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கற் றல் உபகரண உதவித்திட்டம்
ரிசின ோ சுவிற் சர்லோந் து தமிழ்
இளைன ோர் அளமப் பு கடந்த
வருடங் களில் எமது தாயகத்தில் ப ாருளாதார லம் குன்றிய மாணவர்களள
இனங் கண்டு அவர்களின்
கற் றல்
பெயற் ாட்டிளன ஊக்குவி ் தற் கு
ஏதுவாக கற் றல் உ கரணங் களள வழங் கி ளவத்து உதவ ககாரி எமது
பவளிெ்ெம் நிறுவனத்திற் கு நிதி ஆதரவு அளித்ததிற் கு இணங் க நாமும் எமது
தாயக ் குதியில்
ெரியான
ாடொளலகளள
இனங் கண்டு
அ ் ாடொளலகளில் கல் வி
யிலும் மாணவர்களுக்கு தங் களின் ப யரில்
இலவெமாக கற் றல் உ கரணங் களள வழங் கி ளவத்திருந்கதாம் . என் தளன
தங் களுக்கு
நிளனவு டுத்துகின்கறாம் .
இவ்
உதவி
மாணவர்களுக்கு
உரியகநரத்தில்
வழங் க ் ட்டளமயினால்
அவர்களின்
ப ற் கறார்களின்
ப ாருளாதாரெ்சுளமயும்
கடந்த காலங் களில் தங் களின் நிதி ஆதரவினால்
குளறக்க ் ட்டிருந்தது. என் ளதயும் சுட்டிக்காட்டியதுடன்
ாடொளலயின்
கற் பித்தல் பெயற் ாடுகளிற் கு ஏற்
உரிய கற் றல் உ கரண ்ப ாதிகள்
மாணவர்களுக்கு வழங் க ் ட்டளமயால் மாணவர்கள் தங் களுளடய கற் றல்
பெயற் ாடுகளள இலகுவாக முன்பனடுத்து பெல் ல உதவியாக
இருந்தது.
என் ளதயும்
ாடொளலயின் அதி ர்கள் எமக்கு பதரிய ் டுத்தி இன்ளறய
பகாகரானா ளவரஸ் ப ருந்பதாற் று காலத்தில் தாயகத்தில் ஏற் ட்டிருக்கும்
வருமான
இழ ் புக்கள்
மாணவர்களின்
ப ற் கறாளர
அதிகம்
ாதித்திரு ் தனால்
இவ் உதவிளய
எதிர்வரும்
2021 ம் ஆண்டும்
உதவியளித்த
மாணவர்களுக்கு
மீண்டும்
உதவியளித்துதவுமாறு
எமது
நிறுவனத்திடம் ககாரியுள் ளார்கள்
அதி ர்களினால் எமது நிறுவனத்திடம்
முன்ளவக்க ் ட்ட
இக்
ககாரிக்ளகயிளன
கடந்த
காலங் களில்
மாணவர்களுக்கு கற் றல் உ கரணம் வழங் கி ளவக்க நிதி ஆதரவு அளித்த
அளம ் பு என்ற வளகயில்
தங் களுக்கு அறியத்தருவதுடன் தங் களுக்கும்
இன்ளறய ப ரும் பதாற் று காலத்தில் வருமான குளறவு இருக்கும் என் தளன
நாமும் அறிகவாம் . இருந்த க ாதிலும் எமது தாயக மாணவர்களின் கல் வி
உயர்வுக்கு தங் களால் முடிந்தளவு குறித்த
ாடொளலகளின் மாணவர்களுக்கு
கற் றல் உ கரணங் களள வழங் கி ளவத்து உதவ நிதி ஆதரவு நல் குவீர்கள்
என நாம் எதிர் ார்க்கின்கறாம் .
நன்றி.
பவளிெ்ெம் நிறுவனம்
கனகராயன்குளம் வடக்கு
வவுனியா.

