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FOREWORD
This eBook is meant to be a guide and resource to the thousands of  

students who complete their 12th standard  and are on the threshold of  
pursuing higher studies. As more and more young people are seeking jobs, it is 
important to choose a course of study that provides job opportunities.

We thank the Greater Chennai Corporation for their approval and  
cooperation in helping to share this online resource with the students of the  
32 Greater Chennai Corporation High Schools.

The book covers a diverse range of subjects, who can opt for them, where  
to study, fee structure and job opportunities for each course. Not many are  
aware of courses that can be studied without fees or reduced fee  
structure. Information on such courses has been provided. Vocational courses,  
industrial training and even options to start working after completing 10th or 12th  
standards are also included. 

The eBook has been designed with a desire to reach out to the thousands of 
students who require guidance on what to study for gainful occupation. It has 
been structured to make navigation and search easy with quick links to courses. 
A flowchart has been added as a quick reference to what courses a student is 
eligible to study, based on the subjects studied in the 12th standard.

We would like to thank Mr G Sakthivel Murugan and Mr ‘Chutti’ Ganesan 
for compiling, formatting and designing this valuable resource for students. 
They displayed immense cooperation and patience with the many changes  
we have suggested at frequent intervals.  

We hope that students using this eBook will find it helpful and look  
forward to receiving their feedback.

President Secretary
Javanthi Singaram Sandhya Jaichandren

September 2021



           வாழ்த்து்ர...
தற்பாது கற்றல் முர்ற பபரிய அளவில் மாற்றம் கண்டுளளது. 

்ேரலோய்ப்பு சநரதையில் ்பாட்டிகள அதிகரித்துளளன. இநதை நிரலயில் 
பிளஸ் டூ  படிககும் மாைேரகள உயரகல்விககு பசல்லும்்பாது சிநதித்து 
முடிபேடுகக ் ேண்டியது அேசியமாகி்றது. தைற்பாது பன்னிைண்்ாம் ேகுப்பு 
படிககும் மாைேரகளுககு உதைவும் ேரகயில் உயரகல்விககான ோய்ப்புகரளயும், 
எதிரகால ் ேரல ோய்ப்புகரளயும் ேழிகாட்டும் ேரகயில் ‘+2-விறகுப் பி்றகு 
என்ன படிககலாம்? எப்படி பெயிககலாம்’ என்்ற பயனுளள ேழிகாட்டி நூரலத் 
தையாரித்துள்ளாம். 

 மாைேரகள உயரகல்வி குறித்து ் யாசிககும்்பாது மருத்துேம், பபாறியியல், 
அறிவியல்,  பி.காம், சட்்ம், விஷுேல் கம்யூனிக்கஷன் என ஏைாளமான 
ோய்ப்புகள குவிநதுகி்ககின்்றன. இதில் மாைேரகள ஆரேத்துககும், 
தி்றரமககும் சோலாக உளள படிப்புகரளத் ் தைரநபதைடுககலாம். மாைேரகளின் 
ஆரேத்ரதை ஆககப்பூரேமாக மாறறும் ேல்லரம பர்த்தைது கல்லூரிகள. கல்லூரி 
படிப்ரபயும், கல்லூரிரயயும் எவோறு ் தைரநபதைடுப்பது என்பதில் ஆைம்பித்து 
ஒவபோரு படிப்பிலும் உளள  ்ேரல ோய்ப்புகள குறித்தும்  விரிோக 
விேரிககப்பட்டுளளது.

இநதைக ரக்யட்டில் உளள கட்டுரைகரளத் பதைாகுத்து ேழங்கிய 
பசய்தியாளர ஞா. சகதி்ேல் முருகன் அேரகளுககும், ஒருங்கிரைப்புப் பணிரய 
்மறபகாண்் ‘சுட்டி’ க்ைசன் அேரகளுககும் நன்றி பதைரிவித்துகபகாளகி்்றாம்.

இநதைப் புத்தைகம் மாைேரகளுககுப் பபரிய அளவில் உதைவும் என 
நம்புகி்்றாம். உயரகல்விககுள நுரழய உளள அரனேருககும் எங்களது 
ோழ்த்துகள.
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9.5 ஆய்ேக ்ேரல ோய்ப்புககு உகநதை ரமக்ைாபயாலஜி 79

9.6 ்ேகமாக ேளரநது ேரும் உைவு மறறும் ஊட்்ச்சத்துத் துர்ற 81



9.7 இயறபியல்துர்றப் படிப்பு 83

9.8 ்ேதியியல் துர்றப் படிப்பு 84

9.9 தைாேைவியல் துர்றப் படிப்பு 86

9.10 விலங்கியல் துர்றப் படிப்பு 87

9.11 நீங்களும் ஆகலாம் ்மத்தை்மட்டிஷியன்! 88

10. ேணிகவியல் �டிபபுகள் 89

     10.1 பி.காம்., பி.பி.ஏ., படிப்பில் என்ன பசால்லிகபகாடுககப்படுகி்றது? 89

10.2 உதைவித்பதைாரகயு்ன் சி.ஏ. படிககலாம் 91
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11.2 ோய்ப்புகள நிர்றநதை சமூகப் பணி படிப்பு 101

11.3 ேளரநது ேரும் டிரசன் துர்ற 102

11.4 ஓவியக கரலயில் ஆரேம் உளளேரகளுககு கவின்கரலக கல்லூரி 104

11.4.1 ்பஷன் ப்கனாலஜி 105

11.4.2 உ்றகல்வி 105

11.5 ஊ்கத்துர்றயில் முன்்ன்ற விஷுேல் கம்யூனிக்கஷன் 106

11.6 இதைழியல் படிப்பும் ்ேரல ோய்ப்பும் 108
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Courses on the Basis of Subject Group Studied in 12th Standard
+2 பாடப்பிரிவின் அடிப்படடயில் உயர்கல்வி படிப்புக்கான வாய்ப்பு்கள்

Subjects Studied

Mathematics,  
Physics, Chemistry,  
Computer Science 

Engineering
Sciences Medicine, 

Paramedical Courses

Siddha,  
Ayurvedic,  

Naturopathy,  
Unani 

BSc

Statistics 

Botany,

Agriculture,

BE/BTech

Mathematics, 
Physics, Chemis-

try, Biology 

Physics, Chemistry, 
Biology, Computer 

Science

பாடப்பிரிவுகள்

Nursing,
Physiotherapy,

Pharmacy

MBBS & BDS
BVSc

Mathematics,
Physics,

Chemistry,
Biomedical

Bioinformatics,
Marine Engineering 

Architecture

Computer Science,

BCA

Fisheries

Biochemistry
Microbiology,

Biotechnology, 
Zoology,

Plastic Technology

Paramedical 
Diploma & 

Certificate Courses
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Courses on the Basis of Subject Group Studied in 12th Standard
+2 பாடப்பிரிவின் அடிப்படடயில் உயர்கல்வி படிப்புக்கான வாய்ப்பு்கள்

Mathematics, 
Commerce, 
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Economics

BCom,
BA Economics
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Communication
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BBA /BBM Design

Catering & 
Hospitality

Accountancy  

Commerce,  
Accounts,  

Economics,  
Computer Science 

Any Group
(Science or 

Commerce or Arts)

பாடப்பிரிவுகள்

Geography & Geology

Food and Nutrition

BCA

ICS

CA,
ICWA,

Community 
College

Polytechnic Courses

ITI



+2 -விறகுப் பி்றகு என்ன படிககலாம்? எப்படி பெயிககலாம்...
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1. எதிர்கால வாழ்க்்கககு உதவும் உயர்கல்வி

‘செய்திகளை மூளைக்குள் திணிப்பதல்ல கலவி. 
வாழக்ளகளை வைப்படுத்துகின்ற, மனிதளை 
உருவாக்குகின்ற, குணத்ளத மமம்படுத்துகின்ற, 
கருத்துகளை ஜீரணம செய்ைத்தக்க கலவிமை நாம 
மவண்டுவது’ எனகி்றார் சுவாமி விமவகாைநதர். 
்பட்டஙகளும, மதிபச்பண்களும உஙகளுள்டை 
தனித்தி்றளமக்கு அள்டைாைமாக இருக்க்லாம. 
ெமூகத்துக்குப ச்பாறுபபுள்ைவர்கைாக, மவள்ல 
வாய்பபு உள்ைவர்கைாக, ெம்பாதிப்பவர்கைாக 
இருக்கி்றார்கைா  என்பமத அள்டைாைமாகப 
்பார்க்கப்படுகி்றது. 

ப�ாருளடக்க �க்கததுக்கு பசல்ல
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         கூகுள் நிறுவனத்தின் சி.இ.ஓ-வாக இருக்கும் 
சுந்தர்பிச்சை கல்லூரியில் மெட்ரியாலஜி படிப்பத்்தான் படித்்தார். 
படிக்கும்்பா்்த கூகுள் நிறுவனத்தில் ் வ்லக்குச ் சைர 
்வண்டும் என்்ற எண்்ணத்தில் படிக்கவில்்ல.  
அப்பாது கூகுள் என்்ற நிறுவனமும் ம்தாடஙகபபடவில்்ல.  
நல்ல கல்வி நிறுவனத்தில் படித்்த்தால் உயர்ந்த  
இடத்துக்குச் சென்றிருக்கிறார. 

பிைஸ் டூ முடித்தவு்டன கலலூரியில மெர்நது விட்டால ம்பாதும. 
நிசெைம மவள்ல கிள்டத்து விடும என்ற நமபிக்ளகயு்டன மாணவர்கள் 
வ்லம வருகி்றார்கள்.  கலலூரி ்படிபள்ப முடிக்குமம்பாது எநதைவுக்குக் 
கலவிளை உள்வாஙகி இருக்கி்றார்கள் என்பதும, கலலூரி ்படிபபு 
மாணவர்களை எநதைவுக்கு மமம்படுத்தி இருக்கி்றது என்பதுமதான 
அடுத்த நிள்ல உைர்வுக்காை அைவுமகால. கலலூரியில மெர்நது ்படிபபில 
கவைம செலுத்தி்ட மவண்டும. அரிைர் இல்லாமல ஒவசவாரு 
செமஸ்்டரிலும அதிக மதிபச்பண்கள் ச்பற்றி்ட மவண்டும.

்பனைாடடு நிறுவைஙகள் மவள்ல வாய்பபு வழஙகுமம்பாது கலலூரி 
்படிபபில அரிைர் இல்லாமல மதர்சசி ச்பற்றிருக்கி்றார்கைா என்பளத 

ப�ாருளடக்க �க்கததுக்கு பசல்ல
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முதனளமைாகக் கவனிக்கி்றார்கள். மமலும, எவவைவு ெதவிகித 
மதிபச்பண் ச்பற்றிருக்கி்றார்கள் என்பளதயும ்பார்க்கி்றார்கள்.

நீஙகள் அடுத்தடுத்து முனமை்ற மவண்டுமாைால உஙகைது ்படிபபில 
கவைம செலுத்தி்ட மவண்டும. ்படித்து முடித்தவு்டன மவள்ல 
வாய்பள்பப ச்ப்ற எனை செய்ை மவண்டும எனறு மைாசியுஙகள். 
கூடுத்லாகச ொனறிதழ ்படிபபுகள் அல்லது ்பட்டைப ்படிபபுகள் 
இருநதால அதில மெர்நது உஙகைது தி்றளமளைப ்படள்டத் தீடடுஙகள். 

டிஜிட்டலசதாழிலநுட்பக் கா்லத்தில வாழவதால  உஙகைது துள்ற 
ொர்நத தகவல சதாழிலநுட்ப விஷைத்ளதக் கற்றுக்சகாள்வதில ஆர்வம 
காடடுஙகள். உஙகைது ்படிபபு ொர்நத விஷைஙகளில அதிகக் கவைம 
செலுத்துஙகள். 

ச்பற்ம்றார்கள் எவவைவு கஷ்டப்படடு உஙகளைப ்படிக்க 
ளவக்கி்றார்கள் என்பளத ம்றநது வி்டாதீர்கள். நீஙகள் ்பள்ளியில 
்படிக்குமம்பாதும, கலலூரியில ்படிக்குமம்பாதும அரசு உஙகளுக்காக 
ஏராைமாகச செ்லவு செய்கி்றது என்பளத   நிளைவில சகாள்ளுஙகள்  
இது உஙகளுள்டை வாழக்ளகளை முனமைற்றுவதற்காக மடடுமம! 
முனமைறுமவாம...ெமூகத்ளதயும, நாடள்டயும முனமைற்றுமவாம!   

ப�ாருளடக்க �க்கததுக்கு பசல்ல
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2. சிறநத ்கல்வி நிறுவ்னத்்த 
ததரவு ஜெயவது எப்படி?

கலலூரிப ்படிபள்ப ஒரு முள்றதான ்படிக்கபம்பாகிம்றாம. அதைால 
சி்றநத கலவி நிறுவைஙகளில ்படிக்க மவண்டும. 

 சி்றநத கலவி நிறுவைஙகளைத் மதர்நசதடுத்துப ்படிக்குமம்பாது 
உஙகளின சவற்றி வாய்பபும கூடும. 

 தரமற்்ற கலவிைால நல்ல மவள்ல வாய்பபு கிள்டக்காது.  ச்பாருைாதார 
இழபபும, கா்ல விரைமும ஏற்்படும. இதைால மாணவர்களின 
கைவுகளும, எதிர்்பார்பபுகளும சிளதை வாய்பபுள்ைது.  

ஆளகைால, உைர்கலவி ்படிக்கச செலலுமம்பாது, நல்ல 
கலலூரிளையும விருமபும ்படிபள்பயும மிகுநத கவைத்து்டன மதர்வு 
செய்வது நல்லது. 

ப�ாருளடக்க �க்கததுக்கு பசல்ல
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மாணவர்களின எதிர்கா்லத்ளதத் தீர்மானிப்பதில கலலூரிகளின 
்பஙகு அதிகம.  நல்ல கலலூரிளையும, ்படிபள்பயும மதர்நசதடுக்குமம்பாது 
உைர்கலவி சவற்றிகரமாைதாக அளமயும. 

ொதளைைாைர்கள் ்ப்லரும, ‘நான இநதக் கலலூரியில ்படித்ததால 
தான முனமைறிமைன’ எனறு சொலவார்கள். அநதைவுக்கு 
வாழக்ளகளைத் தீர்மானிக்கும முக்கிைமாை ஒன்றாக இருக்கி்றது 
கலலூரிப  ்படிபபு. கலலூரிளைத் மதர்வுசெய்யுமம்பாது கவனிக்க 
மவண்டிை  முக்கிை விஷைஙகள்:  

2.1 நிபுேததுேக் கல்லூரிகள்

ஒரு சி்ல கலலூரிகள் சதாழிலநுட்பம, மம்லாண்ளம, ச்பாருைாதாரம 
எைப ்ப்ல துள்ற ொர்நத நிபுணத்துவத்ளதப ச்பற்றுள்ைை. 
உதாரணத்துக்கு, செனளை மகாடடூர்புரத்தில உள்ை ‘சமடராஸ் 
ஸ்கூல ஆஃப எக்கைாமிக்ஸ்’ கலலூரி, ச்பாருைாதாரப ்படிபபில 
நிபுணத்துவம ச்பற்்றது.

 அள்டைாரில உள்ை  செனளை ஐ.ஐ.டி-யும அண்ணா 
்பலகள்லக்கழகமும சதாழிலநுட்பக் கலவியில ச்பைர் ச்பற்்றளவ.  

செனளையில உள்ை மருத்துவக் கலலூரிகள்  மருத்துவத் துள்றயில  
தனி அள்டைாைம சகாண்்டளவ. ஆக, எத்தளகை துள்றயில 
நிபுணத்துவம ச்பறுவது எனறு முடிசவடுத்து நிபுணத்துவம ச்பற்்ற 
கலலூரியில மெர்வது சி்றபபு.
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2.2. பிர�லமான கல்லூரிகள்

உஙகள் ்பகுதியில உள்ை ஒரு சி்ல கலலூரிகள் ஏற்சகைமவ நல்ல 
கலலூரி எனும ச்பைளரப ச்பற்றிருக்கும. அநதக் கலலூரிளை ந்டத்தும 
மம்லாண்ளம அளமபபு சி்றப்பாைதாக இருக்கும. ம்பராசிரிைர்கள் 
அனு்பவம சகாண்்டவர்கைாக இருப்பார்கள். அஙகுப ்படித்த 
முனைாள் மாணவர்கள் உைர்ச்பாறுபபில இருப்பார்கள். ்ப்ல ம்பர் 
சவளிநாடடில மவள்ல வாய்பள்பப ச்பற்றிருப்பார்கள். கலவிக் 
கட்டணம மிகக் குள்றவாக இருக்கும. 

ப�ாதுோக, மாேேரகள் ்நலனில் அக்க்ற பசலுததும் ்நல்ல கல்லூரிக்ளத 
வதரநபதடுததுச் வசரேது உயரவுக்கு ேழிகாட்டும். 

ஒரு சி்ல கலலூரிகள் பிர்ப்லமாை பிரமுகர்கைால ந்டத்தப்படுவதாக 
இருக்க்லாம. இத்தளகை கலலூரிகளில ்பலகள்லக்கழகத் மதர்சசி 
விகிதம எப்படி உள்ைது என்பளத அறிநது மெர்வது நல்லது.

 ்நல்ல கல்வி நிறுேனத்தத வதரநபதடுதது எநதப பிரிவில் �டிததாலும் 
வே்ல ோயப்�ப ப�றமுடியும்.

2.3 கல்லூரியின் சுறறுச்சூழலும் 
ஆன்்லன் ேகுபபுகளும்

ச க ா ம ர ா ை ா  அ ள ்ல 
சதா்டர்நது சகாண்ம்ட 
இருப்பதால ,  ஆனள்லன 
வகுபபுகள் தவிர்க்க முடிைாத 
ஒன்றாகி விட்டது. 

	ஆனள்லன வகுபபுகளை 
வழஙகுவதற்காை  கட்டளமபபு 
வெதிகள் கலலூரிகளில 
உ ள் ை ை வ ா  எ ன ்ப ள த 
அவசிைம கவனிக்கவும. 

	கலலூரிச மெர்க்ளகக்கு 
விண்ணபபிக்குமம்பாமத கலலூரியின சுற்றுசசூழள்லயும கலலூரியில 
உள்ை வெதிகளையும விொரிக்க மவண்டும. 

	கலலூரிகளில ஆய்வகஙகள், நூ்லகம, இன்டர்சநட வெதி, கழிபபி்ட 
வெதி, தண்ணீர் வெதி ம்பான்றை இருக்கும. ஆைால, அளவ 
முள்றைாகப ்பராமரிக்கப்படுகின்றதா என்பளதயும விொரியுஙகள்.
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2.4. முன்னாள் இ்ந்நாள் மாேேரகளின் ஆவலாச்ன  

நீஙகள் மெர நிளைக்கும கலலூரியில ்படித்த முனைாள் 
மாணவர்களி்டமும ,  தற்ம்பாது ்படித்துக்சகாண்டிருக்கும 
மாணவர்களி்டமும கலலூரியின செைல்பாடுகள் குறித்து தீர 
விொரியுஙகள். 

 நீஙகள் ஆம்லாெளை ச்பறும முனைாள் மாணவர்கள் நன்றாகப 
்படிக்காதவர்கைாக இருநதால, அவர்களின ஆம்லாெளைகள் 
உஙகளைக் குழப்பக்கூடும. ஆளகைால, குறிபபிட்ட கலலூரியில ்படித்த 
சவற்றிைாைளர அள்டைாைம கண்டு அவரின ஆம்லாெளைளைப 
ச்பறுஙகள். இநத ஆம்லாெளை உஙகளுள்டை எதிர்கா்லத்துக்கும, 
கலலூரி  வாழக்ளகக்கும மிகவும உதவிைாக அளமயும. 

2.5. கல்லூரி தகேல் புததகத்த ஒபபீடு பசயயுஙகள்

கலலூரிக்கு விண்ணபபிக்குமம்பாது கலலூரி குறித்த தகவல அ்டஙகிை 
புத்தகம வழஙகப்படுவது வழக்கம.  இநதத் தகவல புத்தகத்தில

 கலலூரி எபம்பாது சதா்டஙகப்பட்டது, குறிபபிட்ட ்பா்டபபிரிவு 
எபம்பாது சதா்டஙகிைார்கள், ்பா்டபபிரிவிற்கு உரிை அனுமதி 
ச்பற்றிருக்கி்றார்கைா?

	கலலூரி நிர்வாகிகள் குறித்த விவரஙகள் 

	கலலூரியில ்பணிைாற்றும ம்பராசிரிைர்கள், கலலூரியில உள்ை 
வெதிகள் எைக் கலலூரியின  விவரஙகள் அளைத்ளதயும சதாகுத்து 
வழஙகியிருப்பார்கள்.  

நீஙகள் விண்ணபபிக்கும கலலூரிகளின தகவல புத்தகஙகளில உள்ை 
விவரஙகளையும மற்்ற கலலூரியின விவரஙகளையும ஒபபிடடு, எநதக் 
கலலூரியில எனசைனை வெதிகள் உள்ைை என்பளதக் கண்்டறியுஙகள். 

2.6. விளம்�ரமும் வகம்�ஸ் இண்டரவியூவும்!

எஃப.எம விைம்பரமாகடடும, தற்ம்பாது கலலூரியில மவள்ல 
்பார்க்கும ்பணிைாைர்கைாகடடும, எஙகள் கலலூரி நல்ல கலலூரி 
எை ஏகத்துக்கும கலலூரி குறித்த நல்ல இமமளை உருவாக்குகி்றார்கள். 

ஒரு சி்ல கலலூரிகமைா, எஙகள் கலலூரியிலிருநது 1500 ம்பர் 
மவள்ல வாய்பபு ச்பற்றுள்ைைர், 2000 ம்பர் மவள்ல வாய்பபு 
ச்பற்றுள்ைைர் எனறு விைம்பரம செய்கின்றைர். 10 ஆண்டுகளுக்கு 
முனபு மகம்பஸ் இன்டர்வியூ ந்டத்தப்பட்டளதமை ச்பரும ொதளைைாக 
விைம்பரம செய்கி்றார்கள். இவற்றில எல்லாம மைஙகாமல தீர 
விொரித்துச மெர்வது நல்லது. 
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2.7. இ்ேயததின் உதவி்ய ்நாடுஙகள்

உஙகளுள்டை கலவி ொர்நத ெநமதகஙகளுக்கு இளணைத்தின 
உதவிளை நா்ட்லாம. ்பலமவறு இளணை தைஙகள், கலவி நிறுவைஙகள் 
குறித்தும ்பா்டபபிரிவுகள் குறித்தும ்பலமவறு தகவலகளை வழஙகி வருகின்றை. 
தகவலகளின உண்ளம தனளமளை அறிநது கலலூரிகளில மெர்லாம.

2.8. கட்டேச் சலு்க ேழஙகும் கல்லூரிகள்!

ஒரு சி்ல கலலூரிகள் ்பனனிரண்்டாம வகுபபில 90 அல்லது 80 
ெதவிகிதத்துக்குக் கூடுத்லாக மதிபச்பண் ச்பற்றிருநதால கலவிக் 
கட்டணம செலுத்த மவண்டிைதிலள்ல, ம்பருநதுக் கட்டணம செலுத்த 
மவண்டிைதிலள்ல என்ற விைம்பரமும செய்கின்றை. 

மாணவர்கள் மெர்க்ளக இல்லாமல இருக்கும கலலூரிகளில 
சி்லவற்றில இத்தளகை விைம்பரத்ளதச செய்கின்றை. இநதக் 
கலலூரிகளில கட்டணச ெலுளக மடடுமதாைா அல்லது 
கற்றுக்சகாடுப்பதும ெலுளக அைவி்லா என்பளதயும விொரியுஙகள். 

2.9. நிபுேரகளின் ஆவலாச்ன்யப 
ப�றுஙகள்

தற்ம்பாது கலலூரிகள் மற்றும 
்பா்டபபிரிவுகள் குறித்து நிபுணர்கள் 
்ப்லரும ஆம்லாெளை வழஙகுகின்றைர்.   
இ வ ர் க ளி ன  ஆ ம ்ல ா ெ ள ை க் 
கூட்டஙகள்  இளணைத்திலும 
ந்டத்தப்படுகின்றை. அவற்றில 
க்லநதுசகாண்டு குறிபபிட்ட துள்ற 
குறித்தும, கலலூரிகளின நிள்ல 
குறித்தும ஆம்லாெளை ச்ப்ற்லாம. 

2.10. மாேேரகள் வசரக்்கயில் பேளிப�்டததன்்ம

தமிழநாடடில உள்ை மருத்துவக் கலலூரிகளிலும, ச்பாறியிைல 
கலலூரிகளிலும மெர அரசு கவுனெலிங ந்டத்துகி்றது. அறிவிைல மற்றும 
கள்லக் கலலூரிகளில மெர  ஆனள்லன கவுனெலிங முள்றளை 
அறிமுகப்படுத்த அரசு திட்டமிடடுள்ைது. ஆளகைால மாணவர் 
மெர்க்ளக குறித்த விவரஙகள் சவளிைாகி்றதா என்பளத  கவைமாகப    
்பார்க்க மவண்டும.  ச்பரும்பா்லாை தனிைார் கலலூரிகளில 
மாணவர்கள் மெர்க்ளகயில சவளிப்பள்டத்தனளம இருப்பதிலள்ல. 
சவளிப்பள்டத்தனளமமைாடு மாணவர்கள் மெர்க்ளக ந்டத்தப்படும 
கலலூரிகளில மெர்வமத நல்லது.  
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3. ்கல்லூரிப் படிப்்பத் ததரவு ஜெயயும் 
தபாது ்கவனிக்க தவண்டிய விஷயங்கள்
இைநிள்ல ்பட்டப்படிபபில விருப்பமாை துள்றகளைத் 

மதர்நசதடுத்தால சு்ல்பமாை சவற்றிளைப ச்ப்ற்லாம. ஆைால, சி்ல 
விஷைஙகளை  முனகூடடிமை சிநதிப்பது நல்லது. 

3.1 முதலில் முடிஜவடுக்க தவண்டிய விஷயங்கள்

	உங்களுககுப் பிடித்தை ஆரேமுளள துர்ற எது? 

	பதைாழில் படிப்பா அல்லது பதைாழில் சாைா படிப்பா? 

	்சை விரும்பும் படிப்பின் எதிரகாலம் எப்படி இருககும்?

	என்பனன்ன மாதிரியான ோய்ப்புகள உளளன?

	கலநதைாய்வு மூலம் ்சரகரகயா அல்லது தைனி்ய விண்ைப்பிகக 
்ேண்டுமா?

	படித்து முடித்தைவு்ன் ் ேரலயா அல்லது உயரகல்வியா? 

	கல்விககான கட்்ைம் எவேளவு?

	கல்லூரிப் படிப்ரப முடிப்பதைறகு எவேளவு பசலோகும்?

 ் ேரல ோய்ப்ரபப் பப்ற சான்றிதைழ் படிப்புகள உளளனோ?

	விண்ைப்பித்தை உ்ன் கல்லூரியில் இ்ம் கிர்ககுமா அல்லது  
்பாட்டிகள உளளதைா?

	உதைவித்பதைாரக கிர்ககுமா? கல்விக கட்்ைத்தில் சலுரக உண்்ா?

மமற்கண்்ட மகள்விகளுக்குத் சதளிவாை ்பதிலு்டன கலலூரிளைத் 

மத்ட ஆரமபிப்பது நல்லது.

ச்பாறியிைல, மருத்துவம, ்பாராசமடிக்கல, ெட்டம, மம்லாண்ளம, 
ஃம்பஷன, ஆர்க்கிச்டக்ெர், கள்ல அறிவிைல ்படிபபுகள், வடிளமபபு 
(Design), இதழிைல, திளரப்ப்ட துள்றக்குச செலவதற்காை ஏராைமாை 
்படிபபுகளும உள்ைை.
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ப�றவறாரகள் மறறும் ்நண்�ரகளின் ேறபுறுததலால் எநதப �டிப்�யும் 
வதரநபதடுக்காதீரகள்.

மாணவர்கள், தஙகளுள்டை ்ப்லத்ளதயும ்ப்லவீைத்ளதயும அறிநது 
ெரிைாை ்படிபள்பத் மதர்வுசெய்ை மவண்டும. 

3.2 உயர்கல்விக்கா்ன வாயப்பு்கள் 

+2 ேகுப்பில் பபாதுோக நான்கு பிரிவுகளில் மாைேரகள படித்திருப்பாரகள. 

1. கணிதைம், இயறபியல், ் ேதியியல், உயிரியல் அல்லது கணினி அறிவியல்.  

2. கணிதைப் பா்த்திறகுப் பதிலாக, தைாேைவியல் மறறும் விலங்கியல் பா்ப் 
பிரிவுகள. 

3. கைககுப் பதிவியல், பபாருளாதைாைம், ேணிகவியல்,  
ேைலாறு பா்ங்கரளக பகாண்் பிரிவுகள.

4. பதைாழில்படிப்புகள (போ்கஷனல் ் காரஸ்) எடுத்து படிப்பேரகள.

்மறகண்் பிரிவுகளின் அடிப்பர்யி்ல்ய எநதைப் படிப்பில் ்சரேது 
என்பரதை முடிபேடுககலாம். உதைாைைத்துககு முதைல் பிரிவில் உயிரியல் 
பா்த்ரதைப் படித்தைேரகளுககு மருத்துேம், பபாறியியல் என எநதைப் பிரிரே 
்ேண்டுமானாலும் ் தைரநபதைடுககலாம்.  மூன்்றாேது பிரிரேத் ் தைரநபதைடுத்தைேரகள 
ேணிகவியல் பா்ங்கரளத் ்தைரநபதைடுத்துப் படிககலாம். பதைாழிறபடிப்பு 
படித்தைேரகள குறிப்பிட்் பா்ப்பிரிவில் மட்டு்ம உயரகல்விககுச் பசல்ல 
முடியும். 
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4.மதிப்பும் மரியா்தயும்  
மிகுநத மருத்துவத் து்ற

சகொமராைா ்பாதிபபுக்குப பினைர் மருத்துவத் துள்றயின 
மதிபபும மரிைாளதயும ்ப்ல ம்டஙகு அதிகரித்துள்ைது. க்டநத 
்பத்தாண்டுகளில தடுக்கி விழுநதாலும ச்பாறியிைல ்படித்தவர்கள் மீது 
விழும அைவிற்குப ச்பாறியிைல ்படித்தவர்களின எண்ணிக்ளக 
அதிகமாகிவிட்டது. ஆைால, மருத்துவத் துள்றயில மிகபச்பரிை 
இள்டசவளி உள்ைது.

	மருததுேப �டிபபுகளில் வசரேதறகான ஆரேம் அதிகரிததுேருகிறது.  
எம்.பி.பி.எஸ்., பி.டி.எஸ்., ்நரசிங �டிபபுகளில் வசர, நீட் நு்ழவுதவதரவு எழுதி 
கு்றநத�ட்ச மதிபப�ண் ப�ற வேண்டியது அேசியம். 

	நீட மதர்வு எழுதும மாணவர்கள், இரண்டு க்லநதாய்வுகளில க்லநது 
சகாண்டும அரசு மருத்துவக் கலலூரியில மெர்லாம.

MBBS & 
BDS
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தைமிழ்நாடு மருத்துேக கவுன்சில் ந்த்தும் கலநதைாய்வு  
(https://tnhealth.tn.gov.in/) 

அகில இநதிய ஒதுககீடு இ்ங்களுககு இநதிய 
மருத்துேக கவுன்சில்  ந்த்தும் கலநதைாய்வு   

(https://mcc.nic.in/ugcounselling/) 

	ஐநதளர ஆண்டுக் கா்லப ்படிப்பாக எமபிபிஎஸ் 
உள்ைது.  ்பல மருத்துவப ்படிபபு என்பது ஐநதாண்டு 
கா்லம சகாண்்டது. தமிழநாடடில 36 அரசு 
மருத்துவக்கலலூரிகளும 16 தனிைார் மருத்துவக் 
கலலூரிகளும உள்ைை.  அரசு மருத்துவக் கலலூரியில 
3150 இ்டஙகள் உள்ைை.  இநதிைாவிம்லமை அதிக 
மருத்துவப ்படிபபுகள் சகாண்்ட மாநி்லமாகத்  
சதா்டர்நது தமிழகம முதலி்டத்தில இருக்கி்றது.

 	வே்ல ோயபபு: எம.பி.பி.எஸ்., ்படித்து அரசு 
மருத்துவமளையில ்பயிற்சி மருத்துவராகப 
்பணிைாற்று்பவர்களுக்கு அரசு மருத்துவர்க 
ைாக நிைமிக்கப்ப்ட வாய்பபு உள்ைது. தற்ம்பாது 
தனிைார் மருத்துவமளைகள் அதிகரித்தும, 
த ங க ளு ள ்ட ை  கி ள ை  ம ரு த் து வ 
மளைகளை இரண்்டாவது மற்றும மூன்றாவது 
நகரஙகளில சதா்டஙகுவதாலும மருத்துவம 
்படித்தவர்களுக்கு வாய்பபுகள் ஏராைமாக உள்ைை. 

1 பசன்ரன மருத்துேக கல்லூரி, பசன்ரன.

2 ஸ்்ான்லி மருத்துேக கல்லூரி, இைாயபுைம், பசன்ரன. 

3 கீழ்ப்பாககம் அைசு மருத்துேக கல்லூரி, ் சத்துப்பட்டு, பசன்ரன.

4 பசன்ரன அைசு மருத்துேக கல்லூரி, ஓமநதூைார  
அைசினர ் தைாட்்ம், பசன்ரன.

5 தைமிழ்நாடு அைசு பல் மருத்துேக கல்லூரி, பசன்ரன.

4.1 ஜென்்னயில் உள்்ள அரசு மருத்துவக ்கல்லூரி்கள்:

ப�ாருளடக்க �க்கததுக்கு பசல்ல
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4.2 எம்பிபிஎஸ் படிப்பு ்கட்்டணம் ரூ. 13600 மட்டுதம!

	அரசு மருத்துவக் கலலூரிகளில கட்டண விவரம

	ச்ப ாதுபபிரிவிைர் ,  பி ற் ்படு த் த ப ்படம்ட ா ர் ,  மி கவும 
பிற்்படுத்தப்படம்டார் செலுத்த மவண்டிை கட்டணம ரூ. 13,600.

	்பல மருத்துவ கலலூரியில இ்டம கிள்டத்தால செலுத்த சவண்டிை 
கட்டணம ரூ. 11,600.

	பி்ற பிரிளவச மெர்வத மாணவர்கள் எம.பி.பி.எஸ்., மெர ஒதுக்கீடு 
ச்பற்்றாம்லா ்பல மருத்துவம ்பயி்ல வாய்பபு ச்பற்்றாம்லா கட்ட 
மவண்டிைக் கட்டணம ரூ. 9,600.

்4.3 அரசு ஒதுககீட்டில் சுயநிதி மருத்துவக ்கல்லூரியில் ்கட்்டணம் எவவ்ளவு?

	அரசு ஒதுக்கீடடில சுைநிதி மருத்துவக் கலலூரிகளில ச்பாதுப 
பிரிவிைர், பிற்்படுத்தப்படம்டார், மிகவும பிற்்படுத்தப்பட்ட 
பிரிளவச ொர்நத மாணவர்களுக்கு எம.பி.பி.எஸ் அல்லது ்பல 
மருத்துவம மெர ஒதுக்கீடு ச்பற்்றால, கலவிக் கட்டணமாக ரூ. 25,000 
செலுத்த மவண்டும. 

	தாழத்தப்படம்டார், அருநததியிைர், ்பழஙகுடியிைர் மற்றும 
கிறிஸ்தவ மதம மாறிை குடும்பத்ளதச மெர்நத மாணவர்கள், 
தஙகளுள்டை ச்பற்ம்றார்களின ஆண்டு வருமாைம 2.5 ்லடெத்துக்குக் 
குள்றவாக இருநதால, கலவிக் கட்டணமாக 25,000 ரூ்பாய் 
செலுத்துவதில இருநது வி்லக்கு வழஙகப்படடுள்ைது.

4.4 திட்்டமிட்டு படித்தால் நீட் ததரவு எளிது
இநதிைாவில மருத்துவக் கலலூரியில இ்டம கிள்டக்க மவண்டும 

என்றால நீட மதர்வு எழுத மவண்டிைது அவசிைம. ம்பாடடி 
அதிகரித்துவரும மவளையில  நீட  நுளழவுத்மதர்வுக்கு முனகூடடிமை 
திட்டமி்டலும  தகுநத முள்றயில தைாரிபபுப ்பணிளை ஆரமபிப்பது 
அவசிைம. 

	அரசு	மருத்துவக்	கல்லூரியில்	எம்பிபிஎஸ் 
படிப்புக்கான	ஆண்டு	கல்விக்	கடடணம்:	13,600	ரூபாய்.		

	அரசு	பல்	மருத்துவக்	கல்லூரியில்	பி.டி.எஸ்.,	படிப்புக்கான	
ஆண்டு	கல்விக்	கடடணம்:	11,600	ரூபாய்.	

	நர்சிங்,	பிஸிய�ாதெரபி,	பார்மஸி	யபான்ற	துணண	
மருத்துவப்	படிப்புகளுக்கான	கடடணம்	3000	ரூபாய்.	
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நீட மதர்ளவ மதசிை தகுதித்மதர்வு 
ஆளணைம ந்டத்திவருகி்றது. மதசிை 
தகுதித்மதர்வு ஆளணைம, நீட மதர்வுக்கு 
எநதப ்பகுதிளைப ்படிக்க மவண்டும 
என்பதற்காை ்பா்டத்திட்டத்ளதயும, 
ம ா தி ரி  ம க ள்வி த் த ா ள் களையு ம 
சவளியிடடுள்ைது. மாணவர்கள் இதளை 
மு ழு ள ம ை ா க ப  ்ப ை ன ்ப டு த் தி க் 
சகாள்ை்லாம. மமலும, மதர்வுக்கு முனபு 
மாதிரி மதர்வுகளையும ஆனள்லனில 
ந்டத்துகி்றது .  இதளையும எழுதி 
்பழகிக்சகாள்ை்லாம.

4.5 நீட் ததரவுககு யார விண்ணப்பிக்க முடியும்?

	ச்பாதுப பிரிவிைர் இைற்பிைல, 
மவதியிைல, உயிரிைல அல்லது 
தாவரவிைல மற்றும வி்லஙகிைல 
்பா்டத்தில 50 ெதவிகித மதிபச்பண் 
ச்பற்றிருக்க மவண்டும. மற்்ற பிரிவிைர்,  
மமற்கண்்ட ்பா்டஙகளில 40 ெதவிகித 
மதிபச்பண் ச்பற்றிருக்க மவண்டும. 

	நீட மதர்வு எழுத விருப்பப்படும 
சமாழிகளைத் மதர்நசதடுத்துக் 
ச க ா ள் ை ்ல ா ம .  ம க ள் வி க ள்  
ஆ ங கி ்ல த் தி லு ம  த மி ழி லு ம 
இ்டமச்பறும.  

	மூனறு மணி மநரம நள்டச்பறும நீட மதர்வில இைற்பிைல, 
மவதியிைல, உயிரிைல (தாவரவிைல மற்றும வி்லஙகிைல) 
்பா்டஙகளிலிருநது அபசைக்டிவ (ெரிைாை விள்டகளைத் 
மதர்நசதடுக்கும முள்ற) முள்றயில 180 மகள்விகள் மகடகப்படும. 

4.6 எவவ்ளவு மதிப்ஜபண்?

ெரிைாை விள்டைளித்தால 4 மதிபச்பண்கள். தவ்றாை 
விள்டைளித்தால ஒரு மதிபச்பண் கழித்துக்சகாள்ைப்படும. மகள்விக்கு 
்பதி்லளிக்கவிலள்ல என்றால மதிபச்பண் கிள்டைாது. சமாத்த 
மதிபச்பண் 720. க்டநத ஆண்டில 720-க்கு 720 மதிபச்பண் ச்பற்று 
முதலி்டம ச்பற்்றவர்களும உண்டு.

நீட் ் தைரவு குறித்து ் மலும் விேைங்களுககு: https://ntaneet.nic.in/

இநெ	ஆண்டு	 
தெப்டம்பர்	12	யெதி	நீட	
யெர்வு	நணடதப்ற	
உள்்ளது.	இெற்கு	
ஆகஸ்ட	6	ஆம்	
யெதிக்குள்	
விண்ணப்பிக்க	
யவண்டும்.		 
ெமிழிலும்	நீட	யெர்வு	
எழுெலாம்.		இ�ற்பி�ல்	
பாடத்திலிருநது	 
60	யகள்விகள்,	
யவதியி�ல்	
பாடத்திலிருநது	 
60	யகள்விகள்	,	
உயிரி�ல்	பாடத்திலிருநது	 
60	யகள்விகள்	என	
தமாத்ெம்	180	யகள்விகள்	
யகடகப்படும்.	தமாத்ெ	
மதிப்தபண்	720.	
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4.7 ஜவளிநாட்டு வாயப்்ப வழஙகும் 
நரஸிங படிப்பு! 

பனனிரண்்டாம வகுபபு உயிரிைல, மவதியிைல, இைற்பிைல 
்பா்டபபிரிவுகளைப ்படித்தவர்கள், நர்ஸிங ்படிபபில மெர்லாம 
என்றாலும, நீட மதர்வில மதர்சசிச்பற்்றவர்களிள்டமை க்லநதாய்வு 
ந்டத்திமை நர்ஸிங ்படிபபில மெர்க்கப்படுவார்கள் எனறு 
அறிவிக்கப்படடுள்ைது.  

அரசு மருத்துவக் கலலூரியில ஓர் ஆண்டு ்படிபபுக் கட்டணம 
3000 ரூ்பாய் மடடுமம! மமலும, நர்ஸிங ்படிபபில மெர ம்பாடடியும 
குள்றவு. இதைால நர்ஸிங மகார்ளஸைத் மதர்நசதடுப்பவர்கள் அதிகம. 
தற்ம்பாது அதிகரித்துவரும மருத்துவமளைகைால நர்ஸிங 
்படித்தவர்களுக்கு மவள்ல வாய்பபுகளும அதிகரித்துள்ைை.  
ஆரம்பத்தில நர்ஸ் என்றளழக்கப்பட்டவர்கள் ச்பாதுவாை ஒரு  
பிரிவின கீழ மடடுமம ்பயினறு வநதைர்.  தற்ம்பாது, நர்ஸிங துள்றயிலும 
்ப்ல சி்றபபுப பிரிவுகளும வர ஆரமபித்து விட்டை. 

NURSING 
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4.7.1. யார நரஸிங படிக்கலாம்?

மநாைாளிகளு்டனும மருத்துவர்களு்டன எநத விதமாை சுணக்கமும 
இல்லாமல ்பணிைாற்றுவதற்காை அர்ப்பணிபபு, இரக்கம மற்றும 
சி்றநத தகவல சதா்டர்புத் தி்றனும அவசிைம. 

நானகாண்டு நர்ஸிங ்படித்து முடித்தவர்கள், ஒருவரு்ட ்பயிற்சி 
முடித்து, தஙகளுள்டை ச்பைளர நர்ஸிங கவுனசிலில ்பதிவு 
செய்துசகாள்ை மவண்டும. பிஎஸ்சி நர்ஸிங முடிப்பவர்கள், எம.எஸ்சி., 
நர்ஸிங ்படிக்கவும வாய்பபுள்ைது.  இைநிள்ல நர்ஸிங முடித்தவர்கள், 
குழநளத மருத்துவ நர்ஸிங, அவெர கா்ல பிரிவு நர்ஸிங, கார்டிமைா-
சதரபிக் நர்ஸிங, நியூமரா ெயினஸ் நர்ஸிங, சநஃபமரா-யூமரா்லஜி 
நர்ஸிங, மகளிர் மருத்துவ நர்ஸிங எை ஏராைமாை சி்றபபுப 
்பயிற்சிகளும ்படிபபுகளும உள்ைை. 

4.7.2 எத்த்்ன இ்டங்கள் உள்்ள்ன?

தமிழகத்தில ஐநது அரசு மருத்துவக் கலலூரிகளில நர்ஸிங 
்படிபபுகள் உள்ைை. இஙகு, 250  பி.எஸ்சி., நர்ஸிங இ்டஙகளும, 2000 
நர்ஸிங ொனறிதழ ்படிபபுக்காை இ்டஙகளும உள்ைை. தனிைார் கலவி 
நிறுவைஙகளில அரசு ஒதுக்கீடடில 5134 பி.எஸ்சி., நர்ஸிங இ்டஙகள் 
உள்ைை. அரசு மருத்துவக் கலலூரியில நர்ஸிங ்பட்டப்படிபபுக்காை 
ஆண்டுக் கட்டணம 3000 ரூ்பாய் மடடுமம. இதுமவ தனிைார் 
கலலூரியில 45,000 ரூ்பாய். 

அரசு மருத்துவக் 
கல்லூரிகளில் நர்சிங் 

படிபபதறககான 
ஆண்டுக் கட்டணம் 
ரூ. 3000 மடடுமம
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4.7.3. யார விண்ணப்பிக்கலாம்?

மாணவிகளுக்கு வாய்பபுகள் அதிகம 
உள்ை நர்ஸிங ்படிபபில தற்ம்பாது மாணவர் 
களும மெர்த்துக்சகாள்ைப்படுகின்றைர்.   
BSc (Nursing) ்படிக்க, 17 வைது நிள்றவள்டநதவர் 
களும 30 வைதுக்கு உட்பட்டவர்களும 
விண்ணபபிக்க்லாம. எஸ்.சி, எஸ்.டிபிரிவிைர் 
வைது 35 வளர இருக்க்லாம .  மற்்ற 
்படிபபுகளுக்கு விண்ணபபிக்க,  17 வைது 
நிரமபியிருக்க மவண்டும.

வே்ல ோயபபு: தைற்பாது, இநதியா 
முழுேதும் 6 லட்சம் நரஸிங் படித்தைேரகளுககான     
்தைரே உளளது என்கி்றது சுகாதைாைத்துர்ற. 
மத்திய அைசு சுகாதைாைத்துர்றயில் அதிக கேனம் 
பசலுத்தி ேருேதைால் இநதை எண்ணிகரக இன்னும் 
அதிகரிககும் எனக கணித்துளளனர. நரஸிங் 
படித்தைேரகளுககு அைசு ்ேரல ோய்ப்பும் 
அதிகமாக உளளது. 

நர்ஸிங ்படித்தவர்களுக்கு சவளிநாடடிலும 
மவள்ல வாய்பபு மிகுநதுள்ைது. தமிழக அரசு நிறுவைமாை ஒவர்சீஸ் 
மமன்பவர் கார்ப்பமரஷன நிறுவைம, நர்ஸிங ்படித்தவர்களுக்கு 
சவளிநாடடு மவள்ல வாய்பள்ப அள்டைாைம கண்டு மதர்நசதடுத்தும 
அனுபபும ்பணிளைச செய்துவருகி்றது. குறிப்பாக, இஙகி்லாநது, 
அசமரிக்கா மற்றும வளைகு்டா நாடுகளில நர்சிங ்படித்தவர்களுக்கு 
மதளவ அதிகமாக உள்ைது. 

4.7.4.  BSc (Nursing) �டிபபுள்ள அரசு மருததுேக் கல்லூரிகள்:

1 Madras Medical College, Chennai.

2 Madurai Medical College, Madurai.

3 Chengalpattu Medical College, Chengalpattu. 

4 Govt. Mohan Kumaramangalam Medical College, Salem.

5 Govt. Theni Medical College, Theni.

மாணவிகளுக்கு 
வகாய்பபுகள் அதிகம் 
உள்்ள நர்ஸிங் 
படிபபில் தறமபகாது 
மகாணவர்களும் 
மேர்த்துக் 
கககாள்்ளபபடுகின்றனர்.   
BSc (Nursing)  
படிக்க, 17 வயது 
நிற்றவற்டநதவர்களும் 
30 வயதுக்கு 
உடபட்டவர்களும் 
விண்ணபபிக்கலகாம்.
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4.8 இநதியாவிலும் ஜவளிநாடு்களிலும் 
மிகுநத வரதவற்்பப் ஜபற்றுள்்ள  

பிசிதயாஜதரப்பிஸ்ட் படிப்பு!

இபம்பாது மருத்துவமளைக்கு  
சிகிசளெக்குச சென்றால, மருத்துவர் 
சிகிசளெளை முடித்ததும அடுத்த அள்றயில  
உள்ை பிசிமைாசதரபபிஸ்டள்டயும 
்பார்க்க்லாம. மநாளைக் குணமாக்குவதில 
மருத்துவர் வழஙகும சிகிசளெயு்டன 
பிசிமைாசதரபபிஸ்ட வழஙகும ்பயிற்சியும 
உ்டள்லயும சீக்கிரம குணமாக்கும. 
தற்ம்பாது ,  ச்பரிை மருத்துவமளை           
க ளி ல  பி சி ம ை ா ச த ர ப பி ஸ் ட டு 
க ளு க் கு  அ தி க  மு க் கி ை த் து வ ம 
வழஙகுகி்றார்கள்.  இதைால நிபுணத்துவம 
ச்பற்்ற பிசிமைாசதரபபிஸ்டடுகளுக்கு 
மதளவ அதிகரித்துவருகி்றது.

மநாயின தனளம, உ்டல உறுபபுகளின 
செைல்பாடு ம்பான்றவற்ள்ற நுணுக்கமாகக் 
க ற் று க் சக ா ள்ைவு ம ,  ம ரு த் து வ ச 
சிகிசளெயு்டன உ்டற்்பயிற்சியின மூ்லம 

பிசிமயகாகதரபபிஸ்ட 
படிபபில் மேர நல்ல 

மதிபகபண் 
கபறறிருநதகால் 

மபகாதும் என்ற நிறல 
மகாறி, குற்றநதபடேம் 
நீட மதர்வில் மதர்ச்சி 

கபறறிருக்க 
மவண்டும் 

என்றகாகியிருக்கி்றது. 

PHYSIOTHERAPY 
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்பாதிக்கப்பட்ட ்பகுதிளை 
மீண்டும ்பளழை நிள்லக்குக்   
சகாண்டு வரத் மதளவைாை 
்பயிற்சிகளைக் கற்றுத் தரும 
தி ்ற னு ம  பி சி ம ை ா 
சதரபபிஸ்டக்கு அவசிைம. 

பிசிமைாசதரபபிஸ்ட, 
மருத்துவமளையில ்பணி 
ச ெ ய் வ ம த ா டு  ம ற் ்ற 
மநரத்தில மநாைாளியின 
இருபபி்டத்திற்மக செனறு 
்பயிற்சி வழஙகுவதும 
அதிகரித்து வருகி்றது. இதனமூ்லம கணிெமாை வருமாைம கிள்டக்கி்றது. 
தற்ம்பாது, விளைைாடடுத்துள்ற வைர்நது வருகி்றது. இத்துள்றயில 
பிசிமைாசதரபபிஸ்டடுகளின ்பஙகளிபபு அதிகரித்துள்ைது.  
விளைைாடடுத் துள்றயில ஆர்வமுள்ைவர்கள், பிசிமைாசதரபபிஸ்ட 
்படித்தும மவள்ல வாய்பள்பப ச்ப்ற்லாம. 

பிசிமைாசதரபபிஸ்ட ்படிபபில மெர நல்ல மதிபச்பண் 
ச்பற்றிருநதால ம்பாதும என்ற நிள்ல மாறி, குள்றநத்படெம நீட மதர்வில 
மதர்சசி ச்பற்றிருக்க மவண்டும என்றாகியிருக்கி்றது. இது, நானகளர 
வரு்டப ்படிப்பாகும.

4.8.1. பிசிவயாபதரபி �டிபபு உள்ள அரசுக் கல்லூரிகள்: 

1. Govt. Institute of Rehabilitation Medicine, Chennai

2. Govt. College of Physiotherapy, Trichy

3. Govt. Kilpauk Medical College, Chennai

 இரு�துக்கும் வமற�ட்ட சுயநிதிக் கல்லூரிகள் உள்ளன.  அரசுக் கல்லூரியில் 
ஆண்டு �டிபபுக் கட்டேம் ரூ. 3000. சுயநிதிக் கல்லூரிகளில் �டிபபுக் கட்டேம் 
ரூ. 33,000. 

வே்ல ோயபபு: பிசி்யாபதைைப்பிஸ்ட் படித்தைேரகள, மருத்துேமரனகள 
மறறும் மருத்துேச் சிகிச்ரச ரமயங்களில் ் ேரல ோய்ப்ரபப் பப்றலாம். பணி 
அனுபேத்ரதைப்பபறறு தைனி்ய பிசி்யாபதைைப்பி ரமயங்கரள ரேத்தும் 
ந்த்தைலாம். விரளயாட்டு நிறுேனங்களிலும், உ்றபயிறசி ரமயங்களிலும்  
்ேரல ோய்ப்ரபப் பப்றலாம். இநதியாரேவி், ேளரநதை நாடுகளில் 
பிசி்யாபதைைப்பி படிப்ரபப் படித்தைேரகளுககு ோய்ப்புகள அதிகம். 
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4.9 மருநதாளுநர்களுக்கா்ன படிப்பு  
(Pharmacy Courses) 

ம ரு த் து வ த் து ள ்ற யி ல 
ம ரு ந த ா ளு ந ர் க ளு க் க ா ை 
்படிபபுகளும  (Pharmacy Courses) 
முக்கிைத்துவம ச்பறுகின்றை. 
்பனனிரண்்டா ம  வகு பபில , 
இைற்பிைல, மவதியிைல, உயிரிைல 
அல்லது தாவரவிைல மற்றும 
வி்லஙகிைல ்பா்டஙகளில 4 0 
ெதவிகிதம அல்லது அதற்கும 
கூடுத்லாை மதிபச்பண் ச்பற்்றவர்கள் 
்ப ா ர் ம ஸி  ்ப டி ப பி ல  ம ெ ர 
விண்ணபபிக்க்லாம.

தமிழநாடு மருத்துவக் கலவி இைக்ககத்தால ந்டத்தப்படும மாநி்ல 
அைவி்லாை க்லநதாய்வு வழிைாக இப்படிபபில மெர்த்துக் 
சகாள்ைப்படுகி்றார்கள். தமிழநாடடில செனளை மற்றும மதுளரயில   
அரசு மருநதாளுநர் கலலூரிகள் உள்ைை. இளதத் தவிர, 37 சுைநிதிக்  
கலலூரிகளிலும மருநதாளுநர் ்படிபபு உள்ைது. 

்பார்மஸி ்படிப்பவர்கள் அரசு மற்றும தனிைார் மருத்துவ 
மளைகளில மருநதாளுநராகப ்பணிபுரிை்லாம. விற்்பளைைாைராகத் 
தனிைார் மருநதகஙகளில ்பணிபுரிை்லாம. எம.்பார்ம ம்பான்ற உைர் 
கலவி ்படிக்க்லாம. பி.்பார்ம ்படித்தவர்கள் தனிைாக மருநதகம 
துவஙக்லாம. டி.்பார்ம ்படித்தவர்கள் மநாைாளிகளுக்கு மருநது 
ஆம்லாெகராகப ்பணிபுரிை்லாம. சவளிநாடடிலும மவள்ல வாய்பபு 
உள்ைது. 

1. BPharm (Bachelor of Pharmacy) – 4 Years

2. DPharm (Diploma in Pharmacy) – 2 Years

3. PharmD (Doctor in Pharmacy) – 6 Years 

4.9.1. பி.�ாரம் �டிபபுள்ள அரசு மருததுேக் கல்லூரிகள்:

1 Madras Medical College, Chennai 

2 Madurai Medical College, Madurai 

PHARMACY 
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4.10 சித்தா - ஆயுரதவதப் படிப்பு்கள்

எம.பி.பி.எஸ். ்படிபபு, ஆஙகி்ல மருத்துவத்ளத முதனளமைாகக் 
சகாண்்டது. இதற்கு அடுத்த நிள்லயில சித்தா - ஆயுர்மவத மருத்துவப 
்படிபபுகள் உள்ைை.

BSMS - Bachelor of Siddha Medicine and Surgery

BAMS - Bachelor of Ayurvedic Medicine and Surgery

BNYS - Bachelor of Naturopathy and Yogic Sciences

BUMS - Bachelor of Unani Medicine and Surgery

 மமற்கண்்ட  ்படிபபுகளுக்காை மெர்க்ளக, எம.பி.பி.எஸ்., மருத்துவப 
்படிபபுக்காை மெர்க்ளகக்குப பினைர் க்லநதாய்வு ந்டத்தப்படும. இது 
குறித்த அறிவிபள்ப தமிழக மருத்துவக் கவுனசில சவளியிடும. 

்மலும் விேைங்களுககு 
https://tnhealth.tn.gov.in/
www.tnmedicalselection.org

ப�ாருளடக்க �க்கததுக்கு பசல்ல
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	க்டநத ஆண்டு முதல நீட மதர்வில குள்றநத்படெ மதிபச்பண் 
ச்பற்்றவர்கமை இநதப ்படிபபுக்கு விண்ணபபிக்கத் தகுதியுள்டைவர்கள் 
எனறு அறிவித்துள்ைளதயும கவனிக்க மவண்டும.  சித்தா - ஆயுர்மவதப 
்படிபபிற்கு ச்பாதுபபிரிவிைர் இைற்பிைல, மவதியிைல, உயிரிைல 
அல்லது தாவரவிைல மற்றும வி்லஙகிைல ்பா்டத்தில 50 ெதவிகித 
மதிபச்பண் ச்பற்றிருக்க மவண்டும. மற்்ற பிரிவிைர், மமற்கண்்ட 
்பா்டஙகளில 40 ெதவிகித மதிபச்பண் ச்பற்றிருக்க மவண்டும.

 4.10.1. எவேளவு இடஙகள் உள்ளன?

1 அைசு சித்தை மருத்துேக கல்லூரி, பாரளயங்்காட்ர்  
(BSMS) - 100 இ்ங்கள 

2 அைசு சித்தை மருத்துேக கல்லூரி, பசன்ரன (BSMS) - 60 இ்ங்கள 

3 அைசு ஆயுர்ேதை மருத்துேக கல்லூரி ் காட்்ாறு,  

நாகர்காவில் (BAMS)- 60 இ்ங்கள 

4 அைசு யுனானி மருத்துேக கல்லூரி பசன்ரன - BUMS - 60 இ்ங்கள 

5 அைசு ் �ாமி்யாபதி மருத்துேக கல்லூரி, திருமங்கலம்,  
மதுரை - 50 இ்ங்கள

6 ஐநது கல்லூரிகளிலும் பமாத்தை இ்ங்கள 330. இதில் 50 இ்ங்கள 
அகில இநதிய ஒதுககீட்டுககான இ்ங்கள. தைமிழ்நாட்டில்  தைனியார 
சித்தை மருத்துேக கல்லூரிகள 25 உளளன. 

4.10.2. சித்தைா - ஆயுர்ேதை படிப்புககான கட்்ைங்கள

	அைசுக கல்லூரியில் கட்்ைம் ரூ. 5000

	அைசு ஒதுககீட்டில் சுயநிதிக கல்லூரியில் ் சரபேரகளுககுக   
கட்்ைம் ரூ. 10,000

	சுயநிதிக கல்லூரியில் அைசு நிரையித்துளள கல்விக கட்்ைம்  
ரூ. 1,25,000

வே்ல ோயபபு:  அைசு மருத்துேமரனயி்ல்ய சித்தைா பிரிவும் 
பதைா்ங்கியுளளனர. இதைனால், சித்தை மருத்துேம் படித்து அைசு 
மருத்துேமரனயில் குறிப்பிட்் காலம் பயிறசி பபற்றால், அைசு 
மருத்துேரகளாக நியமிககப்படுோரகள.   தைனியார மருத்துேமரனகளிலும் 
்ேரல ோய்ப்புப் பப்றலாம். தைனியாகவும் மருத்துேமரன  
துேங்கலாம்.
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4.11 து்ண மருத்துவப் படிப்பு்கள்
	மருத்துவத் துள்றயில  ஏராைமாை துளண மருத்துவப ்படிபபுகள் 

உள்ைை. மருத்துவமளைகளில மருத்துவ ்பணிைாைர்கள் இல்லாமல, 
மருத்துவர்கைால உரிை சிகிசளெ அளிக்க முடிைாது. அநதைவுக்கு 
மருத்துவப ்பணிைாைர்களின மதளவ உள்ைது. மருத்துவப 
்பணிைாைர்கைாக ஆவதற்குத் துளண மருத்துவப ்படிபபுகள் 
உதவும.

	துளண மருத்துப ்படிபபுகளை மூனறு வளககைாகப பிரிக்க்லாம. 
முதலில ்பட்டப ்படிபபுகள், இரண்்டாவது டிபைமமா ்படிபபு, 
மூன்றாவது ொனறிதழ ்படிபபுகள்.

	துளண மருத்துவப ்படிபபுகளுக்காை க்லநதாய்வு, மருத்துவப 
்படிபபுக்காை க்லநதாய்வு முடிநதவு்டன ந்டத்தப்படுகி்றது. 
ஆளகைால, மாணவர்கள் சதா்டர்நது நாளிதளழ அல்லது  
தமிழநாடு மருத்துவக் கலவி இைக்ககத்தின இளணை தைத்ளதப 
்பார்த்து விண்ணபபிக்க மவண்டும. 

	துளண மருத்துவப ்படிபபுகளில பி்பார்ம, பிஎஸ்சி நர்சிங, 
பிசிமைாசதரபபி ்படிபபுகள் சதாழிலொர் ்படிபபுகைாகக் 
கருதப்படுகின்றை. இநதப ்படிபபுகளுக்காை கா்லம - நானகு 
ஆண்டுகள்.  இளத முடித்தவு்டன ஓராண்டு ்பயிற்சியில க்லநது 
சகாள்ை மவண்டும. அரசு மருத்துவக் கலலூரியில இதற்காை 
கலவிக்கட்டணம ரூ. 3000 மடடுமம.

4.11.1  து்ே மருததுேப �டிபபுகளில் பதாழில்சார �டிபபுகள்

1. BSc Nursing

2. Bachelor of Physiotherapy 

3. BPharm (Bachelor of Pharmacy) 

4. BOT – Bachelor of Occupational Therapy

5. BMRSc – Bachelor of Medical Record Science, Bachelor of  
Allied Healh Science
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4.11.2.  இதர து்ே மருததுேப �டிபபுகள்

1. BSc – Accident & Emergency Care Technology

2. BSc - Audiology & Speech Language Pathology

3. BSc – Cardiac Technology

4. BSc – Cardio Pulmonary Perfusion Care Technology

5. BSc – Critical Care Technology

6. BSc – Dialysis Technology

7. BSc – Electro Neurophysiology

8. BSc – Medical Lab Technology

9. BSc – Medical Sociology

10. BSc – Nuclear Medicine Technology

11. BSc – Operation Theatre & Anaesthesia Technology

12. BSc – Optometry Technology

13. BSc – Physician Assistant

14. BSc – Prosthetics & Orthotics

15. BSc – Radiology Imaging Technology

16. BSc – Radiotherapy Technology

17. BSc – Anesthesia Technology

18. BSc – Cardiac Perfusion Technology (CPI)

19. BSc – Cardio Vascular Technology (CVT)

20. BSc – Diabetes Science

21. BSc – Echocardio graphy Technology.

மருத்துவத் துற்றயில் துறண மருத்துவப படிபபுகளில் கதகாழில்நுடபம் படிபபவர்களுக்கு 
பல்மநகாக்கு மருத்துவமறனகளில் (multi speciality Hospital) வகாய்பபுகள் குவிநதுகி்டக்கின்றன. 
தகுநத ஆடகள் இல்லகாததகால் பல மருத்துவமறனகம்ள பயிறசிக் கல்வி நிறுவனங்கற்ள ந்டத்தி 
வருவறதயும் கவனிக்க மவண்டும். பல்மநகாக்கு  மலப க்டக்னீஷியனகளுக்கு ரூ. 20,000 முதல் 
ஒரு லடே ரூபகாய் வறர ேம்ப்ளம் வழங்குகி்றகார்கள். ஆறகயகால், ககாலத்றத வீண் கேய்யகாமல் 
மருத்துவம் ேகார்நத கதகாழில்நுடப படிபபில் மேர்நது உ்டனடியகாக மவறல வகாய்பறபப கப்றலகாம்.

ப�ாருளடக்க �க்கததுக்கு பசல்ல



+2 -விறகுப் பி்றகு என்ன படிககலாம்? எப்படி பெயிககலாம்...

38

4.11.3. DIPLOMA IN ALLIED HEALTH SCIENCES 
(for 12th Standard) (2 years)

1. Accident & Emergency Care Technology

2. Critical Care Technology

3. Nursing Aided 

4. Operation Theatre & Anesthesia 
Technology

5. Ophthalmic Nursing Assistant

6. Paediatric  Technician

7. Scope Support Technology

8. Medical Record Science

9. Optometry Technology

10. Radiology & Imaging Technology

11. Medical Lab Technology

12. Cardiac Non Invasive Technology

13. Dialysis Technology

4.11.4.  CERTIFICATE COURSE (1 year)

1. Cardiac Sonography Technician

2. ECG/Treadmill Technician

3. Pump Technician 

4. Cardiac Catherization Lab Technician

5. Emergency Care Technician

6. Respiratory Technician

7. Dialysis Technician

8. Anesthecia Technician

9. Theatre Technician

10. Orthopedic Technician

கண் பரிமேகாதகருக்ககான 
துறண மருத்துவப 
படிபபு (பி.எஸ்சி., 
ஆபம்டகாகமடரி) 
கேனறன எழும்பூர் 
அரசு கண் மருத்துவ 
நிறுவனத்தில் உள்்ளது. 
இநதப படிபபு 
க்டல்லியில் உள்்ள 
எய்ம்ஸ் 
மருத்துவமறனக்கு 
அடுத்து தமிழநகாடடில் 
மடடுமம உள்்ளது சி்றபபு. 
கண் பரிமேகாதகருக்ககான 
இரண்டு ஆண்டுக்ககால 
பட்டயப படிபபு 
(DIPLOMA IN 
OPTOMETRY)  பல 
அரசு மருத்துவக் 
கல்லூரியில் உள்்ளன. 
இநதப படிபறப 
முடிபபவர்கள் Optician 
ஆகலகாம்.

பல் மருத்துவத் 
துற்றயில் கதகாழில்நுடப 
உதவியகா்ளரகாவதறககான  
க்டன்டல் கமக்ககானிக், 
க்டன்டல் ஆபமரடிங் ரூம் 
அசிஸ்்டனட உள்ளிட்ட 
சில டிப்ளமமகா 
படிபபுகளும் உள்்ளன.  
12 ஆம் வகுபபிறகுப 
பி்றகு இநத டிப்ளமமகா 
படிபபுகற்ளப படித்தகால் 
பல் மருத்துவரி்டம் 
உதவியகா்ளர் மவறல 
வகாய்பபு கப்றலகாம்.
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4.11.5.  BSc [RADIOGRAPHY AND IMAGING  TECHNOLOGY]   
�டிபபு உள்ள கல்லூரிகள்:

1 Madras Medical College, Chennai

2 Stanley Medical College, Chennai 

3 Chengalpattu Medical College, Chengalpattu 

BSc [RADIOTHERAPY]  �டிபபு உள்ள கல்லூரிகள்:

1 Madras Medical College, Chennai

2 Govt. Kilpauk Medical College, Chennai 

BSc [CARDIO PULMONARY PERFUSION TECHNOLOGY] �டிபபுகள்:

1 Madras Medical College, Chennai 

2 Govt. Tirunelveli Medical College, Tirunelveli 

B OPTOM �டிபபு:

1 Madras Medical College, Chennai 

2 Govt. K. A. P. V. Medical College, Trichy 

3 Govt. Villupuram Medical College, Villupuram

BSc CARDIAC TECHNOLOGY �டிபபு

1 Govt. Tirunelveli Medical College, Tirunelveli 

2 Govt. K. A. P. V. Medical College, Trichy 

3 Govt. Villupuram Medical College, Villupuram 

4 Govt. Mohan Kumaramangalam Medical College, Salem 

BOT, �டிபபு 

Govt. Kilpauk Medical College, Kilpauk
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4.12 மருத்துவப் படிப்பு்களுக்கா்ன ்கலநதாயவு - 
மாணவர்கள் ்கவனிக்க தவண்டிய விஷயங்கள் 

	மருத்துவக் க்லநதாய்ளவ, ஓமநதூரார் ்பலமநாக்கு உைர் சி்றபபு 
மருத்துவமளையில ந்டத்தி வருகி்றது தமிழநாடு மருத்துவக் 
கவுனசில. மாணவர்கள் எநத மநரத்தில க்லநதாய்வில 
க்லநதுசகாள்வது என்ற விவரத்ளத தமிழநாடு மருத்துவக் கலவி 
இைக்ககம சவளியிடும.

	மருத்துவப ்படிபபுக்காை க்லநதாய்வு கா்ல அட்டவளணளை   
www.tnhealth.org / https://tnmedicalselection.net/ ்பார்த்து சதரிநதுசகாள்ை 
மவண்டும. 

4.12.1. ்கலநதாயவில் ்கலநது ஜ்காள்ளும்தபாது  
ஜ்காண்டு வர தவண்டிய ொனறிதழ்்கள்

	நீட் ் தைரவுககான �ால் டிகபகட் 

	நீட் மதிப்பபண் சான்றிதைழ்

	பத்தைாம் ேகுப்பு மறறும் பன்னிைண்்ாம் ேகுப்பு மதிப்பபண் சான்றிதைழ் 

	மாறறுச்சான்றிதைழ்

ப�ாருளடக்க �க்கததுக்கு பசல்ல
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	தைமிழ்நாட்டில் ஆ்றாம் ேகுப்பு முதைல் பன்னிைண்்ாம் ேகுப்பு ேரை 
படித்தைதைறகான அைசுப் பளளி மறறும் அைசு உதைவிப் பபறும் பளளியின் 
அத்தைாட்சிக கடிதைம்

	ஏறபகன்ே கல்லூரியில் ் சரநதிருநதைால் அதைறகான Bonafide certificate 
சான்றிதைழ் கடிதைம்

	ஆ்றாம் ேகுப்பு முதைல் பன்னிைண்்ாம் ேகுப்பு ேரை பேளி மாநிலத்தில் 
படித்திருநதைால், அதைறகான இருப்பி்ச் சான்றிதைழ்

	ஆதைார காரடு

	சாதிச் சான்றிதைழ்

	முதைல் தைரலமுர்ற பட்்தைாரியாக இருநதைால் அதைறகான சான்றிதைழ் 

	் ைஷன் காரடு

ஜபற்தறார்கள் ஜ்காண்டு வர தவண்டிய ொனறிதழ்்கள்

	பி்றப்புச் சான்றிதைழ்

	பத்தைாம் ேகுப்பு, பன்னிைண்்ாம் ேகுப்பு மறறும் இதைை படிப்புககான 
சான்றிதைழ்கள

	இருப்பி்ச் சான்றிதைழ்

	சாதிச் சான்றிதைழ்

	ஆதைார காரடு

	ேருமானச் சான்றிதைழ்
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அரசு ஒதுக்கீடடு இ்டஙகளுக்கு      
2 5 , 0 0 0 -க்கும மமற்்பட்டவர்கள் 
விண்ணபபிக்கி்றார்கள். ஏற்சகைமவ, 
அகி்ல இநதிை ஒதுக்கீடடில இ்டம 
கிள்டத்து மருத்துவக் கலலூரியில 
மெர்நதவர்கள், இநதக் க்லநதாய்வில 
க்லநதுசகாண்டு இ்டமச்ப்ற 
முடிைாது. ச்பாறியிைல ்படிபபு 
அல்லது இதர ்படிபபில மெர்நத 
மாணவர்கள், தாஙகள் மெர்நதுள்ை 

கலலூரியில Bonafide certificate -ஐ 
வாஙகி வர மவண்டும. 

முதல கட்ட க்லநதாய்வுக்குப 
பினபு மருத்துவச மெர்க்ளகக்காை இ்டஙகள் 

காலிைாக இருநதாலும, முதல கட்ட க்லநதாய்வில க்லநதுசகாள்ைவிலள்ல 
என்றால அதனபினபு மெர்க்ளகயில இ்டம இருநதாலும, இரண்்டாம 
கட்ட க்லநதாய்வில க்லநதுசகாள்ை முடிைாது. க்லநதாய்வில 
க்லநதுசகாள்ை 500 ரூ்பாய்க்கு வளரமவாள்லயும, மருத்துவக் கலலூரி 
இ்டத்ளதத் மதர்நசதடுத்த பினபுக் கலவி கட்டணத்துக்காை 
வளரமவாள்லயும வழஙக மவண்டும. 

சுைநிதிக் கலலூரி இ்டஙகளை, அரசு ஒதுக்கீடடுக்காை இ்டஙகளைத் 
மதர்சதடுப்பவர்கள் கலவிக் கட்டணத்துக்காை வளரமவாள்லளைச 
ெமர்பபித்த பினபு மீண்டும திரும்பப ச்ப்ற முடிைாது. முதல கட்ட 
க்லநதாய்வில விருமபிை கலலூரியில இ்டம கிள்டக்கப ச்ப்றாமல 
ஏமதனும ஒரு கலலூரியில இ்டம கிள்டத்து மெர்நதவர்களுக்கு, 
இரண்்டாம கட்ட க்லநதாய்வில விருமபிை கலலூரியில இ்டம 
இருக்குமம்பாது மாறிக்சகாள்ை வாய்பபு வழஙகப்படும. ஆைால, 
மாற்றுத்தி்றைாளிகள், முனைாள் ராணுவத்திைரின குடும்பத்ளதச 
மெர்நத மாணவர்கள், விளைைாடடுப பிரிளவச ொர்நத மாணவர்களுக்கு 
இ்டம மாறிக்சகாள்ை வாய்பபு வழஙகப்ப்ட மாட்டாது. 

ஒவசவாரு நாளும ச்பாது மருத்துவத்திலும, ்பல மருத்துவத்திலும 
அரசு ஒதுக்கீடடிலும, சுைநிதி மமமைஜசமனட ஒதுக்கீடடிலும 
எவவைவு இ்டஙகள் காலிைாக இருக்கின்றை என்ற விவரஙகளை 

www.tnhealth.org / www.tnmedicalselection.org  
இநதை இரையத்தைளங்களில் பாரத்துத் பதைரிநதுபகாளளலாம்.

மருத்துவம்,  
துறண மருத்துவப படிபபுகளில் 
மேர விரும்பும் மகாணவர்கள், 

கலநதகாய்வு எபமபகாது ந்டக்கி்றது 
எனபது குறித்த விவரங்கற்ள 

www.tnhealth.org /  
www.tnmedicalselection.org     
இறணய த்ளங்களில் பகார்த்துத் 

கதரிநது கககாள்வது  
அவசியம். 

ப�ாருளடக்க �க்கததுக்கு பசல்ல
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5. ்கால்ந்்ட து்றயிலும் ொதிக்கலாம்!

பத்து, ்பதிளைநது ஆண்டுகளுக்கு முனபு வளர காலநள்ட 
மருத்துவப ்படிபபுகள் அதிக அைவில ஈர்பபில்லாமல இருநதை. 
ஆைால தற்ம்பாது, காலநள்ட மருத்துவர்களின மதளவ அதிகரிபபு, 
நல்ல ஊதிைம ம்பான்ற காரணஙகைால காலநள்ட மருத்துவப 
்படிபபுக்கு விண்ணபபிப்பவர்களின எண்ணிக்ளக அதிகரித்திருக்கி்றது. 

 5.1.  கால்்ந்ட �டிப�ானது ஐநத்ர ஆண்டுக் காலம் பகாண்டது. 

கால்்ந்ட மருததுேப �ல்க்லக்கழகததின் கீழ பசயல்�டும் கல்லூரிகள்

1. 
கால்நர் மருத்துேப் பல்கரலககழக ேளாகம்,  
பசன்ரன. (120 இ்ங்கள)

2
கால்நர் மருத்துேக கல்லூரி மறறும் ஆைாய்ச்சி நிரலயம், 
நாமககல். (80 இ்ங்கள) 

3
கால்நர் மருத்துேக கல்லூரி மறறும் ஆைாய்ச்சி நிரலயம், 
திருபநல்்ேலி. (80 இ்ங்கள)

VETERINARY 
SCIENCE 
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4 கால்நர் மருத்துேக கல்லூரி மறறும் ஆைாய்ச்சி நிரலயம், 
ஒைத்தைநாடு, தைஞசாவூர. (80 இ்ங்கள)

5 கால்நர் மருத்துேக கல்லூரி மறறும் ஆைாய்ச்சி நிரலயம், 
தைரலோசல், ் சலம். (40 இ்ங்கள) 

6 கால்நர் மருத்துேக கல்லூரி மறறும் ஆைாய்ச்சி நிரலயம், 
வீைபாண்டி, ் தைனி. (40 இ்ங்கள)

7 கால்நர் மருத்துேக கல்லூரி மறறும் ஆைாய்ச்சி நிரலயம், 
உடுமரலப்்பட்ர், திருப்பூர. (40 இ்ங்கள)

8 திருேளளூர மாேட்்ம் பகாடுேளளியில் நான்கரை ஆண்டு 
பிப்க (எஃப். டி.- உைவுத் பதைாழில்நுட்பம்) படிப்பு - (40 
இ்ங்கள) 

9 ஓசூரில் உளள கல்லூரியில் பி.ப்க.- பி.பி.டி., - ் காழியின 
உறபத்தி பதைாழில்நுட்பப் படிப்பு - (40 இ்ங்கள)

10 பசன்ரன மாதைேைத்தில் பி.ப்க பால் பபாருளகள 
பதைாழில்நுட்பப் படிப்பு - (40 இ்ங்கள) 

்மலும் விேைங்களுககு www.tanuvas.ac.in

வே்ல ோயபபுகள்:  பிவிஎஸ்சி முடித்தை பல மாைேரகள மத்திய அைசு 
்தைரோரையம், தைமிழ்நாடு அைசுப் பணியாளர ்தைரோரையத்தின் குரூப் 
1 ்தைரவுகரள முடித்து உயரபதைவிகளுககுச் பசல்லலாம். தைமிழக அைசு, 
ஒவ்ோர ஆண்டும் 500 முதைல் 1000 கால்நர் மருத்துேரகரளத் 
்தைரவுபசய்து ேருகி்றது. தைமிழ்நாட்டில் பபருகிேரும் கால்நர்ப் பண்ரைகள,  
்காழி பண்ரைகள, பால் பண்ரைகள ்பான்்றேறறிலும் கால்நர் 
மருத்துேரகளுககான ்தைரே உளளது. கால்நர்த் தீேனங்கள தையாரிப்பு, 
பால் உறபத்தி நிரலயங்கள ் பான்்றேறறிலும் கால்நர் மருத்துேரகரளப் 
பணியில் நியமிககி்றாரகள. முதுநிரலப் படிப்பு முடித்து ஆசிரியர பணிககுச் 
பசல்லலாம். ஆைாய்ச்சிகரள ் மறபகாளளலாம். பேளிநாடுகளிலும் ் ேரல 
ோய்ப்புகள குவிநது கி்ககின்்றன.

தற்ம்பாது தமிழக அரசின சுகாதாரத் துள்ற செை்லாைராக உள்ை 
சை.இராதாகிருஷணன ஐஏஎஸ் அவர்கள், நாமக்கல காலநள்ட 
மருத்துவக் கலலூரியில ்படித்தவர் என்பது குறிபபி்டத்தக்கது. 
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6.தவ்ல வாயப்பு நி்றநத தவ்ளாண்்ம படிப்பு

சபொறியிைல ்படிபபுகள் தைது கவர்சசிளை இழக்க, க்டநத 
ஐநது ஆண்டுகைாக அதிகைவில விரும்பப்படும ்படிபபுகளில ஒன்றாக 
மாறி இருக்கி்றது, மவைாண் ்படிபபுகள். சகாமராைா பிரசளைக்கு பபின 
மவைாண்ளமக்காை மவுசு கூடி இருக்கி்றது. 

அக்ரி ்படிபபில மெர ்பனனிரண்்டாம வகுபபில  உயிரிைல 
அல்லது தாவரவிைல, வி்லஙகிைல ்பா்டஙகளை முதனளமைாகப 
்படித்தவர்கள் மடடுமம மெர்லாம எனறு இருக்கி்றது. ஆைால, 
அக்ரிகலசெர் ச்டக்ைா்லஜி, ஃபுட ச்டக்ைா்லஜி ம்பான்ற ்பா்டஙகளில 
மெர கணிதம, கமபயூட்டர் ெயினஸ் ்பா்டஙகளைப ்படித்தவர்களும 
மெர்லாம என்பளதயும கவனிக்க மவண்டும.  

6.1.  யார விண்ணப்பிக்கலாம்?

ச்பாதுப பிரிவிைர்   கணிதம, இைற்பிைல, மவதியிைல, உயிரிைல 
அல்லது தாவரவிைல மற்றும வி்லஙகிைல  ்பா்டஙகளில 55 ெதவிகித 
மதிபச்பண்ளணயும, பிற்்படுத்தப்படம்டார்  பிரிவிைர் 50 ெதவிகித 
மதிபச்பண்ளணயும, மிகவும பிற்்படுத்தப்படம்டார் 45 ெதவிகித 
மதிபச்பண்ளணயும ச்பற்றிருக்க மவண்டும.  தாழத்தப்படம்டார் 
மற்றும ்பழஙகுடி பிரிளவச மெர்நதவர்கள், மதர்சசி ச்பற்றிருநதாம்லமை 
விண்ணபபிக்க்லாம. 

AGRICULTURE & 
HORTICULTURE 

COURSES 
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6.2. அகரி படிப்பில் தெர எளிய வழி்கள்... 

ச்டலலியில உள்ை இநதிை மவைாண் ஆராய்சசி நிறுவைம 
ந்டத்தும நுளழவுத்மதர்ளவ எழுதுவது.  தமிழநாடு மவைாண் 
்பலகள்லக்கழகம ந்டத்தும கவுனெலிஙகில க்லநதுசகாண்டு வாய்பள்பப  
ச்பறுவது.

இநதிை மவைாண் ஆராய்சசி நிறுவைம ந்டத்தும  நுளழவுத் 
மதர்வு எழுத, ்பனனிரண்்டாம வகுபபில எவவைவு மதிபச்பண் 
என்பளதக் கணக்கில எடுத்துக்சகாள்வதிலள்ல. ஆைால, நுளழவுத் 
மதர்வில அதிக மதிபச்பண் ச்பற்று, இநதிைாவில உள்ை சி்றநத 
மவைாண் கலலூரிகளில மெர்லாம. இநத நுளழவுத்மதர்வு குறித்து 
விவரஙகள் ச்ப்ற https://icar.nta.nic.in/WebInfo/Public/Home.aspx என்ற 
இளணைதைத்தில சதரிநதுசகாள்ை்லாம.

தமிழநாடு மவைாண் ்பலகள்லக்கழகம ந்டத்தும கவுனெலிங தவிர, 
சிதம்பரத்தில உள்ை அண்ணாமள்ல ்பலகள்லக்கழகத்திலும, திண்டுக்கல 
மாவட்டத்தில உள்ை காநதி கிராம நிகர்நிள்ல ்பலகள்லக்கழகத்திலும  
தனிமை விண்ணபபித்து, மவைாண்ளமப ்படிபபில மெர்லாம.

	அரசுக் கல்லூரியில்  
மவ்ளகாண் அறிவியல் 

பகா்டபபிரிறவத் மதர்நகதடுத்தகால் 
ஆண்டுக் கட்டணம் ரூ. 30,000 - க்கு 
குற்றவகாகவும், கதகாழில்நுடப 
பகா்டபபிரிறவத் மதர்நகதடுத்தகால் 
ஆண்டுக் கட்டணம் ரூ. 70,000 - க்கும் 
குற்றவகாகவும் கப்றபபடுகி்றது. 
`முதல் தறலமுற்றப பட்டதகாரி’ 
என்றகால் கல்வி கட்டணம் 

கேலுத்துவதில் இருநது விலக்கு 
அளிக்கபபடுகி்றது. 
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6.3. வேளாண் �ல்க்லக்கழகததில் ேழஙகப�டும் �டிபபுகள்: 

பி.எஸ்சி. (�ானரஸ்) ் ேளாண்ரம 

பிஎஸ்.சி. (�ானரஸ்)  ் தைாட்்ககரல

பி.எஸ்சி. (�ானரஸ்) ேனவியல் 

பி.எஸ்சி. (�ானரஸ்) உைவு, ஊட்்ச்சத்து மறறும் உைவு முர்றயியல்  
(ஃபுட் நியூட்ரிஷன் அண்டு ் யட்டிகஸ்)  

பி.ப்க. - ் ேளாண் பபாறியியல்

பி.எஸ்சி. (�ானரஸ்) பட்டு ேளரப்பு

பி.ப்க. - உைவுத் பதைாழில்நுட்பம் (ஃபுட் ப்கனாலஜி)

பி.ப்க. -  உயிரித் பதைாழில்நுட்பம் (ப்யாப்கனாலஜி)

பி.ப்க. - ஆற்றல் மறறும் சுறறுச்சூழல் பபாறியியல்

பி.எஸ்சி. - ் ேளாண் ேணிக ் மலாண்ரம

 மகாளவ மவைாண் ்பலகள்லக்கழகத்தின உறுபபுக் கலலூரிகைாக 
14 கலலூரிகள் உள்ைை. இக்கலலூரிகள் அளைத்தும அரசுக் 
கலலூரிகமை. இளதத்தவிர, 29 சுைநிதிக்கலலூரிகள் உள்ைை. 
இக்கலலூரிகளில அரசு ஒதுக்கீடடின கீழ மெர்லாம. 

6.4. வேளாண் �ல்க்லக்கழகததின் உறுபபுக் கல்லூரிகள்:

1 ்ேளாண் கல்லூரி மறறும் ஆைாய்ச்சி  நிரலயம்,  
்காயம்புத்தூர - 641 003

2 ்ேளாண் கல்லூரி மறறும் ஆைாய்ச்சி நிரலயம்,  
மதுரை - 625 104

3 ்ேளாண் கல்லூரி மறறும் ஆைாய்ச்சி நிரலயம், கிளளிகுளம், 
தூத்துககுடி - 628 252

4 அன்பில் தைரமலிங்கம் ் ேளாண் கல்லூரி மறறும் ஆைாய்ச்சி 
நிரலயம், நாேலூர குட்்ப்பட்டு, திருச்சிைாப்பளளி - 620 027

5 ்ேளாண் கல்லூரி மறறும் ஆைாய்ச்சி நிரலயம், ோழேச்சனூர, 
திருேண்ைாமரல - 606 753
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6 ்ேளாண் கல்லூரி மறறும் ஆைாய்ச்சி நிரலயம், குடுமியான்மரல, 
புதுக்காட்ர் - 622 104

7 ்ேளாண் கல்லூரி மறறும் ஆைாய்ச்சி நிரலயம், ஈச்சங்்காட்ர், 
ஒைத்தைநாடு, தைஞசாவூர - 614 902

8 ்தைாட்்ககரல கல்லூரி மறறும் ஆைாய்ச்சி நிரலயம்,  
்காயம்புத்தூர - 641 003

9 ்தைாட்்ககரல கல்லூரி மறறும் ஆைாய்ச்சி நிரலயம்,  
பபரியகுளம், ் தைனி - 625 604

10 ்தைாட்்ககரல கல்லூரி மறறும் ஆைாய்ச்சி நிரலயம், (பபண்கள), 
நாேலூர குட்்ப்பட்டு, திருச்சிைாப்பளளி - 620 027

11 ்ேளாண் பபாறியியல் கல்லூரி மறறும் ஆைாய்ச்சி நிரலயம்,  
்காயம்புத்தூர - 641 003

12 ்ேளாண் பபாறியியல் கல்லூரி மறறும் ஆைாய்ச்சி நிரலயம், 
குமுளுர, பல்லபுைம், திருச்சிைாப்பளளி - 621 712  

13 ேனவியல் கல்லூரி மறறும் ஆைாய்ச்சி நிரலயம், 
்மட்டுப்பாரளயம் - 641 301

14 சமுதைாய அறிவியல் கல்லூரி மறறும் ஆைாய்ச்சி நிரலயம்,  
மதுரை - 625 104

நீட மதர்வு அடிபபற்டயில் 
மவ்ளகாண் 

பல்கறலக்கழகத்தில் 
மகாணவர்கள் மேர்க்றக 
ந்டத்தபப்ட மவண்டும் 
எனறு மத்திய அரசு 
வலியுறுத்தி வரும் 

நிறலயில், இனனும் 
நற்டமுற்றக்கு வரகாதது 

மகாணவர்களுக்கு 
ேகாதகமகான விஷயம். 

மவைாண் ்பலகள்லக்கழக க்லநதாய்வில 
க்லநதுசகாள்ை விண்ணபபித்து, அரசு 
ஒதுக்கீடடில இ்ட வாய்பபு ச்பறுகி்றவர் 
களுக்குக் கட்டணம மிகவும குள்றவு. அரசு 
உறுபபுக் கலலூரிகளில 1600 இ்டஙகளும, 
இளணபபுக் கலலூரிகைாை சுைநிதிக் 
கலலூரிகளில 3100 இ்டஙகளும உள்ைை. 

மவைாண் ்படிபள்பப ்படிக்க மவண்டும 
என்ற ஆர்வம உள்ைவர்கள், இரண்டு 
ஆண்டுகள் டிபைமமா ்படிபபில மெர 
விண்ணபபிக்க்லாம.  மூனறு அரசுக் 
கலலூரிகளிலும, எடடு  சுைநிதிக் கலலூரிகளில 
டிபைமமா ்படிபபு உள்ைது. இளதயும  
மாணவர்கள் ்பைன்படுத்திக்சகாள்ை்லாம.
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தைமிழ்நாடு ் ேளாண் பல்கரலககழகம் ந்த்தும் கலநதைாய்வு குறித்தை 
்மலும் விேைங்களுககு https://tnauonline.in/

அண்ைாமரல பல்கரலககழகத்தில் ் ேளாண்ரம மறறும் 
்தைாட்்ககரல பட்்ப்படிப்பும், பட்்யப் படிப்பும் உளளன. ஆன்ரலன் 
ேழி்ய விண்ைப்பிகக https://annamalaiuniversity.ac.in/adm/index.php 

அண்ணாமள்ல ்பலகள்லக்கழகத்தில மெர விருமபுமம்பாது, அரசு 
ஒதுக்கீடடு இ்டஙகள், சுைநிதி ஒதுக்கீடடு இ்டஙகள் எை இரண்டு 
பிரிவுகள் உள்ைை. அரசு ஒதுக்கீடடில இ்டமச்பறுமம்பாது, கட்டணம 
40,000  ரூ்பாய்க்குக் குள்றவு. சுைநிதி ஒதுக்கீடடில மெருமம்பாது, 
கூடுத்லாக ஒரு ்லடெ ரூ்பாய் செலுத்த மவண்டி  இருக்கும என்பளதயும 
சதரிநதுசகாள்ைவும.

வே்ல ோயபபு: ் ேளாண் ஆைாய்ச்சியாளர, ் ேளாண் பதைாழில்நுட்பாளர, 
கள ஆய்ோளர, பண்ரை ்மலாளர, ்ேளாண் விறபரனப் பிைதிநிதி, 
்ேளாண் உைவுப்பபாருள நுகரபபாருள கி்ங்கு அதிகாரி, ்ேளாண் 
கல்வியாளர, திட்் ேரைோளர, மண்ேள ஆய்ோளர, ்ேளாண் பதைாழில் 
ேல்லுநர, ் ேளாண் நிரோக அதிகாரி எனப் பலவிதைமான பபாறுப்புகளுககுச் 
பசல்ல முடியும். அைசு மறறும் தைனியார ் ேளாண் நிறுேனங்கள, ் ேளாண் 
கருவி தையாரிப்பு நிறுேனங்கள, உை நிறுேனங்கள மறறும் ேங்கிகள 
்பான்்றேறறிலும் ்ேரலோய்ப்புகள கிர்ககும். விருப்பம் உளளேரகள 
்ேளாண் படிப்ரபத் ் தைரவு பசய்து,  பிைகாசமான எதிரகாலத்ரதைப் பப்றலாம்.
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7.மீனவ்ளப் படிப்பு்கள்!

FISHERIES 
COURSES 

மீனவைத் துள்றயில ஆர்வமுள்ைவர்கள், நாகப்படடிைம 
மீனவைப ்பலகள்லக்கழகம ந்டத்தும க்லநதாய்வில க்லநதுசகாண்டு 
மீனவை அறிவிைல அல்லது மீனவை ச்பாறியிைல ்படிபபில மெர்லாம.
மீனவைப ்பலகள்லக்கழகத்தில, 

Bachelor of Fisheries Science (BFSc) - 4 years

BSc Aqua Culture (Fishery Microbiology) - 3 years 

BE Fisheries Engineering - 4 Years 

BFSc (Nautical Science)  என்று நான்கு படிப்புகள உளளன. 

12ஆம வகுபபு கணிதம, இைற்பிைல, மவதியிைல, உயிரிைல 
அல்லது தாவரவிைல, வி்லஙகிைல ்பா்டஙகளைப  

்படித்தவர்கள் விண்ணபபிக்க்லாம. 

்மலும் விேைங்களுககு 

https://cifnet.gov.in/ என்்ற இரையத்தைளத்ரதை பாரரேயி்லாம்.
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  7.1. மீன்ேளப �டிபபுக்ள ேழஙகும் கல்லூரிகள் 

1. பபான்்னரி மீன்ேளக கல்லூரி மறறும்  
ஆைாய்ச்சி ரமயம்

2. நாகப்பட்டினம் மீன்ேளப் பபாறியியல் கல்லூரி

3. தூத்துககுடி மீன்ேளக கல்லூரி மறறும் ஆைாய்ச்சி ரமயம்

4. மீன்ேள ஆைாய்ச்சி மறறும் விரிோகக ரமயம், மாதைேைம்,  பசன்ரன

5. மீன்ேள பயிறசி மறறும் ஆைாய்ச்சி ரமயம்,   
(தைஞசாவூர & கன்னியாகுமரி) 

மத்திய க்டல்ேகார் 
பல்கறலக்கழகத்தில் 

மேரும் மீனவ 
குடும்பத்றதச் மேர்நத 
மகாணவர்களுக்கு  
50% கல்விக் 

கட்டண ேலுறக 
உண்டு.
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மகரைாவில சகாசசிளைத் தள்லளமயி்டமாகக் சகாண்டு 
செைல்படும Central Institute of Fisheries Nautical and Engineering Training 
(CIFNET) கலவி நிறுவைம, செனளை இராைபுரத்திலும அளமநதுள்ைது. 
இஙகு, நாடடிக்கல ெயினஸ் மற்றும நாடடிக்கல இனஜினீைரிங 
்படிபபுகள் உள்ைை. மிகக் குள்றநத கட்டணத்தில ்படிக்க்லாம.  மமலும 
விவரஙகளுக்கு https://cifnet.gov.in/ 

மத்திை க்டலொர் ்பலகள்லக்கழகம (Indian Maritime University) 
செனளை – ்பாண்டிசமெரி கிழக்குக் க்டற்களரச ொள்லயில, 
உத்தண்டியில உள்ைது. இஙகும, நாடடிக்கல ெயினஸ் மற்றும 
நாடடிக்கல இனஜினீைரிங ்படிபபுகள் (B.S. Nautical Technology,

 BTech, Marine Engineering, BTech, Naval Architecture and Ocean 
Engineering, BSc Nautical Science, BSc Applied Nautical Science, BSc Maritime 
Science, BSc Ship building and Repair) உள்ைை. 

மீைவ குடும்பத்ளதச மெர்நத மாணவர்களுக்கு மத்திை க்டலொர் 
்பலகள்லக்கழகத்தில மெருமம்பாது, 50% கலவிக் கட்டணச ெலுளக 
உண்டு. இநத கலவி நிறுவைத்தில மெர தனிமை நுளழவுத்மதர்வு எழுத 
மவண்டும.  மமலும விவரஙகளுக்கு https://www.imu.edu.in/ 

வே்ல ோயபபுகள்: தைமிழக அைசின் மீன்ேளத் துர்றயில் ்ேரல 
ோய்ப்ரபப் பப்றலாம். க்ல்சார உயிரின உைவுப் பபாருளகளின் ேணிகம் 
்மம்பட்டுேருகி்றது. இதைனால் மீன் ஏறறுமதி பசய்யும் நிறுேனங்களிலும், 
மீன் பதைனிடும் நிறுேனங்களிலும் ் ேரல ோய்ப்புகள உளளன. மீன் மறறும் 
இ்றால் பண்ரைகளிலும், மீன் உைவுப்பபாருள தையாரிப்பு நிறுேனங்களிலும் 
்ேரலகள உண்டு. கப்பல்களிலும் துர்றமுகங்களிலும்கூ் ோய்ப்புகள 
உளளன. 

ப�ாருளடக்க �க்கததுக்கு பசல்ல

https://www.imu.edu.in/


53

INNER WHEEL CLUB OF MADRAS

8. ஜபாறியியல் படிப்பு்கள்

க்டநத 20 ஆண்டுகளில ச்பாறியிைல ்படிபபுகளுக்காை 
கட்டளமபபு தமிழகத்தில அ்பரிமிதமாக வைர்சசிைள்டநதுள்ைது. 
500-க்கும மமற்்பட்ட ச்பாறியிைல கலலூரிகள்  உள்ைை. ஆைால, 
மவள்ல வாய்பபு ெநளத மதக்கமள்டநததால க்டநத ஐநது ஆண்டுகைாக 
ச்பாறியிைல ்படிபபுகளுக்காை மமாகம குள்றநதிருக்கி்றது. அரசு  
ஒதுக்கீடடின மூ்லம  ஒரு ்லடெத்துக்கும கூடுத்லாக இ்டஙகள் உள்ைை.  
க்டநத சி்ல ஆண்டுகைாக ச்பாறியிைல க்லநதாய்வின மூ்லம 
முழுளமைாக மாணவர்கள் நிரமபும கலலூரிகள் ஒற்ள்ற இ்லக்கத்திம்லமை 
உள்ைை. 

தமிழநாடடில இரு்பதுக்கும மமற்்பட்ட அரசு ச்பாறியிைல 
கலலூரிகள் உள்ைை. ச்பாறியிைல ்படிபபில எஙகு மெர்லாம, 
எனசைனை ்படிபபுகள் உள்ைை என்பளதப ்பார்பம்பாம. 

8.1 ஜபாறியியல் படிப்பில் அெத்தும் அண்ணா பல்்க்லக்கழ்கம்

ச்பாறியிைல ்படிபபில ஐஐடிகள், மதசிை சதாழிலநுட்பக் கலவி 
நிறுவைஙகளுக்கு அடுத்த இ்டத்தில உள்ைது அண்ணா ்பலகள்லக்கழகம. 
தமிழநாடடில பிைஸ் டூ முடித்தவு்டன ச்பாறியிைல ்படிபபில மெர ஆர்வம 
உள்ை மாணவர்களின முதல ொய்ஸ் அண்ணா ்பலகள்லக்கழகம தான. 

ENGINEERING 
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அண்ணா ்பலகள்லக்கழகத்தின 
முதனளம அஙகமாக உள்ை கிண்டி 
ச ்ப ா றி யி ை ல  க ல லூ ரி , 
கும ர ாமம்படள்டயில உள்ை 
எம.ஐ.டி, அழகப்பா சதாழிலநுட்பக் 
க ல லூ ரி ,  ஸ் கூ ல  ஆ ஃ ப 
ஆர்க்கிச்டக்ெர் அண்ட பிைானிங 
எை நானகு கலலூரிகள் உள்ைை.

இதில கிண்டி ச்பாறியிைல 
கலலூரி, குமராமம்படள்டயில   
உள்ை எம .ஐ .டி ,  அழகப்பா 
சதாழிலநுட்பக் கலலூரியில 
ஏமராநாடடிக்கல ,  ஆடம்டா 
சமாள்பல, கமபயூட்டர் ெயினஸ், 
சிவில, எச்லக்டரிக்கல அண்ட 
எச்லக்டரானிக்ஸ், எச்லடரானிக்ஸ் 
அ ண் ட  க ம யூ னி க் மக ஷ ன , 
எ ச ்ல க் ட ர ா னி க் ஸ் 
இனஸ்டரூசமனம்டஷன, ஜிமைா 
இ ன ஃ ்ப ர் மம ட டி க் ஸ் , 
இனடஸ்டரிைல, சமக்கானிக்கல, சமடரிைலஸ் ெயினஸ், ளமனிங,  
மமனயுஃம்பக்ெரிங, பிரினடிங, புசரா்டக் ஷன, சகமிக்கல, செராமிக், 
ஃபுட ச்டக்ைா்லஜி, இனஃ்பர்மமஷன ச்டக்ைா்லஜி, இன்டஸ்டரீஸ் 
்பமைா ச்டக்ைா்லஜி, ச்படமரா சகமிக்கல, ்பார்மாசூடடிக்கல, ரப்பர் 
அண்ட பிைாஸ்டிக், ச்டக்ஸ்ள்டல, சமக்காடரானிக்ஸ், ்பமைா 
சமடிக்கல, எச்லக்டரானிக் அண்ட ச்டலிகமயூனிமகஷன, 
இனடஸ்ரூசமனம்டஷன, மளரன இனஜினீைரிங, சமட்டர்லிஜிகல, 
ச்படமராலிைம, மராம்பாடடிக்ஸ் அண்ட ஆடம்டாமமஷன,  
ச்டக்ஸ்ள்டல ச்டக்ைா்லஜி  எை ஏராைமாை ்படிபபுகள் உள்ைை.

 

அண்ைா பல்கரலககழகத்தில், உளள படிப்புகள குறித்து ் மலும் அறிய 
www.annauniv.edu என்்ற இரையதைளப் பககத்ரதைப் பாரரேயி்வும்.

8.1.1 அண்ணா பல்்க்லக்கழ்கத்தின உறுப்புக ்கல்லூரி்கள்

 காஞ்சிபுரம, விழுபபுரம, திண்டிவைம, ்பண்ருடடி, ஆரணி, 
அரிைலூர், புதுக்மகாடள்ட, திருக்குவளை, திண்டுக்கல, ராமநாதபுரம, 
நாகர்மகாவில ்பகுதியில அளமநதுள்ைை. 

அண்ணா	பல்கணலக்கழகம்	
ஏரா்ளமான	தொழில்	
நிறுவனங்களுடன	

புரிநதுணர்வு	ஒப்பநெம்	
தெய்துள்்ளன.	 

ஒவயவார்	ஆண்டும்		 
பல	பனனாடடு	நிறுவனங்கள்	

அண்ணா	
பல்கணலக்கழகத்தில்	 

யகம்பஸ்	இனடர்வியூ	மூலம்	
மாணவர்கண்ளத்	யெர்வு	 
தெய்துவருகின்றன.		
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8.1.2 மண்்டல வ்ளா்கக ்கல்லூரி்கள்

அண்ணா ்பலகள்லக்கழகத்தின மண்்ட்ல அலுவ்லகஙகைாக 
மகாைமபுத்தூர், திருசசிராப்பள்ளி, திருசநலமவலி மற்றும மதுளரயிலும 
செைல்படடுவருகி்றது. மண்்ட்ல அலுவ்லகஙகளில, மண்்ட்ல வைாகக் 
கலலூரிகள் செைல்படடுவருகின்றை. 

8.2 அரசு ஜபாறியியல் ்கல்லூரி்கள்:

1 ்காரே அைசு பதைாழில்நுட்பக கல்லூரி

2 அழகப்பா பசட்டியார இன்ஜினீயரிங் மறறும்  
பதைாழில்நுட்பக கல்லூரி, காரைககுடி

3 அைசு இன்ஜினீயரிங் கல்லூரி, பரகூர, கிருஷைகிரி

4 அைசு இன்ஜினீயரிங் கல்லூரி, கருப்பூர, ் சலம்

5 அைசு இன்ஜினீயரிங் கல்லூரி, திருபநல்்ேலி

6 தைநரதை பபரியார அைசு பதைாழில்நுட்பக கல்லூரி, ் ேலூர

7 அைசு இன்ஜினியரிங் கல்லூரி, தைஞசாவூர

8 அைசு இன்ஜினீயரிங் கல்லூரி, தைருமபுரி

9 அைசு இன்ஜினீயரிங் கல்லூரி, ் பாடிநாயககனூர, ் தைனி

10 அைசு இன்ஜினீயரிங் கல்லூரி,ைங்கம், திருச்சி

11 இன்ஸ்டிட்யூட் ஆஃப் ் ைாடு அண்ட் டிைான்ஸ்்பாரட் 
ப்கனாலஜி, ஈ்ைாடு

8.2.1 அரசு உதவிப்ஜபறும் ்கல்லூரி்கள்:

1 பி.எஸ்.ஜி பதைாழில்நுட்பக கல்லூரி, ் காயம்புத்தூர

2 ்காயம்புத்தூர இன்ஸ்டிட்யூட் ஆஃப் ப்கனாலஜி, ் காயம்புத்தூர

3 தியாகைாெர இன்ஜினீயரிங் கல்லூரி, மதுரை

அண்ணா ்பலகள்லக்கழகம, அண்ணா ்பலகள்லக்கழக உறுபபுக் 
கலலூரிகள், அரசு ச்பாறியிைல கலலூரிகள், அரசு உதவிச்பறும 
கலலூரிகளில மெர, தமிழநாடு சதாழிலநுட்பக் கலவி இைக்ககம 
ந்டத்தும க்லநதாய்வில க்லநதுசகாள்ை மவண்டும. தற்ம்பாது 
ச்பாறியிைல ்படிபபுக்காை க்லநதாய்வு ஆனள்லன மூ்லமாக 
ந்டத்தப்படுகி்றது .  ஆனள்லன வழிைாக விண்ணபபித்து , 
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ஆனள்லனிம்லமை தாஙகள் மெர விருமபும கலலூரிகளையும 
்படிபபுகளையும மதர்நசதடுக்க மவண்டும.

8.3 ஜபாறியியல் படிப்பு்க்்ளத் ததரநஜதடுககும் முனபு 
்கவனிக்க தவண்டிய விஷயங்கள்

	ச்பாறியிைல ்படிபபில எது ச்பஸ்ட எனறு மதடு்பவர்களுக்கு  
முதல ொய்ஸ்... கமபயூட்டர் ெயினஸ் என்றால, அடுத்த மதர்வு 
எச்லக்டரானிக்ஸ் அண்ட கமயூனிமகஷன ச்பாறியிைல பிரிவாக 
உள்ைது. ச்பாறியிைல ்பா்டபபிரிவுகளைத் மதர்நசதடுக்கும முனபு 
சி்ல விஷைஙகளைக் கவைத்தில சகாள்ை மவண்டிைது அவசிைம.

	க்டநத ஆண்டு, ச்பாறியிைல கலலூரியில எவவைவு மதிபச்பண் 
ச்பற்றிருநதவர்களுக்கு குறிபபிட்ட கலலூரியில, குறிபபிட்ட 
்பா்டபபிரிவில இ்டம கிள்டத்திருக்கி்றது என்பளதத்  
சதரிநதுக்சகாள்ை மவண்டும.

	க்டநத கா்லஙகளில குறிபபிட்ட கலலூரியின மதர்சசி விகிதம 
எப்படி இருநதிருக்கி்றது என்பளதக் கவனிக்க மவண்டும.

	ஒவமவார் ஆண்டும மதர்சசி ச்பற்்றவர்களுக்கு மவள்ல வாய்பபு 
முகாம ந்டத்துகி்றார்கைா என்பளதசைல்லாம முனகூடடிமை 
சதரிநது சகாள்ை மவண்டும. 

	க்டநத ஐநது ஆண்டுகளில மதர்சசி விகிதம எப்படி உள்ைது 
என்பளத அண்ணா ்பலகள்லக்கழகம தன இளணைதைத்தில 
விவரஙகளை சவளியிடும. அளதப ்பார்த்து சதரிநதுசகாள்ை்லாம.

	ச்பாறியிைல கலலூரிளைத் மதர்வுசெய்யுமம்பாது எவவைவு 
கட்டணம என்பளதயும, குறிபபிட்ட ்பா்டத்துக்கு அகி்ல இநதிை 
ச்பாறியிைல கலவி நிறுவைத்தின அனுமதிளைப ச்பற்றிருக்கி்றதா 
என்பளதயும ்பார்க்க மவண்டும. 

	ச்பாறியிைல ்படிபபுக்கு விண்ணபபிக்குமம்பாது வழஙகப்படும 
தகவல ளகமைடடில அளைத்து விவரஙகளும உள்ைை.

பபாறியியல் படிப்பில் ் சைவும், கலநதைாய்வில் கலநதுகபகாளளவும் 
விண்ைப்பிகக விரும்பும் மாைேரகள  

https://www.tneaonline.org/ 
என்்ற இரையத்தைளத்ரதை பாரரேயி்வும்
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ப�ாறியியல் �ாடபபிரிவுக்ள இரண்டு ே்கயாகப பிரிக்கலாம்.

1. முதைன்ரமயான இன்ஜினீயரிங் பா்ப்பிரிவுகள

2. பயன்பாட்டு இன்ஜினீயரிங் பா்ப்பிரிவுகள

8.4 முதன்மயா்ன இனஜினீயரிங பா்டப்பிரிவு்கள் 

	கம்ப்யூட்்ர சயின்ஸ் இன்ஜினீயரிங்

	எபலட்ைானிகஸ் கம்யூனி்கஷன் இன்ஜினீயரிங்

	எபலகட்ரிககல் & எபலகட்ைானிகஸ் இன்ஜினீயரிங்

	பமககானிககல் இன்ஜினீயரிங்

	சிவில் இன்ஜினீயரிங்

8.5 பயனபாட்டு இனஜினீயரிங பா்டப்பிரிவு்கள்

	ப்யா பமடிககல்

	இன்்ஸ்ட்ரியல் ப்யாப்கனாலஜி

	ஃபுட் புைாசஸிங்

	பசைாமிக ப்கனாலஜி

	ப்கஸ்ர்ல் ப்கனாலஜி

	பலதைர ப்கனாலஜி என ஏைாளமான படிப்புகள உளளன. 

்ேரல ோய்ப்புகள: GATE ் தைரவு எழுதி, பபாதுத்துர்ற நிறுேனங்களான 
பாைத் மிகு மின் நிறுேனம், பாைத் எபலட்ைானிகஸ் நிறுேனம், இநதிய 
விண்பேளி ஆய்வு ரமயம், இயறரக எண்பைய் மறறும் ோயு நிறுேனம், 
்நஷனல் பதைரமல் பேர காரப்ப்ைஷன், பேர கிரிட் காரப்ப்ைஷன் ஆஃப் 
இநதியா, இநதிய பதைாரலத்பதைா்ரபு நிறுேனம், இநதிய பாதுகாப்புத் துர்ற 
ஆைாய்ச்சி அரமப்பு, விமானப் பிரிவு, க்றபிரிவு மறறும் பாதுகாப்புத் 
துர்றயின் இதைை பிரிவுகளிலும் ்ேரல ோய்ப்பில் ்சைலாம். இரதைப் 
்பால்ே தைனியார நிறுேனங்களிலும் ்ேரல ோய்ப்ரபப் பப்றலாம். 
பசன்ட்ைல் எபலட்ைானிகஸ் நிறுேனம், இநதியன் ையில்்ே, அணுமின் 
நிறுேனம், ஹிநதுஸ்தைான் ஏ்ைாநாட்டிககல் லிமி்ட், உளநாட்டு விமான 
நிறுேனம் ் பான்்றேறறில் ் ேரல ோய்ப்ரபப் பப்றலாம்.  
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8.6 ஜபாறியியல் படிப்பு்டன தவ்ல வாயப்்ப 
அள்ளித்தரும் த்கவல் ஜதாழில்நுட்பம் (IT) 
பபைமைா, ச்பண்மணா இனஜினீைரிங ்படித்துவிடடு மவள்ல 

கிள்டக்கவிலள்லமை எனறு ஆதஙகப்படு்பவர்கள் நிள்றை ம்பர். 
சதாழில நிறுவைஙகளின மனிதவை மம்லாைர்கள், ‘எஙகளுள்டை 
எதிர்்பார்பள்பப பூர்த்திசெய்யும அைவுக்கு தி்றனசகாண்்டவர் 
களைத்தான நாஙகள் வள்ல வீசித் மதடிவருகிம்றாம’ எனகி்றார்கள்.

மாணவர்களின தி்றனுக்கும, சதாழிலநிறுவைம எதிர்்பார்க்கும 
தி்றனுக்குமாை இள்டசவளிளைக் குள்றத்தால மடடுமம மவள்ல 
வாய்பபு நிசெைம என்ற நிள்லக்கு வநதிருக்கிம்றாம.  ச்பாறியிைல 
்படிபள்ப முடித்தவு்டன மவள்ல கிள்டக்க  எனை செய்ை்லாம?

நீஙகள் எநத ச்பாறியிைல ்பா்டப பிரிளவத் மதர்நசதடுத்துப 
்படித்தாலும, அநதத் துள்றயில தகவல சதாழிலநுட்பத்ளதப (IT) 
்பைன்படுத்தத் சதரிநதுசகாள்ை மவண்டும. 

தற்ம்பாது, 32 ெதவிகித மவள்லகள் சதாழிலநுட்பம ொர்நததாக 
இருக்கின்றை. அடுத்த ஐநதாண்டில 76 ெதவிகித மவள்லகள் 
சதாழிலநுட்பத்ளத முழுளமைாகப ்பைன்படுத்தும வளகயில மாறும. 
இளத உணர்நது ்படிக்க மவண்டும. 

இைநதிரஙகள் நிள்றநத சதாழிற்ொள்லகளை ஆடம்டாமமடடிக் 
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ச்டக்ைா்லஜியும, ஆர்டடிபிஷிைல 
ச்டக்ைா்லஜியும இைக்க உள்ைை. 
இன்டர்சநட  ஆஃப  திஙஸ் 
ச த ா ழி ல நு ட ்ப ம  உ ்ல ள க க் 
ளகவெப்படுத்தியுள்ைது. இத்தளகை 
சதாழிலநுட்பத்தில நிபுணத்துவம 
ச்பறு்பவர்களுக்கு வாய்பபுகள் 
ஏராைமாக உள்ைை. 

ஆர்டடிபிஷிைல இனச்டலி 
சைனஸ், மராம்பாடிக், சமஷின 
ம்லர்னிங, ம்டட்டா அைாலிடிக்ஸ் 
ஆடம்டாமமஷன ொர்நது தகவல 
ச த ா ழி ல நுட ்ப ப  பி ரி வு கள் 
முனமைறிவருகின்றை.வஙகித் 
துள்றைாைாலும ெரி, உற்்பத்தித் 
துள்றைாைாலும ெரி அளைத்துத் 
துள்றகளிலும மமற்சொனை 
பி ரி வு க ளி ன  த ா க் க ம 
அதிகரித்துவருகி்றது. இது ொர்நத 
டிஜிட்டல சதாழிலநுட்ப அறிளவ 
வைர்த்துக்  சகாள்ை அதிக 
முக்கிைத்துவம தர மவண்டும.  

இநதியகாவில்  அடுத்த 
ஐநதகாண்டில் மரகாமபகாடிக் 
புரகாேஸிங் ஆடம்டகாமமஷன 

கதகாழில்நுடபத்தில்  
5 லடேம் மபர் மதறவ. 
ஆனகால், 50,000 மபர்கூ்ட 

இல்றல. கம்பயூட்டர் விஷன 
கதகாழில்நுடபத்தில் நிற்றய 
மபர் மதறவ. ஆனகால்,  

தகுநத தி்றன கககாண்்டவர்கள் 
இல்றல. கபகாறியியல் 

பகா்டபபிரிவில்  
எநதப படிபபு 

மவண்டுமகானகாலும் படிக்கலகாம். 
மமறகண்்ட பிரிவுகளில்  

கூடுதல் தி்றறன வ்ளர்த்துக் 
கககாண்்டகால்  

மவறலவகாய்பறபப கப்றலகாம். 

கலநதாயவில் கலநதுபகாண்டு ப�ாறியியல் �டிப்�த வதரநபதடுஙகள்

தைமிழ்நாடு பதைாழில்நுட்ப இயகககம் ந்த்தும் பபாது கலநதைாய்வில் 
கலநதுபகாண்டு  தைமிழ்நாட்டில் உளள பபாறியியல் கல்லூரிகளில் ் சைலாம். 
பபாறியியல் படிப்ரபத் ்தைரநபதைடுககும்்பாது  ECE, EEE, Mechanical 
Engineering, Civil Engineering என்று முதைன்ரமயான Core Engineering 
பா்த்ரதை்யா அல்லது ேரத்தைக ோய்ப்புளள ப்யா பமடிககல், ப்யா 
ப்கனாலஜி, ஃபுட் பிைாசசிங் ் பான்்ற பிரிவுகரள்யா ் தைரநபதைடுககலாம்.

 பபாறியியல் கலநதைாய்வின் ் பாது ̀முதல் த்லமு்ற �ட்டதாரி மாேேர’ 
என்ற சான்றித்ழ ேழஙகும்வ�ாது உஙகளுக்கான கல்விக்கட்டேத்த அரவச 
ேழஙகி விடும்.  இரதைத்தைவிை அைசு உதைவித்பதைாரகயும் ேழங்குகி்றது. அைசு 
பபாறியியல் கல்லூரிரயத் ்தைரநபதைடுத்தைால் கல்விககட்்ைம்  
ரூ. 30,000-ககும் குர்ற்ே. 
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8.7 மருத்துவத் து்ற ொரநத ஜபாறியியல் படிப்பு - 

பதயா ஜமடிக்கல் இனஜினீயரிங 

மருத்துவத் துள்றயின ஆராய்சசிப பிரிவில நுளழை மருத்துவக் 
கலலூரியில ்படித்தாக மவண்டும என்பதிலள்ல.  ்பமைாசமடிக்கல, 
்பமைாச்டக்ைா்லஜி ம்பான்ற ச்பாறியிைல ்படிபபுகள் ்படித்தாலும, 
ளமக்மரா்பைா்லஜி, ்பமைாசகமஸ்டரி ம்பான்ற அறிவிைல ்படிபபுகளைப 
்படித்தாலும மருத்துவத் துள்றயில ொதிக்க்லாம. 

ச்பாறியிைல, மருத்துவம  இரண்டிலும ஆர்வமுள்ைவர்களுக்கு 
வாய்பபுள்ை பிரிவு, ்பமைாசமடிக்கல இனஜினீைரிங.

நீட் வதரவில் அதிக மதிபப�ண் ப�ற முடியாமல் மருததுேத து்றயில் 
கால் �திக்க முடியாதேரகள் �வயாபமடிக்கல் பிரி்ேத வதரநபதடுதது மருததுேத 
து்றயில் �ணி ோயப்�ப ப�றலாம். 

ச்பாறியிைல அறிளவ, செலத்மகர் பிரிவுக்குத் மதளவக்காை 
மாற்்றஙகளைக் சகாண்டுவருவது, மருத்துவத் துள்றக்குத் மதளவைாை 
கருவிகள் வடிவளமபபு, மமம்படுத்துவது, புதிை கருவிகள் தைாரிபபு, 
உ்டலுறுபபுகளின செைல்பாடடில ஏற்்படும சிக்கலகளுக்குத் தீர்வு 
காண்்பது எைப ்ப்ல வளகைாை மவள்லகமை ்பமைாசமடிக்கல 
பிரிவின முக்கிை ்பணி. 

BIOMEDICAL
ENGINEERING 
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	ச்பாறியிைல மற்றும ்பைா்லஜி பிரிவுகளில 
மிகுநத ஆர்வம உள்ைவர்கள்

	மருத்துவ அைவீடுகளில  மிகுநத கவைம 
செலுத்து்பவர்கள் 

	்பகுப்பாய்வுத் தி்றன மிக்கவர்கள் 

	கருவிகள் வடிவளமபபிலும, மமம்பாடடிலும 
ஈடு்பாடு உள்ைவர்கள்

	மருத்துவம மற்றும சுகாதாரத் துள்றயிைமராடு 
இளணநது ்பணிைாற்றும மைப்பக்குவம 
உள்ைவர்கள் 

	தற்ம்பாது ்ப்ல கலவி நிறுவைஙகளில 
்பமைாசமடிக்கல இனஜினீைரிங மற்றும 
அறிவிைல ்படிபபுகள் உள்ைை. குறிப்பாக, 
அண்ணா ்பலகள்லக்கழகம மற்றும இதர 
ச்பாறியிைல கலவி நிறுவைஙகளிலும 
்பமைாசமடிக்கல இனஜினீைரிங ்படிபபுகள் 
உள்ைை. 

 வே்ல ோயபபு: ப்யாபமடிககல் இன்ஜினீயரிங் 
படித்து முடித்தைவு்ன், பபாதுத்துர்ற மறறும் 
பன்னாட்டு மருநது தையாரிப்பு நிறுேனங்களில் 
்ேரல ோய்ப்ரபப் பப்றலாம். பன்னாட்டு 
விண்பேளி ஆைாய்ச்சி நிறுேனமான நாசா, உலக 
சுகாதைாை நிறுேனத்திலும் ப்யாபமடிககல் 
படித்தைேரகளுககு ் ேரல ோய்ப்பு கிர்ககி்றது.   

இநதிைாவில, ்லார்ென & டூபமரா, சிப்லா, 
ச்ட்லாய்ட கனெலடிங இநதிைா பிளரமவட 
லிமிச்டட, ஸ்டளரக்கர் சதாழிலநுட்ப ளமைம, 
சீசமனஸ், பிபிஎல செலத்மகர், விபமரா, GE 
மருத்துவ அளமபபு, பிலிபஸ் செலத்மகர், 
சைைரல எச்லக்டரிக் குமைா்பல ரிெர்ச, 
ச்டக்ஸைாஸ் இனஸ்டரூசமனடஸ் இனக் ம்பான்ற 
நிறுவைஙகளிலும மவள்ல வாய்பள்பப 
ச்ப்ற்லாம. 

அமெரிக்காவில் 
பமயகாகமடிக்கல் 
இனஜினீயர்களுக்கு 
ஆரம்ப ேம்ப்ளமகாக 
ஆண்டுக்கு, 40,000 
்டகாலர் வறர 
கிற்டக்கி்றது. 
முதுகறல 
பமயகாகமடிக்கல் 
இனஜினீயருக்கு 
ஆண்டு ேம்ப்ளமகாக 
60,000 ்டகாலர் வறர 
கிற்டக்கி்றது. இனி 
வரும் ககாலம் 
மருத்துவத் மதறவ 
மிகுநத ககாலம் 
எனபதகால் 
பமயகாகமடிக்கல் 
பிரிவு ஏற்றமிகு 
பிரிவுகளில் முக்கிய 
இ்டத்தில் உள்்ளது. 

8.7.1 யாஜரல்லாம் பதயாஜமடிக்கல் பிரி்வத் ததரநஜதடுக்கலாம்?  
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 8.8 ஜ்காதரா்னாவால் வாயப்பு மிகுநத 
படிப்பா்க மாறிய பதயாஜ்டக்னாலஜி படிப்பு! 

தற்ம்பாது உ்லளகமை ஆடடிப ்பள்டத்து வரும சகாமராைா 
பிரசளைைாக இருநதாலும ெரி, ஜிகா ளவரஸ் பிரசளைைாக 
இருநதாலும ெரி,  நுண்ணுயிர் பிரசளைகளுக்குத் தீர்வு காண அதிகம 
நமபுவது ்பமைா ச்டக்ைா்லஜிளைத்தான. 

உ்லகைவில மாறிவரும மவைாண்ளம, உணவு உற்்பத்தி, மருத்துவம, 
ச்பாதுச சுகாதாரம எை முதனளமைாை  பிரிவுகளில ஆராய்சசிளையும, 
மமம்படுத்துதள்லயும முனசைடுக்கும மிக முக்கிை துள்றைாக உள்ைது, 
்பமைாச்டக்ைா்லஜி. 

 மருததுேம் �டிக்க ோயபபு கி்டக்கவில்்லவய என்று கே்லப�ட 
வேண்டியதில்்ல. மருததுேத து்றயில் மிக முக்கியமான பிரிவுகளில் ஒன்றாக 
உள்ள �வயாபடக்னாலஜி �டிப்�த வதரநபதடுக்கலாம்.

பதயாஜ்டக்னாலஜி பிரிவில் என்ன ஜொல்லிகஜ்காடுக்கப்படுகிறது?

ச்பாதுவாக, ்பமைாச்டக்ைா்லஜி ்படிபபில மருத்துவம மற்றும 
உ்டலந்லம ொர்நத அறிளவயும,  உயிரிைல ொர்நத ஆராய்சசி 
முனமைற்்றஙகளையும கற்றுக்சகாள்ை முடியும. உயிரிைஙகளில 
நுண்ணுயிர்கள் ்பரவல குறித்தும, அளதக் கடடுப்படுத்துவளதயும, 
அதற்காை மருத்துவத்ளதயும ஆராய்சசி மநாக்மகாடு அணுகுகி்றது 

BIOTECHNOLOGY 
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்பமைாச்டக்ைா்லஜி. ஆராய்சசி ளமைஙகளிலும, மொதளை 
ளமைஙகளிலும ்பணிைாற்றும ஆர்வமும, நுணுக்கமாகப ்பார்க்கும 
தி்றனும ச்பற்்றவர்கைாக இருக்க மவண்டும. 

8.8.1. பி.ஜ்டக பதயாஜ்டக்னாலஜி படிப்பில் தெரலாமா அல்லது  

பி.எஸ்சி பதயா ஜ்டக்னாலஜி படிப்பில் தெரலாமா?

சதாழிலநுட்பம  ொர்நத விஷைஙகள் பி.ச்டக் ்பமைாச்டக்ைா்லஜியில 
சொலலிக் சகாடுக்கப்படுகி்றது. அறிவிைல ரீதியில பி.எஸ்சி ்பமைா 
ச்டக்ைா்லஜி ்பா்டத்திட்டஙகள் அளமக்கப்படடுள்ைை. 
உைர்கலவிக்காக பி.எஸ்சி முடித்து எம.எஸ்.சி மெர மவண்டும. பி.ச்டக் 
முடிப்பவர்கள் எம.எஸ் மெர மவண்டும.  எம.எஸ்சி  முடித்து மீண்டும 
ஆராய்சசி ்படிபபில மெர மவண்டும.  பி.ச்டக் மெரு்பவர்கள், சகாஞ்ெம 
கூடுத்லாகக் கட்டணம செலுத்த மவண்டி இருக்கும. உஙகளுள்டை 
ச்பாருைாதாரத்ளதயும, குறிக்மகாளையும ளவத்து எளதத் 
மதர்நசதடுப்பது என்பளத முடிவு செய்யுஙகள். 

வே்ல ோயபபு: ப்யா ப்கனாலஜி படித்தைேரகள மருத்துேம், ் ேளாண்ரம, 
க்ல் ேளம்,  சுறறுச்சூழல், ் ேதியியல் துர்ற, பூச்சி மறறும் நுண்ணுயிரகரளக 
கட்டுப்படுத்துதைல் ் பான்்ற துர்றகளில் ் ேரல ோய்ப்பு உளளது. 

பி.ச்டக் ்படித்தவர்கள் மருநதுப ச்பாருள் உற்்பத்தி நிறுவைஙகள், 
செலத்மகர், உணவுபச்பாருள் தைாரிபபு நிறுவைம, இரொைை 
நிறுவைஙகள், ஆராய்சசி நிறுவைஙகள் எைப ்ப்ல இ்டஙகளில 
்பமைாச்டக்ைா்லஜி ்படித்தவர்களைத் மதர்நசதடுக்கின்றைர். 

்பமைாச்டக்ைா்லஜி ்படித்த 
வர்கள் முதுநிள்ல ்பட்டப்ப 
டிபள்பயும ,  ஆர ாய்சசிப 
்படிபள்பயும மமற்சகாள்ைத் 
தைாராக இருக்க மவண்டும. 
உைர்்படிபபில மெர்நது குறிபபிட்ட 
பி ரி வி ல  நி பு ண த் து வ ம 
ச்பறுமம்பாது, அத்துள்றயில   
நிள்றவாை ெம்பைம வாஙகும 
மவள்ல வாய்பள்பப ச்ப்ற்லாம. 
சவளிநாடடில ஆராய்சசி 
நிறுவைஙகளிலும, ளமைஙகளிலும  
மெர்லாம. GATE மதர்சவழுதி  உைர் 
கலவி நிறுவைஙகளில ஆராய்சசி 
மமற்சகாள்ை்லாம.  

ெறமபகாது, இநதியகாவில் பமயகா 
க்டக்னகாலஜி துற்ற அதிமவகமகாக 
வ்ளர்ச்சி உள்்ள துற்றயகாகமவ 

அறியபபடுகி்றது. மமலும், கககாமரகானகா 
பிரச்றன பமயகாக்டக்னகாலஜிஸ்ட 

மதறவகற்ள உணரறவத்துள்்ளது. 
பயகாலஜிறயயும், க்டக்னகாலஜிறயயும் 
விரும்புகி்றவர்களுக்கு நல்ல ேகாய்ஸ் 

பமயகாக்டக்னகாலஜி படிபபு. 
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8.9 ஆராயச்சிககும் ஜவளிநாட்டு 
தவ்லவாயப்புககும் உ்கநத 

பதயாஇனஃபரதமட்டிகஸ் படிப்பு!

உயிரிைல துள்றயில தகவல சதாழிலநுட்பத்தின ்பைன்பாடுகள் 
அதிகரித்து வருகி்றது.  இதைால உயிரிைல துள்றயில, உயிரிைல 
தகவலிைல (Bioinformatics) துள்ற மிக மவகமாக வைர்சசிைள்டநது 
வருகி்றது.

பதயாஇனஃபரதமட்டிகஸ் பிரிவில் என்ன இருககிறது?

உயிரிைல தகவலிைல துள்றயில கணினி, கணிதம, இைற்பிைல, 
மவதியிைல, மருநதிைல, மானு்டவிைல மற்றும உயிரிைல ொர்நத 
பிரிவுகளை உள்ை்டக்கிைதாக உள்ைது. உயிரிைல  ஆய்வுத் தகவலகளைப 
்பதிவுசெய்தல, ்பகுப்பாய்வு செய்தல, மருநதுகளின செைல்பாடள்ட 
ஆய்வு செய்தல, புதிை மருநதுக்காை காரணிகளைக் கண்்டறிதல, 
மருநதுகளின ்பண்புகளை வளகப்படுத்துதல, நசசுத்தனளமகளுக்கு 
எதிர்விளைைாற்றும மருநதுப ச்பாருள்களை அள்டைாைம காணுதல 
எை உயிரிைல தகவலிைல ்பைன்பாடு அதிகம.

BIOINFORMATICS
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பதயாஇனஃபரதமட்டிகஸ் பிரிவு எஙகுள்்ளது?

தமிழநாடடின ச்பரும்பா்லாை கலலூரிகளில இைநிள்ல 
்பமைாஇனஃ்பர்மமடடிக்ஸ் என்ற உயிரிைல தகவலிைல ்படிபபு 
உள்ைது. மகாைமபுத்தூரில உள்ை தமிழநாடு மவைாண் 
்பலகள்லக்கழகத்தில பி.ச்டக் ்பமைாஇனஃ்பர்மமடடிக்ஸ் ்படிபபு 
உள்ைது. 

இைநிள்ல ்படிபபில மெர  பிைஸ் டூ வகுபபில கணிதம, 
இைற்பிைல, மவதியிைல, உயிரிைல ்பா்டஙகளைப ்படித்தவர்கள் 
மெர்லாம. முதுநிள்ல ்படிபபில மெர இைற்பிைல, மவதியிைல, 
உயிரி தகவலிைல, கமபயூட்டர் ெயினஸ் ்பட்டப்படிபபு 
்படித்தவர்கள் மெர்லாம.

யார இநதப் படிப்்பத் ததரநஜதடுக்கலாம்?

உயிரிைல துள்றயின மீது ஆர்வமும, ்பகுப்பாய்வு செய்யும 
தி்றனும ச்பற்்றவர்கள் இநதப ்படிபள்பத் மதர்்சதடுக்க்லாம. 
புரதத்ளதப ்படிகமாக்கல, மூ்லக்கூறுகள் வடிவளமபபு ொர்நத 
மருநதுப ச்பாருள்கள் கண்டுபிடிபபு, நுண்ணுயிரிகளின 
்பண்புகளைக் கண்்டறிநது, அதற்குத் தகுநதாற்ம்பால மருநதுப 
ச்பாருளை உருவாக்குதல எைப ்ப்ல வளகயில ஆராய்சசி 
மமற்சகாள்ை்லாம. மரபிைல, மூ்லக்கூறு உயிரிைல பிரிவுகளில 
நிபுணத்துவம ச்ப்ற்லாம. 

நீண்்டககாலமகாக 
பல்கறலக்கழகத்தின 

பமயகாக்டக்னகாலஜி துற்றயின  
கீழ கேயல்படடு, உயிரியல் 

தகவலியல் பிரிவில் முதுநிறல 
பட்டபபடிபபு மடடுமம 

இருநதுவநதது. ஆனகால், இபமபகாது 
தமிழநகாடடின கபரும்பகாலகான 
கல்லூரிகளில் இ்ளநிறல 

பமயகாஇனஃபர்மமடடிக்ஸ் என்ற 
உயிரியல் தகவலியல்  
படிபபு உள்்ளது. 

வே்ல ோயபபு:

ப்யாஇன்ஃபர 
்மட்டிகஸ் பிரிவில் 
ஆைாய்ச்சிககான 
ோய்ப்புகள அதிகம். 
ஆைாய்ச்சியில் 
ஈடுபடுபேரகளுககு 
IIT ் பான்்ற மத்திய 
கல்வி நிறுேனங்களில் 
ோய்ப்புகள உளளன. 
பன்னாட்டுத்  தைகேல் 
பதைாழில்நுட்ப 
நிறுேனங்களிலும் 
்ேரல ோய்ப்ரபப் 
பப்றலாம்.  

ப�ாருளடக்க �க்கததுக்கு பசல்ல



+2 -விறகுப் பி்றகு என்ன படிககலாம்? எப்படி பெயிககலாம்...

66

8.10 முனத்னறி வரும் உணவு உற்பத்தி தவ்ல 
வாயப்பு அதி்கரிககும் உணவுத் ஜதாழில்நுட்ப படிப்பு!

அடுத்த 15 ஆண்டுகளில உணவு உற்்பத்தித் துள்றயில மிகபச்பரிை 
மாற்்றத்ளதயும, உணவுத் சதாழிலநுட்ப புரடசியும நிகழவுள்ைது. 
இதைால மவைாண்ளம மற்றும உணவு சதாழிலநுட்பத் துள்றயின 
வைர்சசி அதிகரித்து, மவள்ல வாய்பபுகளும அதிகரிக்கவுள்ைை.

எங்கு படிககலாம்?

1. அண்ைா பல்கரலககழகம் - பி.ப்க. ஃபுட் ப்கனாலஜி,

2. தைமிழ்நாடு ் ேளாண் பல்கரலககழகம் - பி.ப்க. ஃபுட் ப்கனாலஜி

3. கால்நர் மருத்துேப் பல்கரலககழகம் - பி.ப்க. ஃபுட் ப்கனாலஜி
 

மத்திை அரசின முதனளமக் கலவி நிறுவைஙகளில ஒன்றாை 
Indian Institute of Food Processing Technology தஞ்ொவூரில அளமநதுள்ைது. 
இஙகு,  இைநிள்ல மற்றும முதுநிள்லப ்படிப்பாக, உணவுத் சதாழிலநுட்ப 
ச்பாறியிைல ்படிபபு உள்ைது. 

Indian Institute of Food Processing Technology கலவி நிறுவைத்தில 
இைநிள்ல ்படிபபில 60 மாணவர்கள் மெர்த்துக்சகாள்ைப்படுகி்றார்கள்.  
பிைஸ் டூ - வில கணிதம, இைற்பிைல, மவதியிைல ்பா்டஙகளில 55 
ெதவிகித மதிபச்பண்ணு்டன, மை.இ முதலநிள்ல மதர்வில மதர்சசி 
ச்பற்றிருக்க மவண்டும. நானகு ஆண்டு ்படிபபில மெர்்பவர்கள், உ்லகத் 
தரத்தி்லாை ஆய்வகஙகளில உணவு ொர்நத ்பலமவறு ஆராய்சசிப 
்பணிகளை மமற்சகாள்ை்லாம. ்படித்து முடித்தவு்டன 50,000 ரூ்பாய்க்குக் 
குள்றவில்லாமல மவள்ல வாய்பள்பப ச்ப்ற்லாம. 

தற்ம்பாது வைர்நது வரும சதாழிலநுட்பப ்படிபபில மாணவர்கள் 
அதிகைவில ஆர்வம காடடிைால, பிற்கா்லத்தில வைர்நத துள்றயில 
ளகநிள்றை ெம்பைத்து்டன நிபுணத்துவம ச்பற்்றவர்கைாக 
மாறியிருப்பார்கள். உணவுத்சதாழில மீது ஆர்வம உள்ைவர்கள், உணவு 
சதாழிலநுட்பப ்படிபபில கவைம செலுத்திைால, மிகபச்பரிை சவற்றி 
ச்ப்ற்லாம.

வே்ல ோயபபு:  இநதிய அைசின் உைவுப்பபாருள ோணிபக  
கழகத்திலும், மாநில அைசின் உைவுப்பபாருள ்சமிப்புக கி்ங்குகளிலும், 
உைவுப்பபாருள பகுப்பாய்வு ரமயங்களிலும் ் ேரல ோய்ப்ரபப் பப்றலாம்.   

ப�ாருளடக்க �க்கததுக்கு பசல்ல
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8.11 இஸ்தராவில் (ISRO) தவ்லபாரக்கலாம்!
இளைஞர்களுக்கு ஆர்வமுள்ை மவள்ல வாய்பபுகளில ஒன்றாக 

உள்ைது, ஏமராஸ்ம்பஸ் சதாழிலநுட்பம. இநத சதாழிலநுட்பத் 
துள்றயில அதிக அைவில வாய்பபுகளை வழஙகிவருகி்றது இஸ்மரா. 
இநதிை விண்சவளி ஆராய்சசிக்குத் மதளவைாை ஆடகளை 
உருவாக்குவதற்காக ‘இண்டிைன இனஸ்டிடயூட ஆஃப ஸ்ம்பஸ் 
ெயினஸ் அண்ட ச்டக்ைா்லஜி’ (IIST - Indian Institute of Space Science 
and Technology) என்ற கலவி நிள்லைத்ளத திருவைநதபுரத்தில உள்ை 
‘விக்ரம ொரா்பாய் விண்சவளி ஆராய்சசி நிள்லைத்துக்கு ‘ அருகிம்லமை 
அளமத்துள்ைது.

ஐஐஎஸ்டி-யில்  எப்படி தெரவது?

இதில மெர கணிதம, இைற்பிைல, மவதியிைல ்பா்டஙகளு்டன 
பிைஸ் டூ மதர்சசி ச்பற்றிருக்க மவண்டும. ஐஐடி ந்டத்தும ‘ைாயினட 
எனடரனஸ் எக்ஸைாம’ (மை.இ.இ) மதர்வில க்லநதுசகாண்டு மதர்சசி 
ச்ப்ற மவண்டும. இநதத் மதர்வின முடிவில ஐஐடி நிறுவைம சவளியிடும 
தரவரிளெயில இ்டமபிடித்தால, எளிதில ஐஐஎஸ்டி கலவி 
நிறுவைத்துக்குள் நுளழநதுவி்ட்லாம. ஐஐடி தரவரிளெப ்படடிைல 
சவளிைாை பினபு இரண்்டாவது மூன்றாவது வாரத்தில, 
ச்பஙகளூருவிம்லா அல்லது திருவைநதபுரத்திம்லா கவுனசிலிங 
நள்டச்பறும. 

எனஜ்னன்ன படிப்பு்கள் உள்்ள்ன?

பி.ச்டக். ஏவிைானிக்ஸ், பி.ச்டக். ஏமராஸ்ம்பஸ் இனஜினீைரிங 
எை இரண்டு மகார்ஸ்கள் இருக்கின்றை. இளவ நானகு வரு்ட 
இைநிள்ல பி.ச்டக். ்படிபபு. அடுத்து, எம.எஸ்ஸி. ஐநது வரு்ட ்படிபபு. 
இளதத் தவிர எம.ச்டக். ்படிபபுகளும உள்ைை.  

 

‘இண்டியன இனஸ்டிடயூட ஆஃப ஸ்மபஸ் ேயினஸ் அண்ட க்டக்னகாலஜி’  
கல்லூரியில் மேரும் அறனவருக்கும் கல்விக் கட்டணம், விடுதிக் கட்டணம், 
உணவு எனறு அறனத்தும் குற்றநத கட்டணத்தில் வழங்்கபபடுகி்றது. 
மகாணவர்களுக்கு ேர்வமதே அ்ளவில் நவீன ஆய்வுக்கூ்டமும், படிபபுக்கு 
ஏற்ற சுறறுச்சூழலும் உள்்ளன. இங்குப படித்து முடித்தவு்டன,  இஸ்மரகாவில் 
விஞ்கானியகாகமவகா அல்லது கபகாறியகா்ளரகாகமவகா மவறல பகார்க்க மவண்டும். 
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8.12 ம்ரன இனஜினீயரிங படிப்பு்கள்
எநதத் துள்றயிலும இல்லாத வாய்பபும, ெம்பைமும கப்பல 

துள்றயில இருக்கி்றது எனகி்றார்கள் க்டலவை ஆர்வ்லர்கள். செனளை 
செமமஞ்மெரியில உள்ைது க்டல ொர் ்பலகள்லக்கழகம(Indian Maritime 
University).  இது மத்திை கப்பல துள்ற அளமசெகத்தின கீழ செைல்படடு 
வருகி்றது.

இநத ்பலகள்லக்கழகத்தில பி.எஸ்சி நாடடிக்கல ெயினஸ், பி.ச்டக் 
மளரன இனஜினீைரிங, பி.ச்டக் மநவல ஆர்கிச்டக்ெர் ஓஷன 
இனஜினீைரிங, பி.பி.ஏ.(்லாஜிஸ்டிக், ரிச்டய்லிங & இ-காமர்ஸ்) ்படிபபுகள் 
உள்ைை. மமலும, ஓராண்டு டிபைமமா ்படிப்பாக நாடடிக்கல ெயினஸ் 
்படிபபு உள்ைது. இநத டிபைமமா ்படித்தவர்கள் பி.எஸ்சி நாடடிக்கல 
ெயினஸ் ்படிபபில மெர தகுதி உள்டைவர்கள்.

மமற்கண்்ட ்படிபபில டிபைமமா தவிர, இதர ்படிபபில மெர பிைஸ் 
டூ மதர்வில கணிதம, இைற்பிைல, மவதியிைல ்பா்டபபிரிவுகளில குள்றநதது 
60 ெதவீத மதிபச்பண்கள் ச்பற்றிருக்க மவண்டும. ஆஙகி்ல ்பா்டத்தில 
குள்றநதது 50 ெதவீத மதிபச்பண்கள் ச்பற்றிருக்க மவண்டும. 
்படடிைலிைத்தவருக்குக் குள்றநத ்படெ மதிபச்பண்களில 5 ெதவீத ெலுளக 
உண்டு. டிபைமமா ்படிபபிலும, பி.எஸ்சி ஷிப பிலடிங & ரிபம்பர் 
்படிபபிலும மெர கணிதம, இைற்பிைல, மவதியிைல, ஆஙகி்லப ்பா்டஙகளில 
குள்றநதது 50 ெதவீத மதிபச்பண் ச்பற்றிருக்க மவண்டும.

மமற்கண்்ட ்படிபபில மெர இநதிை க்டலொர் ்பலகள்லக்கழகம 
ச்பாது நுளழவுத் மதர்ளவ (Common Entrance Exam - CET) ந்டத்துகி்றது. 
இநத நுளழவுத்மதர்வு ஆனள்லன மூ்லமாக ந்டத்தப்படுகி்றது. 

வே்ல ோயபபு: உளநாட்டுக கப்பல் நிறுேனங்களில் மட்டுமல்லாது, 
பேளிநாட்டுக கப்பல் நிறுேனங்களிலும் பணியாறறும் ோய்ப்ரபப் பப்றலாம். 
துர்றமுகங்களில், துர்றமுகப் பகுதியில் அரமநதுளள ஏறறுமதி 
நிறுேனங்களிலும் பணியாற்றலாம்.

மரைன் படிப்பில் ் சை ் மலும் விேைங்களுககு  
https://www.imu.edu.in

ம்ரன் இன் ஜினீயரிங �டிபபுகள் 

1. BTech (Marine Engineering) 4 Years
2. BTech (Naval Architecture Ocean Engineering) 4 Years
3. BSc (Nautical Science) 3 Years
4. BBA (Logistics, Retailing & E-Commerce) 3 Years
5. Diploma in Nautical Science leading to B.Sc.  

  (Applied Nautical Science)
1 Year

6. BSc (Ship Building & Repair) 3 Years

ப�ாருளடக்க �க்கததுக்கு பசல்ல
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8.13 உதவித்ஜதா்்கயு்டன பி்ளாஸ்டிக  
ஜதாழில்நுட்பக ்கல்வி பயிலலாம்

இநதிை அரசின, மவதியிைல 
ம ற் று ம  உ ர ங க ளு க் க ா ை 
அளமசெகத்தின கீழ, தனைாடசி 
ச்பற்்ற கலவி நிறுவைமாக உள்ைது,   
கிண்டியில  உள்ை  ம த்திை 
பிைாஸ்டிக் ச்பாறியிைல மற்றும 
சதாழிலநுட்பக் கழகம (CIPET - 
Central Institute of Plastics Engineering 
and Technology).  

இஙகு, அரசு உதவித்சதாளக 
யு்டன பிைாஸ்டிக் சதாழிலநுட்பக் 

கலவி சதா்டர்்பாை மூன்றாண்டுப ்பட்டைப ்படிபபுகள், ஓராண்டு, 
இரண்்டாண்டு ொனறிதழ ்படிபபுகள் வழஙகப்படுகின்றை. நானகாண்டு 
இைநிள்ல சதாழிலநுட்பப ்படிபபில மெர, ச்பாறியிைல க்லநதாய்வில 
க்லநது சகாண்டும மெர்லாம.  

்மலும் விேைங்களுககு :                                                 
https://www.cipet.gov.in/centres/cipet-chennai/introduction.php

8.14 மத்திய ததால் ஆராயச்சி நிறுவ்னம்  

(சிஎல்ஆரஐ) வழஙகும் படிப்பு்கள்

செனளை அள்டைாறில பிரதாை கலவி 
நிறுவைஙகளில ஒன்றாக உள்ைது, மத்திை மதால 
ஆராய்சசி நிறுவைம. இதுவும ெர்வமதெ அைவில 
முக்கிைத்துவம வாய்நத மதால ஆராய்சசி நிறுவைஙகளில ஒன்றாக 
உள்ைது. இநத ஆராய்சசி நிறுவைத்தின மண்்ட்ல அலுவ்லகஙகள் 
சகாலகத்தா, கானபூர், ை்லநதர், அகமதா்பாத், முமள்ப ஆகிை 
நகரஙகளில உள்ைை. இஙகு, பி.ச்டக் ச்லதர் ச்டக்ைா்லஜி ்படிபபு 
உள்ைது. இநதப ்படிபபில மெர,  தமிழநாடு சதாழிலநுட்ப நிறுவைம 
ந்டத்தும ச்பாறியிைல ்படிபபுக்காை ச்பாது க்லநதாய்வில க்லநது 
சகாண்டு மதர்வு செய்ை மவண்டும.

  ் மலும் விேைங்களுககு www.clri.org   

PLASTIC 
TECHNOLOGY 
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8.15 ்கட்்ட்ட வடிவ்மப்பு ஆரவலர்களுககு 
அற்புதமா்ன படிப்பு ஆரககிஜ்டகெர!

தற்ம்பாது ச்பாறியிைல கலலூரிகளில, ஆர்க்கிச்டக்ெர் ்படிபள்ப  
கூடுத்லாகச மெர்த்துவருவது, அநதப ்படிபபின மீதுள்ை மதிபள்பயும,  
மாணவர்கள் ஆர்க்கிச்டக்ெர் ்படிபபின மீது சகாண்டுள்ை 
ஆர்வத்ளதயும அறிநதுசகாள்ை முடியும.

யார ்கட்்ட்ட வடிவ்மப்பு த்காரஸில் தெரலாம்?

்பனனிரண்்டாம வகுபபில கணிதப ்பா்டத்ளதப ்படிக்கும எநதப 
பிரிவிைர் மவண்டுமாைாலும பி.ஆர்க் ்படிபபில மெர்லாம. பிைஸ் டூ மதர்வு 
முடிநதவு்டமைா அல்லது அதற்கு  முனைதாகமவா கவுனசில  ஃ்பார் 
ஆர்க்கிச்டக்ெர் அளமபபு ந்டத்தும, மதசிை அைவி்லாை தி்றைறிவு 
மதர்ளவ எழுத்லாம.

பி.ஆரக படிப்பில் தெர என்ன ஜெயய தவண்டும்?

கட்ட்டஙகளையும, இதர கடடுமாைஙகளையும வடிவளமப்பது 
்பற்றிை ஐநது வரு்ட பி.ஆர்க் ்படிபபுக்கு National Aptitude Test for 
Architecture (NATA)  என்ற நுளழவுத் மதர்ளவ எழுத மவண்டும.

 National Aptitude Test for Architecture (NATA) ்தைரவு குறித்து 
்மலும் விேைங்களுககு http://www.nata.in/

ARCHITECTURE 
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நு்ழவுத்ததரவு எப்படி ந்்டஜபறும்?

National Apti tude Test for 
Architecture (NATA) மதர்வில 200 
ம தி ப ச்பண்கள் .  இதில  8 0 
மதிபச்பண்கள் ச்பற்்றால  மதர்சசி 
ச ்ப ற் ்ற வ ர் க ை ா க க் 
கருதப்படுவார்கள்.  இநத நுளழவுத் 
மதர்வில ச்பறும மதிபச்பண்ளண 
50 ெதவிகிதமாகவும, ்பனனிரண்்டாம 
வகுபபில ச்பறும மதிபச்பண்ளண 
50 ெதவிகிதமாகவும கணக்கில 
எடுத்துக்சகாண்டு கவுனெலிங மூ்லம மெர்க்ளக நள்டச்பறுகி்றது. 

 நுளழவுத் மதர்வில ச்பாது அறிவு விைாக்கமைாடு, கட்ட்டக் 
கள்லயின வர்லாறு ொர்நத விஷைஙகள் குறித்து ெரிைாை விள்டகளைத் 
மதர்நசதடுக்கும முள்ற ஒரு தாளும, மாணவரின வளரயும தி்றளையும, 
கற்்பளைத் தி்றளையும மொதித்தறிைப்படும வளகயி்லாை டிராயிங 
மதர்வு இரண்்டாவது தாைாகவும உள்ைை.

்கட்்ட்ட வடிவ்மப்புப் படிப்பில் எனஜ்னன்ன ஜொல்லிக ஜ்காடுக்கப்படுகிறது?

பி.ஆர்க் ்படிபபில நகர கட்டளமபபு, கட்ட்ட வடிவளமபபு, 
கட்ட்ட உள்வடிவ டிளென, ம்லண்டஸ்மகப டிளென, 3டி 
விஷுவள்லஸைர், புராசைக்ட மமமைஜசமனட, எனவிரானசமனட 
டிளென எைப ்ப்ல பிரிவுகள் உள்ைை. 

வே்ல ோயபபுகள்: தைற்பாது மத்திய அைசு, 2023 ஆம் ஆண்டில் 
அரனேருககும் வீடு எனும் திட்்த்ரதைச் பசயல்படுத்திேருகி்றது. இதைனால், 
கட்டுமானத் துர்றயிலும், கட்்் ேடிேரமப்பியல் துர்றயிலும் ோய்ப்புகள 
ஏைாளம். 

்படிபள்ப முடித்தவு்டன, ஆர்க்கிச்டக்ெர் நிறுவைத்தில ஒரு 
குறிபபிட்ட கா்லம வளர மவள்ல செய்த பினபு, தனிமை 
வடிவளமப்பாைராகக் கைம இ்றஙகி, அதிகைவில ெம்பாதிக்கவும 
வாய்பபுகள் ஏராைம.

ச்பாதுத்துள்ற நிறுவைஙகைாை ்பாதுகாபபுத் துள்ற,  ரயிலமவ 
துள்ற, வஙகித் துள்றகளிலும கடடுமாை வடிவளமபபிைல பிரிவில 
மவள்ல வாய்பள்பப ச்ப்ற்லாம. ஒவசவாரு மாவட்டத்திலும 
அளமநதுள்ை நகர கட்டளமபபுத் துள்றயில மவள்ல வாய்பபு 
ச்ப்ற்லாம.   
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9.்க்ல அறிவியல் ்கல்லூரி படிப்பு்கள்! 
க்டநத சி்ல ஆண்டுகைாகக் கள்ல அறிவிைல ்படிபபுகள் மீது  

மாணவர்களின ்பார்ளவ திருமபியுள்ைது. தற்ம்பாது ச்பாறியிைல 
கலலூரியில மெர எளிதாக இ்டம கிள்டக்கும நிள்ல உருவாகியுள்ைது. 
ஆைால, கள்ல அறிவிைல கலலூரிகளில  மெர ம்பாடடி அதிகரித்துள்ைது. 
சதாழிற்கலவி ்படிபபு்டன ஒபபிடுமம்பாது கள்ல அறிவிைல 
்படிபபுகளுக்குச செ்லவு மிகவும குள்றவு. மமலும, ச்பாறியிைல 
்பட்டதாரிகளுக்கு இளணைாகக் கள்ல அறிவிைல ்பட்டதாரிகளுக்கும 
கணினி மற்றும தகவல சதாழிலநுட்பம ொர்நத துள்றகளில 
மவள்லவாய்பபுகள் ச்பருகியுள்ைை. கள்லக் கலலூரிகளில பி.எஸ்சி 
்படிபபிலும  ஏராைமாை சி்றபபுப ்பா்டபபிரிவுகள் வநதவண்ணம 
உள்ைை. மவள்ல வாய்பபு அதிகமுள்ை ்பா்டபபிரிவுகள் குறித்தும, 
அநத பிரிவுக்காை மவள்ல வாய்பபுகள் குறித்தும விவரஙகளைத்  
சதாகுத்துள்மைாம.

9.1 பி.எஸ்சி. ்கம்ப்யூட்்டர ெயினஸ், பி.சி.ஏ. படிப்பு

க்டநத 25 வரு்டஙகைாக 
விருப்பப ்பா்டமாக இருக்கி்றது 
பி.எஸ்சி கமபயூட்டர் ெயினஸ் 
்படிபபு. பி.எஸ்சி கமபயூட்டர் 
ெயினஸ் ்படிபபுக்கு கிள்டத்த 
வரமவற்ள்பத் சதா்டர்நது, ்ப்ல 
கலலூரிகளில பி.சி.ஏ. (ம்பசசு்லர் 
ஆஃப கமபயூட்டர் அபளிமகஷன) 
்படிபபும வழஙகப்படுகி்றது . 
மமற்கண்்ட இரண்டு ்படிபபுகளும 
அரசு மற்றும அரசு உதவி ச்பறும 
கலலூரிகளிம்லமை உள்ைை 
எ ன ்ப த ா ல ,  ம ா ண வ ர் க ள் 
மமற்கண்்ட ்படிபபில மிகக் குள்றநத செ்லவில ்படிக்க்லாம. 

பிைஸ் டூ வகுபபில கணிதப ்பா்டம எடுத்து ்படித்தவர்கள், பி.எஸ்சி 
கமபயூட்டர் ெயினஸ் / பி.சி.ஏ.  ்படிபபில மெர்லாம. தற்ம்பாது, ்பள்ளி 
மாணவர்களுக்காை ்பா்டஙகளு்டன கணினிப ்பா்டஙகளை 
அறிமுகப்படுத்தி இருப்பதால, கமபயூட்டர் குறித்த ்பா்டஙகள் ்படிப்பது 
எளிது.

BSc
COMPUTER 
SCIENCE & 

BCA 
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9.1.1. பி.சி.ஏ. தெரலாமா, பி.எஸ்சி ்கம்ப்யூட்்டர ெயினஸ் தெரலாமா?

பி.எஸ்சி கமபயூட்டர் ெயினஸில கமபயூட்டர் ொஃபடமவர், 
கமபயூட்டர் ொர்டுமவர்  குறித்தும, கமபயூட்டர் இைக்கஙகள் 
குறித்தும முழுளமைாகப ்படிக்க்லாம. பி.சி.ஏ., வில கமபயூட்டர் குறித்த 
அடிப்பள்டைாை விஷைஙகமைாடு, புமராகிராமிங குறித்தும, தகவல 
மம்லாண்ளமக்காை அபளிமகஷனகள், நிறுவை மம்லாண்ளம குறித்த 
விஷைஙகளையும  கூடுத்லாகப ்படிக்க்லாம. 

9.1.2 தவ்ல வாயப்்பப் ஜபற என்ன ஜெயய தவண்டும்?

பி.எஸ்சி. கமபயூட்டர் ெயினஸ் ்படிப்பவர்கள், கமபயூட்டர் 
சநடசவார்க்கிங குறித்தும ்படித்து, அதில ொனறிதழ ்படிபபுகளைப 
்படித்தால மவள்ல வாய்பபு ச்பறுவது எளிது.

பி.சி.ஏ. ்படிக்குமம்பாமத டிபைமமா ்படிப்பாக ஆடம்டாமமஷன, 
ம்டட்டா அைலிடடிக்ஸ் ம்பான்ற ்படிபபுகள் ்படித்தால மவள்ல 
வாய்பபுத் துள்றயில வாய்பபுகளை அள்ை்லாம. மமற்கண்்ட டிபைமமா 
்படிபபுகளை இ்லவெமாகமவ ்படிக்க்லாம. 

மத்திை கலவித் துள்ற ்பலமவறு ஐஐடி- களை இளணத்து, ்பலமவறு 
டிபைமமா ்படிபபுகளை இ்லவெமாக வழஙகிவருகி்றது.  

மமலும விவரஙகளுக்கு  
https://onlinecourses.nptel.ac.in/, https://onlinedegree.iitm.ac.in/

பி.சி.ஏ. ்படித்து முடித்தவு்டன இரண்டு ஆண்டு ்படிப்பாக எம.சி.ஏ. 
்படிக்க்லாம. க்டநத கா்லஙகளில மூனறு ஆண்டு ்படிப்பாக இருநதளத 
அகி்ல இநதிை சதாழிலநுட்பக் கலவிக் குழு (ஏஐசிடிஇ) பி.எஸ்சி 
்படித்தவர்கள் இரண்டு ஆண்டு எம.சி.ஏ. ்படித்தால ம்பாதும எனறு 
விதிமுள்றளை மாற்றியுள்ைது.

ஆடம்டகாமமஷன, ம்டட்டகா அனகாலிடடிக்ஸ் மபகான்ற படிபபுகள் படித்தகால்  
மவறல வகாய்பபுகற்ள அள்்ளலகாம்.  

மமறகண்்ட டிப்ளமமகா படிபபுகற்ள இலவேமகாகமவ படிக்கலகாம்.  
மத்திய கல்வித் துற்ற பல்மவறு ஐஐடி-கற்ள இறணத்து,  

பல்மவறு டிப்ளமமகா படிபபுகற்ள இலவேமகாக வழங்கிவருகி்றது.  
மமலும் விவரங்களுக்கு: https://onlinecourses.nptel.ac.in/,  

https://onlinedegree.iitm.ac.in/
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9.2 ஸ்்டாட்டிஸ்டிகஸ் படித்தால்  
பன்னாட்டு நிறுவ்னங்களில் தவ்ல!

ஒவசவாரு 10 ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முள்றயும மக்கள்சதாளக 
கணக்சகடுபபு ந்டத்தப்படுகி்றது. ஒவசவாரு கிராமத்திலும, 
்பஞ்ொைத்திலும, ஒனறிைத்திலும, மாவட்டத்திலும எவவைவு ம்பர் 
வசிக்கின்றைர் என்பளதசைல்லாம சதளிவாகச சொலவது  புள்ளியிைல 
(Statistics) துள்ற. 

 பகாஞசம் கணிதத திறனும் லாஜிக் அறிவும் இருநதாவல   
ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் து்றயில் கலக்கலாம். 

ச்பாதுவாக, ்பனனிரண்்டாம வகுபபு கணிதப பிரிவில 
்பயின்றவர்கமை ஸ்்டாடடிஸ்டிக்ஸ் ்படிபள்பத் மதர்நசதடுப்பார்கள். 
ஆைால, வணிகவிைல ்படிபள்பப ்படித்தவர்களும ஸ்்டாடடிஸ்டிக்ஸ் 
்படிபள்பத் மதர்நசதடுத்துப ்படிக்க்லாம. அரசு மற்றும அரசு உதவி 
ச ்ப று ம  க ல லூ ரி க ளி ல  இ ை நி ள ்ல  ்ப ட ்ட ப ்ப டி ப பு 
கற்றுக்சகாடுக்கப்படுகின்றை. 

வே்ல ோயபபு: புளளியியல் படித்தைால் உளநாட்டில் மட்டுமல்ல, 
பேளிநாட்டிலும் ் ேரல ோய்ப்ரபப் பப்றலாம். தைற்பாது, ் ்ட்்ா சயின்ஸ் 
துர்ற ் ேகமாக ேளரச்சியர்நதுேருகி்றது. இதைனால், இளநிரல பட்்ப்படிப்பு 
படிப்பேரகளுககு ோய்ப்புகள அதிகரித்துளளன. ் ்ட்்ா ரமனிங், ் ்ட்்ா 
்ேர�வுஸிங், நிதித் துர்றகளில் ோய்ப்புகள நிர்றநதுளளன. 

புள்ளியிைல ்படித்தால அரசு மவள்ல வாய்பள்பயும ச்ப்ற்லாம. 
சிவில ெர்வீஸ் மதர்வு, இநதிைப புள்ளியிைல துள்றத் மதர்வு மற்றும 
இநதிைப ச்பாருைாதாரத் துள்ற மதர்வுகளில மதர்சசிச்பற்று, அரசின 
உைர் ச்பாறுபபுகளைப ச்ப்ற்லாம.  

STATISTICS
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9.3 வ்ளம் நி்றநத புவியியல் து்ற! 

என்ன ஜொல்லிகஜ்காடுக்கப்படுகிறது?

்ப்ல வித சுற்றுசசூழல நிள்லகள், 
புவியின அளமபபுகள், ்பருவநிள்ல 
மாற்்றம உள்ளிட்ட ்ப்ல முக்கிைப 
பிரசளைகள் குறித்தும, புவியில உள்ை 
வைஙகளைக் கண்்டறிவது, அதன 
வைளதத் தீர்மானிப்பது எைப ்ப்ல 
விதமாை ஆய்வுகள் குறித்தும ்படிக்க்லாம. 
புவியிைல துள்றளைச ொர்நதவர்கள்  
கலலூரிகளில ஜிைா்லஜி (புவிைளமபபிைல)  
துள்றயிலும மெர்லாம. 

தமிழநாடடில ச்பரும்பா்லாை அரசு 
கள்லக் கலலூரிகளில ஜிைா்லஜி துள்ற 

தறமபகாது, இநதிய 
ஆடசிபபணிக்கு 

ந்டத்தபபடும் சிவில் 
ேர்வீஸ் எக்்காமில் 
அதிக்ளவில் மதர்வு 

கேய்யபபடும் 
பகா்டமும் 

புவியியல்தகான.

பள்ளிப ்படிபபிம்லமை சமாழிப்பா்டம, கணிதப ்பா்டத்துக்கு 
அடுத்த இ்டத்தில இருப்பது ெமூக அறிவிைல மற்றும சுற்றுசசூழலிைல 
்பா்டமதான. சுற்றுசசூழலிைலின முக்கிை அடிப்பள்டைாை விஷைம 
புவியிைல. 

GEOGRAPHY &  
GEOLOGY 
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உள்ைது .  ஜிைா்லஜி இைநிள்ல 
்பட்டப்படிபபு முடித்தவர்கள் 
முதுநிள்ல ்பட்டப்படிபபு ்படிக்க, 
ஜிைா்லஜி, அபளைடு ஜிைா்லஜி, எர்த் 
ெயினஸ், ஜிமைா பிசிக்ஸ், மளரன 
ஜிைா்லஜி, எனவிரானசமன்டல 
ெயினஸ் ,  எனவிரானசமன்டல 
ஜிைா்லஜி எை ஏகப்பட்ட ்படிபபுகள் 
உள்ைை. இதில ஏமதனும ஒனறில 
மெர்நது, பிடித்த பிரிவில நிபுணத்துவம 
ச்ப்ற்லாம. மமலும ரிமமாட செனசிங, 
ம்பரி்டர் மம்லாண்ளம, நகர்பபு்ற 
திட்டமி்டல, ஜிமைா இனஃ்பர் 
மமடடிக்ஸ், சுற்றுசசூழல மம்லாண்ளம 
ம்பான்ற பிரிவுகளிலும நிபுணத்துவம 
ச்ப்ற்லாம.

வே்ல ோயபபு: தைமிழ்நாடு அைசுப் பணியாளர ் தைரோரையம், புவியியல் 
மறறும் பபாதுப்பணித் துர்றககுத் ்தைரேயானேரகரளத் ்தைரவு ந்த்தித் 
்தைரநபதைடுககி்றது. இரதைப் ்பால்ே மத்திய அைசின் கீழ் பசயல்படும் 
இநதியப் புவி அறிவியல் துர்ற (ஜியாலஜிகல் சர்ே ஆஃப் இநதியா), 
மத்திய நிலத்தைடி நீரேளத் துர்ற, இநதிய எண்பைய் மறறும் இயறரக 
எரிோயு நிறுேனம் (ஓ.என்.ஜி.சி.), இநதிய விண்பேளி ஆைாய்ச்சி நிறுேனம் 
(இஸ்்ைா), ர�தைைாபாத்தில் உளள ்நஷனல் ரி்மாட் பசன்சிங் பசன்்ர 
(இன்காய்ஸ்), ்்ைாடூன் இநதிய ரி்மாட் பசன்சிங் பதைாழில்நுட்ப 
நிறுேனம்(என்.ஆர.எஸ்.ஸி), ்தைசிய தைகேல் பதைா்ரபு ரமயம், இநதிய 
ோனிரல ஆய்வு ரமயம், சுறறுச்சூழல், நகை ்மம்பாட்டு ஆரையம், 
சுறறுச்சூழல் ஆய்வு நிறுேனங்கள ் பான்்றேறறிலும் ஜியாலஜி படித்தைேரகரளத் 
்தைரவு ந்த்தித் ் தைரநபதைடுககின்்றன.

எண்சணய் மற்றும இைற்ளக வைஙகளில ஆர்வம காடடிவரும 
சஷல, ரிள்லைனஸ், பிரிடடிஷ மகஸ் ம்பான்ற தனிைார் எண்சணய் 
நிறுவைஙகளிலும புவியிைல ்படித்த மாணவர்களுக்கு அதிகைவி்லாை 
வாய்பபுகள் உள்ைை. மதசிை அைல மின நிள்லைம, நி்லக்கரி, இருமபு 
எஃகு நிறுவைஙகள், நீர்வை, நி்லவைத் துள்ற, கனிமத் துள்ற  ம்பான்ற 
அரசுத் துள்ற நிறுவைஙகளிலும வாய்பபுகள் வழஙகப்படுகின்றை.

உள்நாடடில மடடுமல்லாது  சவளிநாடுகளில, கனிம வைஙகளில 
கவைம செலுத்திவரும ்பனைாடடு நிறுவைஙகளிலும ஜிைா்லஜி 
்படித்தவர்களுக்கு வாய்பபுகள் உள்ைை. புவியில உள்ை வைஙகள் 
குறித்து ஆர்வம சகாண்்டவர்களுக்கு ஜிைா்லஜி துள்ற அற்புதமாைது. 
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9.4 ஆயவுத் து்றயில் நு்ழய நல்ல ொயஸ்  
பதயாஜ்கமிஸ்ட்ரி! 

ஒரு கா்லத்தில தனிைார் கலவி நிறுவைஙகள் ம்பாடடி ம்பாடடு 
சதா்டஙகிை ்படிபபுகளில ஒன்றாக இருநதது ்பமைாசகமிஸ்டரி. அதன 
பி்றகு, அரசுக் கலலூரிகளிலும ்பமைாசகமிஸ்டரி ்படிபபு 
சதா்டஙகிைார்கள். இனள்றக்கு ்ப்ல சுைநிதிக் கலலூரிகளில 
்பமைாசகமிஸ்டரி ்படிபபு ச்பைரைவில மடடுமம உள்ைை.  காரணம, 
பி.எஸ்சி. ்பமைாசகமிஸ்டரி ்படிபபு, பி.எஸ்சி. மவதியிைல 
்பட்டப்படிபபுக்கு  இளணைாைது அனறு எனறு தமிழக அரசின 
அறிவிபபு முதனளமைாை காரணமாகிவிட்டது. 

தனியார  நிறுவ்ன தவ்ல நிச்ெயம் 

எம.எஸ்சி. ்பமைாசகமிஸ்டரி முடித்தவர்கள் எம.எஸ்சி. மவதியிைல 
்படிபபுக்கு ெமமாை ்படிபபு எை சி்ல ்பலகள்லக்கழகஙகள் ொன்றளித் 
துள்ைதால, அரசுப ்பள்ளிகளில முதுகள்ல ஆசிரிைர் ்பணிக்குச செல்ல 
ஆர்வம உள்ைவர்களுக்கு தமிழக அரசின இ நத அறிவிபபு உ்பமைாகமாக 
இருக்கும. தனிைார் துள்றகளில, குறிப்பாக ஆராய்சசித் துள்றயில 
ஆர்வம உள்ைவர்களுக்கு  ்பைனுள்ை ்படிபபுகளில ஒன்றாக உள்ைது 
்பமைாசகமிஸ்டரி.

BIOCHEMISTRY
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யார ததரநஜதடுக்கலாம்?

்பமைாசகமிஸ்டரி, உயிரிைலும, மவதியிைலும க்லநத க்லளவ. 
உயிரிைள்ல மவதியிைல கண்மணாட்டத்து்டன அணுகு்பவர்களுக்கு 
்பமைாசகமிஸ்டரி பிரிளவத் தராைமாகத் மதர்நசதடுக்க்லாம.

்பனனிரண்்டாம வகுபபில அறிவிைல பிரிவு (இைற்பிைல, 
மவதியிைல, தாவரவிைல மற்றும வி்லஙகிைல ்பா்டஙகள்) அல்லது 
கணிதம - உயிரிைல பிரிவு (இைற்பிைல, மவதியிைல, கணிதம, உயிரிைல) 
்பா்டபபிரிவுகளில ்படித்த மாணவர்கள், ்பட்டப்படிபபில 
்பமைாசகமிஸ்டரி ்பா்டத்ளதத் மதர்நசதடுக்க்லாம.

வே்ல ோயபபு: ப்யாபகமிஸ்ட்ரி படிப்பேரகள, மருத்துேம், 
்ேளாண்ரம, பபாது சுகாதைாைம், தை்யவியல், சுறறுச்சூழல் துர்ற சாரநதை 
தைனியார மறறும் பபாதுத்துர்ற நிறுேனங்களில் ஆய்வுப் பிரிவுகளில் ் ேரல 
ோய்ப்புகள உளளன. மருத்துே உபகைைங்கள தையாரிப்பு நிறுேனங்கள, 
ப்யாப்கனாலஜி ஆய்வு நிறுேனங்கள, உைவு மறறும் குளிரபான தையாரிப்பு 
நிறுேனங்கள, மருநது தையாரிப்பு நிறுேனங்கள, ்ேதியியல் பபாருளகள 
உறபத்தி நிறுேனங்கள, அழகு சாதைனத் தையாரிப்பு நிறுேனங்கள என 
ஏைாளமான நிறுேனங்களில் ோய்ப்புகள உளளன.  

பய�ாதகமிஸ்டரி	
படித்ெவர்களுக்கு	
உணவுப்தபாருள்	

ெ�ாரிப்பில்	
ஈடுபடடுள்்ள	 
ெனி�ார்	 

துண்றகளில்	 
யவணல	வாய்ப்புகள்	

மிகுநதுள்்ளன.
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9.5 ஆயவ்க தவ்ல வாயப்்ப அள்ளித்தரும் 
்மகதராபயாலஜி!

கலலூரிப ்படிபபு முடித்தவு்டன மவள்லயும கிள்டக்க மவண்டும, 
உைர்்படிபபுக்காை வாய்பபுகளும நிள்றநத ்படிப்பாக இருக்க மவண்டும 
எனறு நிளைப்பவர்கள் அதிகம. இவர்களுக்காை ்படிப்பாக இருக்கி்றது 
ளமக்மரா்பைா்லஜி. 

யார படிக்கலாம் ் மகதராபயாலஜி?

	்பனனிரண்்டாம வகுபபில உயிரிைல ்பா்டம ்படித்தவர்கள், 
தாவரவிைல மற்றும வி்லஙகிைல ்பா்டத்ளதப ்படித்தவர்கள், 
ளமக்மரா்பைா்லஜி ்பா்டத்ளதத் மதர்நசதடுத்துப ்படிக்க்லாம. 

	ளமக்மரா்பைா்லஜி ்படிக்க நிளைப்பவர்கள், ஆய்வு மநாக்கத்து்டனும 
நுணுக்கத்து்டனும, எளதயும அணுகும தி்றளைப ச்பற்றிருக்க 
மவண்டும. 

	

MICROBIOLOGY
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வே்ல ோயபபு: பபாருளகளின் தைைத்ரதைச் ் சாதிககவும், சுகாதைாைத்ரதைப்  
்பணிக காத்தி்வும் மத்திய அைசும் மாநில அைசும் பல்்ேறு ஆய்ேகங்கரள 
அரமத்துேருகின்்றன. இத்தைரகய ஆய்ேகங்களில் ரமக்ைாபயாலஜி 
படித்தைேரகள ்ேரல ோய்ப்ரபப் பப்றலாம். இநதியாவில் மருத்துேத் 
துர்றயும், உைவுப்பபாருள தையாரிப்புத் துர்றயும் பபரிய அளவில் 
ேளரச்சியர்நதுேருகி்றது. இநதை இைண்டு துர்றகளிலும் ரமக்ைாபயாலஜி 
படித்தைேரகளுககு ் ேரல ோய்ப்புகள நிர்றநதுளளன.  

ளமக்மரா்பைா்லஜி முதுகள்ல ்படித்தால ்பமைாசமடிக்கல 
ெயினடிஸ்ட, ்பமைாச்டக்ைா்லஜிஸ்ட, கிளினிக்கல ரிெர்ச அமொசிமைட, 
ஃபுட ச்டக்ைா்லஜிஸ்ட, செலத்மகர் ெயினடிஸ்ட,  சமடிக்கல 
சகமிஸ்ட, ளமக்மரா்பைா்லஜிஸ்ட, நாமைாச்டக்ைா்லஜிஸ்ட, 
்பார்மாமகா்லஜிஸ்ட, எனவிரானசமன்டல ெயினடிஸ்ட, 
எனவிரானசமன்டல இனஜினீைர், த்டை அறிவிை்லாைர், க்டல 
ஆராய்சசிைாைர் எை ஏகப்பட்ட ்பணிகளும, அரசு மற்றும தனிைார் 
நிறுவைஙகளின அறிவிைல ஆய்வகஙகளில ்பலமவறு ்பணி 
வாய்பபுகளும காத்திருக்கின்றை. 

ணமக்யராப�ாலஜி	
படித்ெவர்கள்,	

உள்ளூரில்	உள்்ள	
ரத்ெப்	பரியொெணன	
ணம�த்திலிருநது	

பனனாடடு	
நிறுவனங்களில்	
தெல்த்யகர்	

ெயினடிஸ்ட	யவணல	
வாய்ப்பு	வணர		
தப்றலாம்.

ளமக்மரா்பைா்லஜி ்படிபபு உள்ைது. 

எநஜதநதத் து்றயில் நிபுணத்துவம் 

ஜபறலாம்?

இைநிள்ல ்பட்டப்படிப்பாக 
ளமக்மரா்பைா்லஜி ்படித்தவர்கள், 
்ப ம ை ா ச க மி ஸ் ட ரி ,  ்ப ம ை ா 
இ ன ஃ ்ப ர் மம ட டி க் ஸ் ,  ்ப ம ை ா 
ச்டக்ைா்லஜி, எனவிரானசமன்டல 
ளமக்மரா்பைா்லஜி, சைனிடடிக்ஸ்,  
சமடிக்கல ளமக்மரா்பைா்லஜி, மாலிக்கு்லர் 
்பைா்லஜி ம்பான்ற பிரிவுகளில நிபுணத்துவம 
ச்ப்ற்லாம. தற்ம்பாது ளமக்மரா்பைா்லஜி 
்பட்டப்படிபபு ்படிப்பவர்களில 40 
ெதவிகிதம ம்பருக்கு உ்டைடி மவள்ல 
வாய்பபு கிள்டக்கி்றது. 46 ெதவிகிதம ம்பர் 
உைர்்படிபள்பத்  மதர்நசதடுக்கின்றைர். 

  

எஙகு படிக்கலாம் ் மகதராபயாலஜி?

	அரசு மற்றும அரசு உதவி ச்பறும கலலூரிகளில பி.எஸ்சி 
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9.6 தவ்கமா்க வ்ளரநது வரும்  
உணவு மற்றும் ஊட்்டச்ெத்து அறிவியல் து்ற! 

தற்ம்பாது ச்பாதுமக்களிள்டமை உணவுபச்பாருள் குறித்த 
விழிபபுணர்வு அதிகரித்துவருகி்றது. இதைால வைரும துள்றகளில 
ஒன்றாக மாறியிருக்கி்றது, உணவு அறிவிைல மற்றும உணவு 
சதாழிலநுட்பத் துள்ற. 

எனஜ்னன்ன படிப்பு்கள் உள்்ள்ன?

அறிவிைல பிரிவில ஃபுட ெயினஸ் அண்டு  நியூடரிஷன,  ஃபுட 
ெர்வீஸ் மமமைஜசமண்ட, கிளினிக்கல நியூடரிஷன மகார்ஸ் ்ப்ல 
கலலூரிகளில உள்ைது. ஒரு சி்ல  இனஜினீைரிங கலலூரிகளில  ஃபுட 
ச்டக்ைா்லஜி, ஃபுட ெயினஸ் அண்டு ச்டக்ைா்லஜி, ஃபுட ச்டக்ைா்லஜி 
அனட மமமைஜசமனட, ஃபுட புராெஸிங இனஜினீைரிங, ்பாலச்பாருள் 
மம்லாண்ளம மற்றும சதாழிலநுட்பம, அக்ரிகலசெர் அண்டு ஃபுட 
இனஜினீைரிங  என்ற ்படிபபுகளும உள்ைை. 

என்ன ஜொல்லிகஜ்காடுக்கப்படுகிறது?

 உணவு அறிவிைல மற்றும ஊட்டசெத்து (Food Science and Nutrition) 
்படிபபில  உணவுபச்பாருள், அதில உள்ை ஊட்டசெத்துகள், உணவுப 
ச்பாருள் ்பரிமாற்்ற மம்லாண்ளம, ச்பாது மருத்துவத்தில ஊட்டசெத்தின 
்பஙகளிபபு, சிகிசளெ உணவு ஆகிைவற்ள்றப ்படிக்கின்றைர். ஃபுட 
ச்டக்ைா்லஜி மகார்ஸில  உணவுபச்பாருள்கள் தைாரிபபில மவதியிைல, 
ளமக்மரா ்பைா்லஜி முள்றகள் மற்றும சதாழிலநுட்ப முள்றகள் 
குறித்தும ்படிக்கின்றைர். உணவுத் துள்ற மருத்துவத் துள்றமைாடு 
மநரடிைாகத் சதா்டர்பில இருப்பதால, இத்துள்றயில பிரகாசிக்க நல்ல  
சமாழித்தி்றளையும, உணவுபச்பாருள்களில நிள்றநதிருக்கும  
ஊட்டசெத்துகள் குறித்த அறிளவயும வைர்த்துக்சகாள்ை மவண்டிைது 
அவசிைம. 

FOOD AND 
NUTRITION 
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ஃபுட ெயினஸ் மகார்ஸில மெர, இைற்பிைல, மவதியிைல, உயிரிைல 
்பா்டஙகளைப ்படித்திருக்க மவண்டும. பி.இ/ பி. ச்டக் மகார்ஸில மெர  
கணிதம, இைற்பிைல, மவதியிைல ்பா்டஙகள் ்படித்தவர்கள் வாய்பள்பப 
ச்ப்ற்லாம. 

்ேரல ோய்ப்பு: உைவு மறறும் ஊட்்ச்சத்து படிப்ரபப் படிப்பேரகளுககு, 
அைசுத் துர்றகளான சுகாதைாைத் துர்ற, சமூக நலத்துர்ற, உைவுப் பபாருளகள 
துர்ற, விரளயாட்டுத் துர்ற ் பான்்ற பபாதுத் துர்றகளில் ் ேரல ோய்ப்ரபப் 
பப்றலாம். இதில், சுகாதைாைத் துர்றயில் ஊட்்ச்சத்து ஆ்லாசகர, திட்் இயககுநர, 
நீரிழிவுப் பிரிவில் ஆ்லாசகர எனப் பல பிரிவுகளில் ோய்ப்பு ேழங்கப்படுகி்றது.  

ெமூக ந்லத்துள்றயில ச்பண்கள் மற்றும குழநளதகள் மமம்பாடடுப 
பிரிவில மவள்ல வாய்பபு கிள்டக்கி்றது. மத்திை அரசு, அளைவருக்கும 
ஊட்டசெத்து மிக்க உணவு கிள்டக்க வழி செய்யும வளகயில 
ஊட்டசெத்து திட்டத்ளத அமல்படுத்தியுள்ைது. மத்திை அரசுப 
்பணிைாைர்கள் மதர்வாளணைம, உணவு மற்றும ஊட்டசெத்து 
வாரிைத்துக்குத் மதளவைாை ்பணிைாைர்களைத் மதர்வுசெய்கி்றது.  

ெர்வமதெ அைவில குழநளதகள் மற்றும ச்பண்கள் ந்லனில 
்பலமவறு திட்டப்பணிகளை மமற்சகாண்டு வரும யூனிசெஃப 
நிறுவைத்திலும, ஐ.நா. ெள்பயின வைர்சசி மமம்பாடடுப பிரிவு,  உ்லக 
உணவுக்கழகம, சமலிண்்டா மகடஸ் ஃ்பவுண்ம்டஷன ம்பான்ற 
ெர்வமதெ தனைார்வ நிறுவைஙகளிலும வாய்பள்பப ச்ப்ற்லாம. 

மமற்கண்்ட நிறுவைஙகளின நிதியுதவியு்டன, இநதிைாவில 
்பலமவறு மாநி்லஙகளிலும ்பலமவறு திட்டப்பணிகளைத் தனைார்வ 
நிறுவைஙகள் செைல்படுத்திவருகின்றை. இத்தளகை நிறுவைஙகளிலும 
மவள்ல வாய்பள்பப ச்ப்ற்லாம. 

தனிைார் மருத்துவமளைகளிலும உணவு மற்றும ஊட்டசெத்து 
மம்லாண்ளமப பிரிவில நல்ல ெம்பைத்தில மவள்லக்கு 
அமர்த்தப்படுகி்றார்கள். 

உணவுபச்பாருள் தைாரிபபு நிறுவைஙகைாை அமுல, 
பிரிட்டானிகா, சநஸ்ம்ல, ஐடிசி, ்பார்ம்ல, ஹிநதுஸ்தான யூனிலிவர், 
மகத்மரஜ ம்பான்ற ச்பரிை உணவுபச்பாருடகள் தைாரிபபு 
நிறுவைஙகளில உணவுபச்பாருள் ்பகுப்பாைர், உணவுபச்பாருள் 
தைாரிபபு மம்லாைர், மமற்்பார்ளவைாைர், விற்்பளை ஆராய்சசி மற்றும 
திட்டமி்டல பிரிவில மம்லாைர், தர நிர்ணை பிரிவுகளிலும மவள்ல 
வாய்பள்பப ச்ப்ற்லாம. 
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9.7 இயற்பியல் படிப்பு
இயற்பியல் பா்டத்்த யார ததரநஜதடுக்கலாம்?

 இைற்பிைல ்பா்டத்ளதத் மதர்நசதடுப்பவர்கள், இைற்பிைல துள்ற 
ொர்நத ஒரு வித ஈர்பபும, ஆர்வமும இருக்க மவண்டும. ்பகுப்பாய்வுத்  
தி்றனும, ஏன, எதற்கு எனறு மகட்டறி்பவர்கைாகவும இருக்க மவண்டும. 
எப்படி காற்று வீசுகி்றது? ஏன ஐஸ் களரகி்றது? ஏன இைற்ளகயில 
இப்படி ந்டக்கி்றது எனறு மகடடு, மகள்விக்குப ்பதிள்லத் 
மதடு்பவர்களுக்கு இைற்பிைல நிசெைம ்பைனுள்ைதாக இருக்கும. 

வே்ல ோயபபு: இயறபியல் பட்்ப்படிப்பு முடித்தைேரகள, அணுமின்சகதி 
துர்ற (Atomic Research Centre), பாதுகாப்புத் துர்ற (Defence Research and 
Development Organization), இஸ்்ைா, ்நஷனல் பதைரமல் பேர காரப்ப்ைஷன், 
ஆயில் அண்ட் ்நச்சுைல் காஸ் காரப்ப்ைஷன், பாைத் ப�வி எபலகட்ரிககல் 
லிமி்்ட் ்பான்்ற நிறுேனங்களில் இளநிரல ஆய்வு உதைவியாளர (JRA) 
பணிரயப் பப்றலாம்.

உயர�டிபபுக்கான ோயபபுகள்:  அஸ்டமராபிஸிக்ஸ், அஸ்டமராைமி, 
்பமைாபிஸிக்ஸ், ஃபளுட பிஸிக்ஸ், மாலிக்கு்லர் பிஸிக்ஸ், நியூக்ளிைர் 
பிஸிக்ஸ், ஆபடிக்கல பிஸிக்ஸ், ஜிமைா பிஸிக்ஸ், ஸ்ம்பஸ் ெயினஸ், 
நாமைாச்டக்ைா்லஜி, சமடடீரிைல ெயினஸ், சமடடீரிைா்லஜி எைப 
்ப்ல சி்றபபுப பிரிவுகள் இருக்கின்றை. சி்றபபுத் துள்றகைாக நியூக்ளிைர் 
பிஸிக்ஸ், திைரிடடிக்கல பிஸிக்ஸ், ்பமைா பிஸிக்ஸ் ம்பான்றவற்ள்ற  
செனளைப ்பலகள்லக்கழகத்தில ்படிக்க்லாம. 

 திைரிடடிக்கல பிஸிக்ஸ், இண்டிைன இனஸ்டியூட 
ஆஃப மமத்தசமடடிக்கிஸ்ஸில  மமத்தமமடடிகல 
ெயினஸ்(IMSc) ்படிக்க்லாம.  இளதப ்படிப்பவர்கள் 
கமபயூடம்டஷன துள்றயிலும, ச்பரும ஆராய்சசிப 
பிரிவுகளிலும மவள்ல வாய்பள்பப  ச்ப்ற்லாம. ்பமைா 
பிஸிக்ஸ் ்படிப்பவர்கள், மருத்துவ ஆராய்சசிப 
பிரிவுகளில மவள்ல வாய்பள்பப ச்ப்ற்லாம. அண்ணா 
்பலகள்லக்கழகத்தில  சமடிக்கல  பிஸிக்ஸ் , 
சமடடீரிைலஸ் ெயினஸ் ம்பான்றளவ ்படிக்க்லாம. 
சமடிக்கல பிஸிக்ஸ் ்படிப்பவர்கள், மருத்துவமளைகளில 
மரடிமைா மெஃபடி ஆபீஸைர் ்பணிளைப ச்ப்ற்லாம.  
சமடடீரிைலஸ் ெயினஸ் ்படிப்பவர்கள், மநஷைல 
ம்ல்பாரடடீரீஸ் ம்பான்றவற்றில ஆராய்சசி வாய்பள்பப  
ச்ப்ற்லாம. MSc  நியுக்ளிைர் பிஸிக்ஸ் ்படித்தவர்கள் 
அணுெக்தித் துள்றயில மவள்ல வாய்பபுப ச்ப்ற்லாம. 

அரசு	மற்றும்	 
அரசு	உெவி	
தபறும்	
கல்லூரிகளில்	 
பிஎஸ்சி	
இ�ற்பி�ல்	
படிக்க,	 
கடடணம்	1800	
ரூபாய்	மடடுயம.	
ஆக,	நல்ல	
கல்லூரிண�த்		
யெர்நதெடுத்துச்	
யெர்வது	சி்றப்பு.

ப�ாருளடக்க �க்கததுக்கு பசல்ல
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9.8 தவதியியல் து்ற
ஒரு ச்பாருளில எனசைனை இருக்கி்றது என்பளதத் 

சதரிநதுசகாள்ைவும, அளதப  ்பகுப்பாய்வு செய்ைவும், எதிலிருநது 
எநதப ச்பாருளைத் தைாரிக்க முடியும என்ற, ஆர்வம உள்ைவர்கள், 
மவதியிைல துள்றயில தாராைமாகச மெர்நது ்படிக்க்லாம. 

என்ன ஜொல்லிகஜ்காடுக்கப்படுகிறது?

	மவதியிைல துள்ற அடிப்பள்டயில மூனறு முக்கிைப பிரிவுகள் 
இருக்கின்றை. 

	உயிர்ம மவதியிைல குறித்துப ்படிப்பதற்கு ஆர்கானிக் மவதியிைல, 
அதாவது, கரிம மவதியிைல பிரிவு. இதில, உயிர் ச்பாருடகளின 
மூ்லக்கூறு எவவாறு இருக்கி்றது என்பது குறித்துப ்படிப்பார்கள். 

	உயிரற்்ற ச்பாருடகளின மூ்லக்கூறு அளமபபு குறித்துப ்படிப்பதற்கு 
இனஆர்கானிக் சகமிஸ்டரி அதாவது, கனிம மவதியிைல எனறு 
ச்பைர். 

	ச்பாருள்களின இைலபுநிள்ல அதன மாற்்றம ்பற்றி ்படிப்பது 
பிஸிக்கல சகமிஸ்டரி (இைற்பிைல மவதியிைல). 

CHEMISTRY

ப�ாருளடக்க �க்கததுக்கு பசல்ல
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INNER WHEEL CLUB OF MADRAS

உயர�டிபபுக்கான ோயபபுகள்: 
பி . எ ஸ் சி . ,  ்ப டி த் து 
முடி த் த வு்டன  அை 
லிடடிக்கல சகமிஸ்டரி, 
்ப ம ை ா  ச கமிஸ்டரி , 
இ ன ஆ ர் க ா னி க்  
ச க மி ஸ் ட ரி , 
ச ம ட டி ரி ை ல ஸ்  
சகமிஸ்டரி, நியூக்ளிைர்  
சகமிஸ்டரி, ஆர்கானிக்  
சகமிஸ்டரி, பிஸிக்கல  
சகமிஸ்டரி,   திைரிடடிக்கல  
சகமிஸ்டரிஎன்ற பிரிவுகளும சகமிக்கல எனஜினீைரிங,  ்பார்மாசூடடிக்கல  
சகமிஸ்டரி, ்பமைா சகமிக்கல ம்பான்ற பிரிவுகளிலும மெர்நது 
்படிக்க்லாம. ்பாலிமர், எைர்ஜி, சமடடீரிைல ெயினஸ், நாமைா 
ெயினஸ் ம்பான்ற பிரிவுகளிலும நிபுணத்துவம ச்ப்ற்லாம.   

மவதியிைல முதுநிள்ல ்படிபபு ்படிக்கத் தள்லசி்றநத கலவி 
நிறுவைஙகைாை இண்டிைன இனஸ்டிடயூட ஆஃப ெயினஸ்,          
இண்டிைன இனஸ்டியூட ஆஃப ச்டக்ைா்லஜி, எனஐடி, செனளைப 
்பலகள்லக்கழகம ம்பான்ற கலவி நிறுவைஙகளில எமஎஸ்சி  சகமிஸ்டரி 
்படிக்க்லாம. இளதத் தவிர, அளைத்து ்பலகள்லக்கழகஙகளிலும 
முதுநிள்ல ்படிபபுகளையும, ஆராய்சசிப ்படிபபுகளையும 
மமற்சகாள்ை்லாம. 

வே்ல ோயபபு: இளநிரல பட்்ப்படிப்பு படிப்பேரகளுககு, அைசு 
மறறும் தைனியார நிறுேனங்களில் இளநிரல ஆய்ோளர பணி (சயின்டிபிக  
அசிஸ்்ன்ட்) கிர்ககும். பாரமாசூட்டிககல், பபட்்ைாலியம், நியூககிளியர 
துர்றயிலும், பகமிககல் மறறும் என்விைான்பமன்ட் ஆய்ேகங்களிலும் ் ேரல 
ோய்ப்ரபப் பப்றலாம். 

உதவித்ஜதா்்கயு்டன உயர்கல்வி

முதுகரல கல்விககுப் பி்றகு பிளஸ் 2 ேகுப்பில் அறிவியல் பா்ங்கரளப்  
படித்தைேரகள ஆைாய்ச்சியில் ஆரேம்  இருநதைால் மத்திய அைசுக கல்வி 
உதைவித்பதைாரக ேழங்கிப் படிகக ரேககி்றது. முதைல் மூன்று ேரு்ங்களுககு 
மாதைம் ஐயாயிைம் ரூபாயும், அதைன் பின்பு இைண்டு ேரு்ங்களுககு மாதைம் 
ஏழாயிைம் ரூபாயும் கல்வி உதைவித்பதைாரக ேழங்கப்படுகி்றது. M.S. என்்ற 
ஆைாய்ச்சி படிப்ரப மத்திய அைசுக கல்வி நிறுேனங்களில் படிககலாம். 

மமலும விவரஙகளுக்கு: http://www.iiseradmission.in/

ப�ாருளடக்க �க்கததுக்கு பசல்ல
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9.9 தாவரவியல் து்ற
பிைஸ் டூ முடித்தவு்டன பி.எஸ்சி. , 

தாவரவிைல ்பா்டத்ளதத் மதர்நசதடுக்க்லாம. 
தாவரத்மதாடு இளணநத வாழக்ளகதான 
மனிதனுள்டை வாழக்ளக. தாவரத்தின 
மூ்லமாகமவ நமக்கு உயிர், காற்று, உணவு, 
உள்ட, உள்றவி்டம எை எல்லாம  கிள்டக்கி்றது.  

யார படிக்கலாம்?

இைற்ளக, மரபிைல  தாவர வளகப ்பாடடில,  
இைற்ளகச சூழல ்பாதுகாபபு, மரபு அணு 
மாற்்றம எை ஏமதனும ஒரு பிரிவில ஆர்வம 
இருநதால, நிசெைம தாவரவிைல ்படிக்க்லாம. 
சிறபபு பிரிவுகள்

இளநி்ல �ட்டப�டிபபில் சில சிறபபு பிரிவுகள் உள்ளன.

	தாவரவிைல 

	பிைானட ்பைா்லஜி 

	பிைானட ்பமைாச்டக்ைா்லஜி

	செர்்பல ெயினஸ்

 உயர�டிபபு:  இைநிள்ல மூன்றாண்டு ்படித்து முடித்தவு்டன  
எம.எஸ்சி. தாவரவிைல, பிைானட ெயினஸ், அபளைடு பிைானட 
ெயினஸ் மகார்ஸில மெர்லாம. இண்டிைன இனஸ்டிடயூட ஆஃப 
ச்டக்ைா்லஜி, இண்டிைன இனஸ்டிடயூட ஆஃப ெயினஸ் 
ம்பான்றவற்றிலும ்பமைா ச்டக்ைா்லஜி, ்பமைா இனஃ்பர்சமடடிக்ஸ், 
்பமைாசகமிஸ்டரி, ளமக்மரா்பை்லாஜி ம்பான்ற பிரிவுகளில முதுநிள்ல 
கலவி ச்ப்ற்லாம.  

வே்ல ோயபபு:  ப�ரபல் சயின்ஸ் என்்ற பிரிவு நல்ல ேை்ேற்பாடு 
ேளரச்சி பபறறு ேருகி்றது. இநதைப் பிரிவு சாரநது 700-ககும் ்மறபட்் 
நிறுேனங்கள இநதியாவில் இயங்கிேருகின்்றன. இரே இநதியாவில் தைாேைம் 
சாரநதை மூலிரககரளத் தையாரித்தும், ஏறறுமதி பசய்தும் ேருகின்்றன. இநதை 
நிறுேனங்களில் தைாேைவியல் படித்தைேரகளுககு நல்ல ் ேரல ோய்ப்பு கிர்த்து 
ேருகி்றது. 

இநதிை வைத்துள்ற ்பணிக்கு தாவரவிைல ்படித்தவர்கள் மதர்வு 
எழுதி எளிதில மதர்வாக்லாம.  இநதத் மதர்வு குறித்து ்ப்லரும 
அறிைாமல இருக்கி்றார்கள்.   
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9.10 விலஙகியல்
பயாலஜி, பதயாஜ்டக்னாலஜி தபானற பிரிவு்களின  

முனத்னாடி விலஙகியல் து்ற தான.

யார படிக்கலாம்?

உ்லகத்தில உள்ை உயிரிைஙகளின மீது அனபும, ஆர்வமும 
உள்ைவர்களுக்கு வி்லஙகிைல துள்ற ்படிபபு சி்றபபு மிக்கது. வி்லஙகிைல 
்படிபபில வளரதி்றனும, ஆராய்சசி மைப்பானளமயும, வளரமுள்றயு்டன 
கூடிை அணுகுமுள்றயும இருநதால சி்றப்பள்டை முடியும.

என்ன ஜொல்லிகஜ்காடுக்கப்படுகிறது?

 உ்லகம முழுவதும ்பரவியுள்ை வி்லஙகிைத்ளதக் குறித்தும, அதன 
்பைன்பாடு மற்றும ்பாதுகாபபு குறித்தும, உத்திகள் குறித்தும ்படிக்க்லாம. 
வி்லஙகிைல ்படிப்பவர்கள் இனறு மவகமாக வைர்நது வரும 
சுற்றுசசூழல, மருநதிைல, பூசசியிைல ொர்நத விவொைம (Insect plant 
interaction) ம்பான்ற பிரிவுகள் குறித்தும ்படிக்கி்றார்கள்.

வே்ல ோயபபு: பகால்கத்தைாரே தைரலரமயி்மாகக பகாண்டு பசயல்படும் 
Zoological Survey of India அைசு நிறுேனத்தில் ் ேரல ோய்ப்ரபப் பப்றலாம். 
இதைறகு 15 மண்்ல அலுேலகங்கள உளளன. இைண்டு மண்்ல அலுேலகங்கள 
தைமிழ்நாட்டில் இயங்குகின்்றன. இங்கு, கள ஆய்வுப் பணிககு நிர்றய ்பர 
்தைரேப்படுகி்றாரகள. அருங்காட்சியகம், ேன உயிரினப் பூங்கா, ்தைசிய 
பூங்காககளிலும் விலங்கியல் படித்தைேரகள  அைசு ் ேரலககுச் ் சைலாம். 

ச ெனளையில  தள்லளமயி்ட த்ளத க்  ச க ாண்டுள்ை 
்பமைாள்டவர்சிடடி அத்தாரிடடி ஆஃப இநதிைா அளமபபிலும 
வி்லஙகிைல ்படித்தவர்களுக்கும, தாவரவிைல ்பட்டப்படிபபு 
்படித்தவர்களுக்கும மவள்ல வாய்பபு உள்ைது. வி்லஙகிைல ்படிப்பவர்கள், 
துளண ்படிபபுகைாகத் தாவரவிைல, மவதியிைல ்படிப்பதால உணவு 
்பதப்படுத்துதல, விவொைம, ்பால மற்றும மகாழிப ்பண்ளண, 
மதாட்டக்கள்ல ொர்நத மவள்ல வாய்பபுகளையும ச்ப்ற்லாம. 

உயர்கல்விக்கா்ன வாயப்பு்கள்

பிஎஸ்சி வி்லஙகிைல ்படித்தவர்கள், முதுகள்ல மற்றும ஆராய்சசிப 
்படிபள்ப  Indian Institute of Science சிலும ்படிக்க்லாம. ்பமைாச்டக்ைா்லஜி, 
்ப மை ாஇனஃ்பர்சமடடிக்ஸ் ,  ெுயூமன சைைடடிக்ஸ் , 
எனம்டாகிராைா்லஜி, அபளைடு சைைடடிக்ஸ், ளமக்மரா்பைா்லஜி 
ம்பான்ற பிரிவுகளில மெர்நது ்படிக்க்லாம. இநதப ்படிபபுகள் 
அளைத்தும செனளைப ்பலகள்லக்கழகத்திம்லமை இருக்கின்றை.   
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9.11 நீங்களும் ஆ்கலாம் தமத்ததமட்டிஷியன!
சபொறியிைல ்படிபபுக்கு அடுத்துக் 

குள்றநத செ்லவில எனை ்படிக்க்லாம 
எனறு மைாசிப்பவர்களுக்கு ளக சகாடுக்க 
காத்திருக்கி்றது கணிதம.  தகவல சதாழில 
நுட்பத்துள்றயில கணிதம ்பா்டத்தில 
்பட்டம ச்பற்்றவர்களும எளிதில 
நுளழை்லாம. 

யொர் படிககலொம்: கணிதப்பா்டம 
நுட்பமாைது. கணிதத்தில ஆர்வமும, 

நுட்பமாை அறிவும இருநதால கணிதப்பா்டத்ளத மதர்நசதடுக்க்லாம. 
ச்பாதுவாக பி.எஸ்சி கணிதம அளைத்து அரசு மற்றும அரசு உதவிபச்பறும 
கலலூரிகளில உள்ைது. இஙகுக் கட்டணமும மிகவும குள்றவு. 

வே்ல ோயபபு: பட்்ப்படிப்பில் சி்றப்பாகப் படித்து  எம்.எஸ்சி., பி.ப�ச்டி 
படித்தைால் ஆசிரியர பணி பப்றலாம். இஸ்்ைா, பாதுகாப்புத் துர்ற ஆைாய்ச்சி ரமயம் 
மறறும் ் நஷனல் ஏ்ைானாட்டிககல் லிமிப்ட் ் பான்்ற நிறுேனங்களில் கணிதைப்பா்த்ரதை 
படித்திருப்பேரகள ்ேரல ோய்ப்பிரன பப்றலாம். கணிதைம் படித்தைேரகள ேங்கி 
்பாட்டி ்தைரவுகளிலும், இதைை ்தைரவுகளிலும் எளிதில் பேறறி பப்றலாம். கைககு 
படித்தைேரகள ஐடி துர்றயில் எளிதில் நுரழய முடியும். 

எங்குப் படிககலொம்: கணிதப்பா்டத்ளத இநதிைன இனஸ்டிடயூட ஆஃப 
ெயினஸ் எைுமகஷன அண்ட ரிெர்ச (Indian Institute of Science Education and 
Research) என்ற மத்திை அரசின கலவி நிறுவைத்தில மெர்லாம. இநத நிறுவைஙகள் 
புமை, சமாகாலி, சகாலகத்தா, திருவைநதபுரம, ம்பா்பால, திருப்பதி, 
புவமைஸ்வரில செைல்படுகின்றை. மத்திை அரசின மத்திை ்பலகள்லக்கழகஙகளில 
மெர்லாம. இநத ்பலகள்லக்கழகஙகளில ஐநது வரு்ட இனடகிமரட்டட 
மகார்ஸ்கள் இருக்கின்றை. செனளை மமத்தசமடடிக்கல இனஸ்டிடயூடடிலும 
மெர்லாம இஙகு பிஎஸ்சி மெர்்பவர்களுக்கு மாதாநதிர உதவித்சதாளக 
வழஙகப்படுகி்றது.. 

முதுநிள்ல ்பட்டப்படிபள்பச  செனளை தரமணியில உள்ை புகழச்பற்்ற 
‘இனஸ்டிடயூட ஆஃப மமத்தமமடடிகல ெயினஸைஸ்’ கலவி நிறுவைத்திலும, 
முமள்பயில உள்ை ‘்டா்டா இனஸ்டிடயூட ஆஃப ஃ்பண்்டசமன்டல ரிெர்ச’ 
கலவி நிறுவைத்திலும, அ்லகா்பாத்தில ‘ெரீஷ ெநதிரா ரிெர்ச இனஸ்டிெடயூடி’லும 
்படிக்க்லாம. இஙகு மெர்்பவர்களுக்கு ஒவசவாரு மாதமும ச்பருமைவில 
உதவித்சதாளக வழஙகப்படுகி்றது. 

பசன்ரன ் மத்தைபமட்டிககல் இன்ஸ்டிட்யூட் குறித்து  
்மலும் விேைங்களுககு: https://www.cmi.ac.in/admissions/

‘இன்ஸ்டிட்யூட் ஆஃப் ் மத்தை்மட்டிகல் சயின்்ஸஸ்’ குறித்தை  
்மலும் விேைங்களுககு https://www.imsc.res.in/

MATHEMATICS
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10. வணி்கவியல் படிப்பு்கள்

10.1 பி.்காம்., பி.பி.ஏ. படிப்பில் என்ன ஜொல்லிகஜ்காடுக்கப்படுகிறது?

கள்லப பிரிளவத் மதர்நசதடுத்து ்படித்தவர்கள் (வணிகவிைல, 
ச்பாருளிைல, வர்லாறு) உைர்கலவிக்குச செலலுமம்பாது பி.காம 
பிரிளவத்தான அதிகைவில மதர்நசதடுக்கின்றைர். இதைால ்ப்ல 
கலலூரிகள் பி.காம., ்படிபள்பப ்ப்ல விதமாை ஸ்ச்பஷள்லடு 
்படிபபுகைாக மாற்றியுள்ைை. 

பி.காம ்படிபபில அக்கவுனடிங, மார்க்சகடடிங, ஆடிடடிங, 
ம்டக்மஸைஷன, மமமைஜசமனட அக்கவுனடிங, ஃள்பைானஸிைல 
அக்கவுனடிங, பிஸிைஸ் ்லா உள்ளிட்ட ்பலமவறு ்பா்டஙகள்  உள்ைை. 

பி.்காம் சிறப்பு படிப்பு்கள் 

	கமபயூட்டர் ்பயிற்சிமைாடு இளணநத  
பி.காம. (கணினி அறிவிைல) - BCom (CA)

	பி.காம. (தகவல சதாழிலநுட்பம ) BCom (IT) 

	வஙகித்துள்ற ொர்நத  ்படிபபுகளை வழஙகும பி.காம.  
(வஙகி மம்லாண்ளம)  BCom (Banking)

BCom, BBA 
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	மார்க்சகடடிங பிரிவில  நிபுணத்துவம 
ச்ப்ற BCom (Marketing)

	நிதி மம்லாண்ளமயில சி்றபபு ச்ப்ற 
பி.காம. (ள்பைானசிைல 
மமமைஜசமண்ட) 

	பி.காம. (விைம்பரவிைல) எை  
ஏராைமாை பி.காம. ்படிபபுகள் 
உள்ைை.

 வே்ல ோயபபுகள்:  அைசு ்ேரல 
ோய்ப்புககு பி.காம் (பபாது) படித்திருகக 
்ேண்டும் என்று எதிரபாரககி்றாரகள. 
ஸ்பபஷரலடு படிப்பும் பி.காம் (பபாது) 
படிப்புககு இரையானதைாக தைமிழ்நாடு அைசுப் 
பணியாளர ்தைரோரையம் கருதி ்ேரல 
ோய்ப்ரப அைசு துர்றகளில் அளிககி்றது. 

மற்்ற்படி, பி.காம, பி.பி.ஏ., எநதப 
்படிபள்பப ்படித்தாலும, வஙகிகள், 
காபபீடு, நிதி, சதாழிலதுள்ற நிறுவைங 
களில மவள்லவாய்பபுகள் தாராைமாக உள்ைை.

ம ்ட ட ்ட ா  அ ை லி ட டி க் ஸ் , 
ள ்பை ானஷிைல  அ க் க வுனடிங 
ொஃபடமவர் குறித்தும (்டாலி) ்படித்தால 
ஐடிநிறுவைஙகளிலும, வஙகித் துள்றயி 
லும மவள்ல வாய்பள்பப ச்ப்ற்லாம. 

பி.காம ்படிக்குமம்பாது வஙகியில 
்பைன்படுத்தும அத்தளை சொற்களையும 
கற்றுக்சகாள்ை்லாம. ஆளகைால, 
்பனைாடடு நிறுவைஙகள் உள்  நாடடு 
நிறுவைஙகள் மற்றும அளைத்து 
ச்பாதுத்துள்ற மற்றும தனிைார் 
நிறுவைஙகளில உள்ை கணக்கிைல 
மற்றும நிதித் துள்றகளில மவள்ல 
வாய்பள்பப ச்ப்ற முடியும.

தற்யபாது,	வங்கிப்	
பணிகளுக்கு	அநெநெ	
வங்கிகளும்	
ெனிப்படட	முண்றயில்	
யெர்ணவ	
நடத்துகின்றன.	பல	
வங்கிகள்	
ஒனறிணணநதும்	
யெர்வு	நடத்தி,	
கலநொய்வு	மூலம்	
ஆடகண்ளத்	யெர்வு	
தெய்கி்றார்கள்.	
ஆணக�ால்,	முெலாம்	
ஆண்டு	
படிக்கும்யபாது	வங்கி	
நடத்தும்	யபாடடித்	
யெர்வுகளுக்குத்	
ெ�ாராகலாம்.	
பி.காம்	
படித்ெவர்களுக்கு	
ஆடிடடிங்,	ெகவல்	
தொடர்பி�ல்,	
பி.பி.ஓ.,	யக.பி.ஓ,	
வங்கித்	துண்றகள்	
யபான்ற	பல்யவறு	
துண்றகளில்	
யவணலவாய்ப்புகள்	
உள்்ளன.	
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10.2 உதவித்ஜதா்்கயு்டன  
சி.ஏ. (CA) படிக்கலாம்!

CHARTERED 
ACCOUNTANTS 

வணிகவிைல ொர்நத சதாழிற்்படிபபுகளில ஒன்றாக உள்ைது    
சி.ஏ (ொர்ட்டர்ட அக்கவுன்டனட) சி.ஏ ்படிபபுக்கு சமாத்த செ்லமவ 
50,000 ரூ்பாய்க்குள் அ்டஙகி விடும. மமலும, சி.ஏ ்படிப்பவர்களுக்கு 
மாதநமதாறும உதவித்சதாளகயும வழஙகப்படுகி்றது. 

சி.ஏ தெர எநத நிபநத்்னயும் கி்்டயாது

சி.ஏ ்படிபபில மெர வைது வரமபு,  ்பனனிரண்்டாம வகுபபில 
எனை ்பா்டஙகளைப ்படித்தீர்கள், எவவைவு மதிபச்பண் ச்பற்றீர்கள் 
என்ற  எநத நி்பநதளைகளும கிள்டைாது. பிைஸ் டூ முடித்த ைார் 
மவண்டுமாைலும இதில மெர்லாம. 
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பத்தாம் வகுப்பு முடித்தவர்கள் பதிவு ஜெயது ஜ்காள்்ளலாம்

சி.ஏ., வில மெர விருமபும அளைவரும நுளழவுத் மதர்வு எழுத 
மவண்டும. வரு்டத்தில ைூன மற்றும நவம்பர் மாதத்தில நுளழவுத்மதர்வு 
ந்டத்துகி்றார்கள். இநதத் மதர்வுக்கு 10 ஆம வகுபபு முடித்தவர்கள் 
கூ்டத் தஙகைது ச்பைளரப ்பதிவு செய்துசகாள்ை்லாம. இவவாறு 
்பதிவு செய்யுமம்பாது நுளழவுத் மதர்வுக்குத் மதளவைாை புத்தகஙகளை 
வழஙகிவிடுவார்கள். 

ஆடிட்்டர அலுவல்கத்தில் பயிற்சி அவசியம்

முதல நிள்ல மதர்வில ஏதாவது ஒரு பிரிவில மதர்சசி ச்பற்்றவர்கள், 
இநதிைாவில உள்ை ஏதாவது ஒரு ஆடிட்டரி்டம கட்டாைமாக 
மூன்றளர ஆண்டுகள் செைலமுள்ற ்பயிற்சி ச்ப்ற மவண்டும. இளதத் 
தவிர, 100 மணி மநர கமபயூட்டர் ்பயிற்சியிலும கண்டிப்பாகக் 
க்லநதுக்சகாள்ை மவண்டும. 

முதல்நி்லத் ததரவும், முதன்மத் ததரவும்

ஆடிட்டரி்டம செைலமுள்றப ்பயிற்சியில மெர்நது 18 மாதஙகள் 
முடிவள்டயுமம்பாது, முதலநிள்லத் மதர்வு எழுத மவண்டும. இதில 
மதர்வு ச்பற்்றாலதான இறுதித் மதர்வு எழுத முடியும. இறுதித் மதர்வு, 
செைலமுள்றப ்பயிற்சியின இரண்்டளர ஆண்டுகள் முடியுமம்பாது 
ந்டக்கும. இதற்கு முனைதாக இனஸ்டிடயூட ந்டத்தும மம்லாண்ளம 
்பயிற்சி வகுபபில க்லநதுசகாள்ை மவண்டும.

நானகு வரு்டம ்படித்து சி.ஏ. மதர்வாைால ஒரு ொஃபடமவர் 
இனஜினீைளரவி்ட அதிகமாகச ெம்பாதிக்க்லாம.

சி.ஏ ததரவு அவவ்ளவு எளிதா்னது அல்ல!

்நான்கு ேருடஙகள் �டிதது சி.ஏ வதரோனால், ஒரு சாஃபட்வேர 
இன்ஜினீய்ரவிட அதிகமாகச் சம்�ாதிக்கலாம். சி.ஏ �டிபபுக்கும், வதரவுக்கும் 
அதிக கேனம் பசலுதத வேண்டும். சி.ஏ வதரவு பகாஞசம் கடினமான விஷயம்தான் 
என்றாலும் முழுக் கேனத்தயும் பசலுததிப �டிக்க வேண்டும். அபவ�ாதுதான் 
பேறறி ப�றறு ஆடிட்டர ஆக மாற முடியும் என்�்தயும் நி்னவில் பகாள்ளுஙகள்.

சி.ஏ படிப்புககான மண்்ல அலுேலகம், பசன்ரன  
நுங்கம்பாககத்தில் உளளது. 

 122, Mahatma Gandhi Road, 
Post Box No. 3314, 

Nungambakkam, CHENNAI - 600 034
Phone.. 044- 3989 3989, 3021 0300 

http://www.sirc-icai.org/
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10.3 ்காஸ்ட் அண்ட் ஜவாரகஸ்  
அக்கவுன்டனட் படிப்பு

யார விண்ணப்பிக்கலாம்?

12 -ஆம வகுபபு ்படித்தவர்கள் இநதக் மகார்ஸில மெர 
விண்ணபபிக்க்லாம. ைூன, டிெம்பர் மாதஙகளில இதற்காை நுளழவுத் 
மதர்வு ந்டக்கும. வைது வரமபு, மதிபச்பண் தகுதி எனறு எதுவும 
கிள்டைாது. எநதப  ்பட்டப்படிபபு ்படித்திருநதாலும மநரடிைாக 
இன்டர் மதர்வுக்கு விண்ணபபிக்க்லாம. சமாத்தப ்படிபபுக் கா்லம 
மூன்றளர ஆண்டுகள். 

வே்ல ோயபபு: இன்்ர மறறும் ஃரபனல் ் தைரவில் பேறறி பபற்றால் 
பன்னாட்டு நிதி நிறுேனங்களிலும், ேங்கிகளிலும், அதிக முதைலீட்டு்ன் 
இயங்கும் பதைாழிறசாரலகளிலும், பதைாழில் நிறுேனங்களிலும் ்ேரல 
ோய்ப்ரபப் பப்றலாம்.

எஙகு விண்ணப்பிப்பது?

ஆனள்லன வழிைாகமவ விண்ணபபிக்க்லாம.  ஐ.சி.்டபிள்யூ.ஏ.ஐ. 
(ICWAI) -மண்்ட்ல அலுவ்லகம செனளை எழுமபூரில உள்ைது. 

பசன்ரன அலுேலக முகேரி
CMA Bhawan, 4, Montieth Lane, Egmore, Chennai - 600 008

Ph : 044-28554443,28554326  
Website: http://sircoficmai.in/

சி.ஏ. படிப்புககு அடுத்தை 
இ்த்தில் உளளது காஸ்ட் அண்ட் 
போரகஸ் அககவுன்்ன்ட்  படிப்பு. 

என்ன ஜொல்லிகஜ்காடுக்கப்படுகிறது?

சத ாழிற்ெ ாள்லயில ஒரு 
ச்பாருளைத் தைாரிக்குமம்பாது 
எவவைவு செ்லவாகி்றது என்பளதக் 
கணக்கிடடு, அதன அடிப்பள்டயில 
அநதப ச்பாருளின விள்லளை 
நிர்ணயிப்பது, சதாழிற்ொள்லளை 
சவற்றிகரமாக நிர்வகிப்பது என்பது 
ம்பான்றளவ கற்றுக்சகாடுக்கப 
்படுகி்றது.

COST AND 
WORKS  

ACCOUNTANT 
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10.4 ்கம்ஜபனி ஜெகஜரட்்டரிஷிப் படித்து  
்கம்ஜபனி்களுககு ஆதலாெ்கரா்கலாம்!

COMPANY 
SECRETARYSHIP 

ப்த்து மகாடி ரூ்பாய் மற்றும அதற்கு மமல ்பஙகு முதலீடு  
சகாண்டிருக்கும கமச்பனிகள் மற்றும ்பஙகுச ெநளதயில 
்படடிைலி்டப்பட்ட அளைத்து நிறுவைஙகளும கட்டாைம கமச்பனி 
செக்சரட்டரிஷிப ்பணிக்குப ்பதிவு ச்பற்்றவர்களை நிைமைம செய்ை 
மவண்டும என்பது விதிமுள்றகளில ஒன்றாக உள்ைது. 

யார படிக்கலாம்?

கமச்பனி செக்சரட்டரிைாக மவண்டும எனறு ஆர்வம 
உள்ைவர்கள், பிைஸ் டூ ்படித்தவர்கள் விண்ணபபிக்க்லாம. இதற்கும 
வைது வரமபு, ்பனனிரண்்டாம வகுபபில ச்பற்றுள்ை மதிபச்பண், 
எநதப பிரிவில ்படித்தீர்கள் என்பளத எல்லாம ்பார்ப்பதிலள்ல.

 ஃ்பவுண்ம்டஷன மகார்ஸ் விண்ணபபித்து எடடு மாதத்தில 
நுளழவுத் மதர்வு எழுத மவண்டும. இதற்கு அடுத்து எக்ஸிகியூடடிவ 
புமராகிராம ்படிபபிற்குத் மதர்வு எழுத மவண்டும. இநதத் மதர்வில 
சவற்றி ச்பறு்பவர்கள் புரஃ்பஷைல புமராகிராம மதர்வு எழுத 
மவண்டும. எக்ஸிகியூடடிவ மதர்வில மதர்சசி ச்பற்்ற உ்டமைா அல்லது 
புரஃ்பஷைல மதர்வு எழுதிை உ்டமைா, 15 மாதஙகளுக்கு 
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அஙகீகரிக்கப்பட்ட நிறுவைத்தில மெர்நது ்பயிற்சி  ச்ப்ற மவண்டும. 
்பயிற்சி ச்பறுமம்பாது ஒவசவாரு மாதமும 5-12 ஆயிரம ரூ்பாய் வளர 
உதவித்சதாளக வழஙகப்படும. 

இதற்்கா்ன அலுவல்கம் எஙகுள்்ளது?

இனஸ்டிடயூட ஆஃப கமச்பனி செக்சரட்டரீஸ் மண்்ட்ல 
அலுவ்லகம செனளை நுஙகம்பாக்கத்தில அளமநதுள்ைது.

The Institute of Company Secretaries of India  
Southern India Regional Council, 

ICSI SIRC House No.9, Wheat Crofts Road, 
Nungambakkam, Chennai 600 034 
Phone: 044-28279898; 28268685 

Email:siro@icsi.edu; 
Website: www.icsi.edu/siro/,  https://www.icsi.edu/siro/home/
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11. அரசு தவ்லயில் தெர விரும்புகிறவர்களுககு 
ஏற்ற ஆரட்ஸ் படிப்பு்கள்

ARTS 
COURSES 

பிள்ளைளை எனை மகார்ஸில மெர்க்க இருக்கிறீர்கள் எனறு 
மகடகுமம்பாது பி.ஏ என்றால எதிரில உள்ைவர்களின ஏைைப 
்பார்ளவக்கு ஆைாக்லாம. ஆைால, திட்டமிடடு பி.ஏ ்படிபள்பத் 
மதர்நசதடுத்தால, மிகபச்பரிை அைவில சவற்றி வாளக சூ்ட்லாம 
என்பளதயும கவைத்தில சகாள்ை மவண்டும. 

 அைசுத் துர்றகளில் ்ேரல ோய்ப்ரபப் பப்ற ்ேண்டும் என்று 
திட்்மிடுபேரகளுககு ஆரட்ஸ் குரூப்ரபத் ் தைரநபதைடுத்துச் ் சைலாம். கரல 
பிரிரேத் ் தைரநபதைடுத்தைால் ் பாட்டி குர்றவு மட்டுமல்ல, கல்விக கட்்ைமும் 
மிகவும் குர்றவு. அைசுக கல்லூரியில் ்சரபேர, மூன்று ஆண்டுகளுககும் 
்சரத்்தை 10,000 ரூபாய்ககுள கல்லூரிப் படிப்ரப முடித்துவி்லாம். 
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யார ஆரட்ஸ் குரூப் படிப்்பத் ததரநஜதடுக்கலாம்?

சமாழியின மீதும, இ்லக்கிைத்தின மீதும, கள்லகளின மீதும, 
எழுத்தின மீதும, நாடடின வர்லாறு, ச்பாருைாதாரம, அரசிைல 
ம்பான்றவற்றின மீதும ஆர்வம உள்ைவர்கள், ஆர்டஸ் ்படிபள்பத் 
மதர்நசதடுக்க்லாம. 

எனஜ்னன்ன படிப்பு்கள் உள்்ள்ன?

ஆர்டஸ் குரூபபில பி.ஏ., தமிழ இ்லக்கிைம, ஆஙகி்ல இ்லக்கிைம, 
எக்கைாமிக்ஸ், வர்லாறு, அரசிைல அறிவிைல, ெமூகவிைல, உைவிைல, 
சதாலலிைல, புவியிைல,  ெமூகப ்பணி எை ஏராைமாை 
்படிபபுகள் உள்ைை. 

வே்ல ோயபபு: மத்திய அைசுப் பணிகள, ேங்கிகள, காேல் துர்ற, 
எல்ரலப் பர், இைாணுேம், ையில்்ே எனப் பல அைசுப் பணிகளில் ்சை 
ஏ்தைனும் ஒரு பட்்ப்படிப்்ப ் பாதும் என்பதைால் கரல பிரிவில் ஏ்தைனும் 
ஒரு படிப்ரபப் படிப்பேரகள, ் பாட்டித்்தைரவுகளின் ேழி்ய  எளிதில் அைசு 
்ேரலரயப் பப்றலாம். 

ம்பாடடித் மதர்வுகளில அதிக மதிபச்பண் ச்பற்று மவள்ல 
வாய்பபில இ்டமபிடிக்க, கலலூரி ்படிக்குமம்பாது ம்பாடடித் 
மதர்வுகளுக்காை ்பயிற்சிக்கு  அதிக மநரத்ளதச செ்லவி்ட்லாம.

உயர்கல்விக்கா்ன வாயப்பு்கள்

உைர்கலவி செல்ல நிளைப்பவர்களுக்கும ஆர்டஸ் மகார்ஸ் 
அற்புதமாை மதர்வு எனம்ற சொல்ல்லாம. உதாரணத்துக்கு, இநதிைாவில 
புகழச்பற்்ற இநதிைன இனஸ்டிடயூட ஆஃப மமமைஜசமனட   கலவி 
நிறுவைத்தில மெர ஏமதனும ஒரு ்பட்டப்படிபபு ்படித்திருநதால 
ம்பாதும என்பதால நிர்வாகவிைல துள்றயிலும கள்லப ்படிபள்பப 
்படித்தவர்கள் மெர்லாம. 

்மலும் விேைங்களுககு  
https://www.iima.ac.in/web/pgp/apply/

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

பி.எட மகார்ஸ் முடித்து ஆசிரிைர் தகுதித் மதர்வு எழுதி ஆசிரிைர் 
்பணிளைப ச்ப்ற்லாம.  

சிறப்புக ்கல்வி நிறுவ்னங்கள்! 

சமாழித் துள்றயில ொதளை புரிை மவண்டும என்பவர்களுக்கு 
மத்திை சமாழியிைல துள்ற கலவி நிறுவைம ளமசூரில  
http://www.ciil.org/ltp.aspx அளமநதுள்ைது. 
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ஆஙகி்லத் துள்றயில அல்லது சவளிநாடடு சமாழியில பு்லளம 
ச்ப்ற மவண்டும என்பவர்களுக்கு ளெதரா்பாத்தில உள்ை ஆஙகி்லம 
ம ற் று ம  ச வ ளி ந ா ட டு  ச ம ா ழி  ்ப ல க ள ்ல க் க ழ க த் தி ல  
https://www.efluniversity.ac.in/ மெர்லாம. 

ச்பாருளிைல துள்றளைத் மதர்நசதடுப்பவர்களுக்கு இநதிைாவில 
மிகவும புகழச்பற்்ற சமடராஸ் ஸ்கூல ஆஃப எக்கைாமிக்ஸ் கலவி 
நிறுவைம https://www.mse.ac.in/ செனளையில உள்ைது. இநதக் கலவி 
நிறுவைம, திருவாரூரில உள்ை மத்திை ்பலகள்லக்கழகத்து்டன  
https://cutn.ac.in/ இளணநது இைநிள்ல ்பட்டப்படிபள்ப வழஙகுகி்றது. 

நுண் பிரிவுகளில  ஏராைமாை ்படிபபுகள் உள்ைை. உதாரணத்துக்கு, 
வண்ணம தீடடுதல, சிற்்பம செய்தல, இளெ, ந்டைம, புளகப்ப்டம 
எடுத்தல எை ஓவிைக்கள்லயில ஆர்வமுள்ைவர்களுக்குக் கவின 
கள்லக்கலலூரியில மெர விண்ணபபிக்க்லாம.

 ஊ்டகத் துள்றயில ்பணிைாற்்ற விருமபும மாணவர்கள்                  
பி.ஏ ைர்ைலிெம அண்ட மாஸ் கமயூனிமகஷன ்படிபபில மெர 
விண்ணபபிக்க்லாம.  கமபயூட்டர் கிராபிக்ஸில ஆர்வமுள்ைவர்கள் 
கிராபிக்ஸ் டிளென மகார்ஸில மெர்லாம. 

 எநத ஆர்டஸ் ்படிபள்பத் மதர்நசதடுக்கிம்றாம என்பது 
முக்கிைமல்ல, இைநிள்ல ்பட்டப்படிபள்ப முடித்தவு்டன எனை 
செய்ைபம்பாகிம்றாம என்பதுதான முக்கிைம. 
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11.1 தவ்ல வாயப்்ப வழஙகும் 
 எக்க்னாமிகஸ், எக்னாஜமட்ரிகஸ்!

பி.ஏ எக்கைாமிக்ஸ் என்றாம்லமை ்ப்லரும முகம சுழிப்பார்கள். 
ஆைால,  எக்கைாமிக்ஸ் ்படித்தால ஏராைமாை வாய்பபுகள் உள்ைை 
என்பளதக் கவனிக்கத் தவறிவிடுகி்றார்கள். உணவு உற்்பத்தி, 
மவைாண்ளம, விைா்பாரம, வஙகி எை ஒவசவாரு துள்றயிலும 
ச்பாருைாதாரம முக்கிை அஙகம வகிக்கி்றது.

யார படிக்கலாம் ஜபாருளியல்?

சகாஞ்ெம ்பகுப்பாய்வுத் தி்றனும, கணிக்கும தி்றனும, அறிக்ளக 
எழுதுவதற்காை எழுத்தாற்்றள்லயும வைர்த்துக்சகாண்்டால 
ச்பாருைாதார வலலுநராக மா்ற்லாம. 

வே்ல ோயபபு: எக்கைாமிக்ஸ்ட, ள்பைானஸிைல ரிஸ்க் 
அைாலிஸ்ட, ம்டட்டா அைலிஸ்ட, ள்பைானஸிைல பிைாைர், 
ச்பாருைாதார ஆராய்சசிப பிரிவில ்பணி, நிதி ஆம்லாெகர், 
இனஷூரனஸ் துள்றயில ரிஸ்க் அைலிஸ்ட,ச்பாதுத்துள்றகளில 
ச்பாருைாதாரத் துள்றகளில ்பணி எை வாய்பபுகள் நீள்கின்றை.

ECONOMICS 
AND 

ECONOMETRICS 
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 பி.ஏ.  எக்கைாமிக்ஸ் ்படித்தாம்ல இநதிைன எக்கைாமிக்ஸ் ெர்வீஸ் 
மற்றும இநதிைப புள்ளியிைல ்பணிகளுக்காை மதர்வுகள் எழுத்லாம. 
இநதத் மதர்வில மதர்சசி ச்பறு்பவர்கள் நிதி ஆமைாக், மத்திை 
அளமசெகஙகளுக்காை துள்றகளில ்பணிைாற்றும ச்பாறுபள்பப 
ச்ப்ற்லாம. ரிெர்வ வஙகியில கிமரடு ̀பி’ ்பணியில மெர்லாம.  முதுநிள்ல 
எக்கைாமிக்ஸ் அல்லது எக்கைாசமடரிக்ஸ் ்படிபபில மெர்நதால 
மவள்ல வாய்பபு கூடும.  ஐக்கிை நாடுகள் ெள்பயின ்ப்ல பிரிவுகளிலும 
ச்பாருைாதார ்படிபள்ப முடித்தவர்களுக்கு மவள்ல வாய்பள்ப 
வழஙகுகின்றைர். 

வாயப்்ப வழஙகும் ஜபாரு்ளாதார அ்ளவியல் பிரிவு எக்க்னாஜமட்ரிகஸ்

ச்பாருைாதார துள்றயில எக்கைாசமடரிக்ஸ் பிரிவு மிகவும 
பிர்ப்லம. இதில, ்பனைாடடு நிறுவைஙகள் அதிகைவில ்பைன்படுத்தத் 
சதா்டஙகி இருக்கும ம்டட்டா அைலிடிக்ஸ் டூலகள் குறித்தும, 
ச்பாருைாதார ஆய்வுகள் குறித்தும,  ச்பாருைாதார பிரசளைகளுக்குத் 
தகவல அடிப்பள்டயில தீர்வு காண்்பது குறித்தும ்படிக்க்லாம.

இைநிள்ல எக்கைாமிக்ஸ் ்பட்டப்படிபபு, அளைத்து அரசு கள்லக் 
கலலூரிகளிலும உள்ைை.  இைநிள்ல ்பட்டப்படிபபில எக்கைாமிக்ஸ் 
்படித்த பினபு, முதுநிள்லயில எக்கைாசமடரிக்ஸ் ்படிப்பவர்களுக்கு,  
்பனைாடடு நிறுவைஙகளும, தகவல சதாழிலநுட்ப நிறுவைஙகளும 
ம்பாடடி ம்பாடடுக்சகாண்டு மதர்வு செய்கி்றார்கள். சி்ல கலவி 
நிறுவைஙகள், பிைஸ் டூ முடித்த மாணவர்களுக்கு, எக்கைாசமடரிக்ஸ் 
ஒருஙகிளணநத ஐநதாண்டு முதுநிள்ல ்பட்டப்படிபபு வழஙகுகின்றை.
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11.2 வாயப்பு்கள் நி்றநத ெமூ்கப் பணி படிப்பு   
Bachelor of Social Work

 ஐக்கிை நாடுகள் ெள்பயின ்ப்ல 
பிரிவுகளும, இநதிைாவில மத்திை 
அரசும, மாநி்ல அரசும ்பலமவறு 
திட்டப ்பணிகளைச செைல்படுத்தி 
வநதாலும அளவ, ெமூகத்தின 
க ள ்ட க் மக ா டி  ம க் க ள ை ச 
சென்றள்டவதிலள்ல. அதற்காை 
வைர்சசிப ்பணியில ஈடு்ப்டவும, 
வறுளமளை ஒழிக்கவும, சி்றநத 
சுகாதார வெதிளை ஏற்்படுத்தித் 
த ர வு ம ,  ெ மூ க  அ ை வி ல 

மவறு்பாடுகளைக் களைைவும  உ்லக அைவில ்பலமவறு தனைார்வ 
சதாண்டு நிறுவைஙகள் செைல்படடுவருகின்றை. 

இநதியாவில் மட்டும் 32 இலட்சததுக்கும் கூடுதலான தன்னாரே பதாண்டு 
நிறுேனஙகள்  �திவுப�றறுள்ளன. இேறறில் �ல நிறுேனஙகள்   �ல நூறு 
வகாடி ரூ�ாய பேளி்நாடுகளிலிருநது நிதியுதவி ப�றுகின்றன. 

இத்தளகை நிறுவைஙகளில மவள்ல வாய்பள்பப ச்ப்ற  இைநிள்ல 
்பட்டப்படிப்பாக மொசிைல சவார்க்ஸ் (BSW) ்படித்தவர்கள் 
மதளவப்படுகின்றைர். ெமூக மெளவ செய்ை ்படிப்பா எனறு மகட்ட 
கா்லம மாறி, ெமூகப ்பணிகள் குறித்த ்படிபள்ப முடித்தவர்களுக்கு 
மவள்ல வாய்பபு எனறு மாறியிருக்கி்றது.

செனளையில, சமடராஸ் ஸ்கூல ஆஃப மொசிைல சவார்க்ஸ் 
என்ற கலவி நிறுவைம சி்றநது விைஙகுகி்றது. இஙகு bachelor of social 
work ்படிபபு உள்ைது. 

்மலும் விேைங்களுககு https://mssw.in/b-s-w-self-finance/

தவ்ல வாயப்பு: தைன்னாரே பதைாண்டு நிறுேனங்களில் மட்டுமல்ல, பன்னாட்டு 
நிறுேனங்களில் நிறுேன சமூக பபாறுப்புைரவு (corporate social 
responsib i l i ty) பணிகரள ்மறபகாளளவும் ்சாசியல் போரகஸ் 
படித்தைேரகளுக்க ோய்ப்பு ேழங்கப்படுகி்றது.  இதைனால் தைற்பாது மிகவும் 
மதிப்பு மிகுநதை படிப்புகளில் ஒன்்றாக இருககி்றது சமூகப் பணி படிப்பு.  

SOCIAL 
WORK 
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11.3 வ்ளரநது வரும் டி்ென து்ற  

சதொழிலநுட்பமும, கள்ல நுட்பமும க்லநத வடிவமதான 
டிளென. ஆள்ட, வீடு, இதர அத்திைாவசிை ச்பாருள்களிலும 
வடிவளமபபு இல்லாவிட்டால பிடிக்காத ச்பாருைாகிவிடுகி்றது.  ஒரு 
ச்பாருளை வாஙகளவக்கும மநதிரக்மகா்லாகச செைல்படுகி்றது 
டிளெனிங. இது குறித்த ்படிபபு இண்்டஸ்டரீஸ்-க்கு மதளவைாை 
ஒன்றாக உள்ைது. ஒவசவாரு இண்்டஸ்டரீயும, தைக்குத் மதளவைாை 
வளகயில டிளென ்படிபள்ப மாற்றி வழஙக ஆரமபித்திருக்கி்றது.

இநதிைாவில ஒரு சி்ல கலவி நிறுவைஙகளில மடடும இைநிள்ல 
்பட்டப்படிப்பாக உள்ைது. அகமதா்பாத்தில உள்ை மநஷைல 
இனஸ்டிடயூட ஆஃப டிளென என்ற கலவி நிறுவைம, இநதிை அைவில 
மடடுமல்ல, உ்லகைவில பிரசித்தி ச்பற்்ற கலவி நிறுவைஙகளில 
ஒன்றாக உள்ைது.   இஙகு மெர தனிமை நுளழவுத் மதர்வு (National 
Entrance Examination for Design (NEED), எழுத மவண்டும. 

டி்ென படிப்பு்கள் எஙகு படிக்கலாம்?

செனளையில உள்ை மிகவும ்பளழளமைாை கவினகள்லக் 
கலலூரியில இைநிள்ல ்படிபபில மெர்லாம. இஙகு, பி.எஃப.ஏ., 
்படிபபு வழஙகப்படுகி்றது. 

DESIGN
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 ச்பாறியிைல கண்மணாட்டத்தில டிளென ்படிபள்ப 
அணுகு்பவர்களுக்கு, செனளை வண்்டலூரில உள்ை இநதிைத் 
தகவல சதாழிலநுட்பம, வடிவளமத்தல மற்றும உற்்பத்தி கலவி 
நிறுவைம ( IIITDM Kancheepuram) ஏற்்றது. இநத கலவி நிறுவைத்தில 
மெர ஐஐடி- மைஇஇ முதனளமத் மதர்வில மதர்சசி ச்பற்றிருநதால 
மடடும ம்பாதுமாைது. 

்மலும் விேைங்களுககு https://www.iiitdm.ac.in

	சதாழிலநுட்பம ொர்நத டிளென ்படிபபுகளுக்கு முமள்ப 
ஐஐடி-யில உள்ை டிளென ்படிபபு பிர்ப்லம. இதற்குத் தனிமை 
நுளழவுத் மதர்வு எழுத மவண்டும.  

்மலும் விேைங்களுககு http://www.idc.iitb.ac.in/

	ஆர்க்கிச்டக் ெர் ்படிபபுகளுக்கு ஓரைவு டிளென ொர்நத 
்பா்டஙகளுக்கு அதிக முக்கிைத்துவம சகாடுக்கி்றது. தற்ம்பாது, 
இனடீரிைர் டிளென, ஃம்பஷன டிளென, கிராபபிக்ஸ் டிளென, 
மகமஸ் டிளென,  மலடிமீடிைா டிளென, ஆடிமைாவிஷூவல 
டிளென, ச்டக்ஸ்ள்டல டிளென, கமயூனிமகஷன எை ஏராைமாை 
டிளென ்படிபபுகளில பிரிவுகள் உள்ைை.

	ச்பாதுவாக, இைநிள்ல ்பட்டப்படிபபுகள் மூன்றாண்டுகள் 
மடடுமம. ஆைால, டிளென இைநிள்ல ்பட்டப்படிபபுகள் நானகு 
ஆண்டுகள். ்பனனிரண்்டாம வகுபபில எநதப பிரிவில 
்படித்திருநதாலும டிளென மீது கற்றுக்சகாள்ளும ஆர்வமும, 
ஈடு்பாடும இருநதால ம்பாதுமாைது. National Institute of Design  
கலவி நிறுவைத்தில மெர Undergraduate Common Entrance Exam for 
Design (UCEED) நுளழவுத் மதர்ளவ எழுதி்ட மவண்டும. இதற்காை 
விைம்பரம செப்டம்பர் அல்லது அக்ம்டா்பர் மாதத்தில 
சவளியி்டப்படும. நுளழவுத் மதர்வு ஒவசவாரு ஆண்டும ைைவரி 
மாதம ந்டத்தப்படுகி்றது.  

	இைநிள்ல ்பட்டப்படிபபுக்கு, பிைஸ் டூ முடித்து 20 வைது நிரம்பாத 
மாணவர்கள் விண்ணபபிக்க்லாம. 

்மலும் விேைங்களுககு www.admissions.nid.edu

வே்ல ோயபபு: ஒவ்ோர ஆண்டும் பல்்ேறு நிறுேனங்கள 
்பாட்டிப்்பாட்டுகபகாண்டு ் ேரல ோய்ப்ரப ேழங்குகின்்றன. இதைனால் 
்ேரல ோய்ப்புககுப் பஞசமில்ரல.                  
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11.4 ஓவியக ்க்லயில் ஆரவம் உள்்ளவர்க்்ளப் 
பட்்்டதீட்டும் அரசு ்கவின்க்லக ்கல்லூரி

செனளை எழுமபூரில உள்ைது அரசு கவினகள்லக் கலலூரி. 
இது, இநதிைாவிம்லமை மிகவும ்பளழளம வாய்நத கலலூரிகளில 
ஒனறு. 

இஙகு, நானகு ஆண்டு ்பட்டப ்படிபபுகள் ்ப்ல உள்ைை.

BFA Industrial Design in Ceramic

BFA Industrial Design in Textiles

BFA Visual Communication Design

BFA Painting

BFA Sculpture

BFA Print Making

BFA Traditional Sculpture

BFA Traditional Drawing and Painting

BTech Traditional Architecture 

கும்ப்காைத்திலும் அைசு கவின் கரலக கல்லூரி உளளது. 
மாமல்லபுைத்தில் சிறப ேடிேரமப்பு கல்லூரி உளளது.  
்மலும் விேைங்களுககு : www.artandculture.tn.gov.in

ப�ாருளடக்க �க்கததுக்கு பசல்ல
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11.4.1 ஃதபஷன ஜ்டக்னாலஜி

உ்றகல்வி, ் யாகா, விரளயாட்டு உளளிட்் படிப்புகளில் ஆரேம் 
உளளேரகள பசன்ரனயில் உளள தைமிழ்நாடு உ்றகல்வி 
பல்கரலககழகத்தில் ்சைலாம். உ்றகல்வி மறறும் விரளயாட்டு 
பல்கரலககழகம் குறித்து ் மலும் விேைங்களுககு: 

 https://tnpesu.edu.in/sports/home/index.php

நநதைனத்தில் YMCA கல்லூரியில்  முழு ் நைப் படிப்புகளும், மாரல 
்நைப் படிப்புகளும் உளளன.  இங்கு ஓைாண்டு முதுநிரல பட்்யப் 
படிப்புகளாக ் யாகா, ப்ன்னிஸ், கிரிகபகட், நீச்சல், கால்பநது, �ாககி, 
கூர்ப்பநது ஆகிய விரளயாட்டு பயிறசிககான பட்்யப்படிப்புகள உளளன. 

்மலும் விேைங்களுககு : 
http://www.ymcacollege.ac.in/courses-offered.aspx

FASHION 
TECHNOLOGY

ப�ாருளடக்க �க்கததுக்கு பசல்ல

ஃ்பஷன் ப்கனாலஜி நாகரிகத்தின் பிைதிபலிப்பு ஆர். ப்கஸ்ர்ல் 
சாரநதை நவீன ஆர் தையாரிப்புகள பதைா்ரபான துர்ற சாரபான படிப்புகளும் 
உளளன. கறபரனத் தி்றனும், பர்ப்பாற்றலும் உளளேரகளுககு ஏற்றம்தைரும் 
துர்ற ஃ்பஷன் டிரசனிங் துர்ற. மத்திய அைசின் ெவுளித் துர்ற சாரபில் 
பசன்ரன உளப் 20-ககும் ் மறபட்் இ்ங்களில் ் நஷனல் இன்ஸ்டிட்யூட் 
ஆஃப் ஃ்பஷன் ப்கனாலஜி கல்வி நிறுேனங்கள பசயல்பட்டு ேருகின்்றன. 
பசன்ரன தைைமணியில் ் நஷனல் இன்ஸ்டிட்யூட் ஆஃப் ஃ்பஷன் ப்கனாலஜி 
கல்லூரி அரமநதுளளது.  இங்குச் ் சை தைனி்ய நுரழவுத்்தைரவு எழுதை ் ேண்டும். 

்மலும், விேைங்களுககு  https://nift.ac.in/admission

11.4.2 உ்டற்்கல்வி படிப்பு்கள்

https://tnpesu.edu.in/sports/home/index.php
https://nift.ac.in/admission
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11.5 ஊ்ட்கத் து்றயில் முனத்னற  
விஷுவல் ்கம்யூனித்கஷன

விஷுவல கமயூனிமகஷன எை அளழக்கப்படும காடசித் 
சதா்டர்பிைல ்படிபபுகளில மெர ெமீ்ப கா்லமாக மாணவர்களிள்டமை 
ஆர்வம அதிகரித்து வருகி்றது. தற்ம்பாது, அரசு மற்றும அரசு உதவி  
ச்பறும ச்பரும்பா்லாை கலலூரிகளில விஷுவல கமயூனிமகஷன 
்படிபபு உள்ைது. 

விஷுவல கமயூனிக்மகஷன ்படித்தால திளரத் துள்றயில 
ொதிக்க்லாம என்ற எண்ணம மாணவர்களிள்டமை உள்ைது. திளரத் 
துள்ற மடடுமினறி விைம்பரம, சினைத் திளர, செய்தி ஊ்டகஙகள், 
்பத்திரிளகத் துள்ற, அனிமமஷன, எடிடடிங, இளணைதைம உள்ளிட்ட 
பி்ற துள்றகளிலும விஷுவல கமயூனிமகஷன ்படித்தால , 
முனமைறுவதற்காை ொத்திைக் கூறுகள் அதிகமாக உள்ைை.

விஷுவல் ்கம்யூனிகத்கஷன படிப்்ப யார ததரநஜதடுக்கலாம்?

இது, முழுக்க ்பள்டப்பாற்்றல சதா்டர்்பாை ்படிபபு என்பதால 
இத்துள்றளைத் மதர்நசதடுக்கும முனம்ப, இத்துள்ற ொர்நத அடிப்பள்ட 
விஷைஙகளைத் சதரிநதுக்சகாள்வது நல்லது.

VISUAL 
COMMUNICATION 
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 சினிமா, சினைத் திளர, செய்தி 
மெைலகள், விைம்பரஙகள், இளணை     
தைஙகள் உள்்ப்ட எனசைனை 
வளகைாை ஊ்டகஙகள் உள்ைை 
என்பளதயும, எநசதநத ஊ்டகஙகளில 
எ ன சை ன ை  க ரு த் து க ள ை 
மக்களுக்குக் சகாண்டு மெர்க்கி்றார்கள் 
என்பது குறித்த புரிதலும் மவண்டும.

 உ்லக அைவில சி்றப்பாகச 
செைல்படும ஊ்டகஙகள் எளவ 
என்பது குறித்தும ,  அத்தளகை 
ஊ்டகஙகள் மூ்லம நாம ொதிக்க 
முடியும என்ற நமபிக்ளக வநத பின 
மாணவர்கள் இநதப ்படிபள்பத் 
மதர்நசதடுக்க்லாம.

எநதக ்கல்லூரி்யத் ததரநஜதடுக்கலாம்?

விஷுவல கமயூனிமகஷன ்படிப்பதற்கு விண்ணபபிக்குமம்பாது, 
அத்துள்றயில மதளவைாை உ்பகரணஙகளும, தகுதிைாை ஆசிரிைர்களும   
இருக்கி்றார்கைா எைத் தீர விொரித்து விண்ணபபிப்பது நல்லது. 
ஏற்சகைமவ ்படித்த மாணவர்கள், எஙகு ்பணிைாற்றுகி்றார்கள் 
என்பளதயும விொரிக்க மவண்டும.

விஷுவல் ்கம்யூனிகத்கஷன படிப்புக்கா்ன தவ்ல வாயப்பு்கள் 

 திரைத் துர்றயில் சாதிகக ்ேண்டும் என்்ற இலட்சியம் உளளேரகள 
விஷுேல் கம்யூனி்கஷன் படிககலாம் என்்றாலும் அதைறகான தைனிப்பட்் 
தி்றரமரயயும் ேளரத்துகபகாளள ் ேண்டும். 

 சின்னத் திரை நிகழ்ச்சிகளில் இயககம், எடிட்டிங், நிகழ்ச்சி ஒருங்கிரைப்பு, 
ஒளி-ஒலிப்பதிவு, நிகழ்ச்சிகளின் நிரோகத் தையாரிப்பு உளளிட்் பிரிவுகளில் 
விஷுேல் கம்யூனி்கஷன் படித்தைேரகள ் தைரேப்படுகி்றாரகள.

 விளம்பைத் துர்றயில் இயககம், கிரி்யட்டிவ ப�ட், அனி்மஷன் 
உளளிட்் பணிகளில் ் சை ோய்ப்புகள அதிகம். 

 ் பாட்்்ாகிைாபி நுணுககங்களில் தி்றரமரய ேளரத்துகபகாண்்ால் 
திரைப்ப்ங்கள, பத்திரிரககள, இதைழ்கள ்பான்்றேறறில் பணியாறறும் 
ோய்ப்ரபப் பப்றலாம்.

  2டி, 3டி மறறும் எடிட்டிங் பதைா்ரபான படிப்புகள விஷுேல் 
கம்யூனி்கஷனில் கறறுத் தைைப்படுகின்்றன. இதில் தி்றரமரய 
ேளரத்துகபகாண்்ால் அனி்மஷன், எடிட்டிங் பிரிவுகளில் சாதிககலாம்.
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11.6 இதழியல் படிப்பும் தவ்ல வாயப்பும்

எலம்லார் ளகயிலும 
சமாள்பல ம்பான இருக்கி்றது. 
உ்லகத்தின எநதப ்பகுதியில 
எநத விதமாை  ெம்பவஙகள் 
ந்டநதாலும உ்டனுக்கு்டன 
சதரிநதுசகாள்ை முடிகி்றது.  

ஊ்ட்கங்கள் எவவாறு 
ஜெயல்படுகினற்ன?

ஆனள்லன ஊ்டகமாக 
இ ரு ந த ா லு ம  ெ ரி , 
சதாள்லக்காடசி ம்பான்ற 
க ா ட சி  ஊ ்ட க ம ா க 
இருநதாலும ெரி, திைெரி 

செய்தித்தாள்கைாக இருநதாலும ெரி,  ்பலமவறு ்பகுதிகளிலிருநது 
செய்திகள் வநத வண்ணம உள்ைை. இளவ ்பலமவறு ்பகுதிகளில 
்ப்லராலும திரட்டப்படடு, அதனபினபு ஒருவருள்டை சமாள்பல 
ம்பானுக்மகா அல்லது இல்லஙகளுக்மகா செய்தித்தாள் வழிைாகமவா 
அல்லது சதாள்லக்காடசி செய்திைாகமவா வநதள்டகி்றது. 

இதழியலில் என்ன ஜொல்லி ஜ்காடுக்கப்படுகிறது
செய்திகள் வழஙகுவமத ஒரு கள்லதான. இநதக் கள்லளைத் தான 

இதழிைல ்படிபபில சொலலிக்சகாடுக்கி்றார்கள். இதுநாள் வளர 
இதழிைல ்பா்டம ்ப்ல ்பலகள்லக்கழகஙகளில முதுநிள்ல ்படிப்பாகவும, 
்பட்டைப ்படிப்பாகவும, ொனறிதழ ்படிப்பாகவும மடடும இருநதது.  
தற்ம்பாது, ்ப்ல கலலூரிகளில இைநிள்ல ்பட்டப்படிப்பாக இதழிைல 
்படிபள்ப அறிமுகப்படுத்தியுள்ைைர்.

இதழிைலில மெர, பிைஸ் டூ-வில எநத ்பா்டபபிரிளவப 
்பயின்றவர்களும விண்ணபபிக்க்லாம.  

இதழியல் தவ்ல வாயப்பு
இப்படிபள்ப முடித்தவு்டன நாளிதழகளில, வார இதழகளில, 

செய்திகளை வழஙகும சதாள்லக்காடசிகளிலும, எஃப எம 
்பண்்பள்லகளிலும ்பணிைாற்றும வாய்பள்பப ச்ப்ற்லாம . 
ஆர்வமுள்ைவர்கள், சொநதமாக யூ-டியூப மெைலகளை ஆரமபித்து 
ச்பாதுமக்கள் விருமபும வளகயில ்பலமவறு தகவலகளை வழஙக்லாம. 

ஆர்வமிருநதால இதழிைல துள்றயில ொதிக்க்லாம. 

JOURNALISM
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 11.7 ஐடி து்றயில் தவ்ல வாயப்்பப் 
ஜபற்றுத்தரும் ஆஙகில பட்்டப்படிப்பு 

ஆஙகிலப் பட்்டதாரி்க்்ள விரும்பும் ்காரப்பதரட் அலுவல்கங்கள் 

ஆஙகி்ல இ்லக்கிைம ்படித்தால ஆசிரிைர், விரிவுளரைாைர் ்பணி 
மடடுமம கிள்டக்கும என்பசதல்லாம மாறி, சமாழிச்பைர்ப்பாைர், 
கன்டனட எடிட்டர், ைர்ைலிஸ்ட, கார்ப்பமரட அலுவ்லகஙகளில 
்பணி எை ஏகத்துக்கும  வாய்பபுகைால நிரமபி இருக்கி்றது. 

தகவல சதாழிலநுட்ப நிறுவைஙகளில ச்டக்னிக்கல ளரடடிங 
என்ற பிரிவில ஆஙகி்லப ்பட்டப்படிபபு ்படித்தவர்களுக்கு ளகநிள்றை 
ெம்பைம வழஙகப்படுகி்றது. 

தற்ம்பாது, ஆஙகி்லப ்பட்டப்படிபபு ்படித்தவர்களுக்கு ஆராய்சசித் 
துள்ற, ்பதிபபுத்துள்ற,  ஊ்டகம, மக்கள் சதா்டர்பு, மனிதவைத்துள்ற, 
வர்த்தக நிறுவைஙகள், ்பனைாடடுத் தகவல சதாழிலநுட்ப 
நிறுவைஙகளிலும வாய்பபுகள் ஏராைமாக உள்ைை. மமலும 
வைர்நதுவரும ொஸ்பிட்டாலிடடி, டிராவலஸ், டூரிெம மற்றும 
ொஸ்பிட்டல இண்்டர்ஸ்டரியிலும ஆஙகி்லப ்பட்டப்படிபபு 
்படிப்பவர்களுக்கு வாய்பபுகள் பிரகாெமாக உள்ைை.   

ENGLISH 
LITERATURE  
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தவ்ல வாயப்பு ஜபற என்ன ஜெயய தவண்டும்

மூனறு ஆண்டுகள் ்படிக்குமம்பாது, ஆஙகி்லப பு்லளமளை 
மமம்படுத்திக்சகாண்டும, ெரைமாக உளரைாடும தி்றளமளை  
வைர்த்துக்சகாண்டும வநதால, வாய்பபுகைால வெப்படடு நல்ல 
ஊதிைம ச்ப்ற்லாம. இனசைாரு சி்றபபு, மற்்ற ்படிபபுகளைவி்ட 
ஆஙகி்லப ்பட்டப்படிபபுக்கு கலலூரிகளில மிகக் குள்றநத கட்டணமம. 

 இதர தவ்ல வாயப்பு்கள்: 

	பி.ஏ. ஆஙகி்லம ்படித்த பினபு, எம.ஏ. ஆஙகி்லம ்படிக்க்லாம. 
மமற்்படிபபு ்படிக்குமம்பாது சநட எக்ஸைாம எழுதி மதர்சசி 
ச்பற்று விரிவுளரைாைராகவும, ஆராய்சசிைாைராகவும 
மா்ற்லாம. 

	பி.ஏ. ஆஙகி்லம ்படித்தவர்கள் ைர்ைலிெம மகார்ஸில மெர்லாம. 
இதனமூ்லம ்பத்திரிளக மற்றும மீடிைாவில வாய்பள்பப ச்ப்ற்லாம. 

	எம.பி.ஏ. மெர்லாம. எம.பி.ஏ.-வில ொஸ்பிட்டாலிடடி 
மமமைஜசமனட, ொஸ்பிட்டல மமமைஜசமனட, ்லாஜிஸ்டிக் 
மமமைஜசமனட, டிராவல & டூரிெம, ஃம்பஷன டிளெனிங எை 
ஏராைமாை பிரிவுகள் உள்ைை. இதில மெர்நது, நிர்வாக ரீதியி்லாை 
்பணியிளைப ச்ப்ற்லாம. 

	சிவில ெர்வீஸ் மதர்வு எழுதி சவற்றி ச்பற்று சி்றநத அதிகாரிைாக 
மா்ற்லாம. வஙகித் மதர்வுகளை எழுதி வஙகி அதிகாரிைாக்லாம. 

	பி.எட. ்படித்து ஆசிரிைராக்லாம. 

	ெட்டம ்பயினறு ெட்டத் துள்றயில மிளிர்லாம. 

	ெமூக மெளவப ்பணிகள் ம்பான்ற ்படிபபில மெர்நது தனைார்வ 
நிறுவைஙகளில மவள்ல வாய்பள்பப ச்ப்ற்லாம.    
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11.8 ெட்்டம் படித்து ெட்்ட நிபுணரா்கலாம்

சதொழிற்கலவி ்படிபபுகளில ஒன்றாக மாறி இருக்கி்றது ெட்டவிைல. 
ெட்டப்படிபபு ்படித்து வழக்குளரஞராக்லாம. 

்காரப்பதரட் நிறுவ்னங்களில் ெட்்ட ஆதலாெ்கர பணி

ச்பாதுவாக, ெட்டப்படிபபு ்படித்தால நீதிமன்றத்தில வழக்காடுவது 
எனறு இருநதது. தற்ம்பாது, கார்ப்பமரட நிறுவைஙகளில ெட்ட 
ஆம்லாெகர் ்பணிக்கு நிைமிக்கப்படுகி்றார்கள்.  வஙகிகள், காபபீடடு 
நிறுவைஙகள், தனிைார் சதாழிற்ொள்லகளில ெட்ட ஆம்லாெகர் 
்பணியி்டஙகள் உருவாக்கப்படடுள்ைை. இதைால ெட்டக் கலவிக்காை 
முக்கிைத்துவமும அதிகரித்துவருகி்றது. 

எஙகு படிக்கலாம்?

தற்ம்பாது செனளையில உள்ை தமிழநாடு ்டாக்்டர் அமம்பத்கர் 
ெட்டப ்பலகள்லக்கழக வைாகத்தில உள்ை சீர்மிகு ெட்டக் கலலூரியில 
பி.ஏ. - எல.எல.பி., பி.பி.ஏ. - எல.எல.பி., பி.காம. - எல.எல.பி. எை 
ஐநதாண்டுக் கா்ல ஒருஙகிளணநத ெட்டப ்படிபபுகளும 
அறிமுகப்படுத்தப்படடுள்ைை.

எனஜ்னன்ன படிப்பு்கள் உள்்ள்ன?

பி.ஏ.-எல.எல.பி. (ெைர்ஸ்) ்படிபபில பிைஸ் டூ வகுபபில எநத 
்பா்டபபிரிளவயும எடுத்துப ்படிப்பவர்கள் மெர்லாம. பி.காம. -  
எல.எல.பி. (ெைர்ஸ்) ்படிபபில மெர விருமபும மாணவர்கள், பிைஸ் 
டூ வகுபபில வணிகவிைல பிரிவுப ்பா்டஙகளை எடுத்துப ்படித்திருக்க 
மவண்டும. பி.சி.ஏ.-எல.எல.பி. (ெைர்ஸ்) ்படிபபில மெர விருமபும 

LAW 
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மாணவர்கள் பிைஸ் டூ வகுபபில கமபயூட்டர் ெயினஸ் ்பா்டத்ளத 
ஒரு ்பா்டமாக எடுத்துப ்படித்திருக்க மவண்டும.

யார விண்ணப்பிக்கலாம்?

சீர்மிகு ெட்டக் கலலூரியில மெர அளைத்துப ்பா்டஙகளிலும 
மெர்த்து குள்றநதது 70 ெதவிகித மதிபச்பண்கள் ச்பற்றிருக்க மவண்டும. 
்படடிைலிைத்தவர்... குள்றநதது 60 ெதவிகித மதிபச்பண்கள் ச்பற்றிருக்க 
மவண்டும. வைது வரமபு கிள்டைாது.

தமிழ்நாட்டில் உள்்ள ெட்்டக ்கல்லூரி்கள்

செனளை, செஙகல்படடு, மகாளவ, மதுளர, திருசசி, திருசநலமவலி, 
விழுபபுரம, தர்மபுரி, இராமநாதபுரம ஆகிை இ்டஙகளில உள்ை ெட்டக் 
கலலூரிகளில பி.ஏ - எல.எல.பி, ஐநதாண்டு ஒருஙகிளணநத இைநிள்ல 
்பட்டப்படிபபில பிைஸ் டூ ்படித்த மாணவர்கள் மெர்லாம.

ெட்்டக ்கல்லூரியில் தெர விண்ணப்பிக்க தகுதி என்ன?

அரசு ெட்டக் கலலூரிகளில ஐநதாண்டு ஒருஙகிளணநத இைநிள்ல 
ெட்டப ்படிபபு ்படிக்க விருமபும ச்பாதுபபிரிவு மாணவர்கள் பிைஸ் 
டூ வகுபபில குள்றநத ்படெம 45 ெதவிகித மதிபச்பண்களு்டன மதர்சசி 
ச்பற்றிருக்க மவண்டும. ்படடிைலிைத்ளதச மெர்நத மாணவர்கள் 40 
ெதவிகித மதிபச்பண்களு்டன மதர்சசி ச்பற்றிருநதால ம்பாதும. பிைஸ் 
டூ மதர்வில முதன முள்றயிம்லமை மதர்சசி ச்பற்றிருக்க மவண்டும. 
இப்படிபபில மெர வைது வரமபு கிள்டைாது. 

பிைஸ் டூ மதர்வில சமாழிப ்பா்டஙகள் நீஙக்லாக மற்்ற ்பா்டஙகளில 
ச்பற்றுள்ை சமாத்த மதிபச்பண்களின அடிப்பள்டயில ெட்டப 
்படிபபுக்கு மாணவர்கள் மதர்வு செய்ைப்படுவார்கள்.

ததசிய அ்ளவில் சிறப்பு ஜபற்ற ெட்்டப் பல்்க்லக்கழ்கங்கள்

ெட்டப ்படிபள்ப வழஙகுவதில மதசிை ெட்டப ்பலகள்லக்கழகஙகள் 
முக்கிை ்பஙகாற்றி வருகின்றை. மநஷைல ்லா ஸ்கூல என்றளழக்கப்படும 
ெட்ட சி்றபபுக் கலலூரிகள் ச்பஙகளூரு, ளெதரா்பாத், ம்பா்பால, 
மைாதாபபூர், ராய்பூர், காநதி நகர், ்லக்மைா, ்பாடைா, சகாசசி, 
கட்டாக், ராஞ்சி, விொகப்படடிைம, திருசசி, முமள்ப மற்றும நாக்பூரில 
உள்ைை. இநத ெட்டக் கலவி நிள்லைஙகளில மாணவர்கள் மெர்வதற்கு 
கிைாட (Common Law Admission - CLAT) என்ற ச்பாது நுளழவுத் மதர்ளவ 
எழுத மவண்டும.     

தைமிழ்நாடு ் ாக்ர அம்்பத்கர சட்் பல்கரலககழகத்தில் ் சை 
ஆன்ரலன் ேழி்ய விண்ைப்பிககலாம். 

்மலும் விேைங்களுககு: www.tndalu.ac.in
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11.9 உணவு விருநததாம்பல் து்ற

விருநமதாம்பல துள்றயில முக்கிை இ்டம வகிக்கும மொட்டல 
நிர்வாகம ொர்நத மூனறு விதமாை ்படிபபுகள் இருக்கின்றை. 
முத்லாவது ொனறிதழ ்படிபபு. இது ஒரு வரு்ட ்படிபபு. தமிழநாடடில 
இதற்கு ‘சதாழிலநுட்பக் கலவி இைக்ககம’ ொனறிதழ வழஙகுகி்றது. 
தமிழநாடடில 200-க்கும மமற்்பட்ட நிறுவைஙகள் ்பயிற்சி வழஙகி, 
இத்தளகை ொனறிதழகளைக் சகாடுக்கின்றை. ்பயிற்சிக் கட்டணமாக 
10,000 ரூ்பாயிலிருநது 20,000 ரூ்பாய் வளர வசூலிக்கி்றார்கள்.

சான்றிதழ �டிபபுகள் - தகுதிநி்ல - 
�ததாம் ேகுபபு முடிததேரகள் - ஓராண்டு �டிபபு

‘ஃப்ைண்ட் ஆபீஸ் ஆப்ைஷன்’ (Front Office Operation)- 
ேை்ேறபர்ற சாரநதை பணி

‘ஃபுட் & பிே்ைஜ் சரவீஸ்’ (Food and Beverage Service)  
- பேயிட்்ர பணி

‘�வுஸ் கீப்பிங் ஆப்ைஷன்’ - �வுஸ் ் மன் அல்லது ரூம் பாய் பணி

‘ஃபுட் புபைா்க ஷன் மறறும் ் பககரி’ - உைவு தையாரிப்பு சாரநதை ் ேரல 

டிபளவமா �டிபபு - தகுதிநி்ல - பளஸ் டூ  - மூன்றாண்டு �டிபபு

 ‘டிப்ள்மா இன் மொட்்ல் ் ம்னஜ்பமன்ட்’ 
- நிரோகப் பணிகள - கட்்ைம் ரூ. 30,000/- 

HOTEL AND 
HOSPITALITY 

MANAGEMENT  
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டிபைமமா ்படிபபுக்கு இநதிை சுற்று்லாத் துள்றயின கீழ இைஙகும’ 
மநஷைல கவுனசில ஃ்பார் மொட்டல மமமைஜசமனட & மகட்டரிங 
ச்டக்ைா்லஜி’ என்ற அளமபபு அனுமதி வழஙகுகி்றது.

பி.எஸ்சி, - மொட்டல மமமைஜசமனட ்பட்டப்படிபபு; இநத 
வளக ்பட்டப்படிபபுக்கு ்பலகள்லக்கழகஙகளும, ‘மநஷைல கவுனசில 
ஃ்பார் மொட்டல மமமைஜசமனட’டும அனுமதி வழஙகுகி்றது.   
பிஎஸ்சி, ்படிபபுக்கு ஆண்டுக்கு 40,000 - 50,000 வளர செ்லவாகும. 
மவள்லளைப ச்பாறுத்த வளர நிர்வாகப ்பதவியிலிருநது ச்பாதுமம்லாைர் 
்பதவிவளர கிடடும. 

செனளை தரமணியில ‘மொட்டல மமமைஜசமனட அண்ட 
மகட்டரிங ச்டக்ைா்லஜி - அபளைடு நியூடரிஷன’ கலலூரி உள்ைது.

இக்கலலூரியில மெர, பைஸ் டூ மாணவர்கள் மார்ச மாதத்தில 
நுளழவுத் மதர்வு எழுத மவண்டும. ைூன மாதம கவுனசிலிங 
நள்டச்பறும. இநதிைாவில சமாத்தம 26 அரசுக் கலலூரிகள் உள்ைை. 
நுளழவுத்மதர்வு மதிபச்பண் அடிப்பள்டயில எஙகு மவண்டுமாைாலும 
மெர்நது சகாள்ை்லாம.

டிபளவமா மறறும் டிகிரி �டிததேரகளுக்கு வே்ல ோயபபு :   
மமமைஜசமனட டிசரய்னி, கஸ்்டமர் ரிம்லஷனஷிப எக்ஸிகியூடடிவ, 
மார்க்சகடடிங/விற்்பளை எக்ஸிகியூடடிவ, கிசென மமமைஜசமனட, 
ெவுஸ்கீபபிங மமமைஜசமனட, மகட்டரிங ஆபீஸைர் ம்பான்ற 
மவள்லகள் கிள்டக்கும.

எஙஜ்கல்லாம் தவ்ல கி்்டககும்?

நடெத்திர மொட்டலகள், உணவகஙகள், மகட்டரிங மற்றும 
மகனடீன அளமபபுகள், செலத் மகர் நிறுவைஙகள், ரிொர்டடுகள், 
மகளிக்ளக பூஙகாக்கள், ஆயுர்மவத நிறுவைஙகள், ஸ்்பா சென்டர்ஸ், 
உைர்தர காபி ்பார்கள், கிைபபுகள் மற்றும கப்பலகள், விமாை 
நிறுவைஙகளிலும மவள்ல கிள்டக்கும.

விருநமதாம்பல துள்ற என்பது மொட்டலும உணவகமும 
மடடுமம எனறிருநத நிள்ல மாறி, தற்ம்பாது மருத்துவமளை, ரிைல 
எஸ்ம்டட, தீம ்பார்க்ஸ், ஈவனட மமமைஜசமனட, விமாை மெளவ 
ஆகிைவற்ள்றயும உள்ை்டக்கிைதாக மாறிவிட்டது. இதைால ்பலமவறு 
துள்றகளில மவள்ல வாய்பபுகள் அதிகரித்துள்ைை.

்மலும் விேைங்களுககு http://www.ihmchennai.org/ihmchennai/
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12. எளிதில் தவ்ல வாயப்்பப் ஜபற  
பாலிஜ்டகனிக படிப்பு்கள்!

பனனிரண்்டாம வகுபபு ்படிசசு முடிசொசசு. ள்பைனும நல்ல 
மார்க் எடுத்திருக்கி்றான. ஆைால இபம்பாது இனஜினீைரிங மெர்த்து 
்படிக்க ளவக்க்லாம என்றால முடிைாத நிள்ல. இப்படிப்பட்ட 
நிள்லயில இருப்பவர்களுக்கு ்பாலிச்டக்னிக் ்படிபபுகள் ச்பரிை 
அைவில உதவும.

பாலிஜ்டகனிக படிப்பில் யார தெரலாம்?

ச்பாதுவாக, ்பாலிச்டக்னிக்கில மெர 10 ஆம வகுபபுத் மதர்வில 
மதர்சசி ச்பற்றிருநதால ம்பாதும. மூனறு வரு்ட ்படிப்பாக 
்பாலிச்டக்னிக்கில மெர்நதுவி்ட முடியும.  பிைஸ் டூ-வில கணிதம, 
இைற்பிைல, மவதியிைல ்பா்டஙகளைப ்படித்தவர்கள், மநரடிைாக 
இரண்்டாம ஆண்டில மெர்நதுவி்ட்லாம. 

பாலிஜ்டகனிககில் எனஜ்னன்ன படிப்பு்கள் உள்்ள்ன?

்பாலிச்டக்னிக்கில ஆறு ்படிபபுகள் முதனளமைாக  உள்ைை. 
அளவ கடடுமாைத் சதாழிலநுட்பம (சிவில), சமக்கானிக்கல, 

POLYTECHNIC 
COURSES 
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எச்லக்டரானிக்ஸ் கமயூனிமகஷன இனஜினீைரிங, எச்லக்டரிக்கல 
இனஜினீைரிங, கமபயூட்டர் ெயினஸ் மற்றும இனஃ்பர்மமஷன 
ச்டக்ைா்லஜி.   

இநத ஆறு பிரிவுகளும  ்ப்ல உடபிரிவுகளைக் சகாண்டிருக்கின்றை. 
உதாரணத்துக்கு ஆடம்டாசமாள்பல இனஜினீைரிங, மளரன 
இனஜினீைரிங, சமக்டரானிக்ஸ் ம்பான்ற ்படிபபுகள் இருக்கின்றை. 
இளதத் தவிர, சி்றபபு ்படிபபுகைாக சகமிக்கல இனஜினீைரிங, 
ச்டக்ஸ்ள்டல இனஜினீைரிங, ச்லதர் இனஜினீைரிங, பிரினடிங 
ச்டக்ைா்லஜி ம்பான்ற ்படிபபுகளும இருக்கின்றை. மாணவர்களுக்கு 
எநதப பிரிவில ஆர்வம இருக்கி்றமதா அநதப பிரிளவத் மதர்நசதடுத்து 
்படிக்க்லாம.

ஜெயமு்ற பயிற்சியும் தவ்ல வாயப்பும்

 ்பாலிச்டக்னிக் டிபைமமா ்படிபபுகள் அதிக அைவில செய்முள்ற 
ொர்நத ்பயிற்சிகைாகமவ இருக்கின்றை. இநதப ்பயிற்சிதான 
்பாலிச்டக்னிக் டிபைமமா ்படித்த உ்டமை ஏமதனும ஒரு சதாழில 
நிறுவைத்தில மவள்ல கிள்டக்க உதவுகி்றது.  

ஏன பாலிஜ்டகனிக படித்தவு்டன தவ்ல கி்்டககிறது?

ச்பாதுவாக, பி.இ ்படித்தவர்கள் ஒயிட கா்லர் ைாபள்ப தான 
விருமபுகி்றார்கள். ஆைால ்பாலிச்டக்னிக் ்படித்தவர்கள். அப்படி 
அல்ல, எக்ஸிகியூடடிவவாகவும செைல்படுவார்கள், ம்ல்பராகவும 
செைல்படுவார்கள். மமலும, எளிதில மிடில ச்லவல மவள்லக்கு 
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(சூப்பர்ளவஸிங ்பணிகளுக்கு) ச்பாருத்தமாக இருக்கி்றார்கள். இதைால 
சதாழிலநிறுவைஙகள் ச்பருமைவில விருமபுவது ்பாலிச்டக்னிக்கில 
டிபைமமா ்படித்தவர்களைத் தான. ்பாலிச்டக்னிக் ்பட்டைப 
்படிபபு(Diploma) முடித்தவர்கள் மநரடிைாக இரண்்டாம ஆண்டு 
ச்பாறியிைல ்பட்டப்படிபபில மெர்வது ்பயி்ல்லாம.

பாலிஜ்டகனிக படிப்புக்கா்ன ்கட்்டணம்

 அரசு ்பாலிச்டக்னிக்கில கலவிக் கட்டணம எனறு ்பார்த்தால 
டியூஷன ஃபீஸ் எதுவுமிலள்ல. மமம்பாடடுக் கட்டணம, சி்றபபுக்   
கட்டணம மற்றும இதர கட்டணஙகளை எல்லாம மெர்த்தால,  
ஆண்டுக்கு 2,000 ரூ்பாயில இருநது 2,500 ரூ்பாய் வளர ஆகும. அரசு 
்பாலிச்டக்னிக்கில சமாத்தம 10,000  ரூ்பாய்க்குள் டிபைமமா ்படிபள்பமை 
்படித்து முடித்துவி்ட்லாம. இளதத் தவிர, ம்பாக்குவரத்து இ்லவெம, 
ரயில கட்டணச ெலுளக எல்லாம இருக்கின்றை. 

முத்லாம ஆண்டு மாணவர்களுக்கு புத்தகஙகளும இ்லவெமாக 
வழஙகப்படுகின்றை. தனிைார் ்பாலிச்டக்னிக்கில மெர்நதால 
ஆண்டுக்கு 10,000 ரூ்பாய்க்கு மமல கட்டணமாகச செலுத்த மவண்டி 
இருக்கும. 

்கல்வி உதவித்ஜதா்்க

்பாலிச்டக்னிக்கில மெர்நது ்படிப்பவர் தைது குடும்பத்தில 
முத்லாவது ்பட்டதாரிைாக இருநதால, கலவி உதவித்சதாளக 
கூடுத்லாகக் கிள்டக்கும. விடுதியில தஙகிப ்படித்தாலும உதவித்சதாளக 
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அதிகமாகக் கிள்டக்கும. விவொைக் குடும்பத்திலிருநது வநது ்படித்தாலும 
தனி உதவித்சதாளக கிள்டக்கி்றது. 

ஜெனட்ரல் பாலிஜ்டகனிக மற்றும் 

தரமாம்பாள் அரசு ஜபண்்கள் பாலிஜ்டகனிக ்கல்லூரி

தமிழநாடடிம்லமை ்பாலிச்டக்னிக்கில தனிசசி்றப்பாைது என்றால 
செனளை தரமணியில உள்ை செனடரல ்பாலிச்டக்னிக் கலலூரிதான.  
இஙகு இல்லாத டிபைமமா ்படிபபுகமை இலள்ல எனறு சொலலும 
அைவுக்கு எல்லா பிரிவுகளையும சகாண்டிருக்கி்றது. 

 

ஜெனட்ரல் பாலிஜ்டகனிக ்கல்லூரியில் உள்்ள சில சிறப்பு டிப்்ளதமா படிப்பு்கள்

மீன் ேளரப்பு பதைாழில்நுட்பம்

பிரின்்டிங் ப்கனாலஜி

பகமிககல் இன்ஜினீயரிங்

பலதைர இன்ஜினீயரிங்

ப்கஸ்ர்ல் இன்ஜினீயரிங் எனப் பல விதைமான ஸ்பபஷரலடு 
படிப்புகளும்  உளளன.

ேணிகவியல் படித்தைேரகளுககு டிப்ள்மா இன் மா்ரன் ஆபிஸ் பிைாகடீஸ் 
என்்ற படிப்ரப ேழங்கும்  காமரஸ் கல்வி ரமயமும் இங்கு இருககி்றது.  

முதுநிரல டிப்ள்மா படிப்புகளாக, ்பாஸ்ட் டிப்ள்மா ்வுண் அண்ட்     
கன்ட்ரி ப்ேலப்பமண்ட் பிளானிங் (Town and Country Development 
Planning) என்்ற படிப்பு இருககி்றது. இது, இநதியாவி்ல்ய இைண்டு 
இ்த்தில்தைான் இருககி்றது. ஒன்று ் பாபால். மறப்றான்று பசன்ரனயில் மட்டு்ம. 

்பாஸ்ட் டிப்ள்மா படிப்பாக, குோன்டிட்டி சர்ேயிங் (QUANTITY 
SURVEYING)  என்்ற படிப்பு இருககி்றது. இநதைப் படிப்ரப சிவில் 
இன்ஜினீயரிங் படித்தைேரகள படித்தைால் ் ேரல ோய்ப்ரபப் பப்றலாம். 

பசன்ட்ைல் பாலிப்கனிக ேளாகத்துககு அருகில் உளளது தைரமாம்பாள அைசு 
பபண்கள பாலிப்கனிக கல்லூரி. 

பாலிப்கனிக அட்மிஷனுககு விண்ைப்பிகக  
https://www.tngptc.com/ அல்லது  https://www.tngptc.in/#/
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 தரமாம்�ாள் அரசு ப�ண்கள் �ாலிபடக்னிக் கல்லூரியில் 
பசால்லி பகாடுக்கப�டும் டிபளவமா �டிபபுகள்

கட்்்ககரலயியல் உதைவிப்பணி (Architectural Assistantship)

சிவில் இன்ஜினீயரிங் (Civil Engineering)

கம்ப்யூட்்ர இன்ஜினீயரிங் (Computer Engineering)

எபலகட்ைானிகஸ் அண்ட் கம்யூனி்்கஷன் இன்ஜினீயரிங் 
(Electronics and Communication Engineering)

என்விைான்பமன்்ல் இன்ஜினீயரிங் (Environmental Engineeering)

காரபமன்ட் ப்கனாலஜி (Garment Technology)

இன்ஸ்ட்ரூபமன்ட் அண்ட் கன்ட்்ைால் இன்ஜினீயரிங் 
(Instrumentation and Control Engineering) 

மா் ரன் ஆபீஸ் பிைாகடீ்ஸஸ்  (Modern Office Practices) படிப்புகள உளளன. 
தைரமாம்பாள பபண்கள பாலிப்கனிக கல்லூரியில் கல்வி கட்்ைம் 2160/-

பசன்்ன, பசன்்னக்கு அருகில் உள்ள அரசு மறறும்  
அரசு உதவிப�றும் �ாலிபடக்னிக் கல்லூரிகள்:

பசன்ரனயில் அைசு பாலிப்கனிக கல்லூரிகளாக புைரசோககத்திலும், 
ஆர.்க.நகரிலும் உளளன. கிண்டியில் அைசு பதைாழிறபயிறசி ரமயம் 
அரமநதுளளது. 

திருேளளூர, பசவோய் ் பட்ர்யில் அைசு பாலிப்கனிக கல்லூரி உளளது. 

மத்திய அைசின் பதைாழில் நுட்பப் பயிலகம் கிண்டி கத்திபாைா அருகில் 
 அரமநதுளளது. இங்கு டூல் அண்ட் ர் ் மககர (Tool and Die Maker), 
Refrigeration and Air Conditioning, Auto Cad - 3 ஆண்டு டிப்ள்மா 
பயிறசியில் ் சரநது பயன் பப்றலாம்.   

பசன்ரனயில் அைசு உதைவிபபறும் பாலிப்கனிக கல்லூரிகளாக, 
எழும்பூருககு அருகில் ் ேப்்பரியில் பசங்கல்ேைாய நாயககர பாலிப்கனிக 
கல்லூரி, மயிலாப்பூரில் உளள இைாமகிருஷைா மிஷன் பாலிப்கனிக 
கல்லூரி, பூநதைமல்லியில் ஏ.எம்.்க ப்கனாலஜிககல் பாலிப்கனிக 
கல்லூரி, ஆேடியில் முருகப்பா பாலிப்கனிக கல்லூரி ஆகியரே உளளன. 
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13. கு்றநத மதிப்ஜபண்ணா ்கவ்லப்ப்டாதீர்கள், 
ஐடிஐ படிப்பு உங்க்்ள உயரத்தும்!

பத்தாம வகுபபு மற்றும ்பனனிரண்்டாம வகுபபில குள்றநத 
மதிபச்பண் ச்பற்்றவர்கள் மைம தைர மவண்டிை அவசிைமிலள்ல.  
ச்பாறியிைல கலலூரியில ்படித்தவர்களைவி்ட ஐடிஐ ்படித்தவர்களுக்மக 
மவள்ல வாய்பபு அதிகமாக உள்ைது. இண்்டஸ்டரிைல டிளரனிங 
இனஸ்டிடயூட என்பளதத் தான ஐடிஐ எனறு அளழக்கி்றார்கள். 

எட்்டாம் வகுப்பு ததரச்சி ஜபற்றவர்கத்ள ஐடிஐயில் தெரலாம்
ஐடிஐ-யில மெர எட்டாம வகுபபு, ்பத்தாம வகுபபு, ்பனனிரண்்டாம 

வகுபபு மதர்சசிச்பற்்றவர்கள் விண்ணபபிக்க்லாம. எட்டாம வகுபபு 
மதர்சசிச்பற்்றவர்கள் மெர்வதற்கு எைப ்ப்ல சதாழிற்்பயிற்சிகள் 
இருக்கின்றை. இளதப ம்பா்லமவ, ்பத்தாம வகுபபு மதர்சசி 
ச்பற்்றவர்களும, ்பனனிரண்்டாம வகுபபு மதர்சசிச்பற்்றவர்களும 
தனித்தனிமை சதாழிற்்பயிற்சி வகுபபுகளில மெர்லாம. 

சதாழிற்்பயிற்சியில ச்பாறியிைல வளக சதாழிற்்பயிற்சிகள், 
ச்பாறியிைல பிரிவு அல்லாத சதாழிற்்பயிற்சிகள் எை இரண்டு வளக  
உண்டு. 

ச்பாறியிைல வளக சதாழிற்்பயிற்சிக்கு, கணிதம மற்றும அறிவிைல 
்பா்ட  மதிபச்பண்களின அடிப்பள்டயிலும, இதர சதாழிற்்பயிற்சிகளுக்கு 
சமாத்த மதிபச்பண்கள் அடிப்பள்டயிலும மெர்க்ளக ந்டக்கி்றது. 
ஐடிஐ-யில் தெர வயது வரம்பு

ச்பாதுபபிரிவிைர், பிற்்படுத்தப்படம்டார், தாழத்தப்படம்டார், 
்பழஙகுடியிைர், மாற்றுத்தி்றைாளிகள் ம்பானம்றாருக்கு 14 வைது முதல 
40 வைது வளர உள்ைவர்களும, முனைாள் ராணுவத்திைர் 45 வைது 

ITI
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வளர உள்ைவர்களும விண்ணபபிக்க்லாம. ம்பாரில இ்றநத ராணுவ 
வீரரின மளைவி, கணவரால ளகவி்டப்படம்டார், விதளவ, மகளிர் 
ம்பானம்றாருக்கு வைது வரமபு எதுவும இலள்ல என்பது குறிபபி்டத்தக்கது. 

ஐடிஐ-யில உள்ை ச்பாதுவாை ்படிபபுகள் (சி்ல ்படிபபுகள் 
மூன்றாண்டு கா்லம, சி்ல ்படிபபுகள் இரண்டு ஆண்டுகள், ஓராண்டு 
கா்லம சகாண்்டளவ)

 எச்லக்டரீஷிைன

 சமஷினிஸ்ட

 ஃபிட்டர்

 பிைம்பர் 

 சவல்டர் 

 ்டர்ைர்

 மமாட்டார் சமக்கானிக் 

 ஏசி சமக்கானிக் 

 ளவண்்டர் 

 டீெல சமக்கானிக்

 ஸ்ச்டமைாகிராபி

 டிராஃபடஸ்மமன

 டி.வி சமக்கானிக்

 எச்லக்டரானிக்ஸ் சமக்கானிக் 

 சரஃபரிஜிமரட்டர் - ஏர் கண்டிஷன சமக்கானிக் எை 60-க்கும 
மமற்்பட்ட மகார்ஸ்கள் இருக்கின்றை. 

ஜென்்னயில் உள்்ள அரசு ஐடிஐ - ்கள்

வ்ட செனளை, அம்பத்தூர் மற்றும ஆ்லநதூரில அரசு ஐடிஐ-கள் 
அளமநதுள்ைை. 

ஐடிஐ யில மெர ஆனள்லன மூ்லம விண்ணபபிக்க்லாம.
விண்ணபபிக்க விருமபுகி்றவர்கள் கீழக்கண்்ட இளணைதை 

முகவரிக்கு செனறு விண்ணபபிக்க்லாம 

http://nimiprojects.in/detonlineadmission2021/ 
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க்லநதாய்வு ளமைத்தில மதிபச்பண் தகுதி மற்றும இை 
ஒதுக்கீடடின்படி தரவரிளெப ்படடிைல தைாரித்து சவளியி்டப்படும. 

்மலும் விேைங்களுககு கீழ்ககண்் இரையதைள முகேரியில் 
பாரரேயி்லாம் www.skilltraining.tn.gov.in

அரசு சதாழிற்்பயிற்சி நிள்லைஙகள் மற்றும அரசு உதவி ச்பறும 
தனிைார் சதாழிற்்பயிற்சி நிள்லைஙகளில ்பயிற்சிச்பறும மாணவர்களுக்கு 

வழங்கப்படும் ெலு்்க்கள்

 மாதமமதாறும உதவித்சதாளக 750 ரூ்பாய்

 ம்பருநதுக் கட்டணச ெலுளக 

 மிதிவண்டி 

 மடிக்கணினி 

 ்பா்டபபுத்தகஙகள் மற்றும வளர்ப்டக் கருவிகள் 

 ஒரு செட சீருள்ட  

 ஒரு செட கா்லணி ம்பான்றளவ அரொல வழஙகப்படுகின்றை. 

அரசு ஒதுக்கீடடில மாநகராடசி மற்றும நகராடசிகளில அளமநத  
தனிைார் சதாழிற்்பயிற்சி நிள்லைஙகளில மெருமம்பாது, மாணவர்களுக்கு 
12,000 ரூ்பாயும, கிராமஙகள் மற்றும ்பஞ்ொைத்துகளில உள்ை 
சதாழிற்்பயிற்சி நிள்லைஙகளில மெருமம்பாது 10,000 ரூ்பாயும அரசு  
்பயிற்சிக் கட்டணமாக வழஙகுகி்றது. சி்ல சதாழிற்ொள்லகள், அரசு 
அனுமதியு்டன அடிப்பள்டப ்பயிற்சி ளமைஙகளை ந்டத்திவருகின்றை. 
இஙகு  ்பயிற்சி ச்பறு்பவர்களுக்கு, சதாழிற்பிரிவுகளுக்கு ஏற்்ப 
ஒவசவாரு மாதமும 7,000 ரூ்பாய் முதல 9,000 ரூ்பாய் வளர உதவித்சதாளக 
வழஙகப்படுகி்றது. 

ஐடிஐ-யில் பயிற்சி ்காலம்

ஐடிஐ-யில ஒரு வரு்டப ்பயிற்சியில ஏழு மாதஙகள் சதாழிற்்பயிற்சி 
நிள்லைத்திலும, ஐநது மாதஙகள் சதாழிற்ொள்ல நிறுவைத்தில 
செய்முள்றப ்பயிற்சியும வழஙகப்படுகி்றது. இரண்டு வரு்டப ்பயிற்சியில 
15 மாதஙகள் சதாழிற்்பயிற்சி நிள்லைத்திலும, ஒன்பது மாதஙகள் 
சதாழிற்ொள்ல நிறுவைஙகளிலும ்பயிற்சி வழஙகப்படும. சதாழில 
நிறுவைத்தில ்பயிற்சிச்பறுமம்பாது ஊக்கத்சதாளக வழஙகப்படுகி்றது. 
ஐடிஐ ்பயிற்சி முடித்தவர்கள் டிபைமா இரண்்டாம ஆண்டு ்பயிற்சியில 
மநரடிைாக மெர்நது ்பயி்ல்லாம.                  
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 13.1 ஜென்்ன மாந்கராட்சி  
ஐடிஐ-யில் முற்றிலும் இலவெ ஜதாழிற்பயிற்சி

செனளை மாநகராடசி சதாழிற்்பயிற்சி நிள்லைம 
இராைபம்படள்ட ்பகுதியில உள்ைது. இநத சதாழிற்்பயிற்சி 
நிள்லைத்தில மெர மநரடிைாக விண்ணபபிக்க்லாம. இஙகு 
சதாழிற்்பயிற்சிளை இ்லவெமாகக் கற்க்லாம.  

பத்தைாம் ேகுப்பு ் தைரச்சி பபற்றேரகள கீழ்ககண்் படிப்பில் ் சைலாம்.

இஙகு உள்ள �டிபபுகள் :

கணினி இயககுபேர மறறும் பதைாகுப்பாளர 
(Computer)  பயிறசி - 48 இ்ங்கள- ஒருேரு் பயிறசி

பபாருத்துநர (Fitter) பயிறசி-20 இ்ங்கள -  2 ேரு் பயிறசி படிப்பு  

கம்மியர ் மாட்்ார ோகனம் (Motor Mechanic Vehicle) - 
24 இ்ங்கள -   2 ேரு் பயிறசி 

மின்பணியாளர (Electrician) - 20 இ்ங்கள  - 2 ேரு் பயிறசி 

எபலகட்ைானிக பமககானிக (Electronic Mechanic)  

- 24 இ்ங்கள  - 2 ேரு் பயிறசி 

எட்டாம் ேகுபபு வதரச்சி ப�றறேரகள்

குழாய் பபாருத்துநர (Plumber) பயிறசி - 48 இ்ங்கள - ஒருேரு் பயிறசி

ப�ாருளடக்க �க்கததுக்கு பசல்ல
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மாந்கராட்சி பள்ளி மாணவர்களுககு முனனுரி்ம

 மாநகராடசிப ்பள்ளி மாணவர்களுக்கும, மாநகராடசியில ்பணிைாற்றும 
ஊழிைர்களின பிள்ளைகளுக்கும மெர்க்ளகயில முனனுரிளம வழஙகப்படும. 
மமற்கண்்ட ்பயிற்சியில மெர வைது வரமபு 14 முதல 40 வைது ஆகும. 
ச்பண்களுக்கு வைது வரமபு கிள்டைாது.

மாணவர்களுக்கா்ன ெலு்்க்கள்

இஙகு மெரும மாணவர்களுக்கு கலவிக்கட்டணம இ்லவெம. ்பயிற்சி 
முடிக்கும மாணவர்களுக்கு மவள்ல வாய்பபு ச்பற்றுத்தரவும ஏற்்பாடு 
செய்கி்றார்கள். ்பயிற்சி ச்பறும மாணவர்களுக்கு இ்லவெச சீருள்ட, இ்லவெ 
்பஸ் ்பாஸ் மற்றும ்பயிற்சிக் கா்லத்தில மாதநமதாறும ரூ.500 ்பயிற்சி 
உதவித்சதாளகைாக வழஙகப்படுகி்றது. மமலும, ்பயிற்சி முடிக்கும 
மாணவர்களுக்கு அரொளணயின்படி விள்லயில்லா  மடிக்கணினி 
வழஙகப்படும. விண்ணப்பப ்படிவம மற்றும தகவல சதாகுபள்ப https://
chennaicorporation.gov.in/gcc/pdf/ITI%20PROSPECTUS%202021-2022.pdf என்ற 
இளணைதை முகவரியில ்பதிவி்றக்கம செய்துசகாள்ை்லாம. பூர்த்தி செய்த 
விண்ணப்பத்ளத இராைபம்படள்டயில உள்ை செனளை மாநகராடசி 
சதாழிற்்பயிற்சி நிள்லைத்தில மநரடிைாகச ெமர்பித்து மெர்க்ளக ச்ப்ற்லாம. 
ஐ.டி.ஐ ்பயிற்சி முடித்தவர்கள் மநரடிைாக இரண்்டாம ஆண்டு ்பாலிச்டக்னிக் 
்பட்டைப ்படிபபில மெர்நது ்பயி்ல்லாம.

முகேரி: செனளை மாநகராடசி சதாழிற்்பயிற்சி நிள்லைம, முத்ளதைா 
சதரு அருகில, இ்லாயிடஸ் கா்லனி, இராைபம்படள்ட, செனளை-14. 
சதாள்லம்பசி எண் : 044 – 28473117. (ம்பருநது நிறுத்தம: ஐஸ் ெவுஸ் காவல 
நிள்லைம அல்லது சைலம்லா ம்பைஸ்.)

ஜென்்னயில் உள்்ள ஐடிஐ - க்கள்

1. அைசு ஐடிஐ,  சிட்்கா இன்்ஸ்்ரீயல் எஸ்்்ட், கிண்டி

2. அைசு ஐடிஐ (பபண்கள), சிட்்கா இன்்ஸ்்ரீயல் எஸ்்்ட்,கிண்டி

3. அைசு ஐடிஐ, ஸ்்ான்லி மருத்துேமரன அருகில், 

தைண்்ைாயப்்பட்ர், ே்பசன்ரன

4. அைசு ஐடிஐ, ஆர.்க நகர, பசன்ரன

5. அைசு ஐடிஐ, திருோன்மியூர, பசன்ரன

6. அைசு ஐடிஐ, பசங்கல்பட்டு

7. அைசு ஐடிஐ, பபரும்பாககம்

8. அைசு ஐடிஐ, ஒைக்ம்

9. அைசு ஐடிஐ, அம்பத்தூர

10. அைசு ஐடிஐ (பபண்கள), அம்பத்தூர

11. அைசு ஐடிஐ, ே்கரை, திருேளளூர மாேட்்ம்
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13.2 ஜென்்ன மாந்கராட்சியில் ெமுதாயக ்கல்லூரி்கள் 
சபருநகர செனளை மாநகராடசியின மமற்்பார்ளவயில மூனறு 

ெமுதாைக் கலலூரிகள் இைஙகி வருகின்றை. இஙகு செவிலிைர் ்படிபபு, 
இைநதிரவிைல ்படிபபு, கணினி ்படிபபு, அடுமளை சதாழிலொர்நத 
்படிபபு (மகட்டரிங), அலுவ்லக நிர்வாகம (ஆபிஸ் மமமைஜசமனட) 
ம்பான்ற   ்பயிற்சி வழஙகப்படுகின்றை. 

இஙகு செனளை மாநகராடசி ்பள்ளிகளிலும, அரசு மற்றும அரசு 
உதவிபச்பறும ்பள்ளியில ்படித்த மாணவர்களுக்கு ெமுதாைக் 
கலலூரியில மெருமம்பாது முனனுரிளம வழஙகப்படுகி்றது. 

செனளை ஆழவார்ம்படள்டயில உள்ை ெமுதாைக் கலலூரியில 
சுகாதார உதவிைாைர், அறுளவச சிகிசளெக் கூ்ட உதவிைாைர், 
மரடிைா்லஜி, ்டைாலிசிஸ் ச்டக்னீசிைன, ஆய்வக உதவிைாைர் எை 
ஐநது ்பட்டைப ்படிபபுகள் ்படிப்பதற்கு ்பத்தாம வகுபபு மதர்சசி 
ச்பற்்றவர்கள் விண்ணபபிக்க்லாம. மமற்கண்்ட ்பட்டைப ்படிபபுக்காை 
கா்லம ஓராண்டு.  

இஙகு, ஆஙகி்ல ம்பசசுப ்பயிற்சி, அடிப்பள்ட ஆஙகி்லம, கணினி 
சமனச்பாருள் குறித்த ்பயிற்சியும வழஙகப்படுகி்றது. இநத ்பயிற்சியில 
்பத்தாம வகுபபில மதர்சசி ச்ப்றாதவர்களும விண்ணபபிக்க்லாம.

மமற்கண்்ட ்படிபபில மெர விருமபும மாணவர்கள் ஆழவார்ம்படள்ட 
சி.வி.ராமன ொள்லயில உள்ை ெமுதாைக் கலலூரியில மநரடிைாக 
விண்ணப்பத்ளதப ச்பற்றுக்சகாள்ை்லாம. 

்மலும் விேைங்களுககு : 044-2498 8401 / 98403 93630 என்்ற 
பதைாரல்பசி எண்களில் பதைா்ரபு பகாளளலாம்.
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14. பி்ளஸ் டூ முடித்திருநதால் தபாதும்  
இராணுவத்தில் அதி்காரியா்கலாம்!

சபொதுவாக, இராணுவப ்பணி என்றாம்ல எலள்லளைப  
்பாதுகாக்கும சிப்பாய்ப ்பணி எனறுதான ்ப்லருக்கும நிளைவுக்கு 
வரும. ஆைால, இராணுவத்தில ம்பார்வீரர் ்பணி தவிர்த்து 
சதாழிலநுட்பப பிரிவிலும, விமாைப ்பள்ட, க்டற்்பள்ட எைப 
்பலமவறு பிரிவுகளிலும ்பனனிரண்்டாம வகுபபு முடித்தவர்களுக்கு 
ஏராைமாை மவள்ல வாய்பபுகள் காத்திருக்கின்றை. ்பள்ளி மற்றும 

கலலூரியில மதசிை மாணவர் ்பள்டயில ்பயிர்சி ச்பற்்றவர்கள் 
மநரடிைாக இராணுவத்தில மெர்லாம.

ததசிய இராணுவ அ்கா்டமியில் தெர என்ன ஜெயய தவண்டும்?

பிைஸ் டூ முடித்த மாணவர்கள், புமையில உள்ை மதசிை இராணுவ 
அகா்டமி National Defence Academy and Naval Academy Examination  
(என.டி.ஏ)-யில மெர விண்ணபபிக்க்லாம. இஙகு  மூனறு ஆண்டுகள் 
்பட்டப்படிபபும, ஓர் ஆண்டு இநதிை இராணுவ அகா்டமியில 
்பயிற்சியும வழஙகப்படுகி்றது. ்பயிற்சி சதா்டஙகுமம்பாது, அதிகாரிகள் 
அநதஸ்தில உள்ைவர்களுக்கு ரூ. 50,000 ஊதிைம வழஙகப்படுகி்றது. 

https://www.joinindianarmy.nic.in/
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ஒவமவார் ஆண்டும மதசிை இராணுவப ்பயிற்சி அகா்டமியில 
மெர்வதற்காை அறிவிபபு, மார்ச, அக்ம்டா்பர் மாதஙகளில 
செய்தித்தாளில விைம்பரமாக சவளியி்டப்படும.  இதற்கு, அளைத்துப 
பிரிவுகளில ்படித்தவர்களும விண்ணபபிக்க்லாம. விமாைப ்பள்ட, 
க்டற்்பள்டயில மெர இைற்பிைல, கணிதம முடித்திருக்க மவண்டும. 

்மலும் விேைங்களுககு https://www.upsc.gov.in/examinations/

சதாழிலநுட்பம ொர்நத ்பட்டப்படிபபுகளுக்கு, களையிலுள்ை 
இராணுவ அதிகாரிகள் ்பயிற்சி ளமைத்தில மெர்லாம.  இஙகு, ஐநது 
ஆண்டுகள் ்படிபபு சொலலிக் சகாடுக்கப்படுகி்றது. இதற்காை 
அறிவிபபு, ஏபரல, செப்டம்பர் மாதஙகளில சவளியி்டப்படும.   

https://www.joinindianarmy.nic.in/ota-gaya.htm

இநதிய இராணுவ அ்கா்டமியில் பயிற்சி

ம்டராடூனில உள்ை இநதிை இராணுவ அகா்டமியிலும மநரடிப 
்பயிற்சியில மெர்லாம. இஙகு மெர ஏமதனும ஒரு ்பட்டப்படிபபு 
முடித்திருக்க மவண்டும.  ஒன்றளர ஆண்டுகள் ்பயிற்சி இருக்கும. 
இதற்காை அறிவிபபு மார்ச-ஏபரலில சவளிைாகும.

https://joinindianarmy.nic.in/writereaddata/Portal/Images/pdf/
IMA_144_TGC_JOINING_INSTRS_20_JUN17.pdf

ஒருஙகிளணநத இராணுவ மெளவ ம்பாடடித் மதர்வு (சி.டி.எஸ்) 
மூ்லமாகவும இநதிை இராணுவ அகா்டமி, விமாைப ்பள்ட அகா்டமி, 
க்டற்்பள்ட அகா்டமி, இராணுவ அதிகாரிகள் ்பயிற்சி ளமைத்திலும 
மெர்லாம. மமலும விவரஙகளுக்கு 

https://www.upsc.gov.in/sites/default/files/Notif-CDSE-I-21-Engl.pdf
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15. பத்தாம் வகுப்பு படித்திருநதாதலதய  
அரசு தவ்ல கி்்டககும்

டிகிரி, மாஸ்்டர் டிகிரி முடித்தால மடடுமம அரசு மவள்ல 
கிள்டக்கும எனறு நிளைக்கக்கூடும. தற்ம்பாது பியூன மவள்லக்கு 
பி.செசடி ்படித்தவர்கள் விண்ணபபிக்கும கா்லம. சி்ல அரசுப 
்பணிகளுக்கு ்பத்தாம வகுபபு, ்பனனிரண்்டாம வகுபபு ்படித்திருநதாம்ல 
ம்பாதுமாைது. 

தமிழ்க அரசு தவ்ல:

்பத்தாம வகுபபு மதர்சசி ச்பற்்றவர்கள் கிராம நிர்வாக அலுவ்லர், 
குரூப IV மதர்வு மூ்லம இைநிள்ல உதவிைாைர், தட்டசெர், சுருக்சகழுத்து 
தட்டசெர்,  குரூப III மதர்வு மூ்லம செைல அலுவ்லர், பில கச்லக்்டர், 
நி்ல அைளவைாைர்கள் ம்பான்ற ்பணிகளுக்குத் மதர்நசதடுக்கப 
்்படுகி்றார்கள். 

்மலும் விேைங்களுககு: https://www.tnpsc.gov.in/static_pdf/syllabus/
new_syllabus_CCSE_IV_Gruop_IV_VAO.pdf

்பனனிரண்்டாம வகுபபு மதர்சசி ச்பற்்றவர்கள், தமிழநாடு அரசு 
்பணிைாைர் மதர்வாளணைம ந்டத்தும குரூப III மதர்சவழுதி, இநது 
ெமை அ்றநிள்லைத் துள்ற செைல அலுவ்லர் ்பணிளைப ச்ப்ற்லாம. 
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மத்திை அரசுப ்பணிைாைர் மதர்வாளணைம ந்டத்தும  மதர்சவழுதி, 
இைநிள்ல உதவிைாைர், கிைார்க், ம்டட்டா எனடரி ஆப்பமரட்டர், 
சுருக்சகழுத்தர் ்பணிளைப ச்ப்ற்லாம. 

https://www.tnpsc.gov.in/static_pdf/syllabus/new_syllabus_
combined_civil_services_III_updated.pdf

தமிழநாடு சீருள்டப ்பணிைாைர் மதர்வாளணைம ந்டத்தும 
மதர்சவழுதி, காவ்லர், தீைளணபபுத் துள்ற காவ்லர் ம்பான்ற 
்பணிளையும, மத்திை ்பாதுகாபபு காவல துள்ற காவ்லர் ்பணிக்கும 
விண்ணபபிக்க்லாம.

்மலும் விேைங்களுககு 
https://eservices.tnpolice.gov.in/CCTNSNICSDC/Recruitment

இரயில்தவ து்றயில்

இரயிலமவ துள்றயில காவ்லர், டிராக்மமன, உதவிைாைர், உதவி 
புள்ளிைாைர், துபபுரவாைர், அலுவ்லக உதவிைாைர், ்பலமநாக்குப 
்பணிைாைர் ம்பான்ற ்பணிகளுக்கு ்பத்தாம வகுபபு மதர்சசி ச்பற்்றவர்கள் 
விண்ணபபிக்க்லாம. 

்மலும் விேைங்களுககு  http://www.rrbcdg.gov.in/

இரயிலமவ துள்ற ந்டத்தும மதர்சவழுதி டிக்சகட ரிொ்மவஷன 
கிைார்க் மவள்ல செய்ை்லாம.  ்பாதுகாபபுத் துள்ற ந்டத்தும 
மதர்சவழுதி, இைநிள்ல அதிகாரி ்பணிளைப ச்ப்ற்லாம. 

்மலும் விேைங்களுககு http://www.rrbchennai.gov.in/

பாது்காப்பு து்றயில்

இநதிை ்பாதுகாபபுத் துள்றயில (இராணுவம) ்பள்டவீரர்- 
ச்பாதுப்பணி, ்பலமநாக்கு ்பணிைாைர், ்பள்டவீரர் சதாழிற்பிரிவு 
்பணிகளுக்கும, கப்பல ்பள்டயில ெளமை்லாைர், விளைைாடடு 
உதவிைாைர், இளெைாைர் ம்பான்ற ்பணிகளுக்கும மதர்வு 
செய்ைப்படுகி்றார்கள். 

்மலும் விேைங்களுககு:  
http://www.joinindianarmy.nic.in/Authentication.aspx

க்டற்்பள்டத் துள்றயில விண்ணபபித்தும மவள்லக்குச மெர்லாம. 
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்மலும் விேைங்களுககு
https://www.joinindiannavy.gov.in/en/entry/entry/eligibilityform

இநதிை கப்பல ்பள்ட ந்டத்தும மதர்சவழுதி இைநிள்ல மாலுமி 
உதவிைாைர் மவள்லளைப ச்ப்ற்லாம. 

https://airmenselection.cdac.in/CASB/,  https://indianairforce.nic.in/

விமா்னத்து்றயில் தவ்ல

விமாை ம்பாக்குவரத்துத் துள்ற ந்டத்தும மதர்வில சவற்றிச்பற்று 
இைநிள்ல உதவிைாைர் ்பணிக்குத்மதர்வாக்லாம.

்மலும் விேைங்களுககு https://indianairforce.nic.in/

பல்தவறு ்காவல்ப்்டயில் தவ்ல

க்டம்லார காவல்பள்ட ந்டத்தும மதர்வில க்லநதுசகாண்டு 
ஏர்மமன ்பணிளைப ச்ப்ற்லாம. ஆயுள் காபபீடடு நிறுவைஙகளில 
காபபீடடு முகவராகவும மெர்லாம. 

்மலும் விேைங்களுககு https://joinindiancoastguard.gov.in/

எலள்லமைார காவல ்பள்ட, மத்திை ரிெர்வ ்பள்ட, 
சதாழிற்்பள்ட எை மத்திை அரசின கடடுப்பாடடில இைஙகும 
காவல துள்றயிலும ்பணிைாற்்ற்லாம. 

்மலும் விேைங்களுககு https://crpf.gov.in/recruitment.htm,  
https://www.cisf.gov.in/cisfeng/recruitment/, https://www.cisfrectt.in/

மத்திய துரை இைாணுேப் 
பர்ப்பிரிவில் காலியாக 
உளள 25,271 கான்ஸ்்பிள 
பணியி்ங்களுககான ்ேரல ோய்ப்பு 
அறிவிப்ரப பேளியிட்டுளளது 
Staff Selection Commission. இதைறகு 
பத்தைாம் ேகுப்பு முடித்தைேரகள 
விண்ைப்பிககலாம். விண்ைப்பிகக 
கர்சி 31.08.2021 
https://ssc.nic.in/SSCFileServer/ 
PortalManagement/UploadedFiles/ 
notice_ctgd_17072021.pdf
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16. தபரி்டர தமலாண்்ம படித்தால்  
அரசு தவ்லக்கா்ன வாயப்பு! 

சகொமராைா ்பரவ்லால உயிரிழபபுகள் அதிகரிக்க, மதசிைப 
ம்பரி்டராக அறிவித்து ந்டவடிக்ளக எடுத்துள்ைது மத்திை அரசு.  
தமிழக அரசு, ம்பரி்டர் மம்லாண்ளம அடிப்பள்டயில ஒவசவாரு 
மாவட்டத்திலும  இைற்ளகப ம்பரி்டர்களிலிருநது தற்காத்துக்சகாள்ைவும, 
உ்டமை மீடபுப ்பணிகளை மமற்சகாள்ைவும, ச்பாருைாதார 
மெதத்ளதத் தவிர்க்கவும ந்டவடிக்ளக மமற்சகாள்ைப்படும எனறு 
அறிவித்தது. 

ம்பரி்டர் வரும முன தற்காத்துக்சகாள்வதும, முனசைசெரிக்ளக 
ந்டவடிக்ளகயின மூ்லம ம்பரி்டர் ்பாதிபபுகளைக் குள்றத்துக்சகாள்வதும, 
ம்பரி்டருக்குப பினபு உ்டைடிைாக மீடபுப ்பணிளை மமற்சகாண்டு, 
்பாதிக்கப்பட்டவர்களை மீட்பதும, ்பாதிக்கப்பட்ட ்பகுதிகளை 
மறுசீரளமபபு செய்வதும  ம்பரி்டர் மம்லாண்ளம குழுக்களின 
முதனளமைாை ்பணிகைாகும. இத்தளகை ்பணிகளை மமற்சகாள்ைத் 
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தி்றளமைாை, அனு்பவம வாய்நத ம்பரி்டர் 
மம்ல ாண்ளம  அறிந த  நி புணத்துவம 
ச்பற்்றவர்கள் மதளவப்படுகி்றார்கள். இதற்காக, 
மதசிை அைவிலும தமிழகத்தின ்ப்ல ்பலகள்லக் 
கழகஙகளிலும ம்பரி்டர் மம்லாண்ளம குறித்த 
்படிபபுகளை அறிமுகப்படுத்தியுள்ைைர்.

தபரி்டர தமலாண்்ம படிப்்ப எஙகு படிக்கலாம்

	ச்பாறியிைல ்படிபள்ப முடித்தவர்களுக்கு 
இநதிரா காநதி மதசிை தி்றநத நிள்லப 
்பலகள்லக்கழகம ்பட்டைப ்படிப்பாகப 
ம்பரி்டர் மம்லாண்ளம குறித்த ்படிபள்ப 
அறிமுகப்படுத்தி உள்ைது. 

 	மத்திை அரசின முக்கிை அஙகமாக உள்ை 
மதசிை ம்பரி்டர் மம்லாண்ளம கலவி நிள்லை  
(National Institute of Disaster Management) 
நிறுவைத்தில ்ப்ல ்படிபபுகள் உள்ைை.  
இநதப ்படிபபுகளை ஆனள்லன வழிைாகமவ 
்படிக்க்லாம.மமலும விவரஙகளுக்கு https://
nidm.gov.in/

	ெர்வமதெ அைவில செைல்படடு வரும 
செஞ்சிலுளவ அளமபபும இளணைத்தின 
வழிமை ம்பரி்டர் மம்லாண்ளம குறித்த 
ொனறிதழ ்படிபள்ப வழஙகி வருகி்றது.

https://indianredcross.org/ircs/training

	தமிழநாடடில, செனளை ்பலகள்லக் 
கழகமும  அண்ணாமள்ல ்பலகள்லக்கழகமும 
ம்பரி்டர் மம்லாண்ளம குறித்த முதுநிள்லப 
்பட்டப்படிபள்ப வழஙகுகி்றது. 

வே்ல ோயபபு: அைசுத் துர்றகளிலும், 
தை ன்ன ா ர ே  அரம ப் பு களிலும்  ் ப ரி ் ர 
ஒருங்கிரைப்புக குழுவில் பணியாற்ற, ்பரி்ர 
்மலாண்ரம படிப்ரப முடித்தைேரகள அதிகளவில் 
்தைரேப்படுகி்றாரகள.  சமூக அககர்றயு்ன், 
ம க கரளயும்  ப ல் ்ேறு  பி ரிவு கரளயும் 
ஒருங்கிரைககும் தி்றன் பகாண்்ேரகளுககுப் 
்பரி்ர ் மலாண்ரமயில் ோய்ப்புகள அதிகம். 

தமிழக அரசு, 
மபரி்டர் 

மமலகாண்றம  
அடிபபற்டயில் 

அநதநத 
மகாவட்டத்தில் 

ஏறபடும் கதகா்டர் 
இ்டர்பகாடுகற்ளக் 

கற்ளய 
ந்டவடிக்றக 

மமறகககாள்்ளபபடும் 
எனறு 

அறிவித்துள்்ளது. 
இதனகால் மபரி்டர் 
மமலகாண்றமச் 
ேகானறிதழ, 

பட்டயபபடிபபுகள் 
மறறும் 

பட்டபபடிபபுகள் 
படித்தகால்  மவறல 
வகாய்பபுகற்ளப 
கப்றலகாம்.
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17. ஜதா்லதூர ்கல்வி -  எஙகு தெரலாம்?
குடும்பத்தின ச்பாருைாதாரச சூழல காரணமாக, சி்லருக்கு 

்பனனிரண்்டாம வகுபபுக்குப பினபு மநரடிைாகக் கலலூரிக்குச செனறு 
்பயி்ல வாய்பபில்லாமல இருக்க்லாம.  ஆைால, ்படிக்க மவண்டும 
எனறு ஆர்வம உள்ை மவள்லயில இருப்பவர்கள், ்பள்ளிப ்படிபள்பத் 
சதா்டர முடிைாதவர்கள், குடும்பப ச்பண்கள் உள்ளிட்ட அளைத்து  
தரபபிைருக்கும உதவுகி்றது சதாள்லதூர கலவி ளமைஙகள்.  

தற்ம்பாது, ்பலகள்லக்கழக மானிைக் குழு (UGC) சதாள்லதூர கலவி 
வழஙகும கலவி நிறுவைஙகளுக்குப ்பலமவறு கடடுப்பாடுகள் 
விதித்துள்ைது. 

ஜதா்லத்தூர ்கல்வி - ்கவனிக்க தவண்டிய விஷயம்

தமிழநாடடில 20-க்கும மமற்்பட்ட ்பலகள்லக்கழகஙகளில 
சதாள்லத்தூர கலவி ளமைஙகள் உள்ைை. ்பலகள்லக்கழக மானிைக் 
குழு அனுமதித்துள்ை ்பலகள்லக்கழகஙகளில, அனுமதிக்கப்பட்ட 
்படிபபுகளைத் மதர்நசதடுத்து மெர்வது சி்றப்பாக இருக்கும. 

ததசிய அ்ளவில் அனுமதி ஜபற்ற பல்்க்லக்கழ்கம்

மதசிை அைவில உள்ை இநதிரா காநதி மதசிை தி்றநதநிள்லப 
்பலகள்லக்கழகம (IGNOU) 42 சதாள்லதூரப ்படிபபுகளுக்கு அனுமதி 
ச்பற்றுள்ைது. இநதப ்பலகள்லக்கழகத்துக்கு 56 மண்்ட்ல ளமைஙகளும, 
3000 கலவி ளமைஙகளும உள்ைை. தமிழநாடடில மண்்ட்ல அலுவ்லகம 
எழுமபூரில உள்ைது. 

இ்ளநி்ல பா்டங்கள் எனஜ்னன்ன உள்்ள்ன?

்பத்தாம வகுபபு மற்றும ்பனனிரண்்டாம வகுபபில மதர்சசி 
ச்பற்்றவர்கள்,  இைநிள்ல  ்பட்டப்படிபபுகளுக்கு விண்ணபபிக்க்லாம. 
இைநிள்ல மற்றும முதுநிள்ல ்பட்டப்படிபபுகைாக ஆஙகி்லம, 
ச்பாருைாதாரம, வர்லாறு, ெமூகப ்பணியிைல, அரசிைல அறிவிைல, 
ச்பாது நிர்வாகம, ஹிநதி, உைவிைல. கணினி, கிராமபபு்ற வைர்சசி, 
சுற்று்லா, தத்துவவிைல, ெமூகவிைல, நூ்லகம மற்றும தகவல அறிவிைல, 
மானு்டவிைல, இைற்பிைல, மவதியிைல, ள்லஃப ெயினஸ், மற்றும 
கணக்கு ம்பான்ற ்பா்டஙகள் உள்ைை. 

ொனறிதழ் படிப்பு்களில் என்ன படிக்கலாம்?

ொனறிதழ ்படிபபுகைாக ம்பரி்டர் மம்லாண்ளம, வணிகத்தி்றன, 
அரசு ொரா நிறுவை மம்லாண்ளம, சுற்று்லா, செைல்பாடடு ஆஙகி்லம, 
நுகர்மவார் ்பாதுகாபபு, மனித உரிளமகள், தகவல சதாழிலநுட்பம, 
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எரிெக்தி சதாழிலநுட்ப மம்லாண்ளம, உணவும ஊட்டசெத்தும, 
ஊட்டசெத்து மற்றும குழநளத ்பராமரிபபு, ளெ்பர் ெட்டம, நீர் 
மம்லாண்ளம எை ஏராைமாை ்படிபபுகள் உள்ைை. 

அரசு தவ்ல கி்்டககுமா?

இஙகு ்படிப்பவர்கள் அரசு, அரசு ொரா நிறுவைஙகளில, 
சதாழிற்ொள்லகளில மவள்ல வாய்பபுச்ப்ற தகுதி உள்டைவர்கள். 
கலலூரி மாணவர்கள் ொனறிதழ ்படிபள்பப ்படித்து கூடுதல தகுதிளை 
வைர்த்துக் சகாள்ை்லாம. இஙகு தமிழ மற்றும ஆஙகி்ல வழியில 
்படிக்கவும வாய்பபுகள் வழஙகப்படுகின்றை. இதளையும மாணவர்கள் 
்பைன்படுத்திக்சகாள்ை மவண்டும 

தமிழ்வழியில் படிக்க வாயப்பு உண்்டா?

்பள்ளிப ்படிபள்ப (10+2) முடிக்காதவர்கள், ஆைால 18 வைது 
நிரமபிைவர்கள், இக்மைாவில ்பட்டப்படிபபு ஆைத்த ்பா்டம (6 மாதம) 
்படிபபு மூ்லம BA, BCom, BSW, BTS ்படிபள்பத் சதா்டர்லாம. ஆைத்த 
்பா்டத்ளத தமிழ மற்றும ஆஙகி்ல வழியில ்பயி்ல்லாம. சிஏ, ஏசிஎஸ், 
ஐசி்டபிள்யூஏ ்படிக்கும மாணவர்களுக்சகைச சி்றபபு பிகாம ்படிபபு 
வழஙகப்படுகி்றது.  

 மமலும வி்பரஙகளுக்கு, இக்மைா மண்்ட்ல ளமைம, ச்பரிைார் 
தி்டல, 84/1, ஈ.வி.மக ெம்பத் ொள்ல, மவபம்பரி, செனளை -600007. 
சதாள்லம்பசி எண்கள் 044-26618438/26618039 

மினைஞ்ெல-rcchennai@ignou.ac.in வழிமை சதா்டர்புசகாள்ை்லாம. 

்மலும் விேைங்களுககு http://rcchennai.ignou.ac.in/
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18. ்கல்விக ்க்டன தவண்டுமா 
வாரி வழங்கக ்காத்திருககிறார வித்யா லட்சுமி!

பிைஸ் டூ முடிசொசசு.  பிள்ளைகளைப ச்பாருைாதார 
சிக்கலில்லாமல ்படிக்களவக்க முடியுமா எனறு மைாசிக்கும 
ச்பற்ம்றார்கள் அதிகம. பிள்ளைகள், தஙகளுள்டை கலவிளை எநத 
விதமாை தஙகுதள்டயில்லாமல ச்ப்ற மவண்டும என்பதற்காக வஙகி  
கலவிக் க்டன வழஙகுகின்றை. 

கலவிக் க்டனுக்காக வஙகிளை அணுகுமம்பாது, காத்திருப்பதும 
அள்லக்கழிப்பதும தவிர்க்க முடிைாதளவைாக உள்ைது. இளதத் 
தவிர்க்கும வளகயில அளைத்து மதசிை வஙகிகளையும ஒருஙகிளணத்து, 
`வித்ைா ்லடசுமி’ (www.vidyalakshmi.co.in) என்ற இளணைதைத்தின 
வழிைாகக் கலவிக் க்டன ச்ப்ற விண்ணபபிக்க்லாம.  

‘விதயாலட்சுமி’  இ்ேயதளததில் விண்ேபபிக்கும்வ�ாது  
30-க்கும் வமற�ட்ட ேஙகிகள், 100-க்கும் வமற�ட்ட திட்டஙகளில்  

கல்விக் கடன் ேழஙகத தயாராக உள்ளன.

்கல்வி ்க்டன விண்ணப்பிக்க என்ன ஜெயய தவண்டும்? 

 வித்ைா்லடசுமி இளணைதைத்தில கலவிக் க்டன மகடடு 
விண்ணபபிக்குமம்பாது,  மாணவர் மற்றும ச்பற்ம்றாரின விவரஙகளைப 
்பதிவு செய்ை மவண்டும. இதில, இரண்டு ம்பரின ்பான கார்டு, ஆதார் 
கார்டு, வஙகியின மெமிபபுக் கணக்கு விவரஙகமைாடு, எநதக் 
கலலூரியில மெர இருக்கிறீர்கள்,  மதர்நசதடுத்துள்ை ்படிபபு, 
்பா்டபபிரிவு,  கலவிக் கட்டணம, மதர்வுக் கட்டணம, புத்தகக் 
கட்டணம, விடுதிக்காை கட்டணம அல்லது ம்பாக்குவரத்துக் 
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கட்டணம, கலவி ்பயிலுமம்பாது வாஙக மவண்டிை அத்திைாவசிை 
ச்பாருள்களின விவரஙகள் (ம்லப்டாப ம்பான்ற உ்பகரணஙகள் வாஙக 
விருமபிைால அதுகுறித்த விவரத்ளதயும) வழஙக மவண்டும.

்கல்வி ்க்டனுககு எனஜ்னன்ன பதிதவற்றம் ஜெயய தவண்டும்?  

 உஙகளுள்டை மதிபச்பண் ொனறிதளழயும கலலூரி மெர்க்ளகக்காை 
கடிதத்ளதயும ஸ்மகன செய்து ்பதிமவற்்றம செய்ை மவண்டும. க்டன 
ச்ப்ற விருப்பம உள்ை மூனறு வஙகிகளைத் மதர்வுசெய்ை மவண்டும. 
விண்ணபபித்த 15 நாள்களுக்குள்  உஙகளுள்டை இருபபி்டத்துக்கு 
அருகில உள்ை வஙகியிலிருநது அளழபபு வரும.  

விண்ணப்பித்த எத்த்்ன நாளில் ்கல்வி ்க்டன கி்்டககும்?

வஙகிளை அணுகிை பினபு, ஒரு வார கா்லத்துக்குள், கலவிக் க்டன 
மகட்டவர், குறிபபிட்ட முகவரியில வசிக்கி்றாரா என்பது குறித்து 
வஙகி அதிகாரிகள் மநரடிைாக வீடடுக்மக வநது விொரிப்பார்கள்.  
அதனபினபு, ஒரு வாரத்தில வஙகியிலிருநது குறிபபிட்ட கலலூரிக்குக் 
கட்டணத்ளத அனுபபி ளவப்பார்கள்.  இதர கட்டணஙகளுக்காை 
சதாளகளை மாணவரின வஙகிக் கணக்கில செலுத்துவார்கள். 
அடமிஷன கிள்டத்த இரண்டு வாரஙகளிம்லமை கலவிக் க்டன 
கிள்டப்பதால, ச்பற்ம்றார்கள் எநதவிதமாை சிரமமும இல்லாமல 
எளிதாக மாணவர்களைப ்படிக்களவக்க்லாம. 

்கல்வி ்க்டனுககு உத்தரவாதம் அவசியமா?

 நானகு இ்லடெம ரூ்பாய்க்கு குள்றவாகக்  கலவிக் க்டன 
ச்பறு்பவர்களுக்கு எநத விதமாை உத்தரவாதமும மதளவயிலள்ல. 
ஆைால, நானகு ்லடெ ரூ்பாய்க்குக் கூடுத்லாகக் கலவிக் க்டன ச்ப்ற 
மவண்டி இருநதால, ச்பற்ம்றார் க்டனுக்கு உத்தரவாதம வழஙக 
மவண்டும. 7.5 ்லடெம ரூ்பாய்க்கு அதிகமாக கலவிக் க்டன 
மதளவப்பட்டால, ச்பற்ம்றாரின சொத்துகளை உத்தரவாதமாக வழஙக 
மவண்டும. 

்கல்வி ்க்ட்்ன எப்தபாது  திருப்பிச் ஜெலுத்த தவண்டும்?

்படிபள்ப முடித்தவு்டன, மவள்ல மதடுமம்பாது க்டளைத் திருபபிச 
செலுத்த முடிைாது என்பதால, ஒரு வரு்டம வளர க்டளைச செலுத்த 
கா்ல அவகாெம வழஙகப்படுகி்றது. ஒரு மவளை, ்படிபள்ப முடித்தவு்டன 
மவள்லயில மெர்நதால,  உ்டமை க்டளைத் திருபபிச செலுத்த 
ஆரமபித்து வி்ட்லாம. ்படிக்கும கா்லத்தில  கலவிக் க்டனுக்காை 
வடடிளை மத்திை அரசு செலுத்துகி்றது.  மமலும, சதாழிலநுட்ப 
்படிபபுக்கும, ச்பண்கள் விண்ணப்பதாரர்கைாக இருநதால அவர்களுக்கு 
வடடி விகிதத்தில ெலுளகயும வழஙகப்படுகி்றது. 
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அரசு தன்னாட்சி ப�றற கல்லூரிகள்

1 . Dr. Ambedkar Government Arts College,
Vysarpadi, Chennai-600039. Phone: 044-25520151 Website:  
www.daga.co.in

2. Government Arts College for Men (Estd.1969),
Nandanam, Chennai-600035. Phone: 044-24351048
Website: www.nandanamartscollege.com

3. Presidency College (Co-Education) (Estd.1840),
100, Kamaraj Salai,Chepauk, Chennai-600005.
Phone: 28544894, 28510732 Website: www.presidencychennai.com

4. Bharathi Women’s College (Estd.1964),
85, Prakasam Salai, Chennai-600108.
Phone: 044-25286411, 044-25285753 Website:  www.bharathicollege.org

5. Quaid-E-Milleth Govt. Arts College for Women,
74, Binny Road, Anna Salai, Chennai-600002.
Phone: 044-28520793, 044-28550198 Website: http://www.qmgcw.in/

6. Queen Mary’s College (Women)(Estd.1914),
Mylapore, Chennai-600004. Phone: 044-28444995
Website: http://www.queenmaryscollege.com/

7. L. N. Government College (Estd.1965),
T.H. Road,Ponneri, Thiruvallur District-601204.
Phone: 044-27972266, 044-27972810
Website: http://www.lngovernmentcollege.com/

19. உங்கள் பகுதியில் உள்்ள ்கல்லூரி்களின பட்டியல்

பசன்ரன, பசங்கல்பட்டு, காஞசிபுைம் மாேட்்த்தில் உளள அைசு மறறும் 
அைசு உதைவிப்பபறும் அறிவியல் கரலக கல்லூரிகள பசன்ரன 
பல்கரலககழகத்தின் ் கீழ் பசயல்பட்டு ேருகின்்றன. சில கல்லூரிகள 
தைன்னாட்சி அதிகாைம்பபற்றரே. சில கல்லூரிகள ்நரிர்யாக பசன்ரன 
பல்கரலககழகத்தின் கட்டுப்பாட்டில் பசயல்படுபரே.  தைன்னாட்சி அதிகாைம் 
பபற்ற கல்லூரிகள ் தைரவு ந்த்தைவும், அநதைக கல்லூரிக்ள ் தைரச்சி முடிவுகரள 
அறிவிககவும் அதிகாைம்பபற்றரே.
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அரசு கல்லூரிகள்
1.  R. V. Government Arts College (1970),

Chengalpattu, Kancheepuram-603001.
Phone:  044-27427816,044-27431257

2. Sri Subramaniaswamy Government arts College,
Thiruvallur District, Tiruttani-631209. Phone: 044-27885220

3. University of Madras Arts and Science College  
(University Constituent College),
East coast Road, Nemmeli -603104. Phone: 044-27402535
Website: www.unom..ac.in/uccnemmeli/

4. University of Madras Arts and Science College (University Constituent 
College),
Poonthottam Street, Theradi, Thiruvottiyur-600019.
Phone: 044-25730382

5. PuratchI Thalaivar Dr.M.G.R. Government Arts and Science College,
Uthiramerur, Kancheepuram District.

6. Government Arts & Science College (Co-Education),
No.138/33, Kummallamman Kovil Street, Tondaiyarpet, Chennai.

7.  Government Arts & Science College,
U-Block, TNSCB, Ezhil Nagar, Perumbakkam, Chennai.

ப�ாருளடக்க �க்கததுக்கு பசல்ல
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அரசு உதவிபப�றும் தன்னாட்சி ப�றற கல்லூரிகள்

1 University of Madras - Aided Autonomous Private Colleges
Dwaraka Doss Goverdhan Doss Vaishnav College,
833, E.V.R. Periyar Salai, Chennai-600106.
Phone: 044-23635101,23635102
Website: www.dgvaishnavcollege.com

2 Loyola College,
Nungambakkam,
Chennai-600034. Phone:  044-28178300,044-28178301
Website:  www.loyolacollege.edu

3 The New College,
87, Peters Road, Royapettah, Chennai-600014.
Phone: 044-28351269, 28350297
Website: www.thenewcollege.in

4 Vivekananda College,
70-72, P.S.Sivasami Salai, Mylapore, Chennai-600004.
Phone: 044-24993057 Website: www.rkmvc.ac.in

5 The Ethiraj College for Women,
Ethiraj Salai, Egmore, Chennai-600008.
Phone: 044-28279189
Website: www.ethirajcollege.in

6 Stella Mari’s College,
17, Cathedral Road,  Chennai-600004.
Phone: 044-28111987,044-28111951
Website: www.stellmariscolleges.edu.in

7 Justice Basheer Ahmed Sayeed College for Women,
Old No.310, New No.56, K.B. Dasan Road,Teynampet,
Chennai-600018. Phone: 044-24364152,24364140,24350395
Website: www.jbascollege.org

8 Womens Christian College,
51, College Road,Nungambakkam, Chennai-600006.
Phone:  044-28275926
Website: www.wcc.edu.in

ப�ாருளடக்க �க்கததுக்கு பசல்ல

www.dgvaishnavcollege.com
www.loyolacollege.edu
www.thenewcollege.in
www.rkmvc.ac.in
www.ethirajcollege.in
www.wcc.edu.in


141

INNER WHEEL CLUB OF MADRAS

9 The Madras School of social Work,
32, Casa Major Road, Egmore, Chennai-600008.
Phone: 044-28195126, 28192824
Website: www.mssw.in

10 Meenakshi College for Women,
363, Arcot Road, Kodambakkam,
Chennai-600024. Phone: 044-24725466
Website: www.meenakshicollege.com

11  S.D.N Bhatt Vaishnav College for Women,
Chrompet,  Chennai-600044.
Phone:  044-22655450,22655451
Website: www.sdnbvc.com

12. Dhanraj Baid Jain College,
Jothi Nagar, IT Corridor,Thorapakkam,  Chennai-600096.
Phone: 044-24960889
Website: www.dbjaincollege.org

13. Madras Christian College,
Tambaram,  Chennai-600059.
Phone: 044-22390675,044-22396772
Website: www.mcc.edu.in

14. Gurunanak College,
Velacherry Main Road, Velacherry, Chennai-600042.
Phone: 044-22451746
Website: www.gurunanakcollege.in

ப�ாருளடக்க �க்கததுக்கு பசல்ல
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அரசு உதவி ப�றும் கல்லூரிகள்
1. C.Kandaswami Naidu College for Men,

E7, 3rd Avenue, Anna Nagar East, Chennai-600102.
Phone: 044-26262970,26223130
Website: www.cknc.edu.in

2. Pachaiyappa’s College,
116, E.V.R. Periyar High Road, Shenoy Nagar, Chennai-600030.
Phone: 044-26412844, 26482094
Website: www.pachaiyappaschennai.net/

3. Sir Theagaraya College,
1047, T.H.Road, Old Washermenpet,  Chennai-600021.
Phone: 044-25951300,29523996
Website: www.sirtheagarayacollege.com

4. Chellammal Women’s College,
Anna Salai, Guindy, Chennai-600032.
Phone: 044-2235 1217
Website: www.chellammal.edu.in

5. The Quaide Milleth College for Men,
Tambaram-Velachery Main Road,  Medavakkam-600100.
Phone: 044-22771202, 22772634

6. S I. V. E. T. College,
Tambaram-Velachery Main Road, Gowrivakkam, Chennai-600073.
Phone:  044-22780777
Website: www.sivetcollege.com

7. Pachaiyappa’s College for Men,
Chengalpet Main Road,  Kanchipuram-631501.
Phone: 044-27268824

8. Pachaiyappa’s College for Women,
Vegavathi Road, Kanchipuram-631501.
Phone: 044-27222768

 9 A.M.Jain College,
Meenambakkam, Chennai-600114.
Phone: 044-22321705, 22316603
Website: www.amjaincollege.info

10 D. R. B. C. C. C. Hindu College,
Dharmamurthi Nagar, Pattabiram-600072.
Phone: 044-26850621
Website: www.drbcchinducollege.ac.in

ப�ாருளடக்க �க்கததுக்கு பசல்ல
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ப�ாருளடக்க �க்கததுக்கு பசல்ல

அரசு கல்லூரிகளில் உள்ள �டிபபுகள்

* T/M - தமிழ மீடியம்   E/M - ஆஙகில ேழி �டிபபு

Presidency College (Autonomous) Chennai -600005 (Co-Education)

presidencycollegechennai.ac.in

Shift - I

B.A. Tamil , B.A. Political Science (E/M), B.A. Political Science (T/M), B.A. English, B.A. Hindi, 
B.A. History (E/M), B.A. History (T/M), B.A. Malayalam, B.A. Urdu

B.Com. (General) (E/M), B.Com. (Corporate Secretaryship) (E/M), B.A. Economics (E/M), B.A. 
Economics (T/M), B.Com. Hearing Impaired (E/M)

B.Sc. Chemistry (E/M), B.Sc. Chemistry (T/M), B.Sc. Mathematics (E/M), B.Sc. Mathematics 
(T/M), B.Sc. Geology (E/M), B.Sc. Plant Biology & Plant Biotechnology (E/M), B.Sc. Plant 
Biology & Plant Biotechnology (T/M), B.Sc. Psychology (E/M), B.Sc. Statistics (E/M), B.Sc. 
Advanced Zoology & Biotechnology (E/M), B.Sc. Advanced Zoology & Biotechnology (T/M), 
B.Sc. Physics (E/M), B.Sc. Physics (T/M), B.Sc. Geography (E/M)

SHIFT-II

B.A. History (T/M), B.A. Economics (T/M), B.C.A. Hearing Impaired (E/M), B.Com. (Corporate 
Secretaryship) (E/M)

Queen Mary’s College (Autonomous)- Women, Dr.Radhakrishnan Salai, Mylapore, Chennai - 600 004.

www.queenmaryscollege.edu.in

Shift - I

B.A. History (E/M), B.A. History (T/M), B.A. Sociology (E/M), B.A. Indian Music (E/M), B.A. 
English, B.A. Tamil, B.A. Telugu Literature, B.A. Sanskrit

B.Com.(General) (E/M), B.Com. (Corporate Secretaryship) (E/M), B.A. Economics (E/M), B.A. 
Economics (T/M)

B.Sc. Mathematics (E/M), B.Sc. Mathematics (T/M), B.Sc. Physics (E/M), B.Sc. Physics (T/M) 

B.Sc. Chemistry (E/M), B.Sc. Chemistry (T/M), B.Sc. Biochemistry (E/M), B.Sc. Plant Biology 
& Plant Biotechnology (E/M), B.Sc. Plant Biology & Plant Biotechnology (T/M), B.Sc. Advanced 
Zoology & Biotechnology (E/M), B.Sc. Advanced Zoology & Biotechnology (T/M), B.Sc. 
Geography (E/M), B.Sc. Geography (T/M), B.Sc. Geography Tourism & Travel Management 
(E/M), B.Sc. Home Science Nutrition Food Service Management & Dietetics (E/M), B.Sc. Home 
Science Clinical Nutrition and Dietetics, B.Sc. Physical Education, Health Education and Sports, 
B.Sc. Computer Science (E/M), B.C.A. Bachelor of Computer Application (E/M)

Shift - II

B.Sc. Mathematics (E/M), B.Sc. Computer Science (E/M), B.A. Economics (E/M), B.Com.
(General) (E/M)

Bharathi Womens College (Autonomous),  No.1 Prakasam Salai, Chennai - 600108

www.bwc.edu.in

B.A. Historical Studies (T/M),  B.A. Historical Studies (E/M), B.A. Economics (T/M), B.A. 
Economics (E/M), B.A. English, B.A. Tamil

http://presidencycollegechennai.ac.in
http://www.queenmaryscollege.edu.in
http://www.bwc.edu.in
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 B.Com. (Commerce) (E/M) 

B.Sc. Mathematics (T/M), B.Sc. Mathematics (E/M), B.Sc. Physics (T/M), B.Sc. Physics (E/M), 
B.Sc. Chemistry (T/M), B.Sc. Chemistry (E/M), B.Sc. Botany (T/M), B.Sc. Botany (E/M), B.Sc. 
Advanced Zoology & Biotechnology (T/M), B.Sc. Advanced Zoology & Biotechnology (E/M), 
B.Sc. Geography (T/M), B.Sc. Geography (E/M), B.Sc. Biochemistry (E/M), B.Sc. Computer 
Science (E/M)

Shift - II

B.Com. (Commerce) (E/M), B.Sc. Mathematics (E/M), B.Sc. Chemistry (E/M), B.Sc. Biochemistry 
(E/M), B.Sc. Computer Science (E/M)

Government Arts College for Men (Autonomous), Nandanam, Chennai - 600035

www.gacnandanam.com

Shift - I

B.A. Tamil Literature, B.A. English Literature, B.A. Historical Studies / History (T/M), B.A. 
Historical Studies / History (E/M)

B.A. Economics (T/M), B.A. Economics (E/M), B.Com. (Commerce) (E/M), B.Com. Corporate 
Secretaryship (E/M),  B.B.A. Business Administration (Human Resource Development) (E/M)

B.Sc. Mathematics (T/M), B.Sc. Mathematics (E/M), B.Sc. Physics (T/M), B.Sc. Physics (E/M), 
B.Sc. Chemistry (T/M), B.Sc. Chemistry (E/M), B.Sc. Botany (T/M), B.Sc. Botany (E/M), B.Sc. 
Zoology (E/M), B.Sc. Zoology (T/M), B.Sc. Computer Science (E/M)

Shift - II

B.A. Tamil Literature, B.A. Historical Studies / History (E/M), B.A. Economics (E/M), 

B.Com. (Commerce) (E/M), B.Com. (Corporate Secretaryship) (E/M), B.Sc. Computer Science 
(E/M)

Dr.Ambedkar Government Arts College (Autonomous), Vyasarpadi,  
Chennai - 600039 (Co-Education)

www.dagac.co.in

Shift - I

B.A. Defence & Strategic Studies (E/M), B.A. English, B.A. Tamil

B.A. Economics (E/M),  B.Com. (Commerce) (E/M), B.B.A. Business Administration (Financial 
Management) (E/M)

B.Sc. Computer Science (E/M), B.Sc. Chemistry (E/M), B.Sc. Chemistry (T/M), B.Sc. Physics 
(E/M),  B.Sc. Physics (T/M), B.Sc. Mathematics (E/M), B.Sc. Mathematics (T/M), B.Sc. Statistics 
(E/M), B.Sc. Plant Biology & Plant Biotechnology (E/M), B.Sc. Home Science - Nutrition Food 
Service Management & Dietetics (E/M), B.Sc. Advanced Zoology & Biotechnology (E/M), B.Sc. 
Advanced Zoology & Biotechnology (T/M), B.Sc. Psychology (E/M), B.Sc. Visual Communication 
(E/M) 

Shift - II

B.Sc. Computer Science (E/M), B.Com. (Commerce) (E/M)

http://www.gacnandanam.com
http://www.dagac.co.in
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Quaid-E-Millath Government College for Women (Autonomous), Anna Salai, Chennai - 600002

www.qmgcw.edu.in

B.A. Tamil Literature,  B.A. English Literature, B.A. Economics (E/M ), B.A. Economics (T/M), 
B.A. Historical Studies (E/M), B.A. Historical Studies (T/M)

B.Com. (Commerce) (E/M), B.Com. Corporate Secretaryship (E/M)

B.Sc. Physics (E/M), B.Sc. Physics (T/M), B.Sc. Chemistry (E/M), B.Sc. Chemistry (T/M), B.Sc. 
Plant Biology & Plant Biotechnology (E/M), B.Sc. Plant Biology & Plant Biotechnology (T/M), 
B.Sc. Advanced Zoology Biotechnology (E/M), B.Sc. Advanced Zoology Biotechnology (T/M), 
B.Sc. Mathematics (E/M), B.Sc. Home Science - Nutrition Food Service Management & Dietetics 
(E/M), B.Sc. Computer Science (E/M)

Shift- II

B.Com. (General) (E/M), B.Sc. Mathematics (E/M), B.Sc. Computer Science (E/M)

Government Arts and Science College, RK Nagar, Chennai - 600081

www.gascrknagar.co.in

(Co-Education)

B.A. Tamil, B.A. English Literature, 

B.Com. (General) (E/M), B.Com. (General) (T/M), B.Com. (Corporate Secretaryship) (E/M)

B.A. Economics (E/M), B.A. Economics (T/M)

B.Sc. Mathematics (E/M), B.Sc. Computer Science (E/M)

Government Arts and Science College, Perumbakkam, Chennai -600131

(Co-Education) 

www.gascperumbakkam.org

B.A. Tamil, B.A. English, B.Com. (General) (E/M) , B.Com. (Corporate Secretaryship) (E/M), 

B.Sc. Mathematics (E/M), B.Sc. Computer Science (E/M), B.C.A. Bachelor of Computer 
Application (E/M),  B.Sc. Physics (E/M), B.Sc. Chemistry (E/M)

Government Arts and Science College, ECR, Nemmeli - 603104

(Co-Education)

B.A. Tamil , B.A. Historical Studies (E/M), B.Com. (Commerce) (E/M), B.Com. (C.A.) Commerce 
with Computer Applications (E/M), B.C.A. Bachelor of Computer Application (E/M)

Government Arts and Science College, Thiruvottiyur, Chennai-600019

(Co-Education)

B.A. Tamil Literature, B.A. English Literature,  B.Com. (Commerce), B.Com. (C.A.) Commerce 
with Computer Applications (E/M), B.C.A. Bachelor of Computer Application (E/M)

ப�ாருளடக்க �க்கததுக்கு பசல்ல
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+2 -விற்ககுப் பிறகு +2 -விற்ககுப் பிறகு 
என்ன படிக்கலாம்? என்ன படிக்கலாம்? 

எப்படி ஜெயிக்கலாம்...எப்படி ஜெயிக்கலாம்...


