
 

 

 
 
மாண்  அைமசச்ர ்பாண் யராஜன், 
த ழ் வளரச்் த் ைற, 
த ழ்நா  அர , ெசன்ைன – 600009 
 
  
 
ெப ம ப்  வாய்ந்த அய்யா அவரக் க்  வணக்கம்! 
 
 
  

ஹாரவ்ர்  பல்கைலக்கழகத் ல் த ழ் இ க்ைக அைமக்கப்பட்ட ேபால 
கனடா நாட் ன் ெராறன்ேரா பல்கைலக்கழகத் ம்  த ழ் இ க்ைக உ வாக்க 
ேவண் ம் என்ற ேவடை்கேயா  கனடாவாழ் த ழரக்ேளா , உலெகங் ம் வா ம் 
த ழரக் ம் இைணந்  ெப யற்  எ த்  வ வ  தாங்கள் 
அ ந்தேத. ெதற்கா யாைவத் தாண்  தலான த ழ் மக்கள் வா ம் நாடாக 
கனடா நா  ளங்  வ ன்ற . இங்  ஒ  த ழ் இ க்ைக உ வா வ  
என்ப  உலெகங் ம் வா ம் த ழ க்ெகல்லாம் ெப ம் வரமாக ம், 
ெப ைமயாக ம் அைம ம். 

  

கடந்த பல ஆண் களாக த ழ்நாட் ல் மட் மன்  உலகளா ய ரீ ல் 
த ழ் ெமா ன் ேமன்ைமைய பரப் ம் தமாக த ழக அர  எ த் க்ெகாண்ட 

யற் கள் அைனத் ம் ேபாற் த க் ரியைவ. இதன் ெதாடரச்் யாக, கனடா 
நாட் ல் தல் இடம் வ க் ம் ெராறன்ேரா பல்கைலக்கழகத் ல் அைமய 
இ க் ம் த ழ் இ க்ைகக்  தங்கள் ஆ ம், ஆதர ம் இன் யைமயாததாக 
உள்ள .  ெராறன்ேரா பல்கைலக்கழகத் ல் த ழ் இ க்ைக அைமவதற்  
ேதைவயான ைவப்  நி யாக 3 ல் யன் கன ய டாலரக்ள் 
ேதைவப்ப ன்றன. இத்ெதாைகைய ஒ ைற ெகா த் ட்டால், இந்தத் த ழ் 
இ க்ைக ெராறன்ேரா பல்கைலக்கத் ல் காலவைர ன்  நிைலத் க் ம். 
இந்நி க்காக 2.3 ல் யன் கன ய டாலரக்ள் உ யளிக்கப்பட் ள்ளன. 
ஏற்கனேவ, ஏறத்தாழ 2 ல் யன் கன ய டாலரக்ள் பல்கைலகழக 
நி வாகத் டம் ைகயளிக்கப்பட் ட்டன. இந்நிைல ல் ஏறத்தாழ 700,000 
கன ய ெடாலரக்ள் ேதைவப்ப ன்றன.  

 



 

 

 

          த ழக அர  ஹாவாரட்் த ழ் இ க்ைகக் ம், ஹ ஸ்டன் த ழ் 
இ க்ைகக் ம் நி யளித்த  ேபான்  ெராறன்ேரா பல்கைலக்கழகத் ற் ம் 
த ழக அர ன் சார் ல் நி  உத  தந்  வரலாற்  ஊக் த்தைல எங்க க் த ்
த ம்ப  தாழ்ைம டன் ேகட் க்ெகாள் ன்ேறாம். 

  
ெராறன்ேரா பல்கைலக்கழக த ழ் இ க்ைக, த ழ் ெசவ் யல் 

இலக் யங்கைளக் கற் த் த வேதா  பல்ேவ  க் யமான ஆய் கைள 
ன்ென க் ம் ைமயப் ள்ளியாக ம் அைம ம். இசெ்சயற் ட்டத் ற்  

தாங்கள் அளிக் ம் ஆதர  த ழ்ெமா ன் வளரச்் க்  ெபரி ம் உத ம். 
இவ் க்ைக அைமவதற்  தாங்கள் வழங் ம் ஆதரைவ லம்ெபயரந்்  
கனடா ல் வா ம் த ழரக் ம், உலெகங் ம் வா ம் த ழரக் ம் 
நன் ணரே்வா  பாராட் வாரக்ள். 

  

 

தங்கள் உண்ைமயான, 

 
 

வன் இளங்ேகா 
தைலவர,்  
கன யத் த ழர ்ேபரைவ. 
 


