
 

பிரகாசமான வா��கைள வழ��� க� ம���வ� 
ப��க�! 
 
உலகி� பா�ைவயிழ� எ"#� $ைமைய மிக அதிக அளவி� தா�கி' ெகா���'கிற� நம� 
ேதச�. $மா� 120 ேகா� ம'க�ெதாைக ெகா�ட ந� ேதச�தி� பா�ைவ'�ைறபா. உைடய 
ம'க� $மா� 42 சதவதீ�. இவ�களி� பல�� த�க2'� அ�ப� ஒ� �ைறபா. இ��பைதேய 
ெத4யாதவ�களாக, இ�'கிறா�க� எ"ப�தா" மிக5� அதி�6சி அைடய ைவ'�� உ�ைம.  
 
 

அேதேநர�தி�, இ7த' �ைறைய க�டறி7� ேதைவயான ேசைவைய வழ�கி, க� பா�ைவைய 
மீ9.�தர' :�ய அ�ல� க� பா�ைவைய தி��தியைம��' ெகா�ள':�ய, அ�ல� 
இ�'கி"ற பா�ைவைய த''ைவ��' ெகா��':�ய ேசைவைய வழ��� மனித வள� 
ேதைவயான அள5 இ�ைல எ"ப�� நித�சனமான உ�ைம. 
 
 

அ7த வைகயி� மனிதனி" க� பா�ைவைய' கா�தி.� பணியி� க� ம���வ��ைறயி� 
க�வி பயி�வத" <ல� ஒ� பிரகாசமான எதி�கால�ைத அைம��' ெகா�ள':�ய வா�� 
அதிகமாக இ�'கிற�. 
 
 

உலகி� கைடசி மனித" இ�'�� வைர ம���வ� �ைறயி� வா�� எ�ேபா�� இ�7� 
ெகா�ேடதா" இ�'��. அ�ேபால கைடசி மனித#'� க� உ�ளவைர க� 
ம���வ��ைறயி� வா�� ெதாட�7� ெகா�ேடதா" இ�'��. அதி=� அறிவிய�, தகவ�, 
ெதாழி� >9ப� எ"? மனிதனி" க@?'ெகா�2� ெசய�பா9�=�, மனிதனி" க�க� $மா� 
80 சதவதீ� A'கிய ப�� வகி'கிற�.  
 

அ7த வைகயி�, க� ம���வ�தி� ேவைல வா��க� ெகா9�'கிட'கி"ற� எ"பதி� 
ச7ேதகேமயி�ைல. �றி�பாக, ேக�பி9ேடஷ" ஃப ீஅதாவ� ந"ெகாைட ஏ�ேமயி�லாம�, நம� 
மதி�ெப�கைள ம9.ேம ஒ� விசி9�� கா�டாக' ெகா�., அதைன A'கியமான 
அைடயாளமாக' ெகா�. தமிFநா. எ�.ஜி.ஆ�. ம���வ� ப�கைல'கழக�, ராஜIதானி", 
பிலானியி� உ�ள உலக�கF ெப@ற பி�லா இ"I�9J9 ஆஃ� ெட'னாலஜி அ�9 சயி"I 
வழ��� ��ளேமா, �கி4, ேபாI9 கிராஜுேவஷ" ப��பத@கான வா��க� இ7த தமிழக�தி� 
கிைட'கி"ற� எ"ப� மிக5� மகிF6சியான ெச�திேய ஆ��. 
 
 
 

ெச"ைனயி� உ�ள ச�கர ேந�ராலயாவி" ம���வ ஆரா�6சி நி?வன�தி" ஒ� அ�கமான 
எைல9 I:� ஆஃ� ஆ�ேடாெம94 ம@?� தி ச�கர ேந�ராலயா அகாெடமி க� 
ம���வ��ைறயி� ப�ேவ? ��ளேமா, �கி4 ம@?� ப9டேம@ப��கைள வழ��கிற�. 
 
 
 
 
 
 
 



 

பிபிபிபி....எIஎIஎIஎI. . . . ஆ�ேடாெமஆ�ேடாெமஆ�ேடாெமஆ�ேடாெம94 94 94 94 ((((B S - OPTOMETRY): 
 

இ� 4 வ�ட ப9ட�ப��பா��. �ளI 2-வி� கணித�, இய@பிய�, ேவதியிய�, உயி4ய� / 
கணினி அறிவிய� ப��தவ�க� மதி�ெப�, >ைழ5�ேத�5 ம@?� ேந�Aக�ேத�5 
அ��பைடயி� ேச���' ெகா�ள�ப.வா�க�.  
 

இ7த� ப��பிைன ப��தவ�க� க� ம���வமைனகளி� ஆ�ேடாெம94I9களாக5�, 
ெரஃ�ரா' ஷனிI9களாக5�,க� ம���வமைனகளி� ப�ேவ? உ9பி45களி� 
வ�=ந�களாக5� பணியா@?கிறா�க�. ேம=�, எ�.ஃபி� ம@?� பி.எ6� A��தவ�க� 
ப"னா9. நி?வன�களி� வ�=ந�களாக5�, க�வி�பணியி=� சிற�பாக ேசைவ ெச�� 
வ�கிறா�க�. பல� ெசா7தமாக ஆ��க�I ம@?� கா"டா'9 ெல"I ைமய�க� நட�தி 
வ�கி"றா�க�. இத@'கான மாணவ�க� அ#மதிைய பி�லா இ"I�9J9 ஆஃ� 
ெட'னாலஜிேய நட��கிற�.  
 

ேம=� விவர�கைள அறிய நாடேவ��ய வைல�தள� http://www.eso.sankaranethralaya.org   

 

அ9மிஷ" ம@?� வி�ண�ப�க2'� www.bits-pilani.ac.in வைல�தள�ைத நாடலா�. A'கிய 
�றி�, இ7த� ப��'� நீ�க� ஆ"ைல" <லேம வி�ண�பி'க ேவ�.�. 
 

பிபிபிபி....எIசிஎIசிஎIசிஎIசி ெம�'க� ேல� ெட'னாலஜி ெம�'க� ேல� ெட'னாலஜி ெம�'க� ேல� ெட'னாலஜி ெம�'க� ேல� ெட'னாலஜி ((((BSc MEDICAL LAB TECHNOLOGY) 

 

இ� தி தமிFநா. எ�.ஜி.ஆ�. ம���வ� ப�கைல'கழக� வழ��� <"? வ�ட ப9ட 
ப��பா��. �ளI 2-வி� கணித�, இய@பிய�, ேவதியிய�, உயி4ய� ப��தவ�க� மதி�ெப�, 

>ைழ5�ேத�5 ம@?� ேந�Aக�ேத�5 அ��பைடயி� ேச���' ெகா�ள�ப.வா�க�.  
 
 

இ7த� ப��பிைன ப��தவ�க� ம���வமைனகளி� ெம�'க� ேல� ெட'னஷீிய"களாக5�, 
ம�7� க�ெபனிகளி� ெம�'க� ேல� ெட'னஷீிய"களாக5� பணியா@?கிறா�க�. ேம=�, 
பிஎI.சி. A��தவ�க� எ�.எI.எ�.� ம@?� பி.எ6� ப�'க':�ய வா�� இ�'கிற�. 
அவ@ைற A��தவ�க� ப"னா9. ம�7� நி?வன�களி� அறிவியலறிஞ�களாக5�, 
வ�=ந�களாக5�, ப�கைல'கழக�களி� க�வி�பணி ம@?� ஆரா�6சிகளி� சிற�பாக ேசைவ 
ெச�� வ�கிறா�க�. 
 
 

��ளேமா இ" ஆ�தா�மி' ந�சி���ளேமா இ" ஆ�தா�மி' ந�சி���ளேமா இ" ஆ�தா�மி' ந�சி���ளேமா இ" ஆ�தா�மி' ந�சி� அஸிIெட�9 அஸிIெட�9 அஸிIெட�9 அஸிIெட�9 ((((DIPLOMA IN OPHTHALMIC NURSING 

ASSISTANCE): 
 

தி தமிF நா. எ�.ஜி.ஆ�. ம���வ� ப�கைல'கழக� வழ��� இர�. வ�ட ப9டய 
ப��பா��. �ளI 2 வி� கணித�, இய@பிய�, ேவதியிய�, உயி4ய� ப��தவ�க� மதி�ெப�, 

>ைழ5�ேத�5 ம@?� ேந�Aக�ேத�5 அ��பைடயி� ேச���' ெகா�ள�ப.வா�க�. இ7த� 
ப��பிைன ப��தவ�க� க� ம���வமைனகளி� க� ம���வ உதவியாள�களாக5�, 
வா�.களி=� ஆபேரஷ" திேய9ட�களி=� க� ம���வ�க2'� உதவியாள�களாக5� 
பணியா@?கிறா�க�. இ7த� ப��பிைன A��தவ�க� இ7தியா APவதி=� உ�ள க� 
ம���வ மைனகளி=�, சில� ெவளிநா.களி� உ�ள க� ம���வமைனகளி=� பணியா@றி 
வ�கிறா�க�. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

��ளேமா இ" ஆபேரஷ" திேய9ட� ெட'னா��ளேமா இ" ஆபேரஷ" திேய9ட� ெட'னா��ளேமா இ" ஆபேரஷ" திேய9ட� ெட'னா��ளேமா இ" ஆபேரஷ" திேய9ட� ெட'னாலஜி ம@?�லஜி ம@?�லஜி ம@?�லஜி ம@?� அனIதீசியா அனIதீசியா அனIதீசியா அனIதீசியா ((((DIPLOMA IN OPERATION 
THEATRE TECHNOLOGY AND ANESTHESIA): 
 

தி தமிF நா. எ�.ஜி.ஆ�. ம���வ� ப�கைல'கழக� வழ��� இர�. வ�ட ப9டய 
ப��பா��. �ளI 2-வி� கணித�, இய@பிய�, ேவதியிய�, உயி4ய� ப��தவ�க� மதி�ெப�, 

>ைழ5�ேத�5 ம@?� ேந�Aக�ேத�5 அ��பைடயி� ேச���' ெகா�ள�ப.வா�க�.  
 

இ7த� ப��பிைன ப��தவ�க� க� ம���வமைனகளி� ம9.ம�லா� ெபா�வாக அைன�� 
ம���வமைனகளி=� ஆபேரஷ" திேய9ட�களி� ஆபேரஷ" திேய9ட� உதவியாள�களாக5�, 
ஆபேரஷ" திேய9ட� ெட'னஷீிய"களாக5�, மய'க ம�7திய� நிண�க2'� 
உதவியாள�களாக5� பணியா@?கிறா�க�. இ7த ப��பிைன A��தவ�க� இ7தியா 
APவதி=� உ�ள க� ம���வ மைனகளி=�, சில� ெவளிநா.களி� உ�ள க� 

ம���வமைனகளி=� பணியா@றி வ�கிறா�க�. 
 

��ளேமா இ"��ளேமா இ"��ளேமா இ"��ளேமா இ" ெரஃெரஃெரஃெரஃ�ரா'�ரா'�ரா'�ரா'    ஷ" அ�9 �Iெப"சி� ஷ" அ�9 �Iெப"சி� ஷ" அ�9 �Iெப"சி� ஷ" அ�9 �Iெப"சி� ((((DIPLOMA IN REFRACTION AND DISPENSING): 
 

தி தமிF நா. எ�.ஜி.ஆ�. ம���வ� ப�கைல'கழக� வழ��� இர�. வ�ட ப9டய 
ப��பா��. �ளI 2-� கணித�, இய@பிய�, ேவதியிய�, உயி4ய� ப��தவ�க� மதி�ெப�, 

>ைழ5�ேத�5 ம@?� ேந�Aக�ேத�5 அ��பைடயி� ேச���' ெகா�ள�ப.வா�க�. இ7த� 
ப��'� தமிFநா. டா'ட� எ�.ஜி.ஆ�. ம���வ� ப�கைல'கழக�தி" அ�கீகார��'காக 
வி�ண�பி'க�ப9.�ள�.  
 

இ7த ப��பிைன ப��தவ�க� க� ம���வமைனகளி� ெரஃ�ரா' ஷனிI9களாக5�, க� 
ம���வமைனகளி� ப�ேவ? உ9பி45களி� உதவியாள�களாக5� பணியா@?கிறா�க�. 
ச�கர ேந�ராலயாவி� இ7த ப��பிைன ப��பவ�க� ேம=� இர�. வ�ட�க� ப��� 
ஆ�ேடாெம94I9களாக A"ேன?வத@கான வா��க2� இ�'கிற�. க�ணா�'கைடகளி� 
உதவியாள�களாக5�, கIடம� 4ேலஷ" அதிகா4களாக5� பணியா@ற வா�� இ�'கிற�. 
 

ேம@�றி�த அைன�� ப��க2'�� �ளI 2 ப��� வி9. எதி�கால� �றி�த ேக�விகேளா. 
இ��பவ�க2'� ஒ� ந�ல வா��பா��.   
 
 

ேம=� விவர�க2'� www.thesnacademy.ac.in  எ"ற வைல�தள�ைதேயா அ�ல� 
mahali@snmail.org  எ"கிற மி"னRச� Aகவ4ையேயா ெதாட� ெகா�ளலா�. 
 

ச�கர ேந�ராலயா அகாெடமியி� ப9ட�ப�� A��தவ�க� இர�. வ�ட ப9ட ேம@ப��பான 
எ�.பி.ஏ ஹாIபிட� அ�9 ெஹ�� சிIட�I ேமேனTெம�9 (MBA HOSPITAL AND HEALTH 
SYSTEMS MANAGEMENT) ப��� வி9. ம���வமைனகளி� நி�வாக�ைறகளி� 
பணியா@?வத@'கான வா��க2� இ�'கிற�. 
 

ேம=�, ம���வ மைனகளி� பணியா@?பவ�க� த�க� அறிைவ ேம�ப.�தி' 
ெகா�வத@'காக5�, த@ேபாைதய வள�6சி'ேக@றவா? த�கள� ேவைல ம@?� ெதாழிைல 
ேம�ப.�தி' ெகா�வத@ெகன வார இ?தி நா9களி� வ��களி� கல7� ெகா�2� வைகயி� 
<"? மாத ச�9�ஃபிேக9 ேகா�I இ" ஹாIபிட� ேமேனTெம�9 Certificate Course in Hospital 
Management  (சனி'கிழைம பி@பக� வ��க�), ம@?� ஒ� வ�ட எ'ஸி'J9�V ��ளேமா இ" 
ெஹ�� சிIட�I ேமேனTெம�9 Executive Diploma in Health Systems Management 

(ஞாயி@?'கிழைம AP நா� வ��க�)மிக6சிற�பாக நைடெப@? வ�கி"ற�.  
 
 
 
 
 



இ7த வ��களி� ெசா7தமாக கிளினி' ைவ�� நட��� டா'ட�க� ம@?� 
ம���வமைனகளி� ப�ேவ? �ைறகளி� பணியா@?� ஊழிய�க� ப�ேக@? 
பலனைட7��ளன�. இ� வைர <"? �P'க� இ7த ப��கைள A����ளன�. 
 

ந� நா9�� க� ம���வ� ப@றிய அ��பைட விஷய ஞான� இ�லாம�, 
க�ணா�'கைடகளி� பணியா@?கிறவ�க� இ7தியாவி" பல ப�திகளி=� 
இ�'கிறா�க�. அவ�க� த�கள� ேசைவைய ேம�ப.�தி' ெகா�2� வைகயி� 
"�Iட"I ெல�னி� �ேரா'ரா� இ" ஆ��'க� �Iெப"சி�" Distance Learning 
Program in Optical Dispensing எ"ற ேகா�I கட7த ஐ7� வ�ட�க2'�� ேமலாக 
சிற�பாக நைடெப?கிற�. 
 
 

அ7த வைகயி� பா�ைவயிழ� எ"#� பிர6ைன'� எதிராக6 ெசய�ப.வத@'கான 
ஒ� பைடயிைன தயா� ெச�Z� வைகயி� க� ம���வ� சா�7த ப��க� ஒ� 
வலிைமயான பாரத�திைன உ�வா'க Aைன7��ள� எ"ப� ம9.ம�லாம�, 
ேவைல வா�� ம9.ம�லா� $ய ெதாழி� வா��'�� வழி வ���� த�கிற� 
எ"ப� உ�ைம. 
 

தி ச�கர ேந�ராலயா அகாெடமி வ�� ேம 18, 2013 (சனி'கிழைம) அ"? காைல 9.30 
மணி Aத� 12.30 வைர இலவச க�வி ஆேலாசைன Aகா� ஏ@பா. ெச���ள�. 
Aகா� நைடெப?� இட�: தி ச�கர ேந�ராலயா அகாெடமி, 9 வானகர� - அ�ப�]� 
ேரா., அயன�பா'க�, ெச"ைன 600 095. - ெதாட�ெகா�ள - 97104 85295 / 98406 55405 . 
A"பதி5 ெச�� ெகா�வ� அவசிய�. 
 

- அஅஅஅ....ேபாேபாேபாேபா....இ��ேகாேவ�இ��ேகாேவ�இ��ேகாேவ�இ��ேகாேவ�, ம���வ ச<கவியலாள�ம���வ ச<கவியலாள�ம���வ ச<கவியலாள�ம���வ ச<கவியலாள�.... 

http://kalvi.vikatan.com/index.php?aid=1534 
 

 

to know more about Sankara Nethralaya Academy & Its Courses, Pl visit 

www.thesnacademy.ac.in 
 

 

 

 

 

 

 

 


