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நூலகம் மற்றும் தகவல் முகாமமத்துவத்தில் உயர் டிப்புள

ாமா

1) அறிமுகம்
தேசிய நூலகம் மற்றும் ேகவல் அறிவியல் (தே.நூ.ே.அ.) நிறுவகத்ேினால் நடாத்ேப்பட்ட நூலகம் மற்றும்
ேகவல் முகாமமத்ேவம் (நூ.ே.மு.டி.) நிகழ்ச்சித்ேிட்டத்ேில் சித்ேியமடந்ே பரீட்சார்த்ேிகள் நூலகம் மற்றும்
ேகவல் முகாமமத்துவம் உயர் டிப்புத ாமா (நூ.ே.மு.உ.டி.) நிகழ்ச்சித்ேிட்டத்ேில் தசர்ந்து ககாள்வேற்குத்
ேகுேியானவர்கள் ஆவர். நூ.ே.மு.உ.டி. பகுேிகள்

I மற்றும் II ககாண்டுள் து அது இரண்டு வருடங்க ில்

நடாத்ேப்படும். நூ.ே.மு.உ.டி. I மற்றும் II கோடர்வேன் மூலம் பங்தகற்பா ர்கள் தகாட்பாடு சார்ந்ே மற்றும்
நமடமுமற அறிவு, மனப்பான்மமகள், மற்றும் ேிறன்கம
விரிவுபடுத்ேிக் ககாள்
முடியும். நூ.ே.மு.டி.,

நூ.ே.மு.உ.டி. I மற்றும் நூ.ே.மு.உ.டி. II ஆகியவற்மறப் பூர்த்ேி கசய்பவர்களுக்கு மட்டம் 4 சான்றிேழ் ஒன்று
வழங்கப்படும்.

2) இலக்கு குழு:

கபாது, பாடசாமல, பல்கமலக்கழகம் அல்லது தவறு எந்ே வமக நூலகத்ேிலும் பணியாற்றுகின்ற

அல்லது எந்ே வமகயான நூலகத்ேிலும் பணிக்கு ஆட்தசர்த்துக் ககாள்

ப்பட ஆர்வமுள் வர்கள்.
[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.]

3) நுமைவுத் தகமமகள்

நூலகம் மற்றும் தகவல் முகாமமத்துவத்தில் உயர்
டிப்புள

•
•
•

ாமா

I (நூ.த.மு.உ.டி. I)

பின்வரும் யாதாயினும் கற்மகநெறிக
அமைந்திருத்தல்

ில் சித்தி

நூலகம் மற்றும் ேகவல் முகாமமத்துவத்ேில் டிப்புத
(நூ.ே.மு.உ.டி.)
கபாது நூலகர்வியலில் டிப்புத

•

பாடசாமல நூலகர்வியலில் டிப்புத

ாமா

II (நூ.த.மு.உ.டி. II)

நூலகம் மற்றும் ேகவல் முகாமமத்துவத்ேில்
ாமா

உயர் டிப்புத ாமா
அமடந்ேிருத்ேல்

I (நூ.ே.மு.உ.டி. I) சித்ேி

ாமா (பா.நூ.டி.)

இந்ே நிகழ்ச்சித்ேிட்டத்ேிமன கோடர்ந்ேேன் பின்னர், பங்தகற்பா
அச்சு மற்றும் இலத்ேிரனியல் ஊடகங்கம

ர்கள் பின்வரும் ேிறன்கம

ப் கபறுவர்,

விமனத்ேிறனாக நிர்வகித்ேல்

ஊடகத்ேிற்கான ேகவலின் முக்கியத்துவத்ேிமனப் புரிந்துககாள்ளுேல்
ேகவல் முகாமமத்துவத்ேில் ேகவல் கட்டமமப்புக்கள் மற்றும் முமறமமக
புரிந்துககாள்ளுேல்

நூலகங்கள் மற்றும் ேகவல் அறிவியல் துமறக

நூ.த.மு.உ.டி. I

நூலகம் மற்றும் ேகவல் கோழில்முமறயின் அபிவிருத்ேி
தசகரிப்பு முகாமமத்துவம்
கவகுசன ஊடகத்ேிற்கான ேகவல்
ேகவல் முகாமமத்துவம் -ii
ேகவல் கோடர்பாடல் கோழில்நுட்பம் -ii
நூற்பட்டியல் ஒழுங்கமமப்பு -ii
ேகவல் முமறமம முகாமமத்துவம்
ஆராய்ச்சி முமற
நூலக கோழில் வாண்மமயா ருக்கான ஆங்கிலம் - ii
ேிட்டம்

ின் பயன்பாட்டிமனப்

ில் அடிப்பமட ஆராய்ச்சியிமன தமற்ககாள்ளுேல்

5) கற்மகநெறி உள் ைக்கங்கள்
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

உயர் டிப்புள

ாமா (கபா.நூ.டி.)

4) கற்றல் விம வுகள்
•
•
•

நூலகம் மற்றும் தகவல் முகாமமத்துவத்தில்

நூ.த.மு.உ.டி. II

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

நூலகம் மற்றும் ேகவல் நிமலய முகாமமத்துவம்
ேகவல் அமமப்புக்களுக்கான கட்டமமப்பு
ேகவல் முகாமமத்துவம் -iii
ேகவல் கோடர்பாடல் கோழில்நுட்பம் - iii
நூற்பட்டியல் ஒழுங்கமமப்பு - iii
ேகவல் முமறமம முகாமமத்துவம்
ஆராய்ச்சி முமற
நூலக கோழில் வாண்மமயா ருக்கான ஆங்கிலம் - iii
ேிட்டம்

6)

கற்மகநெறிக் காலம்:
நூ.த.மு.உ.டி.

I

12 மாதங்கள்

நூ.த.மு.உ.டி.

II

12 மாதங்கள்

7)

நமாைி மூலம்: சிங்க ம்/ ேமிழ்/ ஆங்கிலம். (ஒரு தபாேிய எண்ணிக்மகயான மாணவர்கள்
தசரத்துக்ககாள் ப்பட்டால் மாத்ேிரதம எந்ே ஒரு கமாழியிலும் நிகழ்ச்சித்ேிட்டம் நடாத்ேப்படும்).

8)

கற்றல் முமற: ககாவிட்-19 கபருந்கோற்றுக் காரணமாக, மறு அறிவித்ேல் வமர வகுப்புகள் இமணயவழி
இயங்கமல ஊடாகதவ நடாத்ேப்படும்.

9)

மதிப்பீட்டு முமற

•
•

10)

ஒவ்கவாரு தபாேமனப் பாட விடயத்ேிலும், 50% அமனத்து வகுப்பமற ஒப்பமடகள்/மேிப்பீடுகள்/ ேவமணப்
பத்ேிரங்கள் முேலினவற்றில் இருந்து தசர்க்கப்படும். மீேி 50% அமரயாண்டின் இறுேியில் நடாத்ேப்கபறும் எழுத்து
மூலப் பரீட்மசயிலிருந்து தசர்க்கப்படும்.
ஒரு ேிட்ட அறிக்மக பூர்த்ேியாக்கப்பட தவண்டும்.

நூலகம் மற்றும் தகவல் முகாமமத்துவத்தில் உயர் டிப்புள

ாமாவிமைப் நபற்றுக் நகாள்வதற்கு

விண்ணப்போரிகள் ஒவ்கவாரு பாடத்ேிற்கும் குமறந்ேது ஒரு ‘C’ ேகமமமயப் கபற்றிருக்க தவண்டும். மூன்று
அல்லது அேற்குக் குமறந்ே பாடங்க

ில் ‘D’ அல்லது ‘E’ சித்ேிமயப் கபற்றவர்கள் அந்ேப் பாடங்களுக்கு மாத்ேிரம்

மீ ள்- பரீட்மசக்குத் தோற்ற தவண்டும்.

11)

கற்மகநெறிக் கட்ைணங்கள்
விண்ணப்பக் கட்டணம்
பேிவுக் கட்டணம்
கற்மககநறிக் கட்டணம்
பரீட்மசக் கட்டணங்கள்
நூலக கட்டணம்
சான்றிேழ் கட்டணம்

12) ஆரம்பத்

நூ.த.மு.உ.டி. I

ரூ.250.00
ரூ.1500.00
ரூ.34000.00
ரூ.1800.00
ரூ.1000.00
நூ.ே.மு.உ.டி. II இமனப் பூர்த்ேி கசய்ேேன்
பின்னதர சான்றிேழ் வழங்கப்படும்

நூ.த.மு.உ.டி. II
ரூ.250.00
ரூ.1500.00
ரூ.45000.00
ரூ.1600.00
ரூ.1000.00
ரூ.1000.00

திகதி: கசப்கேம்பர் 2021

13) விண்ணப்பிக்கும் நசயல்முமற:
• எங்களுமடய இமணயத் ே த்ேிலிருந்து விண்ணப்பத்ேிமனப் பேிவிறக்கம் கசய்யவும்
• விண்ணப் படிவத்ேிமனத் கே ிவாகப் பூரணப்படுத்ேவும்
• மக்கள் வங்கியின் ேிம்பிரிகஸாய கிம யின் கணக்கு இல. 086100101191736 கணக்கில் விண்ணப்ப
•

முமறவழியாக்கற் கட்டணமாக ரூ. 250.00 மவப்பிலிட்டு விண்ணப் படிவத்ேில் ேரப்பட்டுள்
ஒட்டவும்.
விண்ணப்பம் மற்றும்

இமணப்புக்கம

பின்வரும் முகவரிக்கு அனுப்பவும்;

“சிதரஷ்ட உேவிப் பேிவா ர்
தேசிய நூலகம் மற்றும் ேகவல் அறிவியல் நிறுவகம் (தே.நூ.ே.அ.நி.)
ககாழும்புப் பல்கமலக்கழகம்
ககாழும்பு 03”

கூட்டில்

