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மாண்புமிகு தமிழ் நாடு ஆளுநர் திரு. ஆர். என். ரவி
அெர்கள் , இன்று (14.09.2022) சென்னனயிலுள் ள
செம் சமாழித் தமிழாய் வு மத்திய நிறுெனத்திற் கு ெருனக
புரிந் தார்.
மாண்புமிகு தமிழ் நாடு ஆளுநர் திரு. ஆர். என். ரவி
அவர்கள்

சென்னனயில்

உள் ள

செம் சமாழித்

தமிழாய் வு

மத்திய நிறுவனத்திற் கு இன்று (14.09.2022) வருனக புரிந்து,
அந்நிறுவனத்தின்

தமிழறிஞர்கள் ,

பணியாளர்களுடன்
செம் சமாழித்

கலந்துனரயாடினார்.

தமிழ்

உலகசமங் குமுள் ள
செல் வதற் காக

ஆய் வாளர்கள்

ஆய் வுகனள

அனனத்து

2007

ஆம்

இந்நிறுவனம்
இந்தியாவிலும்

நாடுகளுக்கும்
ஆண்டு

மற் றும்

சகாண்டுெ்

இந்திய

அரொல்

நிறுவப் பட்டது.
மாண்புமிகு
பபராசிரியர்

ஆளுநர் அவர்களுக்கு நிறுவன இயக்குநர்

இரா.

பமற் சகாண்டு

ெந்திரபெகரன்

வரும்

அவர்கள் ,

பல் பவறு

நிறுவனம்

செயல் பாடுகனளயும்

எதிர்காலத் திட்டங் கனளயும் குறித்து ஒரு விளக்கக்காட்சிக்
காசணாளி மூலம் விளக்கினார். பின்னர் ஆளுநர் அவர்கள்
நிறுவனத்தில்

அனமக்கப் பட்டுள் ள

பல் பவறு

ஆய் வு

வெதிகனளப் பார்னவயிட்டார்.
மாண்புமிகு
இந்தியாவின்

ஆளுநர்

அவர்கள்

அனடயாளத்னத

தனது

உனரயில் ,

உருவாக்குவதில்

தமிழின்

குறிப் பிடத்தக்க பங் களிப் னப அடிக்பகாடிட்டுக் காட்டினார்.
பமலும்

தமிழ்

வளர்ெ்சியின்
சூட்டினார்.

சமாழியின்

வளம்

இந்திய

பிரதிபலிப் பாயிருக்கிறது

ெமூக

என்றும்

நாகரீக

புகழாரம்

மாண்புமிகு
மத்திய

ஆளுநர் அவர்கள் செம் சமாழித் தமிழாய் வு

நிறுவனத்தின்

இந்தியாவின்

சபருமுயற் சிகனளப்

மறுமலர்ெ்சிக்கு,

தமிழ்

பாராட்டினார்.

இலக்கியத்திலுள் ள

அறிவு, தமிழ் க் கலாெ்ொர ஞானம் பபான்றவற் னற, இந்தியர்
அனனவரும்

கற் கும்

வனகயில்

வழிவனக

செய் வதின்

வாயிலாகத் தமிழகத்திற் கு அப் பால் சகாண்டுெ் செல் ல முற் பட
பவண்டும் என்றும் குறிப் பிட்டார்.
இந்தியாவிலுள் ள சில மாநிலங் கள் தங் கள் பள் ளிகளில்
தமிழ்

சமாழினய

ஆர்வமாக

மூன்றாம்

உள் ளதாகவும்

எடுத்துனரத்தார்.

உருவாக்க

பமதகு

தமிழ்

ஆய் வாளர்களும் , தமிழ்
வனகயில் ,

சமாழியாக

எளியவழி
பவண்டும்

அறிமுகப் படுத்த

ஆளுநர்

அவர்கள்

சமாழிசபயர்ப்பாளர்களும்

அல் லாத மாணவர்கனளக் கவரும்
தமிழ்

கற் றல்

என்று

அணுகுமுனறகனள

வலியுறுத்தினார்.

அனவ

ஆக்கப் பூர்வமாகவும் எளிதாகவும் , தமிழ் அல் லாதவர்கனளக்
கவரும் வனகயில் இருக்க பவண்டும் என்றும் குறிப் பிட்டார்.
மாண்புமிகு
வளாகத்திலுள் ள

ஆளுநர் அவர்கள்
பூங் காவில்

செம் சமாழி நிறுவன
மரக்கன்னற

நட்டு

இந்நிகழ் வினனெ் சிறப் பித்தார்.
அவரது வருனகயின்பபாது, பபராசிரியர் இ. சுந்தரமூர்த்தி
(துனணத் தனலவர், செதமநி), பபராசிரியர் என். பஞ் ெநதம்
(துனணபவந்தர்,
பபராசிரியர்கள் ,

தமிழ் நாடு

ஆசிரியர்

தமிழறிஞர்கள் ,

பல் கனலக்கழகம் ),

ஆய் வாளர்கள்

மற் றும்

நிறுவன பணியாளர்கள் உடனிருந்தனர்.
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