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தமிழ்நாடுவவளாண்மைப் பல்கமைக்கழகத்தில் கல்வி உதவித்ததாமக  

வழிகாட்டு மையத்திறப்பு விழா 

தமிழ்ாடு வயாண்மநப் ல்கமக்கமகத்தில் நாணயர்களுக்கு யமங்கும் 
அபசாங்க கல்வி உதவித்ததாமககள் குறித்த ஒருாள் யிற்சி அண்ணா 
கமனபங்கத்தில் மைதற்து.  

இப்யிற்சியிம தமிழ்ாடு வயாண்மந ல்கமக்கமகத்தின் துமணவயந்தர் 
முமயர் தய. கீதாட்சுமி அயர்கள் துயக்கி மயத்து உமபனாற்றிார். 
உதவித்ததாமக என்து உனர் கல்விமன ததாைர்ந்து டித்து னன் த 
நாணயர்களுக்கு அபசு யமங்கும் நிதி உதவினாகும். இது நாணயர்கள் தங்கம 
வநம்டுத்திக்தகாள்வும், உனர்கல்வி மூம் தங்கள் யாழ்வில் முன்வற்ம் 
அமைனவும் யழியகுக்கிது. உதவி ததாமகனாது நாணயர்களுக்கு முமனாக 
தசன்மைனவய ல்கமக்கமகத்தின் சார்பில் ல்வயறு ையடிக்மககள் எடுக்கப்ட்டு 
யருகின் என்று கூறிார். இதன் முதற்கட்ைநாக அமணத்து கல்லூரிகமயும் 
ஒருங்கிமணக்கும் யமகயில் கல்வி உதவி ததாமக யழிகாட்டு மநனம் முதன்மநனர் 
(வயாண்மந), வயாண்மந கல்லூரி நற்றும் ஆபாய்ச்சி நிமனத்தில் திந்து 
மயக்கப்ட்ைது.  

இவ்விமாவில் சிப்புமப ஆற்றின ல்கமக்கமகத்தின் தியார் முமயர் 
ஆர். தமிழ்வயந்தன் அயர்கள் நாணயர்களுக்கு அபசு யமங்கும் நிதி, முமனாக 
நாணயர்களுக்கு தசன்மைன வயண்டும். அதம அமத்து கல்லூரி 
முதல்யர்களும் கண்காணிக்க வயண்டும் என்று வகட்டுதகாண்ைார். வநலும், முமயர் 
என். தயங்கவைச மனிச்சாமி, முதன்மநனர் (வயாண்மந), வயாண்மந கல்லூரி 



நற்றும் ஆபாய்ச்சி நிமனம் அயர்கள்  தது சிப்புமபயில் நாணயர்களின் 
னுக்காகவும் எதிர்காத்திற்காகவும் ல்வயறு த்திட்ை ணிகமயும் 
ல்கமக்கமகம் தசய்து யருகிது. அந்த யமகயில் நாணாக்கர்களின் 
உதவித்ததாமக குறித்த யழிகாட்டுதலுக்காக புதிதாக உதவித்ததாமக அலுயகம் 
ஏற்டுத்தப்ட்டுள்து. உதவித்ததாமக தறுயதில் நாணயர்கள் விடுைக்கூைாது 
என்ார்.  

இவ்விமாவில் இமணதியார்கள் முமயர் என். கணதி நற்றும் முமயர் 
எஸ். முத்துசாமி ல்கமக்கமகத்தின் இமணப்புக் கல்லூரிகள் கல்வி உதவித்ததாமக 
தரும் யழிமுமகள் நற்றும் காயமபனமகள் ஆகினயற்ம ததரிந்து தகாண்டு 
அதன்டி விண்ணப்ங்கம சநர்ப்பிக்க வயண்டும் எ அறிவுறுத்திர் . கல்வி 
உதவித்ததாமக வாைல் அதிகாரி முமயர். பி. ஜீ. கவிதா நத்தின நற்றும் நாநி 
அபசுகளின் ல்வயறு உதவித்ததாமகத் திட்ைங்கம ற்றியும்,  வதசின ஸ்கார்ஷிப் 
இமணனத்தத்தில் (NSP portal ) விண்ணப்ம் தசய்யது குறித்த விக்கங்கமயும் 
யமங்கிார்.    

இந்தின வயாண் ஆபாய்ச்சி கமகத்தின் உதவித்ததாமக வாைல் அதிகாரினா 
முமயர். தக.பிபாகபன் நற்றும் முமயர். தக.சாபார்வின்ானு அதன் சிப்பு 
திட்ைங்கமயும் அங்கீகாபம் தறும் யழிமுமகமயும் ற்றி விக்கிர். 
இப்யிற்சியின் வாது உதவித்ததாமக குறித்த புத்தகக்மகவனடு தயளியிைப்ட்ைது. 
உதவித்ததாமக வாைல் அதிகாரி முமயர் ஆர். சுதாகர் ன்றியுமப யமங்கிார்.  
 இப்யிற்சியில் தமிழ்ாடு வயாண்மநப் ல்கமக்கமகத்தின் கீழ் இனங்கி 
யரும் 18 உறுப்பு கல்லூரிகள் நற்றும் 28 இமணப்பு கல்லூரிகமச் வசர்ந்த 
முதன்மநனர்கள், உதவிவபாசிரினர்கள், நற்றும் அலுயக ணினார்கள் ஆகிவனார் 
கந்து தகாண்ைர். 
 

 

 

ைக்கள் ததாட்பு அலுவைர் 

 


