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   இலங்கை மாணவர ்ைல்வி நிதியம்  - அவுஸ்திரரலியா (இகண) 

                   CEYLON  STUDENTS  EDUCATIONAL  FUND  (Inc) 

 

                  P.O.Box 317. Brunswick, Victoria, 3056, Australia 

   kalvi.nithiyam@gmail.com                                           www.csefund.org 

 

அவுஸ்திரரலியாவில் இயங்கும் இலங்கை மாணவர ்ைல்வி நிதியம் ைடந்த 2017 ரம 10 

ஆம் திைதி முதல் ஜூன் 12 ஆம் திைதி வகரயில் இலங்கையில் வடை்கு, கிழை்கு 

மற்றும் ைம்பஹா பிரரதசங்ைளில் ரமற்கைாண்ட பணிைள் பற்றிய குறிப்புைள்: 

 

அவுஸ்திரரலியாவில் ைடந்த 1988 ஆம் ஆண்டு முதல் இயங்கிவரும் இலங்கை 

மாணவர ்ைல்வி நிதியம் (Ceylon Students Educational Fund), தனது பணியில் 29 

ஆண்டுைகள நிகறவுகசய்துகைாண்டு, கதாடரந்்தும் கசயல்படுகிறது. 

 

இலங்கையில் நீடித்த ரபாரினாலும் இயற்கை அநரத்்தங்ைளினாலும்  தாய், 

தந்கதயகர அல்லது குடும்பத்தின் மூல உகழப்பாளிகய இழந்த 

ஏகழத்தமிழ்சச்ிறாரை்ளின் ைல்விை்ைான ரதகவை்கு உதவும் எமது நிதியம், ைடந்த 

ைாலங்ைளில் மாணவரை்ளின் ைல்வி முன்ரனற்றம் குறித்தும் அை்ைகற 

ைாண்பித்துவந்துள்ளது. 

 

இலங்கையில் நகடகபறும் ை.கபா.த. (சாதாரண தரம் ) (G.C.E O/L) ை.கபா.த. (உயரத்ரம்) 

(G.C.E A/L) பரீடக்சைகளத்கதாடரந்்து பல மாணவரை்ள் தமது ைல்விகய 

நிறுத்துவகதயும் - கதாழில் வாய்ப்புைளுை்ைாை  ைல்விகய  இகடநிறுத்துவகதயும் 

நிதியம் அவதானித்திருை்கிறது. 

 

முடிந்தவகரயில் நிதியத்தின் உதவிகபறும் மாணவரை்ள் தமது உயரை்ல்விகய 

பல்ைகலை்ைழைம்வகரயில் கதாடரரவண்டும், அல்லது கதாழில்நுடப் ைல்விகய 

கதாடரரவண்டும் என்பரத நிதியத்தின் உறுப்பினரை்ளின் விருப்பமாகும். 

 

ைடந்த ைாலங்ைளில் நிதியத்தின் உதவிகபற்ற வடை்கு, கிழை்கு மற்றும் ைம்பஹா 

பிரரதச மாணவரை்ளில்  நூற்றுை்ைணை்ைான மாணவரை்ள் பல்ைகலை்ைழைம் 

பிரரவசித்து படட்ம் கபற்று சிறந்த கதாழில்வாய்ப்புை்ைளும் கபற்றுள்ளனர.் 

அத்துடன் பலர ்கவளிநாடுைளுை்கும் புலம்கபயரந்்து சிறந்த கதாழில்வாய்ப்பு 

கபற்றுள்ளனர.் 

 

எனரவ, தற்கபாழுது நிதியத்தின் உதவிகபறும் மாணவரை்ளும் அத்தகைய 

உன்னதநிகலகய அகடயரவண்டுகமன்பதற்ைாை எமது ைல்வி நிதியம்,  

இலங்கையில் இயங்கும்   நிதியத்தின் கதாடரப்ாளர ்(Coordinators)  அகமப்புைளின்  

ஊடாைவும் பாடசாகல அதிபரை்ள் மூலமாைவும் மாணவர ்தைவல் அமரவ்ுைகளயும் 

ஒன்றுகூடல்ைகளயும் ைடந்த ைாலங்ைளில்  நடத்திவருகிறது. 

 

அந்தவகையில் இந்த ஆண்டு (2017) ரம மாதம் 10 ஆம் திைதி முதல் ஜூன் மாதம் 12 

ஆம் திைதி வகரயில் ைம்பஹா, வடை்கு, கிழை்கு பிரரதசங்ைளில் மாணவர ்

சந்திப்புைகள நிதியம் நடத்தியது. 

 

நிதியத்தின் சாரப்ில் நிதியத்தின் துகண நிதிசக்சயலாளர ்திரு. கல. முருைபூபதி, 

நிதியத்தின் பரிபாலனசகப உறுப்பினரை்ள் திருவாளரை்ள் இராஜரடண்ம் 

சிவநாதன், அப்புத்துகர சதானந்தரவல், நிதியத்தின் உறுப்பினர ்திரு. ந. ைபிலன் 

ஆகிரயார ்இசச்ந்திப்புைளில் ைலந்துகைாண்டனர.் 
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ைன்பரா இலங்கைத்தமிழ்சச்ங்ைத்தின் உதவி 

எமது நிதியத்தின் வவுனியா - திருை்ரைாணமகல மாவடட் கதாடரப்ாளரஅ்கமப்பு, 

நலிவுற்ற சமூை அபிவிருத்திை்ைான தன்னாரவ் நிறுவனம் (Voluntary Organization for 

Vulnerable Community Development   - VOVCOD) நிதியத்திற்கு விடுத்தரவண்டுரைாளில், 

திருை்ரைாணமகல மாவட்டத்தில் சம்பூர ்மைா வித்தியாலயத்தில் ை.கபா.த (உயரத்ர 

வகுப்பு) மாணவரை்ளுை்கு ைற்பிப்பதற்கு  ஆசிரியர ்பற்றாை்குகற நிலவுவதாைவும் 

அதகன நிவரத்்திப்பதற்ைாை கதாண்டர ்ஆசிரியரை்கள நியமித்து அவரை்ளுை்குரிய 

ரவதனம் (Allowance) வழங்குவதற்கு உதவுமாறும் ரைாரியிருந்தது. 

 

எமது நிதியம் மாணவரை்ளின் ைல்வி வளரச்ச்ிை்கு  ரநரடியாை உதவும் அகமப்பாகும்.  

இந்த ரவண்டுரைாள் எமது ரவகலத்திடட்த்திற்குள் அகமயாததால் நாம் எமது 

பரிபாலன சகப உறுப்பினரை்ளுடனும் நிதியத்தின் உறுப்பினரை்ளுடனும் இது 

கதாடரப்ாை ஆராய்ந்ரதாம்.  இதகனயடுத்து , நிதியத்தின் உறுப்பினரும் ைன்பரா 

இலங்கைத்தமிழ்சச்ங்ைத்தின் நடப்பாண்டு தகலவருமான திரு. த. ரவீந்திரன் 

அவரை்ள் தமது சங்ைத்துடன் இதுவிடயமாை ஆராய்ந்து சம்பூர ்மைா 

வித்தியாலயத்திற்கு  உதவுவதற்கு  முன்வந்தார.் 

 

ைன்பரா இலங்கைத்தமிழ்சச்ங்ைம் ைன்பராவில் இகச நிைழ்சச்ி நடத்தி 

நிதிரசைரித்து, எமது நிதியத்திற்கு இரண்டாயிரம்  அவுஸ்திரரலியன் கவள்ளிைகள 

($2000.00) முதல்ைட்டமாை வழங்கியது. 

 

அத்துடன்,  ைன்பராகவசர்சரந்்த அன்பரை்ள் திரு, திருமதி சிவசரபசன் அவரை்ளும்  

இந்தப்பணிை்ைாை தமது சாரப்ில் $140.00 கவள்ளிைள் நன்கைாகடயாை 

வழங்கியிருந்தனர.் 

 

இலங்கையில் நடந்த மாணவர ்சந்திப்புைள். 

குறிப்பிடட் சம்பூர ்மைா வித்தியாலயத்தின் ரதகவைருதியும் ைம்பஹா மற்றும் 

வடை்கு -  கிழை்கு பிரரதச மாணவரை்ளின் நலன்ைளின்கபாருடட்ும்  நிதியத்தினால் 

குறிப்பிடட்  சந்திப்புைள் ைடந்த  ரம மாதம் 10 ஆம் திைதி முதல் ஜூன் மாதம் 12 ஆம் 

திைதி வகரயில்  இலங்கையில் நகடகபற்றன. 

 

ைம்பஹாவில் 

இலங்கையின் ரமற்குப்பிரரதசம் ைம்பஹா மாவடட்த்தில் இயங்கும் நீரக்ைாழும்பு 

விஜயரத்தினம்  இந்து மத்திய ைல்லூரியில் பயிலும் நிதியத்தின் உதவிகபறும்   

மாணவரை்ளுை்ைான தைவல் அமரவ்ும்  2017 ரம, ஜூன்  மாதங்ைளுை்ைான 

நிதிை்கைாடுப்பனவு வழங்கும் நிைழ்வும்,  ைல்லூரி அதிபர ்திரு. புவரனஸ்வரராஜா 

தகலகமயில்  12-05-2017  ஆம்  திைதி கவள்ளிை்கிழகம  ைல்லூரி மண்டபத்தில் 

இடம்கபற்றது. 

 

இந்நிைழ்வில் நிதியத்தின் உதவி கபறும் மாணவரை்ளும் - அவரை்ளின் தாய்மாரும் 

ைல்லூரி ஆசிரியரை்ளும் பகழய மாணவர ்சங்ைத்தின் பிரதிநிதிைளும் நிதியத்தின் 

(சிங்ைப்பூர ்) உறுப்பினரை்ள் திரு. ப. விை்ரனஸ்வரனும்  திரு. கல. முருைபூபதியும் 

ைலந்துகைாண்டனர.் 
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யாழ்ப்பாணத்தில்  

யாழ்ப்பாணம் அரசாங்ை கசயலைத்தில் (யாழ். ைசர்சரி) 20-05-2017 ஆம் திைதி 

சனிை்கிழகம முற்பைல் 11 மணி முதல் மாகல 4.00 மணிவகரயில் இரண்டு 

அமரவ்ுைளில் மாணவர ்ஒன்றுகூடலும் தைவல் அமரவ்ும் நிதிை்கைாடுப்பனவு நிைழ்வும் 

இடம்கபற்றன. 

 

 யாழ். மாவடட்த்தின் இலங்கை மாணவர ்ைல்வி நிதியத்தின் கதாடரப்ாளர ்

அகமப்பான சிறுவர ்அபிவிருத்தி நிகலயத்தின் (Centre for Child Development)  

நிகறரவற்றுப்பணிப்பாளர ்திரு. கசா. ரயாைநாதன் தகலகமயில் இந்நிைழ்சச்ி 

நகடகபற்றது. யாழ். சிறுவர ்அபிவிருத்தி நிகலய பரிபாலன சகப உறுப்பினர,் திரு. 

த. கஜயந்தன் வரரவற்புகர நிைழ்த்தினார.் 

 

யாழ். சிறுவர ்அபிவிருத்தி நிகலயத்தின் ஸ்தாபைரை்ளில் ஒருவரான திரு. 

பாலதயானந்தன் மற்றும் யாழ். அரசாங்ை அதிபர ்திரு. என்.ரவதநாயைம் மற்றும் 

யாழ். சாந்திைம் அகமப்கபசர்சரந்்த திரு. சந்திரரசைர சரம்ா, 

தன்னாரவ்த்கதாண்டர ்திருமதி கைௌரி அனந்தன், இலங்கை மாணவர ்ைல்வி 

நிதியத்தின் பிரதிநிதிைள் திருவாளரை்ள் கல. முருைபூபதி, அப்புத்துகர 

சதானந்தரவல்  ஆகிரயாரும் இந்நிைழ்வில்  ைலந்துகைாண்டனர.் 

 

முற்பைல் அமரவ்ில் மாணவரை்ளினதும் சில தாய்மாரினதும் உகரைள் இடம்கபற்றன. 

அதகனத்கதாடரந்்து  2017 ஏப்ரில், ரம, ஜூன் மாதங்ைளுை்ைான நிதிை்கைாடுப்பனவு  

மாணவரை்ளுை்கு  வழங்ைப்பட்டது. 

 

வருகைதந்திருந்த மாணவரை்ளுை்கும் தாய்மாருை்கும் பாதுைாவலரை்ள் மற்றும் 

மாணவர ்ைண்ைாணிப்பாளரை்ளுை்கும் சிற்றுண்டிைளும் மதியரபாசன விருந்தும் 

வழங்ைப்படட்ன. 
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பிற்பைல் நகடகபற்ற இரண்டாவது அமரவ்ில் ை.கபா.த. (சாதாரண தரம் ) (G.C.E O/L) 

ை.கபா.த. (உயரத்ரம்) (G.C.E A/L) மாணவரை்ளுடனான சந்திப்பு இடம்கபற்றது.  

 

இசச்ந்திப்பில் குறிப்பிட்ட வகுப்புைளின் அரசாங்ை பரீடக்சைகளத்கதாடரந்்து வரும் 

விடுமுகற ைாலங்ைளில் மாணவரை்ளினால் கதாடரை்கூடிய பயிற்சிைள் பற்றியும், 

பரீடக்ச முடிவுைகளயடுத்து மாணவரை்ள் கதாடரவிருை்கும் கதாழிற் ைல்வி 

குறித்தும்  ஆராயப்பட்டது.  மாணவரை்ளுை்கு பயன்தரை்கூடிய ஆரலாசகனைள் 

வழங்ைப்படட்ன. 
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முல்கலத்தீவில் 

முல்கலத்தீவில்  21-05-2017 ஆம்  திைதி ஞாயிற்றுை்கிழகம முற்பைல் விசுவமடு   

ைணினி வள பயிற்சி நிகலயத்தில் நகடகபற்ற  நிைழ்சச்ியில் சிறுவர ்அபிவிருத்தி 

நிகலய திட்ட அலுவலர ்திரு. ந. பாஸ்ைரன், திட்ட இகணப்பாளர ்திரு. சி இன்பரூபன், 

யாழ். சிறுவர ்அபிவிருத்தி நிகலய பரிபாலன சகப உறுப்பினர ்திரு. த. கஜயந்தன் 

மற்றும் திரு. கல. முருைபூபதி ஆகிரயார ்உகரயாற்றினர.் 

 

மாணவரை்ளின் சுயஆற்றகல கவளிப்படுத்தும் நிைழ்சச்ிைளும் தாய்மாரின் 

ைருத்துகரைளும் இடம்கபற்றன. முல்கலத்தீவு மாவடட் மாணவரை்ளுை்ைான 2017 

ஏப்ரில், ரம, ஜூன் மாதங்ைளுை்ைான நிதிை்கைாடுப்பனவும் வழங்ைப்பட்டது. 

 

முல்கலத்தீவு மாவட்ட நிைழ்விலும் அகனவருை்கும் மதியரபாசன விருந்து 

வழங்ைப்பட்டது.  
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வவுனியாவில் 

வவுனியாவில்   21-05-2017 ஆம்  திைதி ஞாயிற்றுை்கிழகம மாகல 3 மணிை்கு,  

வவுனியா ரவப்பங்குளத்தில் இயங்கும் நலிவுற்ற  சமூை அபிவிருத்திை்ைான 

தன்னாரவ் கதாண்டு நிறுவனத்தின் (VOVCOD) பணிமகனயில் மாணவர ்ஒன்றுகூடல் 

நகடகபற்றது. 

 

வவுனியா நிைழ்சச்ிைகள, வவுனியா சமூை அபிவிருத்திை்ைான கதாண்டு 

நிறுவனத்தின் இகணப்பாளர ் கசல்வி நிரராஷினி ஒழுங்குகசய்திருந்தார.் 

 

எமது ைல்வி நிதியம் ஆரம்பிை்ைப்பட்ட 1988 ஆம் ஆண்டு ைாலப்பகுதியில்  

உதவிகபற்ற  வவுனியா மாவடட்  மாணவி கசல்வி கிருஷ்ணரவணி சுப்கபயா     
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(திருமதி கிருஷ்ணரவணி நந்தபாலன்)   தமது ைல்விகய நிகறவுகசய்து 

படட்தாரியாகி,  வவுனியா மாவடட்ம்  பூந்ரதாட்டம் மைா வித்தியாலயத்தில்  

அதிபராை பணியாற்றுகிறார ்என்பது குறிப்பிடத்தகுந்தது.  இவரும்  இம்முகற 

வவுனியாவில் நகடகபற்ற மாணவர ்ஒன்றுகூடலில் ைலந்துகைாண்டு 

உகரயாற்றினார.்  

 

ை.கபா.த. சாதரண தரம் மற்றும் உயரத்ர மாணவரை்ள் பரீடக்சைள் 

நிகறவகடந்ததும் கதாடரரவண்டிய பயிற்சி கநறிைள் குறித்த தைவல் அமரவ்ும்  

இடம்கபற்றது.  குறிப்பிட்ட தைவல் அமரவ்ில் வவுனியா பூவரசங்குளம் மைா 

வித்தியாலய ைணித ஆசிரிகய கசல்வி புனிதா சுப்கபயாவும் உகரயாற்றினார.் 

வவுனியா சமூை அபிவிருத்திை்ைான கதாண்டு நிறுவனத்தின் திட்ட இகணப்பாளர ்

திரு. வணன் நன்றியுகரயாற்றினார.் 

 

வவுனியா மாவட்ட மாணவரை்ளுை்ைான  2017 மாரச்,் ஏப்ரில், ரம, ஜூன் ஆகிய நான்கு 

மாதங்ைளுை்ைான நிதிை்கைாடுப்பனவு  வழங்ைப்பட்டது. 
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ஒரு மாணவருை்கு  துவிசச்ை்ைரவண்டி  

வவுனியா கசட்டிகுளம் மைா வித்தியாலயத்தில் 9 ஆம் ஆண்டில் பயிலும் மாணவன் 

கசல்வன் ரயா. தரச்னின் ரவண்டுரைாகள ஆராய்ந்து, அவரது பாடசாகல மற்றும் 

மாகலரநர வகுப்பு ரபாை்குவரத்து வசதிை்ைாை ஒரு புதிய துவிசச்ை்ைர வண்டி எமது 

நிதியத்தினால் வழங்ைப்பட்டது.  
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சம்பூரில்  

கிழை்கு மாைாணம் -  திருை்ரைாணமகல மாவட்டத்தில் மூதூர ்பிரரதசத்தில் சம்பூர ்

என்னும் கிராமத்தில் அகமந்துள்ளது சம்பூர ்மைா வித்தியாலயம். கூனித்தீவு, 

இளை்ைந்கத, சூடை்குடா, ைடற்ைகரசர்சகன,  ைடக்டபறிசச்ான் ஆகிய 

கிராமங்ைகளசர்சரந்்த மாணவரை்ளுை்ைான ஒரர ஒரு உயரை்ல்விை்ைான 

பாடசாகலரய குறிப்பிடட் சம்பூர ்மைா வித்தியாலயம். 

 

ைடந்த ைால ரபாரந்டவடிை்கைைளில் கபரிதும் பாதிை்ைப்பட்ட இந்தப்பிரரதச 

கிராமங்ைளில் மை்ைள் அடிை்ைடி இடம்கபயரந்்துள்ளனர.் இப்பிரரதசத்தில் எமது 

நிதியம் ைடந்த (1988 -1999) ைாலத்தில் நூற்றுை்ைணை்ைான மாணவரை்ளுை்கு 

உதவியிருை்கிறது. எமது முன்னாள் திருை்ரைாணமகல மாவடட் ைண்ைாணிப்பாளர ்

பல் மருத்துவர ்ஞானரசைரன் அவரை்ளும் ைாணாமல் ரபானவரை்ளில் ஒருவர ்என்பது 

குறிப்பிடத்தகுந்தது.) 

 

இந்தப்பிரரதசத்தில் பல மாணவரை்ள் ரபாரிரல தமது தந்கதயகர இழந்து கபரும் 

சிரமத்துடரனரய ைல்விகயத்கதாடருகின்றனர.் இந்நிகலயில் இப்பிரரதசத்தின் 

ஒரர ஒரு தமிழ் மைா வித்தியாலயமான சம்பூர ்மைா வித்தியாலயத்தில்  ை.கபா.த. 

(உயரத்ரம் ) பயிலும் ஐம்பதிற்கும் ரமற்பட்ட மாணவரை்ளுை்கு தமிழ், சமயம், 

புவியியல் ைற்பிப்பதற்கு ஆசிரியர ்பற்றாை்குகற நிலவுகிறது. 

 

ைகலப்பிரிவு மாத்திரரம இந்தப்பாடசாகலயில் இயங்குகிறது. 

விஞ்ஞானத்துகறயில் மாணவரை்ள் ைற்பதாயின் ரவறு நைரங்ைளுை்கு 

கசல்லரவண்டியுள்ளது. 

 

இந்நிகலயில் குறிப்பிடட் ை.கபா.த. உயரத்ரம் (ைகலப்பிரிவு) மாணவரை்ளின் ரதகவ 

ைருதி எமது இலங்கை மாணவர ்ைல்வி நிதியத்திற்கு கிகடை்ைப்கபற்ற 

ரைாரிை்கைகய, அவுஸ்திரரலியா - ைன்பரா இலங்கைத்தமிழ்சச்ங்ைம்  (Canberra  C.T.A) 

பரிசீலித்து ஏற்றுை்கைாண்டது.  அத்துடன் எமது நிதியத்தின் உறுப்பினரும்  ைன்பரா 

தமிழ்சச்ங்ைத்தின் தகலவருமான  திரு.த. ரவீந்திரன் அவரை்ளும்  நிதியத்துடன் 

அவ்வப்ரபாது கதாடரப்ுகைாண்டு  தாரம்ீை  ஆதரகவ வழங்கினார.்  

 

ைன்பரா இலங்கைத்தமிழ்சச்ங்ைம்  எமது நிதியத்தின் ரைாரிை்கைகய  நிகறரவற்ற 

முன்வந்தகமை்ைாை  எமது மனமாரந்்த நன்றிகய  மகிழ்சச்ியுடன் 

கதரிவிை்கின்ரறாம். 

 

09-06-2017 ஆம் திைதி கவள்ளிை்கிழகம முற்பைல் இலங்கை மாணவர ்ைல்வி 

நிதியத்தின் பிரதிநிதிைள் திருவாளரை்ள் கல. முருைபூபதி, இராஜரடண்ம் சிவநாதன் 

ஆகிரயார ்சம்பூர ்மைா வித்தியாலயத்திற்கு பயணித்தனர.் 

 

அன்கறய தினம் சம்பூர ்மைாவித்தியாலய அதிபர ்திரு. ரசாமசுந்தரம் 

பாை்கிரயஸ்வரன் தகலகமயில் உயரத்ர வகுப்பு மாணவரை்ளுடனான சந்திப்பும் 

அவரை்ளின் ைல்வித்ரதகவ ைருதி மூன்று கதாண்டர ்ஆசிரியரை்ளுடனான 

ைலந்துகரயாடலும் நகடகபற்றது.    திரு. இ. இரத்தினசிங்ைம் (B.A - PGDE)  சமய 

பாடத்திற்ைாைவும், ஜனாப் ஏ.எல்.எம். சதாை் (B.A - PGDE)   புவியியல் பாடத்திற்ைாைவும் 

திருமதி ராமசீத்தா நாரைஸ்வரன் (B.A - PGDE)  தமிழ்ப்பாடத்திற்ைாைவும் கதாண்டர ்

ஆசிரியரை்ளாை கதரிவுகசய்யப்படட்னர.் (B.A - Bachelor of Arts - PGDE -  Post Graduate 

diploma in Education). 

 

இவரை்ள் மூவரும் பாடசாகல விடுமுகற நாடை்ளிலும் மாகலரநரங்ைளிலும் 

குறிப்பிடட் ை.கபா. த. உயரத்ரவகுப்பு மாணவரை்ளுை்ைான ைற்பித்தல் 

நடவடிை்கையில் ஈடுபடுவர.் 
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இவரை்ளுை்குரிய முதல் ைடட் நிதிை்கைாடுப்பனவு (Allowance) அன்கறய தினம் சம்பூர ்

மைா வித்தியாலயத்தின் அதிபர ் திரு. ரசாமசுந்தரம் பாை்கிரயஸ்வரன் 

முன்னிகலயில் வழங்ைப்படட்து. 

 

முதல் ைடட் நிதிை்கைாடுப்பனவாை  குறிப்பிடட் கதாண்டர ்ஆசிரியரை்ளுை்கு  2017 

ஜூன் - ஜூகல மாதங்ைளுை்குரிய ரவதனம் தலா 14 ஆயிரத்து 400 ரூபா 

வழங்ைப்பட்டது.  

 

இதன் பிரைாரம் அன்கறய தினம் குறிப்பிட்ட மூன்று கதாண்டர ்ஆசிரியரை்ளுை்கும் 

43 ஆயிரத்து 200 ரூபா வழங்ைப்பட்டது. கதாண்டர ்ஆசிரியரை்ளின் ைல்வித்தகைகம, 

மற்றும் ைல்விசர்சகவ அனுபவம் பற்றிய விபரங்ைளும் கபறப்படட்ன.  

 

இதன் பிரைாரம் கதரிவான கதாண்டர ்ஆசிரியரை்ளுை்கு மாதம் ஏழு ஆயிரத்து 200 

ரூபா மாதந்தம் 2017 ஆம் ஆண்டு ஓைஸ்ட ்மாதம் முதல் இரண்டு மாதங்ைளுை்கு ஒரு 

தடகவ அனுப்பிகவை்ைப்படும்.   கதாண்டர ்ஆசிரியரை்ளுடனான கதாடரப்ாளராை 

சம்பூர ்மைா வித்தியாலய ஆசிரியர ்திரு. இ. தயாபரன் (B.A - PGDE)   

நியமிை்ைப்படட்ுள்ளார.்  

 

இந்நிைழ்வில் ைலந்துகைாண்ட  வித்தியாலய அபிவிருத்திசச்ங்ைத்தின் கசயலாளர ்

திரு. ரை. குமாரநாயைம் நன்றியுகரயாற்றினார.்  அவுஸ்திரரலியாவில்  இலங்கை 

மாணவர ்ைல்வி நிதியம் கதாடங்ைப்படட்  ைாலத்தில்  நிதியுதவி கபற்று ைல்விகய 

நிகறவுகசய்த சம்பூர ் மாணவி கசல்வி உதயசந்திரிை்ைாவின் ைணவரத்ான்  திரு. ரை. 

குமாரநாயைம் என்பது குறிப்பிடத்தகுந்தது. 

 

 

சம்பூர ்மைா வித்தியாலய ை.கபா.த. (உயரத்ரவகுப்பு ) மாணவரை்ளின் ைல்வி 

முன்ரனற்றம் கதாடரப்ான அறிை்கைைள் ைாலத்துை்ைாலம் கபறப்படட்ு, இலங்கை 

மாணவர ்ைல்வி நிதியத்திற்கும் ைன்பரா இலங்கைத்தமிழ்சச்ங்ைத்திற்கும் 

சமரப்்பிை்ைப்படும். 

 

முை்கிய குறிப்பு: எஎமது ைல்வி நிதியத்தின் கதாடரச்ச்ியான பணிைளுை்ைாை ைன்பரா 

இலங்கைத்தமிழ்சச்ங்ைத்தின் சாரப்ில் ரமலும் ஆயிரம் அவுஸ்திரரலியன் 

கவள்ளிைள் ($1000-00) நன்கைாகடயாை வழங்ைப்பட்டிருை்கிறது. 
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திருை்ரைாணமகலயில் 

திருை்ரைாணமகல மாவட்டத்தில் எமது நிதியத்தின் கதாடரப்ாளர ்அகமப்பு 

நலிவுற்ற  சமூை அபிவிருத்திை்ைான தன்னாரவ் கதாண்டு நிறுவனத்தின்  (VOVCOD)  

ஏற்பாடட்ில் 10-06-2017 ஆம் திைதி சனிை்கிழகம முற்பைல்  மாணவர ்ஒன்றுகூடலும் 

தைவல் அமரவ்ும் நிதிை்கைாடுப்பனவும் நகடகபற்றது. 
 

நிலாகவளியில் அகமந்த ரமற்படி கதாண்டு நிறுவனத்தின் பணிமகனயில் 

இடம்கபற்ற இந்நிைழ்வில் இலங்கை மாணவர ்ைல்வி நிதியத்தின் பிரதிநிதிைள் 

திருவாளரை்ள் கல. முருைபூபதி, இராஜரடண்ம் சிவநாதன். ந. ைபிலன் ஆகிரயாரும் 

ைலந்துகைாண்டனர.் 
 

எமது நிதியத்தின் ஆதரவுடன் தமது ைல்விகயத்கதாடரந்்து படட்தாரிைளான கசல்வி 

டிலானி தனராஜ் ( கிழை்கு பல்ைகலை்ைழைம் கசல்வி அம்மாசி நளினி ( ரபராதகன 

பல்ைகலை்ைழைம் - External) ஆகிரயாரும் இந்நிைழ்வில் ைலந்துகைாண்டு 

உகரயாற்றினர.் 

 

திருை்ரைாணமகல மாவட்ட மாணவரை்ளுை்ைான 2017 ஜூன், ஜூகல, ஓைஸ்ட், 

கசப்கடம்பர ்ஆகிய நான்கு மாதங்ைளுை்ைான நிதிை்கைாடுப்பனவு  மாணவரை்ளுை்கு 

வழங்ைப்பட்டது.    குறிப்பிட்ட மாணவரை்ளும் ை.கபா.த சாதரண தரம் - உயரத்ரம் 

ைற்கின்றகமயால் பரீடக்சைளுை்குப்பின்னர ்ரதாற்றை்கூடிய பயிற்சி வகுப்புைள் 

பற்றிய அறிவுறுத்தலும் வழங்ைப்படட்து. 

 

 



16 

 

 
 

ைல்முகனயில்  

     அம்பாகற மாவடட்த்தில் ைல்முகன கபரியநீலாவகண விஷ்ணு மைா 

வித்தியாலயத்தில்,12-06-2017 ஆம் திைதி திங்ைடக்ிழகம  அதிபர ்திரு. என். 

ைமலநாதன் தகலகமயில் நகடகபற்ற நிைழ்வில், வித்தியாலயத்தின் முன்னாள் 

அதிபர ்திருமதி சிவமணி நற்குணசிங்ைம், மாணவரை்ளின் சீரம்ீய ஆசிரிகய 

(Counseling Teacher) திருமதி சுபாஷினி கிருபாைரன் மற்றும் கிழை்கு பல்ைகலை்ைழை 

ரபராசிரியர ்கச. ரயாைராசா, கிழை்கு மாைாண சமூைப்பணியாளர ்திரு. த. 

ரைாபாலகிருஷ்ணன் ஆகிரயாரும் ைலந்துகைாண்டனர.் 

 

குறிப்பிடட் வித்தியாலயத்தில் ைல்வி பயின்று எமது ைல்வி நிதியத்தின் உதவிகபற்று, 

கதன்கிழை்கு பல்ைகலை்ைழைம் பிரரவசித்து படட்தாரியான கசல்வி ரை. ஹரச்ினி 

இந்நிைழ்சச்ிை்கு வருகைதந்து வரரவற்புகர நிைழ்த்தினார ்என்பது 

குறிப்பிடத்தகுந்தது.  

 

குறிப்பிடட் மாணவியின் முயற்சிகய முன்னுதாரணம் ைாண்பித்த  வித்தியாலய 

அதிபர,்  மாணவரை்ளின் ைல்வி முன்ரனற்றத்தின் அவசியத்கத வலியுறுத்தி 

உகரயாற்றினார.்  

 

ைடந்த ைாலங்ைளில் எமது நிதியத்தின் ைண்ைாணிப்பாளராை சிறப்பாை  இயங்கிய   

இவ்வித்தியாலயத்தின்  முன்னாள் அதிபர ்திரு. சிவமணி நற்குணசிங்ைம் 

அவரை்ளின் ரசகவைகள பாராடட்ி திரு. முருைபூபதி நன்றி நவின்றார.் 

 

கபரியநீலாவகண விஷ்ணு மைா வித்தியாலயத்திலிருந்து எமது நிதியத்தின் உதவி 

கபறும் மாணவரை்ளுை்ைான 2017 ரம, ஜூன், ஜூகல, ஓைஸ்ட ்மாதங்ைளுை்ைான 

நிதிை்கைாடுப்பனவு வழங்ைப்பட்டது. 
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நன்றி 

சுமார ்ஒரு மாதைாலத்துள் ரமற்குறித்த பணிைகள நிகறரவற்றுவதற்கு ஆதரவும் 

ஒத்துகழப்பும் வழங்கிய எமது நிதியத்தின் இலங்கைத்  கதாடரப்ாளர ்

அகமப்புைளுை்கும், அதிபரை்ள், ஆசிரியரை்ள், மற்றும் சீரம்ீய ஆசிரியரை்ளுை்கும் 

(Counseling Teachers) 

 

மாணவர ்ஒன்றுகூடலில் இடம்கபற்ற விருந்துபசாரங்ைளுை்ைான கசலவுைகள  

கபாறுப்ரபற்ற  நிதியத்தின் உறுப்பினரை்ள் திருமதிைள் வித்தியா ஶ்ரீஸ்ைந்தராஜா, 
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மைாரதவி முருகையா, துளசி கிருஷ்ணகுமார,் மாலதி முருைபூபதி, சத்தியா 

அரசரடண்ம், திரு. ைரணசலிங்ைம் மற்றும்  அகிலா ஶ்ரீதரன் ஆகிரயாருை்கும், 

 

யாழ்ப்பாணம் அரசாங்ை கசயலைத்தின் ( ைசர்சரி) மாநாடட்ு மண்டபத்கத மாணவர ்

ஒன்றுகூடலுை்ைாை வழங்கிய  அரச அதிபர ்திரு. என்.ரவதநாயைம் அவரை்ளுை்கும், 

 

சம்பூர ்மைா வித்தியாலயத்தின் உடனடித்ரதகவை்கு எமது நிதியம் ஊடாை 

உதவமுன்வந்துள்ள ைன்பரா இலங்கைத்தமிழ்சச்ங்ைத்திற்கும் அதன் தகலவர ்திரு. 

த. ரவீந்திரன் அவரை்ளுை்கும், 

 

 குறிப்பிட்ட பயணத்திற்ைான விமானை்ைடட்ணத்தில் ஒரு பகுதிகய ஏற்றுை்கைாண்ட  

நிதியத்தின் துகணத்தகலவர ்மருத்துவர ்D. ரவீந்திரராஜா (Canberra) அவரை்ளுை்கும், 

 

நிதியத்தின் பணிைள் பற்றிய கசய்திைகள கவளியிடட் இகணயத்தளங்ைள், 

கசய்திப்பத்திரிகைைள் மற்றும் முைநூல்  ஊடைங்ைளுை்கும் நிதியத்தின் 

ரவண்டுரைாகள ஏற்று கதாடரந்்தும் இகணந்திருை்கும் நிதியத்தின் 

உறுப்பினரை்ளுை்கும் எமது மனமாரந்்த நன்றிகயத்கதரிவித்துை்கைாள்கின்ரறாம்.  

 ------------------------------------------------------------------------------- 


