
எஸ்ஆரஎ்ம் கல்வி நிறுவன செய்தி சவளியீடு 

காஞ்சிபுரம், ஜூன் 24: எஸ்ஆரஎ்ம் கல்வி நிறுவனத்தில் புதிய மாணவரக்ள் 

இணணயும் விழா வவந்தர ்டாக்டர ்டி.ஆர.்பாரிவவந்தர ்ததாடங்கி ணவத்தார ்

எஸ்ஆரஎ்ம் அறிவியல் ததாழில்நுட்ப நிறுவனத்தில் இந்தாண்டு தபாறியியல் 

உள்ளிட்ட பல்வவறு பட்ட படிப்பில் பயிலவேரந்்துள்ள புதிய மாணவரக்ணள 

இணணக்கும் விழாவிணன நிறுவனத்தின் வவந்தர ் டாக்டர ் டி.ஆர.்பாரிவவந்தர ்

குத்துவிளக்கு ஏற்றி ததாடங்கி ணவத்தார.் 

இதற்கான விழா எஸ்ஆரஎ்ம் அறிவியல் ததாழில்நுட்ப நிறுவனத்தில் 

அணமந்துள்ள டி.பி.கவனேன் அரங்கில் நணடதபற்றது.நிகழ்ேச்ிக்கு வருணக 

தந்தவரக்ணள நிறுவனத்தின் இணண துணணவவந்தர முணனவர ்டி.பி.கவனேன் 

வரவவற்றார.் 

நிகழ்ேச்ிக்கு எஸ்ஆரஎ்ம் அறிவியல் ததாழில்நுட்ப நிறுவனத்தின் 

துணணவவந்தர ்முணனவர ்ேந்தீப் ேன்வேத்தி தணலணம வகிதத்ு வபசியதாவது 

எஸ்ஆரஎ்ம் அறிவியல் ததாழில்நுட்ப நிறுவனம் நிகரந்ிணலபல்கணலக்கழகமாக 

உருவாகி கடந்த 17ஆண்டுகளாக மருதத்ுவம் தபாறியியல் மற்றும்  

ததாழிநுட்பம்  வமலாண்ணம ேட்டம் உள்ளிட்ட  உலக தரத்திலான உயரக்ல்வி 

வழங்கி வருவதின் மூலம் இந்தியாவிலும் உலக அளவிலும் இந்நிறுவனம் 

மிகப்தபரிய வளரே்ச்ி கண்டுள்ளது. இந்நிறுவனத்தில் உயரக்ல்வி 

பயின்றவரக்ள் உலக அளவில் பல்வவறு  முன்னணி நிறுவனங்களில் 

வவணலவாய்ப்பு தபற்றுள்ளனர.் 

இந்நிறுவனத்தில் உயரக்ல்வி பயில உள்ள நீங்கள் இளம் ததாழில் 

முணனவவாராக உருவாக உள்ள உங்கணள வரவவற்கிவறன். 

உலகளவில் பல்வவறு துணறகளில் ஏராளமான வாய்ப்புக்கள் உள்ளன.அதணன 

பயன்படுத்திக் தகாள்ளும் வணகயில் நீங்கள் கல்விபயிலுவதில் கடின உணழப்பு 

வதணவ.சுற்றுசூழல் வேதியுடன் கூடிய கூடிய நிறுவனத்தில் நன்றாகபடிதத்ு 

உங்களின் திறணமணய வளரத்த்ுக் தகாள்ளுங்கள்.வகுப்பணற புறக்கணிப்பு 

வரக்கிங் வபான்ற தேயல்களில் ஈடுபடாதிரக்ள். உங்களுக்கு  வகுப்பு வருணக 

பதிவவடு 75 ேதவிதம் இருக்க வவண்டும்.இல்ணல தயன்றால் வதரவ்ுஎழுத 

முடியாது இதணன மாணவரக்ள் கருத்தில் தகாள்ள வவண்டும் என்றார.் 

கல்வி பணிக்காக தன்ணன அரப்ணிதத்ுக்தகாண்டு இந்த நிறுவனத்ணத 

உருவாக்கிய வவந்தர ் டாக்டர ் டி.ஆர.்பாரிவவந்தர ் தபரம்பலூர ் மக்களணவ 

ததாகுதி உறுப்பினராக அந்த ததாகுதி மக்களால் வதரத்தடுக்கப்படட்ுள்ளார ்

அவருக்கு பாராடண்ட ததரிவிதத்ுக் தகாள்கிவறன் என்றார.் 

இந்நிகழ்ேச்ியில் எஸ்ஆரஎ்ம் கல்விக் குழுமத்தின் நிறுவனர ் வவந்தர ் டாக்டர ்

டி.ஆர.்பாரிவவந்தர ் சிறப்பு விருந்தினராக பங்வகற்று குத்துவிளக்கு ஏற்றி 

விழாணவ ததாடங்கி ணவத்த வபசியதாவது 



இந்த உயரக்ல்வி நிறுவனத்தில் ஆண்றுவதாறும் 1000க்கும் வமற்பட்ட 

மாணவமாணவியர ் கல்வி உதவித் ததாணக  தபற்று வருகின்றனர.்இந்த 

நிறுவணத்தில் சுமார ் 70 ஆயிரம் வபர ் உயரக்ல்வி பயிலுகின்றனர.்அதில் 

10ேதவிதம் வபர ் அதாவது 7000 வபர ் இலவே கல்வி பயிலுகின்றனர.்அவதாடு 

இந்த நிறுவனத்தில் பயிலும் மாணவ மாணவியருக்கு கல்வி உதவித் 

ததாணகயாக கடந்த ஆண்டு ரூ. 30வகாடி வழங்கப்பட்டது .இந்தாண்டு அது ரூ.35 

வகாடிஅளவிற்கு வழங்கப்பட உள்ளது.நிறுவனத்தின் மருதத்ுவ கல்லூரி 

மருதத்ுவமணன ோரப்ில் இலவே மருதத்ுவ சிகிேண்ே மற்றும் கிராமங்களில் 

இலவே மருதத்ுவ முகாம் உள்ளிட்ட ேமுதாய நலபணிகள் நடத்தப்படட்ு 

வருகின்றன. 

இந்த நிறுவனத்தில் உயரக்ல்வி பயின்றால் வவணல வாய்ப்பு நிேே்யம் 

என்றுகல்வி பயில வரும் மாணவரக்ளுக்கு தரமான திறன் வளரப்்பு  

பயிற்சியுடன் கூடிய கல்வி வழங்குவதின் மூலம் முன்னணி ததாழில் 

நிறுவனங்கள் தங்கள் நிறுவனங்களுக்கு வதணவயான ஊழியரக்ள் வதரவ்ு 

தேய்கின்றனர.்கடந்தாண்டு 6ஆயிரதத்ுக்கும் வமற்பட்ட மாணவரக்ள் வளாக 

வதரவ்ு மூலமாக முன்னணி நிறுவனங்களுக்கு வதரத்தடுக்கப்பட்டனர.் 

மீண்டும் இரண்டாம் முணறயாக நாட்டின் பிரதமராக தபாறுப்வபற்றுள்ள 

நவரந்திர வமாடி நாடளுமன்றத்தில் வபசுணகயில் ஆண்டுக்கு 2 வகாடி வவணல 

வாய்ப்புக்க் உருவாக்கப்படும் என்றும்  5ஆண்டுகளில் 10 வகாடி வவணல 

வாய்ப்பு உருவாக்கப்படும் என்று கூறியுள்ளார.்அதற்கு வதணவயான 

திறணமயான திறன் பயிற்சி தபற்ற இணளஞரக்ணள உருவாக்குவதில் 

இந்நிறுவனம் பங்தகடுத்துக் தகாள்ளும் என்றார.் 

நிகழ்ேச்ியில் இந்நிறுவனத்தின் பல்வவறு துணறகளின் இயக்குநரக்ள் டீன்கள் 

துணற த் தணலவரக்ணள பதிவாளர ் வபராசிரியர ் என்.வேதுராமன் 

அறிமுகப்படுத்தி வபசியதுடன் இந்த கல்வி நிறுவனத்தில் உயரக்ல்வி பயில 

வாய்ப்பு தபற்றுள்ள மாணவ மாணவியரின் தபற்வறாரக்ள் நிறுவனத்ணத 

பற்றிய  தங்களின் கருதத்ுக்கணள பதிவு தேய்தனர.் 

 


