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பி.எ0சி ெம�1க� ேல� ெட1னாலஜி: (B. Sc MEDICAL LAB 

TECHNOLOGY) 

 

இ
 நம
 தி தமி6 நா7 எ�.ஜி.ஆ8. ம�	
வ� ப�கைல1கழக� வழ -� 
9�� வ�ட ப�ட ப��பா-�. �ள0 2 வி� கணித�, இய�பிய�, 

ேவதியிய�, உயி+ய� ப�	தவ8க� மதி�ெப�, ;ைழ<	ேத8< ம��� 
ேந8=க	ேத8< அ��பைடயி� ேச8	
1 ெகா�ள�ப7வா8க�. இ>த 
ப��பிைன ப�	தவ8க� ம�	
வமைனகளி� ெம�1க� ேல� 
ெட1ன @ஷிய�களாக<�, ம�>
 க�ெபனிகளி� ெம�1க� ேல� 
ெட1ன @ஷிய�களாக<� பணியா��கிறா8க�. ேமB� பிஎ0.சி. 
=�	தவ8க� எ�.எ0.எ�.� ம��� பி.எ&� ப�1க1C�ய வா%��  

 

இ�1கிற
. அவ�ைற =�	தவ8க� ப�னா�7 ம�>
 

நி�வன களி� அறிவியலறிஞ8களாக<�, 
வ�Bந8களாக<�, ப�கைல1கழக களி� க�வி�பணி 
ம��� ஆரா%&சிகளி� சிற�பாக ேசைவ ெச%
 

வ�கிறா8க�.  

 
 

 

��ளேமா இ� ஆ�தா�மி1 ந8சி  அஸி0ெட�� (DIPLOMA IN 
OPHTHALMIC NURSING ASSISTANT): 
 

இ
 நம
 தி தமி6 நா7 எ�.ஜி.ஆ8. ம�	
வ� 



ப�கைல1கழக� வழ -� இர�7 வ�ட ப�டய 
ப��பா-�. �ள0 2 வி� கணித�, இய�பிய�, ேவதியிய�, 

உயி+ய� ப�	தவ8க� மதி�ெப�, ;ைழ<	ேத8< ம��� 
ேந8=க	ேத8< அ��பைடயி� ேச8	
1 
ெகா�ள�ப7வா8க�. இ>த ப��பிைன ப�	தவ8க� க� 

ம�	
வமைனகளி� க� ம�	
வ உதவியாள8களாக<�, 
வா87களிB� ஆபேரஷ� திேய�ட8களிB� க� 

ம�	
வ8கF1- உதவியாள8களாக<� 
பணியா��கிறா8க�.  

 

��ளேமா இ� ஆபேரஷ� திேய�ட8 ெட1னாலஜி ம��� 
அன0த@சியா 
(DIPLOMA IN OPERATION THEATRE TECHNOLOGY AND ANESTHESIA): 
 

இ
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 தி தமி6 நா7 எ�.ஜி.ஆ8. ம�	
வ� 
ப�கைல1கழக� வழ -� இர�7 வ�ட ப�டய 
ப��பா-�. �ள0 2 வி� கணித�, இய�பிய�, ேவதியிய�, 

உயி+ய� ப�	தவ8க� மதி�ெப�, ;ைழ<	ேத8< ம��� 
ேந8=க	ேத8< அ��பைடயி� ேச8	
1 
ெகா�ள�ப7வா8க�. இ>த ப��பிைன ப�	தவ8க� க� 

ம�	
வமைனகளி� ம�7ம�லா
 ெபா
வாக அைன	
 

ம�	
வமைனகளிB� ஆபேரஷ� திேய�ட8களி� 

ஆபேரஷ� திேய�ட8 உதவியாள8களாக<�, ஆபேரஷ� 

திேய�ட8 ெட1ன @ஷிய�களாக<�, மய1க ம�>திய� 

நி�ண8கF1- உதவியாள8களாக<� பணியா��கிறா8க�.  

 

��ளேமா இ� ெரஃ�ரா1 ஷ� அ�� �0ெப�சி  (DIPLOMA IN 

REFRACTION AND DISPENSING):  
 

�ள0 2 வி� கணித�, இய�பிய�, ேவதியிய�, உயி+ய� 

ப�	தவ8க� மதி�ெப�, ;ைழ<	ேத8< ம��� 
ேந8=க	ேத8< அ��பைடயி� ேச8	
1 
ெகா�ள�ப7வா8க�.  

 

 

இ>த ப��பிைன ப�	தவ8க� க� ம�	
வமைனகளி� 
 ெரஃ�ரா1 ஷனி0�களாக<�,க� ம�	
வமைனகளி� ப�ேவ� 
உ�பி+<களி� உதவியாள8களாக<� பணியா��கிறா8க�.  



 
ச கர ேந	ராலயாவி� இ>த ப��பிைன ப��பவ8க� ேமB� இர�7 
வ�ட க� ப�	
 ஆ�ேடாெம�+0�களாக =�ேன�வத�1கான 
வா%��கF� இ�1கிற
. க�ணா�1கைடகளி� 
உதவியாள8களாக<�, க0டம8 +ேலஷ� அதிகா+களாக<� பணியா�ற 
வா%�� இ�1கிற
.  
 

 

ேம�-றி	த அைன	
 ப���கF1-� �ள0 2 ப�	
 வி�7 
எதி8கால� -றி	த ேக�விகேளா7 இ��பவ8கF1- ஒ� ந�ல 
வா%�பா-�.   
 

வி�ண�பி1க கைடசி ேததி : ஜுைல 6, 2013 

 

விவர கF1- : www.thesnacademy.ac.in 
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