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ஐவிடிபி  சுய  உதவிக்குழு 
உறுப்பினர்்களுக்்ககான  ஆரம்்ப  நிலை

mkÂï  Wïµ¡

மகளிர் சுய உதவிக்குழு புத்துணர்ச்சி இதழ்

ெமாட்டு  15 மலர்  43 ஆகஸ்ட் - நவம்்பர் 2022(தனிச்சுற்றுக்கு மட்டும்)



இதையெல்்லலாம் 
உணர்்ந்ை நம் ஐ.வி.டி.பி 
நிறுவனம், 
மகளிரிதையெ அதிகம் 
கலாணப்்படும் மலார்்பகப் 
புற்றுயநலாய், 
கருப்த்பவலாய் 
புற்றுயநலாய், கருப்த்ப 
புற்றுயநலாய் மற்றும் 
வலாய் புற்றுயநலாய் 
ஆகிெவற்்றலால் நமது 
சுெ உைவிக்குழு 
உறுப்பினர்கள் 
்பலாதிப்்பதைெக் கூைலாது 
என்்ற உறுதியெலாடு, 
அைற்கலான 
முன்முெற்சிகதை 
முடுக்கிவிட்டுள்ைது. 

மலானுைரலாய்  
பி்றத்ைலும், பி்ற்ந்து 

யநலாயின்றி வலாழ்்ந்து 
மலாய்ைலும் அரிைரிது. 

அன்்றலாைம் நமது 
எதிர்கலா்லத்தைப் ்பற்றி 

நிதனத்துக் 
க்லங்குகிய்றலாயமலா 

இல்த்லயெலா 
எ்ந்ையவலாரு யநலாயும் 
வங்து விைக்கூைலாது 

என்றும்,  அதிலும் 
புற்றுயநலாய் ய்பலான்்ற 

உயிர்க்யகலால்லி 
யநலாய்கள் நமக்கு 

வரக்கூைலாது என்று 
நிதனெலாமலிருப்்பவர் 

எவருமில்த்ல.

ஆயினும் நீக்கம்றப் ்பர்ந்துக் 
கிைக்கும் உயிர்க்யகலால்லி 

புற்றுயநலாய் மற்றும் அவற்றின் 
அறிகுறிகள் ்பற்றியும், 

அவற்த்றத்  யைலாைக்கத்திய்லயெ 
கண்ைறியும் முத்றகள் ்பற்றியும் 

ய்பலாதிெ விழிப்புணர்வு 
நம்மிதையெ இருக்கி்றைலா 

என்்றலால் இல்த்ல என்்பது ைலான் 
உண்தம.

அன்்பபார்்ந்்த உறுப்பினர்்களே! ஊக்குனர்்களே!

வாழ்த்துகளும், வணக்கங்களும்!

நிறுவனர்
இதயத்திலிருந்து
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அைன் விதையவ 
முைற்கட்ைமலாக நலாம் 

யமற்யகலாண்ை ஆரம்்ப நித்ல 
புற்றுயநலாய் ்பரிய�லாைதன 

முகலாமலாகும்.  இச்சீரிெ 
்பணிக்கலாக மும்த்பதெச் 

�லார்்ந்ை கலார்கியனலாஸ் என்்ற 
நிறுவனத்யைலாடு 

புரி்ந்துணர்வு ஒப்்ப்ந்ைம் 
யமற்யகலாண்டு  

தகயகலார்த்துள்ைது நம்  
ஐ.வி.டி.பி நிறுவனம்.

இைன் மூ்லம் எதிர்கலா்லத்தில் 
ஐ.வி.டி.பி சுெ உைவிக்குழு 

உறுப்பினர்களிதையெ 
புற்றுயநலாெலால் ஏற்்படும் 

உயிரிழப்புகதையும்,   
�மூகப் ய்பலாருைலாைலார 

இழப்புகதையும் 
கட்டுப்்படுத்துவயை நமது 
ைத்லெலாெ இ்லக்கலாகும்.

யமலும் நமது சுெ உைவிக்குழுக்களுைனலான 
்பெணத்தில் ஏற்கனயவ நம்யமலாடு இதண்ந்து 
்பணிெலாற்றும் வங்கிகயைலாடு, புதிைலாக யூனியன் 
பேங்க் ஆப் இந்தியா மற்றும் பேங்க் ஆப் 
ேப�ாடா ஆகிெ வங்கிகளும் இதண்ந்துள்ைனர். 
அவர்கதை ஐ.வி.டி.பி யின் �லார்்பலாக வரயவற்ய்பலாம். 
அவர்கள் நமது குழுக்களுக்கு சி்றப்்பலான வங்கிச் 
ய�தவதெ வழங்க வலாழ்த்துயவலாம்.

மிகு்ந்ை இைர்்பலாடுகளுக்கிதையெ வலாழ்வின் 
அதனத்து ஏற்்றத்ைலாழ்வுகதையும் கை்ந்து, ஒரு புதிெ 
ஆண்டில் அடியெடுத்து தவக்க உள்யைலாம். புதிய 
ஆண்்டட நம்பிக்்டகபயாடு எதிர்காளபவாம். பிறக்க 
இருக்கும் 2023 புத்்தாண்டு உங்கள வாழ்வில் 
எல்்லா  ந்லன்களும், வளங்களும் யகலாணரும் 
சி்றப்்பலான ஆண்ைலாக அதமெ வலாழ்த்துகிய்றன்.

இனிய புத்்தபாண்டு மற்றும்
ெ்பபாங்்கல் நல்்வபாழ்த்துக்்களுடன்...!

'இரபாமன் ம்களேளே'
குழந்்ட்த பி�ான்சிஸ்
நிறுவனர் / ைத்லவர்

உங்்களில் ஒரு்வனபா்க... 
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கவிதைத் துளிகள்ஐவிடிபியின் 

கல்விச் ய�தவகள்

ஐவிடிபியின் 

கல்விப் ்பணிகள்
ஐவிடிபி ்பணிெலாைர்களுக்கு
புற்றுயநலாய் விழிப்புணர்வு &  

்பரிய�லாைதன முகலாம்

ஐவிடிபி ்பணிெலாைர் &  விைதவ 
உறுப்பினர்களின் குழ்ந்தைகளுக்கலான

கல்வி உைவித் யைலாதக

ஐவிடிபியின்  
�மூகப் ்பணிகள்
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‘்கல்வி ஒன்ளறே  
ஒரு ்தனிமனி்தனனயும்  
ேமூ்கத்ன்தயும் நன்முனறேயில் 
்வழிநடத்்தக்கூடியது’ 

என்்பலையறிந்து ஐ.வி.டி.பி  
கூட்்டலைப்பு ்பணியகாளர்்களில்  
5 வரு்டத்திற்கு மைல் ்பணியகாற்றும்  
130 ்பணியகாளர்்களின்  
213 குழ்ந்ன்த்களுக்கு  

ரூ.14 இலட்ேம் 
்கல்வி உைவித்்ைகால்க  
ஐ.வி.டி.பி நிறுவனம் வழங்கியது.

ஐ.வி.டி.பி ்பணியகாளர்்களின் குழந்லை்களில் 12 ஆம் வகுப்பு அரசுப் ்்பகாதுத்  
மைர்வில் சிறப்பி்டம் ்்பற்ற அன்்பரசி எனும் ்பணியகாளரின் ை்கள் ளமபானிஷபாவிற்கு  
ரூ.35 ஆயிரம் ைதிப்பில் மடிக்்கணினியும், 10 ஆம் வகுப்பு அரசுப் ்்பகாதுத்மைர்வில் 
சிறப்பி்டம் ்்பற்ற ்பரிமேபா எனும் ்பணியகாளரின் ை்கன் சு்பபாஷ்க்கு ரூ.19 ஆயிரம்  
ைதிப்பில் 4 கிரபாம் ்தங்்க நபாணய விருதும் வழங்கினகார் ஐ.வி.டி.பி நிறுவனத் ைலைவர். 

வலாய்ப்பு என்்பது ்பறித்துக் யகலாள்வதில்த்ல, தி்றதமெலால் நலாம் யைடிக்யகலாள்வது..! 
தி்றதமயில் கவனம் ய�லுத்து வலாய்ப்பு உன்தனத் யைடி வரும்..!



05கடுதமெலான கஞ்�த்ைனம், ைகுதிெற்்ற ைற்ய்பருதம, 
எல்த்லெற்்ற ய்பரலாத� ஆகிெ மூன்றும் மனிைதன வீணலாக்கி விடும்..!
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ஐ.வி.டி.பி சுய உைவிக்குழுக்்களில் உள்ள ்கணவலர இழந்ை உறுப்பினர்்களின் குழந்லை்களுக்கு 
்கல்வி உைவித்்ைகால்க வழங்கும் திட்்டத்தின் கீழ், ்கணவலர இழந்து மி்கவும் ஏழ்லை நிலையில் 
வகாழும் ை்களிர் சுய உைவிக்குழு உறுப்பினர்்களின் 260 குழ்ந்ன்த்களுக்கு ைைகா ரூ. 10,000  
என ்ைகாத்ைம் ரூ.26 இ்லட்்சம் ்கல்வி உைவித்்ைகால்கலய ஐ.வி.டி.பி நிறுவனத் ைலைவர்  
இரகாைன் ை்கமேமே திரு. குழ்ந்ன்த பிரபான்சிஸ் அவர்்கள் 04.12.2022 அன்று வழங்கினகார்.
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துன்்பம் எனும் இருள் நீங்கி, இன்்பம் எனும் 
ஒளி ்பர்வ, ்பகாரம்்பரியச் சிறப்பு்டன் 

தீ்பகாவளி திருவிழகா  ஐ.வி.டி .பி.யில் சிறப்்பகா்கக் 
்்ககாண்்டகா்டப்்பட்்டது. ்கண்்க்வர் ்கனல 
நி்கழ்ச்சி்களுடன் ெ்கபாண்டபாடப்்பட்ட 
இவ்விழபாவில் ஊக்்கப் ்பரிசு்கள், இனிப்பு்கள், 
உணவுப்ெ்பபாருட்்கள் ெ்தபாகுப்பு என ்பல தீ்பபா்வளி 
்பரிசு்கலளப் ்பணியகாளர்்களுக்கு வழங்கி,  
ைனது தீ்பகாவளி வகாழ்த்துக்்கலளத் ் ைரிவித்துக் 
்்ககாண்்டகார் ஐ.வி.டி.பி நிறுவனத் ைலைவர். 
அறுசுலவ உணமவகாடு ் ்ககாண்்டகா்டப்்பட்்ட 
இவ்விழகாவில் வழங்்கப்்பட்்ட தீ்பகாவளி ்பரிசு்களின் 
்ைகாத்ை ைதிப்பு ரூ. 21.47 இலட்ேமபாகும்.
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06 ஏதழெலாய் ஆனலாலும் ய்பரும் ய�ல்வ்ந்ைனலாய் ஆனலாலும்
பி்றருக்கலாக வலாழ்்ந்தியைல் ய்பரு மனிைனலாய் ய்பலாற்்றப்்படுவலாய்.

ஐ.வி.டி.பி ை்களிர் சுய உைவிக்குழு உறுப்பினர்்களின் ்ைகாழில் திறலன மைம்்படுத்தும் ்்பகாருட்டு,  
ஐ.வி.டி.பி நிறுவனத்தின் ்ைகாழிற்்பயிற்சி லையத்தில் ஆ்கஸ்டு ைகாைம் முைல் நல்ட்்பற்ற ஐந்து 
ைற்றும் ஆறகாம் ்கட்்ட ்பயிற்சி்களில் 60 ம்பர் ்பயிற்சிலய நிலறவு ்ேய்ை நிலையில், ைற்ம்பகாது 
நல்ட்்பற்று வரும் ஏழகாம் ்கட்்ட அடிப்்பல்ட ்பயிற்சியில் 30 ம்பரும், சிறப்பு ்பயிற்சி வகுப்பில்  
(ஆரி மவலை்பகாடு்கள்) 35 ம்பரும் லையற்்பயிற்சி ் ்பற்று வருகின்றனர்.
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உல்க அளயபாடின் குனறே்பபாடு  

்தடுப்பு தினத்ன்தெயபாட்டி  

கிருஷ்ணகிரி ைகாவட்்டம், நு்கர்மவகார் 

விழிப்புணர்வு நைச்ேங்்கம் ைற்றும்  

ஐ.வி.டி.பி. நிறுவனம் இலணந்து,  

ஐ.வி.டி.பி ்பணியகாளர்்களுக்கு உணவில்  

அமயகாடின் குலற்பகாட்்டகால் ஏற்்படும் 

தீங்கு்கள், அைலன ைடுக்கும் முலற்கள் 

்பற்றிய விழிப்புணர்வு நி்கழ்ச்சி 

ந்டத்ைப்்பட்்டது.

உணவில் அபயாடின் கு்டறோடு 
விழிப்புணரவு நிகழ்வு
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ை்களிலர அதி்கம் ்பகாதிக்கும் ்கருப்ல்ப புற்றுமநகாய், ைகார்்ப்கப் புற்றுமநகாய் ைற்றும் 
்கருப்ல்ப வகாய் புற்றுமநகாய் ்பற்றிய விழிப்புணர்லவ ஐவிடிபி ்பணியகாளர்்கள்  

ைற்றும் உறுப்பினர்்களில்டமய ஏற்்படுத்தும் மநகாக்கில், மும்ன்பலயச் ேகார்ந்ை 
்கபார்கிளனபாஸ் நிறு்வனத்தின் வகாயிைகா்க ்க்டந்ை 14.10.2022 அன்று முைற்்கட்்டைகா்க  
ஐ.வி.டி.பி. ்பணியகாளர்்கள் அலனவருக்கும் புற்றுமநகாய் குறித்ை விழிப்புணர்வு  
நி்கழ்ச்சி ந்டத்ைப்்பட்்டது. 

அன்தயடுத்து  புற்றுளநபாய் 
்கண்டறி்தல் மற்றும்  
்பரிளேபா்தனன முனறே்கனே  
உல்கத் ்தரத்தில் ளமற்ெ்கபாள்ளும் 
்கபார்கிளனபாஸ் நிறு்வனத்ள்தபாடு 
புரி்ந்துணர்வு ஒப்்ப்ந்்தம் 
ளமற்ெ்கபாள்ேப்்பட்டு,  ந்பர் 
ஒரு்வருக்கு  ரூ.1,600 மதிப்பில்  
ஐ.வி.டி.பி.யின் அனனத்து 
உறுப்பினர்்களுக்கும்  
ஆரம்்பநினல புற்றுளநபாய் 
்பரிளேபா்தனன ளமற்ெ்கபாள்ேத் 
திட்டமிடப்்பட்டது.

அைன் ் ைகா்டர்ச்சியகா்க  
ஐ.வி.டி.பி  நிறுவனத் ைலைவர்  

இரகாைன் ை்கமேமே  
திரு. குழ்ந்ன்த பிரபான்சிஸ் ைற்றும் 

கிருஷ்ணகிரி ந்கர் ைன்றத் ைலைவி 
திருைதி. ்பரி்தபா ந்வபாப் ைலைலையில் 

நவம்்பர் 12 அன்று துவங்கிய ஆரம்்பநிலை 
புற்றுமநகாய் ்கண்்டறிைல் மு்ககாமில் 

முைற்்கட்்டைகா்க ஐவிடிபி நிறுவனத்தின்  
473 ்பணியபாேர்்களுக்கு  

ரூ. 7.56 இலட்ேம் ் ேைவில்
புற்றுமநகாய் ்பரிமேகாைலன்கள் 

மைற்்்ககாள்ளப்்பட்்டது. 

ns½¸ ÃèBVáìïÓÂz

Au®¼åVF sa©Aðì¡
g«DÃ Wçé Ãö¼ÄV>çª xïVD

\u®D

உன் ைவத்ற நீ உணர்்ந்து யகலாண்டு.. 
நீ அதமதிெலாகும் ய்பலாது ைலாழ்வதில்த்ல.. உெருகி்றலாய்..!
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இந்திய அளவில் 15 ம்பரில் ஒருவருக்கும், ைமிழ்நகாடு அளவில் 12 ம்பரில் 
ஒருவருக்கும் புற்றுமநகாய் இருப்்பைகா்க புள்ளி விவரங்்கள் ்ைரிவிக்கிறது.  

(TNCRP – Cancer Institute, Adayar – Chennai).  

புற்றுமநகாய் என்்பது உ்டல் உறுப்பு்களிலுள்ள சிைவல்கச் ்ேல்்களின் ்கட்டு்பகா்டற்ற 
அல்ைது ஒழுங்்கற்ற வளர்ச்சிமய ஆகும். இச்்ேல்்கள் அருகிலுள்ள 
்ேல்்களினூ்டகா்க ஊடுறுவி, ஏலனய உ்டற்்பகுதி்களுக்கும் ்பரவும் ைன்லை 
்்ககாண்்டது. இலவ உ்டலில் இருக்கும் இ்டத்லைப் ்்பகாறுத்து என்ன புற்றுமநகாய் 
என்று ்்பயரி்டப்்படுகிறது.

்்பகாதுவகா்க உ்டலில் ்ககாணப்்படும் அலனத்து ்கட்டி்களும் புற்றுமநகாய் ்கட்டி்கள் அல்ை. மைற்்ேகான்ன 
்ேல்்களின் அழிவு ்ைகா்டர்ந்து ந்டந்து, ்பன்ை்டங்்ககா்க வரம்பின்றி ்்பருகும் ்ேல் குவியங்்கள் 
திசுக்்கட்டி்கள் (TUMOURS) எனப்்படுகின்றன. அலவ இரண்டு வல்கப்்படும்.

1. புற்றுக்கட்டிகள (Malignant)   இ்டவ உடலின் மற்ற ேகுதிகளுக்கு ே�வக் கூடும்.

2. தீங்கற்ற கட்டிகள (Benign) இ்டவ புற்றுபநாய் கட்டிகள அல்்ல. உடலின் மற்ற இடங்களுக்கு ே�வாது.

புற்றுமநகாய் ஒரு ்ைகாற்றுமநகாய் அல்ை. ஆண்்களுக்கு நுலரயீரல், வயிறு, கு்டல், 
உணவுக்குழகாய், ப்ரகாஸ்ம்டட் சுரப்பி்களிலும், ்்பண்்களுக்கு ைகார்்ப்கம், நுலரயீரல், 
கு்டல், ்கருப்ல்ப வகாய் ஆகியவற்றிலும் அதி்கைகா்க புற்றுமநகாய் ஏற்்படுகிறது.

நவீன மருத்து்வ ளநபாய் ்கண்டறியும் முனறே்களின் மூலம்  
புற்றுளநபானய ஆரம்்ப நினலயிளலளய ்கண்டறியலபாம். 

ஆரம்்ப நினலயில் ்கண்டறியப்்பட்டபால்  
புற்றுளநபானயக் குணப்்படுத்்த இயலும்.

Au®¼åVF
Îò sáÂïD

ïâ½ï^ (TUMOURS)

Au®¼åVF gÃÝm... BVòÂz?

08 தவெகம் ஆயிரம் ய�லால்லிட்ைய்பலாதிலும், உ்லகயம திரண்டு எதிர்திட்ை ய்பலாதிலும், 
உ்றவுகயை நம்தமப் ்பழித்திட்ை ய்பலாதிலும்,  உறுதிெலாய் நின்று யெயித்திைல் யவண்டும்.



 B புல்கயிலைப் ்பயன்்பகாடு ைற்றும்  
புல்கப்பிடித்ைல்

 B லவரஸ் ் ைகாற்று

 B இரேகாயனப் ்பயன்்பகாடு

 B ்கதிர்வீச்சு

 B ்ைகாழில் ேகார்ந்ை விலளவு்கள்  
(ஆஸ்்்பஸ்்டகாஸ், ேகாயமிடும் ் ைகாழில்)

 B ்ெ்பல்டட்டிஸ்

 B குடும்்ப ைர்பணு

 B உணவு ்பழக்்க வழக்்கங்்கள்

 B அதி்கைகான ைது அருந்துைல்

 B உ்டல்்பருைன்

 B HPV கிருமி்களகால்  
(உ்டல் உறவின் மூைம்)

 B வகாய் ்பகுதியில் (நகாக்கு, உைடு உட்்ப்ட) 
ஆறகாை புண், ்கட்டி, ைடிப்பு

 B திடீ்ரன உ்டலில் ஏற்்படும் ்கட்டி்கள்

 B ைைம் ்கழிப்்பதில் ைகாற்றம், அடிக்்கடி 
ஏற்்படும் ஜீரணக் ம்ககாளகாறு

 B இரத்ை வகாந்தி எடுத்ைல், சிறுநீரில் இரத்ைம் 
்கைந்து வருைல், அதி்க அளவிைகான 
இரத்ைப் ம்பகாக்கு (இறுதி ைகாைவி்டகாய் நின்ற 
்ககாைத்திற்கு பிறகும்)

 B குரலில் ைகாற்றம், விழுங்குவதில்  
சிரைம், ் ைகா்டர் இருைல்

 B திடீர் என உ்டல் எல்ட குலறைல்

 B உ்டலில் ைச்ேங்்கள் அல்ைது  
ைருக்்கள் ் ்பரிைகாைல்

Au®¼åVF  
gÃÝm ïV«èï^

Au®¼åVF  
¶¤z¤ï^
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Au®¼åVF
Îò sáÂïD

ளமலும் புற்றுளநபாய் குறித்்த விேக்்கங்்களுக்கும், 
ே்ந்ள்த்கங்்களுக்கும்  உரிய 

மருத்து்வ நிபுணரின் ஆளலபாேனனனயப் 
ெ்பற்றுக் ெ்கபாள்்வது சிறே்ந்்தது.

வலாழ்க்தக எனும் ய்பரும் ய்பலாரில் நலாம் அதனவரும் ய்பலார் வீரர்கள்
்ப்ல கலாெங்கதை அதை்ந்து யவற்றிதெ சுதவத்திடுயவலாம்.



ஐ.வி.டி.பி சுய உைவிக்குழுக்்களின் நிதித் மைலவ்கலள நிலறமவற்றுவதில் வங்கி்கள்  
முக்கிய ்பங்கு வகிக்கின்றன. அவ்வல்கயில் ்க்டந்ை ்ககாைங்்களில் ஐ.வி.டி.பி சுய  
உைவிக்குழுக்்கள் இ்ந்தியன் ்வங்கி, ள்பங்க் ஆப் இ்ந்தியபா ைற்றும் ்தமிழ்நபாடு கிரபாம 
்வங்கி்களு்டன் இலணவு ்்பற்று ்க்டனுைவி ்்பற்று வந்ைனர். இந்நிலையில் ைற்ம்பகாது 
யூனியன் ள்பங்க் ஆப் இ்ந்தியபா வங்கிமயகாடு இலணந்து பூதிமுட்லு, ்பகாைக்ம்ககாடு (3), 
நகாட்றம்்பள்ளி (1) ைற்றும் திருப்்பத்தூர் (2) கிலள்கலளச் ேகார்ந்ை குழுக்்களும்,  
ள்பங்க் ஆப் ்பளரபாடபா வங்கிமயகாடு இலணந்து குந்ைகாரப்்பள்ளி கிலளலயச் ேகார்ந்ை 
குழுக்்களும் இலணவு ்்பற்று ்ேயல்்படுவது குறிப்பி்டத்ைக்்கது.

A ]B kºþïÓ¦[
Öçð¡ ØÃuÅ 
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ஐ.வி.டி.பி சுய உ்தவிக்குழுக்களுக்கான 

வங்கிக்கடன் சிறப்பு வட்டி விகி்தம்

10 ய்பலாரலாடிக் கிதைக்கும் யைலால்வி கூை யகலாண்ைலாை யவண்டிெ யவற்றி ைலான்
என்்பதை என்றும் நிதனவில் தவத்துக் யகலாள்ளுங்கள்..!

Ø>V¿¼åVF  WkV«ð ç\BÝ]uz
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Bank of Baroda



11மலானிைரலாய் பி்றப்்பைற்யக நல் மலாைவம் ய�ய்திைல் யவண்டும்
மனிை வலாழ்க்தக ய்பலா்ல மகத்ைலானது எதுவுமில்த்ல.

{\Ùì R.C. ØÄâ½Ãâ½ ØÄlõâ ¼ÛVÄ©
Ø>V¿¼åVF  WkV«ð ç\BÝ]uz

ØÛª¼«â¦ì \u®D ½[ªìØÄâ
மேைம் ைகாவட்்டம், ஓைலூர் R.C. ்ேட்டி்பட்டி ்பகுதியில் ்ேயல்்பட்டு வரும் ்ேயின்ட்  
ம�காேப் ்ைகாழுமநகாய் நிவகாரண லையம், ்ைகாழுமநகாய் ்கண்்டறிைல், ்ைகாழுமநகாய்  
சிகிச்லே, ைறுவகாழ்வு ைற்றும் ைடுப்புப் ்பணி்கலளச் சிறப்புற ்ேய்து வருகிறது. மைலும் 
கிருஷ்ணகிரி, ைர்ைபுரி, மேைம் ைகாவட்்டங்்கலளச் மேர்ந்ை ்ைகாழுமநகாயகாளி்களுக்கு 
அறுலவச் சிகிச்லே லையைகா்கவும் ்ேயல்்பட்டு வருகிறது. அம்லையத்தில் அடிக்்கடி 
மின்ைல்ட ஏற்்படுவைகால், அங்குள்ள ்ைகாழுமநகாயகாளி்கள் நைனுக்்ககா்க ரூ.6.88 இலட்ேம் 
ைதிப்பிைகான 82.5 KVA ெெனளரட்டனர வழங்கினகார் ஐவிடிபி நிறுவனத் ைலைவர்.

மைலும் ் ைகாழுமநகாய்  

நிவகாரண லையத்தில் 

்பணியகாற்றி வரும் 

்பணியகாளர்்களுக்கு  

ைைகா ரூ. 4,800/- என ் ைகாத்ைம்  

ரூ. 3.12 இலட்ேம் ைதிப்பிைகான 

டின்னர்ெேட்்கலள வழங்கியது 

ஐ.வி.டி.பி நிறுவனம்.

`
10
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ஐ.வி.டி.பி.யின் ்கல்விப் ்பணி்களில் முைன்லையகானது ்்பற்மறகாலர இழந்ை ்கல்லூரி ைகாணவ 
ைகாணவியருக்கு ்கல்வி உைவித்்ைகால்க வழங்கும் திட்்டைகாகும். அவ்வல்கயில் ்்பற்மறகார் 

இருவலரயும் இழந்ை ைகாணவர்்களுக்கு ைைகா ரூ.10,000/- ்்பற்மறகாரில் ஒருவலர இழந்ை  
ைகாணவர்்களுக்கு ைைகா ரூ.7,500/- என ்கல்வி உைவித்்ைகால்க வழங்கி வருவமைகாடு, வறுலைக் 
ம்ககாட்டிற்கு கீழ் வகாழும் ஏலழ ைகாணவர்்களின் ்கல்வி வளர்ச்சிக்்ககா்க சிறப்பு ்கல்வி உைவித் 
்ைகால்கயகா்க ைைகா ரூ.7,500/- என ்கல்வி உைவித்்ைகால்க்கலள வழங்கி வருகிறது ஐவிடிபி நிறுவனம்.

ØÃu¼ÅVìïçá ÖwÍ>  \u®D k®ç\ ¼ïVâ½uz ÿµ 
kV¿D ï_Ùö \Vðk \VðsBòÂz n.s.½.¸.l[

cBìï_s c>sÝØ>Vçï

ஓடு இ்ந்ை உ்லகத்தை நீ சுற்றி ்பலார்க்கும் வதர அல்்ல,
இ்ந்ை உ்லகம் உன்தன திரும்பி ்பலார்க்கும் வதர.

ெ்தபான் ள்பபாஸ்ள்கபா ்கனல, அறிவியல் & ்கல்வியியல் ்கல்லூரி,  ்தருமபுரி

115 மபாண்வ மபாணவியர்  ̀  9.00 இலட்ேம்

அக்சீலியம் 
்கல்லூரி,  ள்வலூர்

94 மபாணவியர் 
` 9.40 
இலட்ேம்

ஐவிடிபி கல்விப் பணிகள்

`

44.3
ÖéâÄD



13யைதவகளுக்கலான யைைலும், மலாற்்றத்திற்கலான முெற்சியும், வலாழ்க்தகக்கலான யுக்தியும்,
உன்னலால் மட்டுயம உருவலாக்க முடியும்… (யைளிவும்-நம்பிக்தகயும்)

ெேயின்ட் ளெபாேப் 
்கல்லூரி, திருப்பூர்
100 மபாணவியர்  
` 7.50 
இலட்ேம்

தூய ெநஞ்ேக் ்கல்லூரி, திருப்்பத்தூர் 
137 மபாண்வ மபாணவியர்

` 10.42 இலட்ேம்

ெேயின்ட் ளெபாேப் ்கல்லூரி, ஒசூர்

90 மபாணவியர்  ̀  6.90 இலட்ேம்

புனி்த லூயிஸ் மருத்து்வமனன 
ெேவிலியர் ்பயிற்சிக் ்கல்லூரி, கிருஷ்ணகிரி

11 மபாணவியர்  ̀  1.10 இலட்ேம்

ஐவிடிபி கல்விப் பணிகள்
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¼ïVâç¦Rì n.s.½.¸. ¼å>V÷ Ã^¹ \VðkìïÓÂz

யகலாட்ல்டயூர் ஐ.வி.டி.பி மநைகாஜி ்பள்ளியில் ்பயிலும் ைகாணவர்்களின் ்கல்வித்திறலன 
ஊக்்கப்்படுத்தும் மநகாக்்கத்மைகாடும், ்்பற்மறகார்்களின் ்்பகாருளகாைகார ்நருக்்கடிலயக் 

்கருத்தில் ்்ககாண்டும் அவர்்களுக்கு ்கல்வி உைவித்்ைகால்க திட்்டத்லை அறிமு்கப்்படுத்தி ்ேயல்்படுத்தி 
வருகிறது ஐ.வி.டி.பி நிறுவனம். அைன்்படி ்்பற்மறகார் ஒருவலரமயகா அல்ைது இருவலரயும் இழந்ை 
ைகாணவர்்களுக்கும் ைற்றும் ஒரு குடும்்பத்திலிருந்து இரண்டிற்கும் மைற்்பட்்ட ைகாணவர்்கள் ்பள்ளியில் 
்பயின்றகால் அவர்்களில் ஒருவருக்கும் ்கல்வி உைவித்்ைகால்க வழங்்கப்்பட்டு வருகிறது.

இவ்வகாண்டு அப்்பள்ளியில் ஒன்றகாம் வகுப்பு முைல் ்பனி்ரண்்டகாம் வகுப்பு வலர ்பயிலும்  
132 மபாண்வர்்களுக்கு ரூ.9.81 இலட்ேம் ைதிப்பிைகான ்கல்வி உைவித்்ைகால்கலய ஐ.வி.டி.பி  
நிறுவனத் ைலைவர் இரகாைன் ை்கமேமே திரு. குழ்ந்ன்த பிரபான்சிஸ் அவர்்கள், அப்்பள்ளி 
குழந்லை்களுக்கு வழங்கினகார்.

்ேன்லன ேகாந்மைகாம் 
மைல்நிலைப் 
்பள்ளியில் 
விலளயகாட்டுத் 
துலறயில் ைகாவட்்டம், 
ைகாநிைம் ைற்றும்  
மைசிய அளவில் 
ேகாைலன புரிந்ை 
ைகாணவர்்கலளப் 
்பகாரகாட்டும் வல்கயிலும், 

ï_s c>sÝØ>Vçï
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மைலும் ்பள்ளி அளவில் அலனத்து ்கலை நி்கழ்ச்சி்களிலும், விலளயகாட்டு்களிலும் ்பங்ம்கற்று 
்வற்றி ்்பற்றவர்்கலள ஊக்்கப்்படுத்தும் வல்கயிலும் 19 மபாண்வர்்களுக்கு ்தலபா. ரூ.10,000/- 
மும், 2 மபாண்வர்்களுக்கு ்தலபா. ரூ.5,000/- மும் என ெமபாத்்தம் 21 மபாண்வர்்களுக்கு  
ரூ.2 இலட்ேம் ்கல்வி உைவித்்ைகால்கலய ஐ.வி.டி.பி நிறுவனத் ைலைவர் வழங்கினகார்.

விெர்தவ துளிதெ அதிகப்்படுத்ை,
யவற்றி வ்ந்ைதையும் யவகு விதரவில் (உதழப்ய்ப – உெர்வு)

ஐவிடிபி கல்விப் பணிகள்



உம்மியம்்பட்டு, ஊரகாட்சி ஒன்றியத் ் ைகா்டக்்கப்்பள்ளியில் ைகாணவ ைகாணவியர்்களின்  
்கல்வி நைன் ்கருதி, அவர்்கள் அைர்ந்து ்பயில்வைற்கு ஏதுவகா்க ரூ.77,500/- ைதிப்பிைகான  
10 ெடஸ்க், ெ்பஞ்ச்்கலள  ஐ.வி.டி.பி நிறுவனத் ைலைவர்  இரகாைன் ை்கமேமே  
திரு. குழந்்தத பிரான்சிஸ் அவர்்கள், அப்்பள்ளிக்கு வழங்கி உைவினகார்.

`

அரசுப் ்பள்ளி மபாண்வர்்களுக்கு 
்தங்்கப் ்ப்தக்்க விருது

39
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உம்மியம்ேட்டு, ஊ�ாட்சி ஒன்றியத்  
்்தாடக்கப்ேளளிக்கு ் டஸ்க், ் ேஞ்்ச்கள

ஐ.வி.டி.பி நிறுவனைகானது, ஐவிடிபி சுய உைவிக்குழுலவச்  ேகார்ந்ை ை்களிர் வகாழ்வில் ைட்டும் ைகாற்றத்லை 
்்ககாண்டு வரவில்லை.  ஐவிடிபி நிறுவனத்லை ேகாரகாைல் இயங்கும், கீரனூர் ் ைகான் ம்பகாஸ்ம்ககா இலளஞர் 
கிரகாைத்லைச் ேகார்ந்ை ஏலழ எளிய சுய உைவிக்குழு ை்களிரின் குழந்லை்களில் உயர்்கல்வி ்பயிலும் 
ைகாணவர்்களுக்கு, அவர்்களின் உயர் ்கல்விலயத் ்ைகா்டர உைவிடும்  வல்கயில் 40 மபாண்வர்்களுக்கு  
ைைகா ரூ.10,000/- என ் ைகாத்ைம் ரூ.4 இலட்ேம் ்கல்வி உைவித்்ைகால்கலய வழங்கியது.

15வலானவில் யைலான்றும் ய்பலாது வலானம் அழகலாகி்றது.
நம்பிக்தக யைலான்றும் ய்பலாது வலாழ்க்தக அழகலாகி்றது.

கிருஷ்ணகிரி ைகாவட்்ட அளவில் அரசுப்  ்பள்ளி்களில், ்கல்வியில் 
ைட்டுமில்ைகாைல் அலனத்து ்ேயல்்பகாடு்களிலும் முைன்லை 
ைகாணவர்்களகா்கவும், சிறந்ை ைகாணவர்்களகா்கவும்  தி்கழும் 
ைகாணவர்்கலள ஊக்குவிக்கும் ்்பகாருட்டு, ைகாவட்்டக் ்கல்வி  
குழுவகால் மைர்ந்்ைடுக்்கப்்பட்டு, ்பரிந்துலரக்்கப்்பட்்ட 
கிருஷ்ணகிரி ைகாவட்்டம், வி.ைகாமைப்்பள்ளி அரசு மைல்நிலைப் 
்பள்ளிலயச் ேகார்ந்ை 11 ஆம்  வகுப்பு ைகாணவி ள்தெபா ஸ்ரீ ைற்றும்  
கிருஷ்ணகிரி ைகாவட்்டம், புளியம்்பட்டி அரசு மைல்நிலைப் 
்பள்ளிலயச் ேகார்ந்ை 11 ஆம் வகுப்பு ைகாணவர் ேச்சின்  ே்ந்துரு 

ஆகிய இருவருக்கும் ைைகா  ரூ.19,520/- ைதிப்பிைகான 4 கிரபாம்  ்தங்்க நபாணயங்்கனே, கிருஷ்ணகிரி ைகாவட்்ட 
முைன்லைக் ்கல்வி அலுவைர் திருைதி. K.P. மள்கஸ்்வரி அவர்்கள் முன்னிலையில் வழங்கி ் ்கௌரவித்ைது 
ஐ.வி.டி.பி நிறுவனம்.

ÿ«ûì Ø>V[¼ÃVü¼ïV ÖçáQì þ«V\ \VðkìïÓÂz
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ஐவிடிபி கல்விப் பணிகள்
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திருப்்பத்தூர், மைரி இம்ைகாகுமைட் ்பள்ளியின் 75 வது ஆண்டு 
்பவள விழகாவில் ஐ.வி.டி.பி நிறுவனத் ைலைவர் சிறப்பு 
விருந்தினரகா்கக் ்கைந்து ்்ககாண்டு, அப்்பள்ளியில் ்பயிலும் 680 
குழந்லை்களுக்கு ைைகா ரூ.80/- என ்ைகாத்ைம் ரூ.54,400/- 
ைதிப்பிைகான வகாட்்டர் ்பகாட்டில்்கலளயும், மைலும் அப்்பள்ளியில் 
்பணிபுரியும் 5 ஆசிரியரல்ைகா ்பணியகாளர்்களுக்கு ைைகா  
ரூ.4,800/- என ்ைகாத்ைம் ரூ.24,000/- ைதிப்பிைகான டின்னர்  
ெேட்டு ்கலளயும் வழங்கினகார்.

78
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்ககாரிைங்்கைம் அரசினர் ை்களிர்  
்கலைக் ்கல்லூரியில் ைகாணவி்கள் 
உயர்்கல்வியு்டன் சுயத்்ைகாழிலையும் 
்கற்று வகாழ்வில் மைன்லையல்டயும் 
்்பகாருட்டு லையற்்பயிற்சி ் ்பற  
ரூ. 62 ஆயிரம் ைதிப்பிைகான  
10 லையல் இயந்திரங்்கலள ஐ.வி.டி.பி  
நிறுவனத் ைலைவர் இரகாைன் ை்கமேமே  
திரு. குழந்லை பிரகான்சிஸ்  
அவர்்கள் ்கல்லூரி முைல்வர்  
அவர்்களி்டம் வழங்கினகார்.

்கபாரிமங்்கலம் அரசு ம்களிர் ்கனலக் ்கல்லூரிக்கு 
ன்தயல் இய்ந்திரங்்கள் 

வலாழ்க்தக எனும் புத்ைகத்தில் அனு்பவங்கள் ்ப்ல உண்டு
ஒவயவலாரு அனு்பவங்களும் ஒவயவலாரு ்பக்கங்கைலாய்.

 62
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ஐவிடிபி கல்விச் ேச்தைகள்



்பள்ளிக் ்கல்விலயத் ைமிழ் வழியில் ்பயின்று ்கல்லூரிக் ்கல்விலய ஆங்கிை வழியில் ்பயிலும் ம்பகாது 
கிரகாைப் புற ைகாணவியர் ேந்திக்கும் பிரச்ேலன்கலளத் ைவிர்க்கும் ் ்பகாருட்டு, கிருஷ்ணகிரி அரசு ை்களிர் 
்கலைக் ்கல்லூரியில் முைைகாம் ஆண்டு ்பயிலும் ைகாணவி்களுக்கு, திருப்்பத்தூர் தூய ்நஞ்ேக்  
்கல்லூரி ம்பரகாசிரியர்்களின் துலணமயகாடு, அடிப்்பல்ட ஆங்கிை இலணப்புப் ்பயிற்சி வழங்்கப்்பட்்டது.  
ஒவ்்வகாரு ஆண்டும் இந்ை ்பயிற்சிக்கு மைலவயகான ்பயிற்சி புத்ை்கங்்கலளயும், ்பயிற்சி ்கட்்டணத்லையும் 
ஐ.வி.டி.பி நிறுவனம் வழங்கி வருவது குறிப்பி்டத்ைக்்கது. இக்்கல்வியகாண்டும் அடிப்்பல்ட ஆங்கிை 
இலணப்புப் ்பயிற்சிக்்ககான ்கட்்டணைகா்க ரூ.93,725/- ்பயிற்சி புத்ை்கங்்களுக்்ககா்க ரூ.60,900/-
என ் ைகாத்ைம் ரூ.1.54 இலட்ேம் ஐ.வி.டி.பி நிறுவனம் வழங்கியது.

கிருஷ்ணகிரி அரசு ம்களிர்  ்கனலக்்கல்லூரி 
மபாணவி்களுக்கு  அடிப்்பனட 

ஆங்கில இனணப்புப் ்பயிற்சி
  1.54
ÖéâÄD

78
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17்பட்தை தீட்ை தீட்ை தவரம் ய்பலாலிவலாகும் 
ைதைகதைத் ைலாண்ை ைலாண்ை உன் வலாழ்க்தக ்ப்லமலாகும்.

திருப்்பத்தூர் தூய ெநஞ்ேக் ்கல்லூரிக்கு

நூல்கப் புத்்த்கங்்கள்
 2.53

ÖéâÄD
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திருப்்பத்தூர் தூய ் நஞ்ேக்  

்கல்லூரி ைகாணவ ைகாணவியரின் 

்கற்றல் திறலன ஊக்குவிக்கும் 

்்பகாருட்டும், நூை்கத்லை 

மைம்்படுத்தும் மநகாக்கிலும்  

்கல்லூரியின் நூை்கத்திற்கு  

ரூ. 2.53 இலட்ேம் ைதிப்பில்  

176 புத்்த்கங்்கனே வழங்கியது  

ஐ.வி.டி.பி நிறுவனம்.

ஐவிடிபி கல்விச் ேச்தைகள்



அத்திமு்கம் உண்டு உனறேவிடப் ்பள்ளி்  
குழ்ந்ன்த்களுக்கு குளிர் ்கபால உனட்கள் 

மற்றும் புத்்த்கப் ன்ப்கள்
 1.29

ÖéâÄD`

கிருஷ்ணகிரி ைகாவட்்டம், 
அத்திமு்கம் NSCBAV உண்டு 
உ்டறவிடப் ேளளி ைகாணவர்்களின் 
உ்டல் நைன் ்கருதி, அப்்பள்ளியில் 
்பயிலும் 126 குழ்ந்ன்த்களுக்கு 
ரூ.72,450/- ைதிப்பிைகான 
குளிர்்ககாை உல்ட்கள் ைற்றும் 
ரூ.56,650/- ைதிப்பிைகான புத்ை்கப் 
ல்ப்கள் என ் ைகாத்ைம்  
ரூ.1.29 இலட்ேம் ைதிப்பில்  
உைவி்கள் வழங்கியது  
ஐ.வி.டி.பி நிறுவனம்.

ஏைகிரி ்ைகான் ம்பகாஸ்ம்ககா ்கல்லூரியின் விடுதியில் ைங்கிப் ்பயிலும் ைகாணவர்்களின் சு்ககாைகாரத்லைக் 
்கருத்தில் ்்ககாண்டு, ேலையல் கூ்டத்திற்கு மைலவயகான குளிர்்பைனப் ்்பட்டி, ைகாவு அலரக்கும் இயந்திரம், 
்்பகாருட்்கள் லவப்்பைற்கு மைலவயகான ்்பட்டி்கள் ைற்றும் அைைகாரி்கள் என ரூ. 5.94 இலட்ேம்  
ைதிப்பிைகான நவீன உ்ப்கரணங்்கலள வழங்கியது ஐ.வி.டி.பி நிறுவனம். 

18 வலாழ்க்தக உள்யை இரு்ந்து. நீங்கள் உள்யை மலாறும்ய்பலாது,
வலாழ்க்தக யவளியில் மலாறுகி்றது.

ஐவிடிபி கல்விச் ேச்தைகள்

ஏலகிரி ெ்தபான் ள்பபாஸ்ள்கபா ்கல்லூரியின் 

ேனமயல் கூடத்திற்கு  நவீன உ்ப்கரணங்்கள்
 5.94

ÖéâÄD`



19உங்கள் வலாழ்க்தக ைற்ய�ெ்லலாக யமம்்பைலாது,
மலாற்்றத்ைலால் அது சி்றப்்பலாகி்றது.

  ்கல்லூரி மபாண்வ மபாணவியருக்கு

              இயர்்பட்ஸ்்கள்
 51
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ஐவிடிபி நிறுவனம் ்கல்லூரியில் ்பயிலும் 
ைகாணவர்்களின் சு்ககாைகாரத்லைக் ்கருத்தில் 
்்ககாண்டு ்கல்லூரி ைகாணவ - ைகாணவியருக்கு  
ைைகா ரூ. 49/- ைதிப்பிைகான இயர்்பட்ஸ்்கலள 
வழங்கி வருகிறது. அைன்்படி  
ஒசூர் ் ேயிண்ட் ம�காேப் ்கல்லூரியில் ்பயிலும்  
840 ைகாணவியருக்கு ரூ. 41,160/-,   
திருப்பூர் ் ேயிண்ட் ம�காேப் ்கல்லூரியில் ்பயிலும் 
76 ைகாணவியருக்கு ரூ. 3,724/-,  
திருப்்பத்தூர் தூய ் நஞ்ேக் ்கல்லூரியில் ்பயிலும்  
135 ைகாணவ ைகாணவியருக்கு ரூ. 6,615/- என 
்ைகாத்ைம் ரூ. 51,499/- ைதிப்பிைகான  
இயர்்பட்ஸ்்கலள வழங்கியது  
ஐவிடிபி நிறுவனம்.

கீரனூரில் ் ைகான் ம்பகாஸ்ம்ககா இலளஞர் கிரகாைத்தில் ் ேயல்்பட்டு வரும் ை்களிர் சுய 
உைவிக்குழுக்்கலளச் ேகார்ந்ை 800 ை்களிலர ஊக்்கப்்படுத்தும் மநகாக்கில், அவர்்களுக்கு  

ைைகா ரூ.370/- என ் ைகாத்ைம் ரூ.2.96 இலட்ேம் ைதிப்பிைகான சீருல்ட பு்டலவ்கலள  
ஐ.வி.டி.பி. நிறுவனத் ைலைவர் இரகாைன் ை்கமேமே திரு. குழந்லை பிரகான்சிஸ் அவர்்கள் வழங்கினகார்.

Ô. 2.96 ÖéâÄD
ÿ«ûì ·B c>sÂz¿ 

 \ï¹ìÂz æòç¦ A¦çkï^   

ஐவிடிபி சமூகப் பணிகள்



0120 யநரம் இருக்கி்றது ்பலார்த்துக் யகலாள்ை்லலாம் என்று 
யநரத்தை வீணடிப்்பவயன முட்ைலாள்.

ள்கபாட்டூர் புனி்த சூனேயப்்பர்  
சு்கபா்தபார னமய  ்பயனபாளி்களுக்கு 

உணவுப்ெ்பபாருள் ெ்தபாகுப்பு
 1.74

ÖéâÄD`

்பர்கூர் அருகிலுள்ள ம்ககாட்டூரில் இயங்கி வரும் புனிை சூலேயப்்பர் சு்ககாைகார லையத்தின் வகாயிைகா்க 
்பயன்்்பறும் 222 ்பயனபாளி்களின் உணவுத் மைலவ்கலள நிவர்த்தி ்ேய்யும் ்்பகாருட்டு,  
அவர்்களுக்கு ்தலபா ரூ.787 என ்ைகாத்ைம் ரூ.1.74  இலட்ேம் ைதிப்பிைகான உணவுப்்்பகாருள் 
்ைகாகுப்பிலன வழங்கினகார் ஐ.வி.டி.பி நிறுவனத் ைலைவர்.

ஓய்வு ெ்பற்றே ்வரு்வபாய்த்துனறே  

அலு்வலர்்களுக்கு ்தங்்கப் ்ப்தக்்கம்
 9
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ைமிழ்நகாடு அரசின்  
வருவகாய்த் துலறயில்  
்பல்மவறு நிலை்களில் 
்பணிபுரிந்து ஓய்வு 
்்பற்றவர்்களில்  
80 வயலை நிலறவு ் ேய்ை  
2 அலுவைர்்களுக்கு ைைகா 
ரூ.4,880/-ைதிப்பிைகான ைங்்க 
நகாணயங்்கலள வழங்கி 
்்கௌரவித்ைகார் ஐ.வி.டி.பி 
நிறுவனத் ைலைவர்.

ஐவிடிபி சமூகப் பணிகள்



21தினமும் ்ப்றதவகள் மகிழ்்ந்து விதைெலாையவ 
விதைெலாட்டு பூங்கலாவலாக அதம்ந்ைது வலானம்! 

 1.74
ÖéâÄD

\M>Ý][ \ïÝmk¼\!
ïõx[¼ª kVµÍ> ïVéD ïªkVþ ¼ÃVªVKD

¨ºï^ x[¼ª cDxïD ̈ ÍåVÓD clú kV¿D

\õsâ| \çÅÍm Àºï^ sõ¼ðVÂþß ØÄ[ÅVKD

ïõsâ| \çÅBV\_ ïVéØ\_éVD c¦[ kV¿D!

¯ ̄ Ý> cÍ>[ ØïV½ï^ ̄ s[¤ >sÂþÅ¼>!

¯¡éïÝ>Vú \ªD AéD¸>V[ Øk½Âþ[Å¼>!

*õ|D ̄ ÂïV¼>V cÍ>[ kVµ¡ ̈ [®

ØåÞÄD >V[ m½Âþ[Å¼>!

>VF >ºçï \ï^ \çªs ̈ ª Ãé cÅ¡ï^

ïVéM[ ïâ¦çál_ ̈ Dç\ °ºïsâ| ¼ÃVª¼>!

ïVéD ï¦Ím ïõ§ú sâ| \ªD >|\V¤ WuþÅ¼>!

cðú¡ïÓD zçÅB ¼ÃVk]_çé

Wçª¡ïÓD x½B ¼ÃVk]_çé

kVµÂçï ÄÂï«Ý]_ clú c]ú¡ ̈ [®D ÖBuçïBVª¼>!

kòkmD ¼ÃVkmD kwÂï\Vª¼>!

¶[çªl[ ¶«kçð©¸_ \çªBV¹[ ¶[A cÃÄö©¸_

Öm åV^ kç« kVµÍ>ç> ̈ õè ̈ õè c^áD cç¦þÅ¼>!

cÅ¡ï^ TµÍ>VKD T®ØïVõØ¦w sòâÄ\VF kÍ>

¨[\V¼ª! nBV! \M>Ý][ \ïÝmk¼\!

¶[¸uz ÖéÂïð\VF ¶kMl_ kVµÍm

ÃõAç¦ç\ ïVÝm ÃÂzk\VF kaå¦Ý] Ö«ÂïÝ][ Öò©¸¦\VF

~çï Ãé ØÄFm m[Au¼ÅVú mBú mç¦Ý]¦

x©ØÃV¿mD ¼BVEÝm ÄâØ¦ª cD AÝ]l_ ¼>V[¤B¼>V!

ÖËkVµÂçï© ÃVmïV©A W] ̈ ÐD EÅ©A ]â¦D!

kV¿D ïVéÝ]_ åD¸ÂçïBVF z¿s_ ÖçðÍ>kç«

kVµ¡ x½Í> ̧ ÅzD çïs¦V> cD ]â¦D!

z|DÃÝ][ zésáÂïVF ÖòÍ>kú \çÅÍ> ¼ÃVmD...

zÝm sáÂïVF Î¹ °u¤ kaïVâ½B¼> cD ]â¦D!

BVçª ÖòÍ>VKD gl«D ØÃV[! 

ÖÅÍ>VKD gl«D ØÃV[! ̈ [Ãm ¼ÃV_

\çÅÍ> c®©¸ªòÂz \]©A íâ½B¼> cD ]â¦D!

ka ÖwÍm kVµÂçï ÖwÍm ABo_ EÂþB ïé\VF ÖòÍ¼>VúÂz

ïéºïç« sáÂïVF ïç«¼Bu¤B ̈ D\V¼ª!

n.s.½.¸ çB ~[ØÅ|Ý> ÖçÅ¼B! \çÅ¼B!

Àú À|a kVw ¼kõ|D Ã_éVõ|!

ïõï¹_ ÖòÂzD ïõ§ú m¹ï^ \]©ÃVªm!

c>|ï¹_ ÖòÂzD kVúÝç>ï^ koç\BVªm!

¶[A ØïVõ¦ Ö>BD ¶wïVªm!

¶[A ØïVõ¦ Ö>B\VF \«ðD Ö_éV\_ 

kVw gçÄÂ ØïV^¼kVD!

ÖÍ> \õè_ ¶_é... \uÅkú \ª]_...

ÃV«] ¼\ö, n.s.½.¸ ·B c>sÂz¿Âï^ 

ÃluE ç\B© ØÃV®©ÃVáú

kVµÂçï© ÃBðD
clòÂz^ ¶ç¦ïVÝm c]«Ýç>© ÃVéVÂþ

ÃVÄÝ]_ >VéVâ½ Ãé Ö«¡ï^ #ÂïD Ø>VçéÝm

>\ÂØïª kVwV\_ å\ÂØïª kV¿D

¶[A Ø>FkD ¶D\V!

ïòkçÅ x>_ ï_éçÅ kç«

Ø>V¦òD kVµÂçïØBÐD ÃBðÝ]_

z|DÃÝç>© Ãö>sÂï sâ|

¶D\V ̧ öÍm ØÄ_KD ¼kçál¼é!

¨¿ï]ú ¼ÃVé¼k ̈ ¿Ím k«Â í¦V>V?

¨ºï^ ¶D\V! ̈ [®...

ÖçÅl_éV ¼ïVléVï! ̧ çÅl_éV kVª\Vï!

]çÄB¤BV Ã¦ïVï! °çwÂz|DÃºï^ ]çïÂïl¼é!

ïç«Í>VKD Î¹çBÝ >òD Ø\¿zkúÝ] ¼ÃV_

çïÝ>Vºï n.s.½.¸ nBV ÖòÂï!

ÄVDÃooòÍm clúÝØ>¿D ̧ MÂü ÃÅçkçB© ¼ÃV_

AÝmlú©¼ÃV| ÄkV_ïçáß Ä\V¹ÂïÝ >BV«Vzºï^!

\«ðÝ][ x[ {¼« À] >V[!

å_ékú Øïâ¦kú °çw ÃðÂïV«[

x>éV¹ Ø>VaéV¹ ̈ ª

ÃV«ÃâÄ¼\ Ö_çéØB[Ãm >V[!

c]«V> \éö_çé! cé«V> ÃMl_çé!

cç¦BV> Äºþ_çé! Î|ºïV> JßE_çéØBª

ïVéºï^ ï¦Í>VKD ¶kúï¹[ Wçª¡ïçáÂ ï¦ÂïV\_

åD kVµÂçïØBÐD ÃBðÝç>Ý Ø>V¦ú¼kVD...!

ÄÝBV, n.s.½.¸ >çéç\ ¶KkéïD.

கவிைதத் துளிகள்...



22 ்லட்�க்கணக்கலான முத்துக்கள்  நடுவில் ஒரு வட்ைமலான 
ஒற்த்ற நலாணெம் நி்லலா!

கவிைதத் துளிகள்...

¶  -  ¶>çB sïç ¶ ØïV^ï^

g  -  ÂïD >D éVç ®ï^

Ö  -  kVï ̧ D ÃVìï^

  -  > E©ØÃ® ¶ï^

  -  cç\ ïVD  ïç\ Øï^

  -  ÂïçéB  sï^

  -   ØkVç« ïVìï^

  -  uzD Ã>sçB© ØÃV®© ìkï^

  - nB>V  Ø> ØÃ®ï^

  -   D >kVìï^

  -   çÂzD ØÃV¿ ï ìkVï ïéç«BVï^

  -  ¶ ïD k« kVï ÂzD

#ºþB ïªØk_éVD m¹ìÍm åªkVþ 

¼>ºþB ØÄB_ïØá_éVD >ç¦l[¤ å¦Í¼>¤ 

¼kïÝ¼>V| s¼kïD kVµsM_ ¼ÃVu¤â|

\þµßEBm BVkòÂzD \ª]_ kÍm WçÅÍ]¦ 

>þÂzD Økl_ í¦ >[ç\BVF \V¤ z¹ìÍ]¦

¨_éVD k_é ÖçÅkçª ¼kõ½

kÍ]òÂzD 2023 gõç¦

\þµßE¼BV| xïD \é« k«¼ku¼ÃVD...

 å, n.s.½.¸ ÃBVì, ïDçÃ Ùì çá

n.s.½.¸. ÃBVáìï^, >çéç\ ¶KkéïD

  

\þµßE¼BV| ÃBè©¼ÃVD...
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்வருன்கப் புரி்ந்்த்வர்்கள்...

மனிை உணர்ச்சியில் புரி்ந்து யகலாள்ை இெ்லலாை 
ஒரு ைனிச்சி்றப்பு உண்டு; அது நட்பு என்கி்ற ்பண்பு.

டினலட் நிறு்வன ளமலபாண்னம இயக்குநர் ்வருன்க

எலத்்தகிரி, ெ்கபான்ேபா்கபா ்கனல மற்றும் அறிவியல் ்கல்லூரி 
ேமூ்கப் ்பணித்துனறே மபாணவியரின் ஐ.வி.டி.பி ளநபாக்கிய ்கேப்்பயணம்

்கபார்கிளனபாஸ் நிறு்வனத்தின் ்தனலனம நிர்்வபா்க அலு்வலர் ்வருன்க



.s.½.¸. ·B >sÂ z¿Âï^ sÃ«D (åkDÃì 2022 kç«)
B n.s.½.¸. ØBÃD \Vkï^ :  ið, >ì\, ©Ã#ì & kÙì

B n.s.½.¸. çáï^ :  83    B  ·B c>sÂz¿Âï^ : 15,726   B  ·B c>sÂz¿ c®©¸ìï^ : 2,79,176 

B n.s.½.¸. z¿Âï Ø\V> © :  1099.36 ïV½

B n.s.½.¸. c®©¸ìï^ ØÃu Ø\V> éVÃ© Ãÿ : 727 ïV½

sk«D \Vìß 2022 kç« °©«_ - åkDÃì 2022 Ömkç« Ø\VÝ>D

n.s.½.¸. z¿Âï^ ØÃu Ø\V> kÂ ï Ø>Vçï 5258.51 ¼ïV½ 683.59 ¼ïV½ 5942.10 ¼ïV½

n.s.½.¸. z¿Âï^ c^ ïVï ØÃu ïÂ ï Ø>Vçï 4039.13 ¼ïV½ 219.91 ¼ïV½ 4259.04 ¼ïV½

n.s.½.¸. z¿Âï^ ØÃu n.s.½.¸. ï Ø>Vçï 243.47 ¼ïV½ 35.74 ¼ïV½ 279.21 ¼ïV½

n.s.½.¸. z¿Âï^ ·ïV>V« ïÂïVï ØÃu ï Ø>Vçï 230.03 ¼ïV½ 7.60 ¼ïV½ 237.63 ¼ïV½

sk«D 9771.14 ¼ïV½ 946.84 ¼ïV½ 10717.98 ¼ïV½

sk«D \Vìß 2022 kç« °©«_ -  
åkDÃì 2022 Ömkç« Ø\VÝ>D

ið \Vk \çé©Ãzï (¶ÞØ½, cïD,
VVDÃVçáBD, >Âï½) 331 >©Ãçðï^ ï½B>uïVï

5.00 ¼ïV½ 5.00 ¼ïV½

ç« Tïçá  TïáVï \VuB>uïVï (2000 Tï^) 2.00 ¼ïV½ 2.00 ¼ïV½

\k\ç, Eçï^ Ø>V¿VBVï^, BVì éD,
ç c®©¸ìïÂïV T ïD D,
ïççé© ÃBVáìïÂïV çé çk©

2.22 ¼ïV½ 31.41 ÖéâÄD 2.54 ¼ïV½

\ç> c®©¸ìï kV·ï^ ØÃu kVµÂçï© ÃVïV©  47.36 ¼ïV½ 47.36 ¼ïV½

c®©¸ìïÂïV éï^ : z½ç  sÃ >s,  ïVçé s, 
Âzì Ã· ç c®©¸ìïÂïV T ïD D, ¶çBì D 
Ã·ï^, ç>B ÃluEï^, c®©¸ìïÂïV Øk^á kV«ð©Ã, 
s>çk c®©¸ìï zç>ïÂïV ïs c>s Ø>Vçï

7.56 ¼ïV½ 1.51 ¼ïV½ 9.07 ¼ïV½

ÃBVáìïÂïV Âï©Ã·, c>sØ>Vçï, æç, \kß Øéï^ 6.80 ¼ïV½ 83 ÖéâÄD 7.63 ¼ïV½

n.s.½.¸. >V÷ Ã^, ïVçRì, n.s.½.¸. ïD©Rì ÃluE ç\BD,  
¶\>«D \u®D B ÃluE ç\BÂ ï½D, ið Bku  
káìßE© ÃïÂïVï

15.44 ¼ïV½ 10.13 ÖéâÄD 15.54 ¼ïV½

Ã^, ïÙ \VðkìïÂïV ïs c>sØ>Vçï
>« ïs© Ãï^ \u®D sçáBV çÂz kB.

18.57 ¼ïV½ 90.60 ÖéâÄD 19.47 ¼ïV½

zç>ï^ éïÂz kï©Ã >s 47.72 ÖéâÄD 1.30 ÖéâÄD 49 ÖéâÄD

ïVì ÃVì, zÛ«V ̄ ïDÃD, ·V, >V B, kì>V B, ïÛV B 
kV«ðD \u®D ï«áV, Àé, Øç Øk^á kV«ð© ÃïÂïVï

4.91 ¼ïV½ 4.91 ¼ïV½

ØïV«VV V kV«ð© Ãï^ \u®D >s 3.72 ¼ïV½ 3.72 ¼ïV½

áì kV«ð© Ãï^ 1.22 ¼ïV½ 1.22 ¼ïV½

sk«D 115.28 ¼ïV½ 3.67 ¼ïV½ 118.95 ¼ïV½

ï¦[ sÃ«D

.s.½.¸. Ø>Võ| W®kªD
þòiðþö, >ì\Aö, ]ò©ÃÝ#ì & ¼kÙì \Vkâ¦ºï^

n.s.½.¸. éD, 9 V ïì 3k «Vü, ið-635 001
Tel : 04343-232 129, 236 420  e-mail : francis@ivdpkrishnagiri.org  Web: www.ivdpkrishnagiri.org

\> ¼åB© Ãèï_ .s.½.¸. 
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