
ஜமா� �ஹ�ம� க��� ��னா� மாணவ�க� ச�க�தி�� 

சி�க��� அைம�ச� லார�� ேவா� பாரா�� 

  

தி��சி ஜமா� �ஹ�ம� க��� ��னா� மாணவ�க� ச�க� (சி�க��� கிைள), ெச�ற 

சன��கிழைம 27-06-2015அ�� சி�க��� ெப��ல� ப�ள�வாசலி� ேநா�� திற�� ம��� 

சமய இன ந�லிண�க நிக��சிைய நட�திய�. சி�க���� ஒ��ைம, சமய ம��� இன 

ந�லிண�க�ைத� பைறசா�றிய இ�நிக��சிய��, சிற�� வ���தினராக 

கலாசார, ச�க, இைளய� ஆகிய �ைறக��கான மா��மி� அைம�ச� தி� லார�� ேவா� 

கல�� ெகா�டா�.“ஜமா� �ஹ�ம� க��� மாணவ�கைள� ேபா�ற 

க�வ�யாள�க��, பண�யாள�க� ஒ�ெவா�வ�� சி�க���� வள��சி��� ப�கள��� 

ெச�ய ேவ���. திற� சா��த ெதா��ழிய�தி� ஈ�பட அதிக அளவ�� சி�க��ர�க� 

��வர ேவ���. ரமலா� மாத�தி� ம��ம�லாம�, ஆ�� ��வ�� இ�ச�க� 

ப�ேவ� ச�க�பண�யா�றி வ�கிற�. சி�டா�ட� இைண�� ப��த�கிய 

மாணவ�க��கான இலவச கண�த� ப�டைறகைள இ�ச�க� நட�திய� 

பாரா�����ய�. இ�ேபா�ற ேநா�� திற��� நிக��சிகளா�, ந� ச�க உற�க� 

ேம�ப��, நா� அைனவ�� ஒ��ப�ட பலஇன ச�கமாக� ெதாட��� 

திகழ��கிற�” எ�� �றி�ப��டா� அைம�ச� தி� லார�� ேவா�. 
  
ேநா��� ெப�நாைள� ெகா�டா�வத�காக, சி�க�����ள ஜாமியா �ழ�ைதக� 

இ�ல�தி� வசி���, 68ஆதரவ�ற� �ழ�ைதக��� இலவச� ��தாைடகைள இ�ச�க� 

வழ�கிய�. இ�ேபா�ற ந�பண�க� பாரா�����ய� எ�றா� அைம�ச�. 
  
வரேவ��ைர வழ�கிய ச�க�தி� தைலவ� கண�கா�வாள� �ைனவ� ஹாஜி 

�ஹி�ய�த�� அ��� காத�,“சி�க��� எதி�ேநா��� சவா�கைள��, மிர�ட�கைள�� 

இைளய�க��� எ����ெசா�லி, சி�க���� பா�கா�ப����, அைமதி��� நா� 

ஒ�ெவா�வ�� ந� கடைமைய� ெச�ய ேவ���” எ�� ேக���ெகா�டா�. 
  
எ�.இ.எ�. (MES) ��ம�தி� தைலைம நி�வாகி அ�ஹா� எ�. எ�. அ��� 

ஜ��, அைம�ச��� ெபா�னாைட� ேபா��தி ெகௗரவ��தா�. தமிழ� ேபரைவய�� தைலவ� 

டா�ட� ஆ�. ேதேவ�திர� அைம�ச��� நிைன��ப�� வழ�கினா�. ச�க�தி� ெசயலைவ 

உ��ப�ன� கண�த� ேபராசி�ய� ஹாஜி அமா��லா நிக��சிைய வழிநட�தினா�. ச�க�தி� 

ெசயலைவ உ��ப�ன� ஜனா� ஃப�� �ஹ�ம� இைற வசன�கைள ஓதினா�. ச�க�தி� 

ெசயலைவ உ��ப�ன� ஜனா� அ��� நஜ�� ந�றி�ைர �றினா�. சி�க��� ெப��ல� 

ப�ள�வாசலி� இமா� ஹாப�� ெமௗலவ� க�� அ�ம� ஹசன� ேநா�ப�� மா��கைள 

எ���ைர�தா�. 
  
சி�டா, ஜாமியா சி�க���, இ�திய ��லி� ேபரைவ, ந�பண�� ேபரைவ, வள�தமி� 

இய�க�, தமிழ� ேபரைவ, தமி� ெமாழி ப�பா��� கழக�, சி�ைக தமி� ச�க�, சி�க��� 

கைடயந��� ��லி� ��, சி�க��� ெத�காசி ��லி� நலனப�வ���தி ச�க�, ஐ�கிய 

இ�திய ��லி� ச�க�, தமிழ� ேபரைவ ப�ேனா��� ���ற�� கழக�, தமி� ப��ம�ற� 

கைல� கழக�, நா�� ச�க�, காய�ப��ன நலஅப�வ���தி ச�க�, ����ேப�ைட 

ச�க�, ��தாந��� ச�க�, ெபாத��� ச�க�, ேதா����ைற ��லி� ச�க�,  ம��� பல 

ச�க அைம��கள�லி��� ச�க� தைலவ�க��, ச�க� ப�ர�க�க��, ச�க 

உ��ப�ன�க�� �மா� 300 ேப�  கல�� ெகா�டன�. ஒ��ைமைய��,சமய இன 

ந�லிண�க�ைத�� பைறசா�றிய வ�ண�, இ�நிக��சி இன�ேத நிைற��ற�. 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

 


