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மாணவர் தகவல் 
எமிஸ் தளத்தில் 
பதிவவற்றம் 
 �சென்னை 

சத்துணவுத் திட்டத் 
தின்கீழ் பயன்்பறும் 
மாணவர்களின் 
உ்டல்நிலை விவரங் 
்கலை எமிஸ் 
தைத்தில் தினமும் 
பதிவவற்றம் ்சயய 
வவண்டும் என்று 
பள்ளிக்கல்வித் துல்ற 
உத்தரவிடடுள்ைது. 

இதுகுறித்து 
பள்ளிக்கல்வி ஆலண 
யர்கம் சாரபில், 
அலனத்து மாவட்ட 
முதன்லமக ்கல்வி 
அதி்காரி்களுககும் 
அனுப்பியுள்ை சுற்ற 
றிகல்கயில் கூறி 
யிருப்பதாவது:

சத்துணவுத் திட்டத் 
தின்கீழ் அரசு மறறும் 
உதவி ்பறும் பள்ளி 
்களில் பயிலும் மாண 
வர்களுககு, மதிய 
உணவு வழங்்கப்படடு 
வருகி்றது. இந்நிலை 
யில் சத்துணவு 
உண்ணும் பள்ளி 
மாணவர்களின் 
ஊட்டசசத்து 
அைலவக ்கண்்ட 
றிந்து, குல்றபாடு 
உள்ைவர்களுககு 
கூடுதல் ்கவனம் 
்சலுத்த தமிழ்க அரசு 
முடிவு ்சயதுள்ைது. 

இதற்கா்க அந்த 
மாணவர்களின் எல்ட, 
உயரம் உடப்ட  
உ்டல்நிலை குறியீடு 
விவரங்்கலை பள்ளிக 
்கல்வித் துல்றயின் 
எமிஸ் வலைதைத்தில் 
தினமும் ஆசிரியர்கள் 
பதிவவற்றம் ்சயய 
வவண்டும். இது 
குறித்து அலனத்து 
பள்ளி்களின் தலைலம 
ஆசிரியர்களுககும் 
மாவட்ட முதன்லமக 
்கல்வி அதி்காரி்கள் 
அறிவுறுத்த வவண் 
டும். 

இவவாறு அதில் 
கூ்றப்படடுள்ைது. 

இந்த விவரங் 
்களின் அடிப்பல்டயில் 
சத்துணவில் 
ஊட்டசசத்து நில்றந்த 
கூடுதல் உணவு 
்கலைச வசரக்க 
தமிழ்க அரசு 
பரிசீைலன ்சயது 
வருவதா்க துல்ற 
அதி்காரி்கள் த்கவல் 
்தரிவித்தனர.

தனியார் மருத்துவக் கல்லூரி மாணவர்கள் 25 பேருக்கு கப�ானா ததாற்று
zzசுகாதாரத் துறைச் செயலர், மாவட்ட ஆடசியர் ஆய்வு

 �திருப்போரூர்
்சங்்கல்படடு மாவட்டம், திருப் 
வபாரூர ஒன்றியம் ் ெல்லிகுப்பம் 
ஊராடசியின் அம்மாப்வபடல்ட 
கிராமத்தில் தனியார மருத்துவக 
்கல்லூரி மறறும் மருத்துவமலன 
அலமந்துள்ைது. இங்கு, ஆயிரத் 
துககும் வமறபட்ட  மாணவர்கள் 
பயின்று வருகின்்றனர.

இந்நிலையில், முதைாமாண்டு 
மாணவர்கள் ்க்டந்த சிை ொட 
்களுககு முன்பு தங்்களின் ் சாந்த 
மாநிைங்்களுககு ் சன்று திரும்பி 
னர. இவவாறு ் சன்று திரும்பிய 
மாணவர்களுககு ்க்டந்த ஏப்ரல் 
மாதம் 30-ம் வததி ்கவரானா பரி 
வசாதலன வமற்்காள்ைப்பட்டது.  
இதில், 7 மாணவர்களுககு 
்தாறறு ்கண்்டறியப்பட்டது. இலத 
யடுத்து முதைாம் ஆண்டு 

மாணவர்கள் 100 வபருககும் 
பரிவசாதலன வமற 
்்காள்ைப்பட்டது. இதன்மூைம், 
அக்கல்லூரியில் 25 மாணவர 
்களுககு ் தாறறு உறுதி ் சயயப் 
பட்டதால் சு்காதாரத் துல்ற ் சய 

ைாைர ்ஜ.ராதாகிருஷணன், 
்சங்்கல்படடு மாவட்ட ஆடசியர 
ஆ.ர.ராகுல்ொத், சு்காதாரத் துல்ற 
துலண இயககுெர பரணிதரன் 
ஆகிவயார ்கல்லூரியில் வெறறு 
திடீர ஆயவு வமற்்காண்்டனர. 

இதில், ்கல்லூரி மறறும் 
விடுதி வைா்கம், மாணவர்கள் 
தங்கும் அல்ற்கள், உணவ்கம், 
வகுப்பல்ற்கள் உடப்ட பல்வவறு 
பகுதி்களில் ஆயவு ்சயதனர. 
இலதயடுத்து, மருத்துவக 
்கல்லூரி மறறும் மருத்துவமலன 
நிரவா்கத்து்டன் ஆவைாசலனக 
கூட்டம் ெல்ட்பற்றது.

பின்னர, சு்காதாரத் துல்ற 
்சயைர ராதாகிருஷணன் ் சயதி 
யாைர்களி்டம் கூறியதாவது: தனி 
யார ்கல்லூரியில் முதைாம் ஆண்டு 
பயிலும் 25 மாணவர்களுககு 
மடடும் ் தாறறு ்கண்்டறியப்பட 
டுள்ைது. ் வளி மாநிை மாணவர 
்கைால், ் தாறறு பாதிப்பு ஏறபடடி 
ருக்கைாம். எனினும், ்கல்லூரி 
மாணவர்கள், மருத்துவர்கள், 
ஊழியர்கள் என அலனவருககும் 

்கவரானா ் தாறறு பரிவசாதலன 
வமற்்காள்ை உத்தரவி்டப் 
படடுள்ைது. வமலும், வொயத் 
்தாறறு பரவலை தடுப்பதற்கான 
ெ்டவடிகல்க்கலை பின்பற்ற 
வவண்டும் என அறிவுறுத்தியுள் 
வைாம். சுறறுப்பு்ற கிராம மக்கள் 
அசசம் ்்காள்ை வவண்்டாம்.  
்தாற்றால் பாதிக்கப்படடுள்ை 
ெபர்கள் அலனவரும் தனிலமப் 
படுத்தப்படடுள்ைனர.

இவவாறு அவர ் தரிவித்தார.
இந்த ஆயவின்வபாது, 

திருப்வபாரூர ஒன்றிய மருத்துவ 
அலுவைர சுப்ரமணியன், 
சிறுங்குன்்றம் நிலைய மருத்துவ 
அலுவைர வதவி, தனியார 
மருத்துவக ்கல்லூரி முதல்வர 
உதித் தாஸ் உடப்ட பைர 
உ்டனிருந்தனர.

zS அம்மாபேட்டை கிரமா்த்தில் உள்ள தனியமார் ்ருத்துவக் கல்லூரியில் 
சுகமாதமாரத் து்ைச் செயலர் செ.ரமாதமாகிருஷ்ணன் ்ற்றும ்மாவடடை 
ஆடசியர் ஆ.ர.ரமாகுல்்மாத் ஆய்வு ப்ற்சகமாணடைனர்.
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