
த"# இைணய( ப*கைல-கழக/  
ெசய*பா3க4/ - சவா*க4/

6ைனவ8. ப.அர. ந-<ர=, 
இய->ந8, த"# இைணய( ப*கைல-கழக/  , ெச=ைன 

?@-கAைர

உல> தCD வாC/ த"ழ8கE த"F3/    , த"#( பGபாHI3/ Jட8பறா வாழ ேவG3/    ;
த"#- >ழNைதகE த"# கOக ேவG3/    ; த"P* ேபச ேவG3/ எ=ற R-S*    
JடTக(பHடதா= த"# இைணய( ப*கைல-கழக/   . அU த"ைழ சா=Vத#- க*D   , பHடய/

/ பHட-க*D, ேமOபHட- க*D , ஆராYZ[ எ=ற \ைலக]* ^G3 ெச*ல 6ய=_     
வ@SறU. இ/6யO[`* அU சNabத [-க*க4/   , அதO>cய d8Aக4/ இ- கH3ைர`*    
எ3bU- eற(பH3Eளன . 

1.0 6=gைர

உல> தCD வாC/ த"# ம-க4/    , த"P* ஈ3பா3 உEள ஏைனயவ8க4/   , த"# jPைய- 
கOபதO>/,  த"ழ8 வரலா_ , கைல, இல-Sய/, பGபா3 பOV அVNU ^EவதO>/   ,
ேவGkய வாY(lகைள இைணய/ வPயாக அ](பU த"# இைணய( ப*கைல-கழகba=       
R-கமா>/. 

த"# ப`*D->/ பE]கE இ*லாத ஊ8கE     / நா3க]* வா#Sற மழைல- >ழNைதகE   ,
பE]- க*D 6kbதவ8கE  , ஓரளA த"# அVA ெபOV@NU   , ேமo/ பkbUb த"P* பHட/   
ெபற D@/lபவ8கE , த"ழ8 பGபா3 , கைல, பார/பcய/ 6தpயவOைற அVNU ^Eவa*   
ஆ8வ6Eளவ8கE ஆSq8தா/ இ(ப*கைல-கழக/ எa8R-Sய பயனாள8கE    . 

இத= R-கTகைளr/ , பயனாள8கைளr/ மனba* ^G3 த"#-க*D   ,
>ழNைதக4-கான மழைல-க*D எ=_/ ஒ=_ 6த* ஆறா/ வ>(l வைர சா=Vத#- க*D         
எ=_ t=_ \ைலக]o/  , ஏழா/ வ>(l 6த*   - ப=uெரGடா/ வ>(l வைர ேமOசா=Vத#-   
க*D எ=_ t=_ \ைலக]o/ பHடய/    , ேமOபHடய/, பHட/ எ=_ ஒ@TSணNத இள\லb   
த"Pய* க*Dr/ இ(vCU வழTக(ப3S=றன   . ேமOபHட- க*D வழTகA/ aHடTகE   
உEளன. 

சா=Vத#- க*D( பாடTகE அனbU/   , ேகHட*, ேப?த*, பkbத*, எCத* ஆSய aற=கள  
வள8->/ வைகக`* வkவைம-க(பH3 இைணயbதளba* ^3-க(பH3Eளன    . இேத



w=_ பHட-க*D( பாடTக4/ பாடZ ?@-க/    , பாட(பgவ*, பாட*கE ஒ] -ஒp-

காH[கE, த=மa(xH3 Dனா-கE ஆSய ப>aக4ட= வkவம-க(பH3Eளன     . 

இ(பாடTகE எ*லா/ , ஆ[cய8 Uைண`=V மாணவ8கE தாேம கO>/ வைக`*     , அைசA(

படTகE, இைச( பாட*கE , ஒp-ஒ]- காH[கE ஆSய ப*yடக வசaக4ட=    
தர(பH3Eளன. 

சா=Vத#- க*D வாYjPb ேத8A   , காH[b ேத8A , இைணயவPb ேத8A , எCbUb ேத8A 
எ=பைவ tல6/ பHட-க*D  , இைணயவPb ேத8A , எCbUbேத8A எ=பைவ tல6/ மa(x3   
ெசYய(ப3S=றன. 
 
2.0 இைணய/ வP- க*D`= ந=ைமகE   , >ைறபா3கE, வாY(lகE, சவா*கE

2.1 ந=ைமகE (Strengths)

1.        உலS= எNத tைல`* உEளவ8க4/ இ-க*Db aHடTக]* ேச8NU பk-கலா/       .
2.           ஆ[cய8 Uைண`=V கO>/ வைக`*   , பாடTகE அனbU/ அைசA( படTகE   ,
இைச( பாட*கE , ஒp-ஒ]- காH[கE w=ற ப*yடக வசaக4ட=    
வkவைம-க(பH3Eளன.
3. அவரவ8 z3க]p@Nேத பk-கலா/  ; எ(vCU ேவG3மானாo/ ேநர/   - கால/
பா8-காம* பk-கலா/ .
4. [_வ8 6த* ெபcq8 வைர   , ப{->Z ெச*|8 , ெச*லாதவ8, zHk* இ@->/ 
ெபGகE எ=_ யா8 ேவG3மானாo/ பk-கலா/    .
5. வயU வர/l இ*ைல  .
6. அவரவ8 aறைம-ேகOப- க*Db aHடTக]* ேச8NU Jட8NU பkbU-      
^Gk@-கலா/.
7. மாணவராக( பaA ெசYU ^Gட}ற> எ(vCU ேவG3மானாo/ ேத8A எCa-       
^Eளலா/. கால-ெக3 எUA/ இ*ல  .
8. சா=Vத#/பHட/ எ=V*லாம* அVA வள8Z[-காகA/ பk-கலா/    ; பk(பதO>-

கHடண/ ஏU"*ல .
9. த= மa(xH3 Dனா-கE tல/ கOறைத மa(x3 ெசYU ^Eளலா/       .

2.2 >ைறபா3கE (Weaknesses)

1. இைணயb Jட8lட= ekய க{(vV ேதைவ    .
2. ஐயTகளb d8-க ஆ[cய8 இ*ைல   .



3. இைணயb Jட8}= ேவக/ >ைறA   .
4. ேத8Aகைள ஒ@ Jட8l மயbaO>Z ெச=_தா= எCத ேவG3/      ; Jட8l மயTகE 
ப-கba* இ@-க ேவG3/  . அ*லU ஒ��@ ஊco/ ஒ@ Jட8l மய/ ஏOப3bத      
ேவG3/.
5. பE]-eடTக]* உEளைத( wல-   ‘>Cவாக ேச8NU கOற*  ’ எ=பU 6kயாU .
6. ஆ[cய8 ேதைவ`*ல எ=_ �=னாo/   , >ழNதகைள ஊ-க(ப3ba பk-க ைவ-க   
ெபO�8க]= Uைண ேதைவ(ப3/  .
7. த"ழ மH3/ �*p- ^3(பதா* பE]- க*D 6CU/ அைடவa*ல       .
8. க{(vVb aர`* Jட8NU பாடTகைள( பk-க 6kயாU     ; ேத8A->b தயா8 
ெசYய 6kயாU ;  அதனா* பாட( lbதகTகE ேவG3/   .
9. ஆ[cய8 இ*லாம* க*D 6CைமயடயாU   .
10. த"ழ8கE வாC/ நா3க]= அT<கார6/ ஒ(lதo/ ெபற ேவG3/      .

2.3 வாY(lகE (Opportunities)

1. வள8NU வ@/ தகவ* JP* �Hபbதா*    , க{u`= Dைள >ைறr/  ; எ]a*

அனவ@->/ Sைட->/ ; பய=பா3 ெப@>/ .
2. இைணயb Jட8l/  (Internet connection) ெசயOைக-�E வPயாக , க/} இண(l 
இ*லாம* எ]a* Sைட-கலா/  .
3. அதனா* ெசயOைக-�E வPயாக   ‘இைணய வ>(பைறக]* ’ பாடTகE நடbதலா/ .
4. இதனா* [றNத ஆ[cய8க]= பய= ஒேர ேநரba* பல பE]க4->- Sைட-கலா/        .
5. ப`O[ ெபOற ஆ[cய8 இ*ைல எ=ற >ைற �-க(படலா/      .
6. வ@Tகாலba* பE] மாணவ8கE மk- க{uகைளr/    ,ைக- க{uகளr/ 
பய=ப3ba- கOகலா/ .
7. "=�லகTக]* உEள �*கள மாணவ8கE ேதk( பா8-கலா/     .
8. "=ன�ச* tல/ ஐயTக4->Z [றNத ஆ[cய8க]ட"@NU Dள-கTகE ெபறலா/      .
9. jP கடNU , பா8ைவ �*கைளr/ , மOற தகவ*களr/ ெபறலா/  .
10. க{(vV`ேலேய �தைனகE ெசYயலா/  .
11. ேத8A 6ைறகE இ*லாம* wகலா/   ; மa(xH3 6ைறகE மாறலா/  .

2.4 சவா*கE (Threats)

1. ஏH3-க*D-> அ(பாOபH3 மாgடவ8-கbaO>b ேதைவ(ப3/ ஆ[cயc=    
அVAைரகE, அgபவTகE இ*லாம* wகலா/  .
2. அ=l, பாச/, நHl, DைளயாH3, [_வயU- >_/lகE , உறA( பால/ ஆSயன  
>ைறயலா/.



3. மuத ேநய/ மறNU wY   , எNaரTகளாY மuத= மாறலா/  .
4. கOறைத( lcN^G3 பய=ப3bU/ அVA இ*லாம* wகலா/     .
5. ஒ��@ மuதg/ தubதub dAகளாY மாV( wகலா/     .

3.0 த.இ.ப. எa8^Gட [-க*க4/ d8Aக4/  : 

3.1 க*Db aHட/ 

1.  பாட ஆ[cய8க]ட"@NU பாடTகள( ெபO_   , சcபா8bUZ ெச(பuH3b தளba*  
இ3வதO> �Gட கால/ ஆனU   .

2. ஒ��@ பாட6/ தubதuயாகb த{-க ெசYய(ப3வதா*    , ஒ@ பாடbaO>/ ,
மO�@ பாடbaO>/ இைட`* ஏOப3/ க@bU 6ரGபா3கE     , eVய eற* , v@E

>Oற/, �* >Oற/ ஆSயைவ �-க(ப3வa*ைல   . 

3. பாடTக]* �8ம`*ைல எ=ப�3  , பாடTகைளb தள(ப3baயao/ �8ைம  
காண(படD*ல. ஒேர ேநரba* பல \_வனTகE இ(ப{யZ ெசYதU/ ஒ@ காரணமாக       
இ@-கலா/. 

எனேவ இ->ைறகைள- கைளய ேவGkயU உடனkb ேதைவயாக இ@-SறU      . 

இத= 6த* பkயாக எ*லா( பாடTக4/ �ராYA-> உHப3bத(பHடன      . eVய eற* w=ற  
>ைறகைள- கைளNத }ற> 6தp*    27 தாEகளாகA/ }=ன8 , 24 தாEகளாகA/

>ைற-க(பHடன. இNத 24 தாEக4/ �G3/ ெச/ைம(ப3bத(பH3- ^Gk@-S=றன   .

3.2 பாட(lbதகTக]= ேதைவ  

இைணயவP- க*D`= ஒ@ ந=ைமயாக- eற(ப3வU பாட(lbதகTகE ேதைவ`*ைல      
எ=பUதா=.  பாடTகE எ*லா/ இைணயb தளba* இட(பHk@->/ எ=பதா*     , யா8
ேவG3மானாo/, எ(vCU ேவG3மானாo/ அவOைற( பk-கலா/   . ப*yட வசaக�3 
பாடTகE wட(பHk@(பதா* ஆ[cய8 ேதைவ`*ைல எ=பU இ=�@ ந=ைமயாக-      
eற(ப3SறU. 

• தளba* பாடTகைள( பk(பதO>b ேதைவயான 6-Sய- e_கE     :

1. க{(vV

2. இைணயbதள இைண(l 
3. Jட8பறாத, எ(vC/ Sைட->/ வைக`* இைணயbதளba= ேவக/    



[ல 6=ேனVய நா3க]* eட அைனவ@->/ க{(vV இ*ைல      ; இைணயbதள இண(l 
இ*ைல; அ(பkேய இ@Nதாo/ ேவக/ இ*ைல   . அ(பkெய=றா* மOற நா3க]= \ைலைம   
எ(பk`@->/. 

ேமo/ எ�வளA ேநர/ க{(vV`* பாடTகைள( பk-க 6kr/      ? அதOகான கHடண/ 
எ=ன? எ=ற ேகEDக4/ எCS=றன  . 

எனேவ பாடTகள ஓரளA->( lcNU ^Eள இைணயbதள( பாடTகE பய=பHடாo/       ,
Jட8NU பk-கA/ , ேத8A->b தயா8 ெசYயA/ lbதகTகE "கA/ ேதைவ எ=பU      
பல@ைடய க@bதா>/ . 

எனேவ த .இ.ப க*DbaHட( பாடTக4->( பாட�*கE தயாcbbU    , PDF வkD* தளba* 
இ3/ ப{ JடTSrEளU  . ேதைவ(ப3|8 இவOைற( பaDற-க/ ெசYU ^G3    
பk-கலா/. 

3.3  இைணய வ>(பைற 

ஆ[cய8 Uண`=V , மாணவ8கE தாேம பkbU lcNU^E4/ வைக`* பாடTகE     
வkவைம-க( பHk@-S=றன எ=_ eVனாo/ அU 6Cைமயாக( பாடTகள( lcN^Eளb       
Uைணlcவa*ைல. 

ேகEDக4-> Dள-கTகE ேதைவ(ப3S=றன எனேவ இதO> ஒ@ ஆ[cயc= Uைண       
\Zசய/ ேதைவ(ப3SறU . ஆ[cயc= அgபவTகE இ*லாத க*D 6Cைம அைடவa*ைல     . 

இ->ைறைய(w-க இ(vCU த  .இ.ப. இைணயவ>(பைறயb JடTSrEளU .
இ�வ>(பைறக]* [றNத ஆ[cய8கE பாடTகள நடbSறா8கE     . அைவ த .இ.ப.
இைணயbதளbao/ wட(பH3Eளன . யா8 ேவG3மானாo/ , எ(vCU ேவG3மானாo/ 
பாடTகைள- ேகH3( பய=ெபறலா/  . ேகEDகைளr/ Dள-கTகைளr/ "=ன�ச* tல/    
ேகH3b ெத]A ெபறலா/  . 

3.4. ேத8AகE 

இைணயவP- க*D எa8^E4/ இ=�@ [-க* ேத8AகE     , இ=றய ேத8A 
6ைறக]=பk, இைணயவP மாணவ8கE இரG3 ேநரk க{(vV வPb ேத8Aகளr/      , ஒ@
எCbUb ேத8ைவr/ ஏOக ேவG3/   . 



இவOைற அவ8கE தTக]= இ*லTக]* இ@NU ெசYய 6kயாU      . ஒ@ Jட8l ைமய/  
ேவG3/. Jட8l ைமயTக4-> வNUதா= அவ8கE ேத8AகE எCத ேவG3/      .
அ(பkெய=றா* ஒ��@ ஊ@->/ ஒ@ Jட8l ைமய/ ேவG3/      ; அதO> அNதNத ஊc*  
உEள சtக ஆ8வல8கE  , ஆ[cய8கE 6=வர ேவG3/  . 

ஒ@ நாHkO> ஒ@ ைமய/ எ=பU ஏOகbத-கU ஒ=_ அ=_       . எனேவ ஒ=_ எ*லா ஊ8க]o/   
Jட8l ைமய/ ஏOப3bத ேவG3/ அ*லU    , ேத8AகE ேதைவ(படாத ஒ@ மa(xH3b   
aHடbைத உ@வா-க ேவG3/  . 

3.5 அர?க]= ஒ(lத*  

த"# இைணய( ப*கைல-கழகbைதb JடTSயwU   , மேல[யா, [Tக(�8 w=ற த"ழ8  
அaக/ வாC/ இடTக]* இ@NU இதO> ெப@/ வரேவOl Sைட->/ எ=_        
எa8பா8-க(பHடU. ஆனா* அU நட-கD*ல  . 

அதO> 6-Sயமான காரண/  , இ-க*Dைய அNத நா3கE இ=g/ அT<c-க D*ல     . எனேவ

அர[ய* சா8Nத , அர? சா8Nத [ல 6kAகைளr/ எ3-க ேவGkrEளU      .

4.0 6kAைர

இைணய- க*D எ=பU உலS= 6=�kb aHட/     . எa8கால 6=ேனOறTகளr/ 
ேதைவகளr/ க@ba* ^G3  , "கZ[றNத [Nதைனயாள8களா* 6=ைவ-க(பHட ஒ@   
aHட/. இ(பk ஒ@ க*DbaHட/  , த.இ.ப. JடTக(பHட காலba* இ*அp  . எனேவ எNத 
ஒ@ வPகாH3தo/ இ*லாம* "கZ [றNத 6ைற`* உ@வா-க(பH3Eள      
இ(பாடbaHடba*, ஏOபHட [ல [-க*கE கால ஓHடba* கGடVய(பH3     ,  அவOVOகான

d8Aக4/ ேமO^Eள(பH3 வ@S=றன  . இU 6kAEள ப{ய=_  , Jட8NU �ராYAகE 
ெசYய(பH3, a@bதTகE ேமO^Eள(பH3Z ெச/ைம( ப3bத(பட ேவG3/    . 


