
ஐ.வி.டி.பி. நிறுவனர் தைலவர்

திாு. குழந்ைத பிரான்சிஸ் 
முன்ெனடுத்த சமூக ெசயற்பாட்டு நடவடிக்ைககைளப் பாராட்டி

“சிறந்த சமூக ெசயற்பாட்டாளர்”
விாுது வழங்கி ெகளரவித்தது
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ேமதகு ெதலுங்கானா மாநில ஆளுநர்

டாக்டர் தமிழிைச ெசளந்தர்ராஜன் அவர்களிடமிாுந்து 
விாுைதப் ெபறும் ஐ.வி.டி.பி. நிறுவனத் தைலவர்



 

   

 



 வணக்கம். ஒவ்ெவாாு ஆண்டும் பல்ேவறு 

முைனகளிலும் தனது பணிகைளயும், 

ேசைவகைளயும் வழங்கி வாும் நமது ஐ.வி.டி.பி 

நிறுவனம், கடந்த 2021–22 ஆண்டிலும் பல்ேவறு 

புதிய முயற்சிகைள ேமற்ெகாண்டது என்பது 

குறிப்பிடத்தக்கது. கடந்த ஆண்ைடச் சற்ேற திாும்பி 

ேநாக்கும் ேபாது, நமது நாடும், நாட்டு மக்களும் 

ெகாேரானாவின் ேகாரப்பிடியில் சிக்கி, சந்தித்த 

சமூக, ெபாாுளாதார மற்றும் தனிமனித இழப்புகள் 

ஏராளம். இவற்ைறெயல்லாம் நம் உறுப்பினர்கள் 

எதிர்ெகாண்டு எதிர்நீச்சல் ேபாட்டு வாழ்ந்து வாுவது 

ெமச்சத்தக்கது.

ெகாேரானாவால் தங்கள் 
துைணைய இழந்து திைகத்து 
நின்ற 370 உறுப்பினர்களுக்கு 

தலா ரூ. 50000/- என 
ரூ. 1.90 ேகாடிைய வழங்கி, 

அவர்களின் துயரத்தில் 
ஐ.வி.டி.பி-யும் பங்ேகற்றது 
சற்ேற ஆறுதலாயுள்ளது. 

அதுமட்டுமல்லாது பல்ேவறு 
வைககளில் ெமாத்தம் 

ரூ. 3.72 ேகாடிைய ெகாேரானா 
நிவாரணப் பணிகளுக்காக 

ஐ.வி.டி.பி ெசலவிட்டது 
குறிப்பிடத்தக்கது.
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நாட்டிேலேய முதன்முைறயாக சுய உதவிக்குழுக்களுக்ெகன்ேற ரூ. 9.40 ேகாடி ெசலவில் 
உாுவாக்கப்பட்ட ஒாுங்கிைணந்த ெதாழிற்பயிற்சி ைமயம் முழு அளவில் இவ்வாண்டு 
ெசயல்பாட்டுக்கு வந்துள்ளது. எட்டு கிைள அலுவலகங்கள், தனி வங்கிக்கிைள மற்றும் 
ெதாழிற்பயிற்சிகள் என ைமயம் சிறப்புற ெசயல்பட்டு வாுவது கண்டு வியக்காதவர் எவாுமில்ைல.

நம் பணியாளர்களின் 
அயராத பணிகளின் 

விைளவாக நமது 
சுய உதவிக்குழுக்களின் 

எண்ணிக்ைக 15,355 ஆகவும், 
உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்ைக 

2,74,353 ஆகவும் உயர்ந்துள்ளது. 

ெசன்ற நிதியாண்டில் 
நம் உறுப்பினர்கள் 

ரூ. 767.25 ேகாடிைய 
வங்கிக் கடனாகவும், 

ரூ. 308.91 ேகாடிைய 
சங்கக் கடனாகவும், 

ரூ. 22.79 ேகாடிைய 
சுகாதாரக் கடனாகவும்

ரூ. 37.21 ேகாடிைய 
ஐ.வி.டி.பி. சுழற்சி 

நிதியாகவும்

என ெமாத்தம் 
ரூ. 1136.16 ேகாடிைய 

கடன் சுழற்சி ெசய்து, 
தங்களின் ேதைவகைள நிைறவு 

ெசய்து ெகாண்டுள்ளனர் 
என்பது மகிழ்ச்சியளிக்கிறது.

இவ்வாண்டு சிறப்பு பணியாக 
இாுளர் இன மக்களுக்கான ேமம்பாட்டு 
பணிகைளத் துவங்கி, முதற்கட்டமாக 
ரூ. 1.22 ேகாடி மதிப்பிலானப் ெபாாுட்கைள 
அவர்களுக்கு வழங்கியுள்ேளாம். ேமலும் 
நாம் வழக்கமாக ெசய்து வாும் கல்வி, 
சமூக ேமம்பாட்டுப் பணிகள், உறுப்பினர் 
மற்றும் பணியாளர் நலன் சார்ந்த 
பணிகளுக்காக ரூ. 26.43 ேகாடிைய 
கடந்த ஆண்டில் ெசலவிட்டுள்ேளாம் 
என்பைதயும் இந்ேநரத்தில் குறிப்பிட 
விைழகிேறன்.

இங்ஙனம் ேநர்ைமயான, ஒளிவு மைறவற்ற 
மற்றும் ஒழுங்காக கட்டைமக்கப்பட்ட 
ெசயல்பாடுகளுடன் ெசயல்பட்டு வாும் 
நமது குழுக்கைள வாும் காலங்களிலும் 
ெதாடர்ந்து ெசயல்படுத்துேவாம். 

இந்த ஒேர ேநாக்கத்ைத இலக்காகக் 
ெகாண்டு இைணந்து பயணிப்ேபாம்! 
மகளிர் வாழ்ைவ வளமாக்குேவாம்!
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தைலவர்கள் பிறப்பால் உாுவாவதில்ைல... மக்களுக்காக தன் வாழ்ைவேய 
அர்ப்பணிக்கத் துணியும் அந்தத் தாுணத்தில் மகத்தான ஒாு தைலவன் 
பிறக்கிறான்!

கிராமப்புற ெபண்களின் வாழ்வாதாரத்ைத உயர்த்த பல்ேவறு நடவடிக்ைககைள 
எடுத்து வாும் தன்னார்வத் ெதாண்டு நிறுவனமான ‘Integrated Village 
Development Project’-ஐ ெதாடங்கியவர் குழந்ைத பிரான்சிஸ். 1979-ம் 
ஆண்டிலிாுந்து இதுவைர 15,000-க்கும் ேமற்பட்ட ெபண்கள் சுய உதவிக் 
குழுக்கைள உாுவாக்கி, 3 லட்சத்துக்கும் ேமற்பட்ட எளிய குடும்பத்துப் ெபண்களின் 
வாழ்வில் ஒளி ஏற்றியுள்ளது இந்த அைமப்பு.

சமூக ேமம்படுத்தல் மற்றும் ஊரக ேமலாண்ைமயில் உயர்கல்வி கற்றுள்ள 
குழந்ைத பிரான்சிஸ் தன் வாழ்நாைளேய சமூக முன்ேனற்றத்துக்காக 
அர்ப்பணித்துள்ளார். இரவுப் பள்ளிக்கூடம், முதல் உதவி நிைலயம் என்று சிறியதாய் 
ெதாடங்கிய இவரின் பயணம் இன்று கிராமப்புறங்களில் தடுப்பைணகள் கட்டுதல், 
ெபண்கள் முன்ேனற்றம், திறன் ேமம்பாட்டுப் பயிற்சி, வீட்டு வசதி, கல்வி உதவி 
என்று பல்கிப் ெபாுகியுள்ளது.

குழந்ைத பிரான்சிஸ் அவர்களின் சமூக ேசைவையப் பாராட்டி மிக உயரிய 
விாுதான ராேமான் மகேசேச விாுது 2012-ம் ஆண்டு இவாுக்கு வழங்கப்பட்டது.

தர்மபுரி, கிாுஷ்ணகிரி, திாுப்பத்தூர் மற்றும் ேவலூர் ஆகிய மாவட்டங்களில் 
குழந்ைத பிரான்சிஸ் முன்னின்று நடத்திய சமூக ெசயற்பாட்டு நடவடிக்ைககைளப் 
பாராட்டி அவாுக்கு, 2021-ம் ஆண்டுக்கான ‘சிறந்த சமூக ெசயற்பாட்டாளர்’ எனும் 
Pinnacle Award வழங்கி ெகளரவித்தது விகடன்!

ஐ.வி.டி.பி. நிறுவனர் தைலவர்

திாு. குழந்ைத பிரான்சிஸ் 
முன்ெனடுத்த சமூக ெசயற்பாட்டு நடவடிக்ைககைளப் பாராட்டி

“சிறந்த சமூக ெசயற்பாட்டாளர்”
விாுது வழங்கி ெகளரவித்தது
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ஐ.வி.டி.பி சுய உதவிக்குழுக்களில் உள்ள 

உறுப்பினர்கள் இயற்ைகயாகேவா அல்லது 

விபத்துகளினாேலா இறந்தால், அவர்களின் 

வாரிசுதாரர்களுக்கு ரூ.50,000/-மும் விபத்து 

ேபான்ற காரணங்களால் நிரந்தர ஊனமுற்ற 

உறுப்பினர்களுக்கு ரூ.25,000/-மும் வாழ்க்ைகப் 

பாதுகாப்பு நிதியாக வழங்கப்படுகிறது. 

அதுமட்டுமின்றி உறுப்பினர்கள் மரணமைடயும் 

ேபாது அவர்களின் இறுதிச் சடங்கிற்காக உடனடியாக 

ரூ.5,000/- வழங்கப்படுகிறது.

      



அதன்படி கடந்த 2021 ஆம் ஆண்டு ஐ.வி.டி.பி சுய உதவிக்குழுக்களிலிாுந்து பல்ேவறு 
காரணங்களினால் மரணமைடந்த 1702 உறுப்பினர்களின் வாரிசுதாரர்களுக்கு தலா ரூ.50,000/- என 
ெமாத்தம் ரூ.9.36 ேகாடி வாழ்க்ைகப் பாதுகாப்பு நிதியாக வழங்கப்பட்டது. இந்நிதி மைறந்த சுய 
உதவிக்குழு உறுப்பினர்களின் குடும்பங்களுக்கு ஆறுதலாகவும், அவர்களுக்கு ஏற்படும் 
ெபாாுளாதார இழப்ைப ஈடுகட்டவும் பயன்படுகிறது.

2001 ஆம் ஆண்டு முதல் 

ஐ.வி.டி.பி ெதாண்டு 

நிறுவனத்தால் 

ெசயல்படுத்தப்பட்டு வாும் 

இத்திட்டத்தில் இதுவைர 

` 47.36 ேகாடி 
வாழ்க்ைகப் பாதுகாப்பு  
நிதியாக வழங்கப்பட்டுள்ளது 
குறிப்பிடத்தக்கது.
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` 12.90 

ஐ.வி.டி.பி 
பணியாளர்களில் 
5 வாுடங்களாகத் 
ெதாடர்ந்து 
பணியாற்றி வாும் 
பணியாளர்களின் 
55 குழந்ைதகளுக்கு 
தலா ரூ. 10,000/- 
என ெமாத்தம் 
ரூ. 5.50 இலட்சம் 
கல்வி 
உதவித் ெதாைக.

ஐ.வி.டி.பி சுய உதவிக்குழு உறுப்பினர்களில் தங்கள் கணவைர இழந்த உறுப்பினர்களின் 
74 குழந்ைதகளுக்கு தலா ரூ. 10,000/- என ெமாத்தம் ரூ. 7.40 இலட்சம் கல்வி உதவித் ெதாைக.
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தமிழர் திாுநாளாம் ெபாங்கல் திாுநாைள முன்னிட்டு, ஐ.வி.டி.பி 
ெதாண்டு நிறுவனம், ஆண்டுேதாறும் தனது பணியாளர்கள் 
ெபாங்கல் விழாைவ மகிழ்ச்சிேயாடு ெகாண்டாடும் ெபாாுட்டு,  
ெபாங்கல் பரிசுகைள வழங்கி வாுகிறது.

` 6.93


` 6.36


அவ்வைகயில் இந்தாண்டும்

ெபாங்கல் விழாவின் ேபாது 

440 பணியாளர்களுக்கு 

தலா ரூ. 975/- மதிப்பிலான 

25 கிேலா அரிசி மற்றும் 

தலா ரூ.600/- மதிப்பிலான 

ெபாங்கல் ெதாகுப்பு என 

ரூ. 6.93 இலட்சம் மதிப்பிலான 

ெபாங்கல் பரிசுகைள வழங்கியது.

ஐ.வி.டி.பி. நிறுவனத்தின் 

400  பணியாளர்கள் 
தங்கள் பணியின் ேபாது 

அணிந்துெகாள்ள ஏதுவாக 

ரூ. 6.36 இலட்சம் 

மதிப்பிலான 

ஓவர் ேகாட்டுகள் 
வழங்கப்பட்டது.
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அவர்கள் பயிற்சிைய நிைறவு ெசய்தைதயடுத்து, ஐ.வி.டி.பி.யின் நிறுவனர் இராமன் மகேசேச  

திாு.குழந்ைத பிரான்சிஸ் அவர்கள் அைனத்து பயிற்சியாளர்களுக்கும் சான்றிதழ்களும் 

அப்பயிற்சியில் முதல் நான்கு இடங்கைளப் ெபற்ற பயிற்சியாளர்களுக்கு ரூ.25 ஆயிரம் மதிப்பிலான 

நான்கு ைதயல் இயந்திரங்கைளயும் வழங்கினார். 

ஐ.வி.டி.பி நிறுவனம், 
அண்ைமயில் துவங்கிய 
ெதாழிற்பயிற்சி ைமயத்தில், 
முதல் பயிற்சியாக 
கிாுஷ்ணகிரி இந்தியன் 
வங்கி ஊரக சுயேவைல 
வாய்ப்பு பயிற்சி 
நிறுவனத்தின் வாயிலாக 
31 சுய உதவிக்குழு 
உறுப்பினர்களுக்கு 
30 நாட்கள் ைதயற்பயிற்சி 
வழங்கப்ப்பட்டது.

ேமலும் இரண்டாவது பயிற்சியில் 

சிறப்பான முைறயில் பயிற்சி ெபற்ற 

ஒாுவாுக்கு ரூ, 6,200 மதிப்பிலான 

ைதயல் இயந்திரமும், 

4வது பயிற்சியில் பங்ேகற்ற 

30 உறுப்பினர்களுக்கு தலா ரூ. 1400 

என ெமாத்தம் ரூ. 42,000 மதிப்பிலான 

ைதயல் பயிற்சி உபகரணங்கைளயும் 

ஊக்கப்பரிசாக வழங்கினார்.

` 73
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` 7.15

  

  


ேகாட்ைடயூர் 

ஐ.வி.டி.பி ேநதாஜி 

ெமட்ரிக் பள்ளியின் 

நூலகத்ைத ேமம்படுத்தும் 

ேநாக்கில்

` 23,500 மதிப்பில் 

நூலகத்திற்கு ேதைவயான 

169 புத்தகங்கள்.

ேகாட்ைடயூர் ஐ.வி.டி.பி 
ேநதாஜி ெமட்ரிக் பள்ளியில் 
1 ஆம் வகுப்பு முதல் 
8 ஆம் வகுப்பு வைர பயிலும் 
62 ஏைழ எளிய 
மாணவ, மாணவியாுக்கு 
கல்வி உதவித் ெதாைகயாக 

` 2.28 இலட்சம். 
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ேநதாஜி 
பள்ளியின் 

கைலயரங்கத்திற்கு 

` 1.63 இலட்சம் 
மதிப்பிலான 

300 
நாற்காலிகள்.

ேநதாஜி 
பள்ளியின் 

அறிவியல் ஆய்வக 
உபகரணங்கள் மற்றும் 

தளவாடப் 
ெபாாுட்களுக்காக

` 2 இலட்சம் 

பள்ளியின் 
நிகழ்ச்சிகைளப் 

புைகப்படம் 
எடுக்க பயன்படும் 

வைகயில் 

` 1 இலட்சம் 
மதிப்பிலான 

ெகனான் ேகமரா.



  

 

 

   ` 9.72


நாமக்கல் மாவட்டம், ெமட்டாலா இலேயாலா கல்லூரியின்

58 மாணக்காுக்கு ` 4.42 இலட்சம் கல்வி உதவித்ெதாைக

திாுவண்ணாமைல மாவட்டம்,

ேவட்டவலம் 
இலேயாலா கல்லூரியின்

70 மாணக்காுக்கு 
` 5.30 இலட்சம் 

கல்வி உதவித்ெதாைக
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கடந்த ஆண்டு அரசுப் பள்ளிகளில் 12 ஆம் வகுப்பில் படித்து 
வாும் மாணவர்களில் இாுந்து மாுத்துவப் படிப்பில் ேசர சிறப்புப் 

பயிற்சி ெபற்ற மாணவர்களுக்கு ரூ. 4 இலட்சம் மதிப்பிலான 
NEET தகுதித் ேதர்விற்கானப் புத்தகங்கைள வழங்கி,

மாணவர்கள் அதிக மதிப்ெபண்கள் ெபற
ஐ.வி.டி.பி நிறுவனத் தைலவர் இராமன் மகேசேச 

திாு. குழந்ைத பிரான்சிஸ் அவர்கள்  ஊக்குவித்தார். 

அம்மாணவர்களில் NEET தகுதித் 
ேதர்வில் சிறப்பான ெவற்றி ெபற்று 
அரசு மாுத்துவக் கல்லூரிகளில் 
மாுத்துவப் படிப்பில் ேசர்ந்த 
9 மாணவர்களுக்கு 
தலா ரூ. 20,000/- ஊக்கத்ெதாைகயும்
தலா ரூ. 4,750/- மதிப்பிலான 
1 கிராம் தங்க நாணயங்களும், 
தலா ரூ. 1,200 மதிப்பிலான 
புத்தகப்ைபகள் என 
ஒவ்ெவாாு மாணவாுக்கும் தலா 
ரூ. 25,950/- மதிப்பில், 
ெமாத்தம் ரூ. 2.34 இலட்சம் 
மதிப்பிலான ஊக்கத்ெதாைகையயும், 
பரிசுகைளயும் ஐ.வி.டி.பி. நிறுவனர் 
வழங்கி பாராட்டினார்.

   

 

   

  

` 2.34
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நான் ஐ.வி.டி.பி. மகளிர் மன்றத்தில் கடந்த 9 வாுடங்களாக உறுப்பினராக இாுந்து வாுகிேறன். என்னுைடய கணவர் 2017 ஆம் ஆண்டு 
உடல்நலக் குைறவால் என்ைனயும், என்னுைடய இரண்டு ெபண் குழந்ைதகைளயும் தவிக்கவிட்டு இறந்து விட்டார். அன்றாட கூலி 
ேவைலக்கு ெசல்லும் என்னால் எனது மகள்கைளப் படிக்க ைவக்க முடியாமல் ேவதைனப் பட்ேடன்.

அப்ேபாது தான் ஐ.வி.டி.பி யின் மூலம் சங்கக் கடன், விதைவ உறுப்பினர் கல்வித்ெதாைக என பல வைககளில் உதவிகள் கிைடத்தது. இதனால் 
என்னுைடய மூத்த ெபண்ணிற்கு நல்ல முைறயில் திாுமணம் முடித்து, இைளய மகளான ேமானிஷாைவ நன்றாக படிக்க ைவக்க முடிந்தது. 
அரசுப் பள்ளியில் படித்து, இன்று மதுைர அரசு மாுத்துவக் கல்லூரியில் MBBS படிப்பிற்கு இடம் கிைடத்துள்ளது.

இதற்ெகல்லாம் முக்கியக் காரணமாக இாுந்த ஐ.வி.டி.பி நிறுவனத்திற்கு நான் நன்றி கூறக் கடைமப்பட்டுள்ேளன். என் உயிர் உள்ளவைர 
ஐ.வி.டி.பி நிறுவனர் ெசய்த உதவிைய நானும் எனது மகளும் மறக்க மாட்ேடாம் எனத் ெதரிவித்தார்.

என்ற வள்ளுவரின் வாக்கிற்கிணங்க, காரிமங்கலம் கிைள, வசந்தமுல்ைல மகளிர் 
மன்றத்ைதச் சார்ந்த கஸ்தூரி என்பவர், தன் மகளுக்கு மதுைர அரசு மாுத்துவக் 
கல்லூரியில் MBBS படிப்பிற்கான ேசர்க்ைக கிைடத்தைத எண்ணி தனது மகிழ்ச்சிைய 
பகிர்ந்து ெகாண்டு கூறியதாவது, 

  
“ஈன்ற ெபாழுதிற் ெபரிதுவக்கும் தன்மகைனச் 
 சான்ேறான் எனக் ேகட்ட தாய்”

திாுமதி. கஸ்தூரி, வசந்தமுல்ைல, மகளிர் மன்றம்,  காரிமங்கலம் கிைள 2.

மாுத்துவப் படிப்பில் ேசர்ந்த 
ேமானிஷாைவ பாராட்டி ரூ. 20,000 மற்றும் 

ஊக்கப்பரிசுகைள வழங்கும் 
ஐ.வி.டி.பி. நிறுவனர்



  

ஓசூர் ெசயின்ட் ேஜாசப் 
கல்லூரியில் பயிலும் 
வறுைமக் ேகாட்டிற்கு கீழ் வாழும்

61 மாணவிகளுக்கு 
தலா ரூ. 7,500 என ெமாத்தம்
ரூ. 4.57 இலட்சம்
கல்வி உதவித்ெதாைகைய 
வழங்கியது ஐ.வி.டி.பி.

திாுப்பூர் ெசயின்ட் ேஜாசப் 
கல்லூரியில் பயிலும் 

வறுைமக் ேகாட்டிற்கு கீழ் வாழும்

60 மாணவிகளுக்கு 
தலா ரூ. 7,500 என ெமாத்தம்

ரூ. 4.5 இலட்சம்
கல்வி உதவித்ெதாைகைய 

வழங்கியது ஐ.வி.டி.பி.

   
   

ேவட்டவலம், இலேயாலா கல்லூரியில் ஏழ்ைம நிைலயில்
வறுைமக் ேகாட்டிற்கு கீழ் வாழும் 100 மாணவர்கள் தங்களது உயர்கல்விையத் ெதாடர 

தலா ரூ. 5,000 என ெமாத்தம் ரூ. 5 இலட்சம் கல்வி உதவித்ெதாைகைய 
ஐ.வி.டி.பி நிறுவனத் தைலவர் இராமன் மகேசேச திாு. குழந்ைத பிரான்சிஸ் அவர்கள் வழங்கினார்.

` 14.07
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` 5.14


அரூர், புனித மரியன்ைன ேமல்நிைலப்பள்ளியில், 
ஆசிரியர்கள் இைணய வழி மூலம் மாணவர்களுக்கு 

பாடம் கற்பிக்கவும், மாணவர்களின் கற்றல் திறைன 
ேமம்படுத்தும் வைகயிலும், ஐ.வி.டி.பி நிறுவனம் 

அப்பள்ளிக்கு ரூ. 5.14 இலட்சம் மதிப்பிலான 
16 கணினிகள் ெகாண்ட 

கணினி ஆய்வகத்ைத வழங்கியது.

 

  

  
கல்வி என்பது குழந்ைதகைள உடல் மற்றும் மன வளர்ச்சிேயாடு, அறிவு, நல்ெலாழுக்கம் 

ஆகியவற்ைறயும் வளர்ப்பதாகும். அவ்வைகயில் அரசுப் பள்ளி வளாகங்கைளத் தூய்ைமயாக பராமரிக்க 

ஏதுவாக, இரண்டு அரசுப் பள்ளிகளுக்கு ேபவர் பிளாக் தைர வசதிைய வழங்கியது ஐ.வி.டி.பி நிறுவனம்.

` 2.30 

உம்மியம்பட்டு 
ஊராட்சி ஒன்றியத் துவக்கப் 
பள்ளிக்கு ரூ. 1.24 இலட்சம் 

மதிப்பிலான ேபவர் பிளாக் தைர.

       

காட்டிநாயனப்பள்ளி, 
ஊராட்சி ஒன்றியத் துவக்கப் பள்ளிக்கு 

ரூ. 1.06 இலட்சம் மதிப்பிலான 
ேபவர் பிளாக் தைர.

   



 IELC   

  

 

கிாுஷ்ணகிரி, 
IELC நடுநிைலப் பள்ளியில் 
பயிலும் ஏைழ மாணவர்களின் 
கல்வித் தரம் உயர ேவண்டும் 
என்ற ேநாக்கத்தில், 
ரூ.1.79 இலட்சம் மதிப்பிலான 
3 ஸ்மார்ட் ேபார்டு 
உபகரணங்கைள ஐ.வி.டி.பி 
நிறுவனம் வழங்கியது.

கிாுஷ்ணகிரி, 
IELC நடுநிைலப் பள்ளியில் 

பயிலும் மாணவர்களின் 
பாதுகாப்பு நலன் காுதி, 

அப்பள்ளி வளாகத்திற்கு 

ரூ. 65 ஆயிரம் மதிப்பிலான 
சுற்றுச்சுவைரக் கட்டி வழங்கியது 

ஐ.வி.டி.பி நிறுவனம்.
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இைணயமில்லாமல் இவ்வுலகம் இயங்காது என்னும் வைகயில் காலத்தின் சூழலுக்ேகற்ப 
கிாுஷ்ணகிரி அரசு மகளிர் கைலக் கல்லூரியின்  விைரவான இைணயப் பயன்பாட்டிற்காக, 

ஐ.விடி.பி நிறுவனம் ரூ. 20 ஆயிரம் வழங்கியது.

` 2.44 
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திாுப்பூர் ெசயின்ட் ேஜாசப் கல்லூரியில்  
கற்பித்தல் மற்றும் கற்றல் திறைன 

ேமம்படுத்தும் வைகயில் அக்கல்லூரிக்கு 
ரூ.2.1 இலட்சம் மதிப்பிலான 

ஸ்மார்ட் ேபார்டு உபகரணங்கள்.

ேவட்டவலம் இலேயாலா கல்லூரியில் 
பயிலும் மாணவர்களின் கல்வி 

பயன்பாட்டிற்காகவும், கற்றைல எளிதாக்கும் 
வைகயிலும்  ரூ.5.4 இலட்சம் மதிப்பிலான 

ஸ்மார்ட் ேபார்டு உபகரணங்கள்.

` 7.5


       

   
  

கிாுஷ்ணகிரி மாவட்ட 
முதன்ைமக் கல்வி அலுவலகத்தின் 
நிர்வாகப் பணிகளுக்கு உதவிடும் வைகயில், 
கல்வித் துைறயினர் விடுத்த 
ேவண்டுேகாைளேயற்று நவீன வசதிகைளக் 
ெகாண்ட ரூ. 82 ஆயிரம் மதிப்பிலான 
கணினி மற்றும் பிரிண்டர் இயந்திரங்கைள 
மாவட்ட முதன்ைமக் கல்வி அலுவலகத்திற்கு 
ஐ.வி.டி.பி நிறுவனத் தைலவர் இராமன் 
மகேசேச திாு. குழந்ைத பிரான்சிஸ் 
அவர்கள் வழங்கினார்.

` 82 
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கிாுஷ்ணகிரி மாவட்டம், 
அத்திமுகம் உண்டு 
உைறவிடப் பள்ளியில் தங்கிப் 
பயிலும் மாணவர்களின் 
பயன்பாட்டிற்காக 
ரூ. 1.32 இலட்சம் 
மதிப்பிலான 
120 டிரங்க் ெபட்டிகைள 
வழங்கியது ஐ.வி.டி.பி 
நிறுவனம்.

             

ஐ.வி.டி.பி நிறுவனம், இைணய வழிக் கல்வியின் அவசியத்ைத உணர்ந்து பள்ளி மாணவிகள் 
பயனைடயும் வைகயில், திாுப்பத்தூர் நகரில் கடந்த 75 ஆண்டுகளாக சிறப்புற கல்விப் பணியாற்றி  
வாும் ேமரி இம்மாகுேலட் பள்ளியின் பவள விழாைவ முன்னிட்டு, அப்பள்ளிக்கு ரூ. 6.15 இலட்சம் 
மதிப்பிலான 20 ஸ்மார்ட் டிவிக்கள் (43” LED TV), ரூ. 2.60 இலட்சம் மதிப்பிலான ஸ்மார்ட் ேபார்டு 
உபகரணங்கள் மற்றும் ரூ. 1.09 இலட்சம் மதிப்பிலான ஒளிப்பட வீழ்த்தி (PROJECTOR) என ெமாத்தம் 
ரூ. 9.84 இலட்சம் மதிப்பிலான உபகரணங்கைள வழங்கியது.

        

 

` 1.32 

` 9.84 
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` 2.53


ஐ.வி.டி.பி. நிறுவனம், கல்லூரி மாணவர்களுக்கான கல்வி உதவித்ெதாைக மட்டுமில்லாமல், 
ெபற்ேறாைர இழந்த கல்லூரி மாணவிகளுக்கு ஊக்கம் அளிக்கும் வைகயில் அவ்வப்ேபாது 
ஊக்கப்பரிசுகைளயும் வழங்கி வாுகிறது. அவ்வைகயில் திாுப்பூர் ெசயின்ட் ேஜாசப் மகளிர் 
கல்லூரியில் பயிலும் 20 ஆதரவற்ற ஏைழ மாணவிகளுக்கு ரூ.13,500/- மதிப்பிலான ைடட்டான் 
வாட்ச்கள், மற்றும் 20 மாணவிகளுக்கு ரூ. 2.4 இலட்சம் மதிப்பில் தலா 2 கிராம் எைடயிலான 
தங்க காதணிகள் என ெமாத்தம் ரூ. 2.53 இலட்சம் மதிப்பிலான ஊக்கப்பரிசுகைள வழங்கினார் 
ஐ.வி.டி.பி. நிறுவனத் தைலவர்.
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மாணவியர் கல்லூரியில் பயிலும் காலத்திேலேய ஏட்டுக்கல்விேயாடு, ெதாழிற்கல்விையயும் 
ெபற்று எதிர்காலத்தில் தங்கள் வாழ்வாதாரத்ைத தாங்கேள ேதடிக்ெகாள்ளும் ெபாாுட்டு, கல்லூரி 
மாணவியர் ைதயற் பயிற்சி ெபறும் ேநாக்கில், கீழ்காணும் கல்லூரிகளுக்கு ரூ.2.13 இலட்சம் 
மதிப்பிலான ைதயல் இயந்திரங்கைள வழங்கியது ஐ.வி.டி.பி நிறுவனம்.

` 2.13


ஏலகிரி, 
ெதான் ேபாஸ்ேகா 

கல்லூரிக்கு

` 62,000
மதிப்பிலான

10 ைதயல் 
இயந்திரங்கள்

ஒசூர்
ெசயிண்ட் ேஜாசப்

கல்லூரிக்கு

` 89,100
மதிப்பிலான

9 ைதயல் 
இயந்திரங்கள்

ேவலூர்
அக்ஸிலியம்
கல்லூரிக்கு

` 62,000
மதிப்பிலான

10 ைதயல் 
இயந்திரங்கள்
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திரிபுரா மாநிலத்தின் ெமாகர்பரா பகுதியில் 

ெசயல்பட்டு வாும் ேநாட்டர் ேடம் ேஹாலி கிராஸ் 

பள்ளியின் விடுதியில் மைலவாழ் குழந்ைதகள் 

தங்கி கல்வி பயின்று வாுகின்றனர். அப்பகுதியில் 

அடிக்கடி மின்தைட ஏற்படுவதால், அப்பள்ளிக்கு 

ரூ. 4.6 இலட்சம் மதிப்பிலான 25KVA

ெஜனேரட்டைர நன்ெகாைடயாக ஐ.வி.டி.பி 

நிறுவனத் தைலவர் இராமன் மகேசேச 

திாு. குழந்ைத பிரான்சிஸ் அவர்கள் வழங்கினார்.  

இதுவைர இப்பள்ளியின் கல்வி ேமம்பாட்டுப்  

பணிகளுக்காக ஐ.வி.டி.பி நிறுவனம் 

ரூ. 22.8 இலட்சம் வழங்கியுள்ளது.

` 8.26


   

அாுணாச்சலப் பிரேதசத்தில் வாழும் ஏைழ எளிய மாணவர்கள் உயர்கல்விையத் தைடயின்றி 

பயிலும் வைகயில் 18 கல்லூரி மாணவர்களுக்கு கல்வி உதவித்ெதாைகயாக தலா ரூ. 10,000/- என 

ரூ. 1.80 இலட்சம் ஐ.வி.டி.பி நிறுவனத் தைலவர் இராமன் மகேசேச திாு. குழந்ைத பிரான்சிஸ் 

அவர்கள் வழங்கினார். ேமலும் இம்மாநிலத்தின் கல்வி மற்றும் சமூக ேமம்பாட்டுப் பணிகளுக்காக 

இதுவைர ரூ.4.30 இலட்சம் ஐ.வி.டி.பி நிறுவனத்தால் வழங்கப்பட்டுள்ளது. 
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இதுமட்டுமின்றி, திரிபுரா மாநிலத்தின் ஜஸ்ட் சுய உதவிக்குழு அைமப்பின் வளர்ச்சி மற்றும் 
ேமம்பாட்டிற்காக ரூ.24.66 இலட்சம், ஆஷா சமூகப் பணி ைமயத்தின் சமூக ேமம்பாட்டுப் 
பணிகளுக்காக ரூ.59 ஆயிரம் என இதுவைர வட கிழக்கு மாநிலங்களின் கல்வி மற்றும் 

சமூக ேமம்பாட்டுப் பணிகளுக்காக ரூ.98.84 இலட்சம் வழங்கப்பட்டுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

ேமகாலயா மாநிலத்தின்

மக்கன்ரூ கிராமத்தில் ெசயல்படும் 

ேஹாலி கிராஸ் ேமல்நிைலப் பள்ளிக்கு 

ரூ. 1.86 இலட்சம் மதிப்பிலான 

கண்காணிப்பு ேகமராக்கைள 

வழங்கியது ஐ.வி.டி.பி நிறுவனம். 

இதுவைர இப்பள்ளியின் 

ேமம்பாட்டுப் பணிகளுக்காக 

ரூ.46.49 இலட்சம் 
ெசலவிடப்பட்டுள்ளது.

  
   

    

   

  

    

      

     – 

   

   

    

     

  

   

  

   

  

   

   

     

   

    

    

     

 …
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ஊாுக்கு ஒதுக்குபுறமாய், ெசாந்த வீடற்று, நிலமற்று, காடு ேமடுகளிலும், ஊரின் எல்ைலயிலும் 
வாழ்ந்து வாும் பழங்குடி மக்கைளப் பற்றி இன்றும் பலர் அறிந்திாுக்கவில்ைல என்பது 
ேவதைனயான ஒன்று. இவ்வாறு வாழும் மக்கைள நாம் பலமுைறக் கடந்து ெசன்றிாுந்தாலும், 
அவர்களின் ேபாராட்டம் நிைறந்த வாழ்வு இன்னும் நம் கவனத்திற்குட்படவில்ைல என்பேத 
நிதர்சனம்.

இவ்வாறு வாழ்பவர்கள் ேவறு யாாுமல்ல. ‘இாுளர்’ என அைழக்கப்படும் இந்தியாவில் வாழும் 
ஆதிபழங்குடியினர்களின் ஒாு பிரிவினர் ஆவர். “வாடிய பயிைரக் கண்ட ேபாெதல்லாம் 
வாடிேனன்” என்ற வள்ளலாரின் கூற்றுக்கிணங்க, உலகம் முழுவைதயும் முடக்கிப்ேபாட்ட 
ெகாேரானா ேநாய்த் ெதாற்று, அைதத் ெதாடர்ந்து ஊரடங்கு பிறப்பிக்கப்பட்ட ேவைளயில், விளிம்பு 
நிைலயில் வாழும் இாுளர் இன மக்கள் உணவிற்கு வழியின்றி தவித்த ேபாது, அவர்களின் பசியாற்ற 
உதவிக்கரம் நீட்டியது ஐ.வி.டி.பி நிறுவனம்.

 

      

     

  

` 1.22




இதுமட்டுமில்லாமல் இாுளர் இன மக்களின் வாழ்வாதாரத்ைத உயர்த்தும் குறிக்ேகாேளாடு, ஐ.வி.டி.பி 
யின் வாுங்கால இலக்குகளில் ஒன்றாக இாுளர் இன ேமம்பாட்டுப் பணிகைள அறிவித்து, அதற்கான 
துவக்கப்பணிகைள முடுக்கி விட்டார் ஐ,வி.டி.பி. நிறுவனத் தைலவர். அதன் விைளவாக கிாுஷ்ணகிரி, 
தர்மபுரி, திாுப்பத்தூர் மற்றும் ேவலூர் மாவட்டங்களில் ெசயல்படும் ஐ.வி.டி.பி சுய உதவிக்குழுக்களின் 
துைணேயாடு, இாுளர் இன மக்களின் வாழிடங்கள் அைடயாளம் காணப்பட்டு, அைனத்து 
இடங்களுக்கும் ஐ.வி.டி.பி நிறுவனத் தைலவர் அவர்கேள ேநரில் ெசன்று முதல் கட்ட நிவாரண 
உதவிகைள வழங்கினார். 
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மாவட்டங்கள்

கிாுஷ்ணகிரி

தர்மபுரி

திாுப்பத்தூர் 

மற்றும்

ேவலூர்.

இாுளர் 
இன மக்களின் 
வாழிடங்கள் 

212

ெமாத்த 
பயனாளிகள் 

5529

வழங்கப்பட்ட 
நிவாரணப் 

ெபாாுட்கள் : 

அரிசி, 
தார்பாய், 
ேசாலார் 
விளக்கு,
ேபார்ைவ

நிவாரணப் 
ெபாாுட்களின் 

ெமாத்த 
மதிப்பு

` 1.22


  



  

  

 
` 50 
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புதுக்ேகாட்ைட மாவட்டம், 
கீரனூர் ெதான்ேபாஸ்ேகா 
இைளஞர் கிராமத்தின் கீழ் 
ெசயல்படும் மகளிர் 
சுய உதவிக்குழு 
உறுப்பினர்களின் 
வாழ்வாதாரத்ைத 
உயர்த்தும் ெபாாுட்டு, 
50 உறுப்பினர்களுக்கு 
ரூ. 4.60 இலட்சம் 
மதிப்பிலான 50 ைதயல் 
இயந்திரங்கைள 
வழங்கியது ஐ.வி.டி.பி 
நிறுவனம்.

விண்ணமங்கலம் கிைளையச் சார்ந்த 
துத்திப்பட்டு கிராமத்தில் ெசயல்பட்டு வாும் 
அமுதசுரபி மகளிர் மன்றத்தின் 
உறுப்பினராகிய திாுமதி. லலிதா என்பவர் 
வடகிழக்கு பாுவ மைழ ெவள்ளத்தால், 
மூச்சுத் தினறி இறந்ததால், அவாுைடய மகள் 
ேமனகா, ஏற்கனேவ தந்ைதையயும் இழந்து, 
தற்ேபாது ெபற்ேறார் இாுவாும் இல்லாத 
நிைலயில் பரிதவித்து நிற்கும் ேபாது, 
அவாுைடய கல்விப் பயன்பாட்டிற்காக, 
ஐ.வி.டி.பி நிறுவனத் தைலவர் இராமன் 
மகேசேச திாு.குழந்ைத பிரான்சிஸ் அவர்கள் 
ரூ.50,000/- வழங்கி உதவினார்.

` 4.60
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` 1.08


   

  
   

கிாுஷ்ணகிரி நகராட்சியில் உள்ள 
அைனத்து ெதாுக்களிலும் 

நமக்கு நாேம திட்டத்தின் கீழ், 
சிசிடிவி ேகமராக்கள் ெபாாுத்த  நகராட்சித் 

தைலவர் விடுத்த ேவண்டுக்ேகாைளேயற்று,
ஐ.வி.டி.பி யின் பங்களிப்பாக 

ரூ. 10 இலட்சத்திற்கான காேசாைலைய, 
கிாுஷ்ணகிரி நகர்மன்றத் தைலவர் 

பரிதா நவாப்பிடம், 
ஐ.வி.டி.பி நிறுவனத் தைலவர் 

இராமன் மகேசேச திாு. குழந்ைத பிரான்சிஸ் 
அவர்கள் வழங்கினார்.

  
 

LED TV,  &


கிாுஷ்ணகிரி மாவட்டத்தில் 
புதிதாக துவங்கப்பட்டுள்ள 
பத்திரிக்ைகயாளர் மன்றத்தின் 
பயன்பாட்டிற்காக 
LG LED 55” TV மற்றும் 
கணினி, பிரிண்டர் ஆகியவற்ைற 
அதன் நிர்வாகிகளிடம் ஐ.வி.டி.பி 
நிறுவனத் தைலவர் இராமன் மகேசேச 
திாு. குழந்ைத பிரான்சிஸ் அவர்கள் 
வழங்கினார்.  இதன் ெமாத்த 
மதிப்பு ரூ. 1.08 இலட்சம்.

` 10 
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264168

` 875.60 

` 661.00 
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` 4491.26 

` 3730.22 

`   206.26 

`   207.24 

`  8634.98 
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15355
274353

` 999.80 

` 727.00 

679
10185

` 124.20 

` 66.00 

` 5258.51 

` 4039.13 

`   243.47 

`   230.03 

` 9771.14 

`    767.25 

`    308.91 

`      37.21 

`      22.79 

`  1136.16 

          
 




` 5  ` 5 -

` 2  ` 2 
` 38  ` 9.36  ` 47.36 

` 4.86  ` 5.30  ` 4.91 

` 0.62  ` 3.10  ` 3.72 

` 54  ` 21.67  ` 0.76 

` 1.92  ` 29.50  ` 2.22 

` 45.42  ` 1.30  ` 46.72 

` 5.87  ` 9.57  ` 15.44 

` 22.95  ` 1.85  ` 24.80 

` 6.54  ` 75.45  `    7.29 

` 88.75  ` 26.43  ` 115.18 

- ` 1.22  ` 1.22 

-
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