ஜிபி மாலுமி (GP Rating)

(இந்திய அரசின் கப்பல்துறை ப�ொது இயக்குனரால்
அங்கீகரிக்கப்பட்டது)
(முழுமையாக தங்கி படிக்கக்கூடியது)

பாடப்பிரிவின் அடிப்படை ந�ோக்கம்

வர்த்தகக் கப்பல்பணியை ஒரு த�ொழிலாகக் எடுத்துக்
க�ொள்ள விரும்புவ�ோருக்கு அறிவு, நடைமுறைத்
திறன்கள், பாதுகாப்பு நனவுநிலை மற்றும் செயல்திறன்
ஆகியவற்றை சமநிலைப்படுத்துவதற்கு முன்கடல்
பயிற்சிகளை வழங்குதல்.

பாடத்திட்டத்தில் உள்ளடங்கியவை

வயது வரம்பு

பயிற்சி ஆரம்ப நாளன்று
குறைந்தபட்ச வயது - 17.5 அதிகபட்ச வயது - 25
•

2. தனிப்பட்ட பாதுகாப்பு மற்றும் சமூகப்
ப�ொறுப்பு(PSSR)
3. தனிப்பட்ட உயிர் நுட்பங்கள்(PST)
4. அடிப்படை முதல் உதவி (EFA)

5. பாதுகாப்பான பாதுகாப்பு கடமைகளுடன்
பாதுகாவலர்கள் பாதுகாப்புப் பயிற்சி (STSDSD)

தகுதி

1. அரசு அங்கீகாரம் பெற்ற பத்தாம் வகுப்புப்
ப�ொதுத்தேர்வில் தேர்ச்சி விகிதம் 40% - ஆக
இருத்தல் வேண்டும். மேலும், கணிதம் மற்றும்
அறிவியல் பாடங்கள் உள்ளடங்கிருக்க வேண்டும்
மற்றும் ஆங்கிலப் பாடத்தில் குறைந்தபட்சம் 40%
மதிப்பெண்கள் பெற்றிருக்க வேண்டும்.
(அல்லது)

2. அரசு அங்கீகாரம் பெற்ற பன்னிரெண்டாம் வகுப்புப்
ப�ொதுத்தேர்வில் (ஏதேனும் ஒரு பாடப்பிரிவில்)
தேர்ச்சி விகிதம் 40% - ஆக இருத்தல் வேண்டும்.
மேலும், பத்தாம் வகுப்பில் கணிதம் மற்றும்
அறிவியல் பாடங்கள் உள்ளடங்கிருக்க வேண்டும்
மற்றும் ஆங்கிலப் பாடத்தில் குறைந்தபட்சம் 40%
மதிப்பெண்கள் பெற்றிருக்க வேண்டும்.
(அல்லது)

3. DVET-ஆல் அங்கீகரிக்கப்பட்ட ITI பாடப்பிரிவின்
இறுதியாண்டில் குறைந்தபட்சம் 40% மதிப்பெண்
இருத்தல் வேண்டும். மேலும், பத்தாம் வகுப்பு
அல்லது பன்னிரெண்டாம் வகுப்பு ஆங்கிலப்
பாடத்தில் 40% மதிப்பெண் பெற்றிருக்க வேண்டும்.

(Approved by Directorate General of
Shipping, Govt. of India, Mumbai)

மருத்துவத் தேவைகள்
•
•
•

அடிப்படைப் பாதுகாப்பு பயிற்சி வகுப்புகள்:

1. தீ தடுப்பு மற்றும் தீயணைப்பு(FPFF)

குறிப்பு: SC/ST மாணவர்களுக்கு அதிகபட்ச வயது
மேலும் 5 வருடம் நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது

General Purpose (GP) Rating

•

DGS விதிமுறைகளின்படி ஒவ்வொரு மாணவரும்
உடல் தகுதி பெற்றிருத்தல் வேண்டும்.

DGS-ஆல் அங்கீகரிக்கப்பட்ட மருத்துவரால் மட்டுமே
பரிச�ோதனை மேற்கொண்டிருக்க வேண்டும்.

த�ொலைந�ோக்கு பார்வை - உதவியற்ற 1.0 * (6/6)
சிறந்த கண் மற்றும் 0.67 * (6/9) மற்ற கண்;
மற்றும் சாதாரண வண்ண பார்வை Ishihara
விளக்கப்படம் மூலம் ச�ோதனை செய்யப்படும்.

மாணவர்களுக்கு நிறப் பார்வையின்மைய�ோ
அல்லது இரவுநேரப் பார்வையின்மைய�ோ இருத்தல்
கூடாது.

கால அளவு: 25 வாரங்கள்
வகுப்பு கால விகிதம்
•

வருடத்திற்கு 2 பிரிவுகளாக நடத்தப்படும். (ஜனவரி
மற்றும் ஜீலை)

சேர்க்கை செயல்முறை
•

www.rlins.edu.in என்கிற எங்கள் வலைதளத்தைப்
பார்க்கவும்.

முக்கிய அம்சங்கள்
•

இந்தியாவின் பிரதான கடல் பயிற்சி நிறுவனம்.

•

IR Class மூலம் ISO தரச்சான்றிதழ் பெற்ற
நிறுவனம் (ISO 9001:2015)

•

•

•
•
•
•
•
•

பல ஆண்டுகளாக கடற்பயிற்சியில் முன் அனுபவம்.

நடைமுறை பயிற்சிக்கு வளாகத்தில் அமைந்திருக்கும்
(Ship-in-Campus) டி.எஸ்.மீனாட்சி எனும்
முழுமையான கப்பல் மூலம் பயிற்சி
வழங்கப்படுகிறது.
பயிற்சி செய்வதற்க்காக முழு பணி இயந்திரத்துடன்
கூடிய மாதிரி அறை (Simulators)
Semi – Olympic அளவிலான நீச்சல் குளம்
அதிநவீன உடற்பயிற்சிக் கூடம் (Gym)

தனிநபர் அறையுடன் கூடிய விடுதி வசதி

ஊட்டச்சத்து மற்றும் சீரான சைவ உணவு
Wi-Fi வசதியுடன் கூடிய விடுதி
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