
 

தமிழ்நாடு அரசு – லய ாலா கல்லூரி 

இணைந்து வழங்கும் 

ஊடகவி ல் சான்றிதழ் படிப்பு 

 

Certificate Program in Applied Journalism (CAJ) 

தமிழ்நாடு அரசின் - தமிழ்நாடு திறன் யமம்பாட்டுக் கழகமும் லய ாலா 

கல்லூரியும் இணைந்து ஊடகவி லில் கட்டைமின்றி சான்றிதழ் படிப்ணப 

வழங்குகின்றன.  

இணை  தணலமுணறயினருக்கு ஊடகவி லின் அடிப்பணடகணைப் 

பயிற்றுவிப்பதில் பாடத்திட்டம் ததாடங்குகிறது. தமிழ்நாட்ணடக் கைமாகக் 

தகாை்டு ஊடகவி ணலப் பைி ாக யமற்தகாை்வதற்கான திறன்கணை 

இந்தப் படிப்பு வழங்குகிறது. தச ்தி யசகரிக்கும் திறனுடன் துல்லி ம், 

ஆதாரம், அறம், நம்பகத்தன்ணம, தபாறுப்பு மற்றும் ஆ ்ந்தறிதல் ஆகி  

திறன்கணையும் வைரப்்பதாக இந்த 6 மாத கால சான்றிதழ் படிப்பு அணமயும்.  

ஊடகவி ல் என்பது பல்யவறு சிறப்புப் பிரிவுகைாக பரிைாம வைரச்ச்ி 

கை்டுை்ைது. தபாதுவான நாைிதழ்களுக்கு இணை ாக வைிக நாைிதழ்கை் 

இருப்பது ஒரு எடுதத்ுக்காட்டு. திணரத்துணற, விணை ாட்டு, மருதத்ுவம், 

உைவு, ப ைம், அறிவி ல், ததாழில்நுட்பம் என்று ஊடகவி லின் கிணைகை் 

விரிந்து பரந்து தசல்கின்றன. இணை தத்ாலும் தரவுகைாலும் 

வழிநடதத்ப்படும் புதி  ஊடகச ்சூழலில் எைி  மக்கைின் குரல்கை் ஏற்றம் 

தபறுவதற்கான எை்ைற்ற கதவுகை் திறந்திருக்கின்றன.  

இணை  தணலமுணறயினர ்தங்கை் திறன்கணைக் கை்டணட வும் அந்தத ்

திறன்கைில் நிபுைதத்ுவம் தபறவும் ஏதுவாக இந்தக் கல்வி அணமயும்.  

இந்தப் படிப்பின் மூலம், சமூகப் தபாறுப்பும் அறச ்சிந்தணனயும் தகாை்ட 

ஊடகப் பைிக்குத ்தகுதி வா ்ந்த ஆளுணமகணை உருவாக்குவணத 

தமிழ்நாடு அரசு யநாக்கமாகக் தகாை்டிருக்கிறது.  ஊடகவி லில் தாக்கம் 

தசலுத்தி  மூதத் தச ்தி ாைரக்ை் வகுப்புகணை நடத்துகிறாரக்ை். 

வாரந்யதாறும் கைப் ப ைங்களும் பயிற்சிப் பட்டணறகளும் 

இடம்தபறுகின்றன.  

எழுதத்ு, ஒைிப்படம், வீடிய ா, ததாணலக்காட்சி, சமூக ஊடகம், திறன்யபசி, 

ட்யரான் இதழி ல் உை்பட பல்யவறு ஊடகப் பிரிவுகைில் தக்க துணறசார ்

நிபுைரக்ை் வழி ாக மாைவரக்ை் திறன்கணைப் தபறுவாரக்ை். கடந்த இரு 

நூற்றாை்டுகைாக தமிழ்ச ்சமூகம் மக்கைாட்சிக்கும் தற்சாரப்ு 

இதழி லுக்குமான  சூழணல உருவாக்கிப் யபைி வைரப்்பணத மாைவரக்ை் 

உைரந்்துதகாை்வாரக்ை். தமிழரக்ை் என்ற முன்யனாடிச ்சமூகத்தின் மரபில், 

பன்முக இதழி ல் கல்வி அனுபவத்துடன் ஊடகப் பைிகளுக்கு 

ஆ த்தமாவாரக்ை்.  



 

படிப்பின் காலம் 

இது ஆறு மாத காலப் படிப்பு. திங்கை் கிழணம முதல் தவை்ைிக்கிழணம வணர 

வகுப்புகை் நணடதபறும். காணல 10 மைி முதல் பிற்பகல் 1 மைி வணர 

வகுப்புகை் இருக்கும். பிற்பகல் 2 மைி முதல் மாணல 5 மைி வணர 

தனித்திறன் தச ல்பாடுகை், பயிற்சிகை், வாசிப்பு, படம்பிடிதத்ல் முதலி ன 

இடம்தபறும். வாரம் ஒரு முணற கைப் ப ைம் ஏற்பாடு தச ் ப்படும். வாரம் 

ஒரு முணற பயிற்சிப் பட்டணற நடத்தப்படும்.  

கட்டைம்:  

கட்டைம் எதுவும் இல்ணல. முழுச ்தசலணவயும் தமிழ்நாடு அரயச ஏற்கிறது. 

தவைியூணரச ்யசரந்்தவரக்ை் தங்குமிடம், உைவு, ப ைச ்தசலணவ 

அவரக்யை பாரத்்துக்தகாை்ை யவை்டும்.  

தகுதி 

ஏயதனும் ஒரு பட்டப்படிப்பு 

வ து 

20 முதல் 25 வ து வணர. 

சான்றிதழ் 

தமிழ்நாடு அரசின் தமிழ்நாடு திறன் யமம்பாட்டுக் கழகமும் லய ாலா 

கல்லூரியும் இணைந்து இந்த ஊடகவி ல் படிப்புக்கான சான்றிதணழ 

வழங்குகின்றன. யதசி  திறன் யமம்பாட்டுக் கழகத்தின் ஊடக கவுன்சிலும் 

மாைவரக்ணை மதிப்பிடட்ு சான்றிதழ் வழங்கும்.  
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