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1)வேலைோய்ப்பு நிறுேனங்கள் எப்படி உருோனது? ஏதற்காக 
உருோனது? 

                                          
                                       
                                             
                          .            
                             . 
  

2)வேலைோய்ப்பு நிறுேனங்கள் அரசிடம் முலையான அனுமதி 
பபறுகின்ைதா? 

 

                         பதிவுபபற்றதாக இருக்க 
வேண்டும்.                                            
         . 
  

3)இலைஞர்கள் வேலைோய்ப்பு நிறுேனம் வதடிேரக்காரணம் என்ன?  

          ,                              
                                               
                                          
                                         
         :-               ,               
                                            
                                            
                                     . 



  

 4)படிக்கும் கல்லூரிகைில் அலனேருக்கும் ேைாக வேலைோய்ப்பு 
முகாம் என்று நிலைய கல்லூரி நிறுேனங்கள் கூைிேருகிைது. 
அப்படியானல் படிக்கும் காைத்திவை அவனக மாணே, மாணேிகள் 
வேலை பபற்றுேிடுகின்ைார்கைா? 

 

                                     
                                      
                                         
                                                 
                                        
                                       
                                      . 

                                          
                                               
                                                 
                                          
                                       
                                    . 
 
 5)கல்லூரி ேைாக வேலைோய்ப்பு வநர்முக வதர்ேில் மாணேர்கள் 
பைர் வதர்வு பசய்யப்படாமல் வபாக காரணம் என்ன? 

 

 படித்து முடித்த இலைஞர்கள் வேலைக்காக கம்பபனி 
கம்பபனியாக ஏைி இைங்கிய காைம்     , நிறுேனங்கள் கல்லூரியில் 
படித்துக் பகாண்டிருக்கின்ை  மாணேர்கலை    க்கி பலடபயடுத்து 
ேந்து வேலைலயக் பகாடுக்கக் காத்திருக்கின்ை காைம் இது.  

 

 அப்படி   டி ேந்து காம்பஸ் இன்டர்ேியூ நடத்தி, வேலைலயக் 
பகாடுக்கும்    து, மாணேர்கைிடம் அேர்கள் ஏராைமான தகுதிகலை 
எதிர்பார்க்கிைார்கள்.  

 



 ஐ.டி துலைக்காக நடத்தப்படுகின்ை காம்பஸ் இன்டர்ேியூேில் 
பெயிப்பலதப் பற்ைி பதரிந்து பகாள்ேதற்கு முன் ஒரு கலதலயக் 
வகளுங்கள்... 
 

ஒரு மந்திரோதி கலத இது.                        

 

இந்தக் கலதயில்  ேருகின்ை ஒரு மந்திரோதியின் உயிர் எங்கு 
இருக்கிைது என்று    ல்ேதற்கு கலத இப்படி நீண்டு பகாண்டு 
  ல்லும்... 
 

மந்திரோதியின் உயிர் எங்கிருக்கும்? 

ஒரு கிைி கிட்ட... 
அந்த கிைி எங்கிருக்கும்? 

பதாலை தூரத்தில்... 
அங்க    கணும்னா எப்படிப்    கணும்? 

ஏழு மலை தாண்டி... 
ஓ! அப்புைம்? 

ஏழு கடல் தாண்டி... 
ஓ! அப்புைம்? 

ஏழு காடு தாண்டி... 
ஓ! அப்புைம்? 

ஏழு ேடீு தாண்டி... 
ஓ! அப்புைம்? 

ஏழாேது ேடீ்டுக்குள்ை ஏழு குைம் இருக்கும்... 
ஓ! அப்புைம்? 

ஏழாேது குைத்தில் ஒரு தாமலர பூத்திருக்கும்... 
ஓ! அப்புைம்? 

அதில் ஒரு கிைி உட்கார்ந்திருக்கும்... 
ஓ! அப்புைம்? 

அந்த கிைிகிட்ட தான் மந்திரோதி   ட உயிர் இருக்கும்.                                                                                     



இப்படி ஏழு கடல், ஏழு மலை தாண்டி மந்திரோதியின் உயிலரக் 
கண்டைிேது    ை தான், காம்பஸ் இன்டர்ேியூேில் பேற்ைி 
பபறுேதற்கு பை நிலைகலைத் தாண்டி முன்  ை வேண்டியிருக்கும். 
 

 ஏ  னும் ஒரு நிலையில் தேைினால், அவ்ேைவு தான், மீண்டும் 
வேறு நிறுேனத்தின் இன்டர்ேியூேில் கைந்து பகாண்டு, திரும்பவும் 
இன்டர்ேியூேின் முதல் நிலையில் இருந்து பதாடங்க வேண்டும்.  

 

 காம்பஸ் இன்டர்ேியூேில் பெயிப்பதற்கு, எழுத்துத்   ர்வு, குழு 
ேிோதம், பதாழில்நுட்பத்   ர்வு, எச்.ஆர் இன்டர்ேியூ என்று பை 
நிலைகலைத் தாண்டி ேர வேண்டியிருக்கும். இதற்கு ஆங்கிைத்தில் 
உலரயாடுகின்ை திைலம, கணிதத்தில் ஆழ்ந்த புைலம, பு   கிராம் 
எழுத உதவுகின்ை ைாெிகல் திங்கிங், ேித்தியா மாக சிந்திக்கும் 
திைனான   ட்ரல் திங்கிங்    ன்ைேற்ைில் அதீத ஈடுபாடு இருக்க 
வேண்டும். இேற்றுடன் அதிமுக்கியமாக தன்னம்பிக்லக அேசியம் 
  லே. 
 

                                       
                           . 
  

6)வபாைி வேலைோய்ப்பு நிறுேன அதிபர்களுக்கு இந்திய தண்டலன 
சட்டம் தண்டலன பபை ேழி பசய்கிைதா? 

 
                         .                   . 
  

7)பமன்பபாருள் துலை நிறுேனங்கள் மற்றும் ேன்பபாருள் துலை 
நிறுேனங்கள் தங்கள் நிறுேனத்திற்க்கு வதலேயான ஆட்கலை 
வநரிலடயாக வதர்வு பசய்கிைதா? அல்ைது வேலைோய்ப்பு ஏற்படுத்தி 
பகாடுக்கும் நிறுேனம் மூைமாகவே வேலையாட்கலை பபற்றுக் 
பகாள்கிைதா? 

                                    , 
                                         
          .                                 



                                                
                                    
                                        
                                      
            . 

 

8)பபரிய நிறுேனங்கள் வேலைோய்ப்பு ஏற்படுத்தி பகாடுக்கும் 
ஏபென்டுகலை பயன்படுத்துேதால் பபரிய நிறுேனத்துக்கு என்ன 
ைாபம்?  

                                        
                                  ,       
                                ,         
       ,            ,                       
                                            
                                       
                                   . 
           ,                                  
                                            
               ,                            
                                  . 
 

  

9)வேலைோய்ப்பு நிறுேனத்லத வதடி பசல்லும் அலனத்து 
பயனர்களும் பயன் அலடந்துேிடுகிைார்கைா? 

                                            
                                          
                                          
                                   
                                           
                                            
                                        . 
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