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திருச்சி, மே.14– 
திருச்சி ோவட்டம், ேணப்ாறையில் 

ஞாயிற்றுக்கிழறே நற்டப்ற்ை அருள்மிகு 
மவபபிறை ோரியம்ேன் ம�ாயில் 
்ால்கு்டவிழாவில் 15 ஆயிரத்திற்கும் 
மேற்்ட்ட ்க்்தர�ள் ்ால்கு்டம் 
எடுத்து மநரத்திக்�்டறைச் பெலுத்திைர. 
திங�ள்கிழறே ப்ாங�ல், ோவிளக்கு, 
அக்னிச்ெடடி, அைகு குத்து்தல் ேற்றும் 
மவ்ட்ரி என்னும் குதிறர வா�ைத்தில் 
அம்ேன் திருவீதியுைா நி�ழ்ச்சி�ள் 
நற்டப்ற்ைை. 

சுோர 500 ஆண்டு ்றழறே 
வாய்ந்த ந�ரின் றேயத்தில் உள்ள 
இக்ம�ாயிலின் நி�ழாண்டு சித்திறர 
திருவிழா �்ட்ந்த ஏப. 22-ல் பூச்பொரி்தல் 
விழாவு்டன் ப்தா்டஙகி நற்டப்றுகிைது.
திைமும் இரவில் உ்ய்தாரர�ளின் 
ேண்்ட�ப்டியில் அம்ேன் ஒவபவாரு 
வா�ைத்தில், பவல்மவறு ரூ்ங�ளில் 
திருவீதியுைா வ்நது ்க்்தர�ளுக்கு 
அருள்்ாலிக்கிைாள். விழாவின் 14-ஆம் 
நாள் முக்கிய நி�ழ்ச்சியாை ்ால்கு்ட 
விழா ஞாயிற்றுக்கிழறே நற்டப்ற்ைது. 
வர்தராஜப்ருோள் ம�ாயிலில் இரு்நது 
ம�ாயில் ்ரம்்றர அைங�ாவைர வீரேணி 
்தறைறேயில் ்ால்கு்டங�ள் புைப்டடு 
ராஜவீதி�ளின் வழியா� ம�ாயிறை 
வ்ந்தற்ட்ந்தை. இதில் 15 ஆயிரத்திற்கும் 
மேற்்ட்ட ்க்்தர�ள் ்ால்கு்டங�ள் 
சுே்நது வ்நது அம்ேனுக்கு மநரத்திக்�்டன் 
பெலுத்திைர. 

அம்தம்ால் குழ்நற்த வரம் 

மவண்டிமயார �ரும்புத் ப்தாடடில் �டடி 
குழ்நற்தறய அதிலிடடு சுே்நது வ்நது 
மநரத்திக்�்டன் பெலுத்திைர. �ாறை 7 
ேணிக்கு ப்தா்டஙகிய ்ால்கு்ட ஊரவைம் 
11 ேணிவறர ப்தா்டர்ந்தது. அறைத்துப 
்ால்கு்டங�ளும் வ்ந்தற்ட்ந்த பின் 
சுோர 3 ைடெம் ்ாைால் அம்ேனுக்கு 
அபிமே�ம் பெயயப்ட்டது.விழாவில் 
்ல்ைாயிரக்�ணக்�ாை ்க்்தர�ள் 
�ை்நது ப�ாண்டு வழி்ட்டைர.இன்று 
மவ்ட்ரிதிங�டகிழறே �ாறை அக்னிச் 
ெடடி எடுத்்தல், கி்டா பவடடு்தல், 
ப்ாங�ல் றவத்்தல், அைகு குத்து்தல், 
முறளப்ாரி எடுத்்தல் நி�ழ்வு�ளும் 
ோறையில் �ாடடு முனியப்ன் ம�ாயிலில் 
இரு்நது ்டு�ளம் அறழத்து வரப்டடு, 
ோரியம்ேன் ம�ாயிலில் இரு்நது அம்ேன் 
குதிறர வா�ைத்தில் எழு்ந்தருளி 
ராஜவீதி�ளில் வழியா� ந�ரவைம் வரும் 
மவ்ட்ரி நி�ழ்ச்சி நற்டப்ற்ைது.

இ்ந்த விழாறவக் �ாண ்தமிழ�த்தின் 
்ல்மவறு ்குதி�ளில் இரு்நதும் 
ைடெக்�ணக்�ாை ்க்்தர�ள் குவி்ந்தார�ள். 
திருவிழாறவபயாடடி �ாவல் துறணக் 
�ண்�ாணிப்ாளர ஆறெத்்தம்பி 
்தறைறேயில் 300-க்கும் மேற்்ட்ட 
ம்ாலீஸார ்ாது�ாபபு ்ணியில் 
ஈடு்ட்டார�ள். விழா ஏற்்ாடு�றள 
்ரம்்றர அைங�ாவைர ஆர.வி.எஸ். 
ேணி குடும்்த்திைரும், ம�ாயில் பெயல் 
அலுவைர மவ. பிர்ா�ர ேற்றும் ஊர 
முக்கியஸ்்தர�ளும் ப்ாதுேக்�ளும் 
பெயகின்ைைர. 

திருச்சி, மே.14– 
திருச்சி எம்.ஐ.இ.டி. �ல்லூரி 

்தறைவர முஹம்ேது யூனுஸ் அண்ைண் 
அல்ஹாஜ் முஹம்ேது இலியாஸ் மநற்று 
ோறை �ாைோைார. 

இ்நதிய யூனியன் முஸ்லிம் லீக்கின் 
ம்தசிய ்தறைவர  ம�.எம். �ா்தரபோயதீன் 
இன்று �ாறை அவரது இல்ைத்திற்கு 
பென்று குடும்்ாத்்தாருக்கு ஆறு்தல் 
கூறிைார.  �ற்டயநல்லூர ெட்டேன்ை 
உறுபபிைர ம�.ஏ.எம். முஹம்ேது 
அபூ்க்�ர முஹம்ேது இலியாஸ் 
ெம�ா்தரர முஹம்ேது யூனுறஸ ம்ானில் 
ப்தா்டரபு ப�ாண்டுஆறு்தல் கூறியும் 
அவருற்டய ே�ா பிருத்துக்�ா�வும் துஆ 
பெயவ்தா�வும் கூறிைார. 

திருச்சி ெேயபுரம் அன்வாருல் 
முஸ்லிமீன் ேத்திய ெங�ம் 
ப�ௌரவ ்தறைவரும், எம்.ஐ.இ.டி. 
இன்ஜினியரிங �ல்லூரி, எம்.ஜ.இ.டி. 
ஜும்ோ ்ள்ளிவாெல் ்தறைவருோை 
ஏ. முஹம்ேது யூனுஸ் மூத்்த 
அண்ைண் ெமு்தாயச் சி்ந்தறையாளர 
ேற்றும் ப்தாழிைதி்ர அல்ஹாஜ் 
ஏ. முஹேது இலியாஸ் (வயது 
86) ஞாயிற்றுக்கிழறே அவரது 
இல்ைத்தில் வஃ்ாத்்தைார. இவருக்கு 
ைத்தீ்ா பீ ேறைவியும், நஜீமுத்தீன், 
ேரபுதீன், ே�ன்�ளும், ்தாஹீரா, 
ஆபி்தா ே�ள்�ளும் இருக்கிைார�ள். 
இவர�ள் அறைவருக்கும் திருேணம் 
ஆகிவிட்டது.  இவர சிறுவயதில் 
இரு்நம்த ்ல்மவறு ெமூ� ்ணி�ளில் 
ஈடுப்டடு வ்ந்தார. அம்த ம்ான்று 
்ள்ளிவாெல் ேற்றும் ஏறழ எளிய 
முஸ்லிம் ேக்�ளுக்கு �ல்வி உள்ளிட்ட 
்ல்மவறு உ்தவி�றள பெயது வ்ந்தார. 

இ்ந்த பெயதிறய ம�ள்விப்ட்டதும் 
இ்நதிய யூனியன் முஸ்லிம் லீக்கின் 
ம்தசிய ்தறைவர  ம�.எம். �ா்தரபோயதீன் 
துவாக்குடி ்ரக்�த் ந�ரில் உள்ள 
இல்ைத்திற்கு பென்று அவருற்டய 
குடும்்ாத்்தாருக்கு ஆறு்தல் கூறியும் 
அவருற்டய ே�ஃபிருத்துக்�ா�வும் து 
ஆ பெயவ்தா� கூறிைார.

இ்நதிய யூனியன் முஸ்லிம் லீக்கின் 
திருச்சி வ்டக்கு ோவட்ட ்தறைவர 
அபதுல் வஹாப, ்தாளாளர ேற்றும் 
ப்ாதுச்பெயைாளர ம்தசிய நல்ைாசிரியர 
பி. அபதுல் முத்்தலிப, ப்ாருளாளர  
ம�.�ா்தரொ, நிதிக்குழு ்தறைவர ஏ.ம�. 
ோகுல் ஹமீது, வ்டக்கு ோவட்ட 
பெயைாளர நிஜாம்தீன், ோநிை 
ப்ாதுக்குழு உறுபபிைர  �ா.றெயது 
ஜஃ்ார, ோநிை பொத்து ்ாது�ாபபு 
குழு உறுபபிைர ஜி.எஸ்.ஏ. வக்கீல் 
ேன்ைான் ேற்றும் எம்.ஜ.இ.டி. ேற்றும் 
எம்.ஏ.ஆர. ஆகிய �ல்லுரி�ளின் 
ம்ராசிரியர�ள் ஊழியர�ள்,  ேற்றும் 
்ைர  �ை்நது ப�ாண்டு அவருற்டய 
ே�ஃபிருத்துக்�ா� து.ஆ பெயது 
அவர�ள் குடும்்த்திைருக்கு ஆறு்தல் 
கூறிைார�ள்.  

எம்.ஐ.இ.டி. கல்லூரி தலைவர் 
முஹம்்மது யூனுஸ்  
அண்னண ்மலைவு

 மணப்பாறை வேபபிறை மபாரியமமன் வ�பாயில் 
்பால்குட விழபா:  15 ஆயிரம ்க்தர�ள் 

்பால்குடம எடுத்து வேரத்திக�டன்

திருச்சி,  மே.14–
தென்னகத்தின அலிகார் 

பலகலைககழகோக திருச்சியில 
67 ஆண்டுகளாக கலவிலை 
மேலைைாக ைழங்கும் ஜோல 
முகேது கலலூரி   ோணைர் 
மேம்பாட்டுககு ேமூக 
அககலையுடன தேைலபடுகிைது. 
இககலலூரியில 10 ஆயிரத்து 
898 ோணை, ோணவிைர் 
பயிலகினை்னர்.      தபண்களுககு 
ேட்டும் 31 துலைகள் உள்ள்ன. 
ேற்றும் பலகலைககழக ோனிை குழு 
‘ஏ’ கிமரடு விருது தபற்றுள்ளது.    
மகம்பஸ் இனடர்வியூ மூைம்  
மைலைைாய்பலப இககலலூரி 
ைழங்குகிைது எனறு    தேைைர் 
ேற்றும் ொளாளர் ஏ.மக.காஜா 
நஜீமுத்தீன தெரிவித்துள்ளார்.

இ்நதிய விடு்தறைப 
ம்ாராட்டத்திற்குப ப்ரும் 
்ங�ாற்றிய சிைபபுமிக்� இருப்ரும் 
வள்ளல்�ள் ஜோல் மு�ம்ேது ொகிப, 
�ாஜாமியான் ராவுத்்தர ஆகிமயார 
ஆவர. இவர�ளின் ்தன்ைைேற்ை 
மெறவ ேைப்ான்றேயால் 
திருச்சிராப்ள்ளியில் ஜோல் மு�ம்ேது 
�ல்லூரி நிறுவைம் ப்தா்டங�ப்ட்டது. 
இக்�ல்லூரி ப்ாதுேக்�ள் ேற்றும் 
ோணவ ோணவியரால் ப்தன்ை�த்தின் 
அலி�ார ்ல்�றைக்�ழ�ம் என்று 
ப்ருறேயு்டன் ம்ாற்ைப்டுகிைது. 
1951 ஆம் ஆண்டு இரண்டு இளநிறை 
்ா்டங�ள் ேற்றும் இற்டநிறை 
வகுபபு�ளு்டன் இக்�ல்லூரி 
ப்தா்டங�பப்ற்ைது. ஆரம்்த்தில் 
12 ம்ராசிரியர�ள் ்யிற்றுவிக்�, 
250 ோணவர�ள் �ல்வி ்யின்ைைர. 
்தற்ப்ாழுது ்டாக்்டர.ஏ.ம�.�ாஜா 
நஜீமுத்தீன் அவர�ள் இ்நநிறுவைத்தின் 
பெயைர ேற்றும் ்தாளாளரா� உள்ளார.   

தூய உள்ளமும் மெறவ 
ேைப்ான்றேயும் ப�ாண்்டவர�ளால் 
உருவாக்�ப்ட்ட �ல்லூரி இன்று 
்ை நிறை�ளிலும் இறை அருளால் 
உயர்நம்தாஙகி நிற்கின்ைது.   

10,898 ோணவ, ோணவியர 
்யில்கின்ை இக்�ல்லூரியில் 
436 ம்ராசிரியர�ளும், 
243 ்ணியாளர�ளும் 
ப ்த ா ண் டு ள் ள த் து ்டன் 
்ணிபுரிகின்ைைர. இளநிறையில் 
22 ்ா்டபபிரிவுத் துறை�ளும், 
முதுநிறையில் 21ம், ஆராயச்சியில் 16 
்ா்டபபிரிவுத் துறை�ளும் உள்ளை.   

ப்ண்�ளுக்�ா� ேடடும் 
இளநிறையில் 16 துறை�ளும் 
முதுநிறையில் 15 துறை�ளும் இயஙகி 
வருகின்ைை.   

�ல்வி நிறுவைங�ள் வணி� 
நிறுவைங�ளா�ச் பெயல்்டடுக் 
ப�ாண்டிருக்கும் இன்றைய சூழலில் 
திருச்சிராப்ள்ளியில் �்ட்ந்த 
67 ஆண்டு�ளா�க் �ல்விறயச் 
மெறவயா� வழஙகும் நிறுவைம் 
ஜோல் மு�ம்ேது �ல்லூரி ஆகும்.   

�ல்விச் மெறவறயயும் ஆன்மீ�ப 
்ணியாகிய அைப்ணியும் 
புரிவம்தாடு �ளப்ணியிலும், ெமூ�த் 
ப்தாண்டிலும் ்தனித்துவம் ப�ாண்டு 
ோணவர�றளச் ெமூ� அக்�றையு்டன் 
்யிற்சியளித்து ஆளுறேத் திைறை 
மேம்்டுத்தி வருகிைது.   

�ல்லூரியின் மவறை வாயபபு 
ேற்றும் வழி�ாடடி றேயத்தின் 
மூைோ� ோணவர�ள் மவறை 
வாயபபு�றள ப்ற்றுள்ளைர, 
மேலும், யுபிஎஸ்சி, டிஎன்பிஎஸ்சி, 
வஙகி, யுஜிசி–பெட, பநட ம்ான்ை 
ம்ாடடித் ம்தா்வு�ளுக்�ாை சிைபபுப 
்யிற்சி�ள் நற்டப்ற்று வருகின்ைை. 
மஹாட்டல் மேைாண்றேயில் 
மூன்று வரு்ட பிஎஸ்சி ்ட்டப்டிபபு 
(ஆண்�ளுக்கு ேடடும்) சிைப்ாை 
முறையில் இயஙகி வருகிைது. 
100% விழுக்�ாடு மவறைவாயபபு 
சிை்ந்த நடெத்திர மஹாட்டல்�ளில் 
உத்திரவா்தம் அளிக்�ப்டுகிைது.   

கிராே ஏற்புத் திட்டம், ெட்ட 
உ்தவி றேயம், நாடடு நைப்ணித் 
திட்டம், ம்தசிய ோணவர ்ற்ட, 
இரத்்த்தாைம், லிமயா, மராடராக்ட 
ெங�ங�ள், வர்தடெறண எதிரபபு 
இயக்�ம், முன்ைாள் ோணவர ெங�ம், 
இறளமயார பெஞ்சிலுறவச் ெங�ம், 
நு�ரமவார குழு, ்ல்�றைக்�ழ� 
ோணவர�ள் மெறவப பிரிவு, 
பெஞ்சுருள் ெங�ம், ்ாலிை ெேத்துவச் 
ெங�ம் ம்ான்ை அறேபபு�ள் 
வாயிைா� ்ல்மவறு ெமூ�ப ்ணி�ள் 
மெறவ மநாக்கில் பெயல்்டுகின்ைை.   

ஜாம்கிராப - கிராே ஏற்புத் திட்டம்   
 கிராே ஏற்புத் திட்டம் என்ை 

அறேபபிறைக் �ல்லூரி நிறுவைமே 
ஏற்்டுத்தியுள்ளது. இதில் இ்நது 
ெேயத்திைர அதி�ோ� வாழும் 

 *10898 மாணவ, மாணவியர் பயில்கின்றனர்   * பபண்களுக்கு மட்டும் 31 துற்ற்கள்   
* பல்்கறைக்்கழ்க மானிய குழு ‘ஏ’ கிரேடு விருது   * ர்கம்பஸ் இன்டர்வியூ மூைம் ரவறைவாய்ப்பு

பெயைர், தாளாளர் 
ஏ.ர்க.்காஜா 

நஜீமுத்தீன த்கவல்   

 மாணவர் 
ரமம்பாட்டுக்கு 

ெமூ்க அக்்கற்றயு்டன 
பெயல்படுகி்றது

த்தன்்ன�த்தின் அலி�பார ்ல்�றைக�ழ�மபா�   
திருச்சியில் 67 ஆண்டு�ளபா� �ல்விறய   

வேறேயபா� ேழங்கும ஜமபால் மு�மது �ல்லூரி

எஸ்.இஸ்மாயில் முற்கதீன
(முதல்வர்)புைாம்்ாறளயம், கிறித்்தவர 

ப்ருேளவு வசிக்கும் இருங�ளுர, 
இஸ்ைாமியர ப்ரும்்ான்றேயா� 
வாழ்கிை இைாம்குளத்தூர ஆகிய 
மூன்று ்ஞ்ொயத்துக்�றளத் 
்தத்ப்தடுத்து அஙகு வாழும் 
ேக்�ளின் �ல்வி மேம்்ாடடிற்கும், 
ெமூ� விழிபபுணரவுக்கும் 
ப்தாண்்டாற்றுகிைது.   

 ே்த நல்லிணக்�த்ற்தப ம்ணி 
வளரத்து வரும் இ்நநிறுவைம் 
�ளப்ணியிலும் ப்தாண்்டாற்றி 
வருவது ம்தசிய ஒருறேப்ாடடிற்குச் 
ொன்ைா� உள்ளது.   

 இத்திட்டத்தின்கீழ் மு்தைாண்டு 
்ட்டப்டிபபு ்யிலும் ோணவ 
ோணவியர அறைவரும் 
்ட்டவாரியா� ்தத்ப்தடுத்துள்ள 
கிராேங�ளில் �ளப்ணி ஆற்றுவற்த 
்குதி ஐ்நதில் ஒரு ்ா்டோ�மவ 
ஆக்கியுள்ளறே குறிபபி்டத்்தக்�து. 
ஏறழ, எளிய ேக்�ளுக்கு இக்�ல்வி 
நிறுவைம் ்ை சிக்�ைாை 
பிரச்ெறை�ளில் ெட்டம் ப்தா்டர்ாை 
வழி�ாடடு்தறையும் வழஙகுவ்தற்�ா� 
ெட்ட உ்தவி றேயம் ஏற்்டுத்தி 
பெயல்்டடுக் ப�ாண்டிருக்கிைது. 
நீதித்துறை அறிஞர�ளின் 
ஆமைாெறை�ளு்டன் 20.03.2008 
அன்று ப்தா்டங�ப்ட்ட இைவெ 
ெட்ட உ்தவி றேயம் ப்தா்டர்நது 
ோணவர�ளுக்கு பிரதி வாரம் 
பு்தன்கிழறேயன்று ஆமைாெறை 
வழஙகி வருகிைது.   

நாடடு நைப்ணித்திட்டம் ஏழு 
அைகு�ளில் 700 ோணவர�றளக் 
ப�ாண்டு ்ல்மவறு ெமூ�ப ்ணி�ள் 
ஆற்ைப்டுகின்ைது. இத்திட்டத்தின் 
சிைபபு மு�ாம்�ள் நற்டப்ற்ை 
மூன்று ்ஞ்ொயத்துக்�ளில், இரண்டு 
்ஞ்ொயத்து�ள் ஜைாதி்தி ்ரிசு 
ப்ற்ைை.   

மூன்று அைகு�ள் ப�ாண்டு 
பெயல்்டடு வரும் ம்தசிய ோணவர 
்ற்ட தில்லியில் நற்டப்றுகிை 
குடியரசு திைவிழா அணிவகுபபில் 
�்ட்ந்த 13 வரு்டங�ளா� ஒவபவாரு 
வரு்டமும் இக்�ல்லூரியின் 
ோணவர�ள் இ்டம் ப்ற்று 
வருகின்ைைர. மேலும் ம்தசிய ோணவர 
்ற்டறய மொ்்ந்த ோணவர�ள் 
்தல்ொனிக் மு�ாமில் புதுதில்லி பென்று 
�ை்நது ப�ாள்கின்ைைர.   
ரத்ெொ்னம்   

நம் �ல்லூரியின் லிமயா கிளப 
ேற்றும் மராட்டராக்ட ோணவர�ள் 
பெயது வரும் ெமூ� மெறவ�ளில் 
ஒன்று இரத்்த்தாைம் (குருதிக் 
ப�ாற்ட) வழஙகுவ்தாகும். 
இரவு ்�ல் எ்ந்த மநரத்திலும் 
இரத்்தம் ம்தறவப்டுமவார 
�ல்லூரியின் �ாஜாமியான் 
விடுதிறயத் ப்தா்டரபு ப�ாண்்டால் 
இரத்்தம் கிற்டக்கும் என்னும் 
நம்பிக்ற�றய ப்ாதுேக்�ளி்டம் 
இக்�ல்லூரி ஏற்்டுத்தியுள்ளது. 
இ்ந்த ஆண்டு 1500 யுனிடடு�ள் 
இ ர த் ்த ்த ா ை ே ளி க் � ப ் ட டு ள் ள து 
என்்து ே�த்்தாை ொ்தறையாகும். 
குருதிக் ப�ாற்டயாளர�ள் 
அறைவரும் ்ரிசுத்்தோை 
இரத்்தம் உற்டமயார என்ை 
அஙகீ�ாரத்து்டன் ொன்றி்தழ் வழஙகி 
�வுரவிக்�ப்ட்டைர.   

ெமூ�க் ப�ாடுறேயாை 
வர்தடெறணக்கு எதிரா� ற�க்கூலி 
ற�விடம்டார ெங�ம், 1984ம் ஆண்டு 
ஆரம்பிக்�ப்டடு சிைபபுை ந்ட்நது 
வருவது ஜோலின் 34 ஆண்டு�ாைத் 
ப்தா்டர ொ்தறையா� உள்ளது. 
இச்ெங�ம் அறைத்து இ்டங�ளிலும் 
�ாணப்டும் வர்தடெறணக் 
ப�ாடுறேக்கு எதிரா� குரல் 
ப�ாடுப்ம்தாடு ேடடுேல்ைாது 
ப்ருோைார வழியில் ேஹர 
(ேணே�ளுக்கு ்ரிசு) ப�ாடுத்துக் 
�ரம் பிடிக்� இருக்கும் ோணவர�ளின் 
்ாெறையா� உள்ளது.   
முன்னாள் ோணைர் ேங்கம்   

எம் �ல்லூரியில் ்யின்று 
உயரநிறையில் உள்மளார 
எண்ணற்மைார. இவர�ள் 
அறேச்ெர�ள், அதி�ாரி�ள், 
�ல்வியாளர�ள், ப்தாழிைதி்ர�ள், 
வல்லுநர�ள், அறிஞர�ள், �விஞர�ள் 
எைத் துறைம்தாறும் எல்ைா 
நிறையிலும் மிளிரகின்ைைர. முன்ைாள் 
ோணவர ெங�ம் இக்�ல்லூரியில் 
மி�ச் சிைப்ா� இயஙகி வருகின்ைது. 
நாங�ள் ஜோலியன்�ள் என்று 
ப்ருமி்தத்ம்தாடு சிங�பபுர, 
ேமைசியா, ்ஹறரன், குறவத், 
து்ாய, பெௌதி அமரபியா, அபோிக்�ா 
மு்தைாை ்ை நாடு�ளிலும் திருச்சி, 
பென்றை, ப்ங�ளுர, ம�ாழிக்ம�ாடு, 
கூத்்தாைல்லூர ம்ான்ை இ்நதியப 
ப்ருந�ரங�ள் ்ைவற்றிலும் 
முன்ைாள் ோணவர ெங�த்ற்த 
நிறுவி �ல்லூரிக்கும், ஏறழ எளிய 
ோணவர�ளுக்கும் சிை்ந்த மெறவ 
புரி்நது வருகின்ைைர. ப்ாருளா்தார 
ெமூ� நிறை�ளில் பின்்தஙகி �ல்வி 

வரு்டமும் ோதிரி மநா்�ாணல் 
றவக்�ப்டடு ோணவர�றள 
உற்ொ�ப்டுத்தி சிை்ந்த இ்டங�ளில் 
ோணவர�ளுக்கு மவறை 
வாயபபு�றள ஏற்்டுத்தி இத்துறை 
ெமூ� வளரச்சியில் ப்ாிதும் ்ஙகு 
வகுக்கிைது.   

�்ட்ந்த 2008ஆம் ஆண்டு மு்தல் 
ம்ேன் ப்டக்ைாைஜி ேற்றும் 
�ாஸ்டயூம் டிறெனிங, நியூடரிென் 
அன்ட ்டயாபடிக்ஸ்    (ப்ண்�ளுக்கு 
ேடடும்), ஓட்டல் மேமைஜ்பேன்ட 
அன்ட ம�ட்டரிங ெயின்ஸ் 
(ஆண்�ளுக்கு ேடடும்) மேலும் 
2016–ம் ஆண்டு மு்தல் விசுவல் 
�ம்யூனிம�ேன் (ஆண்�ளுக்கு 
ேடடும்) ம்ான்ை ப்தாழில் ொர்ந்த 
்ட்ட வகுபபு�ள் சிைப்ா� 
நற்டப்ற்று வருகிைது.   

நம் எழுச்சிமிகு இறளய 
ெே்தாயத்தின் உயர�ல்வி ம்தறவ�றள 
நிறைமவற்றும் வற�யில் ்தரோை 
�ல்விறய வழஙகும் நேது 
�ல்லூரிக்கு வருற� ்தருோறு 
�ல்லூரியின் நிரவா�மும், மு்தல்வரும் 
அறைவறரயும் அன்பு்டன் 
அறழக்கின்மைாம்.   

எட்டாக்�னியாகி விடுமோ என்று 
ஏஙகித் ்தவிக்கும் ோணவ ோணவியர 
்தம் �ல்விப ம்ற்றுக்கும் அழகிய 
அறிவுக்கும் மூை ஊற்ைாய ஜோல் 
மு�ம்ேது �ல்லூரி தி�ழ்கிைது.   

இக்�ல்லூரி ்ல்�றைக்�ழ� 
ோனியக்குழுவிைால் ்தரோை 
�ல்லூரியா�க் �ணிக்�்டடு (‘ஏ’ 
கிமரடு) ஆற்ைல் வளத் ்தனித்்தகுதி 
ப்ற்ை �ல்லூரி என்ை அ்ந்தஸ்த்ற்தயும் 
ப்ற்று தி�ழ்கின்ைது, இ்தற்�ா� ரூ.1 
ம�ாடி நிதிறய யு.ஜி.சி. �ல்லூரியின் 
உள் �ட்டறேபபு வளரச்சிக்கு 
அளித்துள்ளது. மேலும் ேனி்தவள 
மேம்்ாடடு அறேச்ெ�ம் ேற்றும் 
்ல்�றைக்�ழ� ோனியக்குழுவால் 
�ல்லூரிமய ் ட்டம் வழஙகும் ்தகுதிறய 
ப�ாடுக்� ம்தா்்நப்தடுக்�ப்ட்ட 
�ல்லூரி என்்து குறிபபி்டத்்தக்�து. 
ஜோல் மு�ேது �ல்லூாயில் முது�றை 
ெமூ�ப ்ணித்துறை 2006ம் ஆண்டு 
துவக்�ப்டடு இன்றும் சிைப்ா� 
பெயல்்டடு வருகிைது. மெறவ 
ேைப்ான்றேறய ோணவர�ளுக்கு 
�ற்பித்து ்ன்மு�த் திைறே�றளக் 
ப�ாண்்ட ோணவர�ளா� 
உருவாக்குவற்த குறிக்ம�ாளா�க் 
ப�ாண்டு ்யிற்றுவித்து வருகிைது. 
மேலும் �ளப்யிற்சியில் 
முக்கியத்துவம் ப�ாடுக்�ப்டடு, 
ோணவர�ள் ்ல்மவறு ஆயவு�றள 
மேற்ப�ாள்வ்தற்கு ஊக்குவிக்�ப்டடு 
்தன்ைைமில்ைா ெமூ�ப ்ணி�றள 
ஆற்றி வருகிைது.   

ஜோல் ெமூ�ப்ணி ெங�ம் என்ை 
அறேபபின் மூைம் ோணவர�ளுக்கு 
உ்மயா�ோை வாழ்வியல் திைன் 
்யிற்சி, ்தறைறேப ்ண்பு, 
ஆளுறேத் திைன் மேம்்ாடு, மநா்மு�-
மநா்�ாணலுக்�ாை ்யிற்சி, ெமு்தாய 
உணரவு�றளப புரி்தல் ம்ான்ைவற்றை 
சிை்ந்த �ல்வியாளர�ள் ேற்றும் 
ம்ச்ொளர�ள், வாழ்வில் ொ்தறை 
புரி்நம்தார, ப்தாழில் முறைமவார�ள் 
மூைம் ோ்த்நம்தாறும் ந்டத்தி வருகிைது. 
ஒவபவாரு ஆண்டும் ோணவர�றள 
ேனி்த வள மேம்்ாடடுப பிரிவின் 
கீழ் ப்ங�ளுர, ஓசூர, ம�ாறவ, 
பென்றை ம்ான்ை ப்தாழிற் ொர்ந்த 
ந�ரங�ளுக்கு அறழத்துச் பென்று 
ேனி்தவள மேம்்ாடடு வல்லுநர�ள் 
மூைம் ப்தாழிற்ொறை ெ்நதிபபு�றள 
ஏற்்டுத்தி வருகிைது.   

ேருத்துவத்துறையில் ெமூ�ப்ணி 
ோணவர�ளின் ்ஙகிறை பவௌிக் 
ப�ாணரும் மநாக்கில் ம�ரளா ேற்றும் 
்ாண்டிச்மொியில் உள்ள சிை்ந்த 
ேருத்துவேறை�ளுக்கும் ோணவர�ள் 
அறழத்துச் பெல்ைப்ட்டைர.   

்ழஙகுடியிைர ேற்றும் ேறைவாழ் 
ேக்�ளினுற்டய வாழ்வியல் 
முறை�றள அறி்நதுப�ாள்ள 
ோணவர�ளுக்கு ்ச்றெேறை 
ேற்றும் பவௌ்ளிேறை ம்ான்ை 
ேறைவாழ் ் குதி�ளுக்கும் அறழத்துச் 
பெல்ைப்ட்டைர.   
விழி்பபுணர்வு கலைககுழு   

ோணவர�ளுக்கு �றை உணரறவ 
�ற்பிக்கும் மநாக்கு்டன் வீதி 
நா்ட�ம், பேௌை நா்ட�ம் ஓரங� 
நா்ட�ம் ம்ான்ை �றைப்யிற்சி�ள் 
�ற்பிக்�ப்டுகிைது. இ்தன் வாயிைா� 
்தறைறே ்ண்பு�ள், குழுப்ணி, 
்த�வல் ்றிோற்ைம் ்தனித்்தன்றேறய 
மேம்்டுத்து்தல் ம்ான்ை மேைாண்றே 
திைன்�றள ப்ை ப்ாிதும் 
உ்தவுகிைது. இக்�றையின் மேலும் 
முன்மைற்ைம், இறளஞர மேம்்ாடு, 
குழ்நற்தயின் �ல்வியில் ப்ற்மைாரின் 
்ஙகு, ேது ஒழிபபு ேற்றும் அரசின் 
புதிய திட்டங�ள் ம்ான்ை ெமூ� 
நி�ழ்வு�றள ெமு்தாய விழிபபுணரவு 
நி�ழ்ச்சி�ளின் மூைம் ்தமிழ�த்தின் 
அறைத்து கிராேங�ளுக்கும் எடுத்துச் 
பெல்வதில் இக்குழு ப்ரும்்ஙகு 
வகிக்கிைார�ள். ெமூ�ப ்ணித்துறை 
்யிலும் ோணவர�ளின் ்ண்பு�றள 
பவௌிக்ப�ாண்டு வரும் வண்ணம் 
ெமூ� அரங�ம் என்ை ்தறைபபில் 
�ல்லூரி�ளுக்கிற்டமயயாை ோநிை 
அளவிைாை �றை நி�ழ்ச்சி�ள் 
ந்டத்்தப்ட்டது. இ்நநி�ழ்ச்சி�ளின் 
மூைோ� ெமூ� நி�ழ்வு�றளயும், 
அ்தற்�ாை தீரவு�றளயும் பிரதி்லிக்� 
ஒரு சிை்ந்த அரங�ோ� இச்ெமூ� 
அரங�ம் உ்தவியது.   
திைன மேம்பாடு   

ோணவர�ளின் வாசிக்கும் திைறை 
மேம்்டுத்்தவும் ேற்றும் �ணிணி 
அறிறவ வளரத்தி்டவும் முறைமய 
்ை ெமூ�ப்ணித்துறை ொர்ந்த 
நூல்�றளயும் ேற்றும் ்ன்ைாடடு 
ம்தசிய ோநிை இ்தழ்�றளக் 
ப�ாண்டு ெமூ�ப ்ணித்துறை 
நூை�ம் பெயல்்டடு வருகிைது, 
ெமூ�ப ்ணியாற்றும் ோணவர�ளின் 
�ணினி அறிறவ மேம்்டுத்்த ்தனிமய 
்ா்டத்திட்டமும், �ணினி ஆயவுக் 
கூ்டமும் சிைப்ா� பெயல்்டடு 
வருகிைது.   

ோணவர�ளின் ்தன்ைம்பிக்ற�றய 
அதி�ப்டுத்தும் வற�யில் ஒவபவாரு 

மெனி, மே.14–  
மெனி ோைட்டம்  வீரபாண்டி 

மபரூராட்சியில அலேந்துள்ள  
தகௌோரிைம்ேன திருகமகாவில 
சித்திலர தபருந்திருவிழாவில்ன 
முனனிட்டு, திருகமகாவில 
கம்பத்திற்கு புனிெ நீர் ஊற்றி துலண 
முெைலேச்ேர் ஓ.பனனீர்தேலைம் 
ைழிபாடு தேயொர்.  

வீர்ாண்டி ம�ாவில் சித்திறர 
ப்ரு்நதிருவிழா 8.5.2018 
மு்தல் 15.5.2018 வறர 
ப�ாண்்டா்டப்டடு வருகிைது. 
்தமிழ� அரசின் உத்்தரவின்்டி, 
ோவட்ட நிரவா�த்தின் ொரபில் 
அறைத்துத்துறை அலுவைர�ளு்டன் 
ஆமைாெறைக்கூட்டம் ந்டத்்தப்டடு, 
்க்்தர�ள் ேற்றும் ப்ாதுேக்�ள் 
எளி்தா� சுவாமி ்தரிெைம் 
மேற்ப�ாள்ளுவ்தற்கு ஏதுவா� 
்ல்மவறு முன்பைச்ெரிக்ற� 
ந்டவடிக்ற��ள் மேற்ப�ாள்ளப்டடு 
ம்ாதிய ம்ரு்நது வெதி, ்ாது�ாபபு 
வெதி, குடிநீர, �ழிபபி்ட வெதி�ள் 
ோவட்ட நிரவா�த்தின் ொரபில் 
ஏற்ப்டுத்்தப்டடு விழா சிைப்ா� 
ப�ாண்்டா்டப்டடு வருகிைது.  

மேலும்  ம�ாவிலுக்குள் 25ம், 
பிைப்குதி�ளில் 25ம் எை போத்்தம் 
50 சிசிடிவி ம�மிரா�ள் மூைமும், 
ம்தறவயாை இ்டங�ளில் சுழல் 
ம�மிரா மூைமும் ஆற்ைங�றர 
்குதி, ம்ரு்நது நிறுத்தும் 
இ்டங�ளில் உயரம�ாபுரங�ள் 
வழியா�வும் �ண்�ாணிக்�ப்டடு 
வருகிைது. ம்தறவயாை அளவு 
்ாது�ாபபுக்�ா� �ாவைர�ளும், 
24 ேணி மநரமும் ்ணிபுரியும் 
வண்ணம் ேருத்துவக்குழுக்�ளும்  108 
ஆம்புைன்ஸ் வா�ைமும் ஏற்்ாடு 
பெயயப்டடுள்ளது. ப்ாதுேக்�ளின் 
வெதிக்�ா� ம்தறவயாை இ்டங�ளில் 
மின்விளக்கு�ள், அறிவிபபு 
்ைற��ள், ஒலிபப்ருக்கி�ள் 
ஏற்்டுத்தி ்த�வல்�றள உ்டனுக்கு்டன் 
ப்தரிவிக்�வும்  ம�ாவிலில் 
்ாது�ாபபுப ்ணியில் ஈடு்்ட உள்ள 
்ணியாளர�ள் ்த�வல்�றள எளிதில் 
்ரிோறிப�ாள்ள வாக்கி்டாக்கி�ள் 
வ ழ ங � ப ் ட டு ள் ள து . 
ப்ாதுேக்�ளுக்கு ம்தறவயாை 
்த�வல்�றள ஒலிப்ருக்கி மூைம் 

ப்தரிவிக்�ப்டடு வருகிைது.   
ம்தனி ோவட்டத்தில் முக்கிய 

திருவிழாவா� ஆண்டும்தாறும் 
ப�ாண்்டா்டப்டடு வரும்  
ப�ௌோரியம்ேன் திருக்ம�ாயில் 
சித்திறரப ப்ரு்நதிருவிழாவிற்கு  
அம்ோ  உத்்தரவின்்டி, இ்நது ெேய 
அைநிறையத்துறையின் ொரபில் 
திருத்ம்தர பெயதி்ட ரூ.16 ைடெம் நிதி 
ஓதுக்கீடு பெயது ம்தர பெயயப்டடு 
வழங�ப்டடுள்ளது. மேலும், 
இறையன்்ர�ளுக்கு அன்ை்தாைம் 
வழஙகுவ்தற்கு ஏதுவா� ரூ.16 இைடெம் 
ேதிபபீடடில் அன்ை்தாைக்கூ்டமும் 
�ட்டப்டடுள்ளது. ம�ாயிலில் 
உள்ள உமைா� சிற்்க்ங�ள் 
ேற்றும் ொமி உற்ெவ சிறை�றள 
்ாது�ாத்தி்ட மவண்டி உமைா� 
சிறை�ள் ்ாது�ாபபு றேயம் ரூ.1 
ம�ாடிமய 5 ைடெம் ேதிபபீடடில் 
�ட்டப்டடுள்ளது. ம�ாயிலுக்கு 
வருற� ்தருகின்ை இறையன்்ர�ள் ோ 
விளக்கு எடுப்்தற்கு வெதியா� நீண்்ட 
விொைோை ேண்்ட்ம் அறேத்தி்ட 
ரூ.40 ைடெம் ேதிபபீடடில் ோ 
விளக்கு ேண்்டம் �ட்டப்டடுள்ளது. 
ம�ாயில் நிரவா� வெதிக்�ா� ரூ.35 
ைடெம் ேதிபபீடடில் ம�ாயில் 
பெயல் அலுவைர அலுவை�ம் �டடி 
்தரப்டடுள்ளது.   

்தமிழ� அரசு ஆதிதிராவி்டர ேற்றும் 
்ழஙகுடியிைர வாழும் ்குதி�ளில் 
அறே்நதுள்ள சிறு திருக்ம�ாயில்�ள் 
உட்்ட கிராேபபுைத்  ம�ாயில்�ளிலும் 
நாள்ம்தாறும் முறையா� பூறஜ 
நற்டப்றுவ்தற்கு பூறஜ 
உ்�ரணங�ள் வழஙகும் திட்டத்தின் 
கீழ் ம்தனி ோவட்டத்தில் வீர்ாண்டி  
ப�ௌோரியம்ேன் திருக்ம�ாயில் 
உட்்ட 70 ம�ாயில்�ளுக்கு பூறஜ 
உ்�ரணங�ள் வழங�ப்டடுள்ளது.  

இ்நநி�ழ்வின் ம்ாது ம்தனி 
்ாராளுேன்ை உறுபபிைர ஆர.
்ாரத்தி்ன், முன்ைாள் ்ாராளுேன்ை 
உறுபபிைர எஸ்.பி.எம்.றெயது�ான், 
வீர்ாண்டி ம்ரூராடசி பெயல் 
அலுவைர பெ்நதில்குோர, வீர்ாண்டி  
ப�ௌோரியம்ேன் ம�ாயில் அலுவைர 
்ாைகிருஷணன், முன்ைாள் 
ெட்டேன்ை உறுபபிைர ஆர.
டி.�மணென் உட்்ட ்ைர �ை்நது 
ப�ாண்்டைர.

வீேபாணடி  ப்கௌமாரியம்மன ர்காவில் 
சித்திலைத் திருவிழா; 

கம்்பத்திற்கு புனித நீர் ஊற்றி 
ஓ.்பன்னீர்்செல்வம் வழி்பாடு
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