
எஸ்ஆரஎ்ம் ல் உலக சுற்றுசச்ூழல் தின விழா- 

 

பெருகிவரும் கரிமில வாயு மாசுவால் சுற்றுசச்ூழல் ொதிெ்பெ தடுக்க 

நமது முன்னனாரக்ள் பகயாண்ட ொரம்ெரிய வாழ்க்பக முபறகபள 

நமது அடுத்த தபலமுபறயினர ் கபடபிடிக்க னவண்டும் என்று  

எஸ்ஆரஎ்ம் கல்வி நிறுவனத்தின் னவந்தர ் மற்றும் நாடாளுமன்ற 

உறுெ்பினர ்டாக்டர ்டி.ஆர.் ொரினவந்தர ்கூறியுள்ளார.் 

 

காடட்ாங்குளத்தூர ் எஸ்ஆரஎ்ம் அறிவியல் பதாழில்நுடெ் கல்வி 

நிறுவனத்தில் உலகசுற்றுசச்ூழல் தினவிழா நபடபெற்றது. 

பமய்நிகர(்Virtual)முபறயில் நபடபெற்ற இந்த நிகழ்சச்ியில் 900 க்கும் 

னமற்ெட்ட மாணவரக்ள், னெராசிரியரக்ள் காபணாளி காடச்ி மூலமாக 

ெங்னகற்றனர.் நிகழ்சச்ியில் எஸ்ஆரஎ்ம் கல்வி நிறுவனத்தின் வளாக 

பொறுெ்பு இபண இயக்குனர ்முபனவர ்திருமுருகன் வரனவற்றார.் 

 

நிகழ்சச்ிக்கு எஸ்ஆரஎ்ம் அறிவியல் பதாழில்நுடெ் கல்வி 

நிறுவனத்தின் னவந்தரும் பெரம்ெலூர ் பதாகுதி நாடாளுமன்ற 

உறுெ்பினருமான டாக்டர ் டி.ஆர.் ொரினவந்தர ் தபலபம வகித்து 

னெசுபகயில்: 

 

பெருகிவரும் கரிமில வாயு மாசுவால் சுற்றுசச்ூழல் ொதிெ்பெ தடுக்க 

நமது முன்னனாரக்ள் பகயாண்ட ொரம்ெரிய வாழ்க்பக முபறகபள 

நமது அடுத்த தபலமுபறயினர ் கபடபிடிக்க னவண்டும்.சுற்றுசச்ூழல் 

ொதிெ்பெ தடுக்க அபனத்து நாடுகளுக்கான நிபலயான இலக்பக 

உருவாக்க னவண்டும். இதற்கு மாணவர ் சமுதாயம் துபண நிற்க 

னவண்டும் என்று அவர ்குறிெ்பிடட்ார.் 

 

நிகழ்சச்ியில் பகாள்பககபள உருவாக்கும் டிரி எனெ்ெடும் 

பதாழில்நுடெ்ம், கல்வி, ஆராய்சச்ி மற்றும் சுற்றுசச்ூழல் மறுவாழ்வு என்ற 

அபமெ்பு(TERRE Technology, Educacion, and Rehabilitation the Environment)அபமெ்பின் 

னசரம்ன் முபனவர ் ரானேந்திர சின்னட நிகழ்சச்ிபய பதாடங்கி பவத்து 

னெசுபகயில்: 

 

உலகில் சுற்றுசூழலுக்கு உள்ள சவால்கபள நாம் காணனவண்டும். பெருகி 

வரும் கரிமில வாய்பவ கடட்ுெடுத்த னவண்டும்.இதற்கு மாணவர ்

சமுதாயம் துபண நிற்க னவண்டும்,எங்கள் டிரி அபமெ்பு எஸ்ஆரஎ்ம் 

கல்வி நிறுவனம் அபமந்துள்ள நகரிபன சுற்றுசச்ூழல் மிகுந்த 

தூய்பமயான ஸ்மாரட் ்சிடட்ியாக மாற்ற ஒெ்ெந்தம் பசய்துள்ளது என்றார.் 

 



நிகழ்சச்ியில் எஸ்ஆரஎ்ம் அறிவியல் பதாழில்நுடெ் கல்வி நிறுவனத்தின் 

பொறுெ்பு துபணனவந்தர ் முபனவர ் சி.முத்தமிழ்சப்சல்வன் 

சிறெ்புபரயாற்றுபகயில்: 

 

எஸ்ஆரஎ்ம் நகபர ஸ்மாரட் ் சிடட்ியாக மாற்ற டிரி அபமெ்புடன் 

எஸ்ஆரஎ்ம் கல்வி நிறுவனம் இபணந்து உள்ளது மகிழ்சச்ி அளிெ்ெதாக 

கூறினார.் 

 

காட்டாங்குளத்தூர் எஸ்ஆரஎ்ம் நகரம் சுற்றுசச்ூழல் மிகுந்த ஸ்மார்ட் 

சிட்டியாக மாற்ற ஒப்பந்தம் 

 

காடட்ாங்குளத்தூர ் ஒன்றியம் பொத்னதரி எஸ்ஆரஎ்ம் நகரம் சிறந்த 

பதாழில்நுடெ்த்துடன் சுற்றுசச்ூழல் மிகுந்த எஸ்ஆரஎ்ம் ஸ்மாரட் ்

சிடட்ியாக(SRM Smart City) மாற்ற ஒெ்ெந்தம் பசய்யெ்ெடட்ுள்ளது. இதற்கான 

புரிந்துணரவ்ு ஒெ்ெந்தத்தில் எஸ்ஆரஎ்ம் அறிவியல் பதாழில்நுடெ் 

கல்வி நிறுவனமும் டிரி என்ற சரவ்னதச நிறுவனமும் பகபயாெ்ெமிடட்ு 

ஒெ்ெந்தத்பத ெரிமாறிக்பகாண்டன. 

 

இந்த எஸ்ஆரஎ்ம் நகபர சிறந்த பதாழில்நுடெ்த்துடன்  மாசு 

குபறக்கெ்ெட்ட சுற்றுசச்ூழல் மிகுந்த ஸ்மாரட் ் சிடட்ியாக மாற்ற 

திடட்மிடெ்ெடட்ுள்ளது. இதற்காக இங்கு பதன்னிந்திய அளவிலான 

ஸ்மாரட் ் னகம்ெஸ் கிளவுடஸ்் பநடப்வாரக்்  (SCCN  Smart Campus Clouds Network) 

வசதி உருவாக்கெ்ெட உள்ளது. இதபன பகாள்பககபள உருவாக்கும் டிரி 

எனெ்ெடும் பதாழில்நுடெ்ம், கல்வி, ஆராய்சச்ி மற்றும் சுற்றுசச்ூழல் 

மறுவாழ்வு என்ற அபமெ்பு(TERRE Technology, Educacion, and Rehabilitation the 

Environment)அபமெ்பின் ஒத்துபழெ்புடன் னமற்பகாள்ள 

திடட்மிடெ்ெடட்ுள்ளது. 

 

எஸ்ஆரஎ்ம் நகரம் பதாழில்நுடெ் ஸ்மாரட் ்சிடட்ியாக மாற அங்கு னசாலார ்

எனரஜ்ி சிஸ்டம், புதுபிக்கெ்ெட்ட எரிசக்தி திடட்ம்,0 சதவகித மாசு 

திடட்ம்,ெசுபம திடட்ம், ெல்னவறு உயரக்ல்வி நிறுவனங்களுடன் டிஜிடட்ல் 

ெரிவரத்்தபன உள்ளிடட் ெல்னவறு வபகயான மாற்றங்கள் உருவாகும். 

 

எஸ்ஆரஎ்ம் ஸ்மாரட் ் சிடட்ி திடட்த்திபன எஸ்ஆரஎ்ம் அறிவியல் 

பதாழில்நுடெ் கல்வி நிறுவனத்தின் சுற்றுசச்ூழல் அனு ஆராய்சச்ி பமயம் 

மற்றும் ஆராய்சச்ி மற்றும் பமய்நிகர ்கல்வி இயக்குநரக டீன் முபனவர ்

காந்தானதவி அருணாசச்லம் தபலபமயிலான குழு னமற்பகாள்ளும். 
 


