
 

 
 

�காதார��ைறயி� ேவைலவா��� அளி���   
க�வி ஆேலாசைன 

 

ச�கர ேந�ராலாயா அகாடமி சா�ப�� அறிவ�ய� ப��வ�� +2 
���த மாணவ�க��� �காதார� ைறய�� ேவைலவா"#$ 
அள&��'.க�வ� ஆேலாசைன  �கா' அ'ப�தா�� 13.06.2015 
அ*+ நட,த .  
 

இதி� ேபசிய ச�கர ேந�ராலயா அகாடமிய�*  ைண பதிவாள� 
தி/ மகாலி�க' அவ�க0 இ, நி+வன� தைலவ� ப�ம 1ஷ* 
ம/� வ� ப��நா� அவ�கள&* வழிகா4டலி*ப� 
இ�க�5�ய�� ஏ7ப8�த#ப480ள க�வ� வசதிகைள9' 
ப�கைல� கழக அ�கீகார�கைள9' ப7றி எ8� ைர�தா�.  
 

இ#பர,த உலகி� பா�ைவய�ழ#$ எ*=' �ைமைய மிக அதிக 
அளவ�� தா�கி� ெகா?�/��' ேதச' நம  ேதச'. �மா� 120 
ேகா� ம�க0ெதாைக ெகா?ட ந' ேதச�தி� பா�ைவ��ைறபா8 
உைடய ம�க0 �மா� 42 சதவ @த'. இவ�கள&� பல/' த�க��� 
அ#ப� ஒ/ �ைறபா8 இ/#பைதேய ெத�யாதவ�களாக, 
இ/�கிறா�க0 எ*ப  தா* மிகB' அதி�Cசி அைடய ைவ��' 
உ?ைம. அேதேநர�தி� இ,த �ைறைய க?டறி,  ேதைவயான 

ேசைவைய வழ�கி, க? பா�ைவைய மD48�தர�E�ய, அ�ல  
க? பா�ைவைய தி/�தியைம� � ெகா0ள�E�ய, அ�ல  
அ�ல  இ/�கி*ற பா�ைவைய த��ைவ� � ெகா00�E�ய 
ேசைவைய வழ��' மன&த வள' ேதைவயான அளB இ�ைல 
எ*ப ' நித�Cசனமான உ?ைம. 

 

அ,த வைகய�� மன&தன&* க? பா�ைவைய� கா�தி8' பண�ய�� 
க? ம/� வ� ைறய�� க�வ� பய��வத* Fல' ஒ/ 

ப�ரகாசமான எதி�கால�ைத அைம� � ெகா0ள�E�ய வா"#$ 



அதிகமாக இ/�கிற .உலகி� கைடசி மன&த* இ/��' வைர 
ம/� வ� ைறய�� வா"#$ எ#ேபா ' இ/,  ெகா?ேடதா* 

இ/��'. அ  ேபால கைடசி மன&த=�� க? உ0ளவைர க? 

ம/� வ� ைறய�� வா"#$ ெதாட�,  ெகா?ேட தா* 

இ/��'. அதி5' அறிவ�ய�, தகவ�, ெதாழி� G4ப' எ*+ 

மன&தன&* க7+�ெகா0�' ெசய�பா4�5', மன&தன&* க?க0 
�மா� 80 சதவ @த' ��கிய ப�� வகி�கிற . அ,த வைகய�� க? 

ம/� வ�தி� ேவைல வா"#$க0 ெகா4��கிட�கி*ற  
எ*பதி� ச,ேதகேமய��ைல.அதி5' ேக#ப�4ேடஷ* ஃபI அதாவ  
ந*ெகாைட ஏ ேமய��லாம�, நம  மதி#ெப?கைள ம48ேம 
ஒ/ வ�சி4�� கா�டாக� ெகா?8, அதைன ��கியமான 

அைடயாளமாக� ெகா?8 தமிJநா8 எ'.ஜி.ஆ�. ம/� வ# 
ப�கைல�கழக', ராஜLதான&*, ப�லான&ய�� உ0ள உலக#$கJ 
ெப7ற ப��லா இ*L�4M4 ஆஃ# ெட�னாலஜி அ?4 சய�*L 

வழ��' �#ளேமா, �கி�, ேபாL4 கிராஜுேவஷ* ப�#பத7�கான 

வா"#$க0 இ,த தமிழக�தி� கிைட�கி*ற  எ*ப  மிகB' 
மகிJCசியான ெச"திேய ஆ�'. 

 

ெச*ைனய�� உ0ள ச�கர ேந�ராலயாவ�* ம/� வ ஆரா"Cசி 
நி+வன�தி* ஒ/ அ�கமான தி ச�கர ேந�ராலயா அகாெடமி க? 

ம/� வ� ைறய�� ப�ேவ+ �#ளேமா, �கி� ம7+' 
ப4டேம7ப�#$க0 ப�#பத7கான வா"#$க0 இ,த தமிழக�தி� 
கிைட�கி*ற  எ*ப  மிகB' மகிJCசியான ெச"திேய ஆ�'. 

ெச*ைனய�� வானகர�தி� உ0ள, ச�கர ேந�ராலயாவ�* 

ம/� வ ஆரா"Cசி நி+வன�தி* ஒ/ அ�கமான தி ச�கர 
ேந�ராலயா அகாெடமி க? ம/� வ� ைறய�� ப�ேவ+ 

�#ளேமா ம7+' ப4ட#ப�#$கைள வழ��கிற .இ�� 
ஹாLட� வசதி9' உ0ள . 

பி.எ�சி ெம"�க� ேல� ெட�னாலஜி (BSc MEDICAL LAB 
TECHNOLOGY) 

இ  தி தமிJநா8 எ'.ஜி.ஆ�. ம/� வ# ப�கைல�கழக' வழ��' 
F*+ வ/ட ப4ட ப�#பா�'. #ளL 2-வ�� கண�த', இய7ப�ய�, 
ேவதிய�ய�, உய��ய� ப��தவ�க0 மதி#ெப?, GைழB�ேத�B 

ம7+' ேந��க�ேத�B அ�#பைடய�� ேச�� � 
ெகா0ள#ப8வா�க0.  



இ,த# ப�#ப�ைன ப��தவ�க0 ம/� வமைனகள&� ெம��க� 
ேல# ெட�ன @ஷிய*களாகB', ம/,  க'ெபன&கள&� ெம��க� 
ேல# ெட�ன @ஷிய*களாகB' பண�யா7+கிறா�க0. ேம5', 
ப�எL.சி. ���தவ�க0 எ'.எL.எ�.� ம7+' ப�.எC� 
ப��க�E�ய வா"#$ இ/�கிற . அவ7ைற ���தவ�க0 
ப*னா48 ம/,  நி+வன�கள&� அறிவ�யலறிஞ�களாகB', 
வ�5ந�களாகB', ப�கைல�கழக�கள&� க�வ�#பண� ம7+' 
ஆரா"Cசிகள&� சிற#பாக ேசைவ ெச"  வ/கிறா�க0. 

 

"�ளேமா இ& ஆ�தா�மி� ந(சி) அஸி�ெட+, (DIPLOMA IN 
OPHTHALMIC NURSING ASSISTANCE): 

தி தமிJ நா8 எ'.ஜி.ஆ�. ம/� வ# ப�கைல�கழக' வழ��' 
இர?8 வ/ட ப4டய ப�#பா�'. #ளL 2 வ�� கண�த', 
இய7ப�ய�, ேவதிய�ய�, உய��ய� ப��தவ�க0 மதி#ெப?, 

GைழB�ேத�B ம7+' ேந��க�ேத�B அ�#பைடய�� ேச�� � 
ெகா0ள#ப8வா�க0. இ,த# ப�#ப�ைன ப��தவ�க0 க? 

ம/� வமைனகள&� க? ம/� வ உதவ�யாள�களாகB', 
வா�8கள&5' ஆபேரஷ* திேய4ட�கள&5' க? 

ம/� வ�க��� உதவ�யாள�களாகB' பண�யா7+கிறா�க0. 
இ,த# ப�#ப�ைன ���தவ�க0 இ,தியா �Qவதி5' உ0ள க? 

ம/� வ மைனகள&5', சில� ெவள&நா8கள&� உ0ள க? 

ம/� வமைனகள&5' பண�யா7றி வ/கிறா�க0. 

தி தமிJ நா8 எ'.ஜி.ஆ�. ம/� வ# ப�கைல�கழக' வழ��' 
இர?8 வ/ட ப4டய ப�#பா�'. #ளL 2-வ�� கண�த', 
இய7ப�ய�, ேவதிய�ய�, உய��ய� ப��தவ�க0 அவ�கள  
மதி#ெப? ம7+' ேந��க�ேத�B அ�#பைடய�� ேச�� � 
ெகா0ள#ப8வா�க0.  

இ,த# ப�#ப�ைன ப��தவ�க0 க? ம/� வமைனகள&� 
ம48ம�லா  ெபா வாக அைன�  ம/� வமைனகள&5' 
ஆபேரஷ* திேய4ட�கள&� ஆபேரஷ* திேய4ட� 
உதவ�யாள�களாகB', ஆபேரஷ* திேய4ட� 
ெட�ன @ஷிய*களாகB', மய�க ம/,திய� நி$ண�க��� 
உதவ�யாள�களாகB' பண�யா7+கிறா�க0. இ,த ப�#ப�ைன 

���தவ�க0 இ,தியா �Qவதி5' உ0ள க? ம/� வ 



மைனகள&5', சில� ெவள&நா8கள&� உ0ள க? 

ம/� வமைனகள&5' பண�யா7றி வ/கிறா�க0. 

 

பி.எ�சி ஆ�தா�மி� "�ெப&சி) (DIPLOMA IN REFRACTION 
AND DISPENSING): 

ேசல', ெப�யா� ப�கைல�கழக' வழ��' 4 வ/ட 
ப4ட#ப�#பா�'. #ளL 2-� கண�த', இய7ப�ய�, ேவதிய�ய�, 
உய��ய� ப��தவ�க0 மதி#ெப?, GைழB�ேத�B ம7+' 
ேந��க�ேத�B அ�#பைடய�� ேச�� � ெகா0ள#ப8வா�க0. 
இ,த ப�#ப�ைன ப��தவ�க0 க? ம/� வமைனகள&� ெரஃ#ரா�
ஷன&L4களாகB', க? ம/� வமைனகள&� ப�ேவ+ 

உ4ப��Bகள&� உதவ�யாள�களாகB' பண�யா7+கிறா�க0. ச�கர 
ேந�ராலயாவ�� இ,த ப�#ப�ைன ப�#பவ�க0 
க?ணா��கைடகள&� உதவ�யாள�களாகB',  

கLடம� �ேலஷ* அதிகா�களாகB' பண�யா7றB' ெசா,தமாக 
க?ணா��கைடகைள ெதாட�கி �யெதாழி� ெச"யB' வா"#$ 
இ/�கிற .இ,த ப�#ப�� அேசாஷிேயஷ* ஃபா� ப��4�R 

ஆ#தா�மி� �Lெப*சி� அ�கீகார�' கிைட�தி/#பதா�, 
ெவள&நா8கள&� உ0ள க?ணா��கைடகள&5', க? ம/� வ 

மைனகள&5' ேவைலவா"#$க0 மிக அதிகமாக இ/�கி*ற .  

 

 

 

 

 

 

பி.பி.ஏ. ம.��வமைன ேமலா+ைம:  
 

இ B' ஹி, Lதா* ப�கைல�கழக' வழ��' F*+ வ/ட 
ப4ட#ப�#பா�'. ம/� வமைன நி�வாக', ம/� வமைன 

ேமலா?ைம, ம/� வமைன கண��# பதிவ�ய�, மா��ெக4��, 
ெஹ�� இ*LMர*L,ம/� வ தர 
ேமலா?ைம/தர�க48#பா8 ேபா*ற  ைறகள&� 
ேவைலவா"#ப�ைன அள&�க�E�ய ப�#பா�'.  

. 



அ,த வைகய�� பா�ைவய�ழ#$ எ*=' ப�ரCைன�� எதிராகC 
ெசய�ப8வத7�கான ஒ/ பைடய�ைன தயா� ெச"9' வைகய�� 
க? ம/� வ' சா�,த ப�#$க0 ஒ/ வலிைமயான 

பாரத�திைன உ/வா�க �ைன, 0ள  எ*ப  ம48ம�லாம�, 
ேவைல வா"#$ ம48ம�லா  �ய ெதாழி� வா"#$��' வழி 
வ�� � த/கிற  எ*ப  உ?ைம. 

ேம5' ச�கர ேந�ராலயா அகாெடமிய�� த�தி9', திறைம9' 
வா",த ஏைழ எள&ய ம7+' வ+ைம�ேகா4�7� கீேழ உ0ள 
மாணவ மாணவ�ய�க��� க�வ� உதவ��ெதாைக9' 
வழ�க#ப8கி*ற  எ*ப ' �றி#ப�ட�த�க அ'சமா�'. 

 

ேம7�றி�த அைன�  ப�#$க���' #ளL 2 ப��  வ�48 
எதி�கால' �றி�த ேக0வ�கேளா8 இ/#பவ�க��� ஒ/ ந�ல 

வா"#பா�'. ேம5' வ�வர�க��� 
www.thesnacademy.ac.in எ*ற வைல�தள�ைதேயா 
அ�ல  mahali@snmail.org எ*கிற மி*னSச� 
�கவ�ையேயா ெதாட�$ ெகா0ளலா' 

 

*************************************** 


