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gpuRhpf;FkhW md;g[ld; ntz;Lfpnwd;. 

தமிழ்ாடு வயாண்மநப் ல்கமக்கமகத்தில் கல்வி உதவித்ததாமக 
யமங்கும் விமா 

வகாமய தமிழ்ாடு வயாண்மந ல்கமக்கமகத்தில் யிலும் தாருாதாபத்தில் பின் 

தங்கின நாணயர்களுக்கு முகயரி அக்கட்டமயின் மூம் கல்வி உதவித்ததாமக யமங்கும் 

விமா மடதற்து . இவ்விமாமய தமிழ்ாடு வயாண்மந ல்கமக்கமகத்தின் துமணவயந்தர் 

முமயர் V. கீதாட்சுமி துயக்கி மயத் தார். முமயர் N.தயங்கவடசமனிச்சாமி, முதன்மநனர் 

(வயாண்மந), வயாண்மந கல்லூரி நற்றும் ஆபாய்ச்சி நிமனம் யபவயற்புமப யமங்கி 

நாணயர்களின் னுக்காகவும் , எதிர்காத்திற்காகவும் ல்வயறு த்திட்ட ணிகம  

ல்கமக்கமக கல்வி உதவி ததாமக யழிகாட்டு மநனத்தின் மூம் தசய்து யருகிது என்ார். 

ல்கமக்கமகத்தின் துமணவயந்தர் முமயர் V. கீதாட்சுமி தது துயக்கவுமபயில் 

உதவித்ததாமக என்து உனர்கல்விமன ததாடர்ந்து டித்து னன்த தாருாதாபத்தில் பின் 

தங்கின குறிப்ாக தகாவபாா தருந்ததாற்றில் தற்வாமப இமந்த நாணயர்களுக்கு 

யமங்கப்டுகிது என்று  கூறிார்.  கல்லூரியில் யிலும் ான்கு ஆண்டுகளுக்கும் கல்வி நற்றும் 

விடுதி கட்டணம் முழுயதுநாக வதர்வு தசய்ய்னப்ட்ட நாணயர்களுக்கு யமங்கப்டும்.  இது 

நாணயர்கள் தங்கம வநம்டுத்திக் தகாள்வும் , உனர் கல்வி மூம் தங்கள் யாழ்வில் 

முன்வற்ம் அமடனவும் யழியகுக்கிது என்ார்.  

 

 



இந்த கல்வி உதவித்ததாமகயிம பாசி சீட்ஸ் நிறுயத்தின் நிர்யாக இனக்குர்  

திரு. பாவேந்திபன் பாநசாமி அயர்கள் யமங்கிார் . அயர் நாணயர்களுக்கு யமங்கின சிப்புமபயில் 

கல்வி உதவித்ததாமக தரும்நாணயர்கள் , பின்ாளில் உனர் தவிகளில் வசர்ந்து , உதவி 

வதமயப்டும் நாணயர்களுக்கு உதவி , ல் யழிகாட்டிகாக விங்க வயண்டும் என்று 

கூறிார்.  

தசன்மயிலுள் முகயரி அக்கட்டமயின் நிறுயர் திரு . பவநஷ் தது 

சிப்புமபயில் முகயரி அக்கட்டம என்து ஒரு  குடும்ம் வா 2002-ம் ஆண்டு முதல் 

தசனல்ட்டு யருகிது . இதில் 650 நாணயர்களுக்கு கல்வி உதவித்ததாமகமன ல்வயறு 

ஆதபயார்கள் மூம் முகயரி அக்கட்டம யமங்குகிது . கல்வி உதவித்ததாமக தற் 

நாணயர்கள் ர் இன்று உனர்ந்த தவிகளில் சிப்ாக ணினாற்றி யருகின்ர் என்ார்.  

இவ்விமாவில் ல்கம க்கமகத்தின் தியார் முமயர் R.தமிழ்வயந்தன், 

இமணதியார்கள் முமயர் S.வின்தசன்ட், முமயர் S.முத்துசாமி நற்றும் வத ர்வு 

கட்டுப்ாட்டு அதிகாரி V.ாசுப்பிபநணி, கல்வி உத வித்ததாமக வாடல் அதிகாரி  

முமயர் P.G கவிதா, முகயரி அக்கட்டமயின் அங்காயர் திரு . தயற்றிவயல் நற்றும் 

ல்கமக்கமக அலுயர்கள் ஆகிவனார் கந்து தகாண்டர். 

இந்த விமாவில் தமிழ்ாடு வயாண்மந ல்கமக்கமகத்தின் கீழ் இனங்கி யரும் உறுப்பு 

கல்லூரிகள் நற்றும் இமணப்பு கல்லூரிகமச் வசர்ந்த திமந்து நாணய நாணவிகளுக்கு 

உதவித்ததாமக சான்றிதழ் யமங்கப்ட்டது. 
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