
 

 
Department of Physics , DG Vaishnav College, 

Arumbakkam, Chennai-600106 
1. எனக்கு பள்ரி ஆசிரிய, கல்லூரி ஆசிரியாக விருப்பம். 

முடியுா ? 

கட்டனநாக முடிமம். தபம் யாய்ந்த ஆசிரினர்கலக்கா ததவய 
ப்தாதும் அதிகம். கற்ித்தல் நிக உன்தநா என்று.  

a. B.Sc அல்து M.Sc. Physics முடித்தின் B.Ed. னின்று 
ள்ிகில் இப்ணினில் தசபாம்.  

b. M.Sc. Physics இபண்டாம் ஆண்டு இறுதினிததன UGC CSIR 
NET னும் அபசு டத்தும் கல்லூரி ஆசிரினர் தகுதித் ததர்வு 

ழுதி அபசுப்ணினில் தசபாம். இத்ததர்யிற்கா அிவு M.Sc. 
ாடத்திததன உள்து. ததவயனா Reference புத்தகங்கலம்  
ம்  Libraryனிததன கிவடக்கும்.  

c. ஆசிரினபாக யிரும்ிால், M.Sc. Physics (General)- ம் 

கல்லூரினில் இருப்து தா டிப்தத நிகவும் சிந்தது. M.Sc. 
Specialisation (Degrees looks fancy sometimes!!??) சசய்துயிட்டால், 
ி துவனின் கதவுகள் மூடப்டும். தயவ யாய்ப்பு 
குவந்துயிடும். தநலும், ல்தயறு கல்லூரி, ள்ி ஆசிரினர் 

ணிக்கு ( Because you need to teach all courses in Physics- 
say Nuclear, Material Sciences, Crystallography, Electronics,..) 
M.Sc. Physics is necessary. Keep your venues open, later you 
can specialize in Research! 



d. தநலும், M.Phil. டிக்க  ிவத்தால் தநலும் சிக்க 
யாய்ப்புண்டு. ல்தயறு தினார் கல்லூரிகிலும், 
ஆசிரினப்ணினில் அநபாம். சாினினல் கல்லூரிகிலும் 
ஆசிரினபாக ஆகாம்.  

e. ல்யற்ிற்கும், ஆழ்ந்த ாட அிவும், ல் Lab exposure, 
ததவயனா புத்தகங்கள் உள் Library, Internet னன்டுத்தும் 
அிவு, இயற்வப் ற்ி டுத்துக்கூறும் ஆசிரினர்கலம் ததவய. 

f. நாற்றுத்திாிகின் ததவயகள் ற்ின யிமிப்புணர்யால், 
இன்று அயர்கலக்குப் ாடம் டத்த ல்தயறு ிவகில் 
ல்தயறு ிியில் ஆசிரினர்கள் ததவயப்டுகிார்கள். அதற்கா 

 Institutes, Chennai நற்றும் Mysoreல் உள்து. 
   

 

2. IITில் படிக்க வவண்டும் என்பது என் கனவு. முடியுா ? 
 
ன் முடினாது?  

B.Sc. Physics முடித்தின் IITJAM, JEST Exam ழுதி தனார் 

சசய்துசகாள்தயண்டும். இன்று இதற்கா syllabus, previous year 
question papers internetல் உள்து. B.Sc.னில் சசால்ித்தரும் 
ாடத்வத முவனாக டித்தத தாதும். யடீ்டில் அவதவயத்து 

Problems workout சசய்தல் முடினாதது இல்வ. 

தநலும், IIT Madras Physics Department  ட்த்தும் எரு யாப 

Workshopல் கந்து சகாள் ம் கல்லூரினிிருந்து யருடா யருடம் 
நாணய நாணயினர் ததர்யாகிபார்கள். தங்கும் நற்றும் உணவு 

IITMadras ார்த்துக்சகாள்லம். எரு யாபம் முழு தபமும் அயர்கள் 

Lab நற்றும் ி யசதிகவ ீங்கள் னன்டுத்திக்சகாள் முடிமம். 
 



M.Sc. Physics முடித்தின் GATE, JEST Exam ழுதி Ph.D சசய்ன 

ங்கள் யாழ்துக்கள். இதற்கா  புத்தகங்கள் ம் Libraryனில் 
உள்து.  

 
Libraryனில் free internet யசதி உள்து. ததர்வுக்கு தனார் 

சசய்துசகாள் புத்தகங்கலம், னங்கவப் தாக்க Department 
teachersம் உள்தாம். தபத்வத முவனாக னன்டுத்தி, உவமப்து 
உன் வகனில்! 
 

உன்ால் முடிமம் ம்பு!  

3. B.Sc. Physics படித்த பின், MCA அல்யது MBA வசமுடியுா ? 
தாபாநாக முடிமம்! தவடதனதும் இல்வ!! 
 

4. Nanotechnologyதான் அடுத்து உயயக ஆரப்வபாகிமது என என் ாா 

சசால்கிமாவ, Physics படித்து என்ன பன்? 

உன் நாநா சசால்யது முழுக்க உன்வநதன. Physicsன் எரு 

குமந்வததான் Nanotechnology.  ம் கல்லூரி M.Sc.Physics 
ாடத்திததன Nanotechnology எரு குதினாக யரும்.  

B.Sc.Physics முடித்த ின் ததவயப்ட்டால் M.Sc.Nanotechnology 
டிக்காம். சிந்தது ன் ன்ால், M.Sc.Physics முடித்தின், 
அப்தாது இருக்கும் உங்கள் ந ிவக்கு ற், யிருப்த்திற்கு ற், 
Indiaயிதா, abroadனிதா Nanotechnologyனில் Research சசய்னாம். 
 
 
 



5. எனக்கு Biology அல்யது Medicine  படிக்க ஆயச. XIIத்தில் mark 
கியைக்கவில்யய. B.Sc. Physics படித்தபின் M.B.B.S. படிக்கட்டுா ? 

Physics இல்ாநல் துவும் இல்வ.  

B.Sc.Physics டித்தின் M.Sc.Medical Physics, Anna University நற்றும் 
Kanchipuram Anna Cancer Instituteல் உள்து. இன்று நருத்துய 

உகம் னன்டுத்தும் ல்ா instrumentsம் Physics டித்ததார் 
உதயினால் யந்ததத! ீமம் ாவ உனிர் காக்கும் என்வ 
கண்டுிடிக்காம்! 

தநலும் Radiology training B.Sc.Physics டித்தயர்கலக்கு Adyar 
Cancer Instituteல் உள்து. அதில் தசர்ந்தும் உனிர் காக்க உதயி 
புரினாம். 

M.Sc.BioPhysics Madras Universityனில் உள்து. B.Sc. Physics 
டித்தின் அங்கு தசபாம். 
M.Sc .Bioinformatics, M.Sc. Environmental Sciences தான்யற்ில் 

உங்கள் யிருப்நா துவவன choose சசய்னாம். 
Mysoreல் உள் All India Institute of Speech and Hearing Instituteல் 

 speech, audiology சம்ந்தப்ட்ட courseகள் உள். 

ீங்கள் Bio-crystallographist, Evinronmental Scientist, radiologist  

(எவ்சயாரு நருத்துயநவனிலும்  radiologist  அயசினம்). 

DNA moleculeன் யடியத்வத Xray மூம் கண்டுிடித்தது Dorothy னும் 
எரு Physicist, சதரிமநா? 

You know, you can take up research in Science or technology and 

you can help doctors!  

Who is the brain behind MRI scan, radiology reports, CT scans, non-

invasive surgeries you think? Physicists! 

 
 



6. என்னுயை School friend M.Sc.Integrated Course (five years) 

வசர்ந்திருக்கிமாள். Am I missing something by joining B.Sc? 
உங்கள் ததாமிக்கு ன் யாழ்த்துக்கள். ஆால், ீங்கள் வதமம் 

இமக்கயில்வ. சசால்ப்தாால், smartஆக safe pathல் ீங்கள் 
சசல்கிரீ்கள். ள்ிவன நட்டுதந தாண்டிமள் இந்த யனதில், 

வகனில் உள் media மூம் கிவடக்கும்  limited informationக் 
சகாண்டு five year course தசருயது riskதான். 
சசால்ப்தாால், ீங்கள் இருயருதந அதத டிப்வதான் 

டிக்கப்தாகிரீ்கள். Syllabus compare சசய்மங்கள். ீங்கள் 3 years 
டித்து, ின் தனாசித்து நீண்டும் சதாடபப்சாகிரீ்கள், அவ்யவுதான். 
3 years  கமித்து, உங்கலவடன exposure அதிகநாக இருக்கும், 
சரினாக  சிந்தித்து , உங்கள் நதிற்கும், அன்வன சூமலுக்கும் 
ற்ாற்தா ிதாநாக சதியாய் முடிசயடுக்காம். 

ததவயப்ட்டால் தயறு ாவதனிலும் னிக்காம்! You have a 
chance to diversify. While, by taking a five year integrated course, 
you friend has actually narrowed down her options!! 
So you are smarter! 
 

7. துப்பமியும் துயமக்கு B.Sc.Physics வதயவா? 

B.Sc.Physics டித்தால் M.Sc.Forensic Sciences டிக்க ீங்கள் 

தகுதினாயதப! இது Madras University தசர்ந்த எரு துவ. 

தநலும் Mysore Uiversityனின் PG Diploma in Forensic Speech 
Sciences & Technologyனில் தசர்ந்து துப்ரிமம் துவ யல்லுபாக 
ீங்கள் யம் யபாம். 

 
 



8. என்னுயை cousin  இன்று HR fieldல் சபண்களுக்கு அதிக வாய்ப்பு 

உள்ரதாக சசால்கிமாள். B.Sc. Physics  படிப்பதால் Science field 
என்று எனக்கு Chance குயமந்துவிடுா? 
உன் cousin சசால்யது தா இன்று HR fieldல் சண்கலக்கு அதிக 

யாய்ப்பு உள்து. ீ MA HRM, MBA (HR) MA Socialwork (HR 
specialization)  வத தயண்டுநாாலும் டிக்காம். ம் 

கல்லூரினிததன இவய உள். இதில் தசப Common Entrance Test 
உள்து. III year B.Sc.  டிக்கும் தாதத Entrance ழுத தயண்டும், 

நற்டி, ல்ா Degreeமம் என்றுதான். 

Physics டிக்கும் தாது, analytical skills  அதிகநாயதால், கணக்குகவ 
ன்ாய் தாடமுடிமம். 
 ம் கல்லூரினில், I year B.Sc. Physics டிக்கும் தாதத, Quantitative 
Aptitude எரு paperஆக உள்து. Entrance examக்கு தனார் 
சசய்துசகாள் இது உதவும். 

 training institutes Collegeக்கு யந்து, உங்கிடம் இவதப் ற்ி 
தசும்தாது, ிதாய் ஆகும். 
 

 
9. எனக்கு Engineeringல் சாதிக்க ஆயச. என் parentsக்காக, B.Sc./ 

M.Sc.Physics வசர்கிவமன்!! 

M.Sc.Physics முடித்த ிகு, GATE EXAM ழுதி  துவகில் M.E 
/M.Tech தசபாம்.  
B.Sc./ M.Sc.Physics டிக்கும் தாதத, Engineering concepts யற்வ 
கற்றுக்சகாள்யாய். Internetல் னித்து  Design competitions, 
Robotics join சசய்யதன் மூம், Physics அியால் யற்வ 
சாதிக்காம். 
முனற்சிமம், உவமப்பும், ததடலும் ததவய!! 



 

10. Armyல் வசர்ந்து நாட்டிற்கு வசயவ சசய் எனக்கு ஆயச. Lab work 
இருந்தால் NCCில் வசமுடியுா? 
Congrats!  
B.Sc.Physics students ர் யருடா யருடம் NCCனில் தசர்ந்து தசவய 

சசய்கிார்கள். Time Management சதரிந்தால், ல்ாம் முடிமம். B.Sc 
and M.Sc. Physics முடித்தயர்கலக்கு  தயவ யாய்ப்புகவ 

Indian Army, Navy, Airforce தருகிது. அந்த advertisements 
websiteலும், Daily Newpapers, Employment News ஆகினயற்ில் 

ார்த்து apply சசய்னதயண்டும். 
 

11. B.Sc. Physics studentsக்கு campus recruitment இருக்கா? 

Yes, campus recruitment இருக்கு. Consistent performance முக்கினம். 
B.Sc.Physics students 3 years ர் WIPRO, Ashok Leyland, CTS, 
TCS, SEVRONN India  companies place ஆகினிருக்காங்க. 
College placement cell  companiesஏட coordinate சசய்து 

placementஅ ாத்துப்ாங்க.  
 

12. என்வனாை colleague தன் daughterஅ Engineering XXLakhs சகாடுத்து 

கூை ECR தாண்டி பாதி constructionஆன Engineering Collegeய 

வசர்த்திருக்காங்க. இங்க ஏன் fees குயமவா இருக்கு? 

ஏவ்சயாருத்தரும், தங்கலக்கு கிவடக்கும் information, அனுயம், 
கவு, னம், திர்ார்ப்புகள், சூழ்ிவகள் இயற்வ வயத்துதான் 
முடிவுசசய்கிார்கள். அயபயர் முடிவு அயபயர்க்கு சரி, அல்து 
ற்து. 

இந்த College எரு Govt. aided College. தநலும் தான் தசர்த்தயற்வ 

கல்யிக்காக தந்துள் சரினயர்கள் துயங்கின College. தக்சக தி 



ாபம்ரினம் சகாண்ட, ல் குடிநக்கவ உருயாக்கும் ணிசசய்மம் 

எரு College. 
Fees அதிகம் யாங்கும் College  சிந்ததாக இருக்கதயண்டின 

அயசினம் கிவடனாது. அனுயம் உள் teachers, ல் lab, library, 
good environment ததவய. Teachers approachable and 
knowledgeableஆ , updatedஆ, techno-friendlyஆ இருப்து உங்க 
ிள்வனின் திர்காத்துக்கு முக்கினம். எரு சி கல்லூரிகில், 

இன்ிக்கு இருக்கும் teachers  ாவக்கு இருக்கநாட்டாங்க. Teacher 
attrition rate அதிகம் இருப்து டிக்கும் studentsக்கு ல்தில்வ.  
 
Parents காத்தித Campus recruitment இல்ாத்தா சிர் தயவ 
ததடி அவஞ்சிருக்காம். ஆா அதுக்காக ன் யிவமம் தருயது 

தனாசிக்கதயண்டினது. Parents காத்தயிட இன்ிக்கு தாட்டி அதிகம், 

opportunitiesம் அதிகம். தயவ யாய்ப்புகலம் அதிகம். ம்தநாட 
னத்வத வயத்து ாம் டுக்கும் முடிவுகள் சரினாக இருக்குநா? 
அதுவும், குமந்வதகின் யாழ்யினல் முடிவுகவ னத்தால் டுப்தா? 
 

இன்ிக்கு B.Sc., M.Sc. Physics டித்த studentsக்கு யாய்ப்புகள் 
அதிகம்.  

Self-confidence இருக்கும், internet-savvyனாக, spoken skills, 
comprehending skills, analytical ability இருக்கும், தக்கு தயண்டினவத 
அிந்து, ததடும், அதற்காக சரினா ாவதனில் யிடாது உவமக்கும் 

யரும் தநத யருயது ிச்சனம். ல்தாருக்கும் College 
தசரும்தாதத ல்ா skillsம் வயத்துக்சகாண்டு தசருயதில்வ. 
டிக்கும் தாதத இவதமம் தசர்த்தத னில்கிார்கள். அத்தவகனயற்வ 
தபக்கூடின Institutionில் ிள்வகவ தசர்ப்து நட்டுதந சிந்தது. 

 

13. “ Mam, I found one of the Colleges offering a paper on say, 
NanoScience and Research for you(???) or Plasma Physics in daily 



Life(!!!) or they give specialization in Nanotube formation or NASA and 
Cosmology, …….I went thro’ their syllabus, it’s mind boggling mam. For 
this paper sake I am seeking admission for M.Sc. there Mam, ’coz 
am interested in Nanocarbons”. 
Am sorry, my dear Physics graduate. I have no comments! 
Dear students who seek admission to M.Sc (or B.Sc), pls do not 
carried away.  
தனாசிமங்கள்!  தசா சடக்ாஜி ற்ின எரு முன்னுவபவன 

யமங்காதந எமின தசா lab  ம் ஊரில் இன்வன ிவனில் 

சாதாபண கல்லூரினில் வயத்தல் சாத்தினநா? University levelல் 
முடிமதந எமின கல்லூரி அயில் வ்யவு தூபம் முடிமம்? இந்தக் 

கல்லூரி த்தவ ஆண்டுகாய் M.Sc. Physics யமங்குகிது ?  

யார்த்வதகவ நட்டுதந ம் தயண்டாம். எரு கல்லூரினின் output 
ன் ன்று ாருங்கள். உங்கள் teachers, Seniors, அந்த College 
passed out students (அதுதான் facebook இருக்தக!)  தசுங்கள். 

நீண்டும் தனாசிமங்கள்! தனாசித்து முடிசயடுங்கள்!! 
 
Actualஆ B.Sc டிக்கும் தாதத M.Sc. ற்ி அசுங்கள். 
அதற்காகத்தான், intercollegiate events, boss! 
If you are interested in mind boggling things, choose the right 
institute that really offers that course, in India or abroad.Physics 
offers an interesting platter to you! Enjoy it! 
 

Compiled by Dr. D.UTHRA, Head, Dept.of Physics, DG Vaishnav College, Chennai. 


