
Fellowship Uptate 

Dear ASHA Friends, 

   எ��ைடய Fellowship Uptate �ல
 உ�க�ட� 

உைரயா�வதி� மகி��சியைடகிேற�. Asha Boston Fellowship  வழ�&த�  

�ல
 எ� ப&தி சா()த &ழ)ைதக*, இைளஞ(களி� க�வி ம12
 

வா�3ைக 4�ேன1ற6தி1& எ�னளவி� ப�களி7ைப8
, பணிைய8
 

ெச;ய 4<கிற=. 

  எ� தினச> நா@களி� ேநர�கைள ம=ைர சீ� ெதாB� 

நி2வன பணி நா@கைள தி@டமிடC
, பணி ெச;யC
 ேமலாBைம 

ெச;யC
 ெசலவழி3கிேற�. ஏெனனி� ம=ைர சீ� 4Eேநர 

பணியாள(க* எ�ப= இ�ைல. நா� ம@�ேம இF3கிேற�. ேமG
 

பிரதானமாக என3& வழ�க7ப�
 Fellowship –3காக  

 1. ம=ைர சீ� இைண)= க�வி பயிG
 5 4த� 9-ஆ
 வ&7M 

மாணவ(களி� அ<7பைட3 க�வி6திறைன ேம
ப�6=
 பணிகைள பிற 

ஆசி>ய6ெதாBட(கைள ஒF�கிைண6= ெச;கி�ேற�. 

 2. ேசவாலய
 வி�தி &ழ)ைதக* இ�ல
 மாணவ(களி� ப*ளி7 

பாட�கைள தைடயி�றி பயில பிற ஆசி>ய6ெதாBட(களி� உதவிேயா� 

பணி ெச;கிேற�. 

 3. ம=ைர சீ�, ேசவாலய
 இரB� நி2வன X, XII -மாணவ(க* 

அரT6ேத(Cகளி� ெவ1றி ெபற அவ(களி� க1றG3& உடனிF)= 

உதCதைல பிற ஆசி>ய6ெதாBட(க�ட� ஒF�கிைண)= ெச;கிேற�. 

 4. X- 4<6த மாணவ(க* ெதாட()= XI- பயில உதCத�, 

பாட7பி>Cகைள ேத(C ெச;ய உதCத�. XII- 4<6த மாணவ(க* 

க�V>யி� ப�ேவ2 பாட7பி>Cகைள ேத()ெத�3கC
 உதவி 

வFகி�ேற�. 



 5. விலக� இ�றி ப*ளி ெச�ல உ1சாகப�6=த�, உய(க�வி பயில 

ஊ3க7ப�6=த�, ப*ளிXழ�, &�
ப�Xழலா� ஏ1ப�
 

மனெநF3க<களி� இF)= மீள ஆ127ப�6=த�, வழிகா@�த� ேபா�ற 

பணிகைள8
 ெச;கிேற�.  

 6. ப�ேவ2 திற� வள( நிக�Cகளி� ப�ேக1க =B�த�, பதி� 

வய= சி3க�கைள சமாளி3க க126தFத�, &�
ப
-ப*ளி 

ஆகியவ12ட� இைண)= வாE
 Xழைல இண3க4ட� ைவ6திF3க 

பணி ெச;த� ேபா�றவ1ைற8
 ெச;கிேற�. 

 

METHEDOLOGY 

1. உைரயா�த� 

2. கல)=ைரயா�த� 

3. உ12ேநா3க� 

4. &ைறகைள கைளய 4யGத� 

5. ஊ3க�@�த� 

6. பாரா@�த� 

7. ப�ேக1ைப \B�த� 

8. ெவ1றி3& தயா( ப�6=த� 

9. ெவ1றி ேதா�விகைள சமாளி6த� 

10. &E மன7பா�ைம8ட� இய�க7பழ3&த� 

  எ�ற வைகயி� ெம�ல3க1&
 மாணவ(கைள8
 க1பத1& 

இைய)= வராத மாணவ(கைள8
 அ_&கிேற�. அத1& ஏ1றவா2 என= 

ெசய�பா�கைள க1பி6த� வ&7பாகேவா, பயி1சி வ&7பாகேவா, 

விழா3களாகேவா, ெபா= நிக�Cகளாகேவா அைம6=3ெகா*கிேற�. 



1. மாணவ(க�ட� உைரயா< &�
ப7பிBணனி, ப*ளி3 க1ற� Xழ� 

ஆகியவ1ைற6 ெத>)= ெகா*ள�. 

2. மாதா)திர ேத(C 4<Cகைள3 ெகாB� ஆசி>ய6ெதாBட(, 

மாணவFட� இைண)= க1ற�, க1பி6த� 4�ேன1ற6=3& 

வழிவைககைள `2த�. 

3. ம=ைர சீ� நட6=
 க1ற� ேம
பா� ஆ�ைம6திற�, 

தனி6திறைமகைள வள(3&
 நிக�Cகளி� ப�ேக1க \B�த�. 

4. ப�ேவ2 நிக�Cகளி� ப�ேக1&
 &ழ)ைதகளி� ப�ேவ2 

திறைமகைள அைடயாள�கB� பாரா@< உ1சாக7ப�6=த�. 

5. நிக�Cகளி� ப�ேக1வி� �ல
 ெவளி7ப�
 தைலைம7பBM, உதC
 

&ண
, &Eமன7பா�ைம ேபா�றவ1ைற அறி)= &E6தைலவராக, 

ஆசி>ய6ெதாBட(களாக மைடமா1ற
 ெச;த�. 

 

1. ேத(Cகைள எதி(ெகா*�த� 

2. ேபா@<கைள சமாளி6த� 

3. வ a@�� Xழைல சகி6= அைதேய ேந(மைற காரணியா3கி ெவ1றி3& 

உைழ6த�. 

4. பதி�ம வய= காத�, உட�நல
, மனநல� &றி6= ஆேலாசைனக* 

வழ�கி ெவ1றி3& அைத மைடமா1ற
 ெச;ய ஆ127ப�6=த�. 

4. ப*ளிக�வி 4<6= மாணவF3& Hr Sec-இ� ேச(6த�, க�V>7  

பாட�கைள ேத(C ெச;ய க�V>யி� விBண7பி3க க�V> 

ேம1ப<7M3& உதCத� ேபா�றைவ3&>ய உ>ய மாணவ( `@ட
 

நட6=த�, ெப1ேறா( மாணவ( `@ட
 நட6=த�. 

 

 



கF
பாைல  க�வி ைமய
 

ப�னிெரBடா
 வ&7M ேத(C 4<Cக*  2015 - 2016 

ெமா6த மாணவ(க* : 22 

ஆB ெபB ெமா6த
 
18 4 22 

 

ப*ளிக* நிலவர
 : 6 

ப<6த ப*ளி ஆB ெபB ெமா6த
 
அரT7ப*ளிக* 1 1 2 
அரT உதவி7 ெப2
 ப*ளிக* 20 0 20 
 
அரT7ப*ளி மாணவ(க* : 2 

அரT உதவி7 ெப2
 ப*ளி மாணவ(க* : 20 

ெபாFளாதார7 பி�னணி 

  12 மாணவ>� ெப1ேறாFேம தினச> `லி, வ a@� ேவைல, 

<ைரைச3கி* ஓ@�ந(, =7MரC7 பணி, க@<ட ேவைல, ெபயிB<� 

ேவைல, ேதா@ட ேவைல, ஆ@ேடா ஓ@�ந( ேபா�ற உட� உைழ7M சா()த 

பணிகைளேய ெச;பவ(க*. 

&�
ப7 பி�னணி 

  22 ேப>� 4 ேப( த)ைதயி�றி வா�பவ(க*. ெபF
பாG
 

அைனவF
 க1ற� Xழ� அ1ற சிறிய வ a�களி� வசி3&
 

மாணவ(களாவ(. 

க�வி7 பி�னணி 

  22 ேப>� ெப1ேறாF
 ப*ளி3 க�வி 4<3காதவ(க*. 9 ேப( 

அBணிேயா, அ3காேவா XII 4<6= க�V>7 ப<7பவ(க* ம12
 XII 

உட� ப<7ைப நி26=3ெகாBடவ(க*. 13 ேப( 4த� தைல4ைறயி� 

12ஆ
 வ&7ைப 4<6தவ(க*. 



ச�க7 பி�னணி 

 ஆB ெபB ெமா6த
 
SC 5 4 9 
MBC 1 0 1 
BCM 1 0 1 
BC 8 0 8 
DNC 3 0 3 

 18 4 22 
 

கF
பாைல  க�வி ைமய
 

ப�னிெரBடா
 வ&7M ேத(C 4<Cக*  2015 - 2016 

S.No மதி7ெபB ெப1றவ(க* 
1. 51%லிF)= – 60%வைர 11 
2. 61%லிF)= – 70%வைர 4 
3. 71%லிF)= – 80%வைர 6 
4. 81%லிF)= – 90%வைர 1 
 TOTAL      22 ேப( 

 

கF
பாைல - க�வி ைமய
 

ப6தா
 வ&7M ேத(C 4<Cக* 2015 - 2016 

ஆB ெபB ெமா6த மாணவ(க* 

6 6 12 

ப*ளிக* நிலவர
 : 5 

ப<6த ப*ளிக* ஆB ெபB ெமா6த
 
அரT7ப*ளி - - 0 
அரT உதவி7 ெப2
 ப*ளி 5 5 10 
Tயநிதி/தனியா( ப*ளி 2 0 2 
 7 5 12 



அரT உதவி7 ெப2
 ப*ளி மாணவ(க* – 10 

தனியா( ப*ளி மாணவ(க* – 2 

 

ெபாFளாதார7 பி�னணி: 

  12 மாணவ>� ெப1ேறாFேம தினச> `லி, வ a@� ேவைல, 

<ைரைச3கி* ஓ@�ந(, =7MரC7 பணி, க@<ட ேவைல, ெபயிB<� 

ேவைல, ேதா@ட ேவைல, ஆ@ேடா ஓ@�ந( ேபா�ற உட� உைழ7M சா()த 

பணிகைளேய ெச;பவ(க*. 

&�
ப7 பி�னணி 

  ஒF மாணவ(3& த)ைதயி�ைல. கF
பாைல ப&தியி� ஓ( 

அைற ெகாBட வ a�களி� வசி7பவ(களாவ(. 

க�வி7 பி�னணி 

  12 ேப>� ெப1ேறா>� 10 ேப( தா; த)ைத இFவF
 ப*ளி3 

க�வி ப<3காதவ( அ�ல= ப6தா
 வ&7ைப 4<3காத ெப1ேறா(. 

  2 ேப>� ெப1ேறா>� தா; அ�ல= த)ைத ப6தா
 வ&7M 

4<6=*ளன(. 

  12 ேப>� &�
ப6தி� மாணவ(களி� அBணேனா, அ3காேவா 

7 ேப( X 4<6=*ளன(. இதி� 5 ேப( 4த� 4ைறயாக &�
ப6தி� X 

4<6=*ளன(. 

ச�க7 பி�னணி 

SC 3 2 5 
MBC 1 0 1 
BCM 1 1 2 
BC 1 3 4 

TOTAL 6 6      12 ேப( 
 



   அரT உதவி7 ெப2
 ப*ளி மாணவ(க�3& க�வி க1றலி� 

ேபா= ஏ1ப�
 ேதைவக�
, பிர�சைனக�
 . 

  மாணவ(களி� ஒF ப&தியின( அ<7பைட6திற� இ�லாத 

மாணவ(களாக இ�2 நைட4ைறயி� உ*ள ஒ�பதா
 வ&7M வைர 

ேத(�சி எ�ற வா;7பி� ப6தா
 வ&7M பயில வ)= வி�கி�றன(. 

இsவைக மாணவ(3& ப6தா
 வ&7பி� ேத(�சி எ�பேத பிரதான
. 

கF
பாைல - க�வி ைமய
 

ப6தா
 வ&7M ேத(C 4<Cக* 2015 - 2016 

S.No மதி7ெபB ெப1றவ(க* 
1. 51%லிF)= – 60%வைர 5 
2. 61%லிF)= – 70%வைர 3 
3. 71%லிF)= – 80%வைர 1 
4. 81%லிF)= – 90%வைர 3 
 TOTAL      12 ேப( 

 

ேசவாலய
: 

XII – 8 

X – 22 

ேசவாலய
 வி�தியி� வாE
 &ழ)ைதகளி� Xழ�.  

  &�
ப வ2ைம, அFகி� ப*ளியி� இ�லாைம, ெப1ேறா>� 

க�வி வழிகா@�த� ச
ப)தமான இயலாைம, த)ைதயி�லாத காரண6தா� 

ஒE3கமான க�வி� Xழலி� &ழ)ைத வளர ேவB�
 ேபா�ற 

காரண�களா; வி�தியி� த�க ைவ3கி�றன(. 

  அரT உதவியி� நி(வாக
 ெச;ய7ப�
 இsவி�தியி� த�கி 

பயிG
 மாணவ(க* அFகி� இF3&
 மாநகரா@சி7 ப*ளிகளி� (Govt 

School) பயி�கி�றன(. ேசவாலய
 வி�தி மாணவ(க* அைனவF
 



அரT7ப*ளி மாணவ(க* எ�ப=
 ம=ைரைய� T1றி8*ள 

&3கிராம�களி� வா�பவ(க*. ஏைழ, எளிய விவசாய வ a@�7 பி*ைளக*. 

  ேசவாலய
 வி�தியி� 8 (எ�ைன8
 ேச(6=) ெதாBட(க* 

உதCகி�றன(. 5 ேப( தினச> ப*ளி7 பாட�கைள பயில தினச> 1.30 மணி 

ேநர
 மாைல ேநர�களி� உதCகி�றன(. 3 ேப( 2 வார
 ஒF 4ைற 

எ�ற அளவி� ேதைவ3ேக1ற அளவி� ப*ளி7பாட�கைள ப<7பி6தாG
, 

விள�கி3 ெகா*ளC
 உதCகி�றன(. 

  X, XII மாணவ(க�3& உய(க�வி, &ைற)த கனCகைள 

விைத6த�, அத1&>ய அறிைவ க1பி6த�, உட� மனநல 

பிர�சைனக�3& ஆேலாசைன வழ�கி ஆ127ப�6=த� ேபா�றைவ 

ெச;ய7ப�கி�றன. 

2015 – 2016ஆ
 க�வி ஆB<� ேத(Cகைள எதி(ெகா*ள வசதியாக  

  Exam Tips 

  விைட6தாளி� ெதளிவாக எE=த� 

  பயமி�றி எE=த� 

  மனன பயி1சி 

  நிைனவி� ைவ6=3 ெகா*�த� 

  மாதி>6 ேத(Cக* எE=த� ேபா�றைவ நட6த7ப@டன. 

 

 

ப6தா
 வ&7M ேத(C 4<Cக* - ேசவாலய
 - 2015 – 2016. 

ேத(ெவEதிய 22 ேபF
 100% ேத(�சி. 

 



சிற7பிட
 ெப1றவ(க*. 

1. A. 8வவி3ர
 (ேசவாலய
 ைமய
)       = 460/500 (92%) 

2. R. மத�&மா( (ேசவாலய
 ைமய
)      = 429/500 (85.8%) 

3. K. தவகிF�ண� (ேசவாலய
 ைமய
)   = 429/500 (85.8) 

4. N. கேண��(6தி (ேசவாலய
 ைமய
)   = 406/500 (81.2%) 

5. S. கா(6தி3 (ேசவாலய
 ைமய
)          = 403/500 (80.6%)  

6. ச�க அறிவிய� பாட6தி� 100/100 - A. 8வவி3ர
. 

7. அறிவிய� பாட6தி� 99/100 - A. 8வவி3ர
. 

8. தமி�7 பாட6தி� 96/100 - S. கா(6தி3. 

S.No மதி7ெபB ெப1றவ(க* 
1. 51.2%லிF)= - 59.4%வைர   3 
2. 62.4%லிF)= - 68.8%வைர   6 
3. 70.2%லிF)= - 79.2%வைர   8 
4. 80.6%லிF)= - 85.8%வைர   4 
5. 92%           1 
 TOTAL      22 ேப( 

 

ப�னிெரBடா
 வ&7M ேத(C 4<Cக* – ேசவாலய
 2015 - 2016 

ேத(ெவEதிய எ@� ேபF
 100% ேத(�சி. 

S.No மதி7ெபB ெப1றவ(க* 
1. 51.3%லிF)= - 54.7%வைர 2 
2. 64.6%லிF)= - 68% வைர      4 
3. 70.9%லிF)= - 72.3%வைர    2 
 TOTAL      8 ேப( 

 



அ<7பைட6 திற� &ைற)த மாணவ(க* ப1றிய Uptate 

 ம=ைர சீ� க�வி ைமய�க�3& வFைக தF
 மாணவ(களி�    

33 + 25 = 58ேப( ேப( அ<7பைட6திற�களான வாசி6த� திற�, எE=
 

திற�, எளிய `@ட�, கழி6த� ெச;8
 திற� ேபா�றைவ மதி7ப�ீ 

ெச;ய7ப@டன. 

 இ7பணியி� மத�, 46ைதயா எ�ற ெதாBட(க* தமி� 

அ<7பைட6திற�களான எE=த�, வாசி6த� பயி1சிகைள வழ�கி உதவி 

ெச;தன(. 

 Tேர�கBண�, 46=கேண� இFவF
 கணித 

அ<7பைட6திற�களான `@ட�, கழி6த�, எளிய ெபF3க�, வ&6த� 

கண3&கைள ெச;ய பயி1சிக* வழ�கி உதவி ெச;தன(. 

 நா� ேம1கBட ஆசி>ய6ெதாBட(க�3& க1பி6த� ெதாட(பான 

பயி1சிகைள வழ�கி &றி7பி@ட கால6=3&* பயி12வி3க கால 

அ@டவைனகைள தயா>6= வழ�கிேன�. 

 தமி� க1பி3க ம. நேடச� எ�ற தமிழறிஞ>� பயி1சி4ைறகைள 

பாட6தி@டமாக ெகாB<F)ேதா
. இ6தி@ட6தி� �ல
 

மாணவ(களிைடேய ெதாட( ஆ(வ6தி� காரணமாக வாசி6த� திறைன 

ெப1ற= &றி7பிட6த3க=. 

இ)த வைலதள6ைத7 பய�ப�6திேனா
 : http://www.thamizham.net/ 

 

கணித7 பாட�க�3& 1-4த� 4-ஆ
 வ&7M வைர உ*ள தமிழக அரT 

கணித7 பாட6தி@ட�க* பய�ப�6த7ப@டன. 

எBகைள7 பா(6= வாசி3க பழ&த� 

பா(6= எEத7 பழ&த� 

Tயமாக திF
ப7 திF
ப ெசா�Gத� 



ஆசி>ய( ெசா�ல� ெசா�ல மாணவ( எE=த� 

கF
பலைகயி� எEதி விள3கி3 க1பி6த� 

பார
ப>ய விைளயா@�3களான பரமபத
, தாய
, ப�லா�&ழி இவ1றி� 

�ல
 க1பி6த�. 

ேசாழிக*, &�சிக*, க1க* இவ1ைற3 ெகாB� க1பி6த� ேபா�றைவ 

கணித க1பி6த�கைள ெச;கி�ேறா
. 

 

ஆ�கில
 க1பி3க Chippersage-எ�ற ெம�ெபாFைள பய�ப�6=கிேறா
. 

இ)த வைலதள6ைத7 பய�ப�6திேனா
: http://www.thechippersage.com/ 

 

4<Cக*: 

 ம=ைர சீ�-இ� இரB� ேப( அ<7பைட6திற� பயி1சி 

4ய1சிகளா� ப6தா
 வ&7M ேத(வி� ெவ1றி7 ெப12*ளன(. ஹா�� 

4கம=, ெவ�கேட�. ேசவாலய
 ைமய6தி� 3 ேப( ப6தா
 வ&7M 

ேத(வி� ெவ1றி ெப12*ளன(. 

2016-2017 க�வி ஆB<1& 6 ேப( ப6தா
 வ&7M ேத(வி� ெவ1றி 

ெபற கா6திF3கிறா(க*.  

4ய1சி எ�3க7ப@ட 58-மாணவ(களி� 30-3&
 ேம1ப@ேடா>ட
 

ந�ல 4�ேன1ற
 ெத>கிற=.  

 

 

 



SUCCESS STORIES 

கீதா 

 இ
மாணவி ம=ைர சீ�-இ� IV-(2007) வ&7M ப<3&
 ேபா= இைண)தா*. 

அ7பா சாதாரண ைச3கி* ெம3கானி3, அ
மா housewife ெவ& &ைறவான 

ச
பா6திய6தி� &�
ப
 நட)த=. இவ�3& த�ைக (ராஜa) உB�.  

இவ(களி� ெப1ேறா( ப*ளி3க�விைய இைடயி� வி@டவ(க*. ம=ைர 

சீ�-இ� ெபB &ழ)ைதக* ப<6= 4<6= Teacher, Engineer, Nurse-என 

பல=ைறகளி� மிளி(வைத3 கB� த�க* &ழ)ைதக�
 ம=ைர சீ�-இ� 

வளர ேவB�
 எ�ற ஆ(வ
 வ)த=. அதனா� இFவைர8
 ம=ைர சீ�-

இ� இைண6ததாக மகி��சி8ட� பகி(கி�றன(.  

ப<3&
 ேபா= சராச>யாக இF)த கீதாC3& ம=ைர சீ� வழ�கிய ெதாட( 

பயி1சிக*, ஊ3க�@�
 நிக�Cக* �ல
 ப6தா
 வ&7பி� அவ* ெப1ற 

மதி7ெபB 455/500(91%) ம=ைர சீ� 4ய1சிகைள7 பாரா@< விழா ஒ�2
 

எ�6த=. அத� ெதாட(�சியாக அவ* கF
பாைல ைமய மாணவ(களிேல 

ப�னிெரBடா
 வ&7M அரT ெபா=ேத(வி� 4த� மதி7ெபB 1010/1200 

(84%) ெப1றா*. பாரா@� விழா நட)த=. பாரா@� விழா3க*, ம=ைர சீ�-

இ� ப<6= 4�ேனறியவ( ப1றிய Presentations ேபா�றைவ அவ�3& 

இ�ஜினிய( ஆகேவB�
 எ�ற கனைவ வள(6தன. ஆனா� ேபாதிய பண 

வசதியி�ைல, ேபாதிய க@ ஆ7 இ�ைல  எனC
 4ய1சிக* 4ட�கின. 

நா� பரவாயி�ைல இ�ஜினிய(தா� ஆக ேவB�
 எ�பதி�ைல. உன3& 

ஆ�கில
 ந�றாக வFகிற=. ஆ�கில6ைத க�V>7 ப<7பாக எ�6= 

ப<3கலா
 எ�2 `றி அத1& 4ய1சி ெச;ய ஆ127ப�6திேன�. 

ம=ைரயி� 43கிய க�V>களி� ேச(3ைக கிைட6த=. இ�Xழலி� 

எதி(பாராத விதமாக கீதா தாயா>� உறவின(க* வ1M26தலா� திFமண 

4ய1சிக* நட)= அ= உ2தி8
 ஆன=. நா� கீதாவி� ெப1ேறாF3& 

கீதா ெதாட()= ேம1க�வி பயில ேவB<யத� அவசிய6ைத 

எ�6=ைர6ேத�. 



மாணவியா� ெப1ேறாைர மீறி எ=C
 ெச;ய 4<யா=. இ2தியி� 

மாணவியி� மணஉ2தி ெச;ய7ப@ட மணமகனிட
 இண3கமாக ேபசி, 

மணமக� ஊ( அFகாைமயிேல உ*ள க�V>யி� B.A.ENGLISH ேச(3ைக7 

ெப12 4தலாமாB� பயி�2 வFகிறா*. திFமண6=3& பிற&
 

மணமக� ப<3க ைவ7பதாக உ2தி `றி8*ளா(. கீதாC3& த1ேபா= 

மகி��சி. கீதா ப<7பதி� 4�மாதி>யாக இF)ததா� த�ைக ராஜa8
 

ப<7பி� ெக@<3கா>யாக விள�&கிறா*. அவளி� ப6தா
 வ&7M 

மதி7ெபB 478/500 (95.6%) இவ�3&
 பாரா@� விழா நட6திய= ம=ைர சீ�. 

12ஆ
 வ&7பி� சிற7பான மதி7ெபB எ�3க 4ய1சி எ�6= வFகிறா*. 

இவளி� கணித ஆசி>ைய ஆக ேவB�
 எ�ற கனC3& ம=ைர சீ� 

ஊ3க�@< வFகிற=. இsவிFவFேம தமி� வழியி� பயி�ற, பயிG
 

அரT உதவி7 ெப2
 ப*ளி மாணவ(க*. 4த� தைல 4ைறயி� X, XII 

4<6தவ(களாவ(. இF ெபB &ழ)ைதகளா� ெப1ேறாF3&
 ெபFைம. 

மணி 

இ
மாணவ� ப<7பி� மிக மிக சராச> மாணவ�. ம=ைர சீ� க�வி 

ைமய பயி1சிகளா� ப6தா
 வ&7பி� 289/500 (57%) மதி7ெபB எ�6தா�. 

ப�னிெரBடா
 வ&7பி� 870/1200 (72%) மதி7ெபB எ�6தா�.  

அ
மா இ�லாத ைபய�. &�
ப6தி� ஒேர ைபயனான இவ�3& 

அ7பாவி� ஆதரC
 ெப>தாக இ�ைல. அ6ைத திFமண
 ெச;= 

ெகா*ளாம� இவைன வள(3கிறா(. அ6ைதையேய அ
மா என அைழ3&
 

இவ� அரT உதவி7 ெப2
 க�V>யி� ெம>@/ேகா@டா system-6தி� B.com 

ேச()தா�.  

பிள@ ேக�சரா� பாதி3க7ப@டா�. இரBடாB� க�V>7 ப<7M 

தைடப@ட=, ெதாட()= நா�க* ஆதரவா; இF)ேதா
. இய�றவைர 

4�னா* ம=ைர சீ� ெதாBட(க* நிதியளி6தன(. பிரதம(, 

4தலைம�ச>� நிவாரண உதவி3& வழிகா@<ேனா
 உட�நல
 

ேதறினா�. 



 இவைன ஆ127ப�6தி ேபாதிய க�வி வழிகா@டGட� இsவாB� 

மீB�
 க�V> பயில விBண7பி3க உதவி8*ேள�. மீB�
 

ந
பி3ைக8ட� க�V>யி� பயில கா6திF3கிறா� மணி. 

ரவி 

 உFவ6தாG
, உட� அைம7பாG
 தா�C மன7பா�ைம812 

இF3&
 ரவி ம=ைர சீ� �ல
 ெதாட()= ப*ளி ெச�லவழிகா@< 

ஆ127ப�6தி வ)ேத�.  

அ7பா க� உைட3&
 ெதாழிலாளி, அ
மா Housewife, அBண� Physical 

Challenge, த
பி இF3கிறா�. ரவி 30% இ�7M எE
M வைளவா� உட� வG 

&ைற)தவ�. பிற மாணவேரா� இண3கமாக நட6தி த�ன
பி3ைக ஊ@<3 

க1பி6ேதா
.  

ப<7பி� மிகC
 சராச> மாணவனான ரவி ப6தா
 வ&7பி� ெப1ற 

மதி7ெபB 253/500 (50.6%). ப�னிெரBடா
 வ&7பி� ெப1ற மதி7ெபB 

894/1200 (74.5%).  

த1ேபா= க�V>யி� ேசர உ1சாக7ப�6தி ஊ3க7ப�6தி8*ேள�. 

எல3@>3 ேவைல, Teaching Aids ெச;வதி� ெக@<3காரனான ரவி 

த�ன
பி3ைக, 4ய1சி3& எ�6=3கா@�. தனி7ப@ட 4ைறயி� இவைன7 

ப1றிய கவைல உB�, ஏெனனி� ரவி கF
பாைலயிலிF)= ேவெறாF 

ப&தி3& இட
 ெபய(வதா� ெதாட()= வழிகா@�வதி� சிரம�க* 

இF3&
. 

 

 

 

 

ரமாமணி 



  த��ைடய 7-ஆ
 வ&7M ப<3&
 கால6தி� ம=ைர சீ� 

ைமய6தி� இைண)தா* ஆB�(2007).  

இவ* அ7பா எல3@�சிய�. ஓ( அBண� உB�. அ7பா எல3@�சிய� 

மிக சாதாரணமான ச
பள6தி� வாE
 வா�3ைக� Xழ�. அ
மா 

&�
ப6தைலவி.  

ரமாமணி ப<6த ப*ளி OCPM-ப*ளி இ= அரT உதவி ெப2
 ப*ளி. சீ� 

க�வி ைமய�க* வழிகா@�தலாG
, த��ைடய தaவிர க�வி 

ஆ(வ6தினாG
 எ�6த ப6தா
 வ&7M மதி7ெபB 451/500 (90%). சீ� க�வி 

வழிகா@டலி�ப< தaவிரமா; உைழ6= 1045/1200 (87%) மதி7ெபB ெப12 

ப�னிெரBடா
 வ&7பி� ேத(�சி ெப1றா*.  

ெபாறியிய� க�V>யி�  அரT இட ஒ=3கீ@<� Merit Seat கிைட6த=. 

கF
பாைல ப&தியிேல அரT இட ஒ=3கீ@<� பயி�ற 4த� மாணவி 

மாலதி. அ7ெபB_
 ம=ைர சீ� மாணவி. அேதேபால ம=ைரயி� 

4த�ைமயான க�V> நி2வனமான தியாகராஜ( ெபாறியிய� 

க�V>யி� 4த� 4ைறயாக அரT இட ஒ=3கீ@<� இட
 பி<6த 4த� 

கF
பாைல ெபB.  

த1ேபா= ெவ1றிகரமாக ECE ப@ட7ப<7ைப 4<6=*ளா(. வ�கி3 கடனி� 

தா� ப<6=*ளா*. வ a@<� 4த� தைல4ைற ப@டதா>. த1ேபா= வளாக 

ேந(காணலி� ெவ1றி7 ெப12 ெச�ைனயி� பிரபல I.T நி2வனெமா�றி� 

ேவைல வா;7M ெப1றCட� த� வள(�சி3& பிரதான அ�கமாக ம=ைர 

சீ� இF)தைத த� Appointment க<த6ைத3 கா@< மகி�)த= சிற7பான 

ஒ�2. 

மாலதி8
, ரமாமணி8
 தா�6த7ப@ட வ&7ைப� சா()தவ(க*. இFவ>� 

க�வி ெவ1றி ெவ& 43கியமான=.  

Asha Boston, ம=ைர சீ� இரB�
 த�களி� ேநா3கமான க�வி 

கைடய�3&
 ெச�2 ேசர ேவB�
 எ�பதிேல சிற7Mட� பணி 

ெச;தத1& மாலதி8
, ரமாமணி8
 சிற)தேதா( எ�6=3கா@�3க*. 



ம� 

ம=ைர சீ� வழிேய ஆ�கில அறிைவ மிக ச>யாக3 க123ெகாBட ம� 

வ a@<� 4த� ப@டதா>.  

அ7பா பலசர3& கைட ைவ6=*ளா(. எளிைமயான &�
ப
. ஆனா� Tய 

வFமான6தா� த�னிைறC ெப1ற &�
ப
. அ7பாவி� க�
 உைழ7பா� 

க�V> க@டண�கைள சமாளி6த ம� 2007-இ� ம=ைர சீ�-இ� 

இைண)தவ(. தியாகராச( ப*ளியி� எ�ற அரT உதவி7 ெப2
 ப*ளியிேல 

பயி�றா(.  

ப6தா
 வ&7பி� ெப1ற மதி7ெபB 468/500 (93%). ப�னிெரBடா
 வ&7பி� 

ெப1ற மதி7ெபB 1106/1200 (92%). திB�3க� PSNA-க�V>யி� 

இ�ஜினிய>� ப@ட7ப<7ைப 2016-இ� 4<6=*ளா(. வளாக ேந(காணலி� 

ேவைல வா;7M ெப12*ளா(. ம=ைர சீ�-இ� ெதாட( வழிகா@டலா� 

ெப1ற ெவ1றிகைள ம� ெபFைமமிதமாக பகி(கிறா(. 

சிவா 

  2009-ஆ
 ஆB� கணித
, ஆ�கில பாட
 வரவி�ைல. அவ( 

ஆ�கில
, தமி� வாசி3க ெத>யவி�ைல எ�2 4� ப<6த ைமய6தி� 

நa3க7ப@ட சிவாC3& ம=ைர சீ� அைட3கல
 த)த=.  

அ7ேபா= அவ( ப<6த வ&7M ஒ�பதா
 வ&7M. அ<7பைட6தமி�, 

ஆ�கில
, கணித
 என ம=ைர சீ�-இ� பயி1சிகைள ஆ(வமாக க12 

4�ேனறிய சிவா ப6தா
 வ&7பி� ெப1ற மதி7ெபB 355/500 (71%). 

பயிலC
, ச@ட
 பயிலC
 ஆைசைய வள(6ேதா
.  

விடா4ய1சி, வி�வ�ப ெவ1றி எ�ற வைகயி� ப�னிெரBடா
 

வ&7பி� ெப1ற மதி7ெபB 856  (71%). ச@ட
 பயில விBண7பி3க 

உதவி8
 வழிகா@ட�க�
 ெச;ய7ப@டன.  

ம=ைர சீ�-இ� அ3கைற, அ�M சிவாைவ இ2தியாB� ச@ட மாணவராக 

ப>ணமி3க உதவி8*ள=. கட)த ��றாB�களாக ேசவாலய
 வி�தி 



மாணவ(க�3& அ<7பைட6 தமி�, அ<7பைட கணித
 க1பி6தவ( என3 

&றி7பிட6த3க=. 

T&மா> 

  T&மா> 2007-ஆ
 ஆB� ம=ைர சீ�-இ� இைண)தவ(. ஓ( 

அ3கா, ஓ( த
பி. மிக சராச> மாணவியாக இF)தவ(.  

ம=ைர சீ� ெதாட( பயி1சிகளா� நடன
, நாடக
, Savings, பாட� ேபா�ற 

திற�களி� ப>ணமி6தவ(.  

ப6தா
 வ&7பி� அவ( ெப1ற மதி7ெபB 360/500 (72%). ப�னிெரBடா
 

வ&7பி� ெப1ற மதி7ெபB 962/1200 (80%).  

த1ேபா= க�V> ��றாமாB<� அ<ைவ6=*ளா(. ேல< ேலா3 

காேலஜி� த1ேபா= ப<3&
 ம=ைர சீ�-இ� ஒேர மாணவி. High School, Hr. 

Sec school என மிக சாதாரண அரT7 ப*ளிகளி� பயி�2 சிற)த க�V> 

ஒ�றி� பயி�2 வFகிறா( எ�ப= &றி7பிட6த3க=. இரBடாB�களாக 

ஆசி>ய6ெதாBடராக பணி ெச;= வFகிறா(. 

______________________________________ 

ம=ைர சீ�, ேசவாலய
, ெசசி இ
��2 நி2வன�களி� வழிேய 2015-

2016ஆ
 ஆB� &ழ)ைதக�3&7 பணி ெச;=*ேள�.  

ேவல
மா* ஆர
ப7 ப*ளி3 &ழ)ைதகளிட
 சிற7M அைழ7பாளராக� 

ெச�2 கல)=ைரயா<ேன�.  

Keith எ�ற ெதாBடைர அைழ6=�ெச�2 அரT ம12
 தனியா( 

ப*ளிகளி� க�வி நிைலைய7 ப1றி எ�6=ைர6ேத�. 

ம=ைர சீ� ஆசி>ய6ெதாBட(க�3& 4 ஆசி>ய7 பயி1சி7 ப@டைறக* 

நட6தி8*ேள�.  

( Reference – 2015-2016 MADURAI SEED Reports ) 

 



ம=ைர சீ�-3காக ஒF 4கா
, ெசசி &ழ)ைதக�3காக ஒF 4கா
, 

ம=ைர சீ� இைளஞ(க�3காக Creative For Self Expression – எ�ற 4கா
க* 

மிக7 ெப>ய அளவி� நட6த7ப@�*ள=. 


