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Country Music foundation (CMF) நிதி அனுசரணையுடன் 
சசொண்ட் நிறுவனத்தின் ஏற்பொட்டில் சிறுவர்களுக்கொன 
கல்வி உபகரைங்கள் வழங்கும் நிகழ்வு சசொண்ட் 
நிறுவன நிணைவவற்றுப்பைிப்பொளர் தணைணையில் 
சதல்ைிப்பணள பிரவதச சசயைக ைொநொட்டு ைண்டபத்தில் 
நணடசபற்ைது. இதில் சிைப்பு விருந்தினர்களொக CMF 

நிறுவனத்தின் தணைவர் Mr.Feizal Samath அவர்களும், 

அவரது பொரியொரும், சதல்ைிப்பணள பிரவதச சசயைக 
உதவிப் பிரவதச சசயைர் திருைதி.வகொ.சங்கீதொ அவர்களும் 
கைந்து சகொண்டனர்.  வைலும் CMF அணைப்ணப வசர்ந்த 
உறுப்பினர்களும் கைந்து சகொண்டனர்.  
 



வைலும் சகௌரவ விருந்தினர்களொக 
சதல்ைிப்பணள பிரவதச சசயைக சிறுவர் உரிணை 
வைம்பொட்டு உத்திவயொகத்தர், கிரொை அலுவைர்கள், 

அபிவிருத்தி உத்திவயொகத்தர்கள், சமுர்த்தி 
அபிவிருத்தி உத்திவயொகத்தர்கள் ைற்றும் சமூக 
ைட்ட அணைப்புக்களின் நிர்வொகிகளும் கைந்து 
சகொண்டனர். சதல்ைிப்பணள பிரவதச சசயைக 
பிரிவில் சதரிவு சசய்யப்பட்ட 10 கிரொை அலுவைர் 
பிரிவுகணளச் வசர்ந்த 104 ைொைவர்களுக்கு கற்ைல் 
உபகரைங்களும், 3 ைொைவர்களுக்கு துவிச்சக்கர 
வண்டிகளும் வழங்கும் நிகழ்வு நணடசபற்ைது. 

 

 

 

ஐவரொப்பிய ஒன்ைியத்தின் நிதி அனுசரணையுடன் 
யுனிசசவ் அணைப்பினூடொக சசொண்ட் 
நிறுவனத்தினொல் நணடமுணைப்படுத்தப்பட்டு வந்த 
ைிதிசவடி அபொயக்கல்வி, சிறுவர் 
பொதுகொப்பு,  ைற்றும் சுகொதொரமும் வபொசொக்கும் 
ஆகிய சசயற்திட்டங்கணள முடிவுறுத்தி 
சமூகத்திடம் ணகயளிக்கும் நிகழ்வு 
சதல்ைிப்பணள பிரவதச சசயைக ைொநொட்டு 
ைண்டபத்தில் நணடசபற்ைது.  இந் நிகழ்வொனது 
சதல்ைிப்பணள பிரவதச சசயைர் 
திரு.ச.சிவஸ்ரீ அவர்கள் தணைணையில் 
நணடசபற்ைது. வைலும் சிைப்பு விருந்தினரொக 
யுனிசசவ் நிறுவனத்தின் வடபிரொந்திய தணைணை 
அதிகொரி திரு.ந.சுதர்ைன் அவர்கள்கைந்து 
சகொண்டொர்.       

 

அத்துடன் முடிவணடயும் திட்டங்களின் 
முன்வனற்ை அைிக்ணகயும் எதிர் கொைத்தில் 
சமூகத்தின் சபொறுப்புக்கள் சதொடர்பொன 
முன்சைொழிணவயும் எைது நிறுவனத்தின் 
நிணைவவற்றுப் பைிப்பொளர் திரு.ச.சசந்துரொசொ 
அவர்கள் முன்ணவத்தொர். 

அத்துடன் இந்நிகழ்வில் யொழ் ைொவட்ட சசயைக 
உத்திவயொகத்தர்கள், பிரவதச சசயைக 
உத்திவயொகத்தர்கள், கிரொை ைட்ட 
உத்திவயொகத்தர்கள், அரச சொர்பற்ை 
நிறுவனங்களின் பிரதிநிதிகள், ைற்றும் சசொண்ட் 
நிறுவன பைியொளர்கள் ஆகிவயொர் 
கைந்துசகொண்டனர். 

வைலும் இந்நிகழ்வில்  வடைொகொை நன்னடத்ணத 
பொதுகொவல் ைற்றும் சிறுவர் கவனிப்பு வசணவகள் 
திணைக்களத்தின் ஆணையொளர் 
திரு.திருச்சிற்ைம்பைம் விஸ்வரூபன், 

சதல்ைிப்பணள  சுகொதொர    ணவத்திய அதிகொரி 
திரு.சிவதொசன், ைொவட்ட இணைப்பொளர்  (சிறுவர் 
உரிணை வைம்பொட்டு 
அலுவல்கள்)  திரு.க.ைவனொகரன் ஆகிவயொர்களொல் 
சிைப்புணரகள் நிகழ்த்தப்பட்டன. 

 

 

MRE, HN, CP jpl;lq;fis 
KbTWj;jp r%fj;jplk; 
ifaspf;Fk; epfo;T 



 

 

 

ஐவரொப்பிய ஒன்ைியத்தின் நிதி அனுசரணையுடன் 
யுனிசசவ் அணைப்பினூடொக சசொண்ட் 
நிறுவனத்தினொல் நணடமுணைப்படுத்தப்பட்டு 
வரும் சுகொதொரமும் வபொசொக்கும் 
சசயற்திட்டத்தின் கீழ் சதல்ைிப்பணள பிரவதச 
சசயைகப் பிரிவில் சிைப்பொக இயங்கும் 19 

தொய்ைொர் கழகங்கணள சதரிவு சசய்ததுடன் 
வகொப்பொய் பிரவதச சசயைகப் பிரிவில் ஒரு 
தொய்ைொர்கழகத்ணதயும் சதரிவு சசய்து 
கழகங்களின் சசயற்பொடுகணள 
அதிகரிப்பதற்கொகவும் தொய்ைொர் கழக 
அங்கத்தவர்கணள ஊக்குவிப்பதற்கொகவும் 20 

தொய்ைொர்கழகங்களுக்கும் சிைிய பைத்சதொணக 
வழங்கப்பட்டது. வைலும் ைிகவும் சிைப்பொக 
இயங்கும் தொய்ைொர்கழகைொக அளசவட்டி 
ஸ்ரீரங்கன் தொய்ைொர் கழகம் சதரிவு சசய்யப்பட்டு 
அக்கழகத்திற்கு ஊக்குவிப்பொக வைைதிகைொக சிறு 
பைத்சதொணக வழங்கப்பட்டது. 

 

 

 

 

 

ஐவரொப்பிய ஒன்ைியத்தின் நிதி அனுசரணையுடன் 
யுனிசசவ் அணைப்பினூடொக சசொண்ட் 
நிறுவனத்தினொல் நணடமுணைப்படுத்தப்பட்டு 
வரும் சுகொதொரமும் வபொசொக்கும் 
சசயற்திட்டத்தின் கீழ் சுகொதொரம் ைற்றும் 
வபொசொக்கு சதொடர்பொன விழிப்புைர்வு பைணககள் 
வதீிகளிலும், ணவத்தியசொணைகளிலும் 
சபொருத்தப்பட்டன. 

 

 

 

 

 

 

jha;khu; fofq;fspd; rpwg;ghd 
nraw;ghl;bw;fhd Cf;Ftpg;Gj; 
njhif toq;fy; epfo;T 

RfhjhuKk; Nghrhf;Fk; 
njhlu;ghd tpopg;Gzu;T 
gyiffs; 
fhl;rpg;gLj;jg;gl;ld 



 

 

 

வதசிய சைொதொனப் வபரணவயின் (NPC) 
அனுசரணையுடன் SOND நிறுவனத்தினொல் 
நணடமுணைப்படுத்தப்பட்டுவரும் சமூக ஒற்றுணை 
ைற்றும் நல்ைிைக்கம் சசயற்திட்டத்தின் கீழ் அரச 
அதிகொரிகளுக்கொன ஒரு நொள் பயிற்சிப்பட்டணை 
21.02.2019 சதல்ைிப்பணள பிரவதச சசயைக 
ைொநொட்டு ைண்டபத்தில் நணடசபற்ைது.இப் 
பயிற்சிப்பட்டணையிணன சதல்ைிப்பணள பிரவதச 
சசயைக உதவித்திட்டைிடல் பைிப்பொளர் 
திருைதி.ரதி நகுவைஸ்வரன் அவர்கள் ஆரம்பித்து 
ணவத்ததுடன் இப் பயிற்சிப்பட்டணையின் 
வளவொளரொக Freelance Psychologist Counsellor 

சசல்வி.யுடித் செயரட்ைம் அவர்கள் 
கைந்துசகொண்டொர். 
 

இப்பயிற்சியில் சதல்ைிப்பணள பிரவதச சசயைக 
அதிகொரிகளும், பிரவதச சணப அதிகொரிகளும், 

சுகொதொர ணவத்திய அதிகொரி பைிைணனயின் 
உத்திவயொகத்தர்களும் கைந்துசகொண்டதுடன் NPC 

நிறுவன திட்ட அதிகொரி திருைதி வி. முகுந்தினி 
அவர்களும் SOND நிறுவன பைியொளர்களும் 
கைந்துசகொண்டனர்.  

 

 

 

 

வதசிய சைொதொனப் வபரணவயொனது சைொதொனமும் 
சகவொழ்வும் என்ை சதொனிப்சபொருளில் 
சசயற்திட்டம் ஒன்ணை இைங்ணகளின் பல்வவறு 

ைொவட்டங்களில் சசயற்படுத்தி வருகிைது அதில் 
அம்பொணை ைொவட்டத்தில் சசொண்ட்  
நிறுவனத்துடன் இணைந்து இத் திட்டம் 
சசயற்படுத்தப்படுகின்ைது. இதற்சகன சதரிவு 
சசய்யப்பட்ட 20 பங்கொளிகள் ணத ைொதம் 28ஆம் 
திகதியில் பண்டொரநொயக்கொ சர்வவதச 
ைொகொநொட்டு ைண்டபத்தில் நணடசபற்ை இந் 
ைொநொட்டில் பங்குபற்ைினொர்கள். கடந்த வருடம் 
இத் திட்டத்ணத பல்வவறு சசயற்பொடுகளினூடொக 
ைிகச் சிைப்பொக அம்பொணை 
ைொவட்டத்தில் சசொண்ட் 
நிறுவனம் 
சசயற்படுத்தியணை 
குைிப்பிடத்தக்கது. 
குைிப்பொக இம் 
ைொவட்டத்திலுள்ள மூவின 
ைக்கவளொடு இணைந்து 
சசயற்படும் 
சசயற்திட்டங்கணளயும் 
சைொதொன ைொகொநொட்ணடயும் நடத்தி திட்டத்தின் 
சவற்ைிக்கொக பை சசயற்பொடுகணள 
சசய்திருக்கின்ைது. 

 

 

 

 

கண்ைிசவடி அகற்றுவது சதொடர்பொன வடக்கின் 
அபிவிருத்தி அணைச்சில் நணடசபற்ை கூட்டத்தில் 
எைது நிறுவனத்தின் நிணைவவற்றுப் பைிப்பொளர் 
திரு.ச.சசந்துரொசொ அவர்கள் கைந்து சகொண்டொர். 
வடக்கின் அபிவிருத்தி அணைச்சின் சசயைொளர் 
திரு.சிவஞொன வசொதி அவர்கள் தணைணையில் 
நணடசபற்ை இக் கூட்டத்தில் கண்ைிசவடி 
அகற்றும் சர்வவதச நிறுவனங்களுடன் அணைச்சு 
அதிகொரிகளும் இரொணுவத்தின் கண்ைிசவடி 
அகற்றும் பிரிவும் அரசசொர்பற்ை நிறுவனங்கள் 
சொர்பில் எைது நிறுவனத்தின் நிணைவவற்றுப் 

r%f xw;Wik kw;Wk; 
ey;ypzf;fk; njhlu;ghd 
gapw;rpg;gl;liw 

rkhjhdg; Nguitapd; 7tJ 
Njrpa kfhehL. 

fz;zpntb mfw;WtJ 
njhlu;ghd tlf;fpd; 
mgptpUj;jp mikr;rpd; $l;lk; 



பைிப்பொளரும் கைந்து சகொண்டது 
குைிப்பிடத்தக்கது. 

 

 

 

 

 

யுனிசசவ் நிறுவனத்தின் தணைணைச் சசயைக 
உத்திவயொகத்தரும் இைங்ணக நிகழ்ச்சித்திட்ட 
பைிப்பொளரும்> ஆசிய பிரொந்தியத்திற்குரிய 
பைிப்பொளரும் அண்ணையில் சசொண்ட் 
நிறுவகத்திற்கு வருணகதந்தனர். அங்கு 
நணடசபற்ை கூட்டத்தில் சகை யுனிசசவ் பங்கொளி 
அணைப்புக்களும் அணழக்கப்பட்டு யுனிசசவ் 
நிறுவன கிளிசநொச்சி அலுவைக அதிகொரிகளும் 
கைந்துசகொண்டொர்கள். இக் கூட்டத்தில் யுனிசசவ் 
நிறுவனத்தின் கடந்தகொை திட்டங்களில் ஏற்பட்ட 
அனுபவங்கள் கற்றுக்சகொண்ட பொடங்கள்> 

சவொல்கள்> எதிர்கொைத் வதணவகள் சதொடர்பொக 
கைந்துணரயொடப்பட்டது.  

 

 

 

 

 

வதசிய சைொதொனப்வபரணவயின் சமூக ஒற்றுணை 
ைற்றும் நல்ைிைக்க நடவடிக்ணக சசயற் 
திட்டத்தின் கீழ் சமூக அடிப்பணடயிைொன சமூக 
ஒற்றுணை ைற்றும் நல்ைிைக்கம் சதொடர்பொன 
சமூக பயிற்றுவிப்பொளர்களுக்கொன பயிற்சி ணத 21-
27 ஆம் திகதி வணரயொன  கொைப்பகுதியில்    
நணடசபற்ைது. இப் பயிற்சியில் நொன்கு 
ைொவட்டங்கணள வசர்ந்தவர்கள் கந்து 
சகொண்டனர். அதில் சசொண்ட் நிறுவனத்தின் 
ஒழுங்குபடுத்தைில் யொழ் ைொவட்டத்தில் இருந்து 8 
வபர் கைந்துசயொண்டனர். இதில் சசொண்ட் 
நிறுவன பைியொளர்களும் கைந்து சகொண்டனர். 

 

Adpnrt; epWtdj;jpd; 
gq;Fjhuu;fSf;F ,ilapyhd 
$l;lk;  

Njrpa rkhjhdg; Nguitapd; 
,yFgLj;Jdu;fSf;fhd gapw;rp  



 

 

 

வதசிய சைொதொனப் வபரணவயின் இைங்ணகயின் 
நிரந்தர அணைதிக்கொன நிணைைொற்று கொைநீதி 
விடயத்தில் இணளஞர்களின் ஈடுபொடு எனும் 
சசயற்திட்டத்தின் கீழ் இைங்ணகயின் வடக்கு 
ைற்றும் சதற்கு பகுதிகணள வசர்ந்த 
இணளவயொர்களுக்கிணடயிைொன கைந்துணரயொடல் 
ைற்றும் பயிற்சி சபப்ரவரி 25>26 ஆம் திகதிகளில் 
இடம்சபற்ைது. இதில் சசொண்ட் நிறுவன 
பைியொளர்களும் கைந்து சகொண்டனர். 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Njrpa rkhjhdg; Nguitapd; 
epiykhw;W fhyePjp gapw;rp  


