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ெசய்திகள் தைலயங்கம் கட்

ைரகள் வண்ணக்கதிர் இலக்கியச்ேசாைல மார்க்சிஸ்ட் ெசம்மலர் ேகாப்

16/10/2011 - ஞாயி
Shortcuts
ெசய்திகள்
மாநிலம்
ேதசம்
உலகம்
விைளயாட்
கைல
இலக்கியம்
இதர ெசய்திகள்
அறிவியல்
இந்த வார தமிழகம்
கட்

ைரகள்

தைலயங்கம்
வண்ணக்கதிர்
இலக்கியச்ேசாைல
த்தக மதிப் ைர
இைணயதளங்கள்

15 ைமயங்களில் ஆயிரத்திற்கும் ேமற்பட்ேடா
அம்ேபத்கர் கல்வி ேவைலவாய்ப்
தி

வில்லி த்

க்கு இலவசப் பயிற்சி அளித்

சாதைன-

ைமயத்திற்கு வி

ர், அக்.13-

டாக்டர் அம்ேபத்கர் கல்வி -ேவைலவாய்ப்
பயிற்சி ைம யத்தின் கல்விப்பணிகைளப் பாராட்டி,
பல்ேவ
அ ந்த திய அைமப் களின் கூட்ட ைமப்பான அ ந்ததியர் ஒ ங் கிைணப் க்கு , ராவ் சாகிப்
எல்.சி.கு சாமி நிைன வி
வழங்கி ள்ள .
தமிழ்நா
தீண்டாைம ஒழிப்
ன்னணியின் ஒ
அங்கமாக ெசயல்பட்
வ ம் டாக்டர் அம்ேபத்கர்
கல்வி ேவைலவாய்ப் ைமயம் ெசன்ைன, ேகாைவ, ம ைர, தி ச்சி, தஞ்சா ர்,
வில்லி த் ர்,
தி ச்ெசங்ேகா , மன்னார்குடி, கும்பேகாணம்,
க்ேகாட்ைட, சிவகங்ைக, ஆகிய இடங்களில்
வங்கப் பட்
இயங்கி வ கிற . ேவ
ர் மற் ம் தி ெநல் ேவலி ஆகிய இடங்களி ம் இந்த
வாரத்திேலேய ைமயங் கள்
வங்குகின்றன. தற்ேபா
வங்கித் ேதர் க்கான கட்டண மில்லா
வகுப் கள் நடத்தப் ப கின்றன.
இந்த ைமயங்க க்கு வினாத்தாள் உள்ளிட்ட பல் ேவ
ஆதாரங்கைள திரட் டித் த ம் ேநாக்கத்தில்
ேசலத்ைத ைமயமாகக் ெகாண் இயங் கும் அம்ேபத்கர் ஆதார ைமயம் அக்ேடாபர் 11 அன்
வக்கப்
பட் ள்ள . கூட் ற
வங்கி, காவல் ைற, வி.ஏ.ஓ, அரசு ஊழியர் என்
பல ைற களில் இந்த
ைமயத்தில் பயின் றவர்கள் ேவைலயில் அமர்ந்
ள்ளனர். ஐ.ஏ.எஸ். ேதர் க் கான
தல் கட்டத்
ேதர்வில் இம்ைமயத்தின் ெஜகன்னா தன் ேதர் ெபற் ள்ள குறிப்பிடத்தக்க .
ைமயாக அரசின் கட் ப்பாட்டில் இ க்கும் ஒேர வங்கி என்
ெசால் லப்ப ம் ெரப்ேகா வங்கி,
தாயகம் தி ம்பிேயா க்கான சிறப் வகுப் கைள எ க்க
டி
ெசய்த . அைத டாக் டர் அம்ேபத்கர்
கல்வி ேவைல வாய்ப் பயிற்சி ைமயம் ெசய்ய ேவண் ம் என்
அந்த வங்கி எ த்த
டி , ைமயத்
திற்கு கிைடத்த அங்கீ கார மாகும். அந்த பயிற்சி வகுப்பில் பங்ேகற்ற
ன்
ேபர் ேதர் வில் ெவற்றி
ெபற்றனர்.
இத்தைகய ெவற்றிக ேளா , தற்ேபா
மாநிலத்தில் சுமார் 15 ைமயங்களில் வங்கித் ேதர் க்கான
வகுப் கைள ைமயம் நடத்திக் ெகாண்டி க் கிற . ஆயிரத்திற்கும் ேமற்பட் ேடார் இந்த ைமயங்களில்
பயின்
ெகாண்டி க்கிறார் கள். இதில் சுமார் 100 ஆசிr யர்கள் தங்கள் பங்களிப்ைப ெச த்தி
வ கிறார்கள். ேசலத்தில்
வங்கப்பட் ள்ள அம்ேபத்கர் ஆதார ைமயத் தில் ேகள்வித்தாள்கைளத்
தயாrப்பதற்காக 46 பங்களிப் பாளர்கள் இைச ெதrவித் ள்ளனர்.
இத்தைகய பணிகைள அங்கீ கrக்கும் வைகயில்தான் அ ந்ததியர் ஒ ங்கிைணப் க்கு , ராவ் சாகிப்
எல்.சி. கு சாமி நிைன
வி ைத வழங்கி ள் ள . அண்ைமயில் தி வில்லி த் rல் நைட ெபற்ற
அ ந்ததியர் கைலவிழா வில் இந்த வி ைத ஆதித் தமிழர் ேபரைவயின் ெபா ச் ெசயலாளர் நாகராசன்
வழங்க, ைமயத்தின் மாநில ஒ ங்கிைணப்பாளர் கேணஷ் ெபற் க் ெகாண்டார்.
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