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கh; /ரTேயக ைமயqகைளrS
1. பேயாலWMக@ அR0 பேயாெகk\0o பSRெகாHe ெசய;பIeவO\ற].
ேடஷ6\ ஆJ ƒ?^ "\ட2\ - 95 Dkட^கi
இய>/ய;, ேவABய;, உBJய;,
2. ெகkMக@ அR0 K"Mக@ பSRேடஷ6\
க…தS, கS"$Iட! சB&2 ஆ\ய
ஆJ பேயாலWMக@ "\ட2\ - 95 Dkட^கi
]ைறகh;
3.
ைசMகாலாWMக@,
ேசா"ய@
அR0
அ6"பைட
பேயாலWMக@ பSRேடஷ6\ ஆJ Kேக?யL
ஆராQK3கைள
- 95 Dkட^கi
ேம>ெகாWவ4. so08Mக@ அனைல"\ அR0 Žசl^
ேதாe,
[]\s@\ - 90 Dkட^கi
Rைல
ம>NS
ஒvெவா& KoSக_M`2 இைடe@ இைட/எK.6., ப6"iேவைள உRY. சா6jதg சoபாLJf, இைடகைளrS வழq`ேவைள ேநர2 உ0பட ெமா'த ேதLS ேநர2
\ற].
ஏழைர மzேநர2.s

ேத56 வைரயைற

NO6க9

[SைபB; உWள
ஒ& மாணவL ஆRYM` 3 hைற வைர
6.ஐ.எ".ஆ!., /ரதான
இ'ேதLைவ எQதலா2. அேதேநர2,
வளாகTA;
க…தS,
அY'தY'த இரRY ஆRYகa@
ெதாz;{IபS
ம>NS
4 hைறM` ேம@ எQத h8யா(.
கS"$Iட! சB&2, ேநKேமG2, ஒ& மாணவL அவர(
tர; சB&ச2 ஆ\ய o&N
வாgநாa@ 7 hைறM`2 ேம@
[)\ய /JDகW உWளன. ேநKtஇ'ேதLைவ எQத h8யா(.
ர; சB&ச2 /J:&~€, பேயால<பர3க/!A
-)க;
சB&ச2, ெகY)க; சB&ச2,
https://studentsஅ2Iேரா
னY ம>NS அ2Iேரா/3)2,
-residents.
/3)2 ம>NS ெமI†Jய;2 சB&2, ைஹ
aamc.org

.எ".ஐ.ஆ%.,ஐ.ஐ. .'.,

அத>`Jய ேத!D oலS ேச!)ைக ெபறலாS.

AB,-

/எK.6., ப6"iகW த:ர, `N\ய கால பB>3, Aற& ேமSபாIe
பB>3 ம>NS இ&ட!&x" வாQ"iகைளrS இXRNவனS
வழq`\ற].

ச5வேதச ஆKவக)

ச!வேதச அள:லான உBJய; சா!Xத ேநாQகW `mTத ஆQDகைள
ேம>ெகாW_S வைகB; நyன ெதாz;{Iப வசArட&
‘6ேர&2ேலஷன; Jச!K $nI ஆ" எ)ஸெல&2- 6.ஆ!.
$.இ.,’ ஆQவகS ஐ.ஐ.3./., வளாகTAேலேய ெசய;பe\ற].
ெதாz; RNவனqக_)` ேதைவயான iAய ெதாz;{IபTைத
கHடmயDS, ேமSபeTதDS 6.ஆ!.$.இ., உதD\ற] எ&ப]S
இqேக `m"/டTத)க].

<பர3க/!A: https://iicb.res.in
என!- /3)2, R$)\hய! ம>NS அேடாY) /3)2, Aயெர6)க; /3)2 ஆ\ய ]ைறகh; ப;ேவN ஆராQK3கW ேம>ெகாWள"பe\&றன.

Nர'ேயக ைமய3க9

* ெச&ட! பா! அ"hக/; ேமTெம6)2, ெபqகˆO
* ேஹாY பாபா ெச&ட! பா! சB&2 எஜுேகஷ&, [Sைப
* இ& ட!ேநஷன; ெச&ட! பா! Aயெர6)க; சB&ச2, ெபqகˆO
* ேநஷன; ெச&ட! பா! பேயால-)க; சB&ஸ2, ெபqகˆO
* ேநஷன; ெச&ட! பா! ேர6ேயா அ2Iேரா/3)2, iேன
* 6.ஐ.எ".ஆ!., ெச&ட! பா! இ&ட!63"hனJ சB&ச2, ஹதராபாT

ப+,-க9 மR>) உத<'ெதாைகக9

இXத /ரTேயக ைமயqகW அைனTAlS அXதXத ]ைற சா!Xத
[]Rைல ம>NS ஆராQK3 ப6"iகW உத:Tெதாைகrட& வழqக"பe\&றன. உதாரணமாக, ெபqகˆO:; உWள ெச&ட! பா!
அ"hக/; ேமTெம6)2 RNவனTA;, மாதS 35 ஆBரS ‹பாQ
வைரB; உத:Tெதாைகrட& ஒOq\ைணXத எS.எ23.,-/எK.6.,
ப6"i வழqக"பe\ற]. [தலாS ஆH6; மாதS 21 ஆBரS ‹பாrS, இரHடாS ஆH6; மாதS 31 ஆBரS ‹பாrS,
அத&/ற`, மாதS 35 ஆBரS
‹பாrS உத:Tெதாைக வழqக"பe\ற]. இைவத:ர, ஒŒெவாOஆHeS40ஆBரS‹பாQ
வைர ஆHe ஊ)கTெதாைகrS
வழqக"பe\ற].

ேத56 ைற

(.ஐ.எ).ஆ%.,

ெபா]வாக, ]ைற சா!Xத
பாட"/J:; இளRைல அ;ல] []Rைல பIட"ப6"i
ப6TAO)க ேவHeS. ேமlS,
6.ஐ.எ".ஆ!.,
RNவனTதா;
நடTத"பeS /ரTேயக {ைழDTேத!D அ6"பைடB; த`Aயான மாணவ!கW ேத!D ெசQய"பe\&றன!.

<பர3க/!A: www.tifr.res.in

அெம$%கா() ப+%க
உத7*ெதாைக
க;:B; 3றX] :ளq`S
இXAய மாணவ!கh& அய;நாIe உய!க;: கனைவ
ெமQ"/"பத>காக அெமJ)க
- இXAய) க;: அற)கIடைள
(r.எ2.ஐ.இ.எ".,)
சா!பாக
[]Rைல ம>NS ஆராQK3
மாணவ!க_)` வழqக"பeS
உத:Tெதாைக AIடேம இ]!

-ENைரT-ேந& மாWட5W
ெபேலாX,

அெமJ)கா:; []Rைல
பIட"ப6"ைபT ப6)க :OSiS த`Aயான இXAய மாணவ!கW இXத AIடTA& ~€ பய&
ெபறலாS.

தA%க9

· அq~கJ)க"பIட இXAய) க;: RNவனTA;
இளRைல அ;ல] அத>` Rகரான பIட"ப6"ைப
`ைறXத] 55 சதyத மA"ெபHbட& ெப>mO)க
ேவHeS. `m"பாக நா&` ஆHe இளRைல ப6"ைப" ப6Tதவராக இO)க ேவHeS. அத>`) `ைறவான கால அளைவ ெகாHட ப6"i எ&றா; []Rைல பIட"ப6"ைபrS [6TAO)க ேவH6ய]
அவ3யS.
· ]ைற சா!Xத /J:; `ைறXத] 3 ஆHe [Žேநர ப… அ•பவS ெப>றவராக இO)க ேவHeS.
· தைலைமT]வS அ•பவS இO"ப] அவ3யS.
· இத>` [& அெமJ)கா:; எXத உய!க;:rS
ப6TAO)க) •டா].
இXAய ராbவTA& பலTைத அAகJ)கDS,
ெதாz;{Iப •Aயாக வl"ெபறK ெசQயDS மTAய
பா]கா"iT ]ைறயா; உOவா)க"பIட க;: RNவனேம ‘6ப&2 இ&266$I ஆ" அIவா&2I
ெட)னால-’!

!#ய'Yவ)

1952S ஆHe ‘இ&266$I ஆ" ஆ!SெமHI
ெட)னால-’ (ஐ.ஏ.6.,) எ&\ற ெபயJ; ]வqக"பIட
இXத க;: RNவனS, 2006S ஆHe ’6ப&2 இ&266$I ஆ" அIவா&2I ெட)னால-’ (6.ஐ.ஏ.6)
எ&N ெபய! மா>றS ெசQய"பIட].
மகாரா˜6ரா:& iேன நகJ; அைமX]Wள இXத
க;: RNவனS ஏ.ஐ.3.6.இ., அைம"பா; அq~கJ)க"பIட ராbவ ெதாz;{IபS சா!Xத []Rைல
பIட"ப6"iகைள மIeS கடXத 40 ஆHeகளாக
வழq\ வO\ற]. இq` பIட"ப6"iகW மIeY&m 52)`S ேம>பIட ஆராQK3 RNவனqக_ட&
இைணX] ெதாz;{Iப ஆராQK3கhlS ஈeபIe
வO\ற].
இXAய நாI6& பா]கா"/>காக ‘நா:ேகஷ& 32டS2, வய!ெல2 ெச&சா!2, எ/xயHI iேராப;ஷ& 32டS2, ெவ"ப& 32டS2 பா! 6.ஆ!.6.ஓ,
6ப&2 ச!yச2’ ஆ\ய ெதாz{I"க சாதனqகைள
வ6வைம"பத>கான பB>3கW இq` வழqக"பe\ற].

Yைறக9

· ஏேரா2ேப2 இ&-nயJq
· கS/$Iட! இ&-nயJq
· எல)Iராn)2 இ&-nயJq

NO6க9

`m"/Iட 3ல பாட" /JDகh;
~€ []Rைல" பIட" ப6"ைப"
பBல :OSiS மாணவ!க_)ேக
இXத உத:Tெதாைக வழqக"படDWள]. அைவ,
· கலாKசார பா]கா"i ம>NS
அOqகாI3யக ஆQDகW உIபட) கைல
ப6"iகW
· ெபாOளாதாரS
· t>NK“ழ; அm:ய;
· உய! க;: R!வாகS
· ச!வேதச :வகாரS
· ச!வேதச சIடS
· ெபா] R!வாகS
· ெபா] tகாதாரS
· நக!"iறS ம>NS
/ராXAய AIடYட;
· மகh! ம>NS
பாfனS
உத :Tெ தா ைக கW
ம>NS சlைககW:
· ேத!D ெசQய"பeS மாணவ!க_)` ேஜ- 1 :சா
· அெமJ)க வX] ெச;வத>கான :மான பயணK
uIe
· க;:) கIடணS ம>NS தq`S வசA
!ண#%&'( )ைற: :Hண"பTைத ஆ&ைல&
oலமாக மIeேம பAD ெசQய [6rS. :Hண"பTைத சம!"/"பத>` [&i ெகாe)க"பIeWள
:A[ைறகைள) கவனமாக ப6T] `m"/ட"பIeWள ஆவணqகைள சJயாக இைண)க ேவH6ய]
அவ3யS.

<பர3க/!A

http://www.usief.org.in

·
·
·
·
·
·
·

ெமI†Jய; இ&-nயJq
ெம)காn)க; இ&-nயJq
பேயா-சB&2 அHI ெட)னாலெட)னால- ேமேனšெமHI
அ"ைளI ெகY2IJ
அ"ைளI மாTதெம6)2
அ"ைளI /3)2

ப+,-க9

· எS.ெட) - 2 ஆHeகW
· /எK.6 - 3 [த; 5 ஆHeகW

உத7*ெதாைக

ெச&ைன ப;கைல)கழகTA& ~€ க;: ெபNS
மாணவ!கW ப;ேவN AIடqகh; வழqக"பeS
உத:Tெதாைகக_)` :Hண"/)கலாS.

உத<'ெதாைக %Tட3க9

மத! எS.ெசf& 2கால!x", ச! த›சாœ!
மாதவ ராŒ 2கால!x", லா! ெப&IேலHI
[ஷ;ேம& 2கால!x", ெமIரா2 ஓJயHட;
கா&பர&2 2கால!x", டா)ட! ஏ.எ;. [தfயா!
2கால!x", லய&2 \ள" ஆ" ெமIரா2
ெச&Iர; எ&ேடாŒெம&I 2கால!x", A
கவ!ன!2 எ&ேடாŒெம&I 2கால!x", A
பலராம அQய! எ&ேடாŒெம&I 2கால!x",
A தாn˜ Yஷ& எ&ேடாŒெம&I 2கால!x",
A சTரபA நாய! ெமேமாJய; எ&ேடாŒெம&I
2கால!x",
A
லய&2
இ&ட!ேநஷன;
எ&ேடாŒெம&I 2கால!x", A ேல6 :;fqட&
•2 எ&ேடாŒெம&I 2கால!x", A ேகாகேல
எ&ேடாŒெம&I 2கால!x", iெராபச! எ;.
\J˜ணசாY எ&ேடாŒெம&I 2கால!x", AO
ஏ.ஆ!. ராமசாY எ&ேடாŒெம&I 2கால!x",
AO ேக.ேகாபால& ெமேமாJய; எ&ேடாŒெம&I
2கால!x",
iெராபச!
-.ெஜயராம&
எ&ேடாŒெம&I 2கால!x" உIபட 50)`S
ேம>பIட
உத:Tெதாைக
AIடqகh&
~€
ž>N)கண)கான மாணவ!க_)` இXத உத:Tெதாைக
வழqக"பe\ற].

ப+,- Zைலக9 மR>) Yைறக9

ப;ேவN ]ைறகைள ேச!Xத இளRைல, []Rைல
பIட"ப6"iகW ம>NS ஆராQK3 ப6"iக_)`
இXத உத:TெதாைககW வழqக"பe\&றன.

<பர3க/!A

www.unom.ac.in

தA%க9

[]Rைல பIட"ப6"/>`T ெதாz;{Iப ெபாmBய; சா!Xத /J:; இளRைல பIட"ப6"ைப"
ெப>mO)க ேவHeS. ேத3ய த`AT ேத!வான ‘ேகI’
ேத!:ைன எŽABO)க ேவHeS. [)\யமாக 26
வய] Yகாதவராக இO"ப]S அவ3யS. /எK.6.,
ப6"/>` ]ைற சா!Xத /J:; []Rைல பIட"ப6"ைப [6TAO)க ேவHeS. மாணவ!கh& க;:T Aறn>` ஏ>ப பல உத:Tெதாைகக_S இq`
வழqக"பe\ற].

<பர3க/!A: https://diat.ac.in/

1பEF இEF11H! ஆ3
அ!வாEF! ெடLனால$

*+ ச01" -'.எ1.ஒ3.எ".,
ப+,- கால)

ஓ! ஆHe இ&ட!&x" பB>3rட& ஐXதைர
ஆHeகW.

பாட,NO6க9

உட>•mய;, ேநாBய;, ைகயா_த; 3\Kைச,
உண:ய; ம>NS 3\Kைச, அ)`ப›ச! ம>NS
அ)`/ரச!, மக"ேபmய; ம>NS மகh! மOT]வS,
உடfய;, மOXAய;, iன!வா€D ம>NS ேயாகா,
சம2\OதS, தடய:ய; மOT]வS, நKtBய;,
உள:ய; ேபா&ற பாடqகW க>/)க"பe\ற].
மTAய அர3& ஆr˜ அைமKசகS, ஆr!ேவதா,
ேஹாYேயாபA, 3Tதா, rனாn ேபா&ற மா>Nவ
மOT]வ ப6"iக_ட& ேசாவா-J)பா எ•S
இமயமைல ப`Aகh; பரவலாக பய&பeTத"பeS
மOT]வ
[ைறையrS
அq~கJT]Wள].
தரSசாலா:; உWள ெச&Iர; கD&3; பா!
AெபTAய& ெம63& இS[ைற மOT]வ ப6"ைப
வைர[ைற"பeTArWள]. இXAயா:; ெமாTதS
ஆBரS ேசாவா-J)பா மOT]வ!கW த>ேபா] உWளன!.

<பர3க/!A: www.ayush.gov.in

உலக வEF01

உத7*ெதாைக Q!டம்
வள!K3 சா!Xத ]ைறB; []Rைல பIட"ப6"ைப ப6)க :OSiS, இXAயா ேபா&ற
உல\& வள!X] வOS நாeகைளK ேச!Xத
மாணவ!க_)`, ஜ"பா& நாIe அரசாqகS ம>NS
உலக வq\ இைணX] ‘ஜாQHI ஜ"பா&/வா!;I
பாq) \ராIஜூேவI 2கால!x" iேரா\ராS’ எ&\ற
உத:Tெதாைக AIடTைத அm[க"பeTArWள]!
t>NK“ழ;, ேவளாHைம,
! ேமலாHைம,
ஊரக வள!K3, ெபா] ேமSபாe, tகாதாரS, ஊIடKசT], பOவRைல மாNபாe சா!Xத 200)`S ேம>பIட ப6"iகைள ப6)க :OSiS மாணவ!கW பய&
ெபNவேதாe, நாeS வள!K3யைடய ேவHeS
எ&பைத ேநா)கமாக) ெகாHe இTAIடS அm[க"பeTத"பIeWள].

!#ய கE< Z>வன3க9

இXத உத:Tெதாைக AIடTA& ~€, ஹா!வ!e
ப;கைல)கழகS, ெகாலS/யா ப;கைல)கழகS,
ேடா)\யா ப;கைல)கழகS, ெயாகாஹமா ேத3ய

ப;கைல)கழகS, ஏ3ய& இ&266$I ஆ"
ெட)னால-, ஆ2Aேரfய& ேநஷன; rnவ!3I6
உIபட ஏராளமான தைல3றXத ப;கைல)கழகqக_S இXத உத:Tெதாைக AIடTA; இைணX]Wளதா;, இவ>m; ஏேத•S ஒO ப;கைல)கழகTA;
வள!K3 சா!Xத /J:; []Rைல பIட" ப6"i ப6)கலாS.

தA%க9

இXAயா ேபா&ற வளOS நாI6& `6rJைம
ெப>mO)க ேவHeS. `ைறXத] 3 ஆHe இளRைல
பIட"ப6"ைப, ]ைற சா!Xத /J:; ப6T] [6TAO)க ேவHeS. ேமSபாe சா!Xத /J:; [Ž
ேநரமாக ப…யா>NS நபராக இO)க ேவH6ய]S
அவ3யS. தாqகW உய!க;: பBல :OSiS க;:
RNவனTA; ேச!)ைக ெப>mO)க ேவHeS. உலக
வq\ ப…யாள!கh& உற:னராக இO)க) •டா].

உத<'ெதாைகக9

[Ž க;:) கIடணTAfOX] :ல)` அh)க"-

பeS. அ6"பைட மOT]வ ேதைவக_)கான ெதாைக
அXதXத ப;கைல)கழகTA& வாBலாக வழqக"
பeS. மாத ெசல:>காக ஒO `m"/Iட மாணவ!
க_)`T ெதாைக தர"பeS.
தாQ நாI6>`S, க;: RNவனS அைமX]Wள நாI6>`மான :மான பயணKuIeட& 500
அெமJ)க டால!கW ஒŒெவாO [ைறrS பயண
ெசல:>காக வழqக"பeS.

<\ண,N!A) ைற
இXத உத:Tெதாைக)கான அAகார"¡!வ வைலTதளTA& வாBலாக மIeேம மாணவ!கW தqகள]
:Hண"பTைத" பAD ெசQய [6rS. :Hண"பT]ட& உய!க;: பBல :OSiS க;: RNவனTA;
ேச!)ைக ெப>றத>கான ‘அ)ச"ட&2’ க6தTைதrS
இைணT] சம!"/)க ேவHeS.

<பர3க/!A
www.worldbank.org/en/programs/scholarships

ஆOேவாம் அPேவாம்
:Hெவh ]ைறB; உலகT தரS வாQXத பIட"
ப6"iகைளrS, ஆராQK3 க;:BைனrS வழq`வத>காக மTAய அரசா; உOவா)க"பIட க;: RNவனேம ‘இXAய& இ&266$I ஆ" 2ேப2 சB&2
அHI ெட)னால-’ என"பeS இXAய :Hெவh
அm:ய; ம>NS ெதாz;{Iப க;: RNவனS.

!#ய'Yவ)

' ன" அன@A(+"

ெகா;கTதா:; உWள இXAய iWhBய; க;:
RNவனS, ஐ.ஐ.6.,- கார)¡! ம>NS ஐ.ஐ.எS.,- ெகா;கTதா க;: RNவனqக_ட& இைணX] /.-.
6./.ஏ., ப6"ைப வழq`\&றன.

ப+,-

ேபா2I \ராஜுேவI 6"ளமா இ& /3ன2 அனலI6)2 - 2 ஆHeகW. o&N க;: RNவனqகhlS `m"/Iட காலS க;: க>பேதாe, 6 மாத
கால இ&ட!&x" ம>NS iராெஜ)I அடq`S. இXத
ப6"ைப ெவ>mகரமாக RைறD ெசQrS மாணவ!கW
ெதாட!X] /எK.6., ெசQயDS த`A ெபN\றா!கW.

ஆ3யா:& [த; :Hெவh ப;கைல)கழகமான
ஐ.ஐ.எ2.6., 2007S ஆHe ேகரளா:; உWள AOவனXதiரTA; இXAய :Hெவh ஆQD ைமயS
(இ2ேரா) ம>NS மTAய :Hெவh ]ைறB&
கIe"பாI6& ~€ RNவ"பIட].
இXத க;: RNவனS ]வqக"பIe
ஒேர வOடTAேலேய ப;கைல)கழக
மாnய) `Ž:& ஆேலாசைனB&
அ6"பைடB; மTAய மnத வளT
]ைற அைமKசகTதா; 3ற"i அXத2] வழqக"பIட]. இq`" பBlS மாணவ!க_)` இ2ேரா:; ேநர6யாக ப…iJrS வாQ"i வழqக"பeவ] இ)க;: RN:னTA&
Yக [)\ய அSசS.

இ"ேரா 89ஞா;யாக
ஆக ஐ.ஐ.எ".(.,

ப+,-க9

தA%க9

· /.ெட) - 4 ஆHeகW
· எS.ெட)., / எS.எ2 - 2 ஆHeகW
· இ&ட)ேரIடI எS.ெட)/எS.எ2 - 5 ஆHeகW
· /எK.6 - 5 ஆHeகW
[)\ய /JDகW: · ஏேரா2ேப2 இ&-nயJq
· ஏ:ேயாn)2
· ெகY2IJ
· எ!T அHI 2ேப2 சB&ச2
· ஹுமாnI†2
· ேமTெம6)2
· /3)2

ேத56 ெசKய,பI) ைற

உத<'ெதாைகக9

கE<! கTடண)
‹.24 லIசS.

ஏேத•S ஒO இளRைல பIட"ப6"i அ;ல] []Rைல பIட"ப6"/; 60 சதyத மA"ெபHக_ட&
ேத!K3 ெப>mO)க ேவHeS. எ2.3., / எ2.6., /
மா>NTAறனாhகW 55 சதyத மA"ெபHகW ெப>mOXதா; ேபா]மான].
எŽT]T ேத!D, ேந![கT ேத!D, பTதாS வ`"i,
/ள2 2 மA"ெபHகW ம>NS ப… அ•பவTA&
அ6"பைடB; த`Aயான மாணவ!கW ேத!D ெசQய"பeவ!.

<பர3க/!A: www.isical.ac.in/~pgdba

ஒŒெவாO Rைல ப6"/>`S மாணவ!கh&
க;:T Aறn>` ஏ>ப ப;ேவN RA உத:கW மTAய
:Hெவh ]ைறயா; வழqக"பe\ற].
இளRைல ப6"/; [Ž ‘6.ஓ.எ2.அ32ட&2x"’ ெப>ற மாணவ!க_)`) க;:) கIடணTAfOX] :ல)கh)க"பeவேதாe, iTதகS

வாq`வத>காக ‹.3000 வழqக"பe\ற]. அேதேபா;
r.-.3., ம>NS மnத வளT ]ைற அைமKசகTதா;
வழqக"பeS RArத:கW []Rைல பIடதாJக_)`
உHe.
ஆராQK3 ப6"/; ‘ெநI’ ேத!D எŽAய மாணவ!க_)` மாத உத:Tெதாைகயாக ‹.25,000 வழqக"பeS. இரHடாHeகW கzT] இ] ‹.28,000 ஆக
உய!TA வழqக"பeS.

தA%க9

இளRைல பIட"ப6"/; ேசர ேஜ.இ.இ., ேத!:;
ேத!K3 ெப>mO)க ேவHeS. []Rைல ப6"/>`
]ைற சா!Xத /J:; இளRைல பIட[S, ேகI /
ெஜ2I/ $.-.3.ெநI ேத!ைவ எŽABO)க ேவHeS. /எK.6., ப6"/>` []Rைல பIட"ப6"ைப
[6TAO)க ேவHeS.

ேவைல வாK,-க9

இq`" பBlS மாணவ!க_)` இXAய :Hெவh
ஆராQK3 ைமயTA; ேநர6யாக" ப… வாQ"i வழqக"பeவேதாe, இq` ப… ெசQ] ெகாHேட ேம>ப6"iகைள ஐ.ஐ.எ2.6., க;: RNவனTA; பB;வத>கான வசAக_S ெசQ] தர"பe\ற].

<பர3க/!A: www.iist.ac.in

ஆரா3G உத8Iெதாைக

தYழக அர3& ஆராQK3 ப6"i உத:Tெதாைக
AIடTA& ~€ /எK.6., ப6)`S த`Aயான
மாணவ!க_)` மாத உத:Tெதாைக வழqக"பe\ற].

தA%க9

* []Rைல பIட"ப6"i அ;ல] எS./;.,
ப6"ைப `ைறXத] 60 சதyத மA"ெபHக_ட&
RைறD ெசQAO)க ேவHeS.
*
ஏேத•S
ஒO அரt அ;ல]
அரt உத:ெபNS
கைல அm:ய;
க ; l J B ;
[Žேநர /எK.6.,
ப6"/; ேச!)ைக
ெ ப > m O ) க
ேவHeS.
* ேவN எXத வைகயான RA உத:ையrS
ெபNபவராக இOTத; •டா].
உத<'ெதாைக: இXத உத:Tெதாைக AIடTA&
~€ ேத!D ெசQய"பeS 120 மாணவ!க_)` மாதS
தலா ‹. 5,000 வழqக"பe\ற].

<\ண,N!A) ைற

உJய :Hண"ப" ப6வTA; க;¥J [த;வJ&
ைகெயா"பS ம>NS வzகாIeநJ& பJX]ைரrட&
‘க;¥J க;: இய)ககS, ஈ.ெவ.\. சSபT மாhைக,
க;¥J சாைல, ெசைன - 600006’ எ&ற [கவJ)`
அ•"ப ேவHeS.

<பர3க/!A: www.tndce.in

ஐ.ஐ.'.இ.,

ெபIேராfயS ]ைறB; ேதைவயான Aற& Y`Xத
மnதவளTைத ெபO)கDS, நாI6& வள!K3)`
உதDS வைகB; இT]ைறB; ஆராQK3ைய
ேமSபeTதDS ஆXAர மாRலS :சாக"பI6னTA;
உOவா)க"பIட க;: RNவனS ‘இXAய& இ&266$I ஆ" ெபIேராfயS அHe என!-’!

இ&ைறய “ழf;, ஏராளமான ப…வாQ"iகைளrS, tயெதாz; வாQ"ைபrS வழq`S ப6"iகh; `m"/டTத)க ஒ&N, ’ஆ!)\ெட)ச!’!
ஒO ஆ!)\ெட)I ஆக ெசய;பட, ’ேநஷன; ஆ"66$I ெட2I இ& ஆ!\ெட)ச!’ (நாIடா) எ•S
ேத3ய அள:லான த`ATேத!ைவ எŽத ேவH6ய] அவ3யS. ‘கD&3; ஆ" ஆ!)\ெட)ச!’ நடT]S இXத ேத!:;, ேத!K3 ெப>றா; மIeேம இXAயா:; எXத ஒO க;: RNவனTAlS /.ஆ!).,
ப6"/; ேச!)ைக ெபற [6rS.
’நாIடா’
த:ர, ெபாmBய; ம>NS ெதாz;{Iப
ப6"iக_)காக நடTத"பeS
ேஜ.இ.இ.,
ேத!Dட•S
கIடட)கைல ப6)க
3ற"i ேத!D
நடTத"பIடாlS, கIடட)கைல
ப6"ைப
ெபாNTதவைர,
நாIடா
மIeேம
Yக [)\ய ேத!வாக உWள]. மாணவ!கh& ]ைற
சா!Xத ெபா] அmD, க…தS ம>NS வைரத;
ஆ\ய Aற&கW இXத AறனாQD ேத!:& oலS
பJேசாA)க"பe\ற]. இXத ேத!:; ெபNS மA"ெபH ஒO ஆH6>` மIeேம ஏ>N)ெகாWள"பeS எ&ப]S `m"/டTத)க].

தA%க9: பTதாS வ`"/>` /ற` 12S வ`"i
அ;ல] 6"ளமா ப6"ைப அq~கJ)க"பIட க;:
RNவனTA; ப6T], `ைறXத] 50 சதyத மA"ெபHக_ட& ேத!K3 ெப>mO)க ேவHeS.
வயY வர)-

17 வய])` ேம>பIடவராக இO)க ேவHeS.

ேத56 ைற

ெமாTதS 200 மA"ெபHக_)` 3 ம… ேநர
கால அவகாசT]ட& க…n வz ேத!வாக நடTத"பe\ற].
க…தS ம>NS
ெபா] அmD
/J:; அ"ெஜ)6Œ ைட"
ேகW:களாக
120 மA"ெபH…>` ேகW:கW
ேகIக"பeS.
¤த[Wள 80
மA"ெபH…>`
மாணவ!கh&
வைரத; Aறைன
பJேசாA)க"பe\ற]. தவறான
பA;க_)`
‘ெநக6Œ’ மA"ெபH \ைடயா].

ஆ@LXெடL! ஆக
ஆைசயா?

ப+,-

ேபKtல! ஆ" ஆ!)\ெட)ச! (/.ஆ!).,)

<\ண,N!A) ைற

நாIடா ேத!:>கான அAகார"¡!வ வைலTதளS வBலாக,
மாணவ!கW :Hண"பTைத பAD ெசQயலாS.
:Hண"ப" பA:& ேபா] ெகாe)க"பeS 8
எHகW ெகாHட :Hண"ப எH ம>NS கடDKெசா;ைல உபேயா\T]T ேத!D `mTத தகவ;கW
ம>NS ஹா;6)ேகI ேபா&ற ப6வqகைள பA:ற)கS ெசQ]ெகாWளலாS.

<பர3க/!A: www.nata.in

அB க)

இXAய& இ&266$I ஆ" ெபIேராfயS
அHe என!- சIடS -2017 எ•S பாரா_ம&றTA; Rைறேவ>ற"பIட 3ற"i சIடTA&ப6, ேத3ய
[)\யT]வS வாQXத
க;: RNவனமாக உOவா)க"பIட இXRNவனS, மTAய ெபIேராfயS ம>NS இய>ைக
எJவாr அைமKசகTA&
~€
ெசய;பe\ற].
ஐ.ஐ.எS.,
ஐ.ஐ.6.,
க;: RNவனqக_)` இைணயான த`Aக_ட&
ஏ>பeTத"பIeWள இXRNவனS, ஐ.ஐ.6.,-கார)¡!,
ஐ.ஐ.6.,-கDகாTA, ஐ.ஐ.6.,-ெச&ைன, அHணா ப;கைல)கழகS ம>NS 3ல ெவhநாIe ப;கைல)கழகqக_ட•S ஒ"பXதS ெசQ]Wள].

ஆைகயா;, அXத க;¥Jக_)` உqகள] :O"ப"
பI6யf; கைட3 இடS அh)கலாS.
உதாரணமாக, உqகள] ‘கI-ஆ"’ 175 எ&றாlS,
195 ’கI-ஆ"’ ெப>ற க;¥JகைளrS தயqகாம;
:O"ப" பI6யf; [தfடTA; ேச!)கலாS. அAfOX] ப6"ப6யாக, `ைறவான ‘கI-ஆ"’ ெப>ற
க;¥Jகைள :O"பTA>` ஏ>ப பA:டலாS.
:O"பTைத பA:eவA;, எH…)ைக கIe"பாe ஏ]S இ;லாததா;, ஆBரS :O"பqகைள)

‘சாOF STUV’ எ3ப1?

வழ3க,பI) ப+,-க9

* /.ெட).,- ெபIேராfயS இ&-nயJq
* /.ெட)., - ெகY)க; இ&-nயJq
ப+,- கால): 4 ஆHeகW

ேச5!ைக இட3க9

ஒŒெவாO ப6"/lS தலா 50 இடqகW

மாணவ5 ேச5!ைக ைற

ேத3ய அள:; நைடெபNS ஜாB&I எ&Iர&2
எ)சாYேனஷ& -ேஜ.இ.இ., அIவா&2e ேத!:;
மாணவ!கW ெபNS மA"ெபH ம>NS தரவJைச
பI6யf& அ6"பைடB; இ"ப6"iகh; மாணவ!
ேச!)ைக நைடெபN\ற]. ஐ.ஐ.6.,கW கைட/6)`S
இட ஒ])~Ie [ைற இ)க;: RNவனqக_)`S
ெபாOX]S.

உத<'ெதாைக

இ&2பய! உத:Tெதாைக AIடTA&~€, த`Aயான மாணவ!கW ஆHe)` 60 ஆBரS ‹பாQ உத:Tெதாைக ெபறலாS.

உதயமாA) -%ய Yைறக9

எ!T சB&ச2, ெபIேராfயS இ&-nயJq,
ெகY)க; இ&-nயJq, ெம)காn)க; இ&-nயJq, 3:; இ&-nயJq ம>NS எல)IJ)க;
இ&-nயJq ஆ\ய ]ைறகைள உOவா)கDS,
அவ>m& ~€, ப;ேவN []Rைல பIட"ப6"iகW
ம>NS ஆராQK3 ப6"iகW வழqகDS AIடYட"பIeWள].

<பர3க/!A: http://iipe.ac.in/

ஆ&ைல& வாBலாக நைடெபNS இ&-nயJq கலXதாQ:; பqேக>`S மாணவ!கW அmX]ெகாWள ேவH6ய [)\யமான அSசqகைள இq`
காHேபாS...

’சாKW NE^3’

qகW ெப>mO)`S ‘கI-ஆ"’ ம>NS தரவJைச)`T த`Xதா> ேபா;, இடS \ைட)க வாQ"iWள,
அேதேநரS qகW :OSiS க;¥J ம>NS
:OSiS பாட"/Jைவ ேத!D ெசQ] வJைச"
பeT]வேத ’சாQ2 /;fq’! இத>`, qகW
:OSiS க;¥J [Xைதய ஆHeகh; ெப>ற
`ைறXதபIச ‘கI-ஆ"’ மA"ெபH ம>NS தரவJைசைய, உqகள] ‘கI-ஆ"’ மA"ெபH ம>NS தரவJைசrட& ஒ"/Ie" பா!"ப] ஓரளD பலைனT
தOS. எ&றாlS, கடXத ஆHைட" ேபாலேவ இXத
ஆHeS க;¥Jகh& ‘கI-ஆ"’ RKசயS இO)கா].
அேததOணS, கடXத ஆHe 'கI-ஆ"’ :ட இXதாHe 20 வைர `ைறயேவ அAக வாQ"iWள].
qகW ெப>ற ‘கI-ஆ"’ மA"ெபHைண :ட,
உqக_)` :O"பமான க;¥JகW கடXத
ஆH6; அAகமான ‘கI-ஆ"’ ெப>mOXதாlS,
அA; உqக_)` ஒ])~e \ைட"பத>` வாQ"i
உHe. ஆகேவ, அXத க;¥Jக_)` உqகள]
பI6யf; [தfடS தOவ] 3றXத].
உqகள] ‘கI-ஆ"’ மA"ெபH…>`S ~€ உWள
க;¥Jகh;, உqக_)` இடS \ைட"பத>கான
வாQ"i ஏ>கனேவ /ரகாசமாகTதா& உWள].

•ட qகW பI6யfடலாS. ஆைகயா;, இடS
\ைட"பத>` க6னமான க;¥JகைளrS :Ie
:டாம;, உqகள] பI6யf; :O"பTA>` ஏ>ப
[தfேலேய ேச!T])ெகாWவ], 3றXத க;¥J
\ைட"பத>கான வாQ"ைப /ரகாசமா)`S.

பT+ய^IவY எ,ப+?

க;¥Jகைள ஆராQX], அவ>m; உqக_)`
YகDS :O"பமான க;¥J ம>NS பாட"/JDகைள, உqகள] பI6யf; [தflS, அைதT
ெதாட!X] :O"பTA>` ஏ>ப க;¥Jகைள ~€ேநா)\
அeTதeT] வJைச"பeTதலாS.
ஏெனn;, உqகW :O"ப" பI6யf; [தf;
இO)`S க;¥JB; உqக_)` வாQ"i \ைடT]:Iடா;, அைத :டK 3றXத க;¥J,
உqகள] :O"ப" பI6B; ~ேழ `m"/ட"பIe
இOXதாlS, அைத உqகளா; /&ன! ேத!D
ெசQய [6யா]. ஆைகயா;, இXத :O"ப"
பI6யf; க;¥Jகைள அAக கவனTேதாe வJைச"பeT]வேத சJயான க;¥JB; உqகள]
வாQ"ைப உNA ெசQrS.

‘ேஷ5’ ப\ணாb3க...

க;¥J ’ேகாI’ YகDS [)\யS. மாணவ!கW
எhதாக அைடயாளS காணDS, ஒேர ெபயJ; உWள
பல க;¥Jகைள ேவNபeTA)கIடDS, ஒŒெவாO
க;¥J)`S ஒO /ரTேயக எH ெகாe)க"பI6O)`S. ம>ெறாO [)\யமான :ஷயS, உqகள]
ஆ&ைல& கD&3fq ‘$ச!ேநS’, பா2ேவ!e,
இ-ெமB; பா2ேவ!e, ெமாைப; ஓ.6./., ஆ\யவ>ைற யாJட[S ப\!X]ெகாWள ேவHடாS!

<பர3க/!A:

www.tneaonline.in

ெதாz;[ைற ப6"iகh; `m"/டTத)க]S,
க;:) கIடணS `ைறXத]S, வாQ"iகW RைறXத]மான ஒ&N எ] எ&றா;, அத>கான பA; 3.ஏ.,
எ•S ‘சா!Iட!e அ)கDHட&3’!
இXAயா மIeY&m உலக நாeகW அைனTAlS, தnநபO)` மIeY&m, 3mய] [த; Yக"ெபJய] வைரBலான ெதாz; RNவனqகW அைனTAlS ெதாz;[ைற கண)\யலாள!கh& பq`
RKசயS உHe. வ…க:ய; சா!Xத ப…கh;
உயJய ப6"பான, ’சா!Iட!e அ)கDHட&I3’
சoகTA; மA"i Y`Xத ]ைறகh; ஒ&றாகDS
பா!)க"பe\ற].

M.ஏ., ப+,-

உலகநாeகW ஒŒெவா&mlS, ேவNபIட ெபய!கைள) ெகாHட க;: RNவனqகW, 3.ஏ., :>`
இைணயான ப6"iகைள வழq`\&றன. இXAயாைவ" ெபாOTதவைர, இXAய பாரா_ம&றTதா;
இய>ற"பIட 3ற"i சIடTA& ~€ அைம)க"பIeWள, இ&266$I ஆ" சா!Iட!e அ)கDHட&I ஆ" இXAயா எ•S அைம"பா; மIeேம
3.ஏ., ப6"/>கான ேத!Dகைள நடTA, சா&N
வழqக [6rS.

ப+,- Zைலக9 மR>) தA%க9:

3.ஏ., ப6"/; பDHேடஷ&, இHட!¤6யI,
ைபன; ஆ\ய o&N RைலகW உWளன. இவ>m;,
]வ)க Rைலயான ‘பDHேடஷ& ேகா!2’; ேசர
/ள2 2 ேத!:; ேத!K3 ெப>mOXதா; ேபா]S.
ஒŒெவாO ஆHeS ஜூ& 30 அ;ல] 6சSப! 31
ஆ\ய ேதAக_)`W பAD ெசQ]ெகாWளலாS.
பAD ெசQதவ!கW நவSப! அ;ல] ேம மாதS
நைடெபNS பDHேடஷ& ேத!ைவ எŽA ேத!K3
ெபற ேவHeS. அத&/ற`, /.ஓ.எ2., எ•S
ேபா!e ஆ" 2ட†2 oலமாக, இ&ட!¤6யI
ப6"/>காக பAD ெசQய ேவHeS. இவ!கW 8
மாத க;: காலTைத RைறD ெசQத /ற`, இ&ட!¤6யI RைலB; உWள இரHe /JDகhேலா அ;ல] ஒO /JDேலா ேத!K3 ெபற ேவHeS.

’இeட5f+யT’ Zைல

அவ!கW, இ&ட!¤6யI ப6"/>` பAD ெசQத
/&, நா&` வார கால 'இ&ெட)ேரIடI ேகா!2
ஆ& இ&ப!ேமஷ& ெட)னால- ம>NS சா"I
2\;2’ ( ஐ.3.ஐ.6.எ2.எ2.,) ப6"ைப RைறD
ெசQயேவH6ய]S அவ3யS. அத&/ற`, o&N
ஆHeகW ெகாHட ெசய;[ைற பB>3ைய ேம>ெகாWள ேவHeS. இ&ட!¤6யI ப6"/; உWள
இரHe /JD ேத!:lS ேத!K3 ெப>றவ!கW,
இNA Rைலயான ‘ைபன;’ ேத!ைவ எŽதலாS.
ஆனா;, கைட3 இரHe ஆHe ெசய;[ைற
பB>3B& ேபாேத, நா&` மாதqகW ெகாHட
'அIவா&2I இ&ெட)ேரIட!I ேகா!2 ஆ&
இ&ப!ேமஷ& ெட)னால- அHI சா"I 2\;2’
(ஏ.ஐ.3.ஐ.6.எ2.எ2.,) ப6"ைப ெவ>mகரமாக
RைறD ெசQAO"ப]S அவ3யS.

’ைபனE’ Zைல

ெசய;[ைற பB>3B& கைட3 6 மாதqகh;
இNA ேத!ைவ எŽதலாS. ெசய;[ைற பB>3ைய
RைறD ெசQ], இNA RைலB; உWள இரHe /J:lS ேத!K3 ெப>Nவ!கW ஐ.3.ஏ.ஐ., அைம"/;
உN"/னராக பAD ெசQ] 3.ஏ., அXத2ைத ெபறலாS.

பTட) ெபRறவ5க9

பDHேடஷ& ேகா!2 ப6)காம; ேநர6யாகDS
இ&ட!¤6யI RைலB; ேசர [6rS. அத>`,

VகZம் <.ஏ., ஆகலாம்!
வ…க:யf; இளRைல அ;ல] []Rைல பIட"ப6"/; `ைறXத] 55 சதyத மA"ெபHக_ட& ேத!K3 ெப>mO)க ேவHeS. இதர ]ைறB;
பIடS ெப>றவ!கW 60 சதyத மA"ெபHக_ட&
ேத!K3 ெப>mO)க ேவHeS. இ&266$I ஆ"
கSெபn ெச)IரIடJ2 ஆ" இXAயா அ;ல]
இ&266$I ஆ" கா2I அ)கDHI2 ஆ" இXAயா:; இ&ட!¤6யI RைலB; ேத!K3 ெப>றவ!க_S ேசரலாS.

தA%க9 மR>) ப+,- Zைலக9

பIடS ெப>றவ!கW பDHேடஷ& ேகா!2 ேசர
ேவH6ய அவ3யY;ைல. அவ!கW ேநர6யாக
'இ&ட!¤6யI’ RைலB; ேசர [6rS. அத>`,
வ…க:யf; இளRைல அ;ல] []Rைல பIட"ப6"/; `ைறXத] 55 சதyத மA"ெபHக_ட& ேத!K3 ெப>mO)க ேவHeS. இதர ]ைறB;
பIடS ெப>றவ!கW 60 சதyத மA"ெபHக_ட&
ேத!K3 ெப>mO)க ேவHeS. இ&266$I ஆ"
கSெபn ெச)IரIடJ2 ஆ" இXAயா அ;ல]
இ&266$I ஆ" கா2I அ)கDHI2 ஆ" இXAயா:; இ&ட!¤6யI RைலB; ேத!K3 ெப>றவ!க_S ேநர6யாக இ&ட!¤6யI Rைல)` பAD
ெசQயலாS.
பAD ெசQத /ற`, ேநர6யாக நா&` வார கால
'இ&ெட)ேரIட!e ேகா!2 ஆ& இ&ப!ேமஷ&
ெட)னால- அHI சா"I 2\;2’ (ஐ.3.ஐ.6.
எ2.எ2.,) ப6"/; ேச!X] பB>3 ெபறேவHeS.
உட&, o&N ஆHeகால ெசய;[ைற பB>3ைய
ெதாடர ேவHeS. ஒ&ப] மாத கால ெசய;[ைற
பB>3ைய RைறD ெசQத உட& 'இ&ட!¤6யI’
ேத!ைவ எŽத ேவHeS. அA; உWள இரHe
/JDகhlS ேத!K3 ெப>ற /ற`, இNA Rைல)`
பAD ெசQய ேவHeS.
/ற`, 'அIவா&2e இ&ப!ேமஷ& ெட)னால- அHI ேமேனšெமHI கS$nேகஷ&

ெட;f, ேபாபா;, :ஜயவாடா

!#ய'Yவ)

ெட;f பாfெட)n) க;¥JB& ~€ ெசய;பIeவXத ஆ!)\ெட)ச! ]ைற 1955S ஆH6;
ெட;f ப;கைல)கழகTதா; அq~கJ)க"பIe,
2•; ஆ" டD& அHe க&IJ /ளாnq உட&
இைண)க"பIட]. அத&/ற`, 1959S ஆH6;
‘2•; ஆ" /ளாnq அHI ஆ!)\ெட)ச!’ எ&N
ெபய! மா>ற"பIட].
ெதாட!X] ப;ேவN [)\யT]வS வாQXத AIடqகhlS, ஆராQK3கhlS ஈeபIeவXத RைலB;, 2008S ஆH6; ேபாபா; ம>NS :ஜயவாடா
ஆ\ய இரHe இடqகhlS •eத; RNவனqகW
ஏ>பeTத"பIடன. கIடட)கைல ]ைறB;, நாI6& ேதைவைய ¡!TA ெசQrS வைகB;, 3றXத

இeட5f+யT ZைலgE உ9ள NO6க9
மR>) தா9க9

',# 1: அ)கDH6q, கா!"ேரI அHI அத!
லா2, கா2I அHI ேமேனšெமHI அ)கDH6q, ேட)ேசஷ& ஆ\ய நா&` தாWகW.
',# 2: அIவா&2I அ)கDH6q, ஆ6I6q
அHI அ“ர&2, எ&ட!/ைர2 இ&ப!ேமஷ&
32டS2 அHI 2டராெட-) ேமேனšெமHI,
/னா&3ய; ேமேனšெமHI அHI எ)னாY)2
பா! /னா&2 ஆ\ய நா&` தாWகW.

இ>%ZைலgE உ9ள NO6க9
மR>) தா9க9

',# 1: /னா&3ய; Jேபா!6q, 2டராெட-)
/னா&3ய; ேமேனšெமHI, அIவா&2e ஆ6I6q அHI iெராபஷன; எA)2, கா!"ேரI அHI
எ)னாY) லா2 ஆ\ய நா&` தாWகW.
',# 2: 2டராெட-) கா2I ேமேனšெமHI
அHI ப!பாெம&2 எவlஷ&, :O"ப" பாடS
ஆ\ய இரHe தாWகW.
இŒவாN `m"/Iட காலTA>`W, ஐ.3.ஐ.6.
எ2.எ2., இ&ட!¤6யI Rைல, ஏ.ஐ.3.ஐ.6.எ2.
எ2., o&N ஆHeகால ெசய;[ைற பB>3 ம>NS இNA ேத!D ஆ\யவ>ைற RைறD ெசQதவ!கW
மIeேம ஐ.3.ஏ.ஐ., அைம"/; பAD ெசQ] 3.ஏ.,
ஆக [6rS.

<பர3க/!A: www.icai.org
*
*
*
*

கIடட)கைலB; உய!தர ஆராQK3 ம>NS க;:ைய உNAெசQrS ேநா)\;, மTAய மnதவள
ேமSபாIe அைமKசகTA& ~€ ஏ>பeTத"பIடேத,
ேத3ய [)\யT]வS வாQXத க;: RNவனqகளான ’2•; ஆ" /ளாnq அHe ஆ!)\ெட)ச!’
(எ2./.ஏ.,).

கE< வளாக3க9

2\;2’ பாடTைத உWளட)\ய நா&` மாத கால
'அIவா&2e இ&ெட)ேரIட!e ேகா!2 ஆ&
இ&ப!ேமஷ& ெட)னால- அHI சா"I 2\;2’
(ஏ.ஐ.3.ஐ.6.எ2.எ2.,) ப6"ைபrS ெதாடர ேவHeS. இதைன ெசய;[ைற பB>3B& கைட3
இரHe ஆHeக_)`W மIeேம ப6)க ேவHeS. அேதேநரS, இNA Rைல ேத!D)` [&பாக
RைறD ெசQAO)க ேவH6ய]S அவ3யS.

அ!ப& 6ைச&
இHட!26Jய; 6ைச&
ச2ெடBன/; ஆ!)\ெட)ச!
ஆ!)\ெட)tர; க&ச!ேவஷ&

மாWட5 ஆ, Nளாi!

எF.S.ஏ.,
வ;lந!கைள உOவா)`S ேநா)\; இXத க;:
RNவனqகW மTAய அரசா; ஏ>பeTத"பIe,
ெதாட!X] R!வ\)க"பIe வO\ற]. நாI6;
ஆ!)\ெட)ச! ம>NS /ளாnq சா!Xத ப6"iகைள
வழq`S [&ன… க;: RNவனqகளாகDS
இைவ :ளq`\&றன.

வழ3க,பI) ப+,-க9 இளZைல பTட,ப+,-க9

ேபKtல! ஆ" ஆ!)\ெட)ச! - /.ஆ!).,
ேபKtல! ஆ" /ளாnq - /./ளா&.,
YZைல ப+,-க9: மா2ட! ஆ" ஆ!)\ெட)ச!

* எ&:ரா&ெமHட; /ளாnq
* ஹD3q
* •-n; /ளாnq
* 6ரா&2ேபா!ேடஷ& அHe இ&/ரா2டர)ச!
/ளாnq
* அ!ப& /ளாnq
மா2ட! ஆ" /;6q இ&-nயJq அHe
ேமேனšெமHI
மா2ட! ஆ" ேலHI2ேக" ஆ!)\ெட)ச!
ேமlS, ப;ேவN /JDகh; /எK.6., ம>NS
ஆ&ைல& ப6"iக_S வழqக"பe\&றன.

ேச5!ைக ைற

{ைழDT ேத!D அ6"பைடB;, உJய இடஒ])~e [ைறB; மாணவ! ேச!)ைக வழqக"பe\ற].
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ெவaநாYகa@
h(Dைல
ப0டJப8Jf அ@ல( ஆரா[." ப8Jfகைள ேம]ெகாiள ?&2f2 மாணவLகi எQத
ேவR8ய Kரதான ேதLSகa@ ஒ6E, W.ஆL.இ.,
எ„2 sராஜுேவ0 ெரகாL0 எMஸாkேனஷ6\!

!#ய'Yவ)

எஜுேகஷன@ ெட\8^ சLw\ (இ.8.எ\.,)
எ„2 அைமJf இ'ேதLைவ நட'(sற(. அெமoMகா, இ^sலா<( உ0பட உலs6 ப@ேவE
நாYகa@ ஆeர'=]`2 அ=கமான க@? DEவன^கi இ'ேதL?6 அ8Jபைடe@ மாணவL
ேசLMைகைய நட'(s6றன.
ேமலாRைம, ச0ட2 உ0பட fெராபஷன@
ப8Jfகைள ப8Mக ?&2f2 மாணவLகi
W.ஆL.இ., ெபா('ேதLைவ எQத ேவRY2.
இ(த?ர, பயாலW, ெகk\0o, ƒ0ெர.சL இ6
இ^sƒ›, ேம'ெம8M\, K"M\ ம]E2 ைசMகாலW என பாட வாoயாகS2 ேதLSகi நட'தJபYs6றன.

k.ஆ5.இ., ெபாY' ேத56

ெவ/ப3 4ச6ங்: Ž8^ கா2oெக6ஷ6, ெடM\0
க2Jœச6, ெச6ட6\ ஈM`வல6\ ஆsயைவ
சாL<த ேகi?கi இட2ெபEs6றன.
`வா68ேட8v Žசl^: அ8Jபைட கzத

இ<=ய க@? hைறகa@ kக
hMsயமான ம]E2 "றJfkMக
பாட'=0ட^கைளM ெகாRட( ".K.
எ\.இ., எ„2 ‘ெச60ர@ ேபாL0
ஆJ ெசக60o எஜூேகஷ6’!
ம'=ய மlத வள'(ைற அைம.சக'=6 pg 19622 ஆRY (வ^கJப0ட ".K.எ\.இ., அைமJK6
Šல2, அேத ெபயo@ ெபா( ம]E2
தlயாL க@? DEவன^கa@ இMக@? hைற வழ^கJபYsற(. இ(
ேத"யமயமாMகJப0ட க@? hைறU2 ஆ`2.
உலகள?@ 24M`2 ேம]ப0ட
நாYகa@ இ<த க@? hைற அ^pகoMகJப0Yiள(. இ6றள?@ 18
ஆeர'=]`2 ேம]ப0ட பiaகi
".K.எ\.இ.,
க@? hைறைய
K6ப]j வ&s6றன. ேஜ.இ.இ.,
T0, ேம0 ேபா6ற பல த`= ம]E2
cைழS'ேதLSகைள எQத ?&2f2 மாணவLக_M` ஏ]ற பாட'=0டமாகS2 இ( க&தJபYsற(.

$.ஆ@.இ.,

=ற6கi
பoேசா=MகJபYs6றன. `jJபாக, அL'ெம8M, அ@•Jரா,
Wேயாெம0o ம]E2 ேட0டா அனƒ"\
சாL<த ேகi?கi ேக0கJபYs6றன.
அனƒ08Mக@ ைர08^: ெபா(வாக so08Mக@ =^s^ ம]E2 அனƒ08Mக@ ைர08^ =ற6கi பoேசா=MகJபYs6றன. ஒ&
Kர.ைனைய fo<(ெகாi_2 =ற6 ம]E2
உoய க&'(Mகi, உதாரண^க_ட6 வா=M`2 =ற6 பoேசா=MகJபYsற(. இ<த இரR8]`2 தலா 30 Dkட^கi wத2 ஒ& மzேநர2 ஒ(MகJபYsற(.

ேத56 கால)

ெமா'த2 3.45 மzேநர2

ேத56 ைமய3க9

உலகள?@ 160 நாYகa@ ஆeர'=]`2 ேம]ப0ட ைமய^கa@ இ'ேதLS நட'தJபYsற(.
ஆ^sல ெமா€ வாeலாக ம0Yேம நட'தJபY2
இ'ேதLSகைள ஆRYM` 5 ல0ச'=]`2 அ=கமான மாணவLகi எQ(s6றனL.
மாணவ!கh& :O"ப"ப6, கS"$Iட! வாBலா-

· "றJபாக க0டைமMகJப0ட ம]E2 தரDைலJபY'தJப0ட hைறயான பாட'=0ட2.
· ேத"ய அள?@ நட'தJபY2
பல த`= ேதLSகi இ<த பாட'=0ட'=6 அ8Jபைடeேலேய ெப&2பாலான ேகi?கைள ெகாR8&Ms6றன.
· அ(ம0Yk6j உயLக@?Mகான
cைழS'ேதL?]`2 இ<த பாட'=0ட2 ெபo(2 (ைணfosற(.
· அ8Mக8 பzமா]ற^கaனா@
இ<=யா?@ உiள பல மாDல^க_M`i பயzM`2 `Y2ப'=ன&M`
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இ<த க@? hைற ெபo(2 உதSsற(.
· ெதா€@hைற ப8Jfகளான
ெபாjeய@ ம]E2 ம&'(வ2
ேபா6ற ப8Jfக_Mகான "ற<த
அ8Jபைட பia க@?eைன ".K.
எ\.இ., வழ^`sற(.
· f?eய@, வரலாE, ெபா&ளாதார2, கzத2, அj?ய@, ேஹா2
சe6\, சŠக?ய@, க?6 கைல,
அர"ய@, வ8வைமJf ேபா6ற ப@ேவE KoSகைள சாL<த ப8Jfகi
இ<த பாட'=0ட'=@ உiள(.
· பாடJf'தக'ைத த?ர மாணவLகa6 Kற ப6hக =ற6கaG2
இ<த க@? hைற கவன2 ெசG'(sற(.

<.S.எF.இ.,

M.N.எW.இ., Mற,ப)ச3க9

ேத56 ைற

கேவா அ;ல] கா\தS வாBலாகேவா இTேத!ைவ
எŽதலாS. கS"$Iட! ேத!ைவ 21 நாIக_)` ஒO[ைறrS, ஆHe)` 5 [ைறக_S எŽத அ•மA
உHe. கா\த வ6:லான ேத!ைவ மாணவ!கh&
:O"ப"ப6 எTதைன [ைற ேவHeமானாlS எŽA)ெகாWளலாS. ேத!D மA"ெபHகW 5 ஆHeகW
வைர ெச;lப6யா`S.

ேத56 ைற

காலாRY,
அைரயாRY
ம]E2 hQ
ஆRY ேதLSகi என ஆR8]`
3 ேதLSகi இ<த க@? hைறe@
நட'தJபடாம@, 'பாLெம8v அச\ெமR0 ம]E2 ச2ேம8v அச\ெமR0’ என இ& வைககa@ மாணவLக_Mகான ம=JெபRகi ".K.
எ\.இ.,e@ வழ^கJபYs6றன.
இ<த ம=J 0Y hைறகi ெவE2
எQ'( ேதLைவ ம0Y2 கணMs@
ெகாiளாம@ மாணவLகa6 Kற =றைமக_M`2 hMsய'(வ2 வழ^`sற(.

ம%,lTI ைற

".K.எ\.இ.,e@ ‘ேர^s^’ hைற
K6ப]றJபடாம@ மாணவLகa6
ம=JெபRக_M` ஏ]றா] ேபா@
‘sேர0’ ம]E2 ‘sேர0 பாeR0’
வழ^கJபYs6றன. 91 hத@ 100
ம=JெபRகi ெப]றா@ 10 sேர0
பாeR0கi,
81 hத@ 90
ம=JெபRகi
ெப]றா@ 9
sேர0 பாeR0கi என
ஒvெவா& 10
ம=JெபR ?'=யாச^க_M`2 ஒ& ’sேர0
பாeR0’ என
இ^` மாணவLகi தரவoைசJ பY'தJபYs6றன.
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றMத உலக கN8
OPவனEகQ - 2020
)r.எ2., RNவனS ஒŒெவாO
ஆHeS ச!வேதச அள:; 3றXத
க;: RNவனqகh& தரவJைச பI6யைல ெவhBe\ற]. அத&ப6,
2020S ஆH6>கான பI6யைலrS
ெவhBIeWள].

அjத பT+யE இேதா...

1. மசா“ெசI2 இ&266$I ஆ"
ெட)னால- (எS.ஐ.6.,), rைனெடI
2ேடI2
2. 2டா&ேபா!e rnவ!3I6,
rைனெடI 2ேடI2
3. ஹா!வ!e rnவ!3I6, rைனெடI 2ேடI2
4. rnவ!3I6 ஆ" ஆ)2ேபா!e,
rைனெடI \qடS
5.
கfேபா!nயா
இ&266$I ஆ" ெட)னால-, rைனெடI
2ேடI2
6. இ.6.எK. ஜூJK - t:2 ெபடர; இ&266$I ஆ" ெட)னால-,
t:Iச!லாX]
7. rnவ!3I6 ஆ" ேகS"JIš,
rைனெடI \qடS
8. r.3.எ;., rைனெடI \qடS
9. இSெபJய; காேலš லHட&,
rைனெடI \qடS
10. rnவ!3I6 ஆ" 3)காேகா,

rைனெடI 2ேடI2
11. நா&யாq ெட)னால-)க; rnவ!3I6, 3qக"¡!
11. ேநஷன; rnவ!3I6 ஆ" 3qக"¡!, 3qக"¡!
13. /J&2ட& rnவ!3I6,
rைனெடI 2ேடI2
14. கா!ென; rnவ!3I6, rைனெடI 2ேடI2
15. rnவ!3I6 ஆ" ெப&3;ேவnயா, rைனெடI 2ேடI2
16. 63q`வா rnவ!3I6, uனா
17. ேய; rnவ!3I6, rைனெடI
2ேடI2
18. ெகாலS/யா rnவ!3I6,
rைனெடI 2ேடI2
18. இ./.எ".எ;., t:Iச!லாX]
20. rnவ!3I6 ஆ" எ6&ப!),
rைனெடI \qடS
21. rnவ!3I6 ஆ" YK3க&,
rைனெடI 2ேடI2
22. ெப\q rnவ!3I6, uனா
22. A rnவ!3I6 ஆ" ேடா)\யா,
ஜ"பா&
24. ஜா& ஹா"\&2 rnவ!3I6,
rைனெடI 2ேடI2
25. 6$) rnவ!3I6, rைனெடI
2ேடI2

Aலாவ] iAய ெதாz;{Iபqகைள
எA!பா!)க [6rமா? எ&றா; அ]DS
RKசயS [6யா]. இTதைகய “ழf;,
இ&-nயJq ப6"/>கான வாQ"iகW
`ைறD எ&N எ"ப6 ெசா;ல [6rS?
இ&-nயJq எ&றா; எ&னெவ&ேற
ெதJயாதவ!க_S, iJயாதவ!க_S தா&,
இ&-nயJq ]ைறB; வாQ"iகW
`ைறD எ&N ெசா;வா!கW.

மாRற) ேவ\I)

வள%G +U

ெவaநா08@
உயLக@?
ெபற
?&2f2
மாணவLகa@
ெப&2பாலாேனாL,
க@?
DEவன'=]`2,
பாட'=]`2
hMsய'(வ2 அaMs6றனL. ஆனா@,
பலராG2 hMsய'(வ2 அaMகJபடாத
ஒ6E, ’காலDைல’!

அைன'Y பA%க/) ஒe> அEல
வOS 2030S ஆHeகh; ’ச2ெடBக@? DEவன2 அைம<=&M`2 ப`=e6
ன/; ெடவல"ெமHI ேகா;2’ என
த0பெவJபDைல,
ஒ&வர(
உடGMேகா,
17 `m)ேகாWகைள rென2ேகா வைரமன=]ேகா எ=ராக அைமU2ேபா(, க@?e@
யNT]Wள]. அதைன அைடவ]>`
ஆLவ'ைத இழM`2 DைலM` உiளா`2 வா[Jf2
8 [)\ய Aற&கைள இ&-nய!கW
உRY. உதாரணமாக, Tலsoe@ ப8Mக ?&2f2
ெப>mO)க ேவHeS. அTதைகய
மாணவL ஒ&வL, தkழக2 hQவ(2 Tலsoைய ேபா6E
Aற&கைள மாணவ!கW ெபNS
Dல அைமJf, காலDைல இ&M`2 எ6E DைனJப(2,
வைகBலான
பாடTAIடTைத
ெச6ைனைய ப]jய தகவ@கைள அj<தவLகi தkழக2
தா& நாqகW வழq`\ேறாS. இThQவ(2 ெந&Mக8U2, ¡"Uமாக இ&M`2 எ6E
தைகய தரமான பாடTAIடTைத
கzJப(2 kகS2 தவறான h8S.
அைனT] க;: RNவனqக_S
அேதேபா@ தா6 ெவaநா0Y க@? DEவன'ைத ேதLS
பய&பeTத ேவHeS.
ெச[வ(2. ஒ& நா086 தைல நகர'ைத ப]jேயா அ@ல(
இ&N, ஆ&ைலnேலேய
ெபா(வான q]Eலா' தல^கi ப]jேயா ெதo<(ெகாRY
உலகTதரS வாQXத ேபரா3Jய!கW
தா^கi ப8Mக. ெச@G2 ப@கைலMகழக2 இ&M`2 ப`=U2
ம>NS Riண!கW உைரயாட;கைள
இ( ேபா6Eதா6 இ&M`2 எ6E கzJப( தவறாs?ட
யா!ேவHeமானாlS ேகIக [6அ=க வா[Jfiள(. நா2 ப8Mக ?&2f2 பாட2, க@?
rS எ&ற “ழ; உWள RைலB;,
DEவன'ைத ேதLS ெச[U2 அேதேநர2, ெபா&ளாதார2,
ேபரா3Jய! ஒOiறS பாடS நடTகாலDைல,
கலாசார2 ஆsயவ]ைற ப]jU2 —?ரமாக ஆரா[<(
A)ெகாHeS, மNiறS மாணவ!கW
அjவ( வரேவ]க'தMக(. க@? DEவன'=@ உiள வச=கi,
அைனவOS அைமAயாக இO"ப]அ<தJ ப`=e@ உiள ேபாM`வர'( ம]E2 ம&'(வ வச=கi
மான வ`"பைறகW இnrS இO)க)
•டா].
வ`"பைறB; மாணவ!கW அAகள:; கலX]ைரயாட ேவHeS.
ப;ேவN அSசqகைள அல3 ஆராய
ேவHeS. ேபரா3Jய!கW எ&பவ!கW உN]ைணயாகDS, மாணவ!க_ட&
ேதாழைமrட•S
கலX]ைரயாeவேத
இ&ைறய
ேதைவ. இXRைலB;, ம>NS
ஒ&ைறய உNAயாக ெசா;f)ெகாWள :OSiவ] எ&னெவ&றா;, இ&ைறய இைளஞ!கW
YகDS கவனமாகDS, `m)ேகாWக_ட•S ெசய;பe\&
றன!. அவ!க_)` ேதைவயான
ஊ)கTைதrS,
வாQ"iகைளrS
ஏ>பeTA)ெகாeTதாேல
ேபா]S
அவ!கW
சாதைன
பைட"பா!கW!

இE$\ய@கேள அ13பைட!
-

20 ஆHeக_)` [& நாS பய&பeTAய
ெதாz;{IபqகைளrS, இ&N நாS நம] அ&றாட வா€:; பய&பeT]S ெதாz;{IபqகைளrS ச>m 3XAT] பா!Tதாேல ேபா]S, இ&-nயJq ]ைறB& [)\யT]வTைத நSமா;
உண!X]ெகாWள [6rS!
நாI6& அAேவக வள!K3)` ெதாz;{Iப[S,
ெதாz;{Iப வள!K3)` த`AபைடTத இ&-nயJக_S அவ3யS. நாI6& வள!K3)` இ&-nய!கW தா& அ6"பைட எ&பைத நாS iJX] ெசய;பIடா;, :ைர:; அெமJ)கா ேபா&ற, வள!Xத
நாடாக இXAயா உலக அரq\; தடSபA)`S.
ஒOேவைல, இ&-nய!கேள இ;ைல எ&றா;
த>ேபா]Wள நyன ெதாz;{Iபqகைள நSமா;
கன:; •ட RைனT] பா!TAO)க [6யா]. சJ
த>ேபா] ெதாz;{IபqகW [Žவ]மாக வள!K3
அைடX]:Iடதா? எ&றா;, இ;ைல எ&பேத
பA;. த>ேபா]Wள நyன ெதாz;{Iபqகைள நாS
ேபா]S எ&N எHbவA;ைல. இ&•S iAய
iAய ெதாz;{Iபqகைள எA!பா!)\ேறாS. iAய
ேராேபா)கW, iAய கS"$Iட! ெதாz;{IபqகW,
ேபIடJயா; இயq`S கா!கW என கS"$Iட!,
எல)Iராn)2, 3:; என அைனT] இ&-nயJq ]ைறகhlS iTதா)க ெதாz;{Iபqகைள
எA!பா!)\ேறாS.
இ&-nய!கW இ;ைல எ&றா; வOqகாலT-

ஆ!ேவா& அ(ேவா&: ஐ.ஐ.எ3.S.1.,
மTAய உணD பத"பeT]த; அைமKசகTA& ~€, த›சாœJ; ெசய;பeS 'இXAய& இ&266$I ஆ" iI iராச3q
ெட)னால-’, இT]ைறB; நாI6& [&னா6 க;: ம>NS
ஆராQK3 RNவனqகh; [&ேனா6யாக Aக€\ற].

!#ய'Yவ)

:›ஞாn டா)ட! :.t"ரம…ய& ேம>பா!ைவB; பல
Rைலகைள கடX] 1972; ேப6 iராச3q Jச!K ெச&ட! (/.
/.ஆ!.3.,) ஆகDS, ேத3ய ஆQD)•டமாகDS :ளq\ய
RைலB;, 2008S ஆHe மTAய அைமKசகTA& ~€, இXAய& இ&266$I ஆ" \ரா" iராச3q ெட)னால- (ஐ.ஐ.3.
/.6.,) ஆக ெபய! மா>ற"பIட]. பB!க_)` மIeS [)\யT]வS அh)காம;, ¤&, இைறK3 ம>NS பா; ெபாOIகW சா!Xத ஆராQK3 ம>NS ேமSபாI6>`S இXRNவனS
:JDபeTத"பIe, 2017S ஆH6; இXAய& இ&266$I
ஆ" iI iராச3q ெட)னால- என ெபய! “Iட"பIட].
நyன மயமா)க"பIட இXRNவனS மTAய அர3& உணD
சா!Xத ப;ேவN அைம"iக_ட& இைணX] ெசய;பeவ]ட&, ]ைற சா!Xத ெதாz;{Iப ேமSபாI6>காக ஆHe
[Žவ]S ெதாz; [ைனேவா!க_)`S, ]ைற சா!Xதவ!க_)`S ெதாட! பB>3ைய அhT]வO\ற]. ேமlS, நாI-

பPவKைல&'(
ப;' உ!R!

6& ேதைவைய ¡!TA
ெசQrS வைகB;, இTஆsயவ]ைறJ ப]j ெதo<(ெகாiவ=@ ஆLவ2 ெசG'(வ(2
]ைறB; வ;lந!கைள
அவ"ய2.
உOவா)`S ேநா)\;,
இைணயதள) உத6)
ப;ேவN பIட ம>NS
ப8Mக ?&2f2 நா08ைன ப]jய அjhக^கைள சoயான
ஆராQK3 ப6"iகைளஇைணயதள^கa6 வாeலாக ெதo<( ெகாiளலா2. இைணயதள2
rS வழq\ வO\ற]. பல
Šலமாக தகவ@கைள ெதo<( ெகாiள h]பY2ேபா(,
ெவhநாIe ப;கைல)பல?தமான தகவ@கi, ம=J Yகi உ^க_M` sைடM`2.
கழகqக_ட& ஒ"பXதS
அவ]j6 உRைம' த6ைமைய ேமG2 ஆரா[<( அjவ(
ெசQ], நyன ஆQவகqகஅவ"ய2. ெபா(வாக, அரசா^க இைணயதள^கi, க@?
ைள) ெகாHe மாணவ!கஅைம.சக இைணயதள2, க@? DEவன'=6 அ=காரJ¢Lவ
_)` பB>3 அh)\ற].
இைணயதள2 ஆsயைவ D.சய2 ைகெகாYM`2.
வழ3க,பI) ப+,-க9
ஏ]கனேவ அ^` ப8'தவLகi ŠலமாகS2 தகவ@கைள
* /.ெட)., - iI ெட)னாஅj<(ெகாiளலா2.
அMக@?
DEவன'=@,
ப8'த
ல- (75 இடqகW)
h6னாi மாணவLகைள ேநர8யாக உ^க_M` ெதoயா(
* எS.ெட)., - iI iராச3q
எ6றாG2, அ<த நா086 ¡தரக'ைத ேநoேலா,
இ&-nயJq (12 இடqகW)
ெதாைலேப"eேலா அ@ல( k6ன£ச@ Šலமாகேவா
* எS.ெட)., - iI சB&2
ெதாடLfெகாRY அ=காரJ¢Lவ தகவ@கைள ெபறலா2.
அHe ெட)னால- (12 இடqஒ& நRபoட2 ேபqவைதJ ேபா6E அைன'(?தமான
கW)
ச<ேதக^கைளU2 ெதaவாகM ேக0Y அjவ( ந@ல(.
* எS.ெட).,- iI ேச"6 அHe
இ<த ?ஷய'=@, ….ச2 ேவRடா2.
`வாfI6 அ“ர&2 (12 இடqகW)
ேமG2,
இ6ைறய
நwன
ெதா€@c0ப2
* /எK.6., - iI iராசச2 இ&-பYேவகமாக வளL." அைட<(வ&2 கால'=@,
nயJq (8 இடqகW)
தகவ@கைள ெபEவ=@ ெபoய அள?@ hய]"
* /எK.6., - iI சB&2 அHe ெட)ேதைவe@ைல. ஆனா@, சoயான தகவ@கைள
னால- (8 இடqகW)
ெபEவேத
க8ன2.
ஆகேவ,
சoயான
தகவ@கைள
ஆரா[<(
அj<(,
Yைறக9 மR>) ஆராKLM %Tட3க9
காலDைலையU2, இதர வச=கைளையU2
iI இ& -nயJq, iI ேப)ேக-q
உணL<(,
ஒ&
ெவaநா0Y
க@?
அHI 32டS ெடவல"ெமHI, iI iராDEவன'ைத ேதLS ெச[தா@, kர0"U2,
ட)I ெடெவல"ெமHI, iI ேச"6 அHe
கலMகh2
இ6j
க@?
எ„2
`வாfI6 ெட26q
பயண'=@ ¤ராக பயzMகலா2
iI பேயாெட)னால-, /ைரமJ iராச3q, 2ேடாஎ6ப(
க@?யாளLகi
ேரš அHe ேஹ&6fq, கS"$ேடஷன; மாடfq
ஆேலாசைனகi!
அHe நாேனா2ேக; iராச3q $nI, ெட)னால- 62ெசYேனஷ&, இ&`ேபஷ& ெச&ட!.-

மா^_ ம)*%வ
ப134க6

ஆr!ேவதS, ேயாகா ம>NS ேநKtேராபA,
rனாn, 3Tதா, ேஹாYேயாபA ஆ\ய மா>N
மOT]வ [ைறகைள ேமSபeTதDS, ஆராQK3கW
ேம>ெகாWளDS, அைவ சா!Xத க;:ைய
/ரபல"பeTதDS மTAய அரசா; 2014S
ஆHe, ஆr˜ அைமKசரகேம /ரTேயகமாக
ஏ>பeTத"பIட].

க6eMEக9

ெச&Iர; கD&3; பா! இXAய& ெம63& (3.
3.ஐ.எS.,), ெச&Iர; கD&3; பா! Jச!K இ&
ஆr!ேவA) சB&ச2 (3.3.ஆ!.ஏ.எ2.,), ெச&Iர;
கD&3; பா! ேஹாYேயாபA (3.3.எK.,), ெச&Iர;
கD&3; பா! Jச!K இ& ேஹாYேயாபA (3.3.ஆ!.
எK.,), ெச&Iர; கD&3; பா! Jச!K இ& rனாn
ெம63& (3.3.ஆ!.r.எS.,), ெச&Iர; கD&3;
பா! Jச!K இ& ேயாகா அHI ேநKtேராபA (3.
3.ஆ!.ஒQ.எ&.,), ெச&Iர; கD&3; பா! Jச!K
இ& 3Tதா (3.3.ஆ!.எ2.,) ஆ\ய /ரTேயக
கD&3;க_S இXAய ம>NS மா>N மOT]வ
[ைறகைள ேமSபeT]வைத ேநா)கமாக) ெகாHe
இயq\ வOவ] `m"/டTத)க].

ஆn5ேவதா
இ&ைறய மாணவ!கW மTAB; எS././.எ2.,
ம>NS /.6.எ2., ப6"iக_)` அeTதப6யாக,
/ரபலமான மOT]வ" ப6"பாகDS, இXAய
மOT]வ [ைறகh; [)\யT]வS வாQXததாகDS
Aக€வ] ’ஆr!ேவதா’!

ப+,-

ேபKசல! ஆ" ஆr!ேவA) ெம63& அHI
ச!ஜJ (/.ஏ.எS.எ2.,) எ•S ஐXதைர ஆHeகால
ப6"i (ஓ! ஆHe இ&ட!&x" உIபட) நாI6&
ப;ேவN க;: RNவனqகh; வழqக"பe\ற].
இ"ப6"/;, அனாடY அHI /3ேயால-,
சS2\OதS, ஆr!ேவA) டா)3கால-,
பா!மகால-, பா!ம“I6)2, ெஜனர;
ச!ஜJ, ஈ.எ&.6., ஆ"ேதாமால-, ப›சக!மா,
•6யாIJ)2, ைகனகால- உIபட ப;ேவN
பாடqகW இடSெப>NWளன.

மOT]வT]ட&, ேநாBய;, ஒIeH…Bய;,
தடய:ய; மOT]வS ம>NS அNைவ 3\KைசrS
இXத மOT]வ ப6"/; க>/)க"பe\ற].

வாK,-க9

ஒO ெபா] ேஹாYேயாபA மOT]வராக
மIeY&m, `ழXைத மOT]வS, உள:ய;
என `m"/Iட /J:; RiணராகDS tயமாக
ெசய;படலாS. ேஹாYேயாபA மOX]
RNவனqகhlS ப…யா>றலாS. தnயா! ம>NS
அரt மOT]வ மைனகhlS வாQ"iகW உHe.

<பர3க/!A

http://ayush.gov.in, www.ccimindia.org,
www.ccras.nic.in

ேஹாpேயாப%
அேலாபA எ•S ஆq\ல மOT]வS ம>NS
ஆr!ேவதா மOT]வ ப6"iக_)` அeT]தாக,
நம] நாI6; o&றாவ] [)\ய மOT]வ ப6"i
ேஹாYேயாபA!

ப+,-

ேபKtல! ஆ" ேஹாYேயாபA) ெம63& அHI
ச!ஜJ - /.எK.எS.எ2.,

ப+,- கால)

ஓ! ஆHeகால கIடாய இ&ட!&x" பB>3
உIபட ெமாTதS ஐXதைர ஆHeகW.

பாட'%Tட)

மnத உடf& இய>ைகயான 3\Kைச [ைற
`mT] க>/)`S ஒO [Žைமயான மOT]வ
[ைறைய ேஹாYேயாபA ெகாHeWளதா;,
இXத [ைறB; எXத ப)க :ைளDக_S இ;லாத
வைகBலான இn"i மாTAைரக_ட&, !Tத
Aரவேம மOXதாக வழqக"பe\ற]. உட>•mய;,
At:ய;, கO:ய; ஆ\ய அ6"பைட

nனாi

ஆr!ேவதா, ேஹாYேயாபA, 3Tதா ஆ\ய மா>N
மOT]வ ப6"iகh& வJைசB; அeTததாக
[)\ய இடSெபNவ] rனாn!

!#ய'Yவ)

கY;-இ-A"-ஒ-ஜராஹT எ&NS அைழ)க"பeS
rனாn மOT]வS /ரபல \ேர)க மOT]வ!களான
ª"ேபா\ரI2 ம>NS ேகல& ஆ\ேயார]
ேபாதைனயா; உOவான]. ெப!ேசா-அர/)
வைகயான இXத மா>N மOT]வ [ைற,
[கலாய!கW கால)கIடTA; இXAயா:; பரவலாக
பய&பeTத"பIட] `m"/டTத)க].

ப+,-

ேபKtல! இ& rனாn ெம63& அHI ச!ஜJ /.r.எS.எ2.,

ப+,- கால)

YZைல ப+,-க9

இளRைல பIட"ப6"/>` /ற`, o&N
ஆHe கால எS.6., ப6"/; ெபா] மOT]வS,
ப; மOT]வS, ப›சக!மா, ைகனகால-, ச!ஜJ,
ஆ"ேதாமால-, ஈ.எ&.6., •6யாIJ)2,
ைச)யாIJ, ேபதால-, டா)3கால-, பா!மகால-,
அ;ெகY, பா!ம3, /ரெவH6Œ ெம63&,
அனாடY, /3ேயால-, அன2a3யா, ேர6ேயாலஉIபட 20)`S ேம>பIட /JDகh; ஏேத•S
ஒ&m; RiணT]வS ெபறலாS.
[]Rைல ப6"/>` /ற`, ஆr!ேவத
மOT]வராகேவா, ஆராQK3யாளராகேவா,
ேபரா3Jயராகேவா ெசய;படலாS. இளRைல
ம>NS []Rைல பIட"ப6"iகW மIeY&m,
ப;ேவN []Rைல 6"ளமா ம>NS 6"ளமா
ப6"iக_S ஆr!ேவதா மOT]வ ]ைறB;
வழqக"பe\ற].

ேம>ெகாWளலாS.

ஓ! ஆHe கIடாய இ&ட!&x" பB>3rட&
ஐXதைர ஆHeகW.

பாட,NO6க9

M'த ம&'Yவ)
தYழக மOT]வ [ைறகh; உOவான 3Tத
மOT]வ ப6"i, தYழக மாணவ!கW மTAB;
YகDS /ரபலS.

ப+,-

ேபKtல! ஆ" 3Tதா ெம63& அHI ச!ஜJ /.எ2.எS.எ2.,
ப+,- கால): ஐXதைர ஆHeகW

பாட'%Tட)

உட; •AயாகDS, மன •AயாகDS இயq`S
மnத உடf; உWள ரTதS, /ளா2மா, தைச,
ெகாŽ"i, எŽSi, நரSi ம>NS ெசம& ஆ\ய
7 [)\ய உN"iகைள கா>N, ெநO"i ம>NS
! ஆ\ய o&N •Nகேள கIe"பeT]\&றன
எ&ப] 3Tத மOT]வTA; ெசா;ல"பeS
[)\ய அSசS. இ"ப6"/;, உB! ேவABய;,
{HbBJய;, உட>•mய;, உடfய;,
ேநாBய;, தடய:ய; மOT]வS, ப; மOT]வS,
ேதா; ேநாBய; ம>NS நKtBய; ஆ\யைவ
க>/)க"பe\&றன.

வாK,-க9

அரt ம>NS தnயா! மOT]வமைன
கhlS, ஆரSப tகாதார ைமயqகhlS 3Tத
மOT]வராக ப…யா>றலாS. ேபாAய பB>3
ம>NS அ•பவTA>` /ற` tயமாகDS \hn)
நடTதலாS. ெபா] மOT]வS, மOXAய;, 3ற"i
மOT]வS, `ழXைத மOT]வS, ேநாBய; ம>NS
நKtBய; ஆ\ய /JDகh; []Rைல ப6"ைபrS

அர/), rனாn மOT]வS, உட>•mய;,
உடfய;, ேநாBய;, தe"i மOT]வS, கH
மOT]வS, கா], o)`, ெதாHைட மOT]வS,
மகh! மOT]வS, மக"ேபN மOT]வS ம>NS
`ழXைத மOT]வS உIபட ப;ேவN பாடqகW
இ"ப6"/; க>/)க"பe\&றன. ஆq\லS
ம>NS உO] ெமாzகh; வழqக"பeS இ"ப6"i
[Žேநரமாக மIeY&m ெதாைலRைல வzBlS
க>/)க"பe\ற].

YZைல ப+,-க9

/.r.எS.எ2., ப6Tதவ!கW, 14 வைகயான
/JDகh; எS.எ6., அ;ல] எS.எ2., ப6"ைப
ேம>ெகாWளலாS.

ேநLqேராப% மR>) ேயாகா

ேநKtேராபA ம>NS நyன மOT]வS இரHeS
ஒOq\ைணXத இXத மOT]வ ப6"i த>ேபா]
நாe [ŽவAlS tமா! 250 க;: RNவனqகh;
வழqக"பe\&றன.
ம>ற அைனT] மOT]வ" ப6"iக_)`S
' I’ ேத!D கIடாயமா)க"பIeWள RைலB;,
தYழகTA; இ"ப6"/>` மIeS :ல)`
அh)க"பIeWள].

!#ய ெசயEபாIக9

ஒŒெவாO ஆராQK3கைளrS மA"பாQD ெசQ],
அA; உWள `ைறபாeகைள) கைளய மாணவ!க_)` ஆேலாசைனகைள வழq`வ], சoக அm:ய; ]ைறB; `ைறXத கவனS ெப>ற அ;ல] iற)க…)க"பIட ப`Aகh; ஆQDகைள ேம>ெகாWள
மாணவ!கைள ஊ)`:"ப], கOTதரqகS, ெதாz>
பIடைற, :JDைரகh& oலS மாணவ!க_)`
இT]ைறB; உWள சXேதகqகைளT a!"ப] ம>NS
இA; உWள வாQ"iகைள :ள)`வ].

உத<'ெதாைகக9

இMVய சWக அX8யN
ஆரா3G + கழகம்
சoக அm:ய; ]ைறB; ஆராQK3கைள ேமSபeTதDS, அT]ைற சா!Xத ஆராQK3யாள!கைள உத:TெதாைககW ம>NS வzகாIeத;கh& oலS
ஊ)`:)கDS மTAய அரசா; அைம)க"பIடேத
‘இXAய& கD&3; ஆ" ேசா3ய; சB&2 Jச!K’
(ஐ.3.எ2.எ2.ஆ!.,) எ•S இXAய சoக அm:ய;
ஆராQK3) கழகS.

அB க)

மTAய மnதவளT ]ைற அைமKசகTA& ~€,
1969S ஆHe ைவ)க"பIட இXத கழகமான],
சoக அm:ய; க;: RNவனqகைள
[ைற"பeT]வத>காகDS, ஆராQK3) க;:B;
ஒO iAய தரRைலைய எIeவத>காகDS
உOவா)க"பIட]. த>ேபா] 20)`S ேம>பIட
சoக அm:ய; க;: RNவனqகh; உWள
ஆராQK3யாள!க_)கான RArத:கைள இ]
வழq\ வO\ற].
இXAயா [Žவ]S \ழ)`, வட ேம>`,
வட \ழ)`, வட)`, ெத>` ம>NS ேம>` என
ஆN இடqகh; இXத அைம"/>கான ‘மHடல
ைமயqகW’ அைம)க"பIe, இT]ைற சா!Xத
ப…கW R!வ\)க"பe\ற]. ‘ஐ.3.எ2.எ2.ஆ!.,
ேடIடா ச!y2’ எ&\ற /J:& ~€ சoக
அm:ய; சா!Xத தகவ;கW ம>NS இ]வைர
இT]ைறB; ேம>ெகாWள"பIட ஆராQK3கW
உWhIட அைனT] `m"iக_S மாணவ!கh&
பய&பாI6>காக ேசகJ)க"பIe பராமJ)க"
பe\ற].
அm:ய; ம>NS ெதாz; RNவனqகh&
வள!K3 oலS ஒO நாIைட ேமSபeT]S ேநா)\;
மTAய அரசா; உOவா)க"பIட அைம"ேப
‘கD&3; ஆ" சB&6/) அHI இHட2IJய;
Jச!K’!

!#ய'Yவ)

இXAய அm:ய; ம>NS ெதாz; ]ைற
அைமKசகTA& ~€, 1942S ஆHe ]வqக"பIட
ஆQD) கழகமான ‘3.எ2.ஐ.ஆ!’, த>ேபா] 3987
ஆராQK3யாள!கW ம>NS 6454 ெதாz;{Iப
உத:யாள!க_ட& நாe [Žவ]S 38
ஆQவகqகW, 39 ெவh"iற ஆQD
ைமயqகW ம>NS 3 i]ைமT]வ
ைமயqக_ட& இயq\ வO\ற].
:Hெவh, கIeமானS, ேவABய;,
எJவாr உ>பTA, கட;சா! ஆராQK3கW
என ப;ேவN ]ைறகhlS வள!K3)கான
ஆQDகைள, 3.எ2.ஐ.ஆ!.,
ஆராQK3யாள!கW ேம>ெகாHe
வO\&றன!.

மாணவ!க_)` ப;ேவN Rைலகh; ஆராQK3)கான உத:Tெதாைககைள வழq`வ] இXத கழகTA& [)\ய" ப…க_W ஒ&N. அைவ:
· ேநஷன; ெபேலாx"2 - சoக அm:யf;
த&nகர>ற பqகh"ைப அhTத ஓQDெப>ற சoக
அm:ய; ஆராQK3யாள!க_)` அவ!கள] ஆQDகைளT ெதாட!வத>காக வழqக"பeS உத:Tெதாைக.
· unய! ெபேலாx" - 45 [த; 70 வயA>`IபIட /எK.6., பIடS ெப>ற ஆராQK3யாள!க_)` வழqக"பeS உத:Tெதாைக. அரt
ஊzய!கW, பTAJைகயாள!கW ம>NS சoக ேசவக!க_)`S இ] வழqக"பe\ற].
· ேபா2I-டா)ேடார; ெபேலாx" - 45 வயA>`)
`ைறXத தqகW ]ைறB; `m"/டTத)க ஆராQK3ைய ேம>ெகாHe வOS /எK.6., பIடதாJக_)` வழqக"பeS உத:Tெதாைக.
· டா)ேடார; ெபேலாx" - சoக அm:ய;
/J:; []Rைல" பIடS ெப>ற 40 வயA>`)
`ைறXத மாணவ!க_)` வழqக"பeS உத:Tெதாைக இ].
இ)கழகTA& ~€ ெசய;பeS /ரபல க;: RNவனqகW:
· ஏ.எ&. 3&கா இ&266$I ஆ" ேசாxய;
2ட†2, பாIனா
· ெச&ட! பா! ெடவல"ெம&I 2ட†2, AOவனXதiரS
· ெச&ட! பா! எ)னாY) அHI ேசாxய; 2ட†2, ைஹதராபாT
· ெச&ட! பா! ம;6-63"hனJ ெடவல"ெம&I
Jச!K, தா!வT
· ெச&ட! பா! பாf« Jச!K, R$ ெட;f
· A ெச&ட! பா! 2ட†2 இ& ேசாxய; சB&ச2, ெகா;கTதா
· ெச&ட! பா! A 2ட6 ஆ" ெடவல"/q
ெசாைசI†2, ெட;f
· கD&3; பா! ேசாxய; ெடவல"ெம&I,
ைஹதராபாT

<பர3க/!A: http://icssr.org/
ofைக மTAJையrS கHe/6Tத].
· காயqகைள) `ண"பeTத ம›சW பல
ஆHeகளாக இXAயா:; பய&பeTத" பeவைத
R‹/T] அெமJ)கா:>` வழqக"பIட
ம›ச_)கான கா"iJைமைய ரT] ெசQய ைவTத].

கE< Z>வன3க9

6ர) Jச!K இ&266$I, எல)IேராெகY)க;
Jச!K இ&266$I, \ளா2 ெசராY) Jச!K
இ&266$I, ெலத! Jச!K இ&266$I,
-ேயா\ரா/)க; Jச!K இ&266$I,
இ&266$I ஆ" ஓxேனா\ரா/, இ&266$I

`%aைல
13ளமா ப134

ெப^க¥&?@ உiள இ<=ய6 இ6\88Œ0 ஆJ Kளா6ேடஷ6 ேமேன•ெம60
க@? DEவன2, அெமoMகா?6 ?\கா6¦6 ப@கைலMகழக'(ட6 இைண<( h(Dைல 8Jளமா ப8Jைப வழ^`sற(.

ப+,-

ேபா\0 sராஜுேவ0 8Jளமா இ6
ேமேன•ெமR0 - f0 fராச"^ அRY
K"ன\ ேமேன•ெமR0 ( K.W.8.எ2.-எJ.
K.K.எ2.,)

ப+,-கால)

2 ஆRYகi

தA%க9

f0 ெடMனாலW, f0 சe6\, DŒ0oச6, Kசo\, ெட[o, அlம@ ஹ\ெப60o,
ஹாL08க@.சL ஆsயவ]j@ ஏேத„2 ஒ&
Ko?@ 50 சதwத ம=JெபRக_ட6 இளDைல ப0டJப8Jைப DைறS ெச[=&Mக
ேவRY2. எ\.".,/எ\.8.,/மா]E'=றனாaகi 45 சதwத ம=JெபR ெப]j&<தா@
ேபா(மான(.
ேமG2, ேக0, ேம0, "ேம0, ஏ.8.எ2.ஏ.,
W.ஏ.8.இ., ஆsய cைழS'ேதLSகa@ ஏேத„2 ஒ6ைற எQ=e&Mக ேவRY2.

<பர3க/!A: http://iipmb.edu.in/
ஆ" டா)«)கால-, இ&266$I ஆ"
ைமnq அHI /$ய; Jச!K, ெபாடாn)க;
Jச!K இ&266$I என ெச&ைன, ெபqகˆO,
ைஹதராபாT, ெகா;கTதா ெட;f என இXAயா
[Žவ]S 40 )`S ேம>பIட ஆராQK3
க;: RNவனqகW 3.எ2.ஐ.ஆ!., கழகTA&
கIe"பாI6& ~€ இயq\ வO\&றன. இவ>m;,
மாணவ!கW :OSiS ]ைற சா!Xத க;:
RNவனTA; ேச!X] ப6)கலாS.

M.எW.ஐ.ஆ5., ெநT

3.எ2.ஐ.ஆ!., அq~காரS ெப>ற ஆQவகqகW
ம>NS க;: RNவனqகh; உத:
ேபரா3Jயராக ப…யா>றேவா அ;ல]
உத:Tெதாைகrட& /எK.6., பBலேவா
மாணவ!கW ேத3ய அள:; நடTத"பeS
3.எ2.ஐ.ஆ!., ெநI த`AT ேத!:ைன
எŽத ேவHeS.
ஆH6>` இO [ைற நடTத"பeS
இXத ேத!:; []Rைல அm:ய; (எS.
எ23.,) பIடTைத அq~கJ)க"பIட
க;: RNவனTA; 55 சதyத
மA"ெபHbட& ெப>றவ!கW மIeேம
எŽத [6rS. ெகY)க; சB&ச2, எ!T
சB&ச2, ைல" சB&ச2, ேமTெம6)க;
சB&ச2 ம>NS /3)க; சB&ச2 ஆ\ய
/JDகh; ேகW:கW ேகIக"பeS.
இA; ேத!K3 ெப>ற மாணவ!கW /எK.
6., பBல :OS/னா; ‘ஜுnய! Jச!K
ெபேலாx"/&’ ~€ மாதS ‹.25,000
உத:Tெதாைக வழqக"பe\ற]. த:ர,
இரHe ஆHeக_)`" /ற` ‘3nய!
Jச!K ெபேலாx"’ AIடTA&ப6 மாதS
‹.28,000 வழqக"பe\ற].

<.எF.ஐ.ஆ@.,

Nரதான ஆK6க9

· ஆ"/J)க!கh& வzB;
60 ஆBரS ஆHeக_)` [&
வXதவ!கW தா& அXதமா&
பழq`6Bன! எ&பைத R‹/)க
[த&[தf; அவ!கh& மர/ய;
ேவNபாeகைள" ப`"பாQD
ெசQத].
· மnத!க_)`" i>NேநாQ
இO"பைத) கHடmய உதDS
6ரா&2ெஜn) 6ேராேசா/லா
எ&\ற i>NேநாQ பJேசாதைன
மாAJைய உOவா)\ய].
ஆ2]மா ேநாQ)` 2ெடராQI
அ;லாத ஆ2மா& எ&\ற

<பர3க/!A:

www.csir.res.in
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டாடா உத8Iெதாைக

அெமJ)கா:& க!ென;
ப;கைல)கழகTA; ப6)க
:OSiS இXAய மாணவ!க_)`, டாடா க;: ம>NS
ேமSபாIe அற)கIடைள
உத:Tெதாைக வழq`\ற].

ஐ.ஐ.ஏ.S.,
அ2IரானY, அ2Iேரா/3)2 ம>NS /3)2 ]ைறகW சா!Xத ஆராQK3கைள ேம>ெகாWவத>கான நாI6& [&ேனா6 ஆராQK3 RNவனS, ெபqகˆOைவ தைலைமBடமாக) ெகாHeWள, இXAய& இ&266$I ஆ" அ2Iேரா/3)2!
1786S ஆH6; ெமIரா2 மாகாணTA; கHகா…"i ைமயமாக ெசய;படT ]வq\ய இXRNவனS, ப;ேவN Rைல வள!K3)` /ற`, 1975S ஆH6;
ெபqகˆO)` மா>ற"பIட]. மTAய அர3& அm:ய; ம>NS ெதாz;{Iப
]ைறB& RArத:rட& இயq`S இXRNவனS, ெகாைட)கான;, காவ¥!,
கDJ/ட•! ம>NS ஹ&ேல ஆ\ய ப`Aகh; கHகா…"ைப ைமயqகைள
ெகாHeWள]. ேசாலா! ம>NS அIமா2ெபJ) /3)2 `mTத ஆQைவ ேம>ெகாWவA; [த&ைம ைமயமாக ெகாைட)கான; Aக€\ற]. காவ¥! ைமயTA;
ஆ"6)க; ஆQDS, கDJ/ட•! ைமயTA; ேர6ேயாெஹfேயா\ரா" ஆQDS, ஹ&ேல ைமயTA; ைஹ ஆ;66$I கSமா ேர ஆQDS [)\ய இடS
ெபN\ற].

வழ3க,பI) ப+,-க9
ஒ&3#ைணjத எ).ெட!.,-NஎL.+.,

ெகா;கTதா ப;கைல)கழகTA& அ"ைளe ஆ"6)2 ம>NS ெபாேடாn)2
]ைறrட& இைணX], அ2IேரானYக; இ&2I‹ெமHேடஷ& ]ைறB; ஒOq\ைணXத எS.ெட).,-/எK.6., பIடTைத வழq`\ற]. [தf;
2 ஆHeகh; 4 ெசம2ட!கW ெகாHட எS.ெட)., ப6"ைப [தf;
RைறD ெசQய ேவHeS. அA;, ேபாAய மA"ெபH எe)`S பIசTA;
/எK.6., பAD ெசQ]ெகாWளலாS. இ"ப6"/; ேச!)ைக ெபற உJய
இளRைல பIட"ப6"/; ேத!K3 ெப>mO)க ேவHeS. ேமlS,
6சSப! மாதTA; நைடெபNS {ைழDTேத!:; ேத!K3 ெபNவ]S அவ3யS.
க S6 உத<'ெதாைக
"@
ஆJ
எS.ெட)., ப6"/; இரHe ஆHeக_)` மாதS ‹. 16
ச e6 8 K M
ஆBரS உத:Tெதாைக வழqக"பe\ற]. [&றாவ] ஆHஅR0 இR6fOX] அதாவ], /எK.6., ப6"/; ேச!XதA; இOX]
ட\8oய@ oசL.
மாதS ‹. 25 ஆBர[S, ஐXதாS ஆH6fOX] ‹. 28
அைமJK6 ம]ஆBர[S உத:Tெதாைக வழqக"பe\ற].
Eெமா& ஆரா[."
DEவன2 ெகா@க'ேநர+ NஎL.+.,
தா
?@ உiள இ<=ேநர6 /எK.6., ப6"/; ேச!)ைக ெபற எS.
ய6
இ6\88Œ0
எ23., அ;ல] எS.ெட)., ப6"/;, /3)2,
ஆJ ெகkMக@ பயாலW!
அ"ைளe /3)2, அ"ைளe ேமTெம6)2,
ேத"ய hMsய'(வ2
அ2IரானY, எல)Iராn)2, ெபாடாn)2,
வா[<த ேநா[கi ம]E2
ஆ"6)2, இ&-nயJq /3)2, கS"$Iஉeoய@ Kர.ைனக_M`
ட! சB&2, எல)IJ)க;, இ&2IOெமH—LS கா•2 வைகe@ கட<த
ேடஷ&, ஆ"6)2 ஆ\யவ>m; ஏேத•S
50 ஆRYக_M`2 ேமலாக
ஒO பாட"/Jைவ ப6TAO)க ேவHeS.
ெசய@ப0Y வ&2 இ<DEவன2,
ேமlS, ெஜ2I {ைழDTேத!ைவ எŽAெகk\0o, பேயாெகk\0o, ெச@
O)க ேவHeS அ;ல] இXRNவனS
பேயா
லW, மாƒ`ளL பேயாலW,
நடT]S /ரTேயக {ைழDTேத!ைவ
DŒேராபேயாலW ம]E2 இ2ŒனாஎŽத ேவHeS.
லW ேபா6ற (ைறகa@, "ற<த Dfஇeட5eX,
ணLகைள ெகாRY ப@ேவE ஆரா[.நாe [Žவ]S உWள க;¥J,
"கa@ ஈYப0Y
ப;கைல)கழகqகW
ம>NS
வ&sற(. ேமG2,
க;: RNவனqகைள ேச!Xத
ெதா] E ேநா[கi,
அm:ய; மாணவ!கW, இXகாலரா ம]E2 `jJRNவனTA;
இ&ட!&K0ட ேநா[கi `j'(
x" ேம>ெகாWள வரஆரா[."கaG2, ஆLேவ>க"பe\றா!கW.
காlM ம]E2 Šƒைக
ம&'(வ2 `j'த ஆரா[.<பர3க/!A
"கaG2 இ<DEவன2 ஈYwww.iiap.res.in
ப0Yiள(.

ப+,-க9

ஆ!)\ெட)ச! அHI /ளாnq, இ&-nயJq, அ"ைளe எ)னாY)2 அHI
ேமேனšெமHI, அ)Jக;Kச!, ைல" சB&ச2, பேயால-)க; சB&ச2, /3)க;
சB&ச2, ேசா3ய; சB&ச2 ஆ\ய ]ைற ப6"iகh; ேச!)ைக ெபNபவ!கW
இXத உத:Tெதாைகைய ெபற :Hண"/)கலாS.

தA%க9

இXAய `6மகனாக இO)க ேவHeS. அெமJ)கா:& க!ென; ப;கைல)கழகTA; ேம> கHட ]ைறகh; ஏேத•S ஒO இளRைல பIட"ப6"/; அIYஷ&
ெப>mO)க ேவHeS. அதேனாe, RArத: ேதைவ)கான ேவHeேகாைளrS
:eTAO)க ேவHeS.

உத<'ெதாைக <பர)

எIe ெசம2ட! வைரBலான இளRைல பIட"ப6"iக_)`Jய க;:)கIடணS, உத:Tெதாைக)` ேத!D ெசQய"பeS மாணவ!க_)` வழqக"பeS.
ஆ!)\ெட)ச! ேபா&ற எIe ெசம2ட!க_)`S அAகமான ப6"iகைள ப6)`S
மாணவ!கW, ¤த[Wள ெசம2ட!க_)கான க;:) கIடணTைத அவ!கேள ஏ>கேவHeS. எn•S, தq`S ெசலD, உணD, மOT]வ கா"•e, ேபா)`வரT]
ெசலD ஆ\யைவ அைனT] மாணவ!க_)`S இXத உத:Tெதாைக AIடTA&~€ வழqக"பeS.

உத<'ெதாைக எ\F!ைக

ெமாTதS 20 இXAய மாணவ!க_)` இXத உத:Tெதாைக வழqக"பe\ற].
அெமJ)கா:& க!ென; ப;கைல)கழகTA; ப6)`S மாணவ!க_)` மIeேம
இXத உத:Tெதாைக வழqக"பeS எ&ப] `m"/டTத)க].

<\ண,N!A) கால)

ெபா]வாக ஒŒெவாO ஆHeS, அ)ேடாப! / நவSப! மாதqகh; உJய ஆவணqக_ட&, இXத உத:Tெதாைக ேவH6 :Hண"/)க ேவHeS. 6சSப!
மாதTA;, உத:Tெதாைக)` ேத!D ெசQய"பeS மாணவ!கh& பI6ய; அm:)க"பeS.

<பர3க/!A

https://admissions.cornell.edu/apply/international-students/tata-scholarship

ெஜF! ேத@A

*
ஆ L நாI6; உWள ப;ேவN க;: RNவனqகh; அm:ய; /J:;
காlM
[]Rைல ம>NS /எK.6., ேச!)ைக ெபற அவ3யS எŽத ேவHஅ R 0
6ய ேத!Dகh; [)\யமான ஒ&N ‘ஜாB&I எ&Iர&2 2\ெம8"ன@
•nq ெட2I’
ெகk\0o
ப+,-க9
* \டரMqஎS.எ23., - /3)2
ர@ பேயாலW
/எK.6., அ;ல] ஒOq\ைணXத /எK.6., - /3)2,
அR0 பேயாAயெர6)க; கS"$Iட! சB&2, R$ேராசB&2, கS"இ6பLேம8M\
$ேடஷன; பேயால-.
தA%க9
ப3Aெப>) கE< Z>வன3க9
இ ' த ை க ய
ஐ.ஐ.எ2.3.,
ஐ.எS.எ2.3.,
ஐ.ஐ.ஏ.,
ஆரா[."கa@ ஈYபட
6.ஐ.எ".ஆ!., ஐ.ஐ.எ2.இ.ஆ!., ஐ./.ஆ!.,
?&2f2 மாணவLகi,
எ&.ஐ.எ2.இ.ஆ!., ஐ.ஓ./., ஐ.r.3.ஏ.ஏ.,
ஜூlயL oசL. ெபேலா
ஐ.எ&.3.ஏ.எ2.ஆ!., எ&./.ஆ!.3., /.ஆ!.
(ேஜ.ஆL.எJ.,), ஜூlயL
எ;.,
ஆ!.ஆ!.3.ஏ.6.,
ஆ!.ஆ!.ஐ.,
oசL\ ெபேலா (ேஜ.ஆL.
எ&.ஐ.எ&./., உIபட ப;ேவN க;: RNஎJ.,-ேக0) ¤lயL oசL. ெபேலா
வனqகW.
(எ\.ஆL.எJ.,) ம]E2 fராெஜM0 ெபேலா ஆsய Dைலகa@
தA%க9
அத]`oய ேதLS Šல2 ேசLMைக
ெபா]வாக
/.எ23.,
/.இ.,
ெபறலா2.
/.ெட)., ேபா&ற இளRைல பIட"ப6"iகh; ஏேத•S ஒ&ைற
AB,ப6Tதவ!கW அ;ல] எS.எ23.,
Kஎ..8.,
ப8J/ எS.3.ஏ., ேபா&ற []Rைல
fகi த?ர, `Esய
பIட"ப6"ைப
ப6Tதவ!கால பe]", =ற6 ேம2கW இTேத!ைவ எŽதலாS
பா0Y பe]"
ம]E2
எ&ற ேபாAlS, ேத!D
இ6டL6¦J வா[JெசQய"ேபா`S ப6"i
fகைளU2 இ<DEவம>NS க;: RNவனTன2 வழ^`sற(.
ைத" ெபாNT] த`Aச5வேதச ஆKவக)
கW மாNபeS.
சLவேதச
அள?லான
<பர3க/!A:
உeoய@
சாL<த
ேநா[கi
`j'த
ஆ[Sகைள
www.jest.
ேம]ெகாi_2
வைகe@
org.in
நwன ெதா€@c0ப வச=Uட6
‘8ேர6\ேலஷன@ oசL. Œl0
ஆJ எMஸெல6\- 8.ஆL.Œ.இ.,’
ஆ[வக2 ஐ.ஐ.".K., வளாக'=ேலேய
ெசய@பYsற(. ெதா€@ DEவன^
க_M` ேதைவயான f=ய ெதா€@c0ப'ைத கRடjயS2, ேம2பY'தS2
8.ஆL.Œ.இ., உதSsற( எ6ப(2 இ^ேக
`jJKட'தMக(.

.எ".ஐ.ஆ%.,ஐ.ஐ. .'.,

வழ3க,பI) ப+,-க9

உeoய@ ம]E2 ேவ=eய@
அj?ய@ சாL<த ஆரா[."கa@
ஈYபட ?&2f2 மாணவLக_M`
kக."ற<த வா[Jfகைள வழ^`2
இ<DEவன2 5 ஆRYகi ெகாRட
Kஎ..8., ப8JfகைளU2 வழ^`sற(.

ஆராKLM NO6க9

* ேக6சL பேயாலW அR0 இ6Kலேம0டo 8சாLடL
* ெச@ பேயாலW அR0 K"ேயாலW
* இ6ெபM0q\
8¤ச\
அR0
இ2ŒனாலW
* மாƒM`ளL ெஜன8M\

<பர3க/!A: https://iicb.res.in

ேதTய TVத மPVWவ KLவன(
மTAய அர3& ஆr˜ அைமKசகTA& ~€ த&னாI3 RNவனமாக, ெச&ைன அOேக தாSபரTA; ெசய;பeS 'ேநஷன;
இ&266$I ஆ" 3Tதா’ கடXத 2005S ஆHe ]வ)க"பIட].

!#ய'Yவ)

@ 7ைளயா!cகZLd
ஒ) Sர*ேயக கT7 a_வனம்
! :ைளயாIe ெதாட!பான பB>3கW,
ப6"iகW, ஆராQK3 ம>NS ஆேலாசைன
ஆ\யவ>m>கான தைலைம RNவனS, ேகாவா:; ெசய;பeS ‘A ேநஷன; இ&266$I
ஆ" வாIட! 2ேபா!I2’ - (எ&.ஐ.ட/Wr.
எ2.,)!
இXAய அர3& t>NலாT]ைற அைமKசகTதா; 1990S ஆH6; ஏ>பeTத"பIட
இ)க;: RNவனS, ெத&\ழ)` ஆ3ய நாeகh;, ! :ைளயாIeக_)கான [த;
க;: RNவனS இ] எ&ப]
`m"/டTத)க]. நாI6; ! :ைளயாIe)கW சா!Xத பB>3கைள அh"பேதாe மIeம;லாம;, உJமS வழq`த;, அவ>ைற
i]"/Tத;, கHகா…Tத;, ஆQD ேம>ெகாW_த;, ேமSபeT]த; என ப;ேவN
ெதாட! ெசய;பாeகh; இXRNவனS
ஈeபe\ற].

!#ய Yைறக9

* ேபாI ேஹH6fq
* ெசQfq
* :HIச!/q
* வாIட! 2~Bq
* Jவ! ேர"6q
* கயா\q
ஆ\ய ]ைறகh; ப;ேவN பB>3கைள
இ)க;: RNவனS வழq`\ற].

ெதா@E ைற ப+,-க9

* ைல"கா!I2
* வாIட!2ேபா!I ஆ"ேரIட!2
* வாIட!-பா!) ைல"கா!I2
* ச!" ைல"-ேச:q ெட)n)2 பா! •K
ைல"கா!I2
* பவ! ேபாI ேஹHIfq
* /.ட/Wr.3., / ெஜI 2~ க&வ!ச&
* பாராெசQ; ஆ"ேரஷ& / பாரெசQ; க&-

வ!ஷ&
* அDIேபா!e ேபாI ெமBHடன&2

சாeBதs ப+,-க9

2\; ப6"iகW, iெராபஷன; ப6"iகW,
ெமBHடன&2 ப6"iகW ம>NS ேமேனšெமHI ப6"iகW ஆ\ய /JDகh; ெமாTதS 27 சா&mத€ ப6"iகW இq` வழqக"பe\&றன. இXத" ப6"iகh& காலகIடS 2
நாIகW [த; 21 நாIகW வைர மIeேம.

ப%6ெசKதE

[Žைமயாக Rர"ப"பIட :Hண"பTைத
அ•"iவத& oலமாகேவா, Y&ன›ச; அ;ல] ெதாைலேப3 அ;ல] ேப)2 oலமாக
பADெசQவத& oலமாகேவா, ஒOவ! தன)கான இடTைத உNAபeTதலாS. ஆனா;,
க;: கIடணTைத [Žைமயாக ெசlT]த;
ம>NS இO)`S காfBடqகW ஆ\யவ>m&
அ6"பைடBேலேய, ஒOவO)கான இடS
உNA ெசQய"பeS.

சாeBதs

பB>3ைய RைறD ெசQபவ!க_)` இXRNவனS வழq`S உJமS ம>NS சா&mத€
ேபா&றைவ, 2 ஆHeக_)` ெச;லTத)க].
எனேவ, `m"/Iட காலS [6XதDட&, மNமA"•e ெசQய ேவHeS.

AB,-

இ)க;: RNவனS வழq`S உJமqக_)`, இ)க;: RNவனேம [Ž ெபாN"i.
! :ைளயாI6& பா]கா"i நைட[ைறகைள ¤Nத; உWhIட காரணqக_)காக,
சSபXத"பIட உJமqகைளrS, சா&mத€கைளrS AOSப"ெபNS உJைம, இ)க;:
RNவனTA>` உHe.

<பர3க/!A

தYழ!கh&
பாரSபJய
மOT]வ[ைறயான, 3Tத
மOT]வTA;
உய!தர ஆராQK3கைள ேம>ெகாWளDS,
உய!க;:ைய
வழqகDS
]வ)க"பIட
இXRNவனS,
மOT]வமைனையrS த&னகTேத ெகாHe 3Tத மOT]வTA; உW ம>NS
ெவh ேநாயாhக_)` ப;ேவN 3\KைசகைளrS அhT]
வO\ற].
தY€நாe டா)ட! எS.-.ஆ!., மOT]வ ப;கைல)கழகTA& அq~காரT]ட•S, i]6;fB; உWள ெச&Iர; கD&3; ஆ" இXAய& ெம63& வz[ைற)` ஏ>ப பாடTAIடqகW வ`)க"பIeS ப;ேவN []Rைல ம>NS ஆராQK3
ப6"iகைள வழq\ வO\&றன. இ)க;: RNவனTA;
இளRைல ப6"iகW வழqக"பeவA;ைல.

வழ3க,பI) YZைல M'தா (எ).+..,) ப+,-க9

ெபா] மOT]வS - 8 இடqகW (ேச!)ைக இடqகW)
`ணபாடS - 8 இடqகW
`ழXைத மOT]வS - 8 இடqகW
ேநாQ நாட; - 7 இடqகW
ந›t மOT]வS - 7 இடqகW
iற மOT]வS - 3 இடqகW
வ!மா மOT]வS - 3 இடqகW
3Tத! ேயாகா மOT]வS - 2 இடqகW
என ெமாTதS 46 இடqகW எS.6., ப6"/; வழqக"பe\&றன. ேச!)ைக ெபNS மாணவ!க_)` மTAய அர3&
:A[ைற"ப6 மாத உத:Tெதாைக வழqக"பe\ற].

கE<'தA%

இவ>m; ேச!)ைக ெபற ேபKtல! ஆ" 3Tதா ெம63&
அHe ச!ஜJ (/.எ2.எS.எ2.,) ப6"ைப ப6TAO"பேதாe
{ைழDTேத!:lS ேத!K3 ெபறேவHeS.

NஎL.+., ப+,-க9

ெபா] மOT]வS,
`ணபாடS
3ற"i மOT]வS,
`ழXைத மOT]வS
ேநாQ நாட;,
ந›t மOT]வS
ஆ\ய 6 3ற"i /JDகh; வழqக"பeS ஆராQK3
ப6"iகh; ேச!)ைக ெபNபவ!கh; 12 ேபO)` ஆr˜
அைமKசகTதா; மாத உத:Tெதாைக வழqக"பe\ற].

கE<'தA%

இ"ப6"iகh; ேச!)ைக ெபற 3Tத மOT]வTA; எS.
6., ப6"ேபாe, {ைழDTேத!DS எŽத ேவHeS.

www.niws.nic.in

<பர3க/!A: https://nischennai.org/
உலைகேய
ஆ08 பைடM`2 எ6E எ=LபாLMகJபY2 ஒ& நwன ெதா€@c0பமான
ெசய]ைக cRணjS எ„2 ’ஆL8K"ய@ இ6டƒெஜ6\’ `j'த தாMக2
ெப&2பாலான (ைறகa@ ஏ]கனேவ எ=ெராƒMக ெதாட^s?0ட(. இைவ சாL<த
ப8Jfக_2 இ6ைறய இைளஞLகi ம'=e@ Kரபலமைட<( வ&sற(.
இ<Dைலe@, ஐMsய அரf நாYகa@
ஒ6றான அfதாKe@ ’ஆL8K"ய@ இ6டƒெஜ6\’ ப8Jfக_Mகாகேவ ஒ& ப@கைலMகழக2 (வ^கJப0Yiள(. ’hகம(
K6 சய' UlவL"08 ஆJ ஆL8K"ய@
இ6டƒெஜ6\’ என ெபயoடJப0Yiள
இ<த ப@கைலe@ நwன வச=க_ட6 இ'(ைற சாL<த ப8Jfகi வழ^கJபYs6றன.

உலXE `தT
ஏ.ஐ., பTகைல

வழ3க,பI) ப+,-க9

* க2JŒ0டL ?ஷ6
* k¦6 ேலLl^
* ேந.qர@ ேல^`ேவ• Kராச"^
ஆsய KoSகa@ எ2.எ\"., ம]E2 Kஎ..8., ப8Jfகi வழ^கJபYs6றன. இவ]j@ ேந.qர@ ேல^`ேவ• Kராச"^ ப8Jf ம0Y2 20212
ஆR8ƒ&<( வழ^கJபட உiள(.

தA%க9

தா@ அ^pகoMகJ ப0ட இளDைல அj?ய@ ப0டJப8Jf ப8'=&Mக
ேவRY2. ேடாப@ ேதL?@ 90
ம=JெபR அ@ல( ஐ.இ.எ@.
8.எ\., ேதL?@ 6.5 ம=JெபR
ெப]j&Mக ேவRY2. மாணவLகi •.ஆL.இ., ேதLS எQ=e&M`2ப0ச'=@ அத6 ம=JெபR ம]E2 ேநாMக அjMைக
சமLJKMக ேவRY2.
Kஎ..8., ப8Jfக_M` h(Dைல அj?ய@ ப0டJப8Jf
அ@ல( அத]` இைணயான ப8Jfட6 ேம]கRட ஆ^sல ெமா€J
fலைமU2 அவ"ய2. அவ]ேறாY
ஆ[S =0ட'ைதU2 …Yதலாக சமLJKMக ேவRY2.

எ2.எ\"., ப8JfகைளJ ெபாE'தவைர, அ<நா0Y க@? அைம.சக'-

ஆராKLM NO6க9

ஆ[SM` அ=க hMsய'(வ2 அaM`2 இJப@கைலe@,
*சLwச\ அR0 `வாƒ08 ஆJ ைலJ
*இRட\8oய@ அR0 ேம„பாMசo^ ெடMனாலW\
* KŒ.சL ேக2 ேச£சL
* ச\ெடeனKƒ08 ஆJ ?0ட@ oேசாசL\ அR0 எ6?ரா6ெமR0
ஆsய நா6` அ2ச^கைள ைமயமாகM ெகாRY ¤oய hைறe@ ஆ[Sகi ேம]ெகாiளJபட உiளன.

<பர3க/!A: www.mbzuai.ac.ae

23
ள!கW பலைர ெகாHe ெசய;பe\ற].

பgRMக9 மR>) ப+,-க9
ப;ேவN ெதாz; வாQ"iகW
ம>NS பB>3கW, Aற& ேமSபாIe பB>3கW, `N\ய கால
ஆQD AIடqகW என ப;ேவN
வாQ"iகைள வழq`வேதாe மIeம;லாம;, [Žேநர /எK.6., ப6"iகைளrS வழq`\ற].

<.எF.ஐ.ஆ@..,-ஐ.எf.S.1.,

உB! வளqகW `mTத ஆராQK3கைள ேம>ெகாWவத& வாBலாக Rைலயான உB! ெபாOளாதாராTைத
ஏ>பeT]S [ய>3யாக உOவா)க"பIட], கD&3; ஆ" சB&6/) அHI இHட2IJய; Jச!K-&
ம>NெமாO ஆராQK3 RNவனமான, இ&266$I
ஆ" ªமாலய& பேயாJேசாச!2 ெட)னால-!
ªமாKசல /ரேதசS பாலS¡J; உWள இXRNவனS, அm:ய; ம>NS ெதாz;{IபTைத
பய&பeTA, இமாலய" ப`Aகh; உWள உB!
வளqகைள கHடmயDS, ேமSபeTதDS, ேதைவயானவ>ைற வ…க •Aயாக பய&பeT]வத>கான
வாQ"iகைள ஏ>பeT]வைத இXRNவனS `m)ேகாளாக ெகாHeWள].

Mற,-க9

நyன வசAகைள ெகாHட ஆQவகqகW, ச!வேதச அq~காரS ெப>ற ofைக ¡qகா, JேமாI
ெச&3q அHI ேம"/q வசAகW; அTAயாவ3ய
ofைககW ம>NS ofைக மOX]கW `mTத
ஆQD என ப;ேவN 3ற"பSசqகைள ெகாHeWள
இXRNவனS, ச[தாயS ம>NS ெதாz;
RNவனqகW சXA)`S சவா;க_)` அm:ய;
¡!வமாகDS, ெதாz;{Iப •AயாகDS a!D
காbS வைகB; ஆ!வY)க இளS ஆராQK3யா-

தA%க9

* அm:ய; ]ைறB; வழqக"பeS /எK.6., ப6"/; ேசர
ெநI-ேஜ.ஆ!.எ"., / எ2.ஆ!.எ"., உIபட
3.எ2.ஐ.ஆ!., / r.-.3., / ஆ!.-.எ&.எ"., /
6./.6., / ஐ.3.எS.ஆ!., / இ&2பய! / ேகI /
--/.ஏ.6., அ;ல] இதர உத:Tெதாைக ேத!:;
ேத!K3 ெப>mO)க ேவHeS.
* []Rைல பIட"ப6"/;, அ)Jக;Ktர;
சB&ச2, பேயாெகY2IJ, பேயாெட)னால-,
ைம)ேராபய; பேயாெட)னால-, ெப!ெமHேடஷ& ெட)னால-, பேயா இ&ப!ேம6)2,
பாIடn. எHேடாெமால-, பார2IJ அHI
எ&:ரா&ெமHட; சB&ச2, iI சB&2, iI
ெட)னால-, iேளாJக;Kச!, ைம)ேராபயால-,
இHட26Jய; ைம)ேராபயால-, நாேனா ெட)னால-, நாேனா பேயாசB&ச2, /ளாHI பாதாலஉIபட ப;ேவN அm:ய; சா!Xத ]ைறகh; ஏேத•S ஒ&m; ேத!K3.
* 2ேட626)2 /J:; []Rைல பIட"ப6"i அ;ல] பேயா இ&ப!ேம6)2 / கS"$Iட!
சB&2 / iI ெட)னால- / பேயாெட)னால- /J:; /.இ., அ;ல] /.ெட)., பIடT]ட& ேத3ய
உத:Tெதாைக AIடTA; ேத!K3.

<பர3க/!A: www.ihbt.res.in

எ).எம்.*.இ., ேத%]

தாQலாXA; உWள ஏ.ஐ.6., எ•S A ஏ3ய& இ&266$I ஆ" ெட)னால-B; []Rைல பIட"
ப6"iகW ம>NS ஆராQK3 ப6"iகைள ேம>ெகாWள :OSiS இXAய மாணவ!க_)` அXநாIe
அரசாqகS உத:Tெதாைககைள வழq`\ற].

wW ெமஜWT+ % #3W Wகால5X,
பா5 டா!ேடாரE -ெரா#ரா)

ஏ.ஐ.6.,B& 2•; ஆ" இ&-nயJq ம>NS
2•; ஆ" எ&:ரா&ெம&I, Jேசாச!2 அHe
ெடெவல"ெம&I வழq`S ப6"iகh; /எK.6.,
ப6"ைப ேம>ெகாWள :OSiS இளRைல ம>NS
[]Rைல பIட"ப6"/; 3றX] :ளq\ய மாணவ!க_)` இXத உத:Tெதாைக வழqக"பe\ற].

உத<'ெதாைக <பர)

41 மாதqகW (7 ெசம2ட!கW) வைர தq`YடS,
க;:)கIடணS, பAD)கIடணS ம>NS இதர ெசலDகW.

wW ெமெஜWT+ % #3W Wகால5X,W பா5 மாWட5W -ெரா#ரா)

2•; ஆ" இ&-nயJq அHe ெட)னால- ம>NS 2•; ஆ" ேமேனšெம&I வழq`S []Rைல
பIட" ப6"iகh; ேசர :OSiS இளRைல பIட"ப6"ைப 3றXத [ைறB; RைறD ெசQத ஆ3ய நாeகைள ேச!Xத மாணவ!க_)` இXத உத:Tெதாைக
வழqக"பe\ற].

உத<'ெதாைக <பர)

22 மாதqகW வைர தq`YடS, க;:)கIடணS
ம>NS இதர ெசலDகW.
மாணவ!கW ஒŒெவாO
ஆHeS ெவhநாeகh;
மOT]வ ப6"/; ேச!)ைக
ெபN\&றன!.
இŒவாN ெவhநாeகh;
மOT]வS ப6)`S இXAய
மாணவ!க_S சJ, ெவhநாIe
வா€ இXAய மாணவ!க_S
சJ ப6T] [6T] ெசாXத
நாe AOS/, இq` பB>3
ேம>ெகாWளDS, ெம6)க;
கD&3; ஆ" இXAயா:;
பAD ெசQயDS, ’எ".எS.
-.இ.,’ ேத!ைவ எŽA
அவ3யS ேத!K3 ெபற
ேவHeS. 'ேநஷன; ேபா!e
ஆ" எ)சாYேனஷ&’ நடT]S
இTேத!D ெபOSபாlS
க6னமானதாகேவ
கOத"பe\ற].

ெவhநாeகh; மOT]வS ப6Tத இXAய!கW,
ெசாXத நாI6; பB>3 ேம>ெகாWள அவ3யS
எŽத ேவH6ய ேத!D '2\•nq ெட2I’ எ&N
பரவலாக அைழ)க"பeS ’பாJ& ெம6)க;
\ராஜுேவI எ)சாYேனஷ&’!
மOT]வ" ப6"i ப6)க ேவHeS எ&ற
ஆ!வ[S, ஆைசrS இXAய மாணவ!கhைடேய
YகDS அAகS. ’டா)டராக ேவHeS’ எ&ற
ஆைச ஒO iறS இ&ைறய இைளஞ!கhடS
இOXதாlS, ெப>ேறார] :O"பமாகDS, சoக
அXத2ைத வழq`S ஒO ]ைறயாகDS மOT]வS
பா!)க"பeவ]S, அAக மாணவ!கைள இT]ைற
ேநா)\ ெச;ல -He\ற].
ஆனா;, இ&-nயJq ப6"ைப ேபா&N,
மOT]வS ப6)க ஆைச"பeS அைனT]
மாணவ!க_)`மான ேச!)ைக இடqகW இXAயா
க;: RNவனqகh; இ;ைல. இதனா;,
இXAயா:; மOT]வ இடS \ைட)காத
மாணவ!கh& அeTத :O"பS ெவhநாIe க;:
RNவனqகளாகேவ உWள].
ேமlS, இXAயா:; தnயா! க;:
RNவனqகh; மOT]வS ப6T] [6)க ஆ`S
ெசலைவ :ட ெவhநாeகh; `ைறவாகேவ
ஆ\ற] எ&ப]S பல ெப>ேறார] கOTதாக
உWள]. இதனா;, ஆBர)கண)கான இXAய

தா3லாM^ அர_ உத8Iெதாைக

ேத56 ைற

கS"$Iட! வாBலாக
நடTத"பeS இTேத!D)கான ைமயqகW நாI6&
ப;ேவN ப`Aகh; ெசய;பeS. 15.3.2002
ேதA)` /ற` ெவhநாeகh; மOT]வS
ப6Tத எவOS இTேத!ைவ எŽத ேவHeS
எ&ப] கIடாயS. ேமlS, ெவhநாeகh;
ப6Tத க;: RNவனqகW, ெம6)க; கD&3;
ஆ" இXAயாவா; ஏ>N)ெகாWள"பeS க;:
RNவனqகளாக இO"ப]S அவ3யS. இXத
க;: RNவனqகh& பI6ய; எS.3.ஐ.,
இைணயதளTA; ெவhBட"பIeWள]S இqேக
`m"/டTத)க].
எ".எS.-.இ., 6சSப! மாத ேத!D)கான
அm:"i ஏ>கனேவ ெவhBட"பIeWள].
இTேத!ைவ எŽத :OSiS உJய த`Arைடேயா!
வOS 31S ேதA)`W எ&ற www.nbe.edu.in
இைணயதளS வாBலாக :Hண"/)கலாS.
வOS 6சSப! 20S ேதA ேத!D நடTத"பIe,
2020S ஆHe ஜனவJ 20S ேதA)`W [6DகW
ெவhBட"பட உWளன.

<பர3க/!A

http://natboard.edu.in, www.nbe.edu.in

peனvசE

fmge@natboard.edu.in

ெதாைலேபM எ\
180026 74003

ஹ5 ெமெஜWT+ % A<eW Wகால5X,W பா5
மாWட5W -ெரா#ரா)

2•; ஆ" எ&:ரா&ெம&I, Jேசாச!2 அHe
ெடெவல"ெம&I வழq`S []Rைல பIட" ப6"iகh; ேசர :OSiS இளRைல பIட"ப6"ைப
3றXத [ைறB; RைறD ெசQத ஆ3ய நாeகைள
ேச!Xத மாணவ!க_)` இXத உத:Tெதாைக வழqக"பe\ற].

உத<'ெதாைக <பர)

22 மாதqகW வைர தq`YடS, க;:)கIடணS
ம>NS இதர ெசலDகW. இXத உத:Tெதாைககைள"
ெபற க;:B; 3றX] :ளq`வேதாe ஆq\ல
ெமாz" iலைம ெப>mO"ப]S அவ3யS.

<பர3க/!A

www.ait.ac.th/admissions/scholarships/royal-thai-government

பUVேநர '.இ.,

ேவைல)` ெச;பவ!கW பய&ெபNS வைகB;,
ெச&ைன அHணா ப;கைல)கழகTA&, காேலš ஆ"
இ&-nயJq \H6 ம>NS ெமIரா2 இ&266$I
ஆ" ெட)னால- ஆ\யவ>m; ப`Aேநர /.இ.,
(tயRA) ப6"iக_)கான மாணவ! ேச!)ைக அm:"i
ெவhBட"பIeWள].

ப+,-க9: காேலy ஆ, இekiயO3 #\+

* ெம)காn)க; இ&-nயJq
* எல)IJ)க; அHI எல)Iராn)2 இ&-nயJq
*
எல)Iராn)2
அHI
கS$nேகஷ&
இ&-nயJq

ெமTராW இeW++zT ஆ, ெட!னாலk

* ெம)காn)க; இ&-nயJq
* எல)Iராn)2 அHI இ&2IOெமHேடஷ&
இ&-nயJq

ப+,- கால)

3.5 ஆHeகW - 7 ெசம2ட!கW

வA,- ேநர): வார நாIகh; மாைல 6.15 [த;
9.15 வைர, ஞாB>N)\ழைமகW ம>NS :e[ைற
நாIகh; [ŽேநரS.
தA%க9: அq~கJ)க"பIட ெபாmBய; அ;ல]
ெதாz;{IபS சா!Xத ]ைறB; 3 ஆHeகW ெகாHI
6"ளமா ப6"ைப RைறD ெசQAO)க ேவHeS. எXத
வயAனOS ேச!)ைக ெபறலாS. `ைறXதபIச உட;
த`A எA!பா!)க"பe\ற].
<பர3க/!A: www.annauniv.edu

ேகாவாைவ தைலைமBடமாக) ெகாHe
ெகாK3, [Sைப ம>NS :சாக"பI6னS
ஆ\ய ப`Aகh; ெசய;பeS ‘ேநஷன;
இ&266$I ஆ" ஓசேனா\ரா/’, ெமாTத[Wள 37 ’கD&3; ஆ" சB&6/) அHI
இHட26Jய; Jச!K’ ஆQD RNவனqகh;
`m"/டTத)க ஒ&N!

Mற,-க9

கடXத 1966S ஆHe ஜனவJ [த; ேதAB; RNவ"பIட இXRNவனS, ப;ேவN
]ைறகைள ஒOq\ைணT] கடfய; ஆராQK3கh; ஈeபeS ச!வேதச iக€ ெப>ற RNவனமாக உய!X]Wள].
இXAய ெபOqகடf& [)\ய த&ைமகW
`mT] ஆQD ெசQவைத /ரதான ேநா)கமாக
ெகாHe ெசய;பeS இXRNவனS, இ]நாW
வைர 5 ஆBரTA>`S ேமலான ஆQD கIeைரகைள ெவhBIeWள]. ப;ேவN ெதாz;{Iப கHe/6"iகhlS, கடfய; சா!Xத
ஆராQK3கhlS, இXRNவனTைத ேச!Xத
200)`S ேம>பIட :›ஞாnகW
ஈeபIeWளன!. ேமlS, ெபOqகட;கW `mT] ஆராQK3 ேம>ெகாW_S ஒேர
3.எ2.ஐ.ஆ!., RNவனS இ]ேவ எ&ப]S
`m"/டTத)க].

!#ய ஆராKLM Yைறக9

பேயாலா-)க;, ெகY)க;, -ேயாலா-)க; /
-ேயா/3)2, /3)க;, இ&-nயJq, மைர&
இ&2IOெம&ேடஷ& ம>NS மைர& ஆ!)\யால-.

வழ3க,பI) ப+,-

மைர& பேயால-, இேகாடா)3கால-, பேயாஇ&ேவஷ&, மைர& பேயாெட)னால-, மாf`ள!
பேயால-, மைர& ெகY2IJ, மைர& -ேயாலஅHI -ேயா/3)2, /3)க; ஓ3ேனா\ரா/, ஓச&
இ&-nயJq, மைர& இ&2IOெமHேடஷ&,
மைர& ஆ!)\ேயால- ஆ\ய /JDகh; /எK.6.,
ப6"i.

தA%க9

ஏேத•S ஒO அq~கJ)க"பIட இXAய க;:
3லO)` ேவைல \ைடT], 3லO)` ேவைல
\ைட)க:;ைல எ&றா;, ேவைல \ைடTதவ!க_)` உWள Aற&கW ேவைல \ைட)காதவ!கhடS
இ;ைல எ&Nதாேன ெபாOW! ஆகேவ, மாணவ!கW
'ேவைல வாQ"i இ;ைல’ எ&N எH…)ெகாH6O)காம;, ேவைல)` ேதைவயான த`ArS,
AறைமrS எைவ எ&பைத [தf; அmX]ெகாWள
ேவHeS.
இ&N ெபOSபாலான மாணவ!கW கS"$Iட! சB&2 ப6Tதா;
தா& ேவைல \ைட)`S எ&N
எH…)ெகாHe,
அXத ப6"ைப மIeேம ேத!D ெசQ\&றன!. ஆனா;,
ெம)காn)க;,
ஆIேடாெமாைப;,
ெகY)க; என
அைனT] ]ைறகhlS த`Aயானவ!கைள ேத6,
ெதாz;RNவனqகW
க;¥Jக_)`
ெதாட!X] வX]ெகாHeதா& இO)\&றன. கS"$Iட!
சB&2 ப6"ைப
ேத!D ெசQதா;
மIeS ேவைல
\ைடT]:டா].
அA; உWள நyன
ெதாz;{Iபqகைள
அmX], அத>` ஏ>ப
Aற&கைள வள!T])ெகாHடா; தா&
ேவைல \ைட)`S.
இ] அைனT] ]ைற
ப6"iக_)`S
ெபாOX]S.
அதாவ], கS"$Iட! சB&2 ப6T]
ேவைல \ைட)காதவ!க_S உWளன!.
ஆIேடாெமாைப;

<.எF.ஐ.ஆ@.,- எE.ஐ.ஓ.,

RNவனTA;, எS.எ23., / /.இ., / /.ெட)., /
எS.ஏ., - மைர& ஆ!)\யால- பIடS ம>NS ஏேத•S ஒO ேத3ய அள:லான உத:Tெதாைக ேத!:; ேத!K3.

மாணவ5 ேச5!ைக ைற

ஒŒெவாO ஆHeS ஜூ& அ;ல] ஜூைல
மாதTA; ேந![கTேத!D நடTத"பIe த`Aயான
மாணவ!கW /எK.6., ப6"/>` ேத!D ெசQய"பeவ!. ெபா]வாக, இத>கான அm:"i ஏ"ர; மாதTA; ெவhBட"பIe ேம மாதT]ட& :Hண"ப"

இ&-nயJq ப6T] 3றXத ேவைல வாQ"ைப
ெப>றவ!க_S உWளன!. ஏெனn;, எXத ெதாz;
RNவன[S, ப6"ைப மIeS பா!T] ேவைல
தOவA;ைல. ஆகேவ, எXத ப6"பாக இOXதாlS, அT]ைற சா!Xத த`AையrS, Aற&கைளrS
வள!T])ெகாWவA; மாணவ!கW ஆ!வS ெசlTத
ேவHeS.
த:ர, ஒŒெவாO மாணவOS ‘நா& வா€)ைக-

பAD RைறD ெபN\ற].

இeட5eX, வாK,-க9

ஓ3ேனா\ரா/ சா!Xத /JDகh; 3N ஆQDகW
ேம>ெகாWள :OSiS இளRைல ம>NS []Rைல
பIட"ப6"i ேம>ெகாW_S மாணவ!க_)`
எ&.ஐ.ஓ., இ&ட!&x" வாQ"iகைள வழq`\ற]. உJய சா&mத€க_ட&, இXRNவனTA&
இைணயதளS வாBலாக மாணவ!கW :Hண"/)கலாS.

<பர3க/!A: www.nio.org
B; [&ேனm 3றXத இடTைத /6"ேப&’ எ&ற
`m)ேகா_ட& ெசய;பIடா; ேபா]S அவ!களா; RKசயS சாA)க [6rS. இேத எHணT]ட&
ெசய;பeS ந;ல நHப!கைள தqக_ட& இைணT])ெகாHe, பாடS சSபXத"பIட, க;: சSபXத"பIட அSசqகைள அŒவ"ேபா] கலX]ைரயா6,
இைணX] ப6Tதா!கW எ&றா; அXத `Ž:;
உWள அைனவOேம :ைர:; ெவ>m ெபNவ!.

த-.%-/தா0 ேவைல; பாட3SgALகாக அTல

25

<றdக6 ஆjரம்
பய{9ள இைணயதள3க9

ெவhநாI6; க;: பBல ஆ!வ[S, ஆைசrS
மIeS ேபாதா]! ஒO நாI6& க;: [ைற
[த; ]ைற சா!Xத 3றXத க;: RNவனTைத
அைடயாளS காbத;, :Hண"/)`S [ைற,
:சா ெபNவத>கான :A[ைறகW, ேதைவ"பeS
ஆவணqகW, க;: உத:Tெதாைக, ெசல:னqகW,
வா€)ைக [ைற உIபட ஏராளாமான ேகW:கh;
ெதhD ெபNத;
அவ3யS.
ெவhநாIe க;:
[கவ!கைளrS,
ஆேலாசைன
ைமயqகைளrS
அb`வ] ஒOiறS
இOXதாlS, அq`
\ைட)க"ெபNS
தகவ;கW
அைனT]S
உHைமதானா? எ&ற
ேகW:rS உட&
எŽ\ற]. அவ!கW
பJX]ைர)`S
க;: RNவனTA;
கHகைள o6)ெகாHe ேச!வ] சJயாக இO)கா].
3ல க;: RNவனqகW [ைறயாக அq~காரS
ெபறாதைவயாகDS இO)கலாS. ெவhநாI6;
க;: பBல அைனT] ஏ>பாeகW ெசQய"பIe
:IடாlS, கைட3 ேநரTA; :சா மN)க"படலாS
அ;ல] காலS தா€Tத"படலாS.
அŒவாறான “€Rைலகைள த:!)க [&ேப
ெதhD ெபNவ] ந;ல]! எனேவ, க;:
[கவ!கW •NS தகவ;கைள மN ஆQD ெசQவ]

ஐ.ஐ.இ.எ".(.,

ேம>` வqக மாRலS ேகா;கTதா:;
ெசய;பeS இXAய& இ&266$I ஆ"
இ&-nயJq சB&2 அHI ெட)னால--3"¡!,
ேத3ய அள:; [)\யT]வS வாQXத க;:
RNவனqகh; ஒ&N!

அB க)

நாI6& o&றாவ] ெபாmBய; க;¥Jயாக,
1856S ஆH6; ’ெபqகா; இ&-nயJq காேலš’
எ•S ெபயJ; உOவான இ)க;: RNவனS,
நாI6& [த; ஐ.ஐ.இ.எ2.6., RNவனமாக
2014S ஆH6; அm:)க"பIட]. த>ேபா],
8 பWhகh& ~€, 16 ]ைறகW, 4 ஆBரS
மாணவ!க_ட& ஏராளமான இளRைல, []Rைல,
ஆராQK3 ப6"iகைள வழq\ வO\ற].
நyன
வசAக_ட&
சரவேதச தரTA;,
ப;]ைற
ஆராQK3கைள
ேம>ெகாHe,
நாI6&
வள!K3B;
பqெகe"பைத
`m)ேகாளாக)
ெகாHe
ெசய;பeS
இ)க;:
RNவனS,
Aற& வாQXத
ெபாmயாள!கW,
:›ஞாnகW
ம>NS ெதாz;
[ைனேவா!கைள
உOவா)
`வைதrS
கடைமயாக
ெகாHeWள].

Yைறக9 மR>)
ப+,-க9

ஏேரா2ேப2
இ&-nயJq
அHI அ"ைலe
ெம)காn)2, ஆ!\ெட)ச!, டD& அHI •-ன;
/ளாnq, ெகY2IJ, 3:; இ&-nயJq,
கS"$Iட! சB&2 அHI ெட)னால-,
எ!T சB&ச2, எல)IJ)க; இ&-nயJq,
எல)Iராn)2 அHI ெடfகS$nேகஷ&

மாணவ!கW ம>NS ெப>ேறார] கடைம.

அ%கார,|5வ தகவEக9

ஒŒெவாO நாI6& அAகார"¡!வ அைம"iகைள
ெதாட!i ெகாWவத& oலS சJயான தகவ;கைள
ெபற [6rS. இத>காகேவ, /ரபலமான நாeகW
பலDS ெவhநாIe மாணவ!கh& வசA)காகேவ
[)\ய தகவ;கைள அAகார"¡!வ க;:T]ைற
அ;ல] -தரக இைணயதளqகW வாBலாக
ெவhBe\&றன.
`m"பாக, அq~காரS ெப>ற க;: RNவனqகW,
:சா ெபNS வz[ைறகW
ேபா&றவ>ைற இத&oலS
மாணவ!கW அmX]ெகாWள
[6rS. ேதைவ"பIடா;,
இqேக உWள ெவhநாIe
-தரகTைத ேநர6யாக
அb\rS ேதைவயான
:பரqகைள ெபறலாS.
ெவhநாI6; க;:
பBல பய•Wள 3ல
இைணயதளqகW உqக_)காக:
* /JIட&: www.
britishcouncil.org/india
* அெமJ)கா: www.usief.org.
in
* uனா: http://en.moe.gov.cn/
* ெஜ!மn: www.daad.in/en
* /ரா&2: www.inde.campusfrance.org
* கனடா: www.canadainternational.gc.ca
* ஆ2Aேரfயா: www.india.embassy.gov.au
* R$3லாX]: www.nzembassy.com
* tyட&: www.si.se/english , https://
studyinsweden.se/
* /&லாX]: www.cimo.ﬁ/frontpage
* ெநத!லாX]: www.nesoindia.org

இ&-nயJq, ஹுமாnI†2 அHI ேசா3ய;
சB&ச2, ஹூம& Jேசா!2 ெமேனšெமHI,
இ&ப!ேமஷ& ெட)னால-, ெம)காn)க;
இ&-nயJq, ெமIடல!- அHI ெமI†Jய;2
இ&-nயJq, ைமnq இ&-nயJq,
ேமTெம6)2 ம>NS /3)2 ஆ\ய ]ைறகh;
/.ெட)., /.ஆ!)., எS.ெட)., எS.எ23., எS.
/.ஏ., எS.ஓ./., ம>NS /எK.6., ப6"iகைள
வழq`\ற].

Nர'ேயக ைமய3க9

ெச&ட! ஆ" ெஹ;Tேக! சB&2 அHI
ெட)னால- ம>NS ெச&ட! ஆ" எ)2ல&2
பா! \•& என!- அHI ெச&சா! 32டS2
ஆ\ய இரHe [)\ய ைமயqகh& ~€ ப;ேவN
ஆராQK3 ப…கW ேம>ெகாWள" பe\&றன.
இைவத:ர, இXAய அர3& ேநஷன; சB&2
அHI ெட)னாலஎ&I!/ரன!x"
ெடெவல"ெமHI
ேபா!eட&
இைணX] தா•!
ெச&ட! பா! \•&
ெட)னால- /3ன2
இ&`ேபஷ& (6.
3.-.6./.ஐ.,)
எ•S ஆQD
ைமயTைத, ெதாz;
RNவனqக_)`
ேதைவயான
ப;ேவN
ெதாz;{Iபqகைள
கHடmX],
அ!"ப…)`S
ப…BlS
ஈeபe\ற].

பgRMக9

மாணவ!க_)`
ெபாmBய;,
ெதாz;{IபS
ம>NS அm:ய;
சா!Xத ப;ேவN
]ைறகh; /ரTேயக
ேவைலவாQ"i
ம>NS
ெதாz;[ைனேவா!
பB>3கW, ேகாைடகால பB>3கW, Aற& வள!"i
பB>3கW, ேகJய! கD&3fq ஆ\யவ>ைற
வழq`\&றன.

<பர3க/!A: www.iiests.ac.in

Oம்ஹா1"

நாI6& ேத3ய [)\யT]வS வாQXத க;: RNவனqகh; ஒ&றான ெபqகˆO:; உWள ‘ேநஷன;
இ&266$I ஆ" ெமHட; ெஹ;T அHI R$ேரா
சB&ச2’, மனநலS ம>NS நரS/ய; அm:யl)கான YகK 3றXத RNவனS!

Mற,-க9

இT]ைறB;, ேதைவயான Riண!கைள உOவா)`S ேநா)\;, க!நாடக அர3& ~€ ெசய;பIட மனநல மOT]வமைனக_ட& இைணT] 1954S ஆHe
இXAய அரசா; ஏ>பeTத"பIட இXRNவனS 1974;
த&னாI3 ெப>N, RSஹா&2 (எ&.ஐ.எS.எK.ஏ.எ&.
எ2.,) எ&ற ெபயJ; தnT]வT]ட& ெசய;பட
]வq\ய]. /ற`, 1994; ப;கைல)கழக மாnய)
`Žவா; Rக!Rைல ப;கைல)கழக அXத2]S வழqக"பIட]. இ&றளDS மனநலS சா!Xத மOT]வ)
க;:ைய வழq`வA; மIeY&m, மனநலS சா!Xத
3\KைசBlS, ஆராQK3BlS நாI6& [&ன…
RNவனமாக :ளq`\ற].வழqக"பeS ப6"iகW:

இளZைல பTட,ப+,-க9:

* /.எ23., இ& ந!3q
* /.எ23., இ& ேர6ேயா\ரா/
* /.எ23., இ& அன2a3யா ெட)னால*
*
*
*

YZைல பTட,ப+,-க9:

எS.எ23., -ைச)\யாIJ) ந!3q
எS.எ23.,- பேயா2ேட626)2
மா2ட! ஆ" ப"h) ெஹ;T
எS.6., -ைச)\யாIJ

ஆராKLM ப+,-க9:

* எS./;.,-பேயா/3)2, \hn)க; ைச)கால-,
R$ேராசB&ச2, R$ேரா/3யால-, ைச)\யாIJ)
ேசா3ய; ெவா!)
* /எK.6., - பேயா/3)2, பேயா2ேட626)2,
ைச;e அHI அெடாலச&I ைச)\யாIJ, \hn)க; R$ேராசB&ச2, \hn)க; பா!மேகாலஅHI டா)3ேகால-, \hn)க; ைச)\யால-,
ஹும& ெஜன6)2, ெமHட; ெஹ;T எஜுேகஷ&,
R$ேராெகY2IJ, R$ேராஇேம-q அHI இHட!ெவ&ஷன; ேர6ேயால-, R$ேராலா-)க; •ெஹ/fேடஷ&, R$ேரால-, R$ேராைம)ேரால-, R$ேராேபTதால-, R$ேராைவரால-, ந!3q, ைச)\யாIJ)
ேசா3ய; ெவா!), ª2IJ ஆ" ைச)\யாIJ, ெமHட; ெஹ;T •ெஹ/fேடஷ&, ைச)\யாIJ, 2•K
ேபTதால- அHI ஆ6ேயால-.

+.எ)., ப+,-க9

ைச;e அHI அெடாலச&I ைச)\யாIJ, R$ேராஅன2a3யா அHI R$ேரா\JI6)க; ேக!,
R$ேராஇேம-q அHI இ&ட!ெவ&ஷன; ேர6ேயால-, R$ேரால-, R$ேராேபTதால-, அ6)ஷ&
ைச)\யாIJ ம>NS எS.3எK., -Rேயாேராச!ஜJ.

+,ளமா மR>) சாeBதs ப+,-க9

* ேபா2I \ராஜுேவI 6"ளமா இ& \hn)க;
பேயாெகY2IJ
* ேபா2I ேப3) 6"ளமா இ& ைச)\யாIJ) /
ெமHட; ெஹ;T ந!3q - 6./.எ&.,
* ேபா2I ேப3) 6"ளமா இ& R$ேராசB&2
ந!3q - 6.எ&.எ&.,
* 6"ளமா இ& \hn)க; R$ேரா/3யால- ெட)னால- -6.3.எ&.6.,
* ச!6/ேகI ேகா!2 இ& R$ேராேபTதால- ெட)னாலஇைவ த:ர, ப;ேவN ]ைறகh; ேபா2I டா)ேடார; ம>NS ெபேலாx" ப6"iக_S வழqக"பe\&றன.
உத<'ெதாைகக9: இ)க;: RNவனTA; /எK.6.,
ேச!)ைக ெபNபவ!க_)` மாதS ‹.25 ஆBரS வைரBlS, ேபா2I டா)ேடார; ப6"iகh; ேச!)ைக
ெபNபவ!க_)` மாதS ‹.72 ஆBரS வைரBlS
உத:Tெதாைக வழqக"பe\ற]. இைவத:ர, ஆHe
உத:TெதாைகrS, இதர சlைகக_S உHe.

<பர3க/!A: http://nimhans.ac.in/

*ேமA எதcகாக?

ேத3ய ம>NS ச!வேதச அள:; உWள
3றXத க;: RNவனqகh;, எS./.ஏ., ம>NS
ேமலாHைம ]ைறB; []Rைல 6"ளமா
ப6"iகைள ப6)க ‘-ேமI’ எ•S \ராஜூேவI
ேமேனšெம&I அIYஷ& ெட2I எŽவ]
3றXத]!

Mற,ப)ச3க9

* ேமலாHைம ப6"iக_)காக 60 ஆHeகளாக
நடTத"பeS {ைழDTேத!D
* எS./.ஏ., ப6"/; ேச!)ைக ெபNS
மாணவ!கh; 10; 9 ேப! எŽ]S ேத!D
* ஒŒெவாO ஆHeS 2 லIசS ேப! எŽ]S
ேத!D
* ச!வேதச அள:; 7 ஆBரS எS./.ஏ.,
ம>NS []Rைல
பIட"ப6"iக_)`
ஏ>N)ெகாWள"பeS
ேத!D
* உலக அள:;
110 நாeகளா;,
2,300 க;:
RNவனqகளா; ஏ>N)
ெகாWள"பe\ற].
* 114 நாeகh;
650 ேத!D
ைமயqகh;
நடTத"பe\ற].

தA%

\ராஜூேவI
ேமேனšெம&I
அIYஷ& கD&3;
(-.எS.ஏ.3.,) oலS
நடTத"பeS -ேமI
ேத!D)`, எŒ:த

ெஜA ேத%]

3nமா ம>NS ெதாைல)காI3 சா!Xத
ப6"iகைள வழq`வA; நாI6&
[&ன… க;: RNவனqகளான, சTய-T ேர /fS
அHI ெடf:ஷ& இ&266$I, ெகா;கTதா
ம>NS /fS அHI ெடf:ஷ& இ&266$I
ஆ" இXAயா, ¡ேன வழq`S [Žேநர
ப6"iகh; ேச!)ைக ெபற அவ3யS எŽத
ேவH6ய ேத!D, ’ஜாB&I எ&Iர&2
ெட2I -ெஜI’!
இTேத!D மA"ெபH அ6"பைடBேலேய
மாணவ! ேச!)ைகB& அeTத Rைல)` ேத!வ!கW
த`AெபNவ!. இXத இரHe க;: RNவனqகளா;
மIeேம நடTத"பIe வOS இTேத!ைவ, இXத
ஆHe சTய-T
ேர /fS அHI
ெடf:ஷ&
இ&266$I ஏ>N
நடT]\ற].

தA%ெப>) ப+,-க9

இTேத!:; அAக
மA"ெபH ெபNவத&
oலS ~€)கHட
ப6"iகh; ேச!)ைக
ெபNவத>கான
வாQ"ைப
/ரகாசமா)\)ெகாWள
[6rS.

3 ஆ\I YZைல
ப+,-க9

* iெரா6$3q பா!
/fS அHI ெடf:ஷ&
* அnேமஷ& 3nமா
* ஆ!I ைடர)ஷ& அHI iெராட)ச& 6ைச&
* ைடர)ஷ& அHI 2\•&/ேள ைரI6q
* 3nமாIேடா\ரா/
* எ6I6q
* சDHI ெர)கா!6q அHI 6ைச&
2 ஆHe []Rைல ப6"iகW:
* 2\•& ஆ)6q
* 2\•& ைரI6q
2 ஆHe 6"ளமா ப6"iகW:
* ைடர)ஷ& அHI iெரா6$3q
* 3nமாIேடா\ரா/
* எ6I6q
* சDHI பா! எல)Iராn) அHI 6-Iட;
¤6யா

வய] வரSேபா, 3ற"iT த`Aகேளா ேதைவ
இ;ைல. இளRைல பIட"ப6"/; ேத!K3
ெப>mOXதா; ேபா]மான].

ேத56 பA%க9

இTேத!:; மாணவ!கள], அனலI6)க;
ைரI6q அெச2ெமHI, இ&ெட)ேரIட!e
•சnq, `வாH6ேட6Œ •சnq ம>NS ெவ!ப;
•சnq ஆ\ய Aற&கW பJேசாA)க"பe\ற].
இவ>m; ெபNS மA"ெபHகW
அ6"பைடBேலேய ெபOSபாலான iக€ெப>ற
ச!வேதச வ…க) க;: RNவனqகW,
மாணவ!க_)` ேச!)ைக வழq`\&றன.
3 ம… ேநரS 30 RYடqகW நைடெபNS -ேமI
ேத!:;, 800 மA"ெபHகW வைர மாணவ!கW
எe)க [6rS, இO"/•S 710 மA"ெபHக_)`
ேம; எeTதா; தா& 3றXத வ…க) க;¥Jகh;
ேச!)ைக ெபற [6rS.
-ேமI
ேத!:; ெபNS
மA"ெபHகW 5
ஆHeகW வைர
ெச;lப6யா`S.
இXAயா:; 25
மாRலqகh;,
-ேமI ேத!D
ைமயqகW
ெசய;பe\&றன.
தYழகTA;
ெச&ைன,
ேகாைவ, AOK3
ம>NS ேவ¥!
ஆ\ய நகரqகh;
இTேத!D)கான
ைமயqகW உWளன.

<பர3க/!A

www.mba.com ,
ww.gmac.com

* எல)Iராn) அHI 6-Iட; ¤6யா
ேமேனšெமHI
* ைரI6q பா! எல)Iராn) அHI 6-Iட;
¤6யா

ஓ5 ஆ\I சாeBதs ப+,-க9

* ைடர)ஷ&
* எல)Iராn) 3nமாIேடா\ரா/
* y6ேயா எ6I6q
* சDHI ெர)கா!6q அHI ெடf:ஷ&
இ&-nயJq

கE<' தA%

சDHI ெர)கா!6q அHI சDHI 6ைச&
ப6"/>` இளRைல பIட"ப6"/; இய>/யைல
[த&ைம பாடமாக எeT] ப6TAO)க ேவHeS.
ஆ!I ைர)ஷ& அHI iெராட)ஷ& 6ைச&
ப6"/>`்
இளRைல
பIட"ப6"/;,
அ"ைளe
ஆ!I2,
ெபBH6q,
ஆ!)\ெட)ச!,
2க;"Kச!,
இ&†Jய!
6ைஷ& ேபா&ற
கைல சா!Xத
ஏேத•S ஒO
ப6"/; ேத!K3
ெப>mO)க
ேவHeS
அ;ல] அத>`
இைணயான
6"ளமா
ப6"ைப ப6TAO)க ேவHeS. இதர அைனT]
ப6"iக_)`S ஏேத•S ஒO /J:; இளRைல
பIட"ப6"ைப ப6TAOXதா; ேபா]S.

இடஒY!€I

மாணவ! ேச!)ைகB;, எ2.3., /J:னO)` 15
சதyத[S, எ2.6., /J:னO)` 7.5 சதyத[S,
ஓ./.3.,-எ&.3.எ;., /J:னO)` 27 சதyத[S,
மா>NTAறனாhக_)` 5 சதyத[S இடஒ])~e
உHe.

ேத56 ைமய3க9

ேத3ய அள:லான இTேத!D, ெமாTதS 27
இடqகh; நடTத"பe\ற].

<பர3க/!A

https://applyadmission.net/jet2020

<றdக6 ஆjரம்
•னா<E ப+!க உத<'ெதாைக

இXAய அர3& உய!க;: ]ைற[S, uனா
அரசாqக[S இைணX] uனா:; ப6)க :OSiS
இXAய
மாணவ!க_)`
உத:Tெதாைகைய
வழq`\&றன.

ப+,- Zைலக9 மR>) தA%க9

இளRைல பIட"ப6"i: 12S வ`"ைப RைறD
ெசQத 25 வயA>` உIபIட மாணவ!கW.

YZைல பTட,ப+,-

இளRைல பIட"ப6"ைப RைறD ெசQத 35
வயA>` உIபIடவ!கW.

ஆராKLM ப+,-

[]Rைல பIட"ப6"ைப RைறD ெசQத 40
வயA>` உIபIடவ!கW.

ெஜனரE Wகால5 -ெரா#ரா)

12S வ`"ைப RைறD ெசQத 45 வயA>`
உIபIடவ!கW :Hண"/)கலாS.

•iய5 Wகால5 -ெரா#ரா)

50 வயA>` உIபIட []Rைல பIட"ப6"ைப
RைறD ெசQதவ!கW அ;ல] ேபரா3Jய!கW
:Hண"/)கலாS.

இதர தA%க9

இXAய `6rJைம ெப>றவராக இO)க ேவHeS.
க;: அ;ல] ஆராQK3 அ;ல] பB>3)காக
ெவhநாeகh;
ஏ>கனேவ
ெச&N
இXAயா
AOS/யவ!கW, நாe AOS/ `ைறXதபIசS 2
ஆHeகW RைறவைடXAO)க ேவH6ய] அவ3யS.

உத<'ெதாைக <பர)

ெமாTதS 40 ேபO)` uன அரசாqகS க;:
உத:Tெதாைகைய வழq`\ற]. [Ž உத:Tெதாைக
:பரqகைள ேகSப2 uனா இைணயதளS வாBலாக
அmX]ெகாWளலாS. இXAய அரசாqகS, இXத
உத:Tெதாைக)` ேத!D ெசQய"பeS நப!கW,
இXAயா:; இOX] uனா ெச;வத>கான :மான)
கIடணTைத ம>NS ஏ>N)ெகாW\ற].

!#ய AB,-

இXத
உத:Tெதாைக)`
ேத!D
ெசQய"பeபவ!க_)` ஓ! ஆHe uன ெமாz பB>3
வழqக"பeS. அத&/றேக, அவ!கW :Hண"/Tத
ப6"/>` அ•மA)க"பeவ!. ேமlS, 3ன
ெமாzBேலேய அைனT] ப6"iக_S க>/)க"பeS
எ&ப]S `m"/டTத)க].

<\ண,N!A) ைற

www.campuschina.org ம>NS http://proposal.sakshat.
ac.in/scholarship/ ஆ\ய இரHe இைணயதளqகW

வாBலாகDS ஆ&ைலn; மIeேம :Hண"/)க
ேவHeS.

<பர3க/!A
https://mhrd.gov.in/

பWh ப6"/>` /ற` ெதாz>க;:K சா!Xத பIட"ப6"ைபT ேத!D ெசQய :OSiS மாணவ!க_)கான 3றXத ]ைறக_W ஒ&N ேஹாIட; ேமேனšெமHI அHI ேகIடJq. இXAய மாணவ!க_)`
இT]ைறB; தரமான க;:ைய வழq`வத>காக
மTAய அரசா; ]வqக"பIட அைம"ேப ‘ேநஷன;
கD&3; பா! ேஹாIட; ேமேனšெமHI அHI
ேகIடJq ெட)னால-’!

அB க)

இXAய அர3& ேவளாH ]ைற அைமKசகTA&
~€ 1982S ஆHe ]வqக"பIட இXத அைம"i,
/&ன! 1984S ஆHe t>Nலா ]ைற அைமKசகTA& காIe"பாI6& ~€ ெகாHe வர"பIட].
ெவhநாIeK t>Nலா பய…கைள) கவOS [)\ய
3ற"பSசqக_W ஒ&N இXAய உணD வைககW
எ&பதாlS, நS நாIeK tைவ)` உலகS [ŽவAlS உWள வரேவ>ைப கOTA; ெகாHeS
இXAயா:; உWள ேகIடJq க;: RNவனqகைள
[ைற"பeT]S ேநா)\; எ&.3.எK.எS.3.6.,
ெசய;பeTத"பe\ற]. இXAய உணD [ைறகW
மIeY&m, ேம>கTAய உணD [ைறகW ப>mய
க;: ம>NS பB>3க_S க;: RNவனqகh;
3றXத [ைறB; வழqக"பeவத>`S இXத கழகS
[)\யT]வS அh)\ற].

கE< Z>வன3க9

இXAயா [ŽவAlS உWள மTAய அரt RArத: ெபNS 21 க;¥JகW, மாRல அரt RArத:
ெபNS 21 க;¥JகW, 15 தnயா! க;: RNவனqகW ம>NS 7 iI \ரா"I RNவனqகh& க;:
[ைற ம>NS பாடTAIடqகைள எ&.3.எK.எS.
3.6., R!வ\T] வO\ற]. இXத க;: RNவனqகh& oலS 10)`S ேம>பIட ெதாz>[ைற ப6"iகW வழqக"பe\&றன.

ப+,-க9

· /.எ23., இ& ஹா2/டாfI6 அHI ேஹாIட; அIYn2Iேரஷ& -ெஜனJ)/2பஷைலேசஷ&
· எS.எ23., இ& ஹா2/டாfI6 அIYn2Iேரஷ&
· ேபா2I \ராIஜூேவI 6"ளமா இ& டய6)2
அHI ஹா2/Iட; iI ச!y2
· ேபா2I \ராIஜூேவI 6"ளமா இ& அ)கா-

ைம“J; மTAய tகாதாரS ம>NS `eSப நலT
]ைற அைமKசகTA& கIe"பாI6& ~€ இயq`S ‘ஆ; இXAயா இ&266$I ஆ" 2•K அHI
ªயJq’ க;: RNவனTA;
இளRைல, []Rைல
ம>NS 6"ளமா ப6"iகW
வழqக"பe\&றன.

ப+,-க9

மேடஷ& ஆ"ேரஷ&2 அHI
ேமேனšெமHI
· 6"ளமா இ& iI iரட)ஷ& /
iI அHI /வேரš ச!y2 / ேப)கJ அHI க&ப)ஷனJ/ /ர&I
ஆ•2 ஆ"ேரஷ& / ஹD2~"/q ஆ"ேரஷ&
· \ரா"I2மா&x" ச!6/ேகI
ேகா!2 இ& iI iெராட)ஷ& /
iI அHI /வேரš ச!y2

ேச5!ைக ைற

எ&.3.எK.எS.3.6., அq~காரS
ெப>ற க;: RNவனqகh& இளRைல பIட"ப6"iகh; ேச!)ைக ெபற மாணவ!கW ‘ேநஷன; ெட26q ஏஜ&3’ நடT]S எ&.3.எK.எS., ேஜ.இ.இ.,
அ;ல] 6"ளமா பIடS ெப>றவராகேவா இO)க
ேவHeS. இளRைல ப6"/>` 12S வ`"i [6TAO)க ேவHeS. []Rைல 6"ளமா
ம>NS 6"ளமா ப6"/>` ]ைற சா!Xத /J:;

எ&\ற ேத3ய அள:லான
{ைழDT ேத!:ைன எŽத ேவHeS. []Rைல ப6"/>` ]ைற
சா!Xத /J:; இளRைல பIடS
ெப>mO)க ேவHeS.

‘ெவy-ஒe^’ ப+,-

உய!க;:B; ேஹாIட;
ேமேனšெமHI பBல :OSiS
ைசவ மாணவ!கைள) கவOS
வைகB; 2019S ஆHe [த;
‘ெவš-ஒ&f’ எ&\ற /Jைவ இளRைல பIட"ப6"/; எ&.3.எK.
எS.3.6., அm[க"பeTArWள] எ&ப]S `m"/டTத)க].

<பர3க/!A: http://nchm.nic.in
இளRைல பIட"ப6"ைப" ெப>mO)க ேவHeS.
/எK.6., ப6"/>` []Rைல" பIடS ெப>mO)க
ேவHeS.

இEF11H! ஆ3 Fkf அl! mயgV

· பாKtள! ஆ" ஆ!I2 இ& 2•K லாq`ேவš
பாTதால· மா2ட! ஆ" சB&2 இ& 2•K லாq`ேவš பாTதால· எS.எI., 2ெபஷ; இ& ªயJq
இSபா!ெமHI
· /.எI., 2ெபஷ; இ& ªயJq இSபா!ெமHI
· /.-., 6"ளமா இ& \hn)க; fq`:26)2 பா!
2•2 லாq`ேவš பாTதால· /.-., 6"ளமா இ&
பா!&3) 2•K சB&ச2
அHI ெட)னால· /.-., 6"ளமா
இ& ஆ`ெமHேட6Œ
அHI அ;ட!ேந6Œ
கS$nேகஷ&
· /.-., 6"ளமா இ&
Rrேரா - ஆ6யால· 6"ளமா இ& ªய!q
எQI அHI இய!
ேமா;I ெட)னால· 6"ளமா இ& இய!f
ைச;IDI 2ெபஷ; எஜூேகஷ& இ& இயJq இSபா!ெமHI
· 6"ளமா இ& ªயJq, லாq`ேவš அHI 2•K
· /எK.6., (ஆ6யால-, 2•K லாq`ேவš பாTதால-, 2•K அHI ªயJq)

தA%க9

எ?.T.எY.எ(.T.Z.,

6"ளமா ப6"/>` 12S வ`"i [6Tதவராகேவா

<\ண,N!A) ைற

இத>கான :Hண"ப" பAைவ மாணவ!கW
ஏ.ஐ.ஐ.எ2.எK., க;:
RNவனTA& அAகார"¡!வ வைலTதளS வாBலாக மIeேம ெசQய
[6rS.

ேத56 ைற

`m"/Iட 3ல ப6"iக_)`
{ைழDT ேத!D எŽத ேவH6ய]
அவ3யS. 3./.எ2.இ., க;:
[ைறB; 11 ம>NS 12S
வ`"i" படT
AIடqகh& அ6"பைடB; {ைழDT ேத!:>கான ேகW:கW அைமXAO)`S. இய>/ய;,
ேவABய;, உBJய;
ம>NS க…த" /JDகh; ேகW:கW ேகIக"பeS.
இளRைல ப6"/>` 50 RYடqக_S
[]Rைல ப6"/>`
100 RYடqக_S ேத!D)கான கால அவகாசS
அh)க"பeS.

ேச5!ைக ைற

`m"/Iட 3ல ப6"iக_)` {ைழDT ேத!D
மA"ெபH அ6"பைடBlS,
/ற ப6"iக_)` ேந![கT
ேத!D ம>NS கலXதாQ:&
அ6"பைடBlS ேச!)ைக வழqக"பeS.

<பர3க/!A

www.aiishmysore.in

