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கருப்பொருள் யட்டம் நொயட்டம் நொிம் 

கருப்பொருள்: I 

தபக் கட்டுப்ொட்டுக்கொ 

சீர்திருத்தங்கள் 

  ஆசிொினொின் பசனல்ொடுகள் 

நற்ரம் அயர்கின் 

பொரப்புகள உனர்த்த 

ன் டயடிக்ளககள 

டுக்க படியும்? 

 கற்ித்தல் வயளளன 

ஒலங்கொகச் பசய்னொத 

ஆசிொினர்கலக்கு திபொக 

ன் டயடிக்ளக 

டுக்கப்டுகிது? 

 ணிீக்கம், ணி 

இடநொற்ம், அிவுளப 

கூரதல், ொடத்திட்டத்திற்கு 

அப்ொற்ட்ட 

பசனல்ொடுகள், வொன் ி 

 அந்த யமக்கில் தண்டள 

யமங்கும்வொது, அந்த 

படிளய ஆதொிப்பீர்கொ? 

 ஆசிொினொின் பசனல்ொடுகள் 

நற்ரம் அயர்கின் 

பொரப்புகள உனர்த்த 

ன் டயடிக்ளககள 

டுக்க படியும்? 

 கற்ித்தல் வயளளன 

ஒலங்கொகச் பசய்னொத 

ஆசிொினர்கலக்கு திபொக 

ன் டயடிக்ளக 

டுக்கப்டுகிது? 

 ணிீக்கம், ணி 

இடநொற்ம், அிவுளப 

கூரதல், 

ொடத்திட்டத்திற்கு 

அப்ொற்ட்ட 

பசனல்ொடுகள், வொன் 

ி 
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இல்ளபனில், ன்? 

 கல்லூொி பதல்யர் நற்ரம் 

ிர்யொகம் டுக்கும் 

இம்படியிற்கும், இதொல் 

ற்டும் பசவுகலக்கும் 

பொரப்பு னொர்? 

 அந்த யமக்கில் தண்டள 

யமங்கும்வொது, அந்த 

படிளய ஆதொிப்பீர்கொ? 

இல்ளபனில், ன்? 

 கல்லூொி பதல்யர் நற்ரம் 

ிர்யொகம் டுக்கும் 

இம்படியிற்கும், இதொல் 

ற்டும் பசவுகலக்கும் 

பொரப்பு னொர்? 

 நொி ல்களக் 

கமகங்களத் தபம் உனர்த்தி 

நரகட்டளநப்பு 

பசய்யதற்கொ கீழ்க்கண்ட 

ஆவொசளகில் து 

சிந்ததொக இருக்கும். 

 அங்கீகொபம் யமங்கும் 

பளகளச் சீபளநத்தல் 

 ிச்சனநொக  

ங்குதொபர்கள் ( 

அங்கங்கள) 
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உளடனதொக ிர்யொகம் 

இருக்க வயண்டும். 

 பயவ்வயர ிர்யொகப் 

ிொிவுகலக்கு இருக்கும் 

பொரப்பு 

பதிவுடுத்தப்ட 

வயண்டும். 

 பதியொ, 

பயிப்ளடனொ 

பொரப்பு இருத்தல் 

வயண்டும். 

 கல்யி ிரயம், 

ிர்யொகம் நற்ரம் 

ிதினொதொபம் ஆகினயற்ில் 

தன்ொட்சித் 

தன்ளநவனொடு 

பசனல்டுதல் 

 ிரயங்கள் 

நொணயர்கள் பசலுத்த 

வயண்டின கல்யிக் 
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கட்டணங்கள 

நிகச்சொினொக பற்ரக் 

பகொள்யவதொடு 

யசதினில்ொத 

நொணயர்கிடம் கல்யிக் 

கட்டணத்ளதக் 

கட்டொனப்டுத்திப் 

பற்ரக் பகொள்கூடொது; 

நொொக 

கட்டொனப்டுத்திொல் 

கல்யிக்கட்டணம் பசலுத்த 

இனொத நொணயர்கலக்கு 

குருட்டுத்தன்ளநனொ 

பளனொகியிடும். 

 நத்தின அபசின் ிதிபரம் 

கல்யி ிரயங்கள 

நரசீபளநக்க கீழ்க்கொணும் 

ஆவொசளகில் து 

சிந்ததொக இருக்கும். 

 ிர்யொகக் கூட்டளநப்ில் 
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நொற்ம் பகொண்டு 

யரும்வொது அதில் உள்லர் 

ிபதிிதிகள், பதொமில் 

ிரயங்கள், சபதொன 

அளநப்புகள் வொன்ளய 

ஈடுட வயண்டும். 

 ிரயத்தின் யமக்கநொ 

பசனல்ொடுகள நர 

ஒலங்கு பசய்து ின்ர் 

தன்ொட்சித் தகுதிக்கு 

உனர்த்தொம். 

கருப்பொருள்: II 

கல்யி ிரயங்கலக்குத் 

தபம் யமங்குதலும், 

அங்கீகொபம் யமங்குதலும் 

   தபம் யமங்கும் பளகில் 

நொற்ங்கள் பகொண்டு 

யருயதற்கொ 

ஆவொசளகள் 

 சுதந்திபநொ தபநொ 

கட்டளநப்புகள 

உருயொக்குதல் 

 உனர்கல்யிக்கொ தகுதி 

ஒவப நொதிொினொக 
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கட்டளநக்கப்டுதல் 

 நொி உனர்கல்யி நன்ம் 

நற்ரம் நொி தபநொலளக 

ிரயங்கின் ங்கிப்பு 

 ளடபளனிலுள் தபம் 

யமங்கும் பளனில் 

நொற்ங்கள் / தபம் யமங்கும் 

ிரயங்கள் NAAC, NBC, 

UGC, AICTE, COA, DECI, 

NCTE வொன் 

 உனர்கல்யி ிரயங்கள் 

உக அயில் தபம் குளந்த 

ிரயங்கொக 

இருப்தற்குக் கொபணநொ 

கொபணிகள் ன்பன்? 

 ம்பளடன 

ல்களக்கமகங்கள் 

உகொயின தபத்திற்கு 

உனர்யதற்கொ 

ஆவொசளகள்: 
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 களத்திட்டம் நற்ரம் 

கல்யிச்பசனல்ொடு சொர்ந்த 

நரசீபளநப்புகள் 

 CBCS திட்டம், Credit 

Transfer திட்டம் 

நொணயர்கள் நற்ரம் 

ஆசிொினர்கள் கல்யிசொர்ொ 

கர் தின்  

 இரு துளகள் இளணந்து 

ஆபொய்ச்சி 

வநற்பகொள்யளதப் ற்ின 

டிப்புகள், ஆபொய்ச்சிகள், 

புதின அணுகுபளகள், 

பதொமில்துள 

ஊக்குயிப்புகள் 

கருப்பொருள்: III 

தபக்கட்டுப்ொட்டு பளளன 

வநம்டுத்துதல் 

   ின்யருயயற்ின் பம் 

தபக்கட்டுப்ொட்ளட 

வநம்டுத்த படியுநொ?  

 கட்டுப்ொடுகிலிருந்து 

ிளநப்டுத்துதல் 

 வதளயனின் அடிப்ளடனில் 
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ிதி யமங்குயதற்குப் 

திொக யிதிகலக்கு 

உட்ட்டு ிதி யமங்குயது 

 ஒற்ளச் சொப 

பளனிொ தீர்வுகள் 

 வநம்டுத்தப்ட்ட அக 

நற்ரம் பு அவீட்டு 

பள 

 10+2+3 ன் பளளன 

நொற்ினளநப்தற்குத் 

வதளயயுள்து 

கருப்பொருள்: IV 

வயகநொக பன்வரயதில் 

நத்தின கல்யி ிரயங்கின் 

ங்கு 

   நத்தின ிதிபரம் கல்யி 

ிரயங்கள் (CFI) ன் 

யளகனொ 

யமிகொட்டுதல்களச் 

பசய்கின்? 

 தங்கது குதினில் உள் 

கல்யி ிரயங்கலக்கு CFI 

வ்யொர உரதுளணனொக 

உள்து?  
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 ஒவ்பயொரு CFIயும் 

தன்தளடன USPளனயும் 

தன்தளடன சக்திளனயும் 

குிப்ிடுகிதொ? 

 CFI-இன் நொணயர்கலம் 

ஆசிொினர்கலம் தங்கள் 

குதினின் யொழ்க்ளகத்தபத்ளத 

வநம்டுத்துயதற்கொக 

வநற்பகொள்லம் சிப்ொ 

பசனல்ொடுகள்ன்பன்? 

 தபநொ கல்யிளன 

ஊக்குயிப்திலும், 

பப்புயதிலும் CFI 

வ்யொபல்ொம் 

உதயபடியும்? 

 தங்கது குதினில் உள் 

ள்ிக்கல்யிக்கு CFI 

வ்யொர உதய படியும் 

ன்து ற்ின 

ஆவொசளகளக் கூரக. 
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கருப்பொருள்: V 

நொி பொதுப் 

ல்களக்கமகங்கள 

வநம்டுத்துதல் 

 கல்லூொிகலக்குத் 

தன்ொட்சித் தகுதி 

யமங்கிொல் ந்த 

யிதத்தில் வநம்டும்? 

 கல்யிக் கட்டணத்ளத 

உனர்த்தும்வொது, கல்யிக் 

கட்டணத்ளதச் பசலுத்த 

இனொத ளம 

நொணயர்கள கருத்தில் 

பகொள் வயண்டுநொ? 

 படிபயடுக்கும் 

உொிளநகில் அபசு 

ிரயங்கலக்கு 

அதிகொபம் தபொநொ? 

 நொி கல்லூொிகள் தபம் 

குளந்திருப்தற்கு 

உள்கட்டளநப்புகள் ஒரு 

கொபணநொ? 

அப்டினொொல் 

அதற்கொ வதளயகள் 

 கல்லூொிகலக்குத் தன்ொட்சித் 

தகுதி யமங்கிொல் ந்த 

யிதத்தில் வநம்டும்? 

 கல்யிக் கட்டணத்ளத 

உனர்த்தும்வொது, கல்யிக் 

கட்டணத்ளதச் பசலுத்த 

இனொத ளம நொணயர்கள 

கருத்தில் பகொள் 

வயண்டுநொ?  

 படிபயடுக்கும் உொிளநகில் 

அபசு ிரயங்கலக்கு 

அதிகொபம் தபொநொ? 

 நொி கல்லூொிகள் தபம் 

குளந்திருப்தற்கு 

உள்கட்டளநப்புகள் ஒரு 

கொபணநொ? அப்டினொொல் 

அதற்கொ வதளயகள் ன்? 

 தபம் குளந்த ஆசிொினர்கொல் 

ிரயத்தின் பசனல்ொடுகள் 

நற்ரம் நொணயர்கின் 

 கல்லூொிகலக்குத் தன்ொட்சித் 

தகுதி யமங்கிொல் ந்த 

யிதத்தில் வநம்டும்? 

 கல்யிக் கட்டணத்ளத 

உனர்த்தும்வொது, கல்யிக் 

கட்டணத்ளதச் பசலுத்த 

இனொத ளம நொணயர்கள 

கருத்தில் பகொள் வயண்டுநொ? 

 படிபயடுக்கும் உொிளநகில் 

அபசு ிரயங்கலக்கு 

அதிகொபம் தபொநொ? 

 நொி கல்லூொிகள் தபம் 

குளந்திருப்தற்கு 

உள்கட்டளநப்புகள் ஒரு 

கொபணநொ? அப்டினொொல் 

அதற்கொ வதளயகள் ன்? 
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ன்? 

 தபம் குளந்த 

ஆசிொினர்கொல் 

ிரயத்தின் 

பசனல்ொடுகள் நற்ரம் 

நொணயர்கின் 

பசனல்ொடுகள் 

ொதிக்குநொ? அதற்கொ 

தீர்வு ன்? 

பசனல்ொடுகள் ொதிக்குநொ? 

அதற்கொ தீர்வு ன்? 

 நொிக் கல்லூொிகலக்கு 

ிர்யொக நற்ரம் ிதித் 

தன்ொட்சி யமங்கிொல் 

ப்டி சிப்ொகச் பசனல்ட 

படியும்? 

 கல்லூொிகில் புதின 

ொடப்ிொிவுகள் 

துயங்குயதற்குத் தன்ொட்சி 

உொிளந யமங்க வயண்டுநொ? 

 நொணயர்கின் கல்யிக் 

கட்டணத்ளத அதிகொிப்தன் 

பம் கல்லூொிகள் வநலும் 

சுனசொர்புடன் ஆக படியுநொ? 

 நொி கல்லூொிகின் 

யருயொய் அதிகொிப்தற்கொ 

யமிகள் ன்பன்? 

 ஆசிொினர்கின் 

ிபச்சளகலக்குத் தீர்வு 

 

 தபம் குளந்த ஆசிொினர்கொல் 

ிரயத்தின் பசனல்ொடுகள் 

நற்ரம் நொணயர்கின் 

பசனல்ொடுகள் ொதிக்குநொ? 

அதற்கொ தீர்வு ன்? 

 நொி 

ல்களக்கமகங்கலக்கு 

ிர்யொகம் நற்ரம் ிதித் 

தன்ொட்சி யமங்க 

வயண்டுநொ? 

 ல்களக்கமகங்கின் 

கல்யிச் பசனல்ொடுகள் சொர்ந்த 

புதின ொடப்ிொிவுகள் 

பதொடங்குயதற்குத் தன்ொட்சி 

யமங்க வயண்டுநொ? 

 நொி ல்களக்கமகங்கின் 
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ன்? ஒப்ந்த 

அடிப்ளடனில் ணினொற்ரம் 

ஆசிொினர்களப் 

ணிிபந்தபம் பசய்ன 

வயண்டுநொ? நற்ரம் / அல்து 

சொினொகச் பசனல்டொத 

ஆசிொினர்களப் 

ணினிலிருந்து ீக்கியிட 

வயண்டுநொ? 

தபம் குளந்திருப்தற்கு, தபம் 

குளந்த உள்கட்டளநப்பு 

யசதி நற்ரம் தபம் குளந்த 

ஆசிொினர்கலம் பக்கினக் 

கொபணங்கொ? 

 நொி உனர்கல்யி நன்ம், 

கல்யிசொர் பசனல்ொடுகள் 

நற்ரம் களத்திட்டத்ளத 

நொற்ினளநப்தற்கு நொி 

ல்களக்கமகங்கலக்கு 

யமிகொட்ட வயண்டும். 

 நொி 

ல்களக்கமகங்கின், 

நதிப்பீடு பசய்தல் நற்ரம் 

வதர்வு பளகில் 

ன்பன் நொற்ங்கள் 

வதளயப்டுகிது? 

 நொி ல்களக்கமகங்கள் 
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தங்கள் ிதித் வதளயகள 

ப்டி வநம்டுத்த படியும்? 

கருப்பொருள்: VI 

உனர்கல்யினில் தின் 

வநம்ொட்ளட 

ஒருங்கிளணத்தல் 

 பதொமில் யொய்ப்ள 

அதிகொிக்க யமக்கநொ 

ொடப்ிொிவுகவொடு 

தின்சொர்ந்த 

டிப்புகளச் வசர்க்க 

வயண்டுநொ? 

 உனர்கல்யினில் 

தின்கள 

ஒருங்கிளணக்க வயர 

யமிகள் ன்பன்? 

 தளமவு நற்ரம் 

பயிவனற்ம் 

ஆகினயற்ள ப்வொது 

வயண்டுநொொலும் 

வநற்பகொள்க்கூடொதொ? 

 பதொமில் யொய்ப்ள அதிகொிக்க 

யமக்கநொ 

ொடப்ிொிவுகவொடு 

தின்சொர்ந்த டிப்புகளச் 

வசர்க்க வயண்டுநொ? 

 உனர்கல்யினில் தின்கள 

ஒருங்கிளணக்க வயர யமிகள் 

ன்பன்? 

 தளமவு நற்ரம் பயிவனற்ம் 

ஆகினயற்ள ப்வொது 

வயண்டுநொொலும் 

வநற்பகொள்க்கூடொதொ? 

 நொயட்டத்தில் உள் சி 

கல்லூொிகள 

தின்வநம்ொட்டிற்கொ 

சபதொனக் கல்லூொிகொக 

நொற்ொநொ? அப்டினொொல், 

 பதொமில் யொய்ப்ள அதிகொிக்க 

யமக்கநொ 

ொடப்ிொிவுகவொடு 

தின்சொர்ந்த டிப்புகளச் 

வசர்க்க வயண்டுநொ? 

 உனர்கல்யினில் தின்கள 

ஒருங்கிளணக்க வயர யமிகள் 

ன்பன்? 

 தளமவு நற்ரம் பயிவனற்ம் 

ஆகினயற்ள ப்வொது 

வயண்டுநொொலும் 

வநற்பகொள்க்கூடொதொ? 

 நொயட்டத்தில் உள் சி 

கல்லூொிகள 

தின்வநம்ொட்டிற்கொ 

சபதொனக் கல்லூொிகொக 
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அளயகலக்கொ 

உட்கட்டளநப்பு யசதிகலம் 

ஆசிொினர் யசதிகலம் 

உள்யொ? 

 ந்பதந்த கல்லூொிகள், 

பலவப நொணயர்கின் 

(Regular Students) தின் 

வநம்ொட்ளட அதிகொிக்கும் 

அயில் சிப்ொக 

அளநந்துள்து? [நொணயன் 

ிதில் பதொடர்பு பகொள்லம் 

யிதத்தில் தின் வநம்ொடுள் 

ஆசிொினர் க்கத்தில் இருத்தல் 

வயண்டும்] 

 உங்கள் நொயட்டத்திற்கு, 

த்தளகன தின் சொர்ந்த 

ொடப்ிொிவுகள் 

பொருத்தநொதொக இருக்கும்? 

நொற்ொநொ? அப்டினொொல், 

அளயகலக்கொ 

உட்கட்டளநப்பு யசதிகலம் 

ஆசிொினர் யசதிகலம் 

உள்யொ? 

 ந்பதந்த கல்லூொிகள், 

பலவப நொணயர்கின் 

(Regular Students) தின் 

வநம்ொட்ளட அதிகொிக்கும் 

அயில் சிப்ொக 

அளநந்துள்து? [நொணயன் 

ிதில் பதொடர்பு பகொள்லம் 

யிதத்தில் தின் வநம்ொடுள் 

ஆசிொினர் க்கத்தில் இருத்தல் 

வயண்டும்] 

 உங்கள் நொித்திற்கு, 

த்தளகன தின் சொர்ந்த 

ொடப்ிொிவுகள் 
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பொருத்தநொதொக இருக்கும்? 

  பதொமில்கள் அடங்கின 

பதொமில் பப்பு ல்வயர 

தித்தின்கலடன் 

ல்களக்கமகங்கில் 

ஊக்குயிக்கப்டுகின்யொ? 

 ல்வயர சிப்ம்சங்களப் 

புகுத்துயதில் உள் 

ளடபளச் சிக்கல்கள் 

ன்? 

 ல்களக்கமகங்கள் தொங்கள் 

யமங்கும் களத்திட்டத்தில், 

தின் சொர்ந்த கல்யினிள 

வ்யொர 

ஒருங்கிளணக்கின்? 

 ல்களக்கமகங்கள் தொங்கள் 

யமங்கும் டிப்புகள் பம் 

பரம் வயளயொய்ப்புகளச் 
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சுட்டிக்கொட்டுகின்யொ? 

கருப்பொருள்: VII 

இளணனயமிக் கல்யிளன 

ஊக்குயித்தல் 

   தங்கது நொித்தின் 

தற்வொளதன இளணனயமிக் 

கல்யினின் வதளயளன 

அயிடுக. 

 தங்கள் நொித்தில் உள் 

கல்லூொிகள் நற்ரம் 

ல்களக்கமகங்கள் NMEICT 

அல்து NKN யமினொக 

இளணனயமிக் கல்யிக்கொ 

இளணப்ளப் பற்ரள்தொ?  

 MOOC நற்ரம் குிப்ிட்ட 

ொடம் சொர்ந்த இளணனயமிக் 

கல்யி ஊக்குயிப்ள 

ஆவநொதிக்கிீர்கொ? ஆம் 

ில், தங்கள் நொித்தில் 

ம்நொதிொினொ இளணனயமிப் 

டிப்புகள் னதள்தொக 

இருக்கும்? 
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 இளணனயமிக் கல்யி 

டிப்ிளப் புகுத்துயதில் 

ற்டும் ிபச்சளகள் நற்ரம் 

அதற்கொ தீர்வுகள் ன்?  

கருப்பொருள்: VIII 

பதொமில்தட் யமிக் 

கற்லுக்கொ யொய்ப்புகள் 

   பதொமில்தட் யமிக் கற்லின் 

வதளய நற்ரம் னன்ொட்ளட 

நொணயர்கலம் ஆசிொினர்கலம் 

புொிந்துள்பொ? ஆம் ில், 

அளத வ்யிதம் னன்டுத்த 

யிரும்புகிீர்கள்? 

 பதொமில்தட் யமிக் கல்யிளன 

யமங்குயதற்கு, வொதுநொ 

கட்டளநப்பு யசதிகள் 

உள்யொ? 

 NPTEL, NMEICT நற்ரம் இது 

வொன் 

பதொமில்தட்த்திளக் கல்யி 

ிரயங்கள் 

னன்டுத்துகின்யொ? ஆம் 

ில் அதன் ன்ளந தீளநகள் 
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ன்? 

 பதொமில்தட் யமி 

கற்ொது கல்லூொிகள் 

நற்ரம் ல்களக் 

கமகங்கில், கற்லிலும் 

ஆபொய்ச்சினிலும் வ்யிதம் 

உதயிகபநொக உள்து 

ன்ளதக் குிப்ிட்டுப் 

ட்டினலிடுக. 

 இந்த பளனில் வயர 

சிப்ம்சங்கள் இருப்ின் 

கிர்ந்து பகொள்க. 

கருப்பொருள்: IX 

நொிங்கலக்கிளடவனனொ 

வயற்ரளநகளக்களதல் 

 

 உங்கள் யட்டொபத்தில் 

கல்லூொி உள்தொ? 

இல்ளபனில் 

கொபணங்கள் 

 உங்கள் யட்டத்தில் 

கல்லூொி அளநப்து 

சிந்ததொ? 

பதொமில்தட்க் கல்லூொி 

 உங்கள் யட்டொபத்தில் கல்லூொி 

உள்தொ? இல்ளபனில் 

கொபணங்கள் 

 உங்கள் யட்டத்தில் கல்லூொி 

அளநப்து சிந்ததொ? 

பதொமில்தட்க் கல்லூொி 

அளநப்து சிந்ததொ? 

இபண்டுவந வதளயனொ? 

 உங்கள் நொித்தில் த்தள 

களக் கல்லூொிகள் உள்? 

 உங்கள் யட்டத்தில் கல்லூொி 

அளநப்து சிந்ததொ? 

பதொமில்தட்க் கல்லூொி 

அளநப்து சிந்ததொ? 

இபண்டுவந வதளயனொ? 

 உங்கள் நண்டம் கல்யினில் 
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அளநப்து சிந்ததொ? 

இபண்டுவந வதளயனொ?  

 உங்கள் நண்டம் கல்யினில் 

ின்தங்கினிருப்ளதப் வொக்க 

வ்யொர 

அருந்திொற்ொம்? 

 அதிக ண்ணிக்ளகனிொ 

கல்லூொிகள 

உருயொக்குயது 

 பசனல்டும் கல்லூொிகள 

யலுப்டுத்துயது 

 அதிகப்டினொ 

பதொமில்தட்க் 

கல்லூொிகள 

உருயொக்குயது 

 பசனல்டும் பதொமில்தட்க் 

கல்லூொிகள 

யலுப்டுத்துயது 

 ல் வொக்குயபத்து 

யசதிகள ற்டுத்திக் 

பகொடுத்தல் 

ின்தங்கினிருப்ளதப் வொக்க 

வ்யொர 

அருந்திொற்ொம்? 

 அதிக ண்ணிக்ளகனிொ 

கல்லூொிகள 

உருயொக்குயது 

 பசனல்டும் கல்லூொிகள 

யலுப்டுத்துயது 

 

 அதிகப்டினொ 

பதொமில்தட்க்  

கல்லூொிகள 

உருயொக்குயது 

 பசனல்டும் பதொமில்தட்க் 

கல்லூொிகள 

யலுப்டுத்துயது 

 ல் வொக்குயபத்து 

யசதிகள ற்டுத்திக் 

பகொடுத்தல் 

கருப்பொருள்: X  நொணயர்கள்  நொணயர்கள் உனர்கல்யிக்குச்  நொணயர்கள் உனர்கல்யிக்குச் 
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ொலி நற்ரம் சபக 

இளடபயிகளப் 

வொக்குதல் 

 

உனர்கல்யிக்குச் 

பசல்ொநல் 

இருப்தற்கொ 

தடங்கல்கள் 

ன்பன்?  

 தொழ்த்தப்ட்ட 

நொணயர்கள் 

ள்ிக்கல்யிளன 

படித்து, கல்லூொிகில் 

வசர்ந்து டித்து 

படிப்தற்கு 

ன்பன் உரதினொ 

டயடிக்ளககள் 

டுக்கப்ட்டுள்? 

 பண்கள் கல்லூொி 

அல்து பதொமில்தட்க் 

கல்லூொிகலக்குச் 

பசல்யதற்கு வ்யொர 

ஊக்கப்டுத்தப்டு 

 கிொர்கள்?  

பசல்ொநல் இருப்தற்கொ 

தடங்கல்கள் ன்பன்?  

 தொழ்த்தப்ட்ட நொணயர்கள் 

ள்ிக்கல்யிளன படித்து, 

கல்லூொிகில் வசர்ந்து டித்து 

படிப்தற்கு ன்பன் 

உரதினொ டயடிக்ளககள் 

டுக்கப்ட்டுள்? 

 பண்கள் கல்லூொி அல்து 

பதொமில்தட்க் 

கல்லூொிகலக்குச் பசல்யதற்கு 

வ்யொர 

ஊக்கப்டுத்தப்டுகிொர்கள்?  

 ின்யருயயற்ரள் து 

பண்கள் கல்யி கற்ளத 

ஊக்குயிக்கிது: நொணயினர் 

யிடுதி? கல்யி 

உதயித்பதொளக? கல்யி கற்கும் 

இடத்தில் உரதினொ 

ொதுகொப்பு யசதி? 

பசல்ொநல் இருப்தற்கொ 

தடங்கல்கள் ன்பன்?  

 தொழ்த்தப்ட்ட நொணயர்கள் 

ள்ிக்கல்யிளன படித்து, 

கல்லூொிகில் வசர்ந்து டித்து 

படிப்தற்கு ன்பன் 

உரதினொ டயடிக்ளககள் 

டுக்கப்ட்டுள்? 

 பண்கள் கல்லூொி அல்து 

பதொமில்தட்க் 

கல்லூொிகலக்குச் பசல்யதற்கு 

வ்யொர 

ஊக்கப்டுத்தப்டுகிொர்கள்?  

 ின்யருயயற்ரள் து 

பண்கள் கல்யி கற்ளத 

ஊக்குயிக்கிது: நொணயினர் 

யிடுதி? கல்யி 

உதயித்பதொளக? கல்யி கற்கும் 

இடத்தில் உரதினொ 

ொதுகொப்பு யசதி? 
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 ின்யருயயற்ரள் து 

பண்கள் கல்யி 

கற்ளத 

ஊக்குயிக்கிது: 

நொணயினர் யிடுதி? 

கல்யி உதயித்பதொளக? 

கல்யி கற்கும் இடத்தில் 

உரதினொ ொதுகொப்பு 

யசதி?  

 அயர்கின் இந்தச் சபக 

இளடபயிளன ொம் 

வ்யொர வொக்கொம்?  

 நொணயினர் யிடுதி யசதிகள்  

 கல்யி உதயித்பதொளக 

 கணக்கிடும் கருயிகள் 

நற்ரம் பதொளத்பதொடர்பு 

இளணப்புகள் 

 அயர்கின் இந்தச் சபக 

இளடபயிளன ொம் வ்யொர 

வொக்கொம்?  

 நொணயினர் யிடுதி யசதிகள்  

 கல்யி உதயித்பதொளக 

 கணக்கிடும் கருயிகள் 

நற்ரம் பதொளத்பதொடர்பு 

இளணப்புகள் 

 

 ொலி இளடபயிளன ொம் 

வ்யொர வொக்கொம்?  

 நொணயினர் யிடுதி யசதிகள் 

 தங்குயதற்கும் நற்ரம் / 

அல்து 

வொக்குயபத்திற்கும் ிதி 

உதயி 

 கணக்கிடும் கருயிகள் 

நற்ரம் பதொளத்பதொடர்பு 

இளணப்புகள், கற்ித்தல் 

ிபச்சளகளத் தீர்த்தல் 
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 கல்யி கற்கும்வொவத 

தின்சொர்ந்த னிற்சிகள் 

யமங்கப்ட்டு பொருள் 

ஈட்டும் யளகனிொ 

யசதிகள் பசய்தல் 

 ொலி வயரொடு நற்ரம் 

சபக இளடபயிளனக் 

களன ி 

ஆவொசளகள் 

கருப்பொருள்: XI 

உனர்கல்யிளனச் 

சபதொனத்துடன் இளணத்தல் 

 நொணயர்கள் கல்யி 

கற்கும்வொவத உங்கள் 

சபதொனத்வதொடும், 

கிபொநத்வதொடும் 

பதொடர்புளடனயர்கொக 

இருக்கிொர்கொ? 

 நொணயர்கள், உங்கள் 

கிபொநத்தின், சபதொனத்தின் 

பொதுத்தபத்ளத வ்யொர 

வநம்டுத்த படியும்? 

டுத்துகொட்டுகள்: 

 நொணயர்கள் கல்யி 

கற்கும்வொவத உங்கள் 

சபதொனத்வதொடும், 

கிபொநத்வதொடும் 

பதொடர்புளடனயர்கொக 

இருக்கிொர்கொ? 

 நொணயர்கள், உங்கள் 

கிபொநத்தின், சபதொனத்தின் 

பொதுத்தபத்ளத வ்யொர 

வநம்டுத்த படியும்? 

டுத்துகொட்டுகள்: 

 நொணயர்கள் கல்யி 

கற்கும்வொவத உங்கள் 

சபதொனத்வதொடும், 

கிபொநத்வதொடும் 

பதொடர்புளடனயர்கொக 

இருக்கிொர்கொ? 

 நொணயர்கள், உங்கள் 

கிபொநத்தின், சபதொனத்தின் 

பொதுத்தபத்ளத வ்யொர 

வநம்டுத்த படியும்? 

டுத்துகொட்டுகள்: 
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 சுகொதொப யசதிகள், 

தூய்ளந, சொளகள் 

 வயளயொய்ப்ளப் 

பற் ிகு 

நொணயர்கின் ங்கிப்பு 

உள்தொ? 

 சுகொதொப யசதிகள், தூய்ளந, 

சொளகள்  

 வயளயொய்ப்ளப் பற் 

ிகு நொணயர்கின் 

ங்கிப்பு உள்தொ? 

 ின்யருயயற்ரள் து 

நொணயர்களச் 

சபதொனத்துடன் இளணக்க 

உதவுகிது?  

 ொட்டு ப்ணித்திட்டம் 

(NSS) 

 வதசின நொணயர் ளட 

(NCC) 

 சபதொனப் ணி 

 சபதொன ச் சொர்புள் 

ிகழ்வுகள் 

 தற்வொது, கல்லூொிகள் நற்ரம் 

ல்களக்கமகங்கள் உங்கள் 

குதினில் சபதொனத் 

பதொடர்புள் 

பசனல்ொடுகில் 

 சுகொதொப யசதிகள், தூய்ளந, 

சொளகள் 

 வயளயொய்ப்ளப் பற் 

ிகு நொணயர்கின் 

ங்கிப்பு உள்தொ? 

 ின்யருயயற்ரள் து 

நொணயர்களச் 

சபதொனத்துடன் இளணக்க 

உதவுகிது?  

 ொட்டு ப்ணித்திட்டம் 

(NSS) 

 வதசின நொணயர் ளட 

(NCC) 

 சபதொனப் ணி 

 சபதொன ச் சொர்புள் 

ிகழ்வுகள் 

 தற்வொது, கல்லூொிகள் நற்ரம் 

ல்களக்கமகங்கள் உங்கள் 

குதினில் சபதொனத் 

பதொடர்புள் 

பசனல்ொடுகில் 



24 
 

கருப்பொருள் யட்டம் நொயட்டம் நொிம் 

ஈடுட்டுள்யொ? ஆம் / 

இல்ள. ஆம் ில் 

ின்யருயயற்ில் ந்தச் 

பசனல்ொடுகில்…… 

 சுற்ரப்புத்ளதப் 

சுளநனொக்குதல், 

சுற்ரப்புத்ளதத் 

தூய்ளநனொக்குதல், 

சுகொதொபப் ணிகள், 

சொளகள் அளநத்தல் 

 யிளனொட்டுகள் 

 பதருக்கூத்துகள், 

ொடகங்கள் பம் 

யிமிப்புணர்வு ிகழ்ச்சிகள் 

டத்துயது 

 லத்திவு இனக்கம் 

 ி பசனல்ொடுகள் 

ஈடுட்டுள்யொ? ஆம் / 

இல்ள. ஆம் ில் 

ின்யருயயற்ில் ந்தச் 

பசனல்ொடுகில்…… 

 சுற்ரப்புத்ளதப் 

சுளநனொக்குதல், 

சுற்ரப்புத்ளதத் 

தூய்ளநனொக்குதல், 

சுகொதொபப் ணிகள், 

சொளகள் அளநத்தல் 

 யிளனொட்டுகள் 

 பதருக்கூத்துகள், 

ொடகங்கள் பம் 

யிமிப்புணர்வு ிகழ்ச்சிகள் 

டத்துயது 

 லத்திவு இனக்கம் 

 ி பசனல்ொடுகள் 

 நொணயர்கலக்குச் சபதொனப் 

பொரப்புகள் இருக்கிது 

ன்ளத 
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ல்களக்கமகங்கள் ப்டி 

ஊக்குயிக்கிது? 

 ல்களக்கமகங்கள் 

சபதொனத்துடன் 

இளணயதற்கு தற்வொது 

ன்பன் யமிகள் 

உள்? 

 தற்வொது ொம் சி 

பன்நொதிொிகளப் 

ின்ற்ொம், புவ 

ல்களக்கமகத்தின் ிர்நல் 

கிபொந திட்டம் (Nirmal Gram 

Project) வொன்ளய 

கருப்பொருள்: XII 

சிந்த ஆசிொினர்கள 

உருயொக்குதல் 

  ஒப்ந்த அடிப்ளடனில் 

உள்லர் ஆசிொினர்கள 

ினநித்தல் நற்ரம் அயர்கள 

வநம்டுத்துதல் 

 சிந்த ஆசிொினர்களப் 

ணிினநம் பசய்தல் 

 ஆசிொினர்கலக்குக் குித்த 

 ஒப்ந்த அடிப்ளடனில் 

உள்லர் ஆசிொினர்கள 

ினநித்தல் நற்ரம் அயர்கள 

வநம்டுத்துதல் 

 சிந்த ஆசிொினர்களப் 

ணிினநம் பசய்தல் 

 ஆசிொினர்கலக்குக் குித்த 
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கொங்கில் பதொடர்ச்சினொ 

னிற்சினித்தல் நற்ரம் 

குிப்ிட்ட கொ 

இளடபயிகில் 

நரனிற்சினித்தல் 

கொங்கில் பதொடர்ச்சினொ 

னிற்சினித்தல் நற்ரம் 

குிப்ிட்ட கொ 

இளடபயிகில் 

நரனிற்சினித்தல் 

 பசனொற்ரயதற்குத் 

தூண்டுகின் திளநயுள் 

ஆசிொினர்களப் ணினில் 

வசர்ப்தற்கொ யமிபளகள் 

 புத்தொக்கப் னிற்சி 

ஆசிொினர்கின் 

குிக்வகொள்கள அளடன 

உதவுகிதொ? இல்ளபனில் 

வ்யித நொற்ங்கள் வதளய? 

 ஆசிொினர் பதொமிலில் சிந்த 

கற்ித்தல் திள கற்ித்தல் 

பளனின் யமிவன வ்யொர 

தக்க ளயத்துக் பகொள்ொம்? 

 பொருத்தநொ 

நொற்ங்கலடன் ஆசிொினர்கள் 
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கற்ித்தலிலும், 

ஆபொய்ச்சினிலும் 

பகிழ்வுத்தன்ளநயுடன் 

ஈடுடுயது சொத்தினநொதொ? 

 சிந்த ஆசிொினர்கள 

ஊக்குயிப்திலும், கல்யி 

பதொடர்ொ 

கருத்தபங்கங்கில் 

ஆசிொினர்கள் ங்வகற்திலும் 

ன் நொற்ங்கள் 

வநற்பகொள்ொம்? 

கருப்பொருள்: XIII 

நொணயதக்கு உதவும் 

பளகள் 

  ஒருங்கிளணந்த 

உதயித்பதொளக ப 

படினொதபொலது 

ஒருங்கிளணந்த கடன்திட்டம் 

உதயி பசய்யுநொ?  

 யட்டி நொினம் 5% 

வொதுநொதொ?  

 வபடினொ உதயித்பதொளக 

தயிப, வதளய அடிப்ளடனில் 

 ஒருங்கிளணந்த 

உதயித்பதொளக ப 

படினொதபொலது 

ஒருங்கிளணந்த கடன்திட்டம் 

உதயி பசய்யுநொ?  

 யட்டி நொினம் 5% 

வொதுநொதொ?  

 வபடினொ உதயித்பதொளக 

தயிப, வதளய அடிப்ளடனில் 
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யமங்கும் உதயித்பதொளக 

ின்யரும் ந்தக் குடும் 

யருநொத்திற்குப் 

பொருத்தநொது? 

 ரூ. 1 ட்சம் நற்ரம் அதற்குக் 

கீழ் 

 ரூ. 1ட்சம் பதல் ரூ. 1.5 

ட்சம் யளப 

 ரூ. 1.5 ட்சம் பதல் ரூ. 2 

ட்சம் யளப 

 ரூ. 2 ட்சம் பதல் ரூ. 2.5 

ட்சம் யளப 

 ல்ொ நொணயர்கலக்கும் 

உதயித்பதொளக யமங்க 

படினொத ட்சத்தில் நீத்தின் 

நொணயர்கலக்கொ 

உனர்கல்யியும் 

நரக்கப்டுகிது.  

குளந்தட்ச உதயித்பதொளக 

ப நொணயன் பற்ிருக்க 

யமங்கும் உதயித்பதொளக 

ின்யரும் ந்தக் குடும் 

யருநொத்திற்குப் 

பொருத்தநொது? 

 ரூ. 1 ட்சம் நற்ரம் 

அதற்குக் கீழ் 

 ரூ. 1ட்சம் பதல் ரூ. 1.5 

ட்சம் யளப 

 ரூ. 1.5 ட்சம் பதல் ரூ. 2 

ட்சம் யளப 

 ரூ. 2 ட்சம் பதல் ரூ. 2.5 

ட்சம் யளப 

 ல்ொ நொணயர்கலக்கும் 

உதயித்பதொளக யமங்க 

படினொத ட்சத்தில் நீத்தின் 

நொணயர்கலக்கொ 

உனர்கல்யியும் 

நரக்கப்டுகிது.  

குளந்தட்ச உதயித்பதொளக 

ப நொணயன் பற்ிருக்க 
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கருப்பொருள் யட்டம் நொயட்டம் நொிம் 

வயண்டின நதிப்பண் 

சதயிகிதம் கீவம 

பகொடுக்கப்ட்டுள்து. 

 ட்டப்டிப்பு: குளந்த 

ட்சம் 60% பதல் 65% யளப 

அல்து 70% பதல் 75% 

யளப 

 ட்ட வநற்டிப்பு: குளந்த 

ட்சம் 50% அல்து 55% 

அல்து 60% அல்து 65% 

 ண உதயிளனத் தயிப, 

வதளயப்டும் ி 

உதயிகள், கல்யி 

பதொடர்ொ 

யமிகொட்டுதல்கள், கற்கும் 

அளகள், ல்லூடக 

யசதிகள் 

வயண்டின நதிப்பண் 

சதயிகிதம் கீவம 

பகொடுக்கப்ட்டுள்து. 

 ட்டப்டிப்பு: குளந்த 

ட்சம் 60% பதல் 65% 

யளப அல்து 70% பதல் 

75% யளப 

 ட்ட வநற்டிப்பு: குளந்த 

ட்சம் 50% அல்து 55% 

அல்து 60% அல்து 65% 

 ண உதயிளனத் தயிப, 

வதளயப்டும் ி 

உதயிகள், கல்யி 

பதொடர்ொ 

யமிகொட்டுதல்கள், கற்கும் 

அளகள், ல்லூடக 

யசதிகள் 

 நொணயர்கின் குடும் 

யருநொத்தின் 

அடிப்ளடனின் கடததயித் 
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கருப்பொருள் யட்டம் நொயட்டம் நொிம் 

திட்டங்கள் உள்யொ? 

 யட்டி நொினத்திட்டம் ளம 

நொணயர்கள் உனர்கல்யி ப 

உதவுநொ? இல்ளபனில், 

ல் யிளவுகலக்கொ 

நொற்ங்கள் ன்பன்? 

 திந்திளப் 

ல்களக்கமகங்கள் 

யமங்கும் நொணயர் 

பன்வற்த்திற்கொ 

வசளயகலக்கு, உள்ொட்சி 

அளநப்புகள் நற்ரம் உள்லர் 

பகயர்கள் வ்யொர 

உதயபடியும்? 

கருப்பொருள்: XIV 

பநொமி யொனிொக கொச்சொப 

ஒருளநப்ொடு வநம்டுதல் 

  பநொமி யொனிொக கொச்சொப 

ஒருளநப்ொடு ங்ஙம் 

ளடப படியும்? 

 ன்பக பநொமி, இ, 

கொச்சொப சபதொனத்தில் 

பநொமினின் பக்கினத்துயம் 

 பநொமி யொனிொக கொச்சொப 

ஒருளநப்ொடு ங்ஙம் 

ளடப படியும்? 

 ன்பக பநொமி, இ, 

கொச்சொப சபதொனத்தில் 

பநொமினின் பக்கினத்துயம் 
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கருப்பொருள் யட்டம் நொயட்டம் நொிம் 

நற்ரம் பக்கினப் ங்கிள 

நொணயர்கலக்குக் 

கற்ிப்தற்கொ 

களத்திட்டத்தில் நொற்ம் 

வதளயனொ? ன்து ற்ின 

கருத்வதற்ம் 

நற்ரம் பக்கினப் ங்கிள 

நொணயர்கலக்குக் 

கற்ிப்தற்கொ 

களத்திட்டத்தில் நொற்ம் 

வதளயனொ? ன்து ற்ின 

கருத்வதற்ம் 

 கொச்சொப 

பன்வற்த்திற்கொ 

அடிப்ளடக் கல்யினிள 

(Foundation Courses) 

ல்களக்கமகங்கள் 

உள்டக்கியுள்யொ?  

 உனர்கல்யி ிரயங்கள் 

கல்யி, கொச்சொபம், பநொமி 

ஆகினயற்ள வ்யொர 

இளணக்க படியும்? 

கருப்பொருள்: XV 

தினொர் துளயுடன் 

அர்த்தபள் கூட்டு 

டயடிக்ளக 

  தினொர் ிரயங்கலடன் 

ன் யளகனொ கூட்டு 

டியடிக்ளககள் 

வநற்பகொள்ொம்? 

 தினொர் ிரயங்கலடன் 

ன் யளகனொ கூட்டு 

டியடிக்ளககள் 

வநற்பகொள்ொம்? 
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கருப்பொருள் யட்டம் நொயட்டம் நொிம் 

 கட்டடம் கட்டுதல் 

 ஆய்யகக் கட்டடங்கள் 

நற்ரம் தகக் 

கட்டடங்கள் 

 கட்டடப் பொநொிப்பு 

 கல்லூொிக் கட்டடங்கள் 

பொநொிப்பு 

 ஆய்யகங்கள் பொநொிப்பு 

 யிடுதிகள் 

 தகயல் நற்ரம் 

பதொமில்தட் யசதிகள் 

  பொலதுவொக்கு 

அம்சங்கள் 

 வொக்குயபத்து யசதிகள் 

 உங்கது நொயட்டத்தில் 

இதுவொன் வயர தினொர் 

ிரயங்கின் ங்கிப்புகள் 

இருப்ின் குிப்ிடுக. 

 கட்டடம் கட்டுதல் 

 ஆய்யகக் கட்டடங்கள் 

நற்ரம் தகக் கட்டடங்கள் 

 கட்டடப் பொநொிப்பு 

 கல்லூொிக் கட்டடங்கள் 

பொநொிப்பு 

 ஆய்யகங்கள் பொநொிப்பு 

 யிடுதிகள் 

 தகயல் நற்ரம் 

பதொமில்தட் யசதிகள் 

 பொலதுவொக்கு அம்சங்கள் 

 வொக்குயபத்து யசதிகள் 

 உங்கது நொயட்டத்தில் 

இதுவொன் வயர தினொர் 

ிரயங்கின் 

ங்கிப்புகள் இருப்ின் 

குிப்ிடுக. 

 கல்யித்துளனில் தினொர் 

பொதுத்துள ங்கிப்பு 

திம்ட இல்ள ன்? 
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கருப்பொருள் யட்டம் நொயட்டம் நொிம் 

 வநலும், தினொர் துளனின் 

சிப்ொ துளணப் 

ங்கிப்புகள் உள்யொ? 

 தினொர் பொதுத்துள 

ங்கிப்ின் ஒலங்குபள 

சிளதனொநல், இொ 

வொக்கநின்ளநக் 

பகொள்ளகனில் பசய்னத்தக்க 

நொற்ங்களக் கூரக. 

 தினொர் பொதுத்துள 

கூட்டுப் ங்கிப்பு, 

பதொமில்தட்ம் / பதொமில் 

கல்யிக்குப் 

பொருத்தபளடனதொ? நற்ரம் 

பொதுக்கல்யிக்குப் 

பொருத்தநற்தொ? 

 தினொர் பொதுத்துள 

கூட்டுப் ங்கிப்ளப்வொல் 

உனர்கல்யினில் வநலும் 

னன்டுத்தத் தகுந்த 
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கருப்பொருள் யட்டம் நொயட்டம் நொிம் 

சிப்ொ நொதிொிகள் 

உள்யொ? 

கருப்பொருள்: XVI 

உனர்கல்யிக்கொ  ிதி 

   உனர்கல்யிக்கொ ிதி 

யமங்குயதில் புதுளநனொ 

யமிகள் ன்பன்? 

 நத்தின ிொியிடநிருந்து ிதி 

பரதல் 

 நொி ிதி பரதல் 

 பொதுத்துள 

ிரயங்கின் ங்கு 

 நொணயர்கள் கல்யிக் 

கட்டணம் 

 நற்ரம் ி 

கருப்பொருள்: XVII 

உனர்கல்யிளன சர்யவதச 

நனநொக்கல் 

   உனர்கல்யினின் உச்சத்ளதத் 

பதொடுயதற்கொ உத்திகள் 

 அனல்ொட்டுக் கல்யி 

யமங்குதள ஊக்குயித்தல் 

 ல்களக்கமகங்கின் 

உள்கட்டளநப்பு யசதிகள 

வநம்டுத்துதல் 
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கருப்பொருள் யட்டம் நொயட்டம் நொிம் 

 சர்யவதச நொணயர் யிடுதிகள், 

ஆசிொினர்கலக்கொ யிருந்திர் 

நொிளககள் 

 நொணயர் ஆசிொினர் 

ொியர்த்தளத் திட்டங்கள் 

நற்ரம் கல்யி ிரயங்கள் 

சொர்ந்த / ஆபொய்ச்சினில் 

ஒத்துளமப்புகள் 

வொன்யற்ில் 

நொற்ங்கலக்கொ 

ஆவொசளகள் 

கருப்பொருள்: XVIII  

வயளயொய்ப்புடன் கூடின 
கல்யி பரயதற்கு பதொமில் 

ிரயங்கலடன் ஒப்ந்தம் 

   பதொமில் டிப்ொது புதின 

பதொமில் திட்டங்கள் 

பதொடங்குயதற்கு ப்டி 

உதவுகிது? 

 பதொமில்துளசொர்ந்த 

நொணயர்கள் பதொமில் 

தின்கள வ்யொர 

யர்த்துக் பகொள் படியும்?  

 பதொமில் ிபதிிதிகள 
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கருப்பொருள் யட்டம் நொயட்டம் நொிம் 

ல்களக்கமகங்கள் / 

கல்லூொிகள் உள்டக்க 

வயண்டுநொ? 

 வயளயொய்ப்பு யமங்கும் 

பதொமில்சொர் கல்யிப் 

ொடத்திட்டம் உருயொக்குயதில் 

பதொமில் ிரயங்கள் 

வ்யொர உதயொம்? 

 

கருப்பொருள்: XIX 

ஆபொய்ச்சிகளயும் புதின 

கண்டுிடிப்புகளயும் 

ஊக்குயித்தல் 

   

 ஆபொய்ச்சி நற்ரம் புதின 

கண்டுிடிப்புகள ஊக்குயிக்க 

ன்பன் திட்டநிடல் 

நற்ரம் யமிகொட்டுதல்கள் 

வதளய:  

1. யிளவுசொர்ந்த ஆபொய்ச்சி 

ிதி யமங்குதல் 

2. சபக அியினல் நற்ரம் 

அியினலுக்கொ 

இகுயொ ஆபொய்ச்சி ிதி 

3. புதுளநனொ 
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கருப்பொருள் யட்டம் நொயட்டம் நொிம் 

ஆபொய்ச்சிகலக்கொக, 

ொதுகொப்ொ ளநனங்கள் 

நற்ரம் அடிப்ளட ண 

உதயிகள் உருயொக்குதல் 

4. அிவுசொர்ந்த 

சொதங்களப் 

ளடப்தற்கு யமிகொட்டும் 

ஆபொய்ச்சிகள 

பன்ிளப்டுத்துதல் 

5. நத்தினக் கல்யி 

ிரயங்கில் ஆபொய்ச்சிப் 

பூங்கொக்கள அளநத்தல் 

6. ஆசிொினர்களப் 

ணினநர்த்தும்வொது – 

ஆபொய்ச்சிப் ணினில் 

ஈடுடுயர்கள் கற்ிக்கவும் 

நற்ரம் ஆசிொினர்கள் 

ஆபொய்ச்சிப் ணினில் 

ஈடுடும் யளகனிலும், 

கூட்டுப் ணினநர்த்துதல் 
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கருப்பொருள் யட்டம் நொயட்டம் நொிம் 

வயண்டும். 

7. இரு துளகள் இளணந்து 

ஆபொய்ச்சி – இரு துளகள் 

இளணந்து ஆபொய்ச்சினில் 

ஈடுட்டு புதின 

அிவுத்தத்ளத 

உருயொக்குதலும், புதின 

துள ஒன்ள உருயொக்கும் 

யிதத்திலும் ஆபொய்ச்சிகள் 

அளநதல் 

 ஆபொய்ச்சி நற்ரம் யர்ச்சித் 

திட்டங்கலக்கு இந்தினொளயப் 

ி ொடுகள் ொடவும் 

ிதினிக்கவும் ொம் ன் 

பசய்ன வயண்டும்? 

 புதுளநப் ல்களக்கமகங்கள் 

அளநப்தற்கு ொம் 

நரொிசீள பசய்ன 

வயண்டினதிருக்கிதொ? 

கருப்பொருள்: XX    உக அயில் இன்ர புதின 



39 
 

கருப்பொருள் யட்டம் நொயட்டம் நொிம் 

புதின அிவு அிவுகள யமங்கக்கூடின 

அிவுத்துளகள் ளய?  

 ம்பளடன 

ல்களக்கமகங்கள் / நத்தின 

ிதிபரம் கல்யி 

ிரயங்கள் ஆகினயற்ில் 

அிவுசொர் ிகழ்ச்சிகள 

டத்த தகுதினொ 

ஆசிொினர்கள் உள்பொ? 

இல்ளபனில் 

அத்தின்கள அயர்கிடம் 

வ்யொர யர்ப்து? 

 அனல்ொட்டுக் கல்யி 

ிரயங்கலடன் 

இளணந்து புதின அிவுசொர் 

டிப்புகள யமங்க 

ன்பன் யமிபளகள் 

வதளய? 

 


