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 அர' ேவைல+காக ஏ/காம1, ேவைலகைள உ5வா+67, 
ெதா:1 ;றைமகைள மாணவ>க? ஏ@பBC;+ ெகா?ள ேவDB7

தகவ1 ெதா:1 EFபCGைற 
சா>I1 மாJல அளKலான  
மாணவ> ;றL ேபாFM

இட7  :  அQG1 கR>  கைலயர/க7

ேத;    :   IQரவ# 18, சV+Wழைம

கYதKய1 Gைற சா>I1 மாJல 
அளKலான ஜமாM+Z எLற 
மாணவ> ;றL ேபாFM

இட7  :  அQG1 கR>  கைலயர/க7
ேத;    :   IQரவ> 21, ெச]வா^Wழைம

 அர" ேவைல'காக ஏ+காம-, 

ேவைலகைள உ1வா'23, ெதா6- 

7றைமகைள மாணவ:க; ஏ<ப>?7' 

ெகா;ள ேவ@>3 என ஜமா- Dஹ3மF 

க-GH அர" உதJ ெபK3 பLடமNOP 

JழாJ- க-GH ெசயலாள: தாளாள: 

Dைனவ: ஏ.ேக காஜா நVDWX 

பLட+கைள வழ+Y மாணவ:கZ'2 

அ[\ைர வழ+Yனா:. 

71]^ ஜமா- Dஹ3மF க-GH_X 

அர" உதJெபK3 `HJX பLடமNOP 

Jழா 7+க; Yழைம மாைல 3 மbயளJ- 

க-GH அOF- கc: கைலயர+க?7- 

நைடெப<றF. Jழா\'2 க-GH Dத-வ: 

Dைனவ:. எd. DகமF சாef தைலைம 

வY?F க-GH_X ஆ@> அ['ைக 

ம<K3 க-GH_X ^றOPகைள ப<[ 

ேப^னா:. ̀ Xன:, பLடமNOP JழாJ<2 

வ1ைக தhத மாணவ:க; ம<K3 

ெப<ேறா:கைள வரேவ<K ேப^னா:.

 இ7- இளjைல பkO`- 454 

மாணவ:கZ3, DFjைல பkO`- 250 

மாணவ:கZ3 எ3ஃ`- 15 மாணவ:க; 

என ெமா?த3 719 மாணவ:க; பLட3 

ெப<றன: . JழாJ-, ̂ றOP J1h7னராக, 

க-GH_X ெசயலாள: ம<K3 தாளாள: 

Dைனவ: ஏ.ேக காஜா நVD?WX 

கலhFெகா@> மாணவ:கZ'2O 

பLட+கைள வழ+Yனா:. 

`Xன:, மாணவ:க; ம?7_- Dைனவ: 

ஏ.ேக காஜா நVDWX ேப^யதாவF : 

இXைறய மாணவ:க; ப-ேவK சuக 

ஊடக+கN- ̂ 'Y? தJ?F வ1வதாக\3, 

அவ:கைள wLக\3, அXறாட 

ேவைலகN- தx' கவன3 ெசy?த\3 

மாணவ:க; DXzHைம அN'க 

ேவ@>3 என ேகL>'ெகா@டா:.
ேமy3, அர" ேவைல'காக ஏ+காம-, 

ேவைலகைள உ1வா'23, ெதா6- 
7றைமகைள எ<ப>?7{3 உhF ச'7யாக? 
7கழ ேவ@>3. கால] |}jைல'2? 
த'கவாK த+கNX 7றைமகைள 
ேம3ப>?7'ெகா;ள ேவ@>3 என 
இ~வாK ேப^னா:.

இhjக}]^_- ெபா1ளாள: க�- 
அஹமF, Fைண] ெசயலாள: ஜமா- 
DஹமF, க-GH_X ஆL^ மXற' 2� 
உKO`ன:க;, பார7தாசX ப-கைல'கழக 
ெசனL உKO`ன:க;, க-GH_X ேத:\ 
ெந[யாள:, Fைண Dத-வ: DகமF 
இOரா�3, �>த- Fைண Dத-வ: 
இdமா_- ெமாைகWX, "யj7O `H\ 
இய'2ந: ேபரா^Hய: அOF- காத: 
jஹா-, ேமலா@ைம? Fைற இய'2ந: 
Dைனவ: அOF- சமF,  J>7 
இய'2ந:க; Dைனவ: Dஹ3மF பா^-, 
ேபரா^Hய: ஜமா- Dஹ3மF யா�X 
ஜ�ைப:, அைன?F Fைற தைலவ:கZ3, 
ேபரா^Hய:கZ3,  DXனா; மாணவ-
மாணJக;, பLட3 ெப<ற மாணவ:கNX 
ெப<ேறா:க; உ;NLட ஏராளமாேனா: 
கலhFெகா@டன:.

`Xன:, பLட3 ெப<ற மாணவ:க; 
அhதhத Fைற தைலவ:கNட3 பLட?ைத 
கா@`?F PைகOபட3 எ>?F 
ெகா@டன:. மாணவ:க; கடhத கால 
க-GH jைன\கைள ம<ற 
மாணவ:கZடX பY:hF ெகா@டFடX, 
இx இF ேபாXK நா3 எOேபாF ஒXK 
ேச:ேவா3 எXK ெதHயJ-ைல எXK 
க@�: ம-க மாணவ:க; கLk? த�J 
பHமாH' ெகா@டன:. இhத jக}]^ைய 
பா:'23 ெபா�F ஒ1 JயOபாக 
அைமhதF.

சா7 மத+கைள கடhF ேசைவைய 2['ேகா;காளாக 
ெகா@டவ:க; ெப@க; தாX எXK ஜமா- Dஹ3மF மகN: 
க-GH பLடமNOP JழாJ- க-GH Fைண] ெசயலாள: 
ஹா� எ3.ேஜ ஜமா- Dஹ3மF மாணJகZ'2 பLட+கைள 
வழ+Y ேப^னா:.

71]^ ஜமா- Dஹ3மF மகN: க-GH_X பLடமNOP 
Jழா அOF- கc: கைலயர+க?7- நைடெப<றF. Jழா\'2 
க-GH Dத-வ: Dைனவ:. எd. DகமF சாef தைலைம 
வY?F க-GH_X ஆ@> அ['ைக ம<K3 க-GH_X 
^றOPகைள ப<[ ேப^னா:. ̀ Xன:, பLடமNOP JழாJ<2 
வ1ைக தhத மாணவ:க; ம<K3 ெப<ேறா:கைள வரேவ<K 
ேப^னா:. 

இhத பLடமNOP JழாJ- ^றOP J1h7னராக க-GH 
Fைண] ெசயலாள: ஹா� எ3.ேஜ ஜமா- Dஹ3மF இைளjைல 
பkO`- 927மாணJகZ3, DFகைல பkO`- 235 
மாணJகZ3, எ3ஃ`- பkO`- 120 மாணJகZ'23 ஆக 
ெமா?த3 1282 மாணJகZ'2 பLட+கைள வழ+Y ேப^யதாவF 
: நாLkX ப-ேவK FைறகN- ெப@க; சாதைன பைட'க 
ேவ@>3 எXK3, நாLk<23, �Lk<23 ெப@க; ேசைவ 
ெச�F வ1Yறா:க;. அhத ேசைவகெள-லா3, இh7ய நாLk<2 
மL>ம-லாம- உலக நா>கZ'2 ஒ1 வரO `ரசாதமாக 
அைமh71'YறF. ஆனா-, ஆ@கZ'2 ஒ1 2[O`Lட கால3 
Dkhத உடX ஓ�\ வயைத அைடYXறன:. ஆனா-, த<கால 
|}jைல_- ெப@க; ேவைல'2 ெசXK JL> �Lk<2 
வhF �Lைட{3 ெதாட:hF க@காb'க ேவ@kயதாக 
உ;ளF. 

ேமy3, ெப@ எXபவ; 2>3ப Jள'காக நா3 ம7'க 
ேவ@>3. Jள'Y- `ரகாச?ைத ெகா@ேட 2>3ப 
வா}'ைக_X ̂ றOபான இட?ைத ெப@க; அைடய ேவ@>3. 
ஜா7, மத ேபத+கைள கடhF மன7- ேசைவ ஒXேற 2['ேகாளாக 
ெகா@டவ:க; ெப@க; தாX இ7- எhத Jத மா<ற3 இ-ைல. 
ஆனா-, ெப@க; எ-லா? FைறகNy3 ப-ேவK சாதைனகைள 
PHhF வ1Yறா:க;. அத<2 உதாரண3 ெசா-ல 
ேவ@>ெமXறா- நமF க-GHைய ேச:hத மாணJக; 
JைளயாL>? Fைற_- ப-ேவK சாதைனகைள 
PHhF;ளா:க;. பLட+கைள ெப<ற மாணJக; பLட+கைள 
ெப<றேதா> மL>�-லாம-, �+க; பk?த பாட+கைள மறhF 
Jடாத அளJ<2 �+க; அைத பாFகா?F ெகா@> க-Jைய 
அ>?தவ:கZ'23 க<K' ெகா>?F அவ:கைள{3 க-J? 
தர?ைத உய:?த பா>பட ேவ@>3 எXK3 மாணJகZ'2 
அ[\ைர வழ+Y இ~வாK அவ: ேப^னா:.

இhjக}]^_- க-GH ெசயலாள:, தாளாள: Dைனவ: ஏ.ேக 
காஜா நVDWX, ெபா1ளாள: க�- அஹமF, க-GH_X ஆL^ 
மXற' 2� உKO`ன:க;, பார7தாசX ப-கைல'கழக ெசனL 
உKO`ன:க;, க-GH_X ேத:\ ெந[யாள:, Fைண Dத-வ: 
DகமF இOரா�3, �>த- Fைண Dத-வ: இdமா_- 
ெமாைகWX, "யj7O ̀ H\ இய'2ந: ேபரா^Hய: அOF- காத: 

ப!டம$%& (ழா(+ க+-. ெசயலாள4 5ைனவ4 ஏ.ேக.காஜா ந>5?@ அBCைர 

rhâ, kj§fis flªJ nritia F¿¡nfhŸfshf 
bfh©lt®fŸ bg©fŸ kfË® fšÿÇ g£lkË¥ò ÉHh

jஹா-, ேமலா@ைம? Fைற இய'2ந: Dைனவ: அOF- சமF,  
J>7 இய'2ந:க; Dைனவ: Dஹ3மF பா^-, ேபரா^Hய: ஜமா- 
Dஹ3மF யா�X ஜ�ைப:, அைன?F Fைற தைலவ:கZ3, 
ேபரா^Hய:கZ3,  DXனா; மாணவ-மாணJக;, பLட3 ெப<ற 
மாணவ:கNX ெப<ேறா:க; உ;NLட ஏராளமாேனா: 
கலhFெகா@டன:.

`Xன:, பLட3 ெப<ற மாணJக; அhதhத Fைற தைலவ:கNட3 
பLட?ைத கா@`?F PைகOபட3 எ>?F ெகா@டன:. மாணJக- 
கடhத கால க-GH jைன\கைள ம<ற மாணJகZடX பY:hF 
ெகா@டFடX, இx இF ேபாXK நா3 எOேபாF ஒXK ேச:ேவா3 
எXK ெதHயJ-ைல எXK க@�: ம-க மாணJக; கLk? த�J 
பHமாH' ெகா@டன:. இhத jக}]^ைய பா:'23 ெபா�F ஒ1 
JயOபாக அைமhதF. 

Jiz¢ brayhs® AhÍ v«.n# #khš KA«kJ ng¢R ஏ.ேக. க&' அஹம+ ேப-/

இைறவX ெபாKைமயாள:கேளா> 
இ1Oபதா- வா}J- உய:வத<2 
ெபாKைம அவ^ய3 எXK ஜமா- 
Dஹ3மF க-GH ஆ@க; "யj7O ̀ H\ 
பLடமNOP JழாJ-, மாணவ:கZ'2 
க-GH_X ெபா1ளாள: ஏ.ேக க�- 
அஹமF அ[\ைர வழ+Yனா:. 

71]^ ஜமா- Dஹ3மF க-GH_X 
"யj7 ஆ@க; ̀ H\ பLடமNOP Jழா 
ெச~வா� Yழைம மாைல 3 மbயளJ- 
க-GH' அOF- கc: கைலயர+க?7- 
நைடெப<றF. Jழா\'2 க-GH Dத-வ: 
Dைனவ:. எd. DகமF சாef தைலைம 
வY?F க-GH_X ஆ@> அ['ைக 
ம<K3 க-GH_X ^றOPகைள ப<[ 
ேப^னா:. ̀ Xன:, பLடமNOP JழாJ<2 
வ1ைக தhத மாணவ:க; ம<K3 
ெப<ேறா:கைள வரேவ<K ேப^னா:.

இhத JழாJ-, ^றOP J1h7னராக 
க-GH_X ெபா1ளாள: ஹா�. ேக.ஏ. 
க�- அஹமF கலhF ெகா@> இளjைல 
பkO`- 686 மாணவ:கZ3, DFjைல 
பkO`- 206 மாணவ:கZ3 எ3ஃ`- 
பkO`- 97 மாணவ:க; என ெமா?த3 989   
மாணவ:கZ'2O பLட+கைள 
வழ+Yனா:.

 `Xன:, பLட+கைள ெப<ற 
மாணவ:கZ'2 க-GH ெபா1ளாள: 
ஹா� ேக.ஏ க�- அஹமF மாணவ:க; 
ம?7_- ேப^யதாவF : இXைறய 
மாணவ:க; எhத ஒ1 Jஷய?ைத{3 
உடனkயாக ெச�F Dk'க ேவ@>3 எXற 
ேவக?7- உ;ளன:. ேவக?ேதா> ேச:hத 
ெபாKைம �க அவ^ய3 எXK3  இைறவX 
ெபாKைமயாள:கேளா> இ1Oபதா- 
வா}J- உய:வத<2 ெபாKைம-ெதN\-
தXன3`'ைக ஆYய அைன?F3 ஒ1+ேக 
அைமhதா- மL>ேம ெவ<[ ெபற Dk{3 
என மாணவ:கZ'2 ஊ'கமN?தா:. 
இ~வாK அவ: ேப^னா:.

இhjக}]^_- க-GH_X ெசயலாள: 
ம<K3 தாளாள: டா'ட:. ஏ.ேக. காஜா 
நVD?WX , Fைண] ெசயலாள: எ3.ேஜ. 
ஜமா- DஹமF,  க-GH_X ஆL^ மXற' 
2� உKO`ன:க;, பார7தாசX 
ப-கைல'கழக ெசனL உKO`ன:க;, 
க-GH_X ேத:\ ெந[யாள:, Fைண 
Dத-வ: DகமF இOரா�3, �>த- 
Fைண Dத-வ: இdமா_- ெமாைகWX, 
"யj7O `H\ இய'2ந: ேபரா^Hய: 
அOF- காத: jஹா-, ேமலா@ைம? Fைற 
இய'2ந: Dைனவ: அOF- சமF,  J>7 
இய'2ந:க; Dைனவ: Dஹ3மF பா^-, 
ேபரா^Hய: ஜமா- Dஹ3மF யா�X 
ஜ�ைப:, அைன?F Fைற தைலவ:கZ3, 
ேபரா^Hய:கZ3,  DXனா; மாணவ-
மாணJக;, பLட3 ெப<ற மாணவ:கNX 
ெப<ேறா:க; உ;NLட ஏராளமாேனா: 
கலhFெகா@டன:.

`Xன:, பLட3 ெப<ற மாணவ:க; 
அhதhத Fைற தைலவ:கNட3 பLட?ைத 
கா@`?F PைகOபட3 எ>?F 
ெகா@டன:. மாணவ:க; கடhத கால 
க-GH jைன\கைள ம<ற 
மாணவ:கZடX பY:hF ெகா@டFடX, 
இx இF ேபாXK நா3 எOேபாF ஒXK 
ேச:ேவா3 எXK ெதHயJ-ைல எXK 

இைறவ4 ெபா6ைமயாள9கேளா: இ;<பதா' வா>?' உய9வதAB 
ெபா6ைம அவCயD ஆFகG /யHI< JKL பMடமO<P ?ழா

க@�: ம-க மாணவ:க; கLk? த�J 
பHமாH' ெகா@டன:. இhத jக}]^ைய 

பா:'23 ெபா�F ஒ1 JயOபாக 
அைமhதF. 
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                  ெதXனக?7X அeகா: எXK 

ேபா<றOப>3 71]^ மைல'ேகாLைட 

மாநகH-, அைமhF;ள கைல' ேகாLைட, 

க-J ேகாLைட ஜமா- Dஹ3மF 

க-GHைய உ1வா'Yய இ1வ: உ1வா'Yய 

நLைப நா+கZ3 ெதாட:hF `Xப<K 

வ1Yேறா3 எXK Fபா� ம<K3 அரP 

எ�ேரL�- உ;ள 2ைவ? ம<K3 அPதா` 

ஆYய நா>கN- ஜமா- Dஹ3மF க-GH 

DXனா; மாணவ: ச+க?7X சh7OP 

�Lட?7- க-GH ெசயலாள: ம<K3 

தைலவ: Dைனவ: ஏ.ேக காஜா நVDWX 

ேப^னா:. 

71]^ ஜமா- Dஹ3மF க-GH_- 

பk?த மாணவ:க; உலக?7- அைன?F 

நா>கNy3 ப-ேவK FைறகN- ேவைல 

பா:?F ெகா@k1'Yறா:க;. அF 

மL>�-லாம- ெசXைன, 71]^, ம<K3 

மேல^யா, ̂ +கOc:, ச\7 அேர`யா, Fபா�, 

�?தா, க?தா: உ;NLட ப-ேவK நா>கN- 

DXனா; மாணவ: ச+க3 ^றOபாக 

ெசய-பL> வ1YறF. ஜமா- Dஹ3மF 

க-GH_- பk'23 ஏைழ, எNய 

மாணவ:கZ'2 க-J உதJ?ெதாைகயாக 

DXனா; மாணவ:களா- இhநா; 

மாணவ:கZ'2 க-GH_- ப_y3 

இள+கைல, DFகைல பk'23 ஏைழ, எNய 

மாணவ மாணJயைர] ேச:hத 1000 ேப1'2 

ேதாராயமாக 60இலLச3 க-J உதJ? 

ெதாைக ம<K3 உண\ J>7 கLடண3 

உ;NLடைவ வழ+கOபL>;ளF. 

அரP எ�ேரLd'2 உLபLட Fபா�, 

அPதா` ஆYய நா>கNy3 2ைவ?7y3 

ஜமா- Dஹ3மF க-GH DXனா; மாணவ: 

ச+க?7X சh7OP �Lட3 நைடெப<றF. 

க-GH_- இ1hF ெசயலாள: ம<K3 

தாளாள: Dைனவ: ஏ.ேக காஜா நVDWX 

தைலைம_- உதJ] ெசயலாள: ஹா� ஜமா- 

Dஹ3மF, க-GH Dத-வ: Dைனவ: 

Dஹ3மF சாe2, �>த- Fைண 

Dத-வ13, DXனா; மாணவ: ச+க?7X 

ெசயலாள1மான இdமா_- DைகWX, 

ேமலா@ைம? Fைற இய'2ந: Dைனவ: 

அOF- ஸமF, "யj7O `H\ இய'2ந: 

ேபரா^Hய: அOF- காத: jஹா-, J>7 

இய'2ந:க; Dைனவ: Dஹ3மF பா^-, 

ேபரா^Hய: ஜமா- Dஹ3மF யா�X "ைப:, 

ேபரா^Hய: ராஜா Dஹ3மF, ஆYேயா: 

ெசXறன:.

Dத- நாN- Fபா� ெசXற அவ:கZ'2 

அ+2;ள DXனா; மாணவ:க; Jமான 

jைலய?7- ̂ றOபான Dைற_- வரேவ<P 

அN?தன:. ̀ Xன: Fபா_- உ;ள அ-ேஷ' 

ர�F கைலயர+க?7- Jஜ� k.J ̂ HOPடா 

Pக} ஈேரா> மேக� தைலைம_- அச?த- 

அர+க3 நைடெப<றF. இ7- Fபா_- உ;ள 

த�ழ:க; ம<K3 DXனா; மாணவ:க; 

கலhF ெகா@டன:. 

இhத jக}]^_- க-GH ெசயலாள: 

ம<K3 தாளாள: Dைனவ: ஏ.ேக காஜா 

நVDWX ேப"ைக_- : இhத DXனா; 

மாணவ: ச+க?7X �Lட?7- கலhF 

ெகா@ட7- ெப1ைமOப>YேறX. இhத 

க-GH 19513 ஆ@> ஜமா- Dஹ3மF 

ம<K3 காஜா�யாX ரா\?த: ஆYேயாரா- 

எhத ேநா'க?ேதா> ெதாட+கOபLடேதா 

அேத ேநா'க?ேதா> நைடெப<K' 

ெகா@k1'YறF. ேமy3, இவ:க; ஆ<[ய 

பbக; 2ைறவராம- இXK வைர நா+க; 

பாFகா?F வ1Yேறா3. ெதXனக?7X 

அeகா: எXK ேபா<றOப>3 71]^ 

மைல'ேகாLைட மாநகH-, அைமhF;ள 

கைல' ேகாLைட, க-J ேகாLைட ஜமா- 

Dஹ3மF க-GHைய உ1வா'Yய இ1வ: 

உ1வா'Yய நLைப உளைவ நா+கZ3 

ெதாட:hF ̀ Xப<K வ1Yேறா3.  இ~வாK 

அவ: ேப^னா:.

உதJ] ெசயலாள: ஹா� ஜமா- Dஹ3மF 

ேப"ைக_- : அkைம இh7யாைவ "தh7ர 

இh7யாவாக மா<ற காh7_X கனைவ 

jைனவா'க, jரOபOபடாத காேசாைல 

ெகா>?தவ: எ+க; பாLடனா:. அதாவF 

ஜமா- Dஹ3மF சா�O "தh7ர ேபாராLட 

�ர:கZ'2 கதராைட அbய கத: ஆைலைய 

jKJயவ: இவ1ைடய பாLடனா: அதாவF 

காஜா�யாX ரா\?த:. காh7_X கன\3 

நனவாYJLடன. நாL>] "தh7ர?7-, 

க-GH jKJய7y3 இXK ப-Y, ெப1Y 

JHhF j<23 இ'க-GH_X வள:]^_- 

எ+க; இல'ைக ேநா'Y பயb'Yேறா3. 

இhத வ1ட3 Jஷ�வ- க3�xேகசX Fைற 

ெதாட+கOபL>;ளF. அேத ேபால, 

அைன?F FைறகZ3 ஆர�]^? Fைறயாக 

மா[ JLடF. ஆைகயா- DXனா; 

மாணவ:க; �+க; இh7யா வ13 ேபாF, 

உ+களF க-GH'2 வhF மாணவ:கZ'2 

ஊ'கOப>?FமாK3 அவ:கZ'2, �+க; 

ஏேதz3 ேவைல வா�OP ச3பhதமான 

அ[\ைறகைள வழ+க ேவ@>ெமன 

ேகL>' ெகா;YேறX. இ~வாK அவ: 

ேப^னா:.

க-GH Dத-வ: Dைனவ: Dஹ3மF 

சாe2 ேப"ைக_- நமF க-GH_- 

அைன?F சDதாய மாணவ, மாணJய1'23 

�+க; ெகா>'Yற க-J உதJ? ெதாைக 

ெகா@> ப_XK வ1Yறா:க;.  நமF க-GH 

21 இளjைல, ம<K3 21DFjைல Fைறக; 

இ1'YறF. அேத ேபாXK, எ-லா? 

FைறகZ3 ஆரா�]^? Fைறயாக மா[ 

வ1YறF. இXைற'2 க-GH DXனா; 

மாணவ:கZ'23 7றhF இ1'23. �+க; 

எOேபாF ேவ@>மானாy3 வரலா3. வhF 

மாணவ:கZ'2 த2hத ஆேலாசைன 

தா1+க; இ~வாK அவ: ேப^னா:.

க-GH �>த- Fைண Dத-வ13 

fiy¡ nfh£il, fšÉ¡ nfh£il #khš KA«kJ fšÿÇia cUth¡»a #khš 
KA«kJ, fh#h Äah‹ ït®fË‹ e£ig cwit eh§fŸ ã‹ bjhl®»nwh« 

Fit¤, JghŒ, mòjhã ehLfËš K‹dhŸ khzt®fŸ  rªâ¥ò  T£l«
Rைனவ9 
ஏ.ேக காஜா நVRW4  
ேப-/...

DXனா; மாணவ: ச+க?7X 

ெசயலாள1மான Dைனவ: இdமா_- 

DைகWX ேப"ைக_- : நமF க-GH_- 

பk?த மாணவ:க; உலக?7X ப-ேவK 

இட+கN- ேவைல பா:?F வ1Yறா:க;. 

க-GH எ+கZ'2 க-Jைய, மxத 

மா@Pகைள க<K தhF அOெபா�F 

க-GH_X நா+க; DXனா; 

மாணவ:களாYய நா+க; ெப1ைம 

அைடhேதா3. DXனா; மாணவ:களாYய 

நா+க; உலகெம+Yy3 ந-ல இ1Oபைத 

அ[hF க-GH ெப1ைம அைடYறF. 

ேமy3, தாயக?7<2 வ13 ெபா�F நமF 

க-GH �Lk<2 வர ேவ@>3 எXK3 

அைழOP J>'YேறX. அF மL>�-லாம- 

இhநா; மாணவ:கZ'2 ப-ேவK 

அ[\கைள வழ+க ேவ@>3.  இ~வாK 

அவ: ேப^னா:.  

அரP எ�ேரL�- உ;ள Fபா_- ஜமா- 

Dஹ3மF க-GH DXனா; மாணவ: 

ச+க?7X 20வF ஆ@> சh7OP �Lட3 

ப;N_- நைடெப<றF. ஹா� எ3.எ3 

�யா\WX தைலைம வY?F ேப^னா:. 

DXனா; மாணவ: Dஹ3மF இdஹா' 

அைனவைர{3 வரேவ<K ேப^னா:.  ஹா� 

எ3.எ3 �யா\WX தனF தைலைம உைர_-  

ஜமா- Dஹ3மF க-GH'2 JைரJ- 

க-GH மாணவ:க; பkOபத<2 கLkட3 

கLk த1வதாக உK7 �[னா:. JழாJ- 

இ.k.ஐ 2�O jKவன?7X இய'2ந: அXவ: 

பாLஷா, ம<K3 71]^ அ�மாX மகN: 

க-GH ெசயலாள: ஹ`P-லா, க-GH 

j:வாYக;  ம<K3 DXனா; மாணவ:கZ3 

கலhF ெகா@டன:. DkJ- DXனா; 

மாணவ: Dஹ3மF பயாd நX[ �[னா:. 

jக}]^கைள Dஹ3மF ரfம?F-லா, 

ஜமா- Dஹ3மF ஆYேயா: ெதா2?F 

வழ+Yனா:க;. இ7- 200'23 ேம<பLட 

மாணவ:கZ3 ம<K3 மாணJய:கZ3 

கலhF ெகா@டன:.

Fபா_- உ;ள ஈமாX ச+க?7X சா:`- 

ஜமா- Dஹ3மF க-GH j:வாYகZ'2 

^றOபான வரேவ<P அN?தா:க;. இ7-, 

ஈமாX ச+க j:வாYக; காத: ெமா�WX, 

க-J' 2� ெசயலாள: ைபஜ�: ரfமாX, 

wkயா ெசயலாள: DFைவ இதய?F-லா 

ம<K3 j:வாYக; கலhF ெகா@டன:. 

அPதா`_- அ�மாX ச+க?7X தைலவ: 

ஹா� ச3"WX தைலைம_- ஜமா- 

Dஹ3மF க-GH j:வாYக; ம<K3 

Dத-வ:கZ'2 ^றOபான வரேவ<P 

அN?தா:க;. இhத jக}]^_- DXனா; 

மாணவ: சh7OP �LடD3 நைடெப<றF. 

இ7- ^றOP J1h7னராக ெதா6- அ7ப: 

எd. ஹwF,  71ெவK3c: சLட மXற 

உKO`ன: மேக� ெபா�யா ெமா6, ம<K3 

க-GH j:வாYக; கலhF ெகா@டன:.

அ7- DXனா; மாணவ:க; க-GH 

ம<K3 jைன\கைள இhத �Lட?7- 

பY:hF ெகா@டா:க;. `Xன:, 71]^ 

அ�மாX மகN: க-GH தைலவ: ேப"ைக_- 

: நாz3 ஜமா- Dஹ3மF க-GH_- 

ப_XK ந-ல jலைம'2 வர காரண3 அேத 

ேபாXK அ�மாX க-GH j:வாYக; 

அைனவ13 இேத க-GH_- ப_Xறவ:க; 

தாX, எhத ேநா'க?ேதா> ஜமா- Dஹ3மF 

க-GH ஆர3`'கOபLடேதா அேத ேபாXK 

தாX 71]^ அ�மாX மகN: க-GH{3, 

இர@>ேம ஒேர க-GH தாX இ7- எhத Jத 

மா<ற3 YைடயாF. எ-லா3 ேநா'கD3 

ஒXK தாX இ~வாK அவ: ேப^னா:. Fபா_- 

உ;ள அ�Lk ப-கைல' கழக?7<2 க-GH 

j:வாYக; ெசXK ஆ�\ ெச�தா:க;. 

ஜமா- Dஹ3மF க-GH DXனா; 

மாணவ: ச+க?7X 2ைவ? `HJX 19வF 

ஆ@> ச+க?7X சh7OP �Lட3 தdமா 

ஆ^Hய: ச+க கLடட?7- நைடெப<றF. 

Jழா\'2 ̂ றOP J1h7னராக அகட Jகட3 

Pக} வாbய3பாk Dைனவ: அOF- காத:, 

u?த அ[Jய- ஆரா�]^யாள: �லமb, 

ெசயலாள: ம<K3 தாளாள: Dைனவ: ஏ.ேக 

காஜா நVDWX தைலைம_- உதJ] 

ெசயலாள: ஹா� ஜமா- Dஹ3மF, ஜமா- 

Dஹ3மF க-GH Dத-வ: Dைனவ: 

Dஹ3மF சாe2, �>த- Fைண 

Dத-வ13, DXனா; மாணவ: ச+க?7X 

ெசயலாள: இdமா_- DைகWX, 

ேமலா@ைம? Fைற இய'2ந: Dைனவ: 

அOF- ஸமF "யj7O `H\ இய'2ந: 

ேபரா^Hய: அOF- காத: jஹா-, J>7 

இய'2ந:க; Dைனவ: Dஹ3மF பா^-, 

ேபரா^Hய: ஜமா- Dஹ3மF யா�X "ைப:, 

ேபரா^Hய: ராஜா Dஹ3மF ஆYேயா: கலhF 

ெகா@> ேப^னா:.

DXனதாக DXனா; மாணவ: D?F' 

2மா: அைனவைர{3 வரேவ<K ேப^னா:. 

JழாJ- ச+க?7X தைலவ: அw: ஆ@> 

அ['ைக வா^?தா:. DXனா; மாணவ: 

ச+க?7X ெசயலாள: Dஹ3மF இ'பா-, 

Fைண? தைலவ: D�:, wkயா ெசயலாள: 

இ?�d, அdம? பாLஷா, Dஹ3மF 

இeயாd, ைசயF உைவd, ஜமா- ைமWX, 

ம<K3 DXனா; மாணவ: ச+க?7X 

j:வாYக; மாணவ:க; கலhF ெகா@டன:. 

`Xன:, 2ைவ?7- உ;ள இXேபா டாL கா3 

இைணய? தள3 ஜமா- Dஹ3மF க-GH 

ப<[ய தகவ- ைமய?ைத{3 7றhF ைவ'கO 

பLடF. இhத இைணய தள?7- க-GH 

ப<[ய அைன?F தகவ-கைள ெதHhF 

ெகா;ளலா3. 2ைவ?7- உ;ள 7றhதெவN 

அர+க?7- ந`க; நாயக3 (ஸ-) `றhத 

நாைள DXxL> wலாF ந` JழாJ<2 

காL^  ெதாட:`ய-  Fைற சா:`-  
ேகா>க;  வ6ேய ேகe]^?7ர3எXற 
தைலO`- ஒ1 நா; ப_<^OபLடைற 
நட?தOபLடF.

JழாJ- வரேவ<Pைரயா<[ய அ[Jய- 
DதXைமய: Dைனவ: ஜா:V அமலர?7ன3, 
மாணவ:கZ'2? ேதைவயான அைன?F 
வச7கைள{3 ெதாைல ேநா'2டX 
ஏ<ப>?7' ெகா>?F க<றைல 
இxைமயாக\3, எNைமயாக\3 மா<[ 
க-GH j:வாக3 ெசயலா<[ வ1YறF 
எXறா:.

ப_<^ பLடைறைய  Fவ'Y ைவ?FO 
ேப^ய ெசயல: ம<K3 தாளாள: ந3   க1?ைத  
எNைமயாக\3  ̀ ற: மன3 P@படாதவாK 
நைக]"ைவயாக\3 எ>?Fைர'க 
ேகe]^?7ர3 ஒ1 ^றhத ஊடக3. 
கால?7<ேக<றவாK  அதைன  பயXப>?FவF  
ஆ'கP:வமானF  எXறா:.

JழாJ<2     தைலைம   தா+Y   உைரயா<[ய   
Dத-வ:   P7ய    ^hதைனகZடX 
ஆ'க?7றைன வளOப>?7' ெகா;ள 

ப-ேவK Fைற வ-yந:கைள' ெகா@> 
ப_<^OபLடைற வழ+கOப>YறF. 
மாணவ:க; அkOபைடகைள  க@�3 
க1?Fமாக  க<K' ெகா;வதX uல3 ̂ றhத 
பைடOபாNகளாகலா3 எXறா:.

"யj7O `H\ இய'2ந: அOF- காத: 
jஹா-, Jழா நாயக:கZ'2O ெபாXனாைட 
ேபா:?7னா:. Dதலாமா@> மாணவ: 
கேஜh7ர பாH-'2 ^றhத 7ைரOபட 
Jம:சன?F'கான பHைச ெசயல: ம<K3 
தாளாள: வழ+Yனா:. உதJOேபரா^Hய: 
ச@Dக ேவலா{த3 நX[{ைர வழ+Yனா:.  
உதJOேபரா^Hய:  ராமY1�ணX ம<K3 
மாணவ:க; ப+2 ெகா@> பயXெப<றன:.

ப_<^ பLடைற_- "2மா:�, ஒ1 
க1?ைத நாச'காக\3, நைக]"ைவயாக\3 
ேகe]^?7ர?7X uல3 
ெவNOப>?F3ேபாF ம'க;   மY}\டX   
ஏ<K' ெகா;வா:க;   எXறா:.   இத<2   
அkOபைடயான ேகா>கைள ப_<^_X 
uல3 எ+ஙன3 ெவ<[கரமாக ைகயா;வF 
எXபைத  ெசய-Jள'க?7X uல3 
ப_<KJ?தா:.

காMCX ெதாட9Jய' +ைற சா9J' ேகா:கG வYேய 
ேகZ-CXIரD தைல<J' ப]AC<பMடைற

DXனா; மாணவ: ச+க?7X 

Fைண? தைலவ: D�: தைலைம_- 

நைடெப<றF. JழாJ- 

வாbய3பாk அகட Jகட3 Pக} 

Dைனவ: அOF- காத: ம<K3 

க-GH_X ெசயலாள: ம<K3 

Dத-வ: ம<K3 இய'2ந:க; 

^றOP J1h7னராக கலhF 

ெகா@டன:. ஜமா- Dஹ3மF 

க-GH DXனா; மாணவ: 

ச+க?7X Fபா� ம<K3 அரP 

எ�ேரLd உLபLட அPதா` 

2ைவ? உ;NLட அைமO`- உ;ள 

மாணவ:க; ஏராளமான DXனா; 

மாணவ:க; கலhF ெகா@டா:க;. 

இhத jக}]^_- இhத 

மாணவ:கZ'2 அ7க அளJ- 

க-J உதJ? ெதாைக 

ெகா>Oபதாக\3, உK7 

அN?F;ளா:க; எXபF 2[O`ட? 

த'கF.ச+ச+ச+ச+ச+ச+ச+ச+ச+ச+ச+ச+ச+ச+க?க?க?க?க?க?க?க?க?7X7X7X7X7X7X7X7X7X F F F F F F F F Fபாபாபா� � � ம<ம<ம<ம<ம<ம<ம<ம<ம<K3K3K3K3K3K3K3K3K3 அ அ அ அ அ அரPரPரPரPரPரPரPரPரP  த'த'த'த'த'த'த'த'த'கFகFகFகFகFகFகFகFகF...
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ஜமா+ 5கமE க+-.F+ 5Eகைல மGHI ஆராKLM கNத(ய+ Eைற சா4Q+ ப+ேநாRS பா4ைவF+ ஒURகI எ@ற தைல%Q+ லWட@ 
மXYEவ4 மGHI உள(ய+ ஆேலாசக4 பழ[ய%ப@ \]தரI Mற%&ைரயாGBனா4. 5ைனவ4.ஏ.ேக.காஜா ந^5?@ ெசயல4 மGHI தாளாள4 அவ4க_, 
உத(L ெசயல4 ஹாb எI.ேஜ. ஜமா+ 5கமE அவ4க_ வாcYEைர வழdeனா4க_. 5ைனவ4. எf. 5கமE சாgS, 5த+வ4 அவ4க_ தைலைமhைர 
iகcYjனா4. 5@னதாக 5ைனவ4.எf.இfமாF+ ெமாK?@, Eைற தைலவ4 அவ4க_ அைனவைரhI வரேவGH% ேபMனா4.இ]iகc(+ க+-.% 
ெபாXளாள4 ஹாb. ேக.ஏ.கl+ அகமE, Eைற ேபராM.ய4க_ மGHI மாணவ4க_ கல]E ெகாWn Mற%QYதன4. இ]iகc(Gகான ஏGபாnகைள 
ேபராM.ய4க_ 5ைனவ4. ஆ4. ஜாe4 ஹ−ைச@, மGHI எ@.5கமE ெதாKh%,  Mற%பாக ெசKjX]தா4.

அKயIேப!ைட அp\ம@அB(தI இfலாqய தாலLசாற ைமயYj@ அறdகாவல4 Sழ தைலவXI (ழா அறRக!டைள இயRSந4 ஹாb Q.எI. 
ஐபX+லாs க+-.RS வXைக த]தா4க_. அவ4கைள க+-. i4வாகI சா4Q+ வரேவG& அ$Rக%ப!டE. Q@ன4 மாணவ மYjF+ ெபWக_ 
க+(ைய எ%பt கGHRெகா_வE ெபHI எj4காலYj+ நாI எ%பt ெசய+பnவE S.YE மாண(க$டI கல]Eைரயாtனா4. (ழா(+ க+-. 
தாளாள4 மGHI ெசயலாள4 5ைனவ4 ஏ.ேக. காஜா ந>5Y?@, உத(L ெசயலாள4 ஹாb ஜமா+ 5கIமE 5த+வ4 5ைனவ4 5கIமE சாளn, unத+ 
Eைண 5த+வ4 5ைனவ4 இfமாF+ ெமாK?@ ஆeேயா4 கல]E ெகாWடன4.

ஜமா+ 5கIமE க+-ாF+ 1992-–95 வைர பtYE (njF+ தdeFX]த மாணவ4க_ 5-RS ெபற%ப!ட 5@னா_ மாணவ4க_ க+-.RS (ைத 
த]தா4க_. அவ4கைள க+-. மGHI ெசயலாள4 5ைனவ4 ஏ.ேக. காஜா ந>5?@, unத+ Eைண5த+வ4 5ைனவ4 எf. இfமாF+ ெமாK?@ 
ஆeேயா4 வரேவGறா4க_. Q@ன4 அவ4க_ கட]தகால க+-. iைனCகைள \மா4 2 மNேநரI அவ4கைள பe4]E ெகாWடா4க_. காஜாqயா@ 
(njRS ெச@H அவ4க_ தdeFX]த (njைய பா4YE கட]த (njF+ நட]த சIபவdகைள iைனC u4]தா4க_. (njF@ உணவான 
Sfகாைவ சா%Q!n கட]த கால ேபால (nj உணCக_ இXReறE எ@HI (nj i4வாகYைத பாரா!tனா4க_. (nj மாணவ4க{RS e4Rெக! 
ேபா!tைய 5@னா_ மாணவ4க_ ெதாடde ைவYE மாணவ4க{ட@ கல]Eைரயாtனா4க_.

இh7ய க3O�Lட: ெசாைசLk_X சா:`- 

ஜமா- Dஹ3மF கbx Fைற'2 DXK 

J1Fக; வழ+கOபL>;ளF.

ஜமா- Dஹ3மF க-GH_X மாணவ: Yைள 

சா:`- கடhத க-Jயா@k- நைடOெப<ற 

ப-ேவK Jதமான ெசய<Oபா>க; காரணமாக 

ெதாட:hF DXறாவF Dைறயாக J1Fக; 

வழ+கOபLடF. இh7ய க3O�Lட: 

ெசாைசLk_X சா:பாக ஜமா- Dஹ3மF 

க-GH'2 uXK J1Fக; வழ+கOபLடன. 

71]^ ஜமா- Dஹ3மF க-GH_- இh7ய 

க3O�Lட: ெசாைசLk_X மாணவ:Yைள 

ெசய-பL> வ1YறF. இ'Yைள_X ^றhத 

ெசய-பா>க; காரணமாக இh7ய அளJ- 

^றhத அ+Yகார�'க மாணவ:Yைள J1F, 

�@டகால ெதாட: மாணவ: Yைள 

ஒ1+YைனOபாள: J1F, அ7க ஈ>பா> 

ெகா@ட மாணவ: Yைள ெசய<பாLடாள: 

J1F ஆYய DXK J1Fகைள ேகாய3P?¡: 

�ெமHkயX ேஹாLடe- நைடOெப<ற 

JழாJ- J1Fக; வழ+கOபLடF.

 இ~J1Fகைள க3cLட: ெசாைசLk_X 

இh7ய தைலவ: Dைனவ: அx1பXபா" 

வ}+Yனா:க;. உடX Fைன? தைலவ: ச¢க�ம 

ேஹாப?ரா, ெசயலாள: ேபரா^Hய:ஏ.ேக. நாய', 

ெபா1ளாள:ஆ:. ேக. Jயாd ஆYேயா: 

இ1hதன:. J1F ெப<ற Dைனவ:அOF- ரசா', 

மாணவ: ஹw? Dஹ3மF HdவாX ஆYேயாைர 

க-GH தாளாள: ம<K3 ெசயலாள: Dைனவ: 

ஏ.ேக. காஜாநஜ£DWX, க-GH ெபா1ளாள: 

ஹா� ஏ.ேக.க�-அகமF, Fைன ெசயலாள: 

ஜமா- Dஹ3மF, க-GH Dத-வ: Dைனவ: 

Dஹ3மF சாe2, Fைண Dத-வ:க; 

Dைனவ: Dஹ3மFஇPரா�3, Dைனவ: 

இdமா_- ெமா�WX, "யj7 ̀ H\ இய'2ந: 

ேபரா^Hய: அOF-காத: jகா-, J>7 

இய'2ன:க; Dைனவ: Dஹ3மF பா^-, 

ேபரா^Hய: ஜமா- Dஹ3மF யா^X ஜ�ைப:, 

ேமலா@ைம Fைற இய'2ந: Dைனவ: அOF- 

சமF, கbx Fைறத ைலவ: Dைனவ: ரJ, எ3.

^.ேய Fைற இய'2ந: Dைனவ: ஜா:V 

அமலர?7ண3 ம<K3 ேபரா^Hய:க; 

அைனவ13 பாராLkன:.

71]^ ஜமா- Dஹ3மF க-GH வbகJய- 

Fைற சா:`- உலகளாJய |ழe- வாbப 

நைடDைறக; ப<[ய ஒ1நா; ேத^ய 

க1?தர+க3 நைடெப<றF. இ7-, 200 ஆ�\? 

ெதா2OP அட+Yய ஆ�Jத} 

ெவN_டOபLடF.

71]^ ஜமா- Dஹ3மF க-GH வbகJய- 

Fைற சா:`- உலகளாJய |ழe- வாbப 

நைடDைறக; ப<[ய ஒ1நா; ேத^ய 

க1?தர+க3 நைடெப<றF. JழாJ<2 க-GH 

Dத-வ: Dைனவ: எd.Dஹ3மF சாe2 

தைலைம வY?F ேப^னா:. வbகJய- Fைற 

DFjைல ேபரா^Hய: Dைனவ: Dபார' அe 

அைனவைர{3 வரேவ<K ேப^னா:. 

200 ஆ�\ ெதா2OP அட+Yய ஆ�Jதைழ 

க-GH தாளாள: ெசயலாள: Dைனவ: ஏ.ேக 

காஜா நVDWX ெவN_ட க-GH ெபா1ளாள: 

ேக.ஏ க�- அஹமF Dத- `ர7ைய ெப<K' 

ெகா@டா:.  

இhத க1?தர+Y- ̂ றOP J1h7னராக ேகரளா 

ப-கைல' கழக?ைத] ேச:hத Dைனவ: �.ராஜ� 

கலhF ெகா@> ேப"ைக_- : உலகளாJய 

|ழe- வாbப?7X த<ேபாைதய |ழ- ப<[ 

ேப^னா:. ெதாட:hF நாX2 அம:\களாக இhத 

க1?தர+க3 நைடெப<றF.

க1?தர+க?7X jைற\ JழாJ- 71]^ 

71]^ ஜமா- Dஹ3மF க-GH அரP?Fைற 
சா:`- எ'dேபா’ ’17, இdலாD3 அ[Jயy3 
எXற தைலO`- இர@> நா; அOF- கc:  
2N:ைம கைலஅர+Y- நைடெப<றF. 
க-GH_X தாளாள: ம<K3 ெசயலாள: டா'ட:. 
ஏ.ேக. காஜா ந�D?WX க@காL^ைய Fவ'Y 
ைவ?தா:. அ7- த�ழக?7X ப-ேவK 
க-GHகN1hF "மா:  ¥<[ஐ3பF 
மாணவ,மாணJகZ3 கலhFெகா@டன:. 
அ+2 அைம'கO பLk1hத நா<ப7<23 
ேம<பLட அர+2கN- த+கNX க1?F'கைள 
பல வைககN- காL^Oப>?7ன:. 

“2:ஆX ஹWd ஒN_- ேநா�கZ3 அதX 
jவாரண+கZ3” எXற தைலO`- ஒ1நா; 
ச:வேதச க1?தர+2 க-GH_X அ-மXஹ- 
வளாக?7- உ;ள 2N:ைம கைலஅர+Y- 
நைடெப<றF. இல+ைக ேபராேதxய   
ப-கைல'கழக அரP ம<K3 இdலா�ய 
க-J?Fைற  ேபரா^Hய: Dைனவ: எ3. எd.
Dஹ3மF ச�3 ந?J  கலhFெகா@> தனF 
ெதாட'கJழா உைர_- ஆX�க ம<K3 சuக 
வா}J- மxத2ல3 D�ைமயான 
ஆேரா'Yய?ேதா> வாழ ேதைவயான அைன?F 

வ6கைள{3 2:ஆX  ம<K3 ந` ெமா6கN- 
நா3 ெபற Dk{3 எXK சாXKகேளா> 
எ>?Fைர?தா:.  

ெதாட:hF நாX2 அம:\களாக நைடெப<ற 
இ'க1?தர+Y- இல+ைக, மேல^ய, அ@ைட 
மாjல+களான ேகரளா, ெட-e, 71ெந-ேவe, 
ெசXைன உ;NLட மாவLட+கNe1hF 
ேபரா^Hய:க;, ஆ�வாள:க;, மாணவ:க; 
கலhFெகா@> "மா: 30'23 ேம<பLட 
ஆ�\'கL>ைரகைள சம:`?தன:. க-GH_X 
தாளாள: ம<K3 ெசயலாள: டா'ட:. ஏ.ேக. காஜா 
ந�D?WX ஆ�\ கL>ைரக; அட+Yய 
ஆ�\'ேகாைவ ெவN_ட, ெபா1ளாள: 
ேக.ஏ.க�- அfம? அவ:க; Dத- `ர7ைய 
ெப<K'ெகா@டா:. ேமலா@ைம Fைற 
இய'2ன: Dைனவ: ேக. அOF- சமF அவ:க; 
வா}?Fைர வழ+Yனா:.  மேல^யாJe1hF 
வ1ைக தhத நd1-லாf காX, (காX சாOL, 
மேல^யா), `ற Fைற தைலவ:கZ3 
ேபரா^Hய:கZ3 கலhF'ெகா@டன:.

க-GH_X Dத-வ: Dைனவ:. எd. DகமF 
சாef அவ:க; தைலைம_- நைடெப<ற 

இ'க1?தர+Y<2, Fைற?தைலவ: Dைனவ:. 
எ.ேக. DைஹWX அOF- காத: DXxைல 
வY'க ேபரா^Hய: P.Dஹ3மF ந�O  
அைனவைர{3 வரேவ<றா:.க1?தர+2 jைற\ 
JழாJ- ெசXைன PF க-GH_X Fைண 
Dத-வ13  அரP? Fைற தைலவ1மான 
Dைனவ: அOF-லWO  கலhF ெகா@> 
ேப1ைரயா<[னா:. அைத ெதாட:hF  Y ஆ ெப 
ம1?Fவ க-GH_X ேபரா^Hய: டா'ட: 
ைநனா: Dஹ3மF அவ:க; 
கலhF'ெகா@டன:. க-GH_X ெசயல: 
ம<K3 தாளாள: டா'ட:. ஏ.ேக. காஜா ந�D?WX 
க@காL^_- ^றOபாக த+கZைடய 
7றXகைள ெவNOப>?7யவ:கZ'23, 
க1?தர+Y- கலhFெகா@டவ:கZ'23 
J1ைத{3 சாX[த}கைள{3 வழ+Y 
^றO`?தா:.  இ'க1?தர+Y<கான ஏ<பா>கைள 
ேபரா^ய:க; Dைனவ: எ].மfcO அe காX, 
எ.Dஹ3மF ஆHO ஆYேயா13,  
க@காL^'கான ஏ<பா>கைள ேபரா^ய:க; 
Dைனவ: எ3. காஜா ைமWX, ̀ . ந�O,  Dைனவ: 
எ.அOF- ர©? ம<K3 அைன?F ேபரா^Hய:க; 
ெச�தன:.

ஜமா- DகமF க-GH_- DFகைல 
ம<K3 ஆரா�]^ ேவ7_ய- Fைற_- 
ஒ1நா; பXனாL> க1?தர+க3 
நைடெப<றF. Dைனவ:.ஏ.ேக.காஜா 
ந�DWX ெசயல: ம<K3 தாளாள: அவ:க; 
வா}?Fைர வழ+Yனா:. Dைனவ:. எd.
DகமF சாe2, Dத-வ: அவ:க; 
தைலைம{ைர jக}?7னா:. 

DXனதாக Dைனவ:.எ3.DகமF 
^காPWX, ேவ7_ய- Fைற தைலவ: 
அவ:க; அைனவைர{3 வரேவ<KO 
ேப^னா:. ^றOP J1h7னராக ேபரா. 
Dைனவ:.ேக.எX.எd. ^ரா�WX, 
இைணOேபரா^Hய: ேவ7_ய- Fைறஇ 
ெச_Xd ப-கைல'கழகமஇ் மேல^யா 
அவ:க; உட- நல?7<23 ேநா�கZ'23 
தx உKOP ம<K3 ஆ'�ஜேன<ற 
த>OபாXகNX D'Yய?Fவ3 எXற 
தைலO`- தமF உைரைய jக}?7னா:. 

ேபரா.Dைனவ: `ரசா?இ J¢ஞாxஇ 
நாேனா ெதா6- ¬LபJய- Fைறஇ 
71Oப7 ம<K3 ேபரா. Dைனவ:.எ3. 
^த3பேரசX தைலவ: ேவ7_ய- Fைறஇ 
Yழ'2 ப-கைல'கழகமஇ் இல+ைக 
ஆYேயா: கலhF' ெகா@> ேவளா@ 
Fைற_- நாேனா ெதா6- ¬LபJய- 
பயXபா> ம<K3 பkக கL>மான?7- 
கHம uல'�KகNX D'Yய?Fவ3 எXற 
தைலO`X } ப-ேவK JH\ைரக; 

71]^ ஜமா- Dஹ3மF க-GH_-,2kயர" 
7ன?ைதெயாLk ேத^ய ெகாk ஏ<[ மாணவ 
மாணJகNX அbவ2OP மHயாைதைய க-GH 
ெசயலாள:ஏ<K' ெகா@டா:க;.
71]^ அXவா1- உG3 அர`' க-GH 
Dத-வ13 ஜமா? உலமா தைலவ1மான ம~லJ 
DO7 1ஹ£- ஹ' ரஷா7 ேத^ய ெகாkேய<[ 
ைவ?F மாணவ: ம?7_- ேப"ைக_- 
இh7யாJ- "தh7ர3 வா+வத<காக பல 
Dde3க; பல ேபாராLட+கN- க-hF பல 
7யாக+கைள ெச�தவ:க; Dde3க; எXK3 
ப-ேவK க1?Fகைள எ>?Fைற?F மாணவ: 
ம?7_-ேப^னா:.  DXனதாக மாணவ:கNX 
அbவ2OP மHயாைதைய ஏ<K' ெகா@டா:.
71]^ ஜமா- Dஹ3மF க-GH_- நடhத 
2kயர" 7ன JழாJ<2 க-GH Dத-வ: 
தைலைம வY?தா:, க-GH ெசயலாள: ம<K3 
தாளாள: Dைனவ: ஏ.ேக. காஜா நஜ£DWX ேத^ய 
ெகாk_ைன ஏ<[ைவ?F க-GH_X எX^^ 
மாணவ, மாணJகNX அbவ2OP மHயாைதைய 
ஏ<K' ெகா@டா:. 2kயர" 7ன JழாJ- ̂ றOP 
J1h7னராக அர`' Fைற தைலவ: Dைனவ: 
DைஹWX அOF- காத: கலhF ெகா@> "தh7ர 
7ன ப<[ய Jள'க உைர jக}?7னா:. 

B^யர/ IனXைதெயாM^ க'_K ெசயலாள9 மA6D தாளாள9 Rைனவ9 
ஏ.ேக. காஜா நஜ`RW4 ேதCய ெகா^  ஏAaைவX+ எ4CC மாணவ, 
மாண?கO4 அeவB<P மKயாைதைய ஏA6f ெகாFடா9

இ~JழாJ- க-GH ெபா1ளாள: ஹா� ஏ.
ேக.க�-அகமF, Fைன ெசயலாள: ஜமா- 
Dஹ3மF, க-GH Dத-வ: Dைனவ: 
Dஹ3மF சாe2, Fைண Dத-வ:க; Dைனவ: 
Dஹ3மF இPரா�3, Dைனவ: இdமா_- 
ெமா�WX, "யj7 `H\ இய'2ந: ேபரா^Hய: 
அOF- காத: jகா-, J>7 இய'2ன:க; 
Dைனவ: Dஹ3மF பா^-, ேபரா^Hய: ஜமா- 
Dஹ3மF யா^X ஜ�ைப:, ேமலா@ைம Fைற 
இய'2ந: Dைனவ: அOF- சமF ம<K3 Fைற? 
தைலவ:க; ேபரா^Hய:க;, மாணவ:க;, 
மாணJக; கலhF ெகா@டன:.

கYதKய1 Gைற சா>I1 ப1ேநா+6 
பா>ைவ`1 ஒb+க7 எLற க5Cதர/க7

இgIய கD<hMட9 ெசாைசM^]4 சா9பாக ஜமா' RஹDம+ 
க'_K ேபராCKய9 Rைனவ9அ<+' ரசாf, எDCஏ  மாணவ9 

ஹi+ RஹDம+ Kjவா4 ஆkேயா;fB ?;+

அர&YEைற சா4Q+ எRfேபா’ ’17, இfலா5I 
அB(ய}I எ@ற தைல%Q+ இரWn நா_ கWகா!M

ேவI]ய' +ைற]' ஒ;நாG ப4னாM: க;XதரmகD
வeக?ய' +ைற சா9J' உலகளா?ய nழZ' வாeப 

நைடRைற பAaய ேதCய க;XதரmகD 
200 ஆqLf கM:ைரகG சம9<J<P

நட?தOபLடன. 290 ஆரா�]^யாள:க; 
த+கNX க@>`kOPகைளO ப<[ 
பY:hF ெகா@டன:. நாLkX பல 
ப27கN- இ1hF3 மேல^யாஇ இல+ைக 
ேபாXற அய- நா>கNe1hF3 
ஆரா�]^யாள:க; பல: கலhF ெகா@> 
தமF ஆரா�]^ கL>ைரகைள 
சம:O`?தன:. 

    இ'க1?தர+க?7<2 க-GH_X 
ெசயல: ம<K3 தாளாள: Dைனவ:.ஏ.ேக.
காஜா ந�DWX, ெபா1ளாள: ஹா� ஏ.
ேக.க�- அகமF, Dத-வ: Dைனவ:. எd.
DகமF சாe2, Fைண Dத-வ:. Dைனவ:. 
ஏ. DகமF இOராY3, �>த- Fைண 

Dத-வ: எd.இdமா_- DைகWX, 
ேமலா@ைம?Fைற இய'2ந: Dைனவ:. 
ேக.அOFd சமF, "யj7O`H\ இய'2ந: 
ேபரா.ேக.எX.அOF- காத: jகா-, J>7 
இய'2ந:க; ேபரா. Dைனவ:. ேக.எX.
DகமF பா�-, ேபரா.எ3.ஏ.ஜமா- DகமF 
யா^X ஜ�ைப: ம<K3 FைறO 
ேபரா^Hய:க; ம<K3 ஆரா�]^ 
மாணவ:க; ஆYேயா: கலhF ெகா@> 
க1?தர+க?ைத ^றO`?தன:. 
க1?தர+Y<கான ஏ<பா>கைள Dைனவ:. 
ெஜ. ^ரா�WX, உதJO ேபரா^Hய:, 
ேவ7_ய- Fைற ̂ றOபாக ெச�71hதா:. 
க1?தர+YX இK7 jக}வாக 
நX[{ைரைய வழ+Yனா:.

ெச¢ேஜாசO க-GH Dத-வ: `.ஆ@L1, 

க-GH தாளாள: ெசயலாள: Dைனவ: ஏ.ேக 

காஜா நVDWX ஆYேயா: கலhF ெகா@> 

கL>ைரயாள:கZ'2 சாX[தைழ வழ+Y 

ேப^னா:. JழாJ- வbகJய- Fைற தைலவ: 

Dைனவ: எd.2லா3 Dஹ3மF அைனவைர{3 

வரேவ<K ேப^னா:. இhத க1?தர+க?7- 

ேகரளா, அhதமாX, ம<K3 த¢சா®:, 

71ெந-ேவe, ேகாய3ப?¡:, ஈேரா>, மFைர, 

ெசXைன உ;eLட ப-ேவK மாவLட+கN- 

இ1hF 300'23 ேம<பLட ேபரா^Hய:க;, 

ஆ�\? Fைற மாணவ:க;, ஆ�வாள:க; 

ஆYேயா: கலhF ெகா@டன:. Jழா 

ஏ<பா>கைள க1?தர+க?7X 

ஒ1+YைணOபாள:க; Dைனவ: ேக.காஜா 

DைஹWX, Dைனவ: ேக.Jஜய 2மா: ம<K3 

Fைற ேபரா^Hய:க; ஏ<பா> ெச�71hதன:. 
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 71]^  ஜமா- Dஹ3மF க-GH_X 

DXனா; Dத-வ: டா'ட: ேக.அOF-லா 

பாLஷா ஜனவH 123 ேத7 Jயாழ'Yழைம 

ந@பக- வபாதாYJLடா:. ஜனாஸா 

ந-லட'க3 133 ேத7 ெவ;N' Yழைம 

காைல 71]^ காஜாமைல ப;Nவாசe- 

ந-லட'க3 ெச�யOபLடF.

ேவG: மாவLட3 ஆ3c: அ>?த 

ந7ய3பL> Yராம?7- ̀ றhத அOF-லா 

பாLஷா ப;NO பkOைப தனF ஊHேல 

Dk?F, ̀ Xன:  71]^ ஜமா- Dஹ3மF 

க-GH_- `�^ Dத- எ3.ஏ 

ெபா1ளாதார3 பLட3 வைர பk?தா:. 

`Xன:, அேத க-GH_- ெபா1ளாதார 

உதJ ேபரா^Hயராக தனF பbைய 

ெதாட:hதா:. காஜா �யாX J>7 

ஒ1+YைனOபாளாராக\3, நாL> நலO 

பb? 7Lட?7X ஒ1+Yைண 

Oபாளராக\3 பbயா<[னா:. `Xன:, 

ெபா1ளாதார Fைற தைலவராக 

ெபாKOேப<ற `ற2, இவரF Fைற_- 

ப-ேவK மா<ற+கைள ெகா@> 

வhF;ளா:. ̀ Xன: 19983 ஆ@> க-GH 

Dத-வராக ெபாKOேப<றா:. இவ: 

ெபாKOேப<ற கால?7- ப-கைல' கழக 

மாxய 2� uலமாக க-GH'2 ஆ�\ 

ஜமாc1 ெபDகdL க1K+ கDைனC ;றeத ெப5ைம மைறeத 
fLனா? fத1வ> fைனவ> ேக.அQG1லா பாFஷா

வhத ெபா�F அைன?F Fைறகைள 
ப<[{3 F-eயமாக எ>?Fைர?த7X 
ெபயH- 5நLச?7ர அhதdF க-GH'2 
Yைட?தF. �?தா, Fபா� ச®7 அேர`யா 
உ;NLட ப-ேவK நா>கZ'2 DXனா; 
மாணவ: ச+க?7X அைழOைப ஏ<K 
ப-ேவK jக}]^கN- கலhF 
ெகா@>;ளா:.

இவ1ைடய கால?7- 19993 ஆ@> 
ஜமா- Dஹ3மF மகN: க-GH{3, 
ேமலா@ைம? Fைற{3 ெதாட+கOபLடF. 
அேத ேபாXK க-GH வள:வத<23 
D'Yய காரணமாக இ1hதவ: எXபF 
2[O`ட?த'கF. 20033 ஆ@> இவ:, 
க-GH Dத-வ: பb_- இ1hF ஓ�\ 
ெப<றா:. ஒ�\ ெப<றF3 தனF க-Jைய 
ம'கZ'2 பயXப>?த ேவ@>3 எXற 
ேநா'Y- 71]^ ெஜ.ெஜ ெபா[_ய- 
க-GH ேமலா@ைம? Fைற இய'2நராக 
^[F கால3 பbயா<[னா:. `Xன:, 
சDதாய?7- உ;ள Dde3 ம'கZ'2 
ப-ேவK க-J ச3பhதமான ஆேலாசைன' 
�Lட?7- கலhF ெகா@> J6OPண:\ 
ஏ<ப>?7 வhதா:.  

இhjைல_- DXனா; Dத-வ: 
டா'ட: ேக.அOF-லா பாLஷா (வயF 76) 

சாe2, க-GH_X ஆL^ மXற' 2� 
உKO`ன:க;,  Fைண Dத-வ: DகமF 
இOரா�3, �>த- Fைண Dத-வ: 
இdமா_- ெமாைகWX, "யj7O `H\ 
இய'2ந: ேபரா^Hய: அOF- காத: 
jஹா-, ேமலா@ைம? Fைற இய'2ந: 
Dைனவ: அOF- சமF,  J>7 
இய'2ந:க; Dைனவ: Dஹ3மF பா^-, 

ேபரா^Hய: ஜமா- Dஹ3மF யா�X 
ஜ�ைப:. 

DXனா; மாணவ: ச+க?7X 71]^ 
`H\ தைலவ: ெப�னா Dஹ3மF 
இdமா_-, ெசயலாள: எ@ெடா-ெம@L 
ெநௗசா?, ெபா1ளாள: டா'ட: ேகா`நா?, 
DXனா; ெசயலாள: அOF- அ�3, 
j:வாYக; ஏ.ேக அஹமF `ரத:d 
உHைமயாள: ஏ.ேக உேசX, எ3.ஏ.எ3 
ெபா[_ய- க-GH தாளாள: டா'ட: 
எ3.ஏ.எ3 jஜா3, 71]^ ெச�7யாள: எ3.
ேக சாஹ�- ஹw?, இh7ய �xயX 
Dde3 �' ெத<2 மாவLட ெசயலாள: 
ேக.எ3.ேக ஹ°P: ரfமாX, ெபா1ளாள: 
ஹ�மா�X, Fைண? தைலவ: தா^-தா: 
அ3ச? இOரா±3,   அைன?F Fைற 
தைலவ:கZ3, ேபரா^Hய:கZ3,  
DXனா; மாணவ:க; ஜனாஸா 
ெதா�ைக_- கலhF ெகா@> அவ1ைடய 
மஃ`ர?7<காக\3 Fஆ ெச�தன:. 
இவHட3 ப_Xற DXனா; மாணவ:க; 
ப-ேவK நா>கN- பbPHhF 
வ1Yறா:க;. இவரF மைறைவ ேக;JO 
பLட மாணவ:க; அவ1ைடய 
3ஃ`ர?7<காக யா�X ஓ7 Fஆ ெச�தா:க;.

71]^ ஜமா- Dஹ3மF க-GH 

j:வாக3 சா:`- கைலயர+க?7-  
தாளாள: ம<K3 ெசயலாள: Dைனவ: ஏ.
ேக காஜா நVDWX தைலைம_- இர+க- 
�Lட3 நைடெப<றF. இhத �Lட?7- 
DXனா; Dத-வ:  ேக.அOF-லா பாLஷா 
மைறJ<2 இர@> j�ட3 ெமௗன 
அ¢சe ெசy?தOபLடF.

இhத இற+க- �Lட?7- ெபா1ளாள: 
க�- அஹமF, க-GH Fைண] ெசயலாள:  
ஹா� எ3.ேஜ ஜமா- Dஹ3மF, 
க-GH_X Dத-வ: Dைனவ: DகமF 
சாe2, க-GH_X ஆL^ மXற' 2� 
உKO`ன:க;,  Fைண Dத-வ: DகமF 
இOரா�3, �>த- Fைண Dத-வ: 
இdமா_- ெமாைகWX, "யj7O `H\ 
இய'2ந: ேபரா^Hய: அOF- காத: 
jஹா-, ேமலா@ைம? Fைற இய'2ந: 
Dைனவ: அOF- சமF,  J>7 
இய'2ந:க; Dைனவ: Dஹ3மF பா^-, 
ேபரா^Hய: ஜமா- Dஹ3மF யா�X 
ஜ�ைப: ம<K3 அைன?F Fைற ேபரா^Hக; 
மாணவ:க;, கலhFெகா@டன:. 

`Xன:, அவ: மஃ`ர?7<காக\3, 
யா�X ஓ7 ^றOP Fஆ ஓதOபLடF. 
அXனாரF, இழhF வா>3 2>3ப?தா1'2 
ஆKத- �[னா:க;.

Jயாழ'Yழைம ந@பக- 11மbயளJ- 
7²ெரXK உட- jைல' 2ைறவா- 
காலமானா:. இவ1'2 ஹா� D3தாV 
ேபக3 மைனJ{3, jவாd அஹமF, 
Ddதா' அஹமF, அ:ஷ? அஹமF ஆYய 
3மகXக; இ1'Yறா:க;. u?த மகX 
ஜமா- Dஹ3மF க-GH_- பb PHhF 
வ1Yறா:. இவரF ஜனாஸா 71]^ ஜமா- 
Dஹ3மF க-GH ப;Nவாச- அ1ேக 
உ;ள இ-ல?7- ைவ'கOபLடF. 

இவரF ஜனாஸா ெவ;N'Yழைம காைல 
10 மbயளJ- 71]^ அXவா1- உG3 
அர`' க-GH ப;Nவாசe- ெதா�ைக 
நட?தOபL> `Xன: காஜாமைல 
கO1dதாx- ந-லட'க3 ெச�யOபLடF. 
இவ1'காக இர+க- �LடD3 ^றOP 
Fஆ\3 நைடெப<றF.

இவரF ஜனாஸா ெதா�ைக_- ப-ேவK 
சDதாய தைலவ:க; ம<K3 இh7ய 
�xயX Dde3 �' மாjல? தைலவ: 
ேபரா^Hய: ேக.எ3 காத: ெமா�WX, 
க-GH ெசயலாள:, தாளாள: Dைனவ: 
ஏ.ேக காஜா நVDWX, ெபா1ளாள: க�- 
அஹமF, க-GH Fைண] ெசயலாள:  
ஹா� எ3.ேஜ ஜமா- Dஹ3மF, 
க-GH_X Dத-வ: Dைனவ: DகமF 

jXLM ஜமா+ 5கமE க+-. நா!n நல%பNY j!டI மGHI (அடாMயf !�If)இைண]E நடYEI ைகெயUYE 5காI க+-.F+ நைடெபGறE. 
இI5காைம க+-.F@ ெசயல4 மGHI தாளாள4 5ைனவ4 காஜா ந^5?@, க+-. 5த+வ4 5ைனவா5கமE சாgS ெதாடde ைவYதன4. ேம}I 
க+-.F@ ேபராM.ய4க_, மாணவ4க_, மாண(க_ பdS ெபGH Mற%QYதன4.iைறவாக நா!n நல%பNYj!ட அ}வல4க_ 5ைனவ4. காமரா>, 
5ைனவ4. ஆWட[ ெஜரா+n, 5ைனவ4 ஆMR அகமE மGHI நா!n நல%பNYj!ட மாணவ4க_ கல]E ெகாWடா4க_.

பLடOபkOP பk?FJL²:க;. அத<23 
ேமேல எXன பkOபF? எXK 
ேயா^'Y´:களா? jைறய ேவைல வா�OP 
வழ+23 பkOPதாX chartered

wealth manager- R Programme (CWM-R).

இhதO பkOP பk?தவ:க; சா:Lட:L 
ெவ-? ேமேனஜ:களாக பbPHயலா3. 
சா:Lட:L ெவ-? ேமேனஜ:க; எ+ேக 
ேதைவOப>Yறா:க;?

ந3 நாLk- கடhத ஆ@> வைர 
ேதாராயமாக 2.36 லLச3 ேகா²dவர:கZ3 
(High Networth Individuals-HNI), 1.46 லLச3 
ெப1+ேகா²dவர:கZ3 (Ultra HNI) 
உ;ளதாக ஒ1 P;NJவர3 ெதHJ'YறF. 
இhத எ@b'ைக வ13 2025-இ- "மா: 6 
லLச?ைத? தா@>3 என 
கண'YடOபL>;ளF.

இவ:கைளO ேபாXற பல1'23 பண3, 
jல3, ெதா6<சாைலக;, எdேடLd, 
வ+Y' கண'2, வbக3 ேபாXற 
ெச-வ+கைள j:வYOபத<கான 
ஆேலாசைன வழ+க சா:ட:ட:L ெவ-? 

ேதCய இைளஞ9கG IனD

பMட<ப^<P ப^X+?M:... அதABD ேமேல எ4ன 
ப^<ப+? எ46 ேயாCfkt9களா umகG?

jXLM மாவ!ட அள(+ நைடெபGற ஹாRe இHj ேபா!tF+ &[த வளனா4 க+-.ைய 2:1 எ@ற ேகா+ கணRe+ ெவ@H சாIQய@ 
ப!டYைத ஜாம+ 5கமE க+-. ெபGறE. ெவGB ெபGறவ4க{RS மாவ!ட காவ+ கWகாN%பாள4 t.ெச]j+Sமா4, ேகா%ைபகைள 
வழdeனா4. அேதேபா@ற ெபWக_ Q.(GS நைடெபGற ேபா!tF+ ெதா!tயI ெகாdSநாn ெபBFய+ க+-.XRSI, ஜமா+ 
5கமE மக$4  க+-.RSI நைடெபGற ேபா!tF+ சாIQய@ ப!டYைத ஜமா+ 5கமE மக$4 க+-. ெவ@றE. இ]த  ேகா%ைபைய 
ெவ@றவ4க{RS க+-. i4வாகI சா4Q+  மாணவ, மாண(ய4க{RS பாரா!n ெத.(Rக%ப!டE.

jXLM ப+கைலRகழக க+-.க$@ மWடலdக{Rகான கா+ப]E ேபா!t க+-. வளாகYj+ நைடெபGறE. இHjேபா!tF+ 
Qஷ% ஹ−ப4 க+-.RSI ஜமா+ 5கமE க+-.RSI இHj ேபா!t நைடெபGறE. ேகா+க+ (YjயாசYj@ அt%பைடF+ ஜமா+ 
5கமE க+-. ேகா%ைபைய ெவ@றE.  இ]த  ேகா%ைபைய ெவ@றவ4க{RS க+-. i4வாகI சா4Q+  மாணவ, மாண(ய4க{RS 
பாரா!n ெத.(Rக%ப!டE.

ேமேனஜ:(CWM-R) ேதைவOப>YXறன:. 
ஆனா-, இXைறய jைல_-, j7 
7Lட�>தe- மL>3 "மா: 60 ஆ_ர3 
ேப: ேதைவ எXற jைல_-, இOேபாF 
"மா: 5 ஆ_ர3 ேப: மL>ேம உ;ளதாக? 
ெதHYறF. ேமy3, j7 ஆேலாசக:, j7 
7Lட�>ந:கைள' காLky3 அ7க? 
7றX ெகா@டவ:களாக' க1தOப>3 
சா:Lட:L ெவ-? ேமேனஜ:கZ'2 
ேகா²dவர jKவன+க;, வ+Y 
அைமOPகN- DXzHைம அN?F 
ேவைல வழ+கOப>YறF.

இhதO பkOைப எOபkO பk'கலா3? 
எ+2 பk'கலா3?

அெமH'காைவ? தைலைம_டமாக' 
ெகா@> ச:வேதச அளJ- ெசய-ப>3 “7 
அெமH'கX அகாெத� ஆO ஃ`னாXd 
ேமேனVெமXL’ எXற அைமOP j7 சா:hத 
ப_<^கைள அN?F ேத:\ நட?7 ெவ<[ 
ெபKேவா1'2 ச:வேதச தர] சாX[தைழ 
வழ+Y வ1YறF. அ7- �க D'Yயமாக' 
க1தOப>வF CWM-R    7Lடமா23.

"மா: �. 7000 ெசy?த ேவ@>3. இவ<ைற அகாெத�_X 
அ+கார3 ெப<ற தxயா: க-J ைமய+க; uல3 ெசy?தலா3. 
இேதா>, அhத க-J ைமய?7- நா3 ேத:hெத>'23 ப_<^ 
Dைற'2 ஏ<ப தxயாக கLடண3 ெசy?த ேவ@>3. 
எ-லாவ<ைற{3 ேச:?F ேதாராயமாக �. 45-50 ஆ_ர3 வைர 
ேதைவOபடலா3.

அகாெத�_- ப7\ ெச�த ஓரா@>'2; ேத:\ எ�தாJLடா-, 
w@>3 �. 5750 ெசy?7 ப7ைவO PFO`'க ேவ@>3. இhத? 
ேத:ைவ இh7யாJ-  75 நகர+கN- எ�தலா3. `ளd 2 
Dk?தவ:க; ேத:J- ெவ<[ ெப<றாy3 அவ:க; பLடO 
பkOைப Dk?த ̀ றேக இhத? தர] சாX[த} வழ+கOப>3.

இhத? ேத:ைவ B.Com, BMS, BBI,BAF, BFM, M.Com  Dk?தவ:க; 
ச<K எNதாக எ7:ெகா;ளலா3. அேதேநர?7- j7 ெதாட:பான 
ேவைலவா�Oைப J13P3 ம<ற பLடதாHக;, MBA, CA, CA Inter 
Dk?தவ:க;, வ+Y Fைற, j7 சா:hத jKவன+கN- 
பbயா<Kேவா13 இhத? ேத:ைவ எ�7 சாX[த} ெபறலா3.

CWM சாX[த} எXபF உலக தர?F'கான ச:வேதச அளJ- �க 
உய:hத, அைனவராy3 ஏ<K'ெகா;ளOபLட J1F ஆ23. இF 
உலYX 150 நா>கN- அ+கH'கOப>YறF.

ந3ைமO ெபா1?த அளJ-, இh7ய ப+2O பHவ:?தைன 
வாHய?7X } (ெச`) இய+23, ேத^ய ப+2] சhைத கழக?7X 
Dத�L> ஆேலாசக: ஒ�+கைமOபா- அ+கH'கOபLடF.

ேமy3, அெமH'கX அகாெத� ஆO ஃ`னாXd ேமேனVெமXL 
அைமO`- ச:வேதச அளJ- உKO`ன:களாக உ;ள பல 
ஆ_ர'கண'கான jKவன+க; CWM சாX[த} ெப<றவ:கZ'2 
த+க; jKவன ேவைலவா�O`- DXzHைம அN'YXறன. 
DXனதாக, இhத? 7Lட?7- ச:வேதச j7 அைமOPக;, அhத 
நா>கNX வH] சLட+க; 2[?F ஆழமான ப_<^ ெபKவதா-, 
நா3 ச:வேதச அளJ- எhத நாLk- ேவ@>மானாy3 சா:Lட:L 
ெவ-? ேமேனஜராகO பbயா<ற Dk{3.

இhத] சாX[த} ெப<ற ெதாட'க?7- எXLH ெலவe- 
உ;ளவ:க; Executive Asst. Wealth Mgr. பதJக; uல3 ஆ@>'2 
�. 3- 6 லLச3, Intermediate level- இ- உ;ளவ:க; Sr. Executive Wealth 
Mgr, Team Leader,  Unit Head, Branch Head பதJக; uல3 ஆ@>'2 
�. 4- 8 லLச3, ங@''O+ O+d+O- இ- உ;ளவ:க; Cluster Zonal, 
Regional Head, AVPVP Private Banker பதJக; uல3 ஆ@>'2 �. 
8-25 லLச3, Senior level-இ- உ;ளவ:க; Business Head, Channal Head, 
Product Head பதJக; uல3 ஆ@>'2 �. 25-50 லLச3, Top level-இ- 
உ;ளவ:க; ஆ@>'2 �. 50 லLச?F'23 அ7கமாக ஊ7ய3 
ெபK3 வா�OP உ;ளF.

எனேவ, ̀ ளd 2 Dk?F க-GH ெச-y3 மாணவ:க;, j7 சா:hத 
பLட3 ெப<றவ:க;, j7? Fைற_- ஆ:வD;ள ̀ ற பLடதாHக; 
என அைன?F இைளஞ:கZ3, இh7ய அர" ம<K3 ச:வேதச 
அ+கார3 ெப<ற இhத] சாX[தைழO ெபKவதX uல3 ெப1 
jKவன+க;, தxயா: வ+Yக; உ;NLட ச:வேதச அைமOPகN- 
ேவைலவா�OP ெப<K த+கNX வா}'ைகைய வளமா'Y' 
ெகா;ளலா3.

அெமH'கX அகாெத� ஆO ஃ`னாXd 
ேமேனVெமXL (இh7யா) அைமOP 
அ+கH'கOபLட தxயா: க-J 
ைமய+க; uல3 இh7யாJX பல 
நகர+கN- இhத? 7Lட?ைத அN'YறF. 
அhத ைமய+க; uல3 அெமH'கX 
அகாெத�_- ̀ ளd 2 Dk?த மாணவ:க; 
ப7\ெச�F ெகா@> ப27ேநரமாக 
ெதாைலjைல' க-J, வ2Oபைற' க-J, 
இைணயவ6' க-J uல3 இhத? 
7Lட?7- ப_<^ ெபறலா3.

CWM 7Lட?7- 2 jைல? ேத:\க; 
உ;ளன. Dத-jைல எXபF ஃப\XேடசX 
ேகா:d எXK3, 2-ஆவF jைல 
அLவாXd> ெவ-? ேமேனVெமXL 
எXK3 அைழ'கOப>YறF. இhத 2 
jைலகNy3 ேத:]^ெபற 2ைறhதF 6 
மாத+க; ேதைவOபடலா3.

இத<கான அெமH'கX அகாெத�_X 
ப7\' கLடண3 - ேசைவ வHைய{3 
ேச:?F �. 11,500. ேகா:d கLடணமாக �. 
6,900, ேத:\' கLடணமாக 2 jைல'23 
ேச:?F �. 6,900, சாX[த} கLடணமாக 


