
ப. பால–சுப்–பி–ர–ம–ணி–யம்

இளம் பரு–வத்–தில் துள்–ள–லும் துடிப்–
பு–மாக இருந்த ராேஜந்–தி–ரன் ராஜ்–
கி–ரண், கல்–வி–யில் சிறந்து விளங்–
கி–ய–ேதாடு எதிர்–கா–லத்–தில் விமா–னி–
யாக ேவண்–டு–ெமன்ற லட்–சி–யத்–
துடன் இருந்–தார்.

ெதமா–ெசக் உயர்–நி–ைலப் பள்–ளி–
யில் ஒரு–முைற மருத்–து–வப் பரி–ேசா–த–
ைன–யின்–ேபாது கண்–களில் பிரச்–
சிைன உள்–ளது எனத் ெதரிய வந்–
தது. சிங்–கப்–பூர் ேதசிய கண் நிைல–
யத்–தில் ெசய்–யப்–பட்ட ேசாத–ைன–யில், 
கண் விழித்–தி–ைர–யின் கட்–ட–ைமப்–
ைபப் பாதிக்–கும் ேநாய் அவ–ருக்கு 
இருப்–ப–தா–கக் கூறப்–பட்–டது.

இத–னால் பார்ைவ மங்–க–லாகத் 
ெதரி–யும். நாள–ைட–வில் பார்ைவ 
ேமாச–ம–ைட–யும். விழித்–திைர மாற்று 
அறுைவ சிகிச்ைச பரிந்–துைர ெசய்–
யப்–பட்–டது. 15 வய–தில் இந்த எதிர்–
பாரா நிகழ்வு ராஜ்–கி–ர–ணின் வாழ்க்–
ைகையேய புரட்–டிப்–ேபாட்–டது. லட்–
சி–யம் கைலந்–திட, படிப்–பில் ஆர்–வ–
மும் குைறந்–தது. எளி–தில் ஆத்–
தி–ர–ம–ைட–வது, உணர்ச்–சி–க–ைளக் 
கட்–டுப்–ப–டுத்த முடி–யா–மல் தவிப்–பது 
ேபான்–ற–வற்ைற அனு–ப–வித்–தார். 

அப்–ேபாது அவ–ருக்கு ஆத–ர–வாக 
அவ–ரின் ெபற்–ேறார், உற–வி–னர்–கள், 
ஆசி–ரி–யர்–கள் இருந்–த–னர். அவர்–
களுக்–காக மீண்டு வர ேவண்–டும் 
என முடி–ெவ–டுத்து, சாதா–ரண நிைல 
ேதர்–வுக்–குப் பின், நீ ஆன் பல–து–
ைறத்–ெதா–ழிற்–கல்–லூ–ரி–யில் ேசர்ந்–தார். 
சுற்–றுப்–புற, நீர் ெதாழில்–நுட்–பத் துைற–
யில் பயின்–றார். ெதாடர்ந்து ேதசிய 
ேசைவ புரிந்த காலத்–தில் அங்–
கிருந்த சிலர், தன்ைன–விட அதிக 

வாழ்க்–ைகச் சவால்–கைள எதிர்–
ெகாள்–வைத அறிந்–து–ெகாண்–டார். 

வழி–காட்டி இல்–லா–மல் அவர்–
களின் வாழ்க்ைக திைச–மா–றிச் 
ெசன்–றி–டும் என்–பைத உணர்ந்–தார்.

வழி தவ–றிச் ெசல்–ேவா–ருக்கு 
உதவ ேவண்–டும், அைதேய தன் 
வருங்–கால பணி–யாக்–கிக்ெகாள்ள 
ேவண்டும் என்று முடிெவடுத்தார். 
2016ல் சிங்–கப்–பூர் சமூக அறி–வி–யல் 
பல்–க–ைலக்–க–ழ–க உள–வி–யல் துைற 
பட்–டப்–ப–டிப்ைபப் பகுதிேநர–மாக ேமற்–
ெகாள்ள ெதாடங்–கி–னார் ராஜ்–கி–ரண். 

கண்–ணுக்கு எட்–டிய தூரத்–தில் 
இருப்–ப–வர்–கைள அைட–யா–ளம் காண்–
பேத சிர–மம் என்–றா–லும் வலி தாங்–
கக்–கூ–டிய இத–யத்–திற்கு லட்–சி–யப் 
பாைதேய கண்–ணுக்–குத் ெதரிந்–தது. 

ேமம்–பட்ட பார்–ைவ–யு–டன் இயங்க, 
சிறப்பு ‘ெலன்ஸ்’ வைக–ையக் கண்–
களில் ெபாருத்–தி–ய–வாறு தனது 
தின–சரி பணி–களில் ஈடு–பட்–டார். 

கடந்த ஆண்டு முழு ேநர இைள–
யர் சமூக ஊழி–யர் பணி–ையச் சமா–
ளித்–த–வாறு பட்–டப்–ப–டிப்–பில் ஈடு–பட்–
டார். அேதாடு ேவைல கிைடப்–ப–
தற்கு முன், இந்து ஆல–யங்–களில் 
சிறு–வர்–க–ளுக்–குச் சமய நன்–ென–றி–

கைளக் கற்–பிக்–கும் ‘புெரா–ெஜக்ட் 
பக்தி’ திட்–டத்–தில் ெதாண்–டூ–ழி–ய–ராக 
ேசைவ–யாற்–றி–னார்.

நீண்ட ேநரம் கணி–னித் திைர–
ையப் பார்த்–துப் படிப்–ப–தும் விைசப்–ப–ல–
ைக–யில் எழுத்–து–க–ைளப் பதி–வு–
ெசய்–வ–தும் கண் வலி–ைய–யும் அவ்–
வப்–ேபாது தைல–வ–லி–ைய–யும் தரும்.

பல்–க–ைலக்–க–ழ–கத்–திற்–குப் ேபருந்–
துப் பய–ணம் ேமற்–ெகாள்–வது, திைர–
ையப் பார்த்–துக் கற்–கும் பாடத்–ைதப் 
புரிந்–து–ெகாள்–வது ேபான்–ற–வற்–றால் 
சிர–மம் ஏற்பட்–டா–லும் இவற்ைற 
இயல்–பாக எடுத்–துக்–ெகாள்–ளும் பக்–
கு–வத்ைத அவர் வளர்த்–துக்–ெகாண்–
டார். படிப்–ப–தற்கு நீண்ட ேநரம் 
எடுத்–துக்–ெகாண்–டா–லும் ெதாடர்ந்து 
படிப்–ேபன் என்–றது அவர் மனம்.  

சில ேவைள–களில் திைர–ையப் 
பார்த்–துப் படிப்–ப–தற்–குப் பதி–லாக 
புத்–த–கங்–க–ைளப் புரட்–டிப் படிப்–ேபன் 
எனச் சந்–திக்–கும் சவால்–க–ளுக்கு 
மாற்று வழி–கைள நாடி–னார். 

பல ஆண்–டு– உைழப்–பின் பல–
னாக, கடந்த வாரம் நடந்த சிங்–
கப்–பூர் சமூக அறி–வி–யல் பல்–க–ைலக்–
க–ழ–கப் பட்–ட–ம–ளிப்பு விழா–வில் சிறப்–
புத் ேதர்ச்சி ெபற்–றி–ருந்–தார். ஆண்டு 
இறு–திக்–குள் தம் ‘ஹானர்ஸ்’ பட்–
டத்–ைத–யும் பூர்த்தி ெசய்–ய–வுள்–ளார்.

“வாழ்க்–ைக–யில் ெவற்றி கண்–
டா–லும் ேதால்வி அைடந்–தா–லும் 
அது என்–னு–ைடய ெபாறுப்ேப, 
பிறைர அது பாதிக்–கக்–கூ–டாது. 
அப்–படி ெவற்றி கண்–டால், அது 
எனக்கு ஆத–ர–வாக இருந்த 
அைன–வ–ருக்–கும் கிைடத்த ெவற்–
றி–யா–கும்,” என்று கூறி–னார் எதிர்–
கா–லத்–தில் ஆேலா–சைன வழங்–கும் 
உள–வி–யல் நிபு–ண–ராக பணி–யாற்ற 
விரும்–பும் 27 வயது ராஜ்கிரண்.

    

        வாழ்க்ைகயில் 
ெவற்றி 
கண்டாலும் 

ேதால்வி அைடந்தாலும் 
அது என்னுைடய 
ெபாறுப்ேப. 
    
    ராேஜந்திரன் ராஜ்கிரண், 27
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ேபாராடி ெவல்லும் திடம் பைடத்த ராஜ்கிரண்

கி. ஜனார்த்–த–னன்

‘ராப்’ பாடல்–க–ைளப் பாடு–வது அத்–
தைன சுல–ப–மல்ல. பின்–னணி இைச–
யு–டன் ெசாற்–கைள மிக விைர–வாக, 
சந்த நயத்–து–டன் ேபசிக்–ெகாண்ேட 
பாடு–வ–தில் பல நுணுக்–கங்–கள் 
அடங்–கி–யுள்–ளன. 

இவ்–வ–ைகப் பாடல்–க–ைளப் பாடு–வ–
தில் வளர்ந்து வரும் ஒரு நட்–சத்–
தி–ர–மா–கத் திகழ்–கி–றார், 19 வயது 
சன்–ஜய் சாமி–நா–தன். 

மக்–கள் அதி–க–மாக நாடும் சமூக 
ஊட–கங்–கள்–தான், தன் திற–ைமைய 
ெவளிக்–காட்–டு–வ–தற்–கான தளத்ைத 
அளித்து வரு–வ–தாக சன்–ஜய் கூறி–
னார். 

மூன்று ஆண்–டு–களில் இவர் 
மூன்று ராப் இைசத் ெதாகுப்–பு–கைள 
ெவளி–யிட்டு இைண–ய–வா–சி–கள் பல–
ரது பாராட்–ைட–யும் ெபற்று வரு–
கிறார். தமது உண்ைம வடி–வத்ைத 
ெவளிப்–ப–டுத்–தும் ஒேர வழி–யாக 
இைச–ையக் கரு–து–வ–தாக இந்த 
இைள–யர் கூறு–கி–றார். 

சிறு வயது முதல் தமிழ்ப் பாட்–
டுப் ேபாட்–டி–க–ளி–லும் குடும்ப நிகழ்ச்–
சி–க–ளி–லும் பாடி வந்த சன்–ெஜய், 
தமது 15வது வய–தில் முதல் ராப் 
காெணா–ளிைய யூடி–யூப் தளத்–தில் 
ெவளி–யிட்–டார். 

அது–வைர, எதிர்–கா–லத்–தில் முழு–
ேநர இைசக்–க–ைல–ஞ–ராக ேவண்–டும் 

அனுபவப் பாடங்கைள ராப் பாடல்களாக மாற்றும் சன்ஜய் 

என்ற தன் விருப்–பத்–ைதக் கூறி–ய–
சன்–ஜ–ையப் பல–ரும் பல–வாறு ேகலி 
ெசய்–த–னர். 

“நான் நிைனத்–தைத என்–னால் 
அைடய முடி–யாது என்று எனது 
ஆசி–ரி–யர் ஒரு–முைற கூறி–னார். இது 
என் மன–ைதப் புண்–ப–டுத்–தி–யது,” 
என்–றார் இந்த இைள–யர். 

இைணய வைதக்கு இவர் 

ஆளா–ன–ேபா–தும் ெதாடர்ந்து 
முயன்று இறு–தி–யில் இைசத் தயாரிப்–
பா–ளர் ஒரு–வ–ரின் ஆத–ர–ைவப் ெபற்–
றார். 

“அப்–ேபா–து–தான் என்–ைனக் 
ேகலி ெசய்–வ–ைதப் பலர் நிறுத்–தினர். 
ேடன் ரஃெபல் என்ற  தயா–ரிப்–
பா–ள–ரின் ஆத–ர–ைவப் ெபற்–றுள்–ள–
தால் எனது தன்–னம்–பிக்ைக அதி–

கரித்–தது,” என்று சன்–ஜய் கூறி–னார். 
தமக்கு ஏற்–பட்ட அனு–ப–வங்–கைள–

யும் உணர்ச்–சி–க–ைள–யும் இைச–வழி 
ஆக்–க–பூர்–வ–மா–கப் பயன்–ப–டுத்–தி–ய–
தால் சமூக ஊட–கங்–களில் இவ–ரது 
பைடப்–பு–கள் ெபரி–தும் வர–ேவற்பு 
ெபற்–ற–தாக அவர் பகிர்ந்–து–ெகாண்–
டார்.

தற்–ேபாது இவர் பிர–பல ராப் 

கைல–ஞ–ரான டிெர–விஸ் ஸ்காட் 
என்–ப–வ–ரின் ‘ெமேலா–டிக் ராப்’ பாணி–
ையப் பின்–பற்றி வரு–வ–தா–கத் ெதரி–
வித்–தார். 

இந்–தப் பாணி தனக்கு ஏற்–றது 
என உண–ரும் வைர பல்–ேவறு பாணி–
களில் முயற்சி ெசய்து அதில் ேதால்–
வி–ைய–யும் சந்–தித்–த–தாக அவர் குறிப்–
பிட்–டார். 

ஆயி–னும், விமர்–ச–னங்–கைள ஏற்–
றுக்–ெகாண்டு தன்–ைனத் திருத்–திக்–
ெகாள்ள முற்–ப–டும்–ேபா–து–தான் கைல–
ஞர்–க–ளின் தரம் ேமம்–படும் என்று 
சன்–ஜய் கூறி–னார். 

இந்–தப் பாைத–யில் ெசல்–வ–தற்–
குத் தம்–மு–ைடய தந்ைத ெபரும் 
ஊக்–கம் தந்–தி–ருப்–ப–தா–க–வும் அவர் 
குறிப்–பிட்–டார்.

ெதாடக்–கத்–தில் தமது மகன் 
ராப் ெசய்து வரு–வது தமக்–குத் 
ெதரி–ய–வில்ைல என்று  சன்–ஜ–யின் 
தந்ைத 55 வயது எம். சாமி–நா–தன் 
கூறி–னார். 

மூத்த பாது–கா–வல் அதி–கா–ரி–யாக 
பணி–பு–ரி–யும் திரு சாமி–நா–தன், தம் 
மகன் தவ–றான வழி–யில் ேபாகா–மல் 
படிப்–பின் மீது கவ–னம் ெசலுத்–து–
வார் என்ற நிபந்–த–ைனைய சன்–ஜ–
யி–டம் முன்–ைவத்–தார். 

மக–னுக்–குத் தமது ஆத–ர–வு–டன் 
ஒலிப்–ப–தி–வு–க–ைளச் ெசய்–வ–தற்–கான 
பணத்–ைத–யும் வழங்–கி–னார். 

ஆனா–லும் ேபாட்–டித்–தன்ைம 
மிக்க இைசத்–து–ைற–யில் சன்–ஜ–யால்  
முழு ேநரக் கைல–ஞ–ரா–கத் தாக்–
குப்–பி–டிப்–பது மிகக்–க–டி–னம்  என்–பது 
இவ–ரது கருத்து.

தற்–ேபாது ெதாழிற்–கல்–விக் கழ–
கத்–தின் மத்–திய கல்–லூ–ரி–யில்  இயந்–
தி–ர–வி–யல் இரண்–டாம் ஆண்–டில் 
பயி–லும் சன்–ஜய், பல–து–ைறத் 
ெதாழிற்–கல்–லூ–ரி–யில் ேசர விரும்–பு–
கி–றார்.

மூன்று ஆண்டுகளில் மூன்று ராப் இைசத் ெதாகுப்புகைள இைளயர் சன்ஜய் ெவளியிட்டுள்ளார். படம்: யூடியூப் 

பார்ைவத் திறைன இழக்கும் நிைலைய ஒரு கட்டத்தில் எதிர்ேநாக்கிய ராஜ்கிரண், சிங்கப்பூர் சமூக 
அறிவியல் பல்கைலக்கழகத்தில் ேசர்ந்து பட்டம் ெபற்றுள்ளார். (படத்தில்) மகனின் சாதைனைய 
எண்ணிப் ெபருமிதம் ெகாள்ளும் ெபற்ேறார் ராேஜந்திரன்-ராதா தம்பதியர். படம்: திமத்தி ேடவிட்

பாைவ சிவக்–கு–மார்

ெகாவிட்-19 கிரு–மித்–ெதாற்–றுச் சூழ–லால் 
உயர்–கல்வி நிைல–யங்–களில் பயி–லும் 
மாண–வர்–க–ளுக்–குப் ெபரும் அெச–ள–க–ரி–யம் 
ஏற்–பட்–டுள்–ளது. எப்–படி படிப்–ைபத் ெதாட–
ரப் –ேபா–கி–ேறாம் என்ற ஐயங்–களும் சில–
ரி–ைடேய நில–வத் ெதாடங்–கி–யது. 

‘கவைல ேவண்–டாம், உங்–கள் படிப்–
புக்–குத் துைண–யாக நான் இருக்–கி–ேறன்’ 
என்று கூறித் தம் மாண–வர்–க–ளுக்கு 
ஆறு–த–லும் ஆத–ர–வும் அளித்–து வருகிறார் 
ெதாழில்–நுட்–பக் கல்–விக் கழ–க (கிழக்கு 
கல்–லூரி) விரி–வு–ைர–யா–ளர் 37 வயது 
திேனஷ் துள–சி–த–ரன்.

சிங்–கப்–பூர் பல–து–ைறத் ெதாழிற்–கல்–
லூ–ரி–யில் இயந்–திர மின்–ன–ணு–வி–யல் துைற–
யில் பட்–ட–யக்–கல்வி முடித்–து–விட்டு, தமக்–
குப் பிடித்த பணி–யில் இருக்க ேவண்–டும் 
என்–ப–தற்–காக உட–லு–று–தித் துைற–யில் 
பயிற்–று–விப்–பா–ள–ரா–கச் ேசர்ந்–தார். 

விைள–யாட்டு அறி–வி–ய–லி–லும் ேமற்–
படிப்பு ேமற்–ெகாண்–டுள்–ளார்.

மற்ற உட–லு–றுதி பயிற்–றுவிப்–பா–ளர்–
களுக்–கும் இவர் பயிற்சி வழங்–கி–யுள்–ளார். 

எதிர்–கால உட–லு–று–திப் பயிற்–று–விப்–
பாளர்–கைள உரு–வாக்க ேவண்–டும் என்ற 

முைனப்–பு–டன் தமது 29வது வய–தில் 
ெதாழில்–நுட்–பக் கல்–விக் கழ–கத்–தில் உட–
லு–று–திப் பயிற்சி அளிக்–கும் விரி–வு–ைர–
யா–ளர் பணி–யில் இைணந்–தார். 

விைள–யாட்டு நிர்–வா–கம் மற்–றும் வர்த்–த–
கச் ேசைவத் துைற–கள் ெதாடர்–பான 
பாடங்–கைள மாண–வர்–க–ளுக்–குக் கற்–றுத் 
தரும் இவர், மாண–வர்–க–ளின் ேவைலப் 
பயிற்–சித் திட்–டத்–தின் ஒருங்–கி–ைணப்–
பாளரா–க–வும் ெசயல்–ப–டு–கி–றார்.

“ெகாவிட்-19 காலம் ெதாடங்–கி–ய–தி–
லி–ருந்து மாண–வர்–கள் மன நலப் பிரச்–
சி–ைன–க–ைள–யும் சந்–தித்து வரு–கின்–ற–னர். 
ேநர–டி–யாக அவர்–க–ைளச் சந்–திக்க முடி–
யாத நிைல–யில் ெதாைல–ேபசி வழி அவர்–
களு–டன் ெதாடர்–பு–ெகாண்டு நலம் விசா–
ரித்து, அறி–வுைர வழங்–கி–ேனன். 

“இத–னால் தங்–க–ளுக்கு உதவ ஒரு–
வர் இருக்–கி–றார் என்ற நம்–பிக்–ைக–யும் 
அவர்–க–ளுக்கு வந்–து–வி–டு–கிறது,” என்று 
கூறி–னார் திேன ஷ். 

கற்–றல் தளங்–களில் ெமய்–நி–கர் வகுப்பு–
கள் சுவா–ர–சி–ய–மாக இருக்க ேவண்–டும் 
என்–ப–தற்–காக மாண–வர்–க–ைளக் குழுக்–
களாகப் பிரித்து, ஆய்வு ேமற்–ெகாள்ள 
ெசால்லி, அைதச் சக மாண–வர்–கள் முன்–
னி–ைல–யில் பைடக்–க–வும் ெசய்–தார் 
திேனஷ். 

மாண–வர்–கள் இத்–த–ைகய நட–வ–டிக்ைக–
களில் ஈடு–பாட்–டு–டன் பங்–ேகற்–ற–து–டன் 
சிலர் புதிர்ப்–ேபாட்–டி–க–ைள–யும் அதன் 
ெதாடர்–பான இைணய விைள–யாட்–டு–
கைள–யும் உரு–வாக்–க–வும் முைனந்–த–னர். 

கடந்–தாண்டு ெகாவிட்-19 சூழ்–நி–ைல–
யால் ேநரடி விைள–யாட்டு வகுப்–பு–கள் 
தற்–கா–லி–க–மாக ரத்–து–ெசய்–யப்–பட்–டன. 

சக பணி–யா–ளர்–க–ளு–டன் திேனஷ் 
இைணந்து மூன்று மாதங்–களில் ஒரு 
ெசய–லிைய உரு–வாக்–கி–னார்.  மாண–வர்–
கைள உடற்–ப–யிற்சி நட–வ–டிக்–ைக–களில் 
ஈடு–ப–டச் ெசய்ய  இச்–ெச–யலி ேபரு–த–வி–
யாக இருந்–தது.

படிப்–பில் சிறந்து விளங்–கி–னால் மட்–
டும் ேபாதாது. அடக்–க–மு–ைடைம, மரி–
யாைத, ேசைவ மனப்–பான்–ைம–யு–டன் ேபசத் 
ெதரி–வது ேபான்ற பண்–பு–கைள மாண–
வர்–க–ளி–டத்–தில் வளர்ப்–ப–தும் ஒரு மாண–
வரின் முழு–ைம–யான கல்–விப் பய–ணத்–தில் 
அடங்–கும் என்–பைத அறிந்து அைத 
ேநாக்கி திேன ஷ் தம் பங்ைக ஆற்றி 
வருகிறார். 

சிறப்புத் ேதைவ–கள் ெதாடர்–பான 
விளக்க வகுப்–பு–க–ைள–யும் நடத்தி மாண–
வர்–க–ளி–ைடேய விழிப்–பு–ணர்வு ஏற்–ப–டுத்–
து–வ–தி–லும் திேன ஷ் கவ–னம் ெசலுத்தி 
வரு–கி–றார்.

கடந்த எட்டு ஆண்–டு–க–ளாக மாண–
வர்–க–ளுக்கு ஒரு முன்–மா–தி–ரி–யா–க–வும் 
நண்–ப–ரா–க–வும் விளங்–கும் இவ–ருக்கு, 
இவ்–வாண்–டின் ெதாழில்–நுட்–
பக் கல்–விக் கழக நல்–
லாசிரி–யர் விருது வழங்–
கப்–பட்–டது.

“ெவற்றி அைடந்–
தால் ெசருக்–கு–டன் 
இ ரு க் – க ா ே த . 
ேதால்வி அைடந்–
தால் துவண்–டு–
விடாேத” என்–
பைத அடிக்–
கடி தன் 
ம ாண – வ ர் –
க ளு க் கு 
நி ை ன –
வூட்டுவதாகச் 
ெசால்கிறார் இந்த ஆசான்.

மாண–வர்–க–ளின் கற்–றல் 
அனு–ப–வத்ைத ெமரு–கூட்ட 
ேவண்டும் என்பதற்காக தற்–
ேபாது ேதசிய கல்விக் கழ–கத்–
தில் பயிற்சி, ேமம்–பாடு சார்ந்த 
நிபு–ணத்–துவ கல்வி முது–கைல 
ேமற்–ப–டிப்–ைப ேமற்–ெகாண்டு 
வரு–கி–றார்.

முழுைமயான கற்றைல ஊக்குவிக்கும் 
விரிவுைரயாளருக்கு நல்லாசிரியர் விருது

கடந்த எட்டு ஆண்–டு–க–ளாக மாண–
வர்–க–ளுக்கு ஒரு முன்–மா–தி–ரி–யா–க–வும் 
நண்–ப–ரா–க–வும் விளங்–கும் இவ–ருக்கு, 
இவ்–வாண்–டின் ெதாழில்–நுட்–
பக் கல்–விக் கழக நல்–
லாசிரி–யர் விருது வழங்–

“ெவற்றி அைடந்–
தால் ெசருக்–கு–டன் 
இ ரு க் – க ா ே த . 
ேதால்வி அைடந்–
தால் துவண்–டு–
விடாேத” என்–

வூட்டுவதாகச் 
ெசால்கிறார் இந்த ஆசான்.

மாண–வர்–க–ளின் கற்–றல் 
அனு–ப–வத்ைத ெமரு–கூட்ட 
ேவண்டும் என்பதற்காக தற்–
ேபாது ேதசிய கல்விக் கழ–கத்–
தில் பயிற்சி, ேமம்–பாடு சார்ந்த 
நிபு–ணத்–துவ கல்வி முது–கைல 
ேமற்–ப–டிப்–ைப ேமற்–ெகாண்டு 

விரிவுைரயாளருக்கு நல்லாசிரியர் விருது
இவ்வாண்டின் 
ெதாழில்நுட்பக் 
கல்விக் கழக 
நல்லாசிரியர் விருது 
ெபற்ற திேனஷ். 
படம்: ெதாழில்நுட்பக் 
கல்விக் கழகம் 


