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[Grab your reader’s attention with a great quote from the document or use 

this space to emphasize a key point. To place this text box anywhere on the 

page, just drag it.] 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) அறிமுகம் 

இன்று பபொது நூலகம் ஒரு சமூக மேம்பொட்டு மேயேொக ேொற்றப்படுகிறது. புத்தகப் பிரச்சிமைகள், 
உசொத்துமைச் மசமைகள் ேற்றும் திட்ட- அடிப்பமடயிலொை மசமைகள் மபொன்ற பொரம்பரிய 
மசமைகளுக்கு அப்பொல் பபொது நூலகத்தின் சமூக ேற்றும் கலொச்சொரப் பங்கு எப்மபொதும்- 
ைிரிைமடகிறது. ஆகமை, ஏற்கைமை பபொது நூலகங்களில் பைிபுரிபைர்களுக்கும், பபொது 
நூலகத்தில் பைிக்குச் மசர ைிரும்புமைொருக்கும் சமூக ேற்றும் கலொச்சொரச் சூழல்கள் பற்றிய 
ைிரிைொை அறிவு மதமை. பபொது நூலகர்ைியலில் டிப்புமளொேொ புதிய ைகிபொகங்கமள 
நிமறமைற்றுைதற்கு மதமையொை அறிவு, ேைப்பொன்மே ேற்றும் திறன்கமள ைழங்கவும், சமூக 
ேற்றும் கலொச்சொர ேொற்றத்திற்குத் மதொள் பகொடுக்கும் ைல்லுநர்களின் குழுமை உருைொக்கவும் 
எண்ணுகிறது 

2) இலக்கு குழு 

பபொது நூலகங்களில் ஏற்கைமை பைியொற்றுகின்ற அல்லது பபொது நூலகத்தில் இமைய ைிரும்புபைர்களுக்கொக.  

3) நுழைவுத் தகழமகள் 

க.பபொ.த. (உ/த) சித்தி அமடந்திருத்தல் (பமழய பொடத்திட்டத்தின் பிரகொரம், 04 பொடங்களில் சித்தி அமடந்திருத்தல் 
அல்லது புதிய பொடத்திட்டத்தின் பிரகொரம், 03 பிரதொை பொடங்களில் சித்தி அமடந்திருத்தல்)  

அல்லது 

க.பபொ.த. (சொ/த) ேற்றும் பகொழும்புப் பல்கமலக்கழகத்தின் மதசிய நூலகம் ேற்றும் தகைல் அறிைியல் நிறுைகத்திைொல் 
ைழங்கப்பட்ட ப ொது நூலகர்வியலில் சொன்றிதைில் (CPL) சித்தி அமடந்திருத்தல் 

4) கற்றல் விழ வுகள் 

இந்த நிகழ்ச்சித்திட்டத்திமை பதொடர்ந்ததன் பின்ைர், பங்மகற்பொளர்கள் பின்ைரும் திறன்கமளப் பபற்றிருப்பர்,  

• பபொது நூலகத்தின் புதிய ைகிபொகத்திமைப் புரிந்துபகொள்ளுதல், 
• சமுதொயம் சொர்ந்த அபிைிருத்தியில் பபொது நூலகத்தின் ைகிபொகத்திமை அமடயொளம் கொணுதல், 
• பண்பொட்டு மேம்பொடுகளுக்குப் பபொது நூலகத்தின் பங்களிப்பிமைப் புரிந்துபகொள்ளுதல், 
• சமுதொய அபிைிருத்தியில் நைைீ தகைல் பதொழில்நுட்பம் எவ்ைொறு பயன்படுத்த முடியும் என்பதமை 

அமடயொளம் கொணுதல்.  

5) கற்ழகபெறி உள் டக்கங்கள் 

1. சமுதொய அபிைிருத்தி 
2. மசகரிப்பு முகொமேத்துைம் ேற்றும் தகைல் மசமைகள் 
3. பூர்ைகீ அறிவு 
4. பண்பொட்டு கல்ைியறிவு 
5. ஊடக கல்ைியறிவு 
6. பபொது நூலகங்களுக்கொை தகைல் பதொழில்நுட்பம் 
7. திட்டம் 

 
 



 

  

 

 

6) கற்ழகபெறிக் கொலம்:  12 மொதங்கள் 

 

7) பமொைி மூலம்: சிங்களம் அல்லது தேிழ் (ஒரு மபொதிய எண்ைிக்மகயொை ேொைைர்கள் 
மசரத்துக்பகொள்ளப்பட்டொல் ேொத்திரமே எந்த ஒரு பேொழியிலும் நிகழ்ச்சித்திட்டம் நடொத்தப்படும்) 
 

8) வகுப்புக்கழ  ெடொத்துதல்: பகொைிட்-19 பபருந்பதொற்றுக் கொரைேொக, ேறு அறிைித்தல் ைமர ைகுப்புகள் 
இமையைழி இயங்கமல ஊடொகமை நடொத்தப்படும். 
 

9) மதிப் ீட்டு முழற: 
ைகுப்பமற ஒப்பமடகள் ேற்றும் ஒரு எழுத்துமூல அறிக்மக ஊடொக.  
 

10) மதிப் ீட்டு அ வுளகொல்: 
ஒவ்பைொரு பேொடியூலுக்கும் பேொடியூலில் சித்தி அமடைதற்கு ஒரு ஒப்பமட பூர்த்தியொக்கப்பட்டு குமறந்தது 
50% அல்லது அதற்கு மேல் பபறப்பட்டிருக்க மைண்டும். அதற்கு மேலதிகேொக, ஒரு தரப்பட்ட தமலப்பில் ஒரு 
எழுத்து மூல அறிக்மக சேர்ப்பிக்கப்படுைதுடன் அறிக்மகயில் சித்தியமடைதற்கு குமறந்தபட்சம் 50% அல்லது 
அதற்கு மேல் பபறப்பட்டிருக்க மைண்டும்.   
 

11) கற்ழகபெறிக் கட்டணங்கள்: 

 
ைிண்ைப்பக் கட்டைம்  ரூ. 250.00 
பதிவுக் கட்டைம்  ரூ. 1,500.00 
கற்மகபநறிக் கட்டைம்  ரூ. 23,500.00 
பரீட்மசக் கட்டைங்கள் ரூ. 150 * 9 ரூ. 900.00 
நூலக கட்டைம் ரூ. 1000.00 
சொன்றிதழ் கட்டைம்  ரூ. 1000.00 

 

12) ஆரம் த் திகதி: பசப்பதம்பர் 2021 
 

13) விண்ணப் ிக்கும் பசயல்முழற: 

 

• எங்களுமடய இமையத் தளத்திலிருந்து ைிண்ைப்பத்திமைப் பதிைிறக்கம் பசய்யவும் 

• ைிண்ைப் படிைத்திமைத் பதளிைொகப் பூரைப்படுத்தவும் 

• ேக்கள் ைங்கியின் திம்பிரிகஸொய கிமளயின் கைக்கு இல. 086100101191736 கைக்கில் ைிண்ைப்ப 
முமறைழியொக்கற் கட்டைேொக ரூ. 250.00 மைப்பிலிட்டு ைிண்ைப் படிைத்தில் தரப்பட்டுள்ள கூட்டில் 
ஒட்டவும். 

• ைிண்ைப்பம் ேற்றும்  இமைப்புக்கமள பின்ைரும் முகைரிக்கு அனுப்பவும்;  

“சிமரஷ்ட உதைிப் பதிைொளர் 
மதசிய நூலகம் ேற்றும் தகைல் அறிைியல் நிறுைகம் (மத.நூ.த.அ.நி.) 
பகொழும்புப் பல்கமலக்கழகம் 
பகொழும்பு 03” 

 

 


