2022 – ல் பத்தாம் வகுப் பில் ததர்சசி
்
பபற் றவர்கள் மட்டும்
விண்ணப் பிக்கவும் .
tpj;ahjன் gw;wp:
tpj;ahjd; fy;tp cjtpj;njhif r%fj;jpy; kpfTk; gpd;jq;fpa khzth;fSf;F
rNuh[pdp jhNkhjud; mwf;fl;ilisapd; %ykhf nfhLf;fg;gLfpwJ. gj;jhk; tFg;G
Kbj;j khzth;fs; fy;tp cjtpj;njhif ngw jpwdha;T Njh;Tf;F cl;gLj;jgLthh;fs;.
Njh;tpy; ntw;wp ngw;w khzth;fs; mLj;j ,uz;L Mz;LfSf;F cjtpj;njhif ngw
jFjpAilath;fs;. cjtpj;njhif ngWk; khzth;fs; tUk; fy;tpahz;by; ey;y
kjpg;ngz; ngw;why; mLj;J mth;fs; tpUk;Gk; Nkw;gbg;Gf;Fk; cjtg;gLk;. கேரளா,
ேர்நாடோ> தமிழ் நாடு, புதுச்கசரி, ஆந் திரப் பிரகதசம் , ததலங் ோனா, மஹாராஷ்டிரா, குஜராத்,
கோவா, ஒடிசா, புது தடல் லி, மற் றும் லடாே் ஆகிய மாநிலங் ேளில் தற் கபாது 5000 ே்கும் கமற் பட்ட
மாணவர்ேள் ேல் வி பயில் கின்றனர். தமிழ் நாடு வித்யாதன் 2016 ஆம் ஆண்டு ததாடங் ேப் பட்டது.
தற் கபாது 680 மாணவர்ேள் தங் ேளுடடய படிப் டப கமற் ே்தோண்டும் மற் றும் பல் கவறு
நிருவனங் ேளிலும் பணிபுரிந் து வருகின்றனர். ,e;j
cjtpj;njhif mwf;fl;ilisapd;

%ykhfTk; ntspg;Gw Mjuthsh;fs; %ykhfTk; nfhLf;fg;gLfpwJ. fy;tp cjtpj;njhif
10>000 Kjy; 60>000 tiu khepyk;> gbg;G kw;Wk; gbf;Fk; fhyj;jpw;F jFe;jhw; Nghy;
NtWgLk;. Njh;e;njLf;fgl;l khzth;fs; tpj;ahjd; elj;Jk; epfo;r;rpfspy; jtwhky; fye;J
nfhs;s Ntz;Lk;.
jkpo;ehL

மற் றும் புதுச்தசரி

11 Mk; tFg;G fy;tp cjtpj;njhif - 2022

fy;tp cjtpj;njhifapd; msT:
11

tFg;G
வழங் கப்படும் .

gbf;Fk;

khzth;fSf;F

mjpfgl;rkhf

tUlj;jpw;F

ரூ. 10,000/-

tpz;zg;gpf;f jFjpAilath;fs;:
tpj;ahjd; fy;tp cjtpnjhif ngw khzth;fspd; FLk;g tUkhdk; Mz;bw;F 2
yl;rj;jpw;F Fiwthf ,Uf;f Ntz;Lk;. jkpo;ehl;by; அல் லது புதுச்சசரியில் 2021-22 ஆம்
tUl fy;tpahz;bல் ; gj;jhk; tFg;G Njh;tpy; 80 rjtPj tpOf;fhL kjpg;ngz; ngw;wpUf;f
Ntz;Lk;. (Cd%w;w khzth;fSf;F 60 rjtPjk; மதிப்பபண்கள் சேவவ).
Njh;e;njLf;Fk; Kiw:
khzth;fspd; tpz;zg;gq;fs; kjpngz;fs; kw;Wk; nfhLf;fgl;l tptuq;fspd;gb
Njh;e;njLf;fg;gLthh;fs;.
Njh;njLf;fg;gl;l
khzth;fs;
jpwdha;T
Njh;T
குழு
கலந்துவரயாடல்
kw;Wk; Neh;Kfj;Njh;Tf;F Online
மூலம்
miof;fg;gLthh;fs;.
khzth;fspd; tptuk; kw;Wk; Neh;Kfj;Njh;tpd; அறிவிப்புகள் Njh;njLf;fg;gl;l
khzth;fSf;F jdpj;jdpahf mDg;gg;gLk;.
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Kf;fpa Njjpfs;:;
ஆகஸ்ட் 15 2022 ஆகஸ்ட் 31, 2022: tpz;zg;gpf;f filrp Njjp
தேர்வு செய் யப்பட்ட மாணவர்களுக்கு மின் னஞ் ெல் மற் றும் குறுஞ் செய் தி மூலம் ஹால் டிக்சகட்
பதிவிறக்கம் செய் ய அறிவுருே்ேப்படும் (தேதி மற் றும் ஏனனய ேகவல் கள் பின் னர் அறிவிக்கப்படும் ).

மூலம் ஆரம் பமாகும்
(கததி மற் றும் ஏடனய தேவல் ேள் பின்னர் அறிவிே்ேப் படும் )..

Njh;T

குழு கலந் துரரயாடல்

kw;Wk; Neh;Kfj;Njh;Tகள் Online

Njitahd Mtzq;fs;:
fPo;f;fhZk; efy; vLf;fg;l;l Mtzq;fspd; tptuq;fs;:
1. gj;jhk; tFg;G மதிப்பபண் rhd;wpjo;
2. tUkhd rhd;wpjo; jFjpAila mjpfhhpapd; ifnahg;gj;Jld;.
3. Gifg;glk;
njhlh;Gf;F:
எவ் விே விவரங் களுக்கு vidyadhan.tamilnadu@sdfoundationindia.com என்ற மின்னஞ் சல் முகவரிவய
போடர்பு பகாள் ளவும் . அல் லது +91 7339659929 / +91 8792459646 (தேக்கப் சுகுமார்) என்ற
எண்கவள போடர்பு பகாள் ளவும் .

tpz;zg;gpf;Fk; Kiw:
1. ePq;fs; Md;iydpy; tpz;zg;gpf;f ேனிப்பட்ட kpd;dQ;ry; Kfthp ,Uf;f

Ntz;Lk;. ,y;iynad;why; www.gmail.com my;yJ NtW kpd;dQ;ry; toq;Fk;
,izajsj;jpy; xU fzf;if jpwf;fTk;.
2. vjph;fhy gad;ghl;bw;fhf kpd;dQ;ry; Kfthp kl;Lk; flTr;nrhy;iy epidtpy;
nfhs;s Ntz;Lk;.
3. tpj;ahjd; ,izajsj;jpy; Gjpa fzf;if cUthf;Fk; NghJ fPo;f;fhZk;
tptuq;ffis மறவாமல் gpd;gw;wTk;.
1) First Name: fy;tp rhd;wpjopy; cs;sgb Kjy; ngaiu gjpT nra;aTk;.
2) Last Name: fy;tp rhd;wpjopy; cs;sgb filrp ngaiu gjpT nra;aTk;.
3) Email ID: cq;fs; kpd;dQ;ry; Kfthpia gjpT nra;aTk;. kpd;dQ;ry; Kfthpia
epidtpy; nfhs;f vjph;fhy gad;ghl;bw;fhf jaTnra;J Internet cafe/ez;gh;fspd;
kpd;dQ;ry; Kfthpia ghJfhg;G fhuzq;fSf;fhf gad;gLj;j Ntz;lhk;.
4) Vidyadhan Password: Nkw;Fwpg;gpl;l fzf;fpw;F Fiwe;jgl;rkhf 8 ,yf;fq;fspy;
flTr;nrhy;iy cUthf;fTk;. flTr;nrhy;iy kwe;J tpl Ntz;lhk;.
4. “Apply Now” nghj;jhid mOj;jTk;. mOj;jpaTld; fzf;if nray;gLj;Jம்
,izg;G cq;fs; kpd;dQ;ry; Kfthpf;F mDg;gp itf;fg;gLk;.
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5. kpd;dQ;riy jpwe;J cq;fs; fzf;if nray;gLj;Jk; kpd;dQ;rல் fpspf; nra;aTk;.
fpspf; nra;jTld; “Account is activated” vd;w nra;jpAld; tpj;ahjd;
,izajsj;jpw;F nry;Yk;.
6. ,g;nghOJ cq;fs; kpd;dQ;ry; Kfthp kw;Wk; tpj;ahjd; flTr;nrhy;iy nfhz;L
cq;fsJ fzf;if Jtf;fTk;.
7. fzf;if njhlq;fpa gpwF “Help” vd;w ypq;if fpspf; nra;J tpz;zg;gpf;Fk;
Kiw kw;Wk; eilKiwapy; cs;s cjtpj;njhiffspd; tptuq;fis njhpe;J
nfhs;shyk;.
8. ,g;nghOJ “Apply Now”
vd;w ypq;if fpspf; nra;J ; eilKiwapy; cs;s
tpj;ahjd; fy;tp cjtpj;injhiகf;F tpz;zg;gpf;fyhk;.
9. tpz;zg;gq;fis epug;gpa gpwF mij jpUj;jk; nra;ayhk.;
10. jaTnra;J cq;fspd; kpd;dQ;ry; kw;Wk; njhiyNgrp nra;jpfis njhlh;e;J
ftdpf;fTk;. Vndd;why; midj;J tpj;ahjd; nra;jpfs; kw;Wk; ciuahly;fs;
cq;fs; kpd;dQ;ry; kw;Wk; njhiyNgrpfSf;F mDg;gg;gLk;.
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