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உயர்கல்வி ேழிகாட்டி 

1. நம்மை நாம் புரிந்து க ாள்ளுதல் 
 

பயிற்சியின்  நநாக் ங் ள்  
 தங் ள்  நநரத்மத தங் ள்  ம யில் எடுப்பதன் அவசியம்  பற்றி 
ைாணவர் மை  அரிய கெய்தல் . 

 ைாணவர் ள் தங் ள்  உணர்ச்சி மை  எவ்வாறு ம யாைலாம் என்பது பற்றி 
கொல்லிக் க ாடுத்தல்  .  

 வாழ்வில் கநருங்கிய உறவில் உள்ை கபற்நறார், நண்பர், ைற்ற 
கபரியவர் ளுடன் உறவு மை எப்படி நபணுவது என்பது பற்றி 
கதரியப்படுத்தல் . 

செயல்படுத்தும் முலை: 
கீழ்க் ண்ட அறிமு த்நதாடு பயிற்சிமய கதாடங் லாம் .   
நம்  னவு மை நனவாக்கிக் க ாள்ை முதலில்  அடிப்பமடயில் 

நதமவப்படுவது நம்மை நாம் உணர்வதுதான். நம்மை நாம் உணர்வது என்பமத 
இரண்டுவிதைா ப் பார்க் லாம். 

 ஒன்று, நாம் தற்நபாது என்னவா  இருக்கிநறாம் என்பமதத் 
கதரிந்துக ாள்வது 

 இரண்டு, இலக்கு நநாக்கிய பயணத்திற்கு நம்மை நாம் எப்படிச் 
கெதுக்கிக்க ாள்ைப் நபாகிநறாம் என்பமதத் திட்டமிடுவது 

இதற்கு  SWOC முமறமயக் ம யாைலாம் என்று  கொல்லி உதாரணங் ள் 
க ாடுத்து விைக் வும் . 

S – Strength – என்னுமடய பலங் ள் 
W – Weakness – என்னுமடய பலவீனங் ள் 
O – Opportunities – எனக்கு இருக் க்கூடிய வாய்ப்பு ள் 
C – Challenges -  என் முன்னால் இருக்கும் ெவால் ள் 
 

பிறகு வாழ்க்ம மயக் ம யில் எடுக் த் நதமவப்படும்  அம்ெங் ள் பற்றி 
கெயல்தாள் ள்  மூலம் விைக் வும்.   

1. நம் நநரம் மீதான நம்  ட்டுப்பாடு    
கெயல்தாள் -1  நநரத்மத கவற்றிக ாள் -   24 ைணி நநர அட்டவமணமய 
விைக்கி பயிற்சி கெய்ய  ஊக்குவிக் வும்   
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2. உணர்வு மைப் புரிந்துக ாள்ளுதல்  
 கெயல்தாள் -2 உணர்வு ள் பற்றி புரிந்து க ாள்ளுதல். 
கெயல்தாள் - 3 எதிர்ைமற உணர்வு ளில் இருந்து விடுபடுவது எப்படி?   
கெயல்தாள் - 4   ெந்திப்நபாைா? -  ைற்றவர் வாழ்வு பற்றி அறிதல்  

3. உறவு மைத் தக் மவத்துக் க ாள்வது  
 ஒருவமர ஒருவர் குமற கூறாைல், அதி ாரத் வதாரலையில் வபொமல்,  
தான் உணர்வமத கவளிப்படுத்துவது பற்றியும்,  ாதுக ாடுத்துக் ந ட்பதன் 
அவசியம் பற்றியும், பிறர் நிமலயில் நின்று புரிந்துக ாள்வது பற்றியும் கதரிந்து 
க ாள்வார் ள்.   

 
ஆசிரியர் ளுக் ான குறிப்பு ள் 

 ைாணவர் ளுக்கு இந்த அைர்விமன விைக்குவதற்கு முன், 
ஆசிரியர் ளும்  இந்தச் கெயல்தாள் மைச்  கெய்து பார்ப்பது நல்லது. 

 பயிற்சி கெய்து பார்க்கும்நபாது, நைக்கும் சில ெந்நத ங் ள் வரக்கூடும். 
ஆழ்ந்து உள்வாங்கி, சிந்தித்துத் கதளிவு கபற்றால்தான் இந்தப் 
பயிற்சிமய கெய்ய ைாணவர் ளுக்கு உதவ முடியும். 

இறுதியா  கீழ்க் ண்ட  ருத்து மை திரும்ப ஒருமுமற வலியுறுத்தலாம்  
தன்மனத்தான் அறிதல் என்பது,  

 நம் பலம், பலவீனம், வாய்ப்பு ள், ெவால் ள் பற்றி அறிவது. 
 நம்மை நாம் ெரியா  வடிவமைத்துக் க ாள்வதன்மூலம், நம் நநரத்மத,  நம் 
உணர்வு மைச் ெரியா க் ம யாள்வது. 

 கபற்நறாருடன்/  கபரியவர் ளுடன் இமணந்து நம்  னவு மை 
நிமறநவற்றும் கெயல் உத்தி மைப் பயன்படுத்துவது. 

 

எதிர்பார்க் ப்படும் விமைவு ள் :  

 தங் ளுமடய நநரத்மத எப்படி ஆக் ப்பூர்வைா ப் பயன்படுத்தலாம் 
என்பமதயும்,  தங் ளுமடய  உணர்வு ள் பற்றியும் எதிர்ைமற 
உணர்வு மை  ெரிகெய்து க ாள்வது பற்றியும் அறிந்து க ாள்வார் ள் .   

 பிறருடன்  லந்து பழகும் திறன் பற்றி பயிற்சி மூலம் அறிந்து க ாள்வார் ள் . 
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2. உயர் ல்விப் படிப்பு மைப் புரிந்துக ாள்ளுதல் 
 
 ற்றல் நநாக் ங் ள்: 

 12ஆம் வகுப்புக்குப் பிறகு என்ன படிக் லாம் என்பது பற்றிய த வல் மை 
ைாணவர் ளுக்கு அளித்தல். 

 நுமழவுத் நதர்வு ள் கதாடர்பான  விவரங் மைப் பகிர்தல்  
 ைாணவர் ள் தங் ைது விருப்பத்துக்கும் திறனுக்கும் ஏற்ற படிப்மபத் நதர்வு 
கெய்வது குறித்து விைக்குதல்  

 ைாணவர் நெர்க்ம  குறித்தும்,   ல்வி உதவித் கதாம  குறித்தும் 
விவரங் மை திரட்டக்  ற்றுத் தருதல் .  

செயல்படுத்தும் முலை: 
கீழ் ண்ட அறிமு த்நதாடு பயிற்சிமய கதாடங் லாம்.  பள்ளிக் ல்விமய 
முடித்த ைாணவர் ள், அமனவரும் உயர் ல்விமயப் கபறும் வம யில் 
 ட்டமைப்பு ள் தமிழ்நாட்டில் பரவலா  உள்ைன  என்று கூறி உயர் ல்வி, 
நவமலவாய்ப்பு வழி ாட்டியில் உள்ை அமனத்துத்  த வல் மையும் 
பகிர்ந்து க ாள்ளுங் ள்.  

உயர் ல்விப் படிப்மபத் நதர்வுகெய்வது எப்படி? 
 விருப்பத்துக்கும் திறமைக்கும் ஏற்ற துமற, குடும்பச்சூழ்நிமல 
 படிப்புக் ான தகுதி ள்,  ைாணவர் நெர்க்ம முமற.  

கெயல்தாள் - 1  ‘கதரிந்துக் க ாள்நவாைா’ என்பதின் மூலம் நைது தமிழ த்தில் 
உள்ை முக்கியப் பல் மலக் ழ ங் ள் பற்றி விைக்குங் ள் . 

 தமிழ்நாடில் உள்ள அரசு பல்கலைக்கழகங்கள் -21 
 தமிழ்நாட்டில் ஒன்றிய அரசின் க்கிய கல்வி நிறுேனங்கள் -12 

(இது தவிர, பல் மலக் ழ ங் ளுடன் இமணக் ப்பட்ட அரசுக்  ல்லூரி ள் 
 ல்லூரி ள், அரசு உதவி கபறும்  ல்லூரி ள், தன்னாட்சிக்  ல்லூரி ள், சுயநிதிக் 
 ல்லூரி ள் உள்ைன.) 
அடுத்ததா    நுமழவுத் நதர்வு ள் பற்றிய குறிப்பு மை பகிர்ந்து க ாள்ளுங் ள்  
         தமிழ்நாட்டில்  மல, அறிவியல். கபாறியியல், நவைாண்மை, 
துமணைருத்துவம், மீன்வைம் ைற்றும்  ால்நமட  ல்லூரி ளில் நெருவதற்கு 
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நுமழவுத்நதர்வு நதமவயில்மல. 12ஆம் வகுப்பு ைதிப்கபண் ளின் அடிப்பமடயில் 
ைாணவர் ள் நெர்க் ப்படுகிறார் ள்.  
           கபாறியியல் படிப்பு ளில் பி.ஆர்க் படிப்பதற்கும்,  ைருத்துவப் படிப்பு ளில் 
நெருவதற்கும் அகில இந்திய அைவில் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த பல்நவறு  ல்வி 
நிறுவனங் ளில் நெருவதற்கும்  தனிநய  நுமழவுத் நதர்வு ள் நடத்தப்படுகின்றன.  
குறிப்பிட்ட படிப்பு ளில் நெர நவண்டும் என்று நிமனக்கும் பல ைாணவர் ள், 
அதற் ான நுமழவுத் நதர்வு ளுக்கு முன்னதா நவ திட்டமிட்டுத் தயாரா  
நவண்டும் என்று கொல்லுங் ள்.  
அகில இந்திய நுமழவுத் நதர்வு ள்     All India Entrance Examinations 
 அறிவியல் படிப்பு ள்      (Science Courses) 

 பிஎஸ்சி ஆனர்ஸ் நுமழவுத் நதர்வு   (B,Sc., (Hons) Entrance 
Examination) 

 கநஸ்ட் நுமழவுத் நதர்வு 
 பி.எஸ். படிக்  நுமழவுத் நதர்வு   (Bachelor of Science Entrance Test) 
 5 ஆண்டு டியூயல் டிகிரி திறனறித் நதர்வு 
 புள்ளியியல் படிப்பு நுமழவுத் நதர்வு    ISI Admission Test 
 நாட்டிக் ல் ெயின்ஸ் நுமழவுத் நதர்வு  Nautical Science Entrance Test 
ைருத்துவப் படிப்பு ள்   Medical courses  
 நீட் நுமழவுத் நதர்வு   National Eligibility Cum Entrance Test -  NEET 

(UG) 
கபாறியியல் படிப்பு ள் Engineering Courses 
 நே இ இ நுமழவுத் நதர்வு – கையின் 
 நே இ இ நுமழவுத் நதர்வு – அட்வான்ஸ்ட் 
 பிட்ொட் நுமழவுத் நதர்வு    BITS Admission Test – BITSAT 
 பிஆர்க் படிப்பில் நெர நுமழவுத் நதர்வு  National Aptitude Test in 

Architecture – NATA 
 கைமரன் என்ஜினீயரிங் கபாது நுமழவுத் நதர்வு Common Entrance 

Test – CET 
 கபட்நராலிய கதாழில்நுட்பப் படிப்பு நுமழவுத் நதர்வு Engineering 

Aptitude Test – UPESEAT  
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கதாழில் படிப்பு ள்  Professional courses 
 டிமென் படிப்பு நுமழவுத் நதர்வு   Design Aptitude Test – DAT 
 ஐஐடியில் டிமென் படிப்பு நுமழவுத் நதர்வு  
 Undergraduate Common Entrance Examination – UCEED 
 ஃநபஷன் டிமென் படிப்பு நுமழவுத் நதர்வு  NIFT - Ability Test 
 ெட்டப் படிப்புப் கபாது நுமழவுத் நதர்வு   Common Law Admission Test – 

CLAT 
 ந ாட்டல் நைநனஜ்கைண்ட் படிப்பு நுமழவுத் நதர்வு 

Hotel Management Entrance Test – JEE 
  ாலணி வடிவமைப்புப் படிப்பு நுமழவுத் நதர்வு  All India Selection Test – 

AIST 
 நவைாண் படிப்பு ளில் நெர அகில இந்திய நுமழவுத் நதர்வு 

All India Entrance Examination for Admission - AIEEA (UG) 
 மலப்புலப் படிப்பு ள்   (Courses in Humanities) 
 நைநனஜ்கைண்ட் படிப்பில் நெர திறனறித் நதர்வு    Aptitude Test 
 ைத்தியப் பல் மலக் ழ ங் ளில் நெர கபாது நுமழவுத் நதர்வு 

Central Universities Common Entrance Test – CUCET 
  ல்வியியல் படிப்பு கபாது நுமழவுத் நதர்வு   Common Entrance Test – 

CET 
 ெமூ  அறிவியல் படிப்பு நுமழவுத் நதர்வு  TISS Bachelor’s Admission 

Test - TISS – BAT 
 ரயில்நவ துமற படிப்பு நுமழவுத் நதர்வு Admission Aptitude Test 
பாது ாப்புப் பமட  Defence 
 வதசியப் பாதுகாப்பு  அகாதமி  நுலழவுத்வதர்வு (National Defence 

Academy Examination) 
  டற்பமடயில் பி.கடக். படிக்  நுமழவுத் நதர்வு  Indian Navy B.Tech 

Admission Test 
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நுமழவுத் நதர்வு ள் குறித்த த வல் ளுக்கு ‘நான் முதல்வன்’  இமணயதைத்மதப் 
பார்க்  கொல்லவும் .  
பள்ளிப் படிப்பிற்கு பிறகு உயர் ல்வி படிப்பதற் ான வாய்ப்பு ள், எந்தப் 

படிப்மபப் படித்தால் எந்த நவமலக்குப்  முடியும்,  எந்த நவமலக்கு நபாவதற்கு 
எந்தப் படிப்பு ளில் நெர நவண்டும் என்பது குறித்த விவரங் மை 
ைாணவர் ளுக்குத் கதரிவித்து அவர் ளுக்கு வழி ாட்டுவதற் ான பள்ளிக் 
 ல்வித்துமற கதாடங்கியுள்ை ‘நான் முதல்வன்’ என்ற வழி ாட்டி இமணய 
தைத்மத  பற்றி விைக்குங் ள் .  

 
அமனவமரயும் உள்ைடக்கிய உயர் ல்வி:  
   ற்றல் குமறபாடுள்ை ைாணவர் ளும் சிறப்புக்  வனம் நதமவப்படும் 
ைாணவர் ளும் பிற ைாணவர் ளுடன் ஒநர பள்ளியில் நெர்ந்து  ல்விமயப்  
கபறுவதற் ான இணக் ைான சூழ்நிமலமய ஏற்படுத்தும் ஓர் அறிவியல் பூர்வைான 
அணுகுமுமறநய உள்ைடக்கிய  ல்வி என்று அது கதாடர்பான த வல் மையும் 
பகிருங் ள் .   
 ல்வி உதவித் கதாம   

 ைாற்றுத் திறனாளி ளுக் ான  ல்வி உதவித் கதாம  
 ஒன்றிய அரசு உதவித் கதாம ! 
 உயர் ல்விக்கு உதவும் அரசுத் திட்டங் ள் 
  ல்வி உதவித்  கதாம  
 என்ஜியரிங் ைாணவி ளுக்கு பிர தி  ல்வி உதவித் கதாம ! 
 +2 படித்த ைாணவர் ள்  ல்லூரியில் படிக்   ல்வி உதவித் கதாம ! 
 அறிவியல் ைாணவர் ளுக்குக்  ல்வி உதவித்கதாம ! 
 அறிவியல் பட்ட ைாணவர் ளுக்குக்  ல்வி உதவித்கதாம ! 
 கதாழிலாைர் குழந்மத ளுக்குக்  ல்வி உதவித் கதாம !  

 அரசு வழங்கும் உதவித் கதாம  ைட்டுைல்லாது,  கதாண்டு நிறுவனங் ள் 
வழங்கும் உதவித் கதாம  குறித்த விவரங் ளும் சபரிய சதாழில் 
நிறுவனங் ளின் ெமூ நல கபாறுப்புத் திட்டத்தின் கீழ் வழங் ப்படும் 
நிதியுதவி ளும் ைாணவர் ளுக்குக் கிமடப்பதற் ான த வல் மை வழங்கி 
வழி ாட்டுவதில் ‘நான் முதல்வன்’ இமணயதைம் உதவியா  இருக்கும் என்று 
கொல்லுங் ள் .  
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ஆசிரியர் ளுக் ான குறிப்பு ள் 
 உயர்  ல்வியில் உள்ை பல்நவறு படிப்பு ள்,  அவற்மற வழங்கும்  ல்வி 
நிறுவனங் ள் கதாடர்பான த வல் மை எப்படி  திரட்டுவது என்பது பற்றி 
ஆசிரியர் ளுக்கு  கதரிந்திருத்தல் அவசியம்  

 ைாணவர் ள் நெர விரும்பும்  ல்லூரி கதாடர்பா வும் படிப்பு ள் 
கதாடர்பா வும் ைாணவர் ள் ந ட்கும் ெந்நத ங் ளுக்கு விைக் ம் அளிக் த் 
தயாரா  இருக்  நவண்டும். 

 உயர் ல்விக் ான விவரங் மை ெம்பந்தப்பட்ட  ல்வி நிறுவனங் ளிலும் 
பள்ளிக்  ல்வித் துமறயின் இமணயத்திலும் பார்த்துத் த வல் மை எப்படி 
கதரிந்து க ாள்வது என்பமதக்  ற்றுத்தர நவண்டும். 

 ைாணவர் நெர்க்ம , நுமழவுத் நதர்வு குறித்து  ஊட ங் ளிலும் இமணய 
தைங் ளிலும் வரும் அறிவிப்பு ள் குறித்து ைாணவர் ளுக்குத் கதரிவித்து 
விரும்பும் ைாணவர் மை விண்ணப்பிக் ச் கெய்ய நவண்டும் . 

 நுமழவுத்நதர்மவ எதிர்க ாள்வது பற்றி ைாணவர் ளுக்கு வழி ாட்ட 
நவண்டும்.  அரசு, தனியார்,  அறநிறுவனங் ள் வழங்கும்  ல்வி உதவித் 
கதாம  குறித்த விவரங் மை ைாணவர் ளுடன் பகிர நவண்டும்.  

உயர் ல்வி, நவமலவாய்ப்பு வழி ாட்டியில் உள்ை கெயல்தாள் மை பயிற்சி 
கெய்வதன் மூலம் த வல் மைத் திரட்டுவதற் ான பயிற்சிமய க ாடுங் ள் .  
கெயல்தாள் - 2  நான் விரும்பும் உயர் ல்வி  தனக்கு விருப்பைான உயர் ல்வி 
என்ன என்பமத  ண்டறிந்து, அதற் ான த வல் மைச் நெ ரித்தல்.  
கெயல்தாள் - 3.  என் ைாவட்டம்......என்  ல்லூரி.  நம் பகுதிமயச் வெர்ந்த 
 ல்லூரி ளும், பல் மலக் ழ ங் ளும் பற்றிய விவரங் மை திரட்டுதல்    
எதிர்பார்க் ப்படும் விமைவு ள் :  

 12ஆம் வகுப்புக்குப் பிறகு என்ன படிக் லாம் என்பது பற்றிய த வல் மைத் 
திரட்டக்  ற்றிருப்பார் ள்  

 நுமழவுத் நதர்வு ள் கதாடர்பான  விவரங் மைத் கதரிந்திருப்பார் ள்  
 ைாணவர் நெர்க்ம  குறித்தும்,   ல்வி உதவித் கதாம  குறித்தும் 
விவரங் மை திரட்டுேதற்குக்  ற்றிருப்பார் ள்.   
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3. ைாணவர் ள் வைர்த்துக் க ாள்ை நவண்டிய திறன் ள் 
பயிற்சியின் நநாக் ம் :  

 பாடங் மை படிப்பது, ஒரு நவமலயில் அைர்வது, நன்கு ெம்பாதிப்பது 
ைட்டுநை வாழ்க்ம  அல்ல  என்பமத ைாணவர் ளுக்கு கதளிவுபடுத்துதல். 

 சிறந்த ைனிதரா  வாழத் திறன் ளும்,  பண்பு ளும்  முக்கியம் என்பமதப் 
புரிய மவத்தல். 

செயல்படுத்தும் முலை: 
 கீழ்க் ண்ட அறிமு த்நதாடு பயிற்சிமயத் கதாடங் லாம் .   
 நி ழ் ாலத்மதயும், எதிர் ாலத்மதயும் பயனுள்ை முமறயில் 
ஆக் பூர்வைான வாழ்க்ம யில் நைம்படுத்திக் க ாள்ை படிப்பு தவிர பல்நவறு 
திறன் ள் நதமவப்படுகின்றன என்பது பற்றி ைாணவர் ளுக்கு விைக்  
நவண்டும்.  

 திறன் நைம்பாடு நைக்குத் தன்னம்பிக்ம மய தரும்,  நம் சுய ைதிப்பீட்மட 
வைர்க்கும் . பல்நவறு ெவால் மை ம யாை உதவும் என்று கொல்லுங் ள் . 
பல்நவறு கெயல்பாடு ளின் நதமவ மை உணர்ந்து அவற்மற பயிற்சி கெய்து 
திறன் ைா  ைாற்றிக் க ாண்டால் வாழ்க்ம  பயணத்தின் பாமத கவற்றி 
பாமதயாகும் என்று  கீழ்க் ண்ட திறன் ள் பற்றி விைக்கிக் கூறுங் ள். 

1.  ல்வி கதாடர்பான திறன் ள்  
2. உறவாடுவதற்கும் உமரயாடுவதற்குைான திறன் ள் 
3. உமரயாடல் திறன்                  
4.   லாச்ொர திறன் ள். 
5. கபாழுதுநபாக்கு திறன் ள்.       
6. விமையாட்டு திறன் ள்  
7. உணர்வு ளுக்கு ஈடு க ாடுக்கும் திறன் 

திறன் என்பது கெயல் நைாடு ைட்டும் நிற்பதில்மல.  ஆளுமைத் திறனுக்கு 
பண்பு ளும் நதமவ. பள்ளிப் பருவத்திநலநய பல்நவறு ஆளுமைப் பண்பு மை 
வைர்த்துக் க ாண்டால் தான் பின்னாளில் உயர் ல்வி படிக்கும் நபாதும்,  நவமல 
பார்க்கும்நபாதும்,  நாம் ஆளுமை நிமறந்தவரா ச் கெயலாற்ற முடியும் என்று 
கொல்லுங் ள். 
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ஆசிரியர் ளுக் ான குறிப்புகள்: 

 திறன் மை நைம்படுத்திக் க ாள்வது பற்றி ஒருமுமற கொல்வமத ந ட்டு 
ைாணவர் ள்  அவற்மறப் பற்றி உடநன சிந்திக்  ஆரம்பித்து விட 
ைாட்டார் ள். இதற்கு கெயல்தாள் மை பயன்படுத்தலாம்  

 ைாணவர் ளிடம் கதாடர்ந்து திறன் மை வைர்த்துக் க ாள்வதன் அவசியம் 
பற்றி கபாறுமையா ,  குமற கொல்லாைல் வலியுறுத்தநவண்டும்.  

எதிர்பார்க் ப்படும் விமைவு :  

 சிறந்த ைனிதரா  வாழ   ல்வியறிவு தவிர, திறன் ளும் குணங் ளும் 
முக்கியம் என்பமத ைாணவர் ள்  புரிந்து  க ாள்வார் ள் .  
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4. உயர் ல்வியில் நெருவதற் ான முன்தயாரிப்பு ள் 

பயிற்சியின் நநாக் ம் :  

1. உயர் ல்விப் படிப்மபத் நதர்ந்கதடுப்பதற்கு முன், த வல் மைத் 
திரட்டுவதன் அவசியம் குறித்து  ைாணவர் மை உணரச் கெய்தல். 

2. பள்ளி ளில் இருந்து உயர் வகுப்பு ளுக்கு நபாவதற்கு முன் நாம் நெ ரிக்  
நவண்டிய ொன்றிதழ் ள் பற்றி கதரிவித்தல் .  

செயல்படுத்தும் முலை: 
 உயர் ல்வியில் நெர விரும்பும் ைாணவர் ளிடம்   கீழ்க் ண்ட விஷயங் ள் 
பற்றி முன் கூட்டிநய கதரிந்து க ாள்ை நவண்டும் என்று கூறுங் ள்.  

 ைாணவர் ள் எந்தப் படிப்பில் நெர விரும்புகிறார் நைா, அந்தப் படிப்பில் 
நெருவதற் ான குமறந்தபட்ெ ைதிப்கபண் ள் உள்ளிட்ட தகுதி ள் எமவ 
என்பமதத் கதரிந்துக ாண்டு, அந்தத் தகுதி ள் அவர் ளிடம் இருக்கிறதா 
என்பமதச் ெரிபார்த்துக் க ாள்ைநவண்டும்.  

 ைாணவர் ள், தாங் ள்  நெர விரும்பும்  ல்லூரியில் நெருவதற்கு 
விண்ணப்பங் ள் எப்நபாது தருகிறார் ள்? விண்ணப்பிப்பதற் ான  இறுதி 
நாள் நபான்ற விவரங் மைத் கதரிந்துக ாள்ை நவண்டும்.  

 ைாணவர் ள்,  தாங் ள் நெரவிரும்பும்  ல்லூரிமயப் பற்றி நன்கு 
கதரிந்துக ாள்வதற்கு, முடிந்தால் அக் ல்லூரிக்கு நநரில் கென்று 
பார்ப்பதுடன், அக் ல்லூரியில் ஏற்க னநவ படித்துவரும் ைாணவர் ளிடம் 
தைது ஐயங் மைக் ந ட்டுத் கதரிந்துக ாள்ை நவண்டும். அப்நபாதுதான் 
நெர விரும்பும்  ல்லூரியின் நிமற, குமற ள் கதரியவரும். பத்திரிம  
விைம்பரங் மை ைட்டும் மவத்து முடிவுக்கு வரக் கூடாது. 

உயர்  ல்விக்கு விண்ணப்பிக்கும் நபாது ைாணவர் ள் மவத்திருக்  நவண்டிய 
முக்கிய  ொன்றிதழ் ள்  

1. பத்தாம் வகுப்பு ைதிப்கபண் ொன்றிதழ் (Mark Sheet) 
2. பன்னிரண்டாம் வகுப்பு ைதிப்கபண் ொன்றிதழ் (Mark Sheet) 
3. ைாற்றுச் ொன்றிதழ் (Transfer Certificate) 
4. ொதிச் ொன்றிதழ் (Community Certificate) 
5. ஆதார் அமடயாை அட்மட (Aadhar card) 
6. வருைானச் ொன்றிதழ் (Income Certificate) 
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7. விமையாட்டுச் ொன்றிதழ் ள் (Sports Certificates) 
8. இருப்பிடச் ொன்றிதழ் (Nativity Certificate) 
9. முன்னாள் ராணுவத்தினரின் வாரிசுச் ொன்றிதழ் (if applicable) 
10. இலங்ம த் தமிழ் அ தி என்பதற் ான ொன்றிதழ் (if applicable) 
11. முதல் தமலமுமறப் பட்டதாரிச் ொன்றிதழ் (if applicable) 
12. ைாற்றுத்திறனாளி என்பதற் ான ொன்றிதழ் (if applicable) 

 ல்விக் டன் 

 ல்லூரியில் ைாணவர் நெர்க்ம  கபற்ற பிறந   ல்விக் டன் கபறுவதற்கு 
வங்கி ளில் விண்ணப்பிக்  முடியும். ஆனால், அதற்குத் நதமவயான 
ஆவணங் மை முன்னதா த் தயார் நிமலயில் மவத்திருக்  நவண்டும்.  

 நதசியையைாக் ப்பட்ட வங்கி ளில்  ல்விக் டன் கபறுவதற்கு 
வித்யாலட்சுமி இமணயத்தைத்தின் மூலம் விண்ணப்பிக்  நவண்டும். இதற்கு, 
வங்கிக் ணக்கு, பான் ார்டு (PanCard), ஆதார்  ார்டு (AadharCard), வருைானச் 
ொன்றிதழ் (Income Certificate) உள்ளிட்டமவ நதமவப்படும் என்று 
கொல்லுங் ள்.  

ஆசிரியர் ளுக் ான குறிப்பு ள்: 

 வகுப்பில் உள்ை அமனத்து ைாணவர் மையும் உயர் ல்வி கதாடர்பான 
த வல் மைத் திரட்ட ஊக்குவிப்பநதாடு, அமதப் பகிர நவண்டியதன் 
அவசியத்மத பற்றியும் எடுத்துச் கொல்ல நவண்டும். 

 ொன்றிதழ் மைப் கபறுவதில் ைாணவர் ளுக்கு பிரச்சிமன ள் இருந்தால், 
தகுந்த முமறயில் வழி நடத்த நவண்டும். 

   ல்விக்  டன் மை கபற எந்த வங்கி ளில் நபாய், யாமர எப்படி பார்ப்பது, 
நதமவப்படும் ஆவணங் ள் என்ன அவற்மற எப்படி திரட்டுவது என்பது 
பற்றி ைாணவர் மை வழி நடத்த நவண்டும். 

எதிர்பார்க் ப்படும் விமைவு ள் :  

 உயர்  ல்வி படிப்மப நதர்ந்கதடுப்பதற்கு முன், த வல் மை திரட்டுவதன் 
அவசியத்மத  ைாணவர் ள் உணர்ந்திருப்பார் ள்.  

 உயர்  ல்விக்கு விண்ணப்பிக்கும் நபாது மவத்திருக்  நவண்டிய முக்கிய  
ொன்றிதழ் ள் பற்றிய விவரங் மை கபற்றிருப்பார் ள். 
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5. அச்ெம் தவிர்! 

பயிற்சியின் நநாக் ங் ள்  :  

 நதர்வு நநரங் ளில் பதற்றப்பட நவண்டியதில்மல என்பமத எடுத்துமரத்து 
ைாணவர் ளுக்கு தன்னம்பிக்ம  ஊட்டுதல் 

 நதர்வு நநரங் ளில் எப்படிப் படிக்  நவண்டும் என்பமத ைாணவர் ளுக்குப் 
புரிய மவத்தல். 

 நதர்வு அமறயில் நதர்வு எழுதும்நபாது, எப்படி நடந்து க ாள்ை நவண்டும் 
என்பது குறித்து விைக்கிக் கூறுதல் 

கெயல்படுத்தும் முமற:  
 
 நதர்வு பற்றிய அச்ெங் மை ைனதில் மவத்துக் க ாண்டு நிம்ைதியா  படிக்  
முடியாது. நதர்வுக்குத் தயாராவது குறித்த சின்னச்  சின்ன நயாெமன மை 
பின்பற்றினால்  அச்ெத்மதப்  நபாக்கி வாம  சூடலாம்  என்று கூறுங் ள்.  

 உயர் ல்வி, நவமலவாய்ப்பு வழி ாட்டியில் க ாடுக் ப்பட்டுள்ை 
நயாெமன மை ைாணவர் ளிடம் பகிருங் ள்.  

 அடுத்ததா  கவற்றி ரைா த் நதர்மவ எதிர்க ாள்வது எப்படி என்பது பற்றிய 
கெய்தி மையும் உயர்  ல்வி, நவமலவாய்ப்பு வழி ாட்டியில் 
க ாடுக் ப்பட்டுள்ைபடி பகிருங் ள்  

ஆசிரியர் ளுக் ான குறிப்பு ள்: 

 பயிற்சிக்கு முன்னதா  ஆசிரியர் ள்,  உயர் ல்வி, நவமலவாய்ப்பு 
வழி ாட்டிமய நன்கு படித்திருக்  நவண்டும் .  

 நதர்மவக்  ண்டு பயப்படாைல், எந்தப் பதற்றமும் இல்லாைல் நதர்மவ 
அணுகுவது எப்படி என்பமத ைாணவர் ளுக்குக்  ற்றுத்தர நவண்டும். 

 நதர்வு நநரங் ளில் உடல் நலத்மத நபணுவதன் முக்கியத்துவத்மத 
ைாணவர் ளுக்கு எடுத்துக் கூற நவண்டும்.  

 விடாமுயற்சியும் தன்னம்பிக்ம யும் இருந்தால் கவற்றி நிச்ெயம் என்பமத 
எடுத்துக்கூறி ைாணவர் மை உற்ொ ப்படுத்த நவண்டும் 

 நதர்வு அமற நமடமுமற மை, அதற் ான  ாரணங் ளுடன் 
ைாணவர் ளுக்கு விைக்கிக் கூறி புரிய மவக்  நவண்டும். 
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எதிர்பார்க் ப்படும் விமைவு ள் 

 நதர்வு நநரங் ளில் எப்படிப் படிக்  நவண்டும் என்பது பற்றி  
ைாணவர் ளுக்குப் புரிய வரும் .  

 நதர்வு அமறயில் நதர்வு எழுதும்நபாது, எப்படி நடந்து க ாள்ை நவண்டும் 
என்பது பற்றி அறிந்து க ாள்வார் ள் .  
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6. உயர் ல்விப் படிக் ட்டு ள் 
பயிற்சியின் நநாக் ம் :  

 படிப்பதற் ான ஆர்வமும் சூழலும் இருப்பவர் ளுக்கு உயர் ல்வியில் உள்ை 
அடுத்தடுத்த நிமல மை விைக்குதல்.  

 நவமலயில் நெரவும், நெர்ந்த பிறகும்கூட, கதாழில்  ொர்ந்த திறன் வழங்கும் 
படிப்பு மைப் படிப்பது நவமலத்தகுதிமய உயர்த்தும் என்பமத அறியச் 
கெய்தல். 

செயல்படுத்தும் முலை: 
நைல்நிமலப் பள்ளி ளில் 12ஆம் வகுப்மப படித்து முடித்தபிறகு,  

 ல்லூரி ளில் நெர்ந்து இைநிமலப் பட்டப் படிப்மபப் படித்து ஏதாவது பட்டம் 
கபற்றநதாடு படிப்பு நின்றுவிடுவதில்மல. படிப்பு என்பது கதாடர்ச்சியானது 
என்பமத ைாணவர் ளுக்கு விைக்  நவண்டும் .   

 இைநிமலப் பட்டப்படிப்மப  முடித்தவர் ள்,  முதுநிமலப் பட்டப்படிப்பில் 
அல்லது  முதுநிமலப் பட்டயப்படிப்பில் நெரலாம்.  

 நீங் ள் விரும்பும் நவமலயில் நெருவதற்கு ஏற்ற வம யில் பி.எட், பி.எல் 
நபான்ற ைற்கறாரு இைநிமலப் படிப்பு ளில் நெரலாம். 

 முதுநிமலப் பட்டப்படிப்மப முடித்தவர் ள், எம்.பில் படிப்பிநலா அல்லது 
பிஎச்.டி ஆய்வுப் படிப்பிநலா நெரலாம். 

 பிஎச்.டி ஆய்மவ முடித்து நவமலயில் நெர்ந்தவர் ள்,  முதுமுமனவர் 
பட்டத்துக் ா  ஆய்வில் ஈடுபடலாம் .  

 டிப்ைநைா படித்தவர் ள்,  பட்டப் படிப்பு ளில் நெர்ந்து தங் ைது தகுதிமய 
உயர்த்திக் க ாள்ைலாம்.    

 முதுநிமல பட்டயப் (Diploma) படிப்பில் நெரலாம்.  கதாழில் திறன் 
பயிற்சி மையும்  கபறலாம்.  

  உடனடியா  நவமலக்குப் நபா  நவண்டிய சூழலில் இருப்பவர் ள் 
நவமல பார்த்துக் க ாண்நட  படிப்பதற் ான வாய்ப்பு ள் இருப்பமதயும் 
குறிப்பிடுங் ள்.  

  ல்லூரி ளில் விரிவுமரயாைரா  ஆவதற்கு ஆய்வுப்படிப்மப 
நைற்க ாள்ை நவண்டும்.  அரசுக்  ல்வி நிறுவனங் ளில் முதுநிமலப் 
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பட்டப்படிப்பு ளுக்குக்  ட்டணம் குமறவு.  ல்வி உதவித் கதாம  
வாய்ப்பு ளும் உண்டு என்ற த வல் மையும் பகிர்ந்து க ாள்ளுங் ள் .   

முதுநிமலப் படிப்பு ளில் நெருவதற் ான நுமழவுத்நதர்வு ள்- 

 தமிழ்நாடு கபாது நுமழவுத் நதர்வு   (Tamil Nadu Common Entrance Test –
TANCET) 

 ந ட் நதர்வு   (Graduate Aptitude Test in Engineering – GATE) 
 கபாது நுமழவுத் நதர்வு - ந ட்  ( Common Admission Test – CAT) 
 முதுநிமல நீட் நுமழவுத் நதர்வு     (National Eligibility- cum- Entrance 

Test -NEET PG )  
 நைட் நுமழவுத்நதர்வு  (Management Aptitude Test - MAT ) 
 சிநைட் கபாது நுமழவுத் நதர்வு   (Common Management Admission Test – 

CMAT) 
 முதுநிமல ெட்டப் படிப்பில் நெருவதற் ான கபாது நுமழவுத் நதர்வு 

 (Common-Law Admission Test for Postgraduate  - CLAT PG) 
 
ஆசிரியர் ளுக் ான குறிப்பு ள் 

 ைாணவர் ளின் ஆர்வத்மதக்  ண்டறிந்து அவர் ள்  ல்வி என்ை ஏணியில் 
அடுத்தடுத்த படி ளில் ஏறுவதற்கு உள்ை பல்நவறு வாய்ப்பு மை விைக்கிக் 
கூற நவண்டும். 

 குடும்பச் சூழல்  ாரணைா , பள்ளிப் படிப்மப முடித்தவுடன் நவமலக்குப் 
நபா  நநரிடும் ைாணவர் ளுக்கு, நவமலபார்த்துக் க ாண்நட படிக்  
முடியும், பார்க்கும் நவமலயில் தன் நிமலமய உயர்த்திக் க ாள்ை உள்ை 
படிப்பு ள் பற்றியும் கூறி உற்ொ ப்படுத்த நவண்டும்.  

 ஆணா  இருந்தாலும், கபண்ணா  இருந்தாலும் வாய்ப்புள்நைார் நைலும், 
நைலும் படிக்  நவண்டும் என்று நம்பிக்ம யூட்ட  நவண்டும். 

 ைாணவர் ளுடன் நெர்ந்து இமணய தைத்திலிருந்து உயர் ல்விமய நைலும், 
நைலும் கதாடர உள்ை வாய்ப்பு மைத் நதடித் தர நவண்டும் 

 
  

https://www.successcds.net/MedicalEntranceExam/NEET/nbe-neet-pg-entrance-test-online-cbt-notification.html
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எதிர்பார்க் ப்படும் விமைவு :  
 படிப்பதற் ான ஆர்வமும் சூழலும் இருப்பவர் ள்,  உயர் ல்வியில் உள்ை 
அடுத்தடுத்த நிமல மை அறிந்து க ாள்வார் ள் .  

 நவமலயில் நெரவும், நெர்ந்த பிறகும்கூட, கதாழில்  ொர்ந்த திறன் வழங்கும் 
படிப்பு மைப் படித்து  நவமலத்தகுதிமய உயர்த்திக் க ாள்ை முடியும் 
என்பமதப்  புரிந்து க ாள்வார் ள் . 
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7.  உயர் ல்விப் படிப்பிற் ான  ைாற்றுவழி ள் 
பயிற்சியின் நநாக் ம் :  

 படிப்மபத் கதாடர நிமனப்பவர் ளுக்கு கதாமலநிமலக்  ல்வி எப்படித் 
தீர்வாகும் என்பமதப் புரிய மவத்தல் 

 அங்கீ ரிக் ப்பட்ட கதாமலநிமலக்  ல்வி பற்றிய நம்பிக்ம மய 
ஏற்படுத்துதல் 

 கதாமலநிமலக்  ல்வி, தகுதிமயயும் திறமனயும் நைம்படுத்தப் பயன்படும் 
என்பமதப் புரிய மவத்தல் 

செயல்படுத்தும் முலை: 
 நம்மிமடநய பல்நவறு சூழலில் உள்ை  ைாணவர் ள் இருக்கிறார் ள். 
குடும்பப் கபாருைாதாரச் சூழ்நிமல  ாரணைா , பள்ளிப்படிப்மப நிமறவு 
கெய்தவுடநனநய  ல்லூரி ளில் உயர் ல்விமயத் கதாடர முடியாைல் உடனடியா  
நவமலக்குச் கெல்ல நவண்டிய  ட்டாயத்தில் சிலர்  இருக் லாம். இவர் ளின்  
உயர் ல்வி தா த்மதத் தீர்த்துக்க ாள்ை கதாமலநிமலக்  ல்வி ஒரு ைாற்றுப் 
பாமதமயத் திறந்துவிட்டிருக்கிறது என்று  உயர் ல்விப் படிப்பிற் ான 
கதாமலநிமலக்  ல்வி பற்றி அறிமு ப்படுத்தி அமனத்து த வல் மையும் 
அளித்து நம்பிக்ம  ஊட்டவும் .  
 
 நம் நாட்டில் இந்திரா ாந்தி நதசியத் திறந்தநிமலப் பல் மலக் ழ ம் உள்பட  
14 திறந்தநிமலப் பல் மலக் ழ ங் ளிலும், நாடு முழுவதும் உள்ை பல்நவறு 
பல் மலக் ழ ங் ளிலும் கதாமலநிலைக்  ல்விப் படிப்பு மைப் படிக் லாம். 
1,600க்கும் அதி ைான படிப்பு மைத் கதாமலநிமலக்  ல்வி மூலம் படிக்  
வாய்ப்பு ள் உள்ைன என்று கொல்லவும் .  
 
கதாமலநிமலக்  ல்வி படிக்  விரும்பும்   ைாணவர் ள் கீழ்க் ண்டவற்மற பற்றி 
 வனத்தில் க ாள்ை நவண்டும் என்று கொல்லுங் ள்  

 எந்தக்  ல்வி நிறுவனம் நடத்தும் கதாமலநிமல படிப்பா  இருந்தாலும் ெரி, 
அந்தப் படிப்பிற்குத் கதாமலநிமலக்  ல்விக் குழுைத்தின் அங்கீ ாரம் 
கிமடத்திருக்கிறதா? எனப் பார்க்  நவண்டியது அவசியம்.  
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 இைநிமலப் பட்டப்படிப்மப முடிக் ாைல் நநரடியா  முதுநிமலப் 
பட்டப்படிப்மபப் படிப்பநதா அல்லது பிைஸ் டூ படிக் ாைல் இைநிமல அல்லது 
முதுநிமலப் படிப்மப படிப்பது அரசு நவமல ளில் நெர உதவாது.  

 பத்தாம் வகுப்மப முடித்துவிட்டு +2 படிப்மப முடித்த ைாணவர் ள், 
இைநிமலப் பட்டப்படிப்பு மை முடித்த பிறகுதான் முதுநிமலப் படிப்மபப் 
படிக் நவண்டும். அப்நபாதுதான் அரசு நவமல ளில் நெர முடியும் என்பமத 
ைாணவர் ள்  வனத்தில் க ாள்ைநவண்டும்.  

 கதாமலநிமலக்  ல்வி மூலம் சில கதாழிற்படிப்பு ளும் நடத்தப்படுகின்றன. 
அதுநபான்ற படிப்பு ளுக்குச் கெய்முமறப் பயிற்சி எந்த அைவுக்கு 
வழங் ப்படுகிறது? என்பமதயும், அதற் ா ப் பயிற்சி அளிக்கும் 
நிறுவனங் ள் தரைானமவயா? என்பமதயும்  வனத்தில் 
க ாள்ைநவண்டும்.  

 தற்நபாது இமணயவழிப் (Online) படிப்பு ளும் முக்கியத்துவம் கபறத் 
கதாடங்கியுள்ைன. ஆனால் அமத வழங்கும்  ல்வி நிறுவனத்தின் 
தரத்மதயும், அது அங்கீ ரிக் ப்பட்டதா? என்பமதயும்  வனத்தில் 
க ாள்ைநவண்டியது அவசியம். 

 எந்தப் படிப்பிலும் நெர விரும்பாத ைாணவர் ள், தமிழ்நாடு திறன் நைம்பாட்டுக் 
 ழ ம் நடத்தும் நவமலவாய்ப்புடன் கூடிய திறன் மைப்கபறும் இலவெப் 
பயிற்சி வகுப்பு ளில் நெரலாம்.   

 ல்லூரி ைாணவர் ளும் டிப்ைநைா படிக் லாம்! 
 பல் மலக் ழ  ைானியக் குழு ைற்றும் கதாமலநிமலக்  ல்விக் குழுை 
அறிவிக்ம யின்படி,  ல்லூரி ளில் நெர்ந்து வழக் ைான பட்டப்படிப்பு ளில் 
நெர்ந்து படிக்கும் ைாணவர் ள் அந்தந்தக்  ால ட்டத்தில் கதாமலநிமலக்  ல்வி 
மூலம் பட்டயப் (Diploma) படிப்மபயும் படிக்  அனுைதிக் ப்படுகிறார் ள்.  
ஆசிரியர் ளுக் ான குறிப்பு ள் 

 கதாமலநிமலக்  ல்வி பற்றி ைாணவர் ள் ைனதில் இருக் க்கூடிய 
தவறான எண்ணங் மைப் நபாக்  நவண்டும்.  

 ஒரு நவமலயில் அைர்ந்துவிட்டாலும், படிப்பு தா த்மத விட 
நவண்டியதில்மல. கதாமலநிமலக்  ல்வியில்  ற்றமலத் கதாடரலாம் 
என்று ஊக் ப்படுத்த நவண்டும். 
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 ைாணவர் ள் உதவி ந ாரும்நபாது, கதாமலநிமலக்  ல்விமய அளிக்கும் 
 ல்வி நிறுவனங் ள் பற்றிய த வல் மைத் திரட்ட உதவ நவண்டும்.  

 படிப்பிற்கு வயது ஒரு தமடயல்ல என்பமதப் புரிய மவக்  நவண்டும். 
 

எதிர்பார்க் ப்படும் விமைவு :  

 படிப்மபத் கதாடர நிமனப்பவர் ள்,  கதாமலநிமலக்  ல்வி எப்படித் 
தீர்வாகும் என்பமதப் புரிந்து க ாண்டிருப்பார் ள் . 

 கதாமலநிமலக்  ல்வி, தகுதிமயயும் திறமனயும் நைம்படுத்தப் பயன்படும் 
என்பமதப் புரிந்து க ாள்வார் ள் .  
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வேலைோய்ப்பு ேழிகாட்டி 

1. நவமல உலம ப் புரிந்துக ாள்ளுதல் 
பயிற்சியின் நநாக் ங் ள் :  

 நவமல ொர்ந்த உல ம் கெயல்படும் விதத்மத ைாணவர் ளுக்கு 
விைக்குதல்  

 நவமலக்கு உரிய தகுதிமயயும் திறமைமயயும் வைர்த்துக் க ாள்ை 
நவண்டியதன் அவசியம் பற்றி கதளிவுபடுத்துதல் . 

செயல்படுத்தும் முலை:   
 பள்ளியில் படித்து முடிக்கும் ைாணவர் ள், குறிப்பிட்ட  நவமலயில் 
நெரநவண்டும் என்ற நநாக் த்துடன் அதற் ான உயர் ல்விமயத் நதர்வு 
கெய்வார் ள். சிலர் தாங் ள் விரும்பிய படிப்பு ளில் நெர்ந்து படித்து, பிறகு அந்தப் 
படிப்புக்கு ஏற்ற நவமலமயத் நதடுவார் ள்.  

 எது எப்படி இருந்தாலும்  ல்வித்தகுதி, திறமை ளின் அடிப்பமடயிநலநய 
நவமலவாய்ப்பு கிமடக்கும் என்பமத ைாணவர் ள் புரிந்து க ாள்ை நவண்டும் 
என்று விைக்  நவண்டும் . கதாடர்ச்சியா  கீழ்க் ண்ட த வல் மையும் பகிர 
நவண்டும்  

நவமல எங்கு கிமடக்கும்? 
 அரசுத்துமற ள்  
 கபாதுத்துமற நிறுவனங் ள் 
 தனியார் நிறுவனங் ள் 
 சுயகதாழில் 
 இதரப் பணி ள் 

 
நவமலமயத் நதர்வு கெய்யும்நபாது  வனத்தில் க ாள்ை நவண்டியமவ குறித்து 
விைக்குங் ள் :  

 விருப்பம், திறமை, ஊதியம், பணிச்சூழல், அடுத்த ட்ட வைர்ச்சிக் ான 
வாய்ப்பு நபான்றவற்மற ைனதில்க ாண்டு, இந்த நவமல நைக்குப் 
கபாருத்தைானதா? இல்மலயா? என்பது குறித்துச் சிந்தித்து முடிகவடுக்  
நவண்டும். 

 நவமலக்கு நதமவப்படும் திறன் மை வைர்த்துக் க ாள்ை நவண்டும்.  
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 முதலில் நைக்கு விரும்பிய நவமல கிமடக் ாைல் நபா லாம். கிமடத்த 
நவமலமயத் தற்நபாமதக்கு ஏற்றுக்க ாண்டு, விரும்பிய நவமலக்கு உரிய 
தகுதிமய வைர்த்துக்க ாண்டு, கதாடர்ந்து முயற்சி கெய்யலாம். 

 நவமலமயத் நதர்வு கெய்வதில் அறம் ொர்ந்த பண்பு ளுக்கு முக்கியத்துவம் 
க ாடுக் நவண்டும். தனி ைனிதருக்ந ா, ெமூ த்திற்ந ா பாதிப்பு அளிக்கும் 
எந்த ஒரு பணிமயயும் நதர்வு கெய்யக்கூடாது என்பமதயும்  வனத்தில் 
க ாள்ை நவண்டும்.  

ஆசிரியர் ளுக் ான குறிப்பு ள் 

 நவமலவாய்ப்பு வழங்கும் பல்நவறு நிறுவனங் ள் பற்றி விைக்கிக் கூற 
நவண்டும்.  

 நவமல வாய்ப்பு குறித்த த வல் மை எப்படிகயல்லாம் நதடலாம் என 
கெயல்தாள் மை பயிற்சி கெய்ய  மவத்து விைக்  நவண்டும்  

 வேலை ேழங்கும் நிறுவனங் மை எப்படி எல்லாம் கதாடர்பு க ாள்வது 
என்பது பற்றி கெயல்தாள் மை பயிற்சி கெய்ய  மவத்து விைக்  நவண்டும்  

 எந்த நவமலயில் நெருவதா  இருந்தாலும் அந்த நவமலக்கு உரிய 
தகுதிமயயும் திறமைமயயும் வைர்த்துக் க ாள்ை நவண்டியதன் அவசியம் 
குறித்து ைாணவர் ள் புரிந்து க ாள்ை உதவ நவண்டும். 

 நவமலயில் அறம் ொர்ந்த பண்பு ளுக்கு முக்கியத்துவம் 
க ாடுக் நவண்டும் என்பமத  வலியுறுத்த நவண்டும்  

எதிர்பார்க் ப்படும் விமைவு ள் 

 நவமல ொர்ந்த உல ம் கெயல்படும் விதம்  பற்றி ைாணவர் ளுக்கு ஓர் 
அறிமு ம் கிமடத்திருக்கும்   

 தான் விரும்பும்  நவமலக்கு உரிய தகுதிமயயும் திறமைமயயும் வைர்த்துக் 
க ாள்ை நவண்டியதன் அவசியம் பற்றி ைாணவர் ள் உணர்ந்து 
க ாள்வார் ள் . 
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2.  நவமல குறித்த  ண்நணாட்டம் 

பயிற்சியின் நநாக் ங் ள்: 

 நம்முமடய திறன் ள், குணங் ள் , நதமவ ள் இவற்றின் அடிப்பமடயில் 
நம் நவமலமய நதர்ந்கதடுப்பது எப்படி என்று ைாணவர் மை அறிய 
கெய்தல். 

 நவமலக்கு நதமவப்படும் தகுதி ள் , திறன் ள்  பற்றி 
கதளிவுபடுத்துதல்.  

செயல்படுத்தும் முலை: 
       உமழக்  தயாரா  இருப்பவர் ளுக்கு, அவர் மை சுற்றி ஏராைைான  
நவமல ள்  ாத்துக் கிடக்கின்றன என்று அமர்லேத் கதாடங்குங் ள்.  
பிறகு கீழ்க் ண்ட த வல் மைப் பகிருங் ள்.   
நாம் கெய்யும் நவமல மை இரண்டு வம  ைா ப் பிரிக் லாம் 

 மூமைத்திறன் ொர்ந்த நவமல ள்  
 உடல்உமழப்பு ொர்ந்த நவமல ள்  
நைது  விருப்பத்திற்கும் படிப்பிற்கும் திறமைக்கும் ஏற்றவம யில் இந்த 
நவமல மைத் நதர்வு கெய்து க ாள்ைலாம்.  
நவமல நதடுபவர் மை மூன்று வம யினரா ப்  பிரிக் லாம்.  

 எந்த நவமலயா  இருந்தாலும் உமழத்து  பிமழத்துக் 
க ாள்நவன் என்பவர் ளும் உண்டு.   

 இந்த ைாதிரியான நவமலமயத் நதடுகிநறன்; என் 
திறமைக்ந ற்ற தரைான நவமலமயப் கபற்நற தீருநவன் என்று 
உறுதிநயாடு கெயல்படுபவர் ளும் உண்டு.  

 நான் ஏன் ைற்றவர் ளிடம் நபாய் ஏன் நவமல கெய்ய நவண்டும்? 
சுயைா த் கதாழில் கதாடங்கி நடத்தினால், நாமும் நவமல 
கெய்யலாம் .  ைற்றவர் ளுக்கும் நவமல க ாடுக் லாம் என்று 
நிமனப்பவர் ளும் இருக்கிறார் ள். 
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எந்த நவமல எனக்கு ஏற்ற நவமல  என்பமத முடிவு கெய்ய கீழ்க் ண்ட 
ந ள்வி மை உங் மை நீங் நை ந ட்டுக் க ாள்ளுங் ள் என்று 
ைாணவர் மை வழி நடத்தலாம் . 
எனக்குப் பிடித்த விஷயங் ள் : நாம் நம் நவமலப் பற்றியும் மகிழ்ச்சியாக 
உணர நவண்டுகைன்றல், அது நம்முமடய ஒரு பகுதியாகிவிட்ட நைக்கு 
பிடித்த விஷயங் ளின் நீட்சியா  இருந்தால் அமத நாம் விரும்பிச் 
கெய்யலாம். 
  ஒருவருக்கு எல்வைாருடனும் நபெப் பிடிக்கும் என்றால், அவர் 
பலருடன் நபசுகின்ற ஒரு நவமலமயத் நதர்ந்கதடுக் லாம்.  

  ைணிக் ணக் ா  கபாறுமையா  ஓரிடத்திநலநய இருந்து 
நவமலபார்க்   விரும்புபவரா. 

 பல இடங் ளுக்கும் கென்று நவமல பார்க்  விரும்புபவரா? 
1. நைக் ான நல்ல கபாழுது நபாக்கு / இலளப்பாைல் விஷயங் மை தக்  
மவக்கும்படியான நவமலமய நாம் நதர்ந்கதடுக்  முடியவில்மல 
என்றால், ஏநதா ஒரு   ட்டத்தில் நாம் நவமலலயப் பற்றி ைன 
அழுத்தத்மத உணரக்கூடும். இது பற்றியும் நயாசிக்  நவண்டும் 
என்று கொல்லுங் ள் .  

2. என்னுமடய திறன் ள் : 
கதாழில் ொர்ந்தமவ 1: ஒரு குறிப்பிட்ட நவமலமய கெய்வதற் ான கதாழில் 
நுட்ப அறிவு ,நவமலக்கு நதமவப்படும் கதாழில் ொர்ந்த திறன் ள்  
வாழ்க்ம த் திறன் ொர்ந்தமவ 2: நாம் பார்க்கும் கதாழில் ொர்ந்து,  ைக் மை 
ம யாை, கதாழிலில் வரும் பிரச்சிமன ளுக்கு ஈடுக ாடுக் , நம்  ைன 
உணர்வு மை ம யாை வாழ்க்ம த் திறன் ள் நதமவப்படுகின்ைன.  
கதாழில் திறனும்  வாழ்க்ம த் திறனும்  இமணயும் நபாதுதான் வேலையில் 
நன்கு பிர ாசிக்  முடியும்.  
நீங் ள் யார், உங் ள்  பண்பு ள், திறன் ள், நதமவ ள் – இவற்றின் 
அடிப்பமடயில் உங் ள் நவமலமயத் நதர்ந்கதடுக்  நவண்டுகைன்று 
கொல்லுங் ள்.   
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ஆசிரியர் ளுக் ான குறிப்பு ள் 
 நாம் ஏற் னநவ SWOC முமறப்படி நம்மை அறிவது பற்றிய முமறமய 
 ற்றிருக்கிநறாம். நைக் ான நவமலமய நதர்ந்கதடுப்பதற்கு இந்த 
முமறமயப் பயன்படுத்தலாம் என்று கூறி, கெய்து  ாட்டி வழி நடத்த 
நவண்டும். 

 நவமல பற்றிய  ண்நணாட்டத்மத விைக்கி தன் தகுதி மை (பண்பு, 
திறன், நம் வாழ்வின் நதமவ ) – இவற்மற நைம்படுத்திக் க ாள்வதன் 
அவசியத்மத எடுத்துக் கூற நவண்டும். 

    எதிர் பார்க் ப்படும் விமைவு ள் 
 தங் ளுமடய  திறன் ள்,  குணங் ள், நதமவ ள்  இவற்றின் அடிப்பமடயில்  
நவமலமய நதர்ந்கதடுக்  நவண்டும் என்பமத  ைாணவர் ள் அறிந்து 
க ாள்வார் ள் . 

 நவமலக்கு நதமவப்படும் தகுதி ள், திறன் ள்  பற்றியும் கதரிந்து 
க ாள்வார் ள் .  
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3.  நவமல ொர்ந்த நம்பிக்ம  ள் 

பயிற்சியின்  நநாக் ம் 

 நவமல ொர்ந்த நம்பிக்ம  ள் எங்கிருந்து வருகின்றன என்பமத 
ைாணவர் ளுக்கு விைக்குதல்  

செயல்படுத்தும் முலை:   
 நவமல குறித்த நைது  நம்பிக்ம  ள் எப்படி உருவாகின்றான 
என்பமத  ைாணவர் ளுக்கு விைக்  நவண்டும் .  

 கபற்நறார், குடும்பம், ெமூ த்தின் மூலம்  இமவ உருவாகின்றான.   
சில நம்பிக்ம  ள் நநர்ைமறயானமவ. சில நம்பிக்ம  ள் 
எதிர்ைமறயானமவ. இவற்றில் எமவ ெரியானமவ என்ற  புரிதல் 
ைாணவர் ளுக்குத் நதமவ என்று கொல்லவும் .  

 அமனவருக்கும் ெைவாய்ப்பு ள் கிமடக்  நவண்டும் என்பமத நைது 
அரசியலமைப்புச் ெட்டம் உறுதி கெய்துள்ைது. ெமூ நீதியும் அதற்கு 
உத்தரவாதம் அளித்துள்ைது. தகுதியும் திறமையும் இருந்தால், எந்த 
நவமலயிலும் நெரலாம் என்பமதப் புரிந்துக ாள்ை நவண்டும். ொதி, 
ைதம், இனம், பாலினம் ஆகியவற்மறக்  ாரணம்  ாட்டி யாருக்கும் 
எந்த நவமலமயயும் ைறுத்துவிட முடியாது என்று வலியுறுத்தி 
கொல்லி அவர் மை ஊக் ப்படுத்துங் ள் .  

ஆசிரியர் ளுக் ான குறிப்பு ள் 

 தகுதியும் திறமையும் இருந்தால் யாரும் எந்த நவமலயிலுை நெரலாம் 
என்பமத ைாணவர் ளுக்குப் புரிய மவக்  நவண்டும். 

 ொதி, ைதம், இனம், பாலினம் நபான்றவற்மறக்  ாரணம்  ாட்டி யாருக்கும் 
எந்த நவமலமயயும் ைறுத்துவிட முடியாது என்பமத ைாணவர் ளுக்கு 
விைக்கிக் கூற நவண்டும்.  

எதிர் பார்க் ப்படும் விமைவு ள் 

 நவமல ொர்ந்த நம்பிக்ம  ள் நைக்குள் எப்படி விமதக் ப்படுகின்றன 
என்பமத ைாணவர் ள் கதரிந்து க ாள்வார் ள்   
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4. நவமலவாய்ப்புத் த வல் ள் 

பயிற்சியின் நநாக் ங் ள்  :  

 நவமலவாய்ப்பு கதாடர்பான த வல் மைச் நெ ரிக்கக்   ற்றுத் தருதல்  
 நவமலவாய்ப்புத் த வல் மை ைதிப்பீடு கெய்ேதற்குச்  கொல்லித் தருதல்  

செயல்படுத்தும் முலை:   
எந்த நவமலயில் நெருவதா  இருந்தாலும், அந்த நவமலக்கு உரிய 

தகுதி ளும் திறமை ளும் நதமவ. படிக்கும்  ாலத்தில் நன்றா ப் 
படிக் நவண்டும். உங் ைது திறன் மை வைர்த்துக் க ாள்ை நவண்டும்.   
தகுதி ள் அடிப்பமடயில்தான் நவமலக்குத் நதர்வு கெய்யப்படுநவாம் என்பமத 
ைாணவர் ளுக்கு எடுத்துச் கொல்ல நவண்டும் .  

அரசுத் துமற ளிலும்,  தனியார் துமற ளிலும் பல்நவறு நவமலவாய்ப்பு ள் 
உள்ைன. அரசுப்பணியில் நவமல கெய்வதற்கு அரசுப் பணியாைர் நதர்வாமணயம் 
மூலம் நவமலக்குத் நதர்வு கெய்யப்படுகிறார் ள் என்று கொல்லுங் ள் .  

திறமை வாய்ந்த ைாணவர் மைத் தங் ைது நிறுவனத்திற்கு வைா  
நநர் ாணல் (Campus Interview) மூலம்  கபரிய நிறுவனங் ள் நதர்வு 
கெய்கின்றன.  

தனியார் நிறுவனங் ளில் நவமலக்கு ஆட் மைத் நதர்வுகெய்வது குறித்த 
அறிவிப்பு ள், பத்திரிம  ளிலும் இமணயத்தைத்திலும் கவளியிடப்படுகின்றன. 
அரசுத்துமற ொர்ந்த சில நவமல ளுக்கு, ைாவட்ட நவமலவாய்ப்பு 
அலுவல ங் ளில் நவமல நவண்டிப் பதிவு கெய்துள்ைவர் ள், வரிமெப்படி 
அமழக் ப்படுவார் ள். அதற் ா , நவமலவாய்ப்பு அலுவல ங் ளிலும் தங் ைது 
விவரங் மைப் பதிவுகெய்ய நவண்டியது அவசியம் என்று கொல்லுங் ள்.  

நவமலவாய்ப்புத் த வல் மை எங்ந  கபறலாம் என்பது குறித்த கெய்தி மை 
பகிர்ந்து க ாள்ளுங் ள்  

 நவமலவாய்ப்பு ைற்றும் பயிற்சித்துமற , அயல்நாட்டு நவமலவாய்ப்பு நிறுவனம்,  
தமிழ்நாடு தனியார் நவமலவாய்ப்பு இமணயம்,  தமிழ்நாடு திறன் நைம்பாட்டுக் 
 ழ ம் நடத்தும் இலவெப்பயிற்சி ,  கதாழில் நிறுவனங் ளில் உதவித்கதாம யுடன் 
பயிற்சி, ஐஏஎஸ் நதர்வு அரசு இலவெப் பயிற்சி. 
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கைய்நி ர்  ற்றல் இமணயத் தைம் 

     பல்நவறு நபாட்டித் நதர்வு ளுக் ான பாடக்குறிப்பு மை வழங்கும் தமிழ  
அரசின் இமணய தைங் ள் 

 தமிழ்நாடு அரசுப் பணியாைர் நதர்வாமணயம் 

 தமிழ்நாடு சீருமடப் பணியாைர் நதர்வாமணயம் 

 வங்கிப் பணியாைர் நதர்வு நிறுவனம் 

ஆசிரியர் ளுக் ான குறிப்பு ள் 

 நவமலவாய்ப்புத் த வல் ள் அடங்கிய நவமலவாய்ப்பு இதழ் மை 
அறிமு ப்படுத்த நவண்டும். 

 இமணயதைம் மூலம் நவமலவாய்ப்புத் த வல் மைப் கபறுவது குறித்து 
பயிற்சி அளிக்  நவண்டும். 

 நவமலவாய்ப்புக்கு ஏற்ற திறன் மைப் கபறுவதற்கு பயிற்சி அளிக்கும் 
நிறுவனங் மை அறிமு ப்படுத்த நவண்டும். 

எதிர்பார்க் ப்படும் விமைவு ள் 

 நவமலவாய்ப்பு கதாடர்பான த வல் மை எப்படி நெ ரிப்பது என்பமத 
புரிந்து க ாள்வார் ள்   

 நவமலவாய்ப்புத் த வல் மை ைதிப்பீடு கெய்ய  நவண்டும் என்பமத 
உணர்ந்திருப்பார் ள்   

 

  



 

29 
 

5. நவமலவாய்ப்மபப் கபறுவதற் ான முன்தயாரிப்பு ள் 

பயிற்சியின் நநாக் ங் ள்  :  

 நவமல நாடுபவர் ளிடம் கதாழில் நிறுவனங் ளின் எதிர்பார்ப்பு குறித்த 
புரிதமல உருவாக்குதல் 

 நவமலவாய்ப்மப கபறுவதற் ான முன்தயாரிப்பு ள் ( சுய விவரக் குறிப்பு 
தயாரிப்பது , வைா  நநர் ாணமல சிறப்பா   எதிர் க ாள்வது) பற்றி 
விைக்குதல்  

 செயல்படுத்தும் முலை:   
 நவமலவாய்ப்மபத் நதடுபவர் ளுக்கு முதலில் நதமவ தன்னம்பிக்ம , 
தன்மனப் பற்றிய சுயைதிப்பீடு, அடுத்தது விடா முயற்சி. கவற்றிக்குக் குறுக்கு 
வழி ள் கிமடயாது என்பமதப் புரிந்து க ாள்ை நவண்டும் என்று ைாணவர் ளிடம் 
கொல்ல நவண்டும் . 
உயர்  ல்வி, நவமல வாய்ப்பு வழி ாட்டியின் உதவியுடன் கீழ்க் ண்ட த வல் மை 
பற்றி ஆசிரியர் ள் ைாணவர் ளுக்கு விைக்  நவண்டும் . 

 நவமலநாடுபவர் ளிடம் கதாழில் நிறுவனங் ளின் எதிர்பார்ப்பு பற்றி 
விைக்  நவண்டும்  

 தன் விவரக் குறிப்மப எப்படி தயாரிக்  நவண்டும் என்று விைக்குங் ள்   
  வைா  நநர் ாணமல எதிர்க ாள்ைத் நதமவப்படும் கெயல்பாடு மை 
ைாணவர் ளுக்கு விைக்குங் ள்  

ஆசிரியர் ளுக் ான குறிப்பு ள் 

 நவமல கபறுவதற்கு ைாணவர் ள் கெய்ய நவண்டிய முயற்சி மை 
விைக்கிக் கூற நவண்டும்.  

 நவமலவாய்ப்மபத் நதடுபவர் ளுக்கு முதலில் நதமவ தன்னம்பிக்ம  
என்பமத ைாணவர் ளுக்குப் புரிய மவக்  நவண்டும். 

 கதாழில் நிறுவனங் ளின் எதிர்பார்ப்பு ளுக்கு, நவமலவாய்ப்புக்கு ஏற்ற 
தகுதி மை வைர்த்துக் க ாள்ை உதவ நவண்டும். 
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எதிர்பார்க் ப்படும் விமைவு ள் 

 நவமலவாய்ப்மப கபறுவதற் ான முன்தயாரிப்பு ள் (சுய விவரக் குறிப்பு 
தயாரிப்பது, வைா  நநர் ாணமல சிறப்பா   எதிர் க ாள்வது) பற்றி 
அறிந்திருப்பார் ள்  
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6. நபாட்டித் நதர்வு ளுக்குத் தயாராகுதல் 
பயிற்சியின் நநாக் ங் ள்  :  

 நவமலவாய்ப்பு மைப் கபறுவதற்கு நபாட்டித் நதர்வு மைப் பற்றிய 
த வல் மைப்  பகிர்தல் . 

 நபாட்டித் நதர்வு ளுக்கு எப்படித் தயாரா  நவண்டும் என்பமதத் கதளிவு 
படுத்துதல்  

    செயல்படுத்தும் முலை:   
 பல்நவறு அரசுத்துமற ளில் பல்நவறு பணி ளுக்குப் நபாட்டித் நதர்வு ள் 
நடத்தப்படுகின்றன. நவமலக்கு எத்தமன  ாலி இடங் ள் இருக்கின்றநவா 
அத்தமன இடங் ளுக்கு ைட்டுநை தகுதியுமடயவர் ள் நதர்வு 
கெய்யப்படுவார் ள். இந்தத் நதர்வில் ஒவ்கவாரு ைதிப்கபண் ளும் 
முக்கியைானமவ என்று நபாட்டித் நதர்வு ள் பற்றி ைாணவர் ளுக்கு 
விைக்கிச் கொல்லுங் ள்.  

உயர் ல்வி, நவமலவாய்ப்பு வழி ாட்டியின் உதவியுடன் கீழ்க் ண்ட 
த வல் மை பற்றி ைாணவர் ளுக்கு ஆசிரியர் ள் விைக்  நவண்டும் .  
  நபாட்டித் நதர்வு எழுதுபவர் ள்  வனிக்  நவண்டியமவ  
 நநர்மு த் நதர்மவ எப்படி எதிர் க ாள்வது?  

அரசுப் பணி ளுக் ான நபாட்டித் நதர்வு ள் நடத்தும் அமைப்பு ள் பற்றிய 
விவரங் மையும் பகிர்ந்து க ாள்ளுங் ள்  

 தமிழ்நாடு அரசுப் பணியாைர் நதர்வாமணயம் 
Tamilnadu Public Service Commsission - TNPSC 

 தமிழ்நாடு சீருமடப் பணியாைர் நதர்வு வாரியம் 
Tamilnadu Uniform Services Recruitment Board 

 ைத்திய அரசுப் பணியாைர் நதர்வு வாரியம்  Union Public Service Commission 
- UPSC 

 பணியாைர் நதர்வு ஆமணயம்  Staff Selection  Commission -  SSC 
 ரயில்நவ நதர்வு வாரியம்  Railway Recruitment Board  
 இந்திய ராணுவம்  Indian Army 
 இந்தியக்   டற்பமட Indian Navy 
 இந்திய விைானப்பமட India Air Force 
 இந்தியக்   டநலாரக் ாவல் பமட Indian Coastal Guard 
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 ைத்திய ரிெர்வ் நபாலீஸ் பமட   Central Reserve Police Force 
 இந்திய தபால் துமற  Indian Postal Department 

 
தமிழ்நாடு அரசுப் பணியாைர் நதர்வு ள் குறித்து விவரங் ள் அறிவதற்கு, தமிழ்நாடு 
அரசுப் பணியாைர் நதர்வாமணய அலுவலத்மத நநரில் அல்லது 1800 419 0958 
என்ற  ட்டணமில்லா கதாமலநபசி எண் மூலம் அமனத்து நவமலநாட் ளிலும் 
 ாமல 10 ைணி முதல் 5.45 வமர கதாடர்பு க ாள்ைலாம் என்ற த வமல 
பகிருங் ள் . 
ஆசிரியர் ளுக் ான குறிப்பு ள் 

 நபாட்டித் நதர்வு ளின் முக்கியத்துவத்மத ைாணவர் ளுக்குப் புரிய மவக்  
நவண்டும் . 

 பல்நவறு நபாட்டித் நதர்வு ள் குறித்து ைாணவர் ளுக்கு விைக்கிக் கூற 
நவண்டும் . இமவ பற்றிய த வல் மை முன்  கூட்டிநய அறிந்து 
மவத்துருக்  நவண்டும் .  

 நபாட்டித் நதர்வு மை நடத்தும் அமைப்பு ள் குறித்து அறிமு ப்படுத்த 
நவண்டும்.Ð 

எதிர் பார்க் ப்படும் விமைவு ள் 

 நவமலவாய்ப்பு மைப் கபறுவதற்கு நபாட்டித் நதர்வு மைப் பற்றிய 
த வல் மை பகிர்தல் . 

 நபாட்டித் நதர்வு ளுக்கு எப்படித் தயாரா  நவண்டும் என்பமத கதளிவு 
படுத்துதல்  
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7. நாம் எதிர்க்க ாள்ை கூடிய ெவால் ள் 
பயிற்சியின் நநாக் ங் ள்  :  

 வாழ்க்ம  பல்நவறு ெவால் ள் நிமறந்தது. இமத முன்கூட்டிநய கதரிந்துக் 
க ாள்வதன் மூலம் தான் அவற்மற எதிர் க ாள்ை முடியும் என்று 
ைாணவர் ளுக்கு உணர்த்துதல். 

செயல்படுத்தும் முலை: 
 உயர்கல்வி, நவமலவாய்ப்புகலள ஒட்டி நாம் பல்நவறு ெவால் மை எதிர் 
க ாள்ை நநரிடும். அமவ என்னகவன்று கதரிந்தால், அேற்லைக் 
ம யாள்வது பற்றி நயாசிக்  முடியும் என்று ைாணவர் ளிடம் நபெ 
ஆரம்பியுங் ள் .  

 இவற்றில் சில ெவால் ள்  அ  ரீதியானமவ  (நம் எண்ணம்,  ைதிப்பீடு ள் 
ொர்ந்தமவ )  

 சில புற ரீதியானமவ என்று கொல்லி அவற்மறப் பற்றி,  உயர் ல்வி, நவமல 
வாய்ப்பு வழி ாட்டியின் உதவியுடன் ஆசிரியர் ள் ைாணவர் ளுக்கு விைக்  
நவண்டும் . 

  நம்மை நாம் அறிவதுதான் நம் ெவால் மை எதிர்க ாள்வதற் ான சிறந்த 
வழி.  நம்மை நாம் நம்ப நவண்டும். வாழ்க்ம  பற்றிய நநாக் ம்,  எமத ொதிக்  
நவண்டும் என்ற பார்மவ,  இலக்கு – இமவ உள்ைவர் ைால் தான் கவற்றிப் 
பாமதயில்,  தமட மைத் தாண்டி பயணிக்  முடியும் என்று கொல்லுங் ள் .  

 இன்மறக்கு நம்  ண்முன் இருக் க்கூடிய ெவால் மைவிட,  
அதி ப்படியான வாய்ப்பு ளும் உள்ைன.  உயர் ல்வி கதாடர்பான அரசின்  
பல்நவறு திட்டங் ள் உள்ைன . வழி ாட்ட பலரும் உள்ைனர் என்பமதயும் 
கொல்லுங் ள் .   

ஆசிரியர் ளுக் ான குறிப்பு ள் 

 நம் வாழும் ெமூ த்தில் எழுதப்படாத பல ெமூ  விதி ள் 
பின்பற்றப்படுகின்றன. இவற்றில் சில ெவால் ைா , ஒருவரின் 
முன்நனற்றதிற்கு முட்டுக்  ட்மடயா  அமையலாம்.  

 ெவால் மை விைக்கிச் கொல்லி, அமத ம யாள்வது குறித்து 
ைாணவர் ளிடம் உமரயாட நவண்டும். 
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 ெவால் ள் குறித்த அவர் ளுமடய அவநம்பிக்ம மய, மீண்டு எழுந்து 
நிற் க்கூடிய தன்மை மூலம் கவன்கறடுக்    கெயல்தாள் மூலம் பயிற்சி 
அளிக்  நவண்டும்  

எதிர்பார்க் ப்படும் விமைவு ள் 

 வாழ்க்ம  பல்நவறு ெவால் ள் நிமறந்தது. இமத முன்கூட்டிநய கதரிந்து 
க ாள்வதன் மூலம் தான் அவற்மற எதிர்க ாள்ை முடியும் என்பமத 
ைாணவர் ள் உணர்ந்திருப்பார் ள் . 

 

 

 

 

 

 


