத 
தயோரிதது, அதற்குக் ச்கடு நிர்்ணயிததுவிட்டோல், குறிப்பிட்ட ம்நரததில் அமத நிமனைவூட்டும். 
உங்்களுமடய பட்டியல், த்கவல்்கம்ள ்நண்பர்்களுடன் பகிர்ந்துச்கோள்்ளவும் இந்தச் செயலி உதவியோ்க 
இருக்கும். Url: http://bit.ly/2znQhw5 

Mathway: பள்ளி, ்கல்லூரி ைோ்ணவர்்கள் பைருக்கு மவப்பங்்கோயோ்கக் ்கெப்பது ்க்ணக்குப் போடம்தோன். 
அதில் இருக்கும் பை சூததிரங்்கம்ள நிமனைவில் மவததுக்ச்கோள்வது மி்கவும் ்கடினைம். நிமனைவில் 
மவததுக்ச்கோண்டோலும், ெரியோனை இடததில் அமதப் பயன்படுததி விமட ்கோண்பது ்கடினைம். இந்தச் 
செயலிமய மவததிருந்தோல் ஒவ்சவோரு ்க்ணக்குக்கும் ெரியோனை சூததிரம் எது, அமத எப்படிப் 
படிப்படியோ்கக் ம்கயோண்டு விமட ்கண்டறிவது என்பமதப் பற்றி விரிவோ்க வி்ளக்கிவிடும். 
Url: http://bit.ly/2Sb2qey 

Duolingo: பை சைோழி்கம்ளக் ்கற்்க மவண்டுைோ, பை சைோழி்களில் குமறந்தபட்ெ செோற்்கம்ளயோவது 
சதரிந்துச்கோள்்ள மவண்டுைோ? அப்படிசயன்றோல் இந்தச் செயலிமயப் பயன்படுததுங்்கள். உைகின் பை 
சைோழி்கம்ள எளிமையோனை முமறயில் ்கற்்க உதவும் செயலி இது. Url: http://bit.ly/2Kw4eMH 

Dictionary.com: ஆங்கிைததில் படிக்கும் ைோ்ணவர்்களுக்ம்க மி்கவும் சிரைைோனை ்கோரியம், ஆங்கிைததில் 
குவிந்துகிடக்கும் பல்மவறு செோற்்களின் அர்ததங்்கம்ளத சதரிந்துச்கோள்வதுதோன். அதற்கு உதவும் 
செயலி இது. இந்தச் செயலியின் உதவியுடன் ஒரு செோல்லுக்கு உைகின் பை ஆங்கிை அ்கரோதி்களில் 
என்னை அர்ததம் ச்கோடுக்்கப்பட்டிருக்கிறது என்ற பட்டியமைப் சபறைோம். அது ைட்டுமில்ைோைல் அந்த 
வோர்தமதமய எப்படி உச்ெரிக்்க மவண்டும் என்பதற்்கோ்கத தரப்பட்டிருக்கும் ஒலிக்குறிப்பு்களும் 
சபரிதும் உதவும். ஆங்கிைம் சபரிதோ்கப் பயன்போட்டில் இருக்கும் இந்தியோ மபோன்ற ஒரு ்நோட்டில், 
கிட்டததட்ட அமனைவருக்குமை உதவக்கூடிய செயலி இது. Url: http://bit.ly/2DWswiB 
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குறிப்புதவி

Scribd: இந்தச் செயலி இருந்தோல், உைகின் மி்கப் சபரிய 
மின்நூை்கம் உங்்கள் ம்கவெம் இருப்பதோ்க அர்ததம். இந்தச் 
செயலி இைவெைோ்கப் பை புதத்கங்்கம்ளத தருகிறது. 
அமதம்நரம் அறிவியல் அல்ைது அரிதோனை துமற ெோர்ந்த 
புதத்கங்்கள், ்கட்டுமர்கம்ளக் ்கட்ட்ணம் செலுததிததோன் 
படிக்்க முடியும். அந்தப் புதத்கங்்கம்ளத தரவிறக்்க 
முடியோது. வோடம்கக்கு எடுதத புதத்கதமதப் படிப்பது  
மபோன்று இந்தச் செயலியிலும் உைகில் மி்க அரிதோனை 
புதத்கங்்கம்ளத மதடிதமதடிப் படிக்்கைோம்.
Url: http://bit.ly/2R9Obd 

NCERT: இந்தியப் பள்ளி ைோ்ணவர்்களுக்கும் மபோட்டித 
மதர்வு்களுக்குத தயோரோகுபவர்்களுக்கும் உதவும் அற்புதைோனை 
செயலி இது. இந்தச் செயலியின் உதவியுடன் அரசுக் ்கல்வித 
துமறயின் பை புதத்கங்்கம்ளத தரவிறக்கிக்ச்கோள்்ளைோம். 
குறிப்போ்க, அரசுப் மபோட்டித மதர்வு்களுக்கு வரைோறு, 
ெமூ்கவியல் சதோடங்கி பல்மவறு புதத்கங்்கம்ளப் சபறைோம். 
இந்தச் செயலியின் வழியோ்கப் பை துமற ெோர்ந்த பயிற்சிக் 
்கோச்ணோளி்கம்ளயும் பயன்படுததிக்ச்கோள்்ள முடியும். அதன் 
மூைம் அறிவியல், சதோழில்நுட்பம் ெோர்ந்த பை த்கவல்்கம்ளப் சபறைோம். Url: http://bit.ly/2POq 

TED: நீங்்கள் மபோட்டித மதர்வு்களுக்குப் படிப்பவரோ்க இருந்தோல், உங்்களுக்குப் பை ெமூ்கப் 
பிரச்சிமனை்கள் குறிதத ்கருதது்கள், உங்்களுக்கு ஊக்்கம் தரும் நிபு்ணர்்களின் மபச்சு்கள் 
ஆகியவற்மறப் சபற உதவும் செயலி இது. ெர்வமதெ அ்ளவில் பு்கழ்சபற்ற சதோழில்முமற ெோர்ந்த 
மபச்சு்களின் சதோகுப்புதோன் இந்தச் செயலி. ‘Tedx talks’-இல் இடம்சபற்ற பை துமற ெோர்ந்த 
நிபு்ணர்்களின் 20 நிமிடச் செோற்சபோழிவு்கள் இதில் குவிந்துகிடக்கின்றனை. இந்தச் செயலியின் 
உதவியுடன் பை துமற்கம்ளப் பற்றி விரிவோ்கத சதரிந்துச்கோள்்ள முடியும். Url: http://bit.ly/2AjaQte 

திட்டமிடுதல்

Habit building: ைோ்ணவர்்களுக்்கோனை சபரும் ெவோல், குறிப்பிட்ட பழக்்கததுக்குத தங்்கம்ள 
உட்படுததிக்ச்கோள்வதுதோன். ெரியோனை ம்நரததுக்குத தூங்குவது, உடற்பயிற்சி செய்வது, படிப்பு 
சதோடர்போனை மவமை்கம்ளத திட்டமிட்டபடி முடிப்பது மபோன்றவற்மற ஒரு பழக்்கைோ்க அவர்்கள் 
ஏற்படுததிக்ச்கோள்்ள மவண்டியிருக்கும். அதற்கு உதவும் செயலி இது. இந்தச் செயலி செோல்வதுமபோல் 
திட்டமிட்டு ்நடந்துச்கோண்டோல், பை ்நல்ை பழக்்கவழக்்கங்்கம்ள உருவோக்கிக்ச்கோள்்ள முடியும். தினைெரி 
்நடவடிக்ம்க்கம்ள மைற்ச்கோள்்ளவும், அவற்மறச் ெரிபோர்ததுக்ச்கோள்்ளவும் இந்தச் செயலி சபரிதும் 
உதவும். Url: http://bit.ly/2P2rN0i 

WHOOPS: ்நம்முமடய ்கனைவு்கம்ள ்நனைவோக்்க அறிவியல்பூர்வைோ்கத திட்டமிட உதவும் செயலி இது. 
சவறும் ்கனைவு்கம்ள ைட்டும் ச்கோண்டிருந்தோல், அமவ ப்கற்்கனைவு்க்ளோ்கமவ ்கமரந்துவிடும். ்நைக்கு 
இருக்கும் ்கனைமவ ்நமடமுமறப்படுததுவதற்குத தமடயோ்கப் பை தடங்்கல்்கள் இருக்்கைோம். அமவ 
ஏற்படுததும் மதோல்வி்களுக்குத துவண்டுவிடோைல் இருக்்க, அறிவியல்பூர்வைோ்கவும் படிப்படியோ்கவும் 
திட்டமிட உதவும் செயலி இது. இந்தச் செயலி இருந்தோல் எந்தக் ்கனைமவயும் நீங்்கள் நிமறமவற்ற 
வழி்கோட்டும். Url: http://bit.ly/2BtSQ19 

மபோட்டியும் சபோறோமையும் 
சபோய்ச் சிரிப்பும் நிமறந்த 

இவ்வுைகில் ்நைது 
போமதயில் ்நோம் ம்நரோ்க 
்நடந்துசெல்ை ்நைக்குத 
தும்ணயோ்க இருப்பது 

்கல்வி ைட்டுமை. 

— அறிஞர் அண்ணடா
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Any.do: உங்்கள் ஸ்ைோர்ட்மபோனில் இந்தச் செயலிமய மவததிருப்பது, பை ஆயிரம் ரூபோய் ெம்ப்ளம் 
ச்கோடுதது ஒரு ்கோரியதரிசிமய மவததுக்ச்கோண்டிருப்பதற்குச் ெைம். திட்டமிடலுக்கு உதவும் அற்புதச் 
செயலி இது. ்நம்முமடய மவமை்கம்ளச் ெரியோனை ம்நரததுக்குத திட்டமிடுவது, அந்த ம்நரததுக்கு 
முன்போ்க ்நைக்கு நிமனைவூட்டுவது, மவமை முடியவில்மை என்றோல் அமத ‘ஃபோமைோஅப்’பில் 
மபோடுவது, ஒருவமர அமழக்்க மவண்டுசைன்று இதில் பதிமவற்றிவிட்டோல், குறிப்பிட்ட ம்நரததுக்கு 
உங்்கள் ஸ்ைோர்ட்மபோனிலிருந்து தோனைோ்கமவ அமழப்பது எனை ்நோம் செய்ய நிமனைக்கும் அமனைதமதயும் 
இந்தச் செயலி செய்துவிடும். அந்த அ்ளவுக்கு ்நவீனைத சதோழில்நுட்பததுடன், ஒரு ைனிதமரப் 
மபோைமவ உதவும் செயலி இது. Url: http://bit.ly/2S5fyC6 

ைனை அழுததக் குமறப்பு

Pacifica: ைனைச் மெோர்வு, ைனை உம்ளச்ெல் உள்்ளவர்்களுக்கு உதவுவதற்்கோ்க உருவோக்்கப்பட்ட செயலி 
இது. ைோ்ணவர்்கள் பரீட்மெ ம்நரததில் சபரும் ைனை உம்ளச்ெலுக்கு ஆ்ளோகிறோர்்கள். அமதம்நரம், அமத 
உ்ணரோைலும் மபோய்விடுகிறோர்்கள். உ்ளவியல் நிபு்ணர்்களின் ஆமைோெமனையுடன் உருவோக்்கப்பட்ட 
இந்தச் செயலியின் உதவியுடன், குறிப்பிட்ட அ்ளவுக்கு ைனை உம்ளச்ெமைக் ்கட்டுப்படுததவும் ைனைச் 
மெோர்மவ நீக்்கவும் பை வழிமுமற்கள் கூறப்பட்டுள்்ளனை. Url: http://bit.ly/2TKLNbs 

Moodkit: இதுவும் பசிபி்கோ மபோன்ற செயலிதோன். ைனைச் மெோர்வு, எதிர்ைமற ைனைநிமையிலிருந்து 
உங்்கம்ள மீட்்க உதவும் செயலி. இந்தச் செயலி ம்கட்கும் ம்கள்வி்களுக்குப் பதில் செோல்வதன் மூைம், 
உங்்கள் ைனைநிமைமய அது ்கணிக்கும். ைனைநிமைமய மைம்படுதத சிை ஆமைோெமனை்கம்ளயும் இந்தச் 
செயலி வழங்கும். உ்ளவியல் நிபு்ணர்்கள் உதவியுடன் உருவோக்்கப்பட்டிருக்கிறது.
Url: http://bit.ly/2DGeUqF 

Happify: உங்்கள் பணியின் ்கோர்ணைோ்க அதி்க ைனை அழுததததுக்கு ஆ்ளோகும் ்நபரோ? ைகிழ்ச்சிமயத 
மதடிக்ச்கோண்டிருக்கிறீர்்க்ளோ? உங்்களுக்்கோனை ்நல்ை செயலி இது. இந்தச் செயலியில் அறிவியல் 
முமறப்படி பை விம்ளயோட்டு்கள், விடு்கமத்கள், சுமவயோனை ்கட்டுமர்கள், சின்னைச் சின்னை மவமை்கள் 
எனைக் குவிந்து கிடக்கின்றனை. உங்்களுக்கு விருப்பைோனைமதத மதர்ந்சதடுததுச் செய்வதன் மூைைோ்க, 
உங்்கள் ைனைதமத ஆசுவோெப்படுததி ைகிழ்ச்சிமய ம்நோக்கி இந்தச் செயலி சைல்ை ்ந்கர்ததும்.
Url: http://bit.ly/2SaCyiV 

Just One Minute: பிரபை ்நரம்பியல் ஆய்வு நிபு்ணர் ரிக் ஹோன்ெனைோல் உருவோக்்கப்பட்ட செயலி இது. 
ைனை அழுததம் அதி்கம் இருக்கும் ம்நரததிலும் மி்கவும் மவதமனையோ்க இருக்கும் ம்நரததிலும், சதோடர்ந்து 
ஒமர ஒரு நிமிடம் ்கவனைததுடன் மைற்ச்கோள்்ள மவண்டிய சிை அறிவியல்பூர்வைோனை விம்ளயோட்டு்கம்ள 
இது தரும். இதனைோல் உங்்கள் ைனைதமத அமைதியோக்குவதுடன், ைகிழ்ச்சிமய ம்நோக்கியும் ்ந்கர்ததும் 
செயலி இது. Url: https://apple.co/2POmWVI 

ெமூ்க வமைதத்ளம்

HootSuit: நீங்்கள் பல்மவறு ெமூ்க வமைதத்ளங்்கம்ளப் பயன்படுததுபவரோ்க இருந்தோல், உங்்களுக்கு 
உதவும் முக்கியச் செயலி இது. ஃமபஸ்புக், ட்விட்டர், இன்ஸ்டோகிரோம் எனை அமனைதது ெமூ்க 
வமைதத்ளங்்கம்ளயும் ஒமர இடததில் இம்ணக்கும் செயலி இது. இதனைோல் அமனைதது 
வமைதத்ளங்்களிலிருந்தும் உடனைடித த்கவல்்கம்ள ஒமர இடததில் சபற முடியும். Url: http://bit.ly/2S9as7J 

Linkedin: ெமூ்க வமைதத்ளங்்கள் என்றோமை ம்நரதமத வீ்ணடிக்கும் விஷயம், வோழ்க்ம்கமயக் 
ச்கடுக்கும் விஷயம் என்றுதோன் அமனைவரும் ்நம்பிக்ச்கோண்டிருக்கிறோர்்கள். ஆனைோல், லிங்க்ட்இன் 
மபோன்ற சதோழில்முமற ெமூ்க வமைதத்ளங்்கள் துமறெோர்ந்த ்நண்பர்்களுடனும் நிபு்ணர்்களுடனும் 
சதோடர்பு மவததுக்ச்கோள்்ளவும், சதோழில் ெோர்ந்த ்நவீனை வ்ளர்ச்சி்கம்ளத சதரிந்துச்கோள்்ளவும் உதவும். 
இந்தச் ெமூ்க வமைதத்ளம் செயலியோ்கவும் கிமடக்கிறது. இதில் இருப்பதன் மூைம் வமைதத்ளததில் 
இருந்த ைோதிரியும் ஆயிற்று, ்நம் சதோழிமை ்நன்றோ்கக் சுற்றுக்ச்கோண்டதோ்கவும் ஆயிற்று. ஒமர ்கல்லில் 
இரண்டு ைோங்்கோய் அடிக்்க உதவும் செயலி இது. Url: http://bit.ly/3wn4G8R 
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நன்றி: விதனாத தக. ஆறுமுகம், ‘இ்ந்து தமிழ்’ இயர்புக் 2020

சதோழில்நுட்பக் ்கட்டுப்போடு

Hold: ஸ்ைோர்ட்மபோன் மபோன்ற டிஜிட்டல் ்கருவி்கள் ்நம் மவமைமயச் சுைபைோக்குவது உண்மைதோன் 
என்றோலும், ஒரு ்கட்டுமர எழுதும்மபோமதோ படிக்கும்மபோமதோ சதோடர்ந்து ்கவனைதமதத திமெதிருப்பவும் 
சிதறடிக்்கவும் ்கோர்ணைோ்க இருப்பது டிஜிட்டல் ்கருவி்கள்தோன். இது மபோன்ற ெந்தர்ப்பங்்களில் 
உங்்களுக்கு உதவும் செயலிதோன் மஹோல்ட். இந்தச் செயலிமய உங்்கள் ஸ்ைோர்ட்மபோனில் தரவிறக்்கம் 
செய்துவிட்டு, குறிப்பிட்ட ம்நரதமதச் செோல்லிவிட்டோல், ஒரு மவமைமய நீங்்கள் செய்து 
முடிக்கும்வமர உங்்கள் ஸ்ைோர்ட்மபோனுக்கு வரும் அைர்ட்்கம்ள இந்தச் செயலி தடுதது 
நிறுததிமவக்கும். ்கவனைம் சிதறோைல் மவமைமய முடிததுவிடைோம். Url: http://bit.ly/2zy4kiP 

SelfControl: ்நவீனை ்கோைததில் பைருக்கும் சிரைைோனை ்கோரியம் ஸ்ைோர்ட்மபோன் சதோந்தரவு இல்ைோைல் 
ஒரு மவமைமயச் செய்து முடிப்பதுதோன். அதிலும் குறிப்போ்கப் படிப்பது. படிக்்கமவோ எழுதமவோ 
உட்்கோரும்மபோது ஸ்ைோர்ட்மபோனிலிருந்து சதோடர்ந்து எழும் ைணிச் ெததம் ்நம் ைனைதமதத 
திமெதிருப்பிக்ச்கோண்மட இருக்கும். இந்தச் செயலியின் உதவியுடன், குறிப்பிட்ட ம்நரம்வமர உங்்கள் 
ஸ்ைோர்ட்மபோமனைக் ்கட்டுப்படுதத முடியும். அமதம்நரம் ஸ்ைோர்ட்மபோன் பயன்போட்மடத தடுதது நிறுததும் 
இந்தச் செயலி, செல்மபோமனைக் குறிப்பிட்ட ைணிம்நரததுக்கு ‘ைோக்’ செய்து மவததுவிடுகிறது. அவெர 
அமழப்பு்கம்ள ைட்டுமை மைற்ச்கோள்்ளைோம் அல்ைது வரும் அமழப்மப ஏற்்கைோம். Url: http://bit.ly/2TzILb3 

போது்கோப்பு

Raksha: சபண்்களின் போது்கோப்புக்்கோ்க உருவோக்்கப்பட்டுள்்ள மி்க முக்கியைோனை செயலி இது. நீங்்கள் 
ஆபததில் சிக்கிக்ச்கோண்டோல், உடனைடியோ்க இந்தச் செயலியின் உதவியுடன் அருகில் இருக்கும் 
்கோவல் நிமையதமதத சதோடர்புச்கோள்்ளவும் உங்்கள் இருப்பிடதமத உடனைடியோ்க ்நண்பர்்கள், 
குடும்பததினைருக்குத சதரிவிக்்கவும், போது்கோப்புக்்கோனை பை உதவி்கம்ளச் செய்யவும் உதவும் செயலி 
இது. அமனைததுப் சபண்்களும் அவசியம் மவததிருக்்க மவண்டிய செயலி இது. Url: http://bit.ly/2S8uaAA
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்மாழிகள் கறதபாம் 
வாய்ப்புகள் ்பறுதவாம்19

உடலுக்கு எப்படி 
உடற்பயிற்சிமயோ 

அதுமபோை ைனைப் பயிற்சி 
புதத்க வோசிப்பு. 

— சிக்்மண்ட் பிரடாய்டு

உை்கம் முழுவதும் 6,000 சைோழி்கள் புழக்்கததில் உள்்ளனை. அவற்றில் குறிப்பிடததக்்க 
சைோழி்கள் ைட்டுமை அதி்க அ்ளவில் பயன்போட்டில் உள்்ளனை. சவளி்நோட்டு சைோழி்கம்ளக் 

்கற்பதன் வோயிைோ்க மவமைவோய்ப்பு்களும், சதோழில் வோய்ப்பு்களும் கிமடக்கின்றனை. அததுடன் அந்தந்த 
்நோடு்களின் பண்போட்மடயும் போரம்பரியதமதயும் சதரிந்துச்கோள்்ளவும் சைோழிஅறிவு உதவுகிறது.

சவளி்நோட்டு சைோழிமயக் ்கற்பதோல் ெோத்கைோனை அம்ெங்்கள் பை உள்்ளனை. ஒரு குறிப்பிட்ட 
்நோட்டிற்குச் செல்வதற்்கோ்க அந்த சைோழிமயக் ்கற்்க மவண்டும் என்று அவசியமில்மை. ஒரு 
சவளி்நோட்டு சைோழிமய அறிந்துச்கோண்டோல் உள்்நோட்டிமைமய பை வோய்ப்பு்கள் கிமடக்்கக்கூடும்.

ஆங்கிைம் பரவைோ்கப் மபெப்படும் சைோழி என்றமபோதிலும் சபரும்போைோனை ்நோடு்கள் தங்்களுக்ச்கனைத 
தனி சைோழிமய ஆட்சி சைோழியோ்க மவததுள்்ளனை. ்கல்லூரிப் படிப்மப முடிதது அடுதத ்கட்டைோ்க 
மவமைக்குப் மபோனைோலும் ெரி, உயர் படிப்மப மைற்ச்கோண்டோலும் ெரி சவளி்நோட்டு சைோழிமய 
அறிந்திருப்பது சவற்றி வோய்ப்பு்கம்ள அதி்கரிக்்கமவ செய்யும் என்பமத நிமனைவில் ச்கோள்்ள 
மவண்டும். 

சைோழிமயப் பயில்வதன் பயன்்கள்

ஒரு சவளி்நோட்டு சைோழிமய அறிந்திருப்பது உங்்க்ளது 
தன்னைம்பிக்ம்கமய அதி்கரிக்கும். அது ைட்டுைன்று; புதிய 
சைோழிமயக் ்கற்கும்மபோது, மூம்ளயின் செயல்போடு 
அதி்கரிக்கிறது. ைோ்ணவப் பருவததில் சவளி்நோட்டு 
சைோழிமயக் ்கற்பது மி்கவும் எளிதும்கூட. ைற்சறோரு 
சைோழிமயக் ்கற்பதோல் அல்மெைர் எனைப்படும் ைறதி ம்நோய் 
வ்ளர்ச்சி தடுக்்கப்படும் எனை அறிவியல் ஆய்வு்கள் 
சதரிவிக்கின்றனை. நிமனைவோற்றல் அதி்கரிப்பமதோடு மி்கவும் 
சிக்்கைோனை பிரச்சிமனை்களுக்குத தீர்வு ்கோண்பதற்கும் 
உதவுகிறது. கூடுதல் சைோழி ்கற்றவர்்கள் பல்திறன் 
சபற்றவர்்க்ளோ்க வி்ளங்குகின்றனைர். அமனைததிற்கும் மைைோ்க 
ைற்றவர்்களுடன்  எளிதில் பழகுவதற்கு சைோழி நிச்ெயம் 
உதவியோ்க இருக்கும். பிற சைோழி ்கற்றவர்்கள் ைற்றவர்்களுடன் 
எளிதோ்கக் ்கைக்்க முடியும். 

ஒன்றுக்கும் மைற்பட்ட சைோழி்கம்ள அறிந்தவர் ஒரு 
பணியிலிருந்து ைற்சறோரு பணிக்கு எளிதோ்க ைோறைோம். 
அசைரிக்்கோவிமைமய ்கடந்த 10 ஆண்டு்களில் ஆங்கிைம் தவிர்தது பிற சைோழி சதரிந்தவர்்களுக்்கோனை 
மவமைவோய்ப்பு இரண்டு ைடங்கு அதி்கரிததுள்்ளதோ்கப் புள்ளிவிவரங்்கள் சதரிவிக்கின்றனை. 
அசைரிக்்கோவில் 6 ம்கோடி ைக்்கள் ஆங்கிைம் ைட்டுமின்றி ைற்சறோரு சவளி்நோட்டு சைோழிமயயும் 
அறிந்தவர்்க்ளோ்க உள்்ளனைர்.



உயர்கல்வி & தவணலவாய்ப்பு வழிகாட்டி85

படிப்பதற்்கோ்கமவோ மவமைவோய்ப்பின் சபோருட்மடோ ஒரு ்நோட்டிற்குச் செல்கிறீர்்கள் என்றோல், அந்த 
்நோட்டு சைோழிமயத சதரிந்துச்கோள்வதன் மூைம் உங்்க்ளது அன்றோட அலுவல் பணி்கள் எளிதோகும். 
சைோழிப்புைமை சபறுவதன் மூைம் உங்்க்ளது மவமைத திறன் மைம்படும். இவ்விதம் சவளி்நோடு 
சென்றவர்்கள் அந்த ்நோட்டு சைோழிமயக் ்கற்்க விரும்பினைோல் அந்த ்நோட்டில் உள்்ள தூதர்கதமத 
அணுகினைோல் அதற்குரிய ஆமைோெமனை்கம்ள வழங்குவோர்்கள்.

சபரும்போலும் சவளி்நோடு்களில் உள்்ள தூதரங்்கள் தங்்கள் ்நோட்டு சைோழிமயக் குமறந்த செைவில் 
்கற்றுத தருவதற்்கோனை வெதி வோய்ப்பு்கம்ள உருவோக்கித தருகின்றனை.

சைோழி்கள் பயில்மவோம்

ஆங்கிை சைோழிமயக் ்கற்பதற்கு பிரிட்டன் தூதர்கம் சென்மனையில்கூட வகுப்பு்கம்ள ்நடததுகிறது. 
இமதமபோை ரஷ்ய சைோழிமயக் ்கற்பதற்கு அந்்நோட்டுத தூதர்கம் வெதிமய உருவோக்கியுள்்ளது. 
சபரும்போைோனை ஐமரோப்பிய சைோழி்கள் மரோைோனிய எழுததுருக்்கம்ளமய பயன்படுததுகின்றனை. ஓவியம் 
வமரவதில் ஆர்வம் உள்்ளவர்்கம்ளக் ்கவரும் சைோழி சீனைததின் ைோண்டரின்தோன்.  ெற்றுக் ்கடினைைோனை 
சைோழியோ்க இது ்கருதப்படுகிறது.

ஜப்போனிய சைோழி பரவைோ்கப் சபரும்போைோமனைோரோல் ்கற்்கப்படுகிறது. இதற்குக் ்கோர்ணம் அந்த சைோழி 
வழங்கும் வோய்ப்பு்கள்தோன். தற்மபோது ச்கோரிய சைோழியும் பரவைோ்கப் பைரும் விரும்பும் சைோழியோகி 
வருகிறது. இதற்கு, இம்ளஞர்்கள் ைததியில் ச்கோரியத திமரப்படங்்கள், சவப்சீரிஸ்்கள் மி்கவும் பிரசிததி 
சபற்றுவருவமத ்கோர்ணைோகும்.

ஒரு சைோழிமயக் கூடுதைோ்கத சதரிந்து மவததிருப்பது என்பது நிச்ெயம் அது உங்்களுமடய 
ஆளுமைத திறமனை அதி்கரிக்்கச் செய்யும்.

ச்கோரியோ

இன்ம்கோ மையம் (InKo Centre): சென்மனையில் இயங்கிவரும் இம்மையததில் ச்கோரிய சைோழி 
பயிற்றுவிக்்கப்படுகிறது.  கிங் செமஜோங் மைய அறக்்கட்டம்ள ைற்றும் ெோங்மியுங் பல்்கமைக்்கழ்கததுடன் 
இம்ணந்தது இது. ச்கோரிய சைோழி ெோர்ந்த அமனைதது விவரங்்கம்ளயும் இங்கு சபறைோம். தற்்கோப்புக் ்கமை 
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பயிற்சியோனை மடக்வோண்மடோ, ச்கோரியத திமரப்படம், ்கைோச்ெோர நி்கழ்ச்சி்கள் உள்ளிட்டமவ இங்கு 
்நமடசபறும். ச்கோரிய சைோழி மூன்று நிமை்கம்ளக் ச்கோண்டது. ஆரம்ப நிமை, இமட நிமை ைற்றும் 
உயர் நிமை எனைப்படுகிறது. ச்கோரிய சைோழியில் திறன்மிக்்க ஆசிரியர்்கள் பயிற்றுவிக்கின்றனைர்.

இணையதை முகவரி: enquiries@inkocentre.org 

ரஷ்ய சைோழி

ரஷ்யப் பண்போட்டு மையம் ைோப ம்நோக்கின்றி ்நடததப்படுவதோகும். இது ரஷ்யத தூதர்கததுடன் 
இம்ணந்து, அந்்நோட்டின் பண்போட்மட விரிவுபடுததுவதற்்கோனை ்நடவடிக்ம்க்கள் 
மைற்ச்கோள்்ளப்படுகின்றனை. இம்மையததில் மூன்று நிமை்களுக்்கோனை சைோழி வகுப்பு்கள் 
்நடததப்படுகின்றனை. முதல் இரண்டு நிமை்கள் தைோ 120 ைணி ம்நர வகுப்பு்கம்ளக் ச்கோண்டது. 
மூன்றோம் நிமை 180 ைணி ம்நர வகுப்மப உள்்ளடக்கியது.

இணையதை முகவரி: ruscult@gmail.com

ஸ்போனிஷ்

சென்மனையில் ஸ்போனிஷ் சைோழி ்கற்பதற்்கோனை மையம் உள்்ளது. 22 ஆண்டு்க்ளோ்கச் செயல்படும் 
ஹிஸ்போனியோ மையததுக்கு சடல்லி, மும்மப, சபங்்களூரு, புமனை, போட்னைோ ஆகிய ்ந்கரங்்களிலும் 
மையங்்கள் உள்்ளனை. ஸ்போனிஷ் சைோழி ஏ1, ஏ2, பி1, பி2, சி1, சி2 எனை ஆறு வகுப்பு்கம்ளக் ச்கோண்டது.

இணையதை முகவரி: infochennai@institutohispania.com

சஜர்ைன்

சஜர்ைன் சைோழி பயில்வதற்கு உதவியோ்க மைக்ஸ்முல்ைர் பவன் செயல்படுகிறது. சபர்லின், 
ஹம்பர்க், மூனிச் ்ந்கரங்்களுக்குச் செல்பவர்்களுக்கு இம்சைோழி ்கற்பது கூடுதல் பயன்தரும். 
சென்மனையில் செயல்படும் மைக்ஸ்முல்ைர் பவன் சஜர்ைனி பண்போட்டு மையததுடன் இம்ணந்தது. 
சஜர்ைோனிய சைோழி சைோததம் 6  நிமை்கம்ளக் ச்கோண்டது.

மின்னஞேல் முகவரி: info@chennai.goethe.org

ைோண்டரின்

சீனைோவில் புழக்்கததில் உள்்ள சைோழி ைோண்டரின். எழுதது வடிவமும், மபச்சு வழக்கும் ெற்றுச் 
சிக்்கைோனைது. இம்சைோழி ்நோன்கு நிமை்கம்ளக் ச்கோண்டதோ்கக் ்கற்பிக்்கப்படுகிறது. ைோண்டரின் ்கற்பது 
மவமைவோய்ப்மப அதி்கரிக்்கச் செய்யும், சீனை ்நோட்டுப் பண்போட்மட அறிந்துச்கோள்்ளவும் உதவும்.

மின்னஞேல் முகவரி: mandarinschoolchennai.com

பிசரஞ்சு

சென்மனையில் இரண்டு மையங்்கள் பிசரஞ்சு சைோழிமயக் ்கற்றுத தருகின்றனை. அமையன்ஸ் 
பிரோன்மஸெஸ் நிறுவனைம் பிசரஞ்சு சைோழிமயக் ்கற்றுத தருகிறது. இதற்கு தமிழ்கததில் ம்கோமவ, 
திருச்சியிலும் கிம்ள்கள் உள்்ளனை. இம்மையங்்களில் பண்போட்டு நி்கழ்ச்சி்களும் ்கருததரங்கு்களும் 
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்நடததப்படுகின்றனை. ஐந்து நிமை்கம்ளக் ச்கோண்டதோ்க வகுப்பு்கள் ்நடததப்படுகின்றனை. முதல் இரண்டு 
நிமை்கள் தைோ 160 ைணி ம்நர வகுப்பு்கம்ளக் ச்கோண்டது. மூன்றோவது ைற்றும் ்நோன்்கோவது நிமை்கள் 
தைோ 200 ைணி ம்நர வகுப்பு்கம்ளக் ச்கோண்டது. ஐந்தோவது நிமை 240 ைணி ம்நர வகுப்மபக் ச்கோண்டது. 
வழக்்கைோனை சைோழி வகுப்பு்கள், குறுகிய்கோைப் பயிற்சி உள்ளிட்டமவயும் இங்கு ்நடததப்படுகின்றனை.

மின்னஞேல் முகவரி:  contact.afmadras@gmail.com

ஜப்போன்

ஜப்போன் சைோழிமயப் பயிற்றுவிக்்க பை ்கல்வி மையங்்கள் உள்்ளனை. இதில் முதன்மையோ்க உள்்ளது 
ஹய்கவோ ஜப்போனிய சைோழிப் பள்ளி. உயர்்கல்வி பயிை மஜஎல்பிடி மதர்வு எழுதும் ைோ்ணவர்்களுக்குக் 
குமறந்த ்கட்ட்ணததில் வகுப்பு்கம்ள ்நடததுகிறது. சைோததம் 4 நிமை்கம்ளக் ச்கோண்டது. வகுப்பு்கள் 
குமறந்தது 3 ைோதங்்கள் முதல் 6 ைோதங்்கள் வமர உள்்ளனை. சதோமைநிமை சைோழிப் பயிற்சி 
வகுப்பு்கம்ளயும் இம்மையம் ்நடததுகிறது. 

மின்னஞேல் முகவரி: contact@hayakawa.in  

இம்மையம் தவிர சென்மனையில் ஏபிம்க – ஏஓடிஎஸ் சதோமெோ்கோய் மையமும் ஜப்போனிய சைோழிமயக் 
்கற்றுத தருகிறது. 

மின்னஞேல் முகவரி: abkaots@gmail.com

இம்மையங்்கள் தவிர ைோங்குமவஜ் மைப் (Language Lab) எனைப்படும் மையம் இததோலிய சைோழிமயயும், 
இனைோமவர்டு மையம் பல்மவறு சவளி்நோட்டு சைோழி்கம்ளயும் ்கற்றுத தருகின்றனை. இந்த மையங்்களிலும் 
ைோ்ணவர்்கள் மெர்ந்து தங்்களுக்கு விருப்பைோனை சைோழிமயக் ்கற்்கைோம். 

மின்னஞேல் முகவரிகள்:  languagelab.chennai@gmail.com  
inawordlanguages.com

தமிழ் சைோழியுடன் பிற சைோழி்கம்ளயும் ்கற்றுத மதர்ந்து 
தரணி எங்கும் தமிழ் ை்ணம் பரப்புமவோம். 

நன்றி: ்ேல்லப்பா, ஊ்டகவியலாைர்
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ேமூகம் பழகு: 
உலகு்டன் ஒட்்ட ஒழுகுதவாம்!20

பள்ளி வோழ்க்ம்கயோ்க இருந்தோலும் ெரி, ்கல்லூரிக் ்கோைைோ்க இருந்தோலும் ெரி ஒருவம்கயில் 
ைோ்ணவப் பருவம் மி்கவும் போது்கோப்போனைது. எப்படி என்கிறீர்்க்ளோ? ்கோமை எழுகிமறோம். உ்ணவு 

தயோரோ்க இருக்கிறது. ெோப்பிட்டுவிட்டுப் படிக்்கக் கி்ளம்புகிமறோம். அங்ம்க அட்டவம்ணப்படி எல்ைோம் 
்நடக்கிறது. முடிந்ததும் வீடு திரும்பி படிதது, உண்டு உறங்்கச்செல்கிமறோம். மீண்டும் விடிகிறது. 
ஒவ்சவோரு ்நோளும் ஒவ்சவோரு விதம் என்றோலும் கிட்டததட்ட ஒமர ைோதிரியோனை அன்றோடம், 
இல்மையோ? ்நம் உ்ணவு உமடக்்கோனை சபோறுப்மபயும், ்கல்விக்்கோனை சபோறுப்மபயும் குடும்பமும் 
ெமூ்கமும் ஏற்றுக்ச்கோள்கின்றனை. செோல் மபச்சு ம்கட்டு ்நடக்்க மவண்டும் என்பதுதோன் ்நம் மீதோனை ஒமர 
எதிர்போர்ப்பு. வீட்டிலும் அதுதோன், ்கல்லூரியிலும் அதுதோன். சபரும்போலும், எல்மைோருமடய ைோ்ணவப் 
பருவமும் இப்படியோ்கமவ இருக்கிறது. உண்மையோனை ெவோல் எங்ம்க சதோடங்குகிறது என்றோல், 
படிப்மப முடிததுவிட்டுக் ்கல்லூரி வ்ளோ்கததிலிருந்து சவளிமய ்கோைடி எடுததுமவக்கும் அந்த 
்நோளில்தோன். எப்படி என்று போர்க்்கைோம்.

படிக்கும் ்கோைததில் ஆசிரியர்்கள் ்கற்றுததருவமதக் ம்கட்கிமறோம். பிறகு, ்நண்பர்்களுடன் 
்கைந்துமரயோடியபடி படிக்கிமறோம். இங்ம்க ்நம் செவிைடுக்கும் திறமைக்கும், ்கற்றுக்ச்கோள்ளும் 
திறமைக்கும், ைனைனைம் செய்யும் திறமைக்கும், புரிந்துச்கோள்ளும் திறமைக்கும், எழுதும் 
திறமைக்கும்தோன் மெோதமனைமய தவிர சுயைோ்க முடிசவடுப்பதற்்கோனை எந்த நிர்ப்பந்தமும் கிமடயோது. 
ஆனைோல், ெமூ்கச் சூழலில் அப்படி இல்மை. இதற்கு முந்மதய ்கோை்கட்டததுக்கு அப்படிமய 
ம்நசரதிரோனைது அது. ஒவ்சவோரு ்நோளும் சவவ்மவறு ைனிதர்்கம்ள ்நோம் எதிர்ச்கோள்்ள மவண்டியிருக்கும். 
விருப்பம் இருந்தோலும் இல்ைோவிட்டோலும் அவர்்கம்ளோடு பழ்க மவண்டியிருக்கும். அவர்்கள் ்நைக்குப் 
பணிப்பமதக் ம்கட்டுச் செய்ய மவண்டியிருக்கும். ்நோம் அவர்்களுக்கு மவமை தர மவண்டியிருக்கும். 
இந்த எல்ைோ இடங்்களிலும் ்நோம் சுயைோ்கச் சிந்திதது அதன்படி ்நடக்்க மவண்டிய மதமவ உள்்ளது. 
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மி்கப் சபரிய முடிசவடுக்கும் தரு்ணங்்கள் சதோடங்கி அன்றோடம் ்நடக்கும் ெோதோர்ண விடயங்்கள் வமர 
எனை அமனைததிற்கும் ்நம்முமடய அணுகுமுமறயும் மபச்சும் ்நடவடிக்ம்கயும் மி்க முக்கியப் பங்்கோற்றும். 
இதற்்கோனை அடிப்பமட என்னை சதரியுைோ? ெமூ்கம் பழகுதல்!

்நோம் அடிப்பமடயில் ெமூ்க உயிரி என்பதோல் ெமூ்கதமதோடு பழகியோ்க மவண்டியது மி்கமி்க அவசியம். 
ெமூ்கதமதோடு ஒன்று்கைக்்கோைல் தனிததிருக்்க முடியோது. அப்படிசயன்றோல், ெமூ்கதமதோடு எப்படி 
ஆக்்கப்பூர்வைோனை உறமவ வ்ளர்ததுக்ச்கோள்்ளப்மபோகிமறோம் என்பது பிறர் ்நைன் சதோடர்போனை ம்கள்வியோ 
என்று மதோன்றைோம். இல்ைமவ இல்மை, அதில் ்நம்முமடய ்நைனும் இருக்கிறது. ்நம் குடும்பததில், 
்நோம் பணியோற்றும் இடங்்களில், சபோது இடங்்களில் ெமூ்கதமத எப்படி எதிர்ச்கோள்கிமறோம் என்பது 
்நம்முமடய தனிப்பட்ட ைனை்நைனில் தோக்்கம் செலுததக்கூடிய விடயம்தோன். ்நம்மை ம்நோக்கி வரும் 
பிரச்சிமனைமயயும் ச்நருக்்கடிமயயும் ்நல்ை விதைோ்க எதிர்ச்கோண்மடோம் என்றோல் அது எந்த 
ச்நருக்்கடிமயயும் இைகுவோக்கும், ்நம்மையும் ைனை உம்ளச்ெலுக்கு ஆ்ளோ்கோைல் ்கோப்போற்றும். ஒரு 
வம்கயில் ெமூ்கதமதோடு பழ்க ்நோம் நிர்ப்பந்திக்்கப்படுகிமறோம் என்பமத உண்மை. ெமூ்கதமதோடு 
பழகுவமதசயல்ைோம் ்கற்றுக்ச்கோள்்ள முடியுைோ? நிச்ெயைோ்க முடியும்!

்நோம் ெமூ்கதமதோடு உமரயோடுவதற்்கோனை ்கருவியோ்க இருப்பது சைோழி. சைோழிமயப் பயன்படுததி 
ெமூ்கததுடன் உறவோடுவது அடிப்பமடயில் ஒரு ெமூ்கச் செயல்போடு என்பமத நிமனைவில் ச்கோள்மவோம். 
ஆ்க, ெமூ்கம் பழகுவதற்்கோனை முதல் படி சைோழிமயத திறமையுடன் ம்கயோள்வதற்குத தயோரோவதுதோன். 
சைன்சபோருள் துமற, ைோர்க்ச்கட்டிங் துமற, உயர் பதவி்கள், சவளி்நோட்டு மவமைவோய்ப்பு 
மபோன்றவற்றுக்கு ஆங்கிைம் இன்றியமையோதது. பை ம்நரங்்களில், ்நம்முமடய திறமைமயவிட 
சைோழிப் புைமை ்நம்மைக் ்கோப்போற்றிவிடும். எனைமவ, சைோழிமயக் ்கற்றுக்ச்கோள்வதற்்கோனை 
சைனைக்ச்கடல் மி்கமி்க அவசியம். ்நல்ை உச்ெரிப்பு, தடுைோற்றமில்ைோத மபச்சு மபோன்றமவசயல்ைோம் 
மவமையில் உச்ெம் ம்நோக்கிச் செல்வதற்்கோனை ஆதோர அம்ெைோகும்.

வாசிப்பு எனும் ஆயுதம்

ஒருமவம்ள, ஆங்கிைம் மதமவப்படோத சூழலில் ்நைக்்கோனை பணி வோய்ப்பு அமைந்துவிடுகிறது 
என்று மவததுக்ச்கோள்மவோம். ்நோன் அன்றோடம் தமிழ்தோன் மபசுகிமறன், பள்ளி ்கல்லூரி்களில் 
அமதததோன் படிததிருக்கிமறன், பிறகு என்னை என்று மதோன்றுகிறதோ? ்நைக்குப் பழகிய சூழலில் 
மபசுவதும், சபோது இடங்்களில் மபசுவதும் ஒன்றல்ை. வீட்டில் ்நன்றோ்க வோயோடுபவர்்க்ளோ்க ்நோம் 
இருக்்கக்கூடும். சபோது இடததிலும் அலுவை்கததிலும் ்நோன்ம்கந்து மபர் கூடியிருக்கும் இடங்்களிலும் 
அமத வோயோடும் திறமை எடுபடோைல் மபோ்கைோம். ஆ்க, சைோழியில் புைமையுடன் இருப்பது ைட்டும் 
முக்கியைல்ை. இங்ம்க மதமவப்படுபமவ, தன்னைம்பிக்ம்கயும் நிமைமை்கம்ள அனுெரிததுப் மபோகும் 
தன்மையும். ்நோம் தன்னைம்பிக்ம்கயுடன் ெமூ்கதமத எதிர்ச்கோள்்ள மவண்டுசைன்றோல் சைோழியில் 
புைமைமயோடு இருப்பதுமபோல் சிந்தமனையிலும் புைமைமயோடு இருக்்க மவண்டும். சிந்தமனைமய 
வலுவோக்்க உதவும் ஆற்றல்மிக்்க ஆயுதம் — வோசிப்பு. 

்நம் உடலுக்குத மதமவயோனை ஊட்டச்ெதமத அன்றோடம் எடுததுக்ச்கோள்வமதப் மபோை ்நம் 
சிந்தமனைக்கும் ைனைதுக்கும் மதமவயோனை ஊட்டச்ெதமதயும் அன்றோடம் எடுததுக்ச்கோள்்ள மவண்டும். 
அதோவது, வோசிப்மப ்நம் அன்றோடததின் பகுதியோ்க மவததுக்ச்கோள்்ள மவண்டும். முதலில், ்நம் பணிச் 
சூழலுக்குத மதமவயோனை துமற ெோர்ந்தவற்மற வோசிக்்கைோம். பிறகு இைக்கியம், சபோரு்ளோதோரம், 
வரைோறு, அரசியல் எனை சவவ்மவறு வோசிப்பு்கம்ள அததுடன் இம்ணததுக்ச்கோள்்ளைோம். மி்க 
முக்கியைோ்க, ்நோளிதழ் வோசிப்பு. அன்றோடம் ஒன்றுக்கும் மைற்பட்ட ்நோளிதழ் வோசிப்மப 
மவததுக்ச்கோள்ளுங்்கள். ்நம்மைச் சுற்றி என்னை ்நடக்கிறது என்று சதரிந்துச்கோள்வதும், 
எமவசயல்ைோம் ்நம்மை இயக்கிக்ச்கோண்டிருக்கின்றனை என்று சதரிந்துச்கோள்வதும் மி்கவும் 
முக்கியம். எல்ைோவற்றுக்கும் மைைோ்க, இமவசயல்ைோம் ஒன்றுக்ச்கோன்று பங்்களிக்்கக்கூடியமவ. 
இைக்கிய வோசிப்பும், அரசியல் வோசிப்பும், வரைோற்று வோசிப்பும், ்நோளிதழ் வோசிப்பும் ்நம் அன்றோடததுக்கு 
எப்படிப் பயன்படுகிறது என்பமத ்நோம் உ்ணர்ந்துச்கோள்்ளத சதோடங்கிவிட்மடோம் என்றோல் பிறகு 
யோரோலும் அவ்வ்ளவு எளிதில் ்நம்மை அமெததுப்போர்க்்க முடியோது. 
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இததம்கய வோசிப்பு இல்ைோைல் மபோனைோல் ெமூ்கததுடன் முமறயோனை ஒட்டுதல் இல்ைோைல் 
ெமூ்கததிலிருந்து தனிமய பிரிந்து மபோய்விடக்கூடிய ஒரு சூழல் உருவோகிவிடைோம். அமத ம்நரததில் 
சவறும் புதத்கப் புழுவோ்கச் சுருங்கிவிடுதலும் ெரியன்று. இன்மறய இம்ளஞர்்கள் குடும்பததிலும் 
ெமூ்கததிலும் ச்நருக்்கமில்ைோைல் இருக்கிறோர்்கள் என்ற மபச்சு உள்்ளது. அமதமபோல் மைதோனை 
விம்ளயோட்டு்கம்ள விட்டு சபரும்போைோனை இம்ளஞர்்கள் விைகிவிட்டோர்்கள். இந்த இரண்டிலும் 
்கவனைம் ச்கோள்ளுங்்கள். மைதோனை விம்ளயோட்டு்கம்ளப் பழகிக்ச்கோள்ளுங்்கள். அது மி்கப் சபரிய 
ஆசுவோெம் ைற்றும் புதது்ணர்ச்சி தரும் செயல்போடு என்பமத உ்ணர்ந்துச்கோள்ளுங்்கள். வோசிப்மபப் 
மபோல் விம்ளயோட்டும் வெப்பட்டுவிட்டோல் நிமனைததோலும் விட்டுவிட முடியோத அ்ளவு ச்கட்டியோ்க 
்நம்மைப் பற்றிக்ச்கோள்ளும். ்நைக்குக் கிமடக்கும் ம்நரதமதப் பயனுள்்ள வழியில் செைவிட புதத்க 
வோசிப்பும் மைதோனை விம்ளயோட்டும் உதவும் என்பமத ைறந்துவிடோதீர்்கள். 

ஒவ்சவோரு ைனிதரும் இன்சனைோரு ைனிதமர ஏமதோ ஒருவம்கயில் ெோர்ந்து வோழ 
மவண்டியதிருக்கிறது என்பதுதோன் ெமூ்கததின் அடிப்பமடக் ்கட்டமைப்பு. ஆ்கமவ, ைனிதர்்கள் 
ஒருவமரோடு ஒருவர் அன்புடனும் ஆதரவுடனும் ்நடந்துச்கோள்்ள மவண்டும் என்பமத ெமூ்கததின் 
எதிர்போர்ப்பு. அந்தச் ெமூ்கததின் ஓர் அங்்கம்தோன் குடும்பம். குடும்பததின் ஓர் அங்்கம் நீங்்கள். 
எனைமவ நீங்்களும் ெமூ்கததின் ஓர் அங்்கம். ்நைக்கு அன்பு கிமடக்்க மவண்டுைோனைோல், ்நோமும் 
அன்மப சவளிப்படுதத மவண்டும். அப்படி சவளிப்படுததும்மபோது, ்நோம் ்நைது குடும்பச் சூழலிலும் 
பணிச் சூழலிலும் ெமூ்கச் சூழலிலும் ஆசுவோெம் ச்கோள்்ள முடியும்.  

ம்கமபசியும் ்கணினியும் சதோழில்நுட்பமும் ்நைக்குத மதமவயோனை எல்ைோ வெதி்கம்ளயும் 
தந்துவிடோது. ைனைம் மெோர்வுச்கோள்ளும் ெையததில் ெோய்ந்துச்கோள்்ள மரோபோட்மடவிட ரததமும் 
ெமதயுைோனை ெ்க ைனிதமர மதமவ என்பமத ்நோம் ைறுக்்க முடியுைோ என்னை? அந்த ைனிதர் குடும்ப 
உறவோ்கமவோ, புரிதல் ச்கோண்ட ்நண்பரோ்கமவோதோமனை இருக்்க முடியும். அப்படிப்பட்ட உறமவயும் 
்நட்மபயும் தும்ணயோக்கிக்ச்கோள்தலும் அவசியம். 

ஆ்கமவ, நூல்்கம்ள வோசிப்மபோம், ைனிதமர ம்நசிப்மபோம், ெமூ்கததுடன் உறவோடுமவோம்!

நன்றி: த.ராென், ஊ்டகவியலாைர்


