
தமிழ்நாடு அரசு 
ஆறாம் வகுப்பு - தமிழ் 
விரரவு குறியீடுகள் 

(QR CODE LIST) 
வ. 
எண் 

பாடம் முகப்பு மதிப்பீடு 

1 இன்பத்தமிழ் 6ZKN6M 78KEZS 

 தமிழ்க்கும்மி 78UB2F 794743 

 வளர்தமிழ் 79035Q 79LY70 

 கனவு பலித்தது 79VU91 7A5QAN 

 தமிழ் எழுத்துகளின் வகக, 
ததொகக 

7AELCB 7ANHDY 

    

2 சிலப்பதிகொரம் 7AXDFL 7B79H9 

 கொணிநிலம் 7BG5IW 7BQ1KJ 

 சிறகின் ஓகச 7BYWM7 7C8SNU 

 கிழவனும் கடலும் 7CHNQH  

 முததலழுத்தும் சொர்தபழுத்தும் 7CRJS5  

 திருக்குறள் 7D1FTS 7DABVF 

    

3 அறிவியல் ஆத்திச்சூடி 7DJ7X3 7DT3YQ 

 அறிவியலொல் ஆள்வவொம்  7EBV31 

 கணியனின் நண்பன் 7EKR4N 7EUM6B 

 ஒளி பிறந்தது 7F4I7Y  

 தமொழி முதல், இறுதி 
எழுத்துகள் 

7N4A24 31NU2D 
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ரா.தாயமாதரன், அ.அ.அ.யம.நி.பள்ளி, கும்பயகா ம்       ரா.தாயமாதரன். அ.அ.அ.யம.நி.பள்ளி, கும்பயகா ம் 

DIKSHA APP –  VIA  QR CODE SCAN  
1. DIKSHA APPகயத் தரவிறக்கம் தசய்து நிறுவிக்தகொள்க 
2. இச்தசயலிகயத் திறக்கவும் 
3. தசயலியின் முகப்பின் வமல் வலப்பகுதியில் QRSCAN, 

SEARCH,SHARE இருக்கும்.  
4. QRSCAN தசய்யும் தபொத்தொகன அழுத்தி, திகரயில் 

வதொன்றும் வகமரொகவ  QR CODE இன் அருகில் 
தகொண்டு தசல்லவும். அது SCAN தசய்யும். 

5. திகரயில் வதொன்றம் உரலிகயச் ((LINK) தசொடுக்கவும். 
6. அதன் விளக்கப்பக்கத்திற்குச் தசன்று, தரவிறக்கம் 

(DOWNLOAD) தசய்யவும். 
7. பின் அக்கொதணொலிகயக் (PLAY) கொணவும்.  

DIKSHA APP / ONLINE –  VIA  DIAL BOX  
1. DIKSHA APPகயத் தரவிறக்கம் தசய்து நிறுவிக்தகொள்க 
2. தசயலியின் முகப்பின், வமல் வலப்பகுதியில் QRSCAN, 

SEARCH,SHARE இருக்கும்.  
3. SEARCH BOX வதர்ந்ததடுக்கவும். 
4. பொடத்தில் உள்ள QRSCANகீழ் உள்ள ஆறு குறியடீுககள 

SEARCH BOX ல்  தட்டச்சு தசய்து சமர்ப்பிக்கவும். 
5. திகரயில் வதொன்றம் உரலிகயச் ((LINK) தசொடுக்கவும். 
6. அதன் விளக்கப்பக்கத்திற்குச் தசன்று, தரவிறக்கம் 

(DOWNLOAD) தசய்யவும். 
7. பின் அக்கொதணொலிகயக் (PLAY) கொணவும்.  

CAM SCAN/ QR SCANNER – VIA QR CODE CAMERA  
1. CAM SCAN/ QR SCANNER APPகயத் தரவிறக்கம் தசய்து 

நிறுவிக்தகொள்க 
2. QRSCAN தசய்யும் தபொத்தொகன அழுத்தி, திகரயில் 

வதொன்றும் வகமரொகவ  QR CODE இன் அருகில் 
தகொண்டு தசல்லவும். அது SCAN தசய்யும். 

3. திகரயில் வதொன்றம் உரலிகயச் ((LINK) தசொடுக்கவும். 
4. அதன் விளக்கப்பக்கத்திற்குச் தசன்று, தரவிறக்கம் 

(DOWNLOAD) தசய்து, அக்கொதணொலிகயக் (PLAY) 
கொணவும். 

DIKSHA APP –  VIA  QR CODE SCAN  
1. DIKSHA APPகயத் தரவிறக்கம் தசய்து நிறுவிக்தகொள்க 
2. இச்தசயலிகயத் திறக்கவும் 
3. தசயலியின் முகப்பின் வமல் வலப்பகுதியில் QRSCAN, 

SEARCH,SHARE இருக்கும்.  
4. QRSCAN தசய்யும் தபொத்தொகன அழுத்தி, திகரயில் 

வதொன்றும் வகமரொகவ  QR CODE இன் அருகில் 
தகொண்டு தசல்லவும். அது SCAN தசய்யும். 

5. திகரயில் வதொன்றம் உரலிகயச் ((LINK) தசொடுக்கவும். 
6. அதன் விளக்கப்பக்கத்திற்குச் தசன்று, தரவிறக்கம் 

(DOWNLOAD) தசய்யவும். 
7. பின் அக்கொதணொலிகயக் (PLAY) கொணவும்.  

DIKSHA APP / ONLINE –  VIA  DIAL BOX  
1. DIKSHA APPகயத் தரவிறக்கம் தசய்து நிறுவிக்தகொள்க 
2. தசயலியின் முகப்பின், வமல் வலப்பகுதியில் QRSCAN, 

SEARCH,SHARE இருக்கும்.  
3. SEARCH BOX வதர்ந்ததடுக்கவும். 
4. பொடத்தில் உள்ள QRSCANகீழ் உள்ள ஆறு குறியடீுககள 

SEARCH BOX ல்  தட்டச்சு தசய்து சமர்ப்பிக்கவும். 
5. திகரயில் வதொன்றம் உரலிகயச் ((LINK) தசொடுக்கவும். 
6. அதன் விளக்கப்பக்கத்திற்குச் தசன்று, தரவிறக்கம் 

(DOWNLOAD) தசய்யவும். 
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