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õí‚è‹! 
சின்னஞ்சிறு ஊற்றில் பிறக்கும் நீர், தனக்கு 

அருகிலிருக்கும் உயிர்கள் சிலவற்றிற்குப் பயன் 

தருகிறது. அது ஓடையாய், சிற்றாறாய், பபராறாய் 

பரந்து விரிகிறபபாழுது அந்தந்த நிடலக்பகற்ப 

பல்லுயிர்களுக்குப் பயன் தருகிறது. 

அதடனப்பபாலபவ பத்தாண்டுகளுக்கு முன்னர் 

சில மாணவர்கப ாடு பதாைங்கிய தளிர்த்திறன் 

திட்ைத்தின் பயணம் தற்பபாழுது “ஒரு பகாடி” 

மாணவர்கட ச் பென்றடைந்து இருக்கிறது. 

அப்பயணம் பற்றிய பறடவப் பார்டவடயத் 

தருகிறது இவ்விதழின் முதற்பதிவு. இந்தியாவின் 

பதன்முடனயில் பதாைங்கிய அதன் பயணம் 

வைமுடனக்கு ெற்று அருகில் இமயத்தின் மடியில் 

இைம்பபற்று இருப்படதக் கூறுகிறது இரண்ைாம் 

பதிவு. 

  

கற்றல் என்பது இருவழிப்பாடத. அதடனக் 

கண்ைறிந்த தன்னார்வலர் ஒருவரின் பதிபவ 

மூன்றாவதாக இைம்பபற்று இருக்கிறது.  தங்க து 

நகடர பமம்படுத்த முடனந்திருக்கும் இரண்டு 

பவவ்பவறு அடமப்புகள் தமது ஊர்களில் 

தளிர்த்திறன் திட்ைத்டதச் பெயற்படுத்திய 

பெய்திகட   அடுத்த இரண்டு பதிவுகளில் 

பகிர்ந்திருக்கிறார்கள்.  

 

அடனத்டதயும் படியுங்கள் . . .   

தங்களின் கருத்துகட ப் பகிருங்கள். . . 

நண்பர்களுக்குப் பரப்புங்கள். . .  

 

பதாைர்ந்து தங்களின் ஆதரடவயும் 

ஆபலாெடனடயயும் எதிர்பநாக்கும், 

ஆசிரியர் குழு 

îO˜ˆFø¡ F†ìñ£ù¶ õ£›‚¬èˆFø¡ è™M¬ò å¡ø£‹ õ°Š¹ ºî™ ð¡Qó‡ì£‹ õ°Š¹ õ¬ó 

ðJ½‹ ñ£íõ˜èÀ‚° õöƒ°Aø¶. àôè ïôõ£›¾ Ü¬ñŠ¹ ð†®òL†´ àœ÷ ðˆ¶ õ£›‚¬èˆ 

Fø¡è¬÷ Ü®Šð¬ìò£è‚ªè£‡´ ñA›¾‚è™M õ®M™ à¼õ£‚èŠð†ì ð£ìƒèœ ªî£ì‚èŠðœO 

õ°Š¹èÀ‚° ÝCKò˜ ¬è«ò†®¡ õNò£è¾‹ ï´G¬ô, àò˜G¬ô, «ñ™G¬ô õ°Š¹èÀ‚° è£ªí£O 

õNò£è¾‹ èŸH‚èŠð´A¡øù. ªð£ÁŠ¹¬ìò ñ£íõ˜è¬÷ à¼õ£‚°‹ «ï£‚°¬ìò ÞˆF†ì‹ 

ªõœ«÷£†ìñ£è 2008-09 Ý‹ Ý‡®™ ä‰¶ «ñ™G¬ôŠ ðœOèO™ ªî£ìƒèŠð†´, 2009-10 Ý‹ 

Ý‡®™ îI›ï£´ ðœO‚ è™Mˆ¶¬øò£™ îIöèˆF™ Üó² àò˜G¬ô, «ñ™G¬ôŠ ðœOèœ 

Ü¬ùˆFŸ°‹ MKõ£‚èŠð†ì¶. H¡ù˜ M¼Šð‹ àœ÷ ªî£ì‚èŠðœOèœ, Üó² àîMªðÁ‹ 

ðœOèœ, îQò£˜ ðœOèœ ÝAòõŸP™ ÞŠð£ìƒèœ èŸH‚èŠð´A¡øù.  îŸªð£¿¶ ÞˆF†ì‹ 

îI›ï£´, °üó£ˆ, ó£üvî£¡, ñˆFò Hó«îê‹, àˆîó Hó«îê‹, ÜKò£ù£ ÝAò 6 ñ£GôƒèO™ 

ªêòô£‚è‹ ªêŒòŠð´Aø¶. 

வணக்கம் . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 

ஒரு பகாடி மாணவர்களுக்கு. . . . . . 3 

ஹிமாெல் பிரபதெத்தில் தளிர்த்திறன் 

திட்ைம். . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 

கற்றார்கள் - கற்பறன் . . . . . . . . . .  5 

வாழ்வின் பமன்டமக்கு 

வாழ்க்டகத்திறன்கள். . . . . . . . . . . . 6 

நட்ெத்திர மாணவர்களின் 

தன்னார்வப்பணி. . . . . . . . . . . . . .  7 

எதிபராலிகள். . . . . . . . . . . . . . . . . 8 

30
Þî› 

Üðó£Tî£ Üø‚è†ì¬÷ 

5Ü, M.H.ÞóˆFùê£I ê£¬ô 

dd °÷‹ 

ñ¶¬ó 635002 

info@aparajitha.org 

0452-4375252 

  

உள்ளடக்கம் 

 



ஒரு க ோடி மோணவர் ளுக்கு . . .  

“விழிப்புணர்வின் வழியாக நிடலமாற்றம்” என்னும் பநாக்கத்பதாடு வ ரி ம் பருவத்தினருக்கு 

வாழ்க்டகத்திறன் கல்விடய வழங்கும் தளிர்த்திறன் திட்ைம் 2008-09ஆம் கல்வியாண்டில் 

தமிழ்நாட்டில் ஐந்து பள்ளிகளில் 465 மாணவர்கப ாடு பதாைங்கப்பட்ைது. இத்திட்ைத்தின் 

பயடனயும் விட டவயும் அறிந்த திருவா ர்கள் திம்மந், பதவாஞ்சி ஆகிபயாரின் முன்முயற்சியால் 

2012-13ஆம் கல்வியாண்டில் குஜராத் மாநிலத்தில் டிம் டிம் தாரா என்னும் பபயரில் குஜராத்தி 

பமாழியில் 100 பள்ளிகளில் பதாைங்கப்பட்ைது. அதடனத் பதாைர்ந்து 2017-18ஆம் கல்வியாண்டில் 

இராஜஸ்தான் மாநிலத்தில் இந்தி பமாழியில் டிம் டிம் தாபர என்னும் பபயரில் இராஜஸ்தான் 

மாநிலக் கல்வி அடமச்ெகத்தின் துடணபயாடு 1411 பள்ளிகளில் பதாைங்கப்பட்ைது.  

அக்கல்வியாண்டிபலபய மத்தியப் பிரபதெம் இந்தூர் மண்ைலத்தில் அம்மண்ைல ஆடணயரின் 

முயற்சியால் 200 பள்ளிகளில் பதாைங்கப்பட்ைது; உத்தரபிரபதெத்தில் 50 பள்ளிகளில் 

பதாைங்கப்பட்ைது; ஹரியானாவில் அம்மாநில கல்வித்துடறயின் முயற்சியால் 244 பள்ளிகளிலும் 

பதாைங்கப்பட்ைது.    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018ஆம் ஆண்டு ெனவரி மாதம் 20ஆம் நாள் ஹரியானா மாநிலத்தில் டிம் டிம் தாபர பாைம் 

‘எடுொட்’ என்னும் கல்வித்துடணக்பகாளின் வழியாக ஒளிபரப்பப்பட்ைது. அதன் விட வாக ஒபர 

பநரத்தில் 10000 பள்ளிகளில் பயின்ற 2,50,000 மாணவர்கள் அப்பாைத்டதக் கற்றனர். அம்முயற்சி 

பவற்றிபபற்றதால், 2018-19ஆம் கல்வியாண்டு முழுவதும் ஹரியானா, குஜராத்  மாநிலங்களில் 

இத்திட்ைத்தின் பாைங்கள் ‘எடுொட்’ வழியாக ஒளிபரப்பப்பட்ைன. 73,280 பள்ளிகளில் பயிலும் 

91,10,000 மாணவர்கள் பயன்பபற்றனர். அபதபவட யில் தமிழ்நாடு, ராஜஸ்தான், மத்திபிரபதெம், 

உத்திரபிரபதெம், ஆகிய மாநிலங்களில் உள்  5915 பள்ளிகளில் பயிலும் 9,44,895 மாணவர்களுக்கு 

அவர்தம்  ஆசிரியர்க ால் இப்பாைங்கள் கற்பிக்கப்பட்ைன. அவ்வடகயில் இத்திட்ைம் 2018-19ஆம் 

கல்வியாண்டில் 6 மாநிலங்களிலுள்  79,195 பள்ளிகளில் பயிலும் 1,00,54,895 மாணவர்களுக்குப் 

பயிற்றுவிக்கப்பட்டிருக்கிறது.  வரும் கல்வியாண்டுகளில் இத்திட்ைம் பமலும் பல மாநிலங்களுக்கு 

விரிவுபடுத்தப்பை உள் து; பமலும் சில பகாடி மாணவர்கள் பயனடைய இருக்கிறார்கள் 

- தி. அ. பத்மநாபன் 



  

ஹிமோசல் பிரகேசத்தில் ேளிர்த்திறன் திட்டம் 

 

அபராஜிதா வழங்கும் வாழ்க்டகத்திறன் கல்வி தமிழ்நாடு, குஜராத், ராஜஸ்தான், மத்தியபிரபதெம், 

ஹரியானா ஆகிய மாநிலங்கட த் பதாைர்ந்து ஹிமாெல் பிரபதெத்தில் 2019-20ஆம் கல்வியாண்டு 

முதல் பெயல்படுத்தப்பை இருக்கிறது. அதற்கான புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்தில் 2019 மார்ச் 5ஆம் நாள் 

அரசின் ொர்பில் ஒருங்கிடணந்த பள்ளிக்கல்வித் திட்ைத்தின் மாநிலத் திட்ை இயக்குநர் திருமிகு 

ஆஷிஷ் பகாலி ஹ.ஆ.ப. அவர்களும் அபராஜிதாவின் ொர்பில் கல்வி முயற்சிகளின் தடலவர் 

திருமிகு தி.அ.பத்மநாபன் அவர்களும்  டகபயழுத்திட்ைனர்.  இதன்படி தளிர்த்திறன் திட்ைத்தின் 

இந்தி வடிவமான டிம் டிம் தாபர அம்மாநிலத்திலுள்  10000 பள்ளிகளில் ஒன்றாம் வகுப்பு முதல் 

பன்னிரண்ைாம் வகுப்பு வடர படிப்படியாக பெயல்படுத்தப்பை உள் து. முதற்கட்ைமாக 2019-

20ஆம் கல்வியாண்டில் 2500 பள்ளிகளில் இத்திட்ைம் பெயற்படுத்தப்பை உள் து.  ஆறாம் 

வகுப்பிலிருந்து பன்னிரண்ைாம் வகுப்பு வடரயுள்  அடனத்து வகுப்புகளிலும் வாரத்தில் ஒரு 

மணிபநரம் இத்திட்ைத்திற்பகன ஒதுக்கப்பட்டுள் து. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

இத்திட்ைத்டதச் சிறப்பாகச் பெயற்படுத்த ஆசிரியர்களுக்குப் பயிற்சிகள் வழங்கப்பை உள் ன. 

அதன் முதற்படியாக, 2019 மார்ச் 5ஆம் நாள் சிம்லாவில் மாநில அ வில் ஆசிரியப் 

பயிற்றுநர்களுக்கான பயிற்சிப்பட்ைடற நடைபபற்றது. இதில் வட்ைார வ  நடுவம், ஆசிரியர் 

பயிற்சி நிறுவனம் ஆகியவற்றில் பணிபுரியும் 55 ஆசிரியர்கள் பங்பகற்றனர். அவர்களுக்கு 

வாழ்க்டகத்திறன் கல்விடயப் பற்றி ஹிமாெல் பிரபதெ டிம் டிம் தாபர திட்ை பமலா ர் திருமிகு 

ரூனம் பக சிக் பயிற்சி அளித்தார். 

- ரூனம் பக சிக் 



 ற்றோர் ள் -  ற்கறன் 

மபகஷ்வர் என்னும் வரலாற்றுப் புகழுடைய சிறிய நகரம் மத்தியபிரபதெத்தில் அடமந்திருக்கிறது.  

நர்மடத ஆற்றங்கடரயில் அடமந்திருக்கும் அந்நகரம் அழகிய பகாட்டைக்கும் கண்கவரும் 

மடலத்பதாைருக்கும் புகழ்பபற்றது. நான் என் பபற்பறாடரக் காண மபகஷ்வருக்குச் 

பென்றிருந்பதன். என் தந்டத, அங்குள்  பபண்கள் உயர்நிடலப்பள்ளியின் விடுதியில் தங்கிப் 

பயிலும் மாணவர்களுக்கு கல்வித்துடணச் பெயற்பாட்டில் வழிகாட்ைவும் உதவவும் விரும்பியதால், 

அப்பள்ளியின் தடலடமயாசிரியடர நான் கட்ைாயம் ெந்திக்க பவண்டும் என்றார்.  அங்கிருந்த 

ஆசிரியர்கப ாடு இயல்பாகக் கலந்துடரயாடியபபாழுது, அம்மாணவர்கள் வீண்பபச்சிலும் 

பொம்பலாக இருந்தும் நாள் முழுவதும் தங்க து ஓய்வுபநரத்டதச் பெலவிடுகிறார்கள் என்று 

பதரிந்தது. அதனடிப்படையில் அம்மாணவர்கள், பநரத்தின் அருடமடய உணர்ந்து அதடன 

மிகவும் பயனுள்  வடகயில் பெலவிை உதவுவதற்காக அவர்களுக்கு பநரபமலாண்டம, 

இலக்கடமத்தல் ஆகியன பற்றிய பயிலரங்கம் ஒன்டற நைத்துவது என்று முடிவுபெய்பதாம். 

அதன்படி 2019 ெனவரி 3, 8ஆம் நாள்களில் 9ஆம் வகுப்பு முதல் 12ஆம் வகுப்பு வடர பயிலும் 70 

மாணவர்களுைன் கலந்துடரயாடிபனன். டிம் டிம் தாபர பாைங்கட த் திடரயிடுவதற்குத் 

பதடவயான கருவிகட  எங்க ால் ஏற்பாடு பெய்ய முடியாததால், பநரபமலாண்டம, 

இலக்கடமத்தல் ஆகிய பாைங்களிலுள்  சில பெயற்பாடுகளின் வழியாக அந்தக் கலந்துடரயாைல் 

வகுப்டப வழிநைத்திபனன். அதிலிருந்தது தாம் கற்ற பயனுள்  குறிப்புகளுக்காகவும் பாைத்தின் 

முடிவிலிருந்த பதாகுப்புடரக்காவும் அம்மாணவர்கள் பாராட்டினர். அவர்களில் சிலர் மிகவும் 

உற்ொகமடைந்தனர்; பதாைர்ந்து அவர்க து பள்ளிக்கு நான் வரபவண்டும் என அடழத்தனர். 

அவர்க து பாராட்ைாலும் நன்றியுணர்வாலும் நான் பநகிழ்ந்துபபாபனன்.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

நமது அறிடவ, திறடமடய, பநரத்டத நமது ெமுதாயத்திற்காகச் பெலவிடும்பபாழுது ஒரு 

தனித்துவமிக்க மனநிடறவு நமக்குக் கிடைக்கிறது.  அப்பபாழுது, பபருநகரங்களில் அதிக 

வெதிகட  அனுபவிக்கும் நமது வாழ்க்டகபயாடு ஒப்பிடும்பபாழுது மிகவும் பவறுபட்ை சூழலில் 

வாழும் மனிதர்கப ாடு  கலந்துபழகுவதற்கான வாய்ப்பிடன நாம் பபறுகிபறாம்.  அவ்வாறுதான் 

தன்னார்வலராக, எனது ெமுதாயத்திற்கு ஒரு துளிய வுப் பணிடய நான் பெய்வதாக எண்ணி 

மனநிடறவான உணர்டவப் பபற்பறன்.    

 

அன்று நான் பபற்ற அனுபவத்டத நிடனவுகூர்ந்தபபாழுது இதுபபான்ற பயிலரங்கில் நிகழும் 

கற்றல் ஒருவழிப் பாடதயன்று என்படத உணர்ந்பதன்.  அதில் மாணவர்க ாகப் பங்பகற்பவர்கள் 

மட்டும் பயிற்சிபபறுவதில்டல; பயிற்றுநரும் அதனால் பயனடைகிறார்.  அந்தப் பயிலரங்கில் 

பங்பகற்ற மாணவர்கள் பநரபமலாண்டம, இலக்கடமத்தல் ஆகியவற்றின் முக்கியத்துவத்டதக் 

கற்றுக்பகாண்ைார்கள்; நன்றியுணர்வு, பகிர்தல், பபணுதல் ஆகியவற்றின் மதிப்டப நான் 

கற்றுக்பகாண்பைன்.   

                                                                                  - ப்ரீத்தி புபராஹித் 

பநாய்ைா 



வோழ்வின் கமன்மமக்கு வோழ்க்ம த்திறன் ள் 

‘ஒருவர் தனது பெயல்திறடனப் பபருக்கிக்பகாள் வும் தனது பவடலயில் பமன்டமயும் 

வ ர்ச்சியும் அடைய பள்ளி, கல்லூரி ஆகியவற்றில் கற்றனவற்றிக்கு அப்பால் பவறு சில 

திறன்கட யும் கற்றுக்பகாள்  பவண்டும்’ என்கிறது உலக வில் நிகழ்த்தப்பட்ை ஆய்வு ஒன்று. 

அந்தச் சில திறன்கள், ‘வாழ்க்டகத் திறன்கள்’ ஆகும். அடவ, ஒருவர் தனது தனிப்பட்ை 

வாழ்விலும் பதாழில்வாழ்விலும் பமன்டமயடைய உதவுகின்றன. 

  

எனபவதான், எங்க து ‘ஒளிரும் ஈபராடு ஃபவுண்பைென்’ ஈபராடு மாநகராட்சிக்கு உட்பட்ை 

பபரியவலசு என்னும் இைத்திலுள்  மாநகராட்சி நடுநிடலப் பள்ளியில் தளிர்த்திறன் திட்ைத்டத 

2015ஆம் ஆண்டில் பவள்ப ாட்ைமாகத் பதாைங்கியது. இதன் விட வாக, 9 முதல் 13 வயது 

வடரயுள்  மாணவர்களிடைபய பநரபமலாண்டம, கற்றலில் கவனம், பிறருைன் பழகுந்திறன், 

பிறபாலினடர மதித்தல் ஆகியன பபான்றவற்றில் குறிப்பிைத்தக்க நைத்டதமாற்றங்கள் 

ஏற்பட்டிருப்படதக் கண்ைது. ஆகபவ இத்திட்ைத்டத ஈபராடு மாநகராட்சிப் பகுதியிலுள்  42 

பள்ளிகளுக்கும் மாவட்ைத்தின் பிறபகுதிகளிலுள்  50க்கும் பமற்பட்ை நடுநிடல, உயர்நிடல, 

பமல்நிடலப் பள்ளிகளுக்கும் இத்திட்ைத்டத விரிவாக்கம் பெய்தது. இதனால் 5300 மாணவர்கள் 

பயனடைகின்றனர். 120க்கும் பமற்பட்ை ஆசிரியர்கள் வாழ்க்டகத்திறன் கல்வி பற்றி பயிற்சி 

பபற்றிருக்கின்றனர்; அவர்கள் திட்ைத்டதச் பெயற்படுத்திய பின்னர் இதனால் தாங்களும் 

புத்துணர்வு பபற்றதாகவும் வாழ்க்டகத்திறன்களின் முக்கியத்துவத்டதக் கற்றுக்பகாண்ைதாகவும் 

கூறுகின்றனர்.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

இன்று உலகிலுள்  இட ëர்களில் பபரும்பான்டமபயார் இந்தியாவில் இருக்கின்றனர். 

அவர்க து திறன்கட  பமம்படுத்தினால், ‘மக்கள்பதாடக ஈவு’ (Demographic Dividend) என்னும் 

பவகுமதிடய பபரும வில் நாம் பபற முடியும். எனபவதான், எமது நிறுவனம் 

வாழ்க்டகத்திறன்கட  மாணவர்களுக்குச் பெயல்துடிப்பபாடு கற்பிக்கும் பணியில் அபராஜிதா 

அறக்கட்ைட பயாடு இடணந்து ஈடுபட்டிருக்கிறது.  

- ரூ. ரிபஜா 

திட்ைச் பெயலாக்குநர்  

ஒளிரும் ஈபராடு ஃபவுண்பைென்  

ஈபராடு  



நட்சத்திர மோணவர் ளின் ேன்னோர்வப்பணி  

தமிழ்நாட்டின் பவலூர் நகரில் அடமந்திருக்கும் ‘பவலூர் பதாழில்நுட்பக் கல்விநிறுவனம்’ (Vellore 

Institute of Technology) என்னும் நிகர்நிடலப் பல்கடலக்கழகத்தின் ஓர் உறுப்பாக ‘நிடலத்த ஊரக 

பமம்பாடு மற்றும் ஆராய்ச்சி நடுவம்’ (Centre for Sustainable Rural Development and Research Studies) 

என்னும் நடுவம் இருக்கிறது.  இந்நடுவம் ெமூக-பபாரு ாதாரத்தில் பின்தங்கிய ெமூகங்கட ச் 

பெர்ந்த குழந்டதகள், இட ëர்கள், பபண்கள், விவொயிகள் ஆகிபயாருைன் இடணந்து நிடலத்த 

ஊரக பமம்பாட்டை உருவாக்கும் பணியில் ஈடுபட்டிருக்கிறது. அதன் ஒருபகுதியாக அந்நடுவம் 

மாணவர்களுக்கு வாழ்க்டகத்திறன் கல்விடய வழங்கும் பநாக்கில், 2018-19ஆம் கல்வியாண்டில் 

பவலூரிலுள்  என்.பக.எம். பமல்நிடலப்பள்ளி, ஈபவரா நாகம்டமயார் மாநகராட்சி பபண்கள் 

பமல்நிடலப்பள்ளி ஆகியவற்றில் தளிர்த்திறன் திட்ைத்டத அறிமுகம் பெய்தது. அப்பள்ளிகளில் 

பயிலும் மாணவர்கள், பணியாற்றும் ஆசிரியர்கள் வழங்கிய பின்னூட்ைத்தின் அடிப்படையில் 

இத்திட்ைத்டத பமலும் 5 பள்ளிகளுக்கு விரிவாக்கம் பெய்ய விரும்பியது. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

எனபவ, அரசுப்பள்ளிகளில் பயின்று 12ஆம் வகுப்பில் மாவட்ை அ வில் முதல் மதிப்பபண் 

பபற்று ‘நட்ெத்திர மாணவர்கள்’ என்னும் தகுதிபயாடு பவலூர் பதாழில்நுட்பக் கல்விநிறுவனத்தில் 

பபாறியியல் கல்வி பயிலும் மாணவர்கள் சிலடரத் பதர்ந்பதடுத்தது. அவர்களுக்கு வாழ்க்டகத்திறன் 

கல்விடயப் பற்றிய பயிற்சி அளிக்கப்பட்ைது. அம்மாணவர்கள் வாழ்க்டகத்திறன் கல்வித் 

தன்னார்வ ர்க ாக பவலூர் நகரிலுள்  7 பள்ளிகளில் தளிர்த்திறன் திட்ைத்டதச் 

பெயற்படுத்தினர்.  

  

வரும் 2019-20 கல்வியாண்டில் இத்திட்ைத்டத 25 பள்ளிகளுக்கு விரிவாக்கம் பெய்ய இருப்பதாக 

இந்நடுவத்தின் பபாறுப்பா ரான பபராசிரியர் முடனவர் சி.ஆர்.பெ ந்தரராஜன் பதரிவித்துள் ார்.    

  

- மு. பெந்தில்குமார் 



  

எதிரரோலி ள் 

 வாழ்க்டகத்திறன் கல்வித்திட்ைம் 5 மாநிலங்களில் நடைபபறுவடதச் சிறப்பாக ஆவணப்படுத்தி 

இருக்கிறது அபராஜிதாவின் வாழ்க்டகத்திறன் கல்வித்திட்ைத்திற்கான பெய்திமைலின் 29ஆவது 

இதழ். பதன்தமிழகத்தின் பல்பவறு பகுதியிலுள்  மாணவர்களிடைபய இத்திட்ைம் 

ஏற்படுத்தியிருக்கும் விட வுகட ப் பற்றிய அறிக்டக, உறுதியான வ ர்ச்சி ஏற்பட்டிருப்பதற்கான 

ொன்று ஆகும்.  அந்நிறுவத்தின் பமலாண்டமயர்களும் பயிற்றுநர்களும் பமற்பகாண்டிருக்கும் 

முயற்சிகட  நான் பாராட்டுகிபறன். தளிர்த்திறன் திட்ைம் பமலும் பல ொதடனகட  நிகழ்த்த 

வாழ்த்துகிபறன் 

- பபராசிரியர் ஆர். ராஜா பகாவிந்தொமி 

இயக்குநர், மன்னர் திருமடல நாயக்கர் கல்லூரி  

மதுடர 

  

வாழ்க்டகக்கல்வி பள்ளிக்கல்வியின் ஓர் உறுப்பாகிவிட்ைது என்பது  உண்டமயிபலபய சிறந்த 

ொதடன. பதாழில்நுட்பத்தின் உதவியாலும் அபராஜிதா பணியா ர்களின் முயற்சியாலும் 

தளிர்த்திறன் திட்ைம் எண்ணற்ற இ ம் மனங்கட ச் பென்றடைந்து அவர்கட ப் 

பபணிவ ர்க்கிறது.  பாராட்டுகள்! 

- பதவாஞ்சி ஷா 

பிடரட்டெடு கவுன்சிலிங்  

சிங்கப்பூர்  

 

மிக நல்ல பணி.  நமது நாட்டில் வாழும் பல்லாயிரக்கணக்கான குழந்டதகட  இத்திட்ைம் 

பென்றடைய பவண்டுபமன்பபத எனது ஒபர விருப்பம்.  அடனவருக்கும் பாராட்டுகள்! 

- ஆர். கிருஷ்ணமூர்த்தி 

மதுடர  

  

உங்க து ‘மதிப்பீடு’ நல்ல முடிவுகட த் தந்திருப்படதக் கண்டு நான் மிகவும் மகிழ்கிபறன். நீங்கள் 

பதாைர்ந்து பவற்றிபபற வாழ்த்துகிபறன். 

- முடனவர் எஸ். இராதாகிருஷ்ணா 

டஹத்ராபாத் 

 

இத்திட்ைத்திற்காக நானும் சில பங்களிப்புகட  வழங்கியிருப்படத எண்ணி மகிழ்கிபறன்.  

இந்தியா முழுவதற்கும் இத்திட்ைத்டத பகாண்டுபெல்வதற்கு ஏற்றவர்கள் நீங்கள்தான்.  எனது 

நல்வாழ்த்துகள்! 

- பஜ. இராஜபெகரன் 

இடெயடமப்பா ர்  

மதுடர  

   

தளிர்த்திறன் திட்ைம் பென்றடைந்திருக்கும் பரப்டபயும் வீச்டெயும் கண்டு உண்டமயிபலபய 

வியக்கிபறன்!! 

- க. வரதன் 

தடலடம கலந்தாபலாெடன அலுவலர், அபராஜிதா கார்ப்பபரட் ெர்வீஸஸ் (பி) லிமிபைட் 

மதுடர 

  

வாழ்க்டகத்திறன் கல்வி, அடனத்து அல்லது பபரும்பான்டமயான பள்ளிப் பாைத்திட்ைங்களின் 

ஒரு பகுதியாக இருப்பதில்டல. இந்நிடலயில் மாணவர்களுக்கான வாழ்க்டகத்திறன் கல்விடய 

வழங்கும் இத்திட்ைத்டத உருவாக்கும் பணியில் ஈடுபட்ை அடனவடரயும் உண்டமயிபலபய 

பாராட்டுகிபறன்.  இத்திட்ைத்டத ஹரியானா மாநிலத்தில் பெயல்படுத்துவதற்கான ஆடணடயப் 

பபற்றவர்கட யும் பாராட்டுகிபறன். விடரவில் அடனத்து மாநிலங்களிலும் இத்திட்ைம் 

பெயல்படுத்தப்பை வாழ்த்துகிபறன். இந்த நற்பணிடய பமன்பமலும் பதாைருங்கள்.  

- எஸ். பதய்வராயன் 

உதவி வணிக பமலா ர், அபராஜிதா கார்ப்பபரட் ெர்வீஸஸ் (பி) லிமிபைட்  

பபங்களூரு    


