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Anti-ragging awareness campaign at NIT-Trichy 
TNN | Nov 25, 2022, 06.57 AM IST 

Trichy: An anti-ragging awareness campaign was inaugurated at the National Institute 

of Technology - Trichy (NIT-T) to sensitize the students to be friendly with their fellow 

students. 

M Arivazhagen, deputy superintendent of police, Thiruverumbur zone, addressed the 

students. He spoke in detail about the possible risks of ragging in their lives and also 

inspired them to achieve their educational goals in their life. 

During the session, N Kumaresan, dean of students welfare, NIT, told the students about 

the consequences of ragging in their lives. Director of NIT-Trichy G Aghila asked the 

students to understand the potential negative effects of ragging and related issues. 
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49 Class XI govt school students selected for NIT-T’s 

IGNITTE 
TNN | Nov 17, 2022, 01.48 PM IST 

 

Trichy: A total of 49 students studying Class 11 at various government schools in Trichy and 

Tirunelveli districts have been selected for the IGNITTE programme of the National Institute of 

Technology in Trichy (NIT-T). IGNITTE is the teaching club of NIT Trichy, which has been 

imparting training to government school students to clinch joint entrance examination (JEE) mains 

and advanced free of cost. 

 

The 49 students were selected based on their performance in the screening test conducted at the 

start of each academic year in both districts. More than 400 students appeared in the screening 

tests conducted in all the districts across the state during this year. Of these, 23 from the Trichy 

district and 26 from Tirunelveli were selected. 

 

IGNITTE comprises a team of 49 members studying at NIT Trichy, who assist the students crack 

competitive examinations. 

 

G Aghila, director of the NIT Trichy and N Kumaresan, dean (students welfare) addressed the 

students studying under IGNITTE on Saturday. They interacted with the students and motivated 

them to aim high and be diligent in their studies. 
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NIT-Trichy launched the programme in 2016. So far 150 students got a chance to undergo training. 

 

திருச ்சி  என்  ஐ  டி  கல்லூரியில்  மாணவ ,  

மாணவிகளுக்கு  காவல்துறை  சார்பில்  

ராகிங்  குறித்து  விழிப்புணர்வு  நிகழ்ச ்சி .  

trichyxpress.com/2022/11/25/an-awareness-program-about-ragging-by-the-police-for-the-students-

of-nit-college-trichy/ 

திருவெறும்பூர ் அருகே உள்ள என்.ஐ டி ேல்லூரியில் கரே்கிங் குறித்த 

விழிப்புணரவ்ு திருவெறும்பூர ்உட்கேோட்ட ேோெல்துறை சோரப்ில் மோணெ 

மோணவிேளுே்கு ெழங்ேப்பட்டது. 

தமிழே அரசு ேல்லூரி மை்றும் பள்ளிேளில் புதிதோே கசரும் மோணெரே்றள 

பறழய மோணெரே்ள் கரே்கிங் வசய்ெது தடுே்கும் ெறேயில் மோணெர ்

மோணவிேளுே்கு விழிப்புணரவ்ு ஏை்படுத்துெதுடன் கரே்கிங் வசய்தோல் அது 

தண்டறனே்கு உரிய குை்ைம் என்று எடுத்து கூறிவிழிப்புணரவ்ு ஏை்படுத்த 

கெண்டும் என ேோெல் துறைே்கு உதத்ரவிடட்ுள்ளது. 

அதன் அடிப்பறடயில் ேோெல்துறையின் பள்ளியில் மை்றும் ேல்லூரிேளில் 

ரோே்கிங் வசய்யே்கூடோது என்பறத ெலியுறுத்தியும், மோணெரே்ள் 

கதோழறமயுடன் பழே கெண்டும் என்பறத அறிவுறுத்தி ெருகிைது. 

அதன் ஒரு பகுதியோே திருவெறும்பூர ்அருகே உள்ள என்.ஐ டி ேல்லூரியில் 

திருவெறும்பூர ் உட்கேோட்ட ேோெல் நிறலய சோரப்ில் நடந்த கரே்கிங் 

குறித்த மோணெ மோணவிேள் விழிப்புணரவ்ு முேமிை்கு டிஎஸ்பி அறிெழேன் 

தறலறமயில் ேல்லூரியில் புதிதோே கசரும் மோணெரே்ள் உடன் சீனியர ்

மோணெரே்ள் ஒை்றுறமயுடன் இருே்ே கெண்டும். கமலும் சீனியர ்

மோணெரே்ள் ஜூனியர ் மோணெரே்ளுே்கு கதறெயோன உதவிேறள 

வசய்ய கெண்டும். 

https://trichyxpress.com/2022/11/25/an-awareness-program-about-ragging-by-the-police-for-the-students-of-nit-college-trichy/
https://trichyxpress.com/2022/11/25/an-awareness-program-about-ragging-by-the-police-for-the-students-of-nit-college-trichy/
https://trichyxpress.com/2022/11/25/an-awareness-program-about-ragging-by-the-police-for-the-students-of-nit-college-trichy/
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ேல்லூரியில் உள்ள விறளயோடட்ு உள்ளிட்ட பல்கெறு துறையில் மோணெ 

மோணவிேள் ேெனம் வசலுத்த கெண்டும், ரோகிங் வசய்ெது சட்டப்படி 

குை்ைம் அதை்கு தண்டறன ெழங்ே முடியும் அதனோல் மோணெ மோணவிேள் 

சகேோதரத்துடன் பழே கெண்டும் என்று கூறினோர.் 

என்ஐடி இயே்குனர ்அகிலோ என்ஐடி ேல்லூரியில் மோணெ மோணவிேளுே்கு 

கதறெயோன ெசதிேள் அறனத்தும் உள்ளது அதனோல் என் ஐ டி 

விழோே்ேளில் மோணெ, மோணவிேள் ேலந்து வேோண்டு தங்ேளது 

திைறமறய ேோண்பிே்ே கெண்டும் கூறினோர.் 
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மோணெரே்ள் நலன் தறலெர ் குமகரசன் ேல்லூரி மோணெ மோணவிேள், 

சகேோதரத்துெத்துடன் ஒருெருே்வேோருெர ் பழே கெண்டும் 

கேடட்ுே்வேோண்டோர.் 

இந்த விழோவில் ேல்லூரி மோணெரே்ள் நூை்றுே்கு கமை்பட்கடோர ் ேலந்து 

வேோண்டனர.் 
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NIFTEM HOLDS SESSION ON AI IN FOOD 

PROCESSING 

timesofindia.indiatimes.com/city/trichy/niftem-holds-session-on-ai-in-food-

processing/articleshow/95842914.cms, TNN / Nov 29, 2022, 08:31 IST 

Trichy: Students of National Institute of Food Technology, Entrepreneurship and Management – 

Thanjavur, and those studying under Science and Engineering Research Board’s Accelerate 

Vigyan Scheme participated in hands-on session with a prototype of a two-tonne solar-assisted 

cold storage system at the department of instrumentation and control engineering in National 

Institute of Technology, Trichy. 

According to sources, NIFTEM-Thanjavur organised a seven-day training programme on 

application of AI in food processing, sponsored by SERB, which commenced from November 23. 

K Dhanalakshmi, head of the department, welcomed the gathering. Over 25 participants across the 

country are attending the workshop. They attended a lecture by N Sivakumaran, professor, ICE. 

The participants also visited various laboratories in the department. Eyarkai Nambi, associate 

professor of NIFTEM-Tahanjavur was present. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://timesofindia.indiatimes.com/city/trichy/niftem-holds-session-on-ai-in-food-processing/articleshow/95842914.cms?from=mdr
https://timesofindia.indiatimes.com/city/trichy/niftem-holds-session-on-ai-in-food-processing/articleshow/95842914.cms?from=mdr
https://timesofindia.indiatimes.com/city/trichy/niftem-holds-session-on-ai-in-food-processing/articleshow/95842914.cms?from=mdr
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New Delhi: The Bureau of Indian Standards (BIS) has tied up with six engineering institutions for 

introduction of Indian standards as part of their curriculum. This initiative is towards 

institutionalizing engagement of BIS with the eminent institutes for securing active participation 

of academia, an official statement said. 

BIS has signed an Agreement with the Indian Institute of Technology BHU, Malaviya National 

Institute of Technology Jaipur, Indian Institute of Technology Indore, Indian Institute of 

Technology Patna, Indian Institute of Technology Madras and National Institute of Technology 

Trichy for the establishment of ‘BIS Standardization Chair Professor’ at these institutes. 
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The establishment will promote excellence and leadership in teaching and research and 

development in the field of Science and various disciplines in the respective institutes. Pramod 

Kumar Tiwari, Director General, BIS, said the Agreements would strengthen and enhance the 

standards formulation activity by facilitating research and development (R&D) projects, 

encouraging involvement of young minds in the area of standardization process and jointly 

organizing seminars, conferences, workshops symposia or lectures, training and short-term 

education programs. 

He emphasised on the need to engage with start-ups and incubation centres at academic institutions 

in formulation of new standards and compliance with the existing. 
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280 STUDENTS GET TRAINING IN TECH 

SKILL 

timesofindia.indiatimes.com/city/trichy/280-students-get-training-in-tech-

skill/articleshow/95900524.cms, TNN / Dec 1, 2022, 08:32 IST 

Trichy: Students from National Institute of Technology-Trichy organized various carrier sessions 

for Class 11 and 12 students from across the central region to help them realize their technical 

potential. Around 280 students were imparted training during the sessions. 

The event started with career guidance session ‘Kalvithadam,’ hosted by IGNITTE. Students were 

explained about various career options like medicine, paramedics, engineering, architecture, arts 

and nursing. They were explained about competitive exams for getting into premier institutes. 

Workshops by four technical clubs was held, where students were first explained the working of 

simple day-to-day items, followed by making scaled-down prototypes for the same. Working, 

applications and demo of a differential drive robot, all its parts such as motors, gears, batteries, 

motor drivers and their operations were explained. Students also got a glimpse into Arduino, the 

open-source electronic prototyping platform. 

Spider’s workshop StelR was an introduction to Machine Learning. 

 

 

 

 

 

 

 

https://timesofindia.indiatimes.com/city/trichy/280-students-get-training-in-tech-skill/articleshow/95900524.cms?from=mdr
https://timesofindia.indiatimes.com/city/trichy/280-students-get-training-in-tech-skill/articleshow/95900524.cms?from=mdr
https://timesofindia.indiatimes.com/city/trichy/280-students-get-training-in-tech-skill/articleshow/95900524.cms?from=mdr
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WORKSHOP ON SAFER WOMEN’S 

WORKSPACE 

timesofindia.indiatimes.com/city/trichy/workshop-on-safer-womens-

workspace/articleshow/96044317.cms 

TNN / Updated: Dec 7, 2022, 12:04 IST 

TRICHY: The internal complaints committee of NIT-Trichy organized a five-day workshop on 

sexual harassment (Prevention, Prohibition and Redressal) Act 2013 for stakeholders at the 

institute on Monday on the theme ‘Towards a safer women workspace’. 

Sessions on gender sensitization, Posh Act, Vishaka guidelines, sexual harassment at workplace, 

yoga and self-defence, talk on mental health, and work-life balance were held at the workshop. 

It was presided over by institute director Professor G Aghila. PENN Trust will conduct a half-day 

self-defence workshop on December 8. 

The five-day workshop was organized by the presiding officer of ICC, Dr G Uma.  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://timesofindia.indiatimes.com/city/trichy/workshop-on-safer-womens-workspace/articleshow/96044317.cms?from=mdr
https://timesofindia.indiatimes.com/city/trichy/workshop-on-safer-womens-workspace/articleshow/96044317.cms?from=mdr
https://timesofindia.indiatimes.com/city/trichy/workshop-on-safer-womens-workspace/articleshow/96044317.cms?from=mdr
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NIT-T develops latest version of e-commerce app to promote 

sale of SHG products     

December 10, 2022, THE HINDU BUREAU 

National Institute of Technology - Tiruchi (NIT-T) has developed an enhanced version of e-

commerce mobile application for promoting products developed by Self-Help Groups (SHGs) and 

women entrepreneurs through a project sponsored by Department of Science and Technology 

(DST), New Delhi. 

Titled ‘A Versatile Portable Framework for Economic and Skill Empowerment of Women’s 

Sustainable Livelihoods through Digital Literacy’, the project entails development of the e-

commerce applications - Thirumathikart, Thirumathikart seller, Thirumathikart buyer and 

Thirumathikart logistics, incorporating additional features for selling food and snack items, 

perishable, agricultural and dairy products, along with geo location.   

In the light of Self-Help Groups (SHGs), encompassing registered or unregistered groups of micro-

entrepreneurs, raising common funds for starting business activities, and manufacturing a range of 

qualitative products comparable to branded ones, the project directly links the customer with the 

SHGs and women entrepreneurs for attaining higher scale of transactions. 

Empowerment of women with sustainable income-generation options has been envisaged under 

this project through customised mobile application to promote products like handcrafts, clothing, 

cosmetics, and household items to the customer easily and efficiently, a press release said. 

Also, through the Thirumathikart delivery App, self help women and women entrepreneurs benefit 

as they can deliver the product directly to the customers. 
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By promoting the products through Thirumathikart seller application, the registered Self-Help 

Group and women entrepreneurs will be establishing their enterprises 

For ensuring the intended reach, the Institute has a series of Executive Development Programme 

from December 19 to 23, from January 23 to 27 (2023), and from February 13 to 17. 

The programme on ‘Endorsing Women Economic Empowerment through ThirumathiKart’ (E-

WEET) will be carried out for the Self Help Groups registered under Tiruchi Magalir Thittam 

office, and for Women Entrepreneurs. 

The focus will be on providing awareness on digitalisation of products and imparting training for 

promotion of the products through Thirumathikart. 

There is no registration fee for SHG members and women entrepreneurs aspiring to undergo the 

training, the press release said. Additional information will be provided through email: 

thirumathikartnitt@gmail.com, or over phone (9944429848/ 7708413472). 
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Women SHGs, entrepreneurs sensitised to export market for 

novel food products 
thehindu.com/news/cities/Tiruchirapalli/women-shgs-entrepreneurs-sensitised-to-export-market-for-novel-food-

products/article66282519.ece 

 

December 20, 2022 04:33 pm | Updated 05:48 pm IST – TIRUCHI, The Hindu Bureau 

 

 
Self-help group members explain details of their products to NIT-T Director G. Aghila. 

 

The opportunity for women self-help groups and entrepreneurs to produce novel food products for 

export market was explained to participants of an executive development programme organised 

by the National Institute of Technology - Tiruchi on Monday. 

The five-day programme on ‘Endorsing Women Economic Empowerment through 

ThirumathiKart (E-WEET)‘ is to benefit from the latest version of Thirumathikart App developed 

as part of a project sponsored by the Department of Science and Technology(DST) titled ‘A 

Versatile Portable Framework for Economic and Skill Empowerment of Women’s Sustainable 

Livelihoods through Digital Literacy’. 
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The enhanced version includes additional features for selling food and snack items, perishable, 

agricultural and dairy products. The app caters to the overall value chain, with separate versions 

for the seller, buyer and logistics support. Together with the geolocation feature, the app could 

cater to customers around the world. 

Inaugurating the EDP, M Loganathan, Director of the National Institute of Food Technology 

Entrepreneurship and Management (NIFTEM), Thanjavur, stressed that innovation in both 

production and marketing of the goods was key to a successful business venture, and elaborated 

on the significance of 2023 being recognized as International Year of Millets for prospective 

exporters of novel products. 

John Paul Antony, Assistant Project Officer of ‘Mahalir Thittam’, Tamil Nadu State Rural 

Livelihoods Mission, Tiruchi, said technology was a timely tool to empower women. 

N. Manimekalai, Department of Women studies, Bharathidasan University, said robust strategies 

by women SHGs and entrepreneurs could pave way for them to compete constructively with 

corporate enterprises. 

G Aghila, NIT-T Director, underscored the importance of value-based marketing’ for women 

entrepreneurs to compete with corporate giants in a broader arena. 

She advocated networking among entrepreneurs and sought their user feedback to the app 

development team for further customization and personalization in future. 

More than 150 women Self-help groups, are taking part in the programme. 
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AN ACADEMICALLY MEMORABLE TRIP  

thehindu.com/news/cities/Tiruchirapalli/an-academically-memorable-trip/article66263693.ece, 

December 14, 2022 

 

Students of Imam Shafi (Rah) Matriculation Higher Secondary School on a visit to the Physics 

Laboratory in National Institute of Technology - Tiruchi on Monday. 

Students of Imam Shafi (Rah) Matriculation Higher Secondary School at Adhirampattinam in 

Thanjavur district, took back enjoyable memories of their visit to National Institute of Technology 

- Tiruchi on Monday. 

They joyously went about the campus stepping into the various engineering departments for 

learning and understanding the knowledge infrastructure in NIT-T. The trip paved way for them 

to set their goals, N. Kumaresan, Dean - Students Welfare, said. 

Prof. Kumaresan who oriented the students on JEE exams and the importance of NITs said the 

visit motivated them to identify priorities and achieve them with inspiration. 

The students enthusiastically visited Physics Lab, Robotics Lab, and Library, and were enthralled 

to observe the MiG 27 Fighter Aircraft, School Correspondent Mohamed Azam said. 

https://www.thehindu.com/news/cities/Tiruchirapalli/an-academically-memorable-trip/article66263693.ece
https://www.thehindu.com/news/cities/Tiruchirapalli/an-academically-memorable-trip/article66263693.ece
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STUDENTS FROM THANJAI VISIT NIT -T 

timesofindia.indiatimes.com/city/trichy/students-from-thanjai-visit-nit-t/articleshow/96267214.cms 

TNN / Dec 16, 2022, 08:32 IST 

Trichy: A group of school students from Adhirampattinam in Thanjavur district visited NIT - 

Trichy to learn about the importance of the institution and its knowledgeable engineering 

departments. Students from Imam Shafi (Rah) Matriculation Higher Secondary School were 

brought on an excursion to learn about JEE exams and the importance of NITs. The visit to NIT 

motivated them to know what they want to become in the future and what their upcoming priorities 

are. Dean (SW) Kumaresan spoke on balancing life, education and the importance of teachers in a 

student’s life. The students visited the physics lab, robotics lab, library, MiG 27 fighter aircraft. 

The visit was coordinated by Murugan, the security officer of NIT-Trichy. School correspondent 

Mohamed Azam MS thanked the director of NIT-Trichy for giving them the opportunity. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://timesofindia.indiatimes.com/city/trichy/students-from-thanjai-visit-nit-t/articleshow/96267214.cms?from=mdr
https://timesofindia.indiatimes.com/city/trichy/students-from-thanjai-visit-nit-t/articleshow/96267214.cms?from=mdr


 

19 
  



 

20 
 

INTERNATIONAL CONFERENCE ON 

EMERGENCY SUPPORT AND DISASTER 

MANAGEMENT AT NIT -T TO FEATURE 28 -

HOUR HACKATHON 

thehindu.com/news/cities/Tiruchirapalli/international-conference-on-emergency-support-and-

disaster-management-at-nit-t-to-feature-28-hour-hackathon/article66334365.ece 

January 4, 2023 

The first international conference on ‘Intelligent Solutions for Emergency Support and Disaster 

Management (ISERDM 2023) at the National Institute of Technology - Tiruchi (NIT-T) from 

January 9 to 11 will include a 28- hour hackathon. 

The event, planned jointly with Datanetiix Solutions India Pvt. Ltd., is open to all undergraduate 

students who are pursuing their Bachelor’s degree: B.Sc., B.C.A., B.B.A., B. Com., B.E., and 

B.Tech. The participants, in teams of two, are required to propose their own problem statements 

in the domains of App Development, Machine Learning, Data Science and IT/Web security. 

The shortlisting will be based on how fresh, innovative and novel the ideas are. Prize money worth 

Rs 25000/- has been planned. The hackathon will be conducted completely in offline mode, on the 

premises of NIT-T, a press release said. 

For more details, visit https://nit-hackathon.datanetiix.com/. The poster for the event can be 

viewed at https://www.nitt.edu/home/Hackathon_Jan2023.pdf . 

Jointly organised by the Centre of Excellence in Emergency Response Support System (CoEERSS, 

NIT-T, Centre for Development of Advanced Computing (C-DAC), Thiruvananthapuram, the 

main goal of the conference is to share and discuss solutions for Emergency Support and Disaster 

Management through Intelligence. Emergency Response Support System (ERSS) is a pan-India 

single number (112) based emergency response system for citizens in emergencies, the press 

release said. 

The conference will address the pressing need for integration of intelligent solutions to address 

challenges in emergency support and disaster management through deliberations amongst 

scientists, researchers, academicians, and professionals from all over India and abroad. 

https://www.thehindu.com/news/cities/Tiruchirapalli/international-conference-on-emergency-support-and-disaster-management-at-nit-t-to-feature-28-hour-hackathon/article66334365.ece
https://www.thehindu.com/news/cities/Tiruchirapalli/international-conference-on-emergency-support-and-disaster-management-at-nit-t-to-feature-28-hour-hackathon/article66334365.ece
https://www.thehindu.com/news/cities/Tiruchirapalli/international-conference-on-emergency-support-and-disaster-management-at-nit-t-to-feature-28-hour-hackathon/article66334365.ece
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The conference will be inaugurated by V.Thiruppugazh, Chairman, the Advisory Committee on 

Flood Mitigation for Chennai Metro, and Former Advisor, National Disaster Management 

Authority (NDMA), Ministry of Home Affairs. 

திருச ்சி  என்ஐடியில்  பபரிடர ்  

பமலாண்றமக்கான  ததாழில்  நுட்ப  

தீர்வு… சர்வபதச  கருத்தரங்கு  

etamilnews.com/international-confernce-in-tnit/, by Senthil, January 3, 2023 

திருசச்ி கதசிய வதோழில் நுட்பே் ேழேத்தில்,  ‘அெசர ேோல கசறெ மை்றும் 

கபரிடர ்கமலோண்றமே்ேோன அறிெோரந்்த வதோழில் நுட்பத் தீரவ்ு (ISERDM 

2023)’ என்னும் தறலப்பில் சரெ்கதச அளவிலோன ேருத்தரங்கு ெரும் 9 ம் 

கததி முதல் 11 ெறர  நடே்கிைது. கதசிய வதோழில் நுட்பே் ேழேத்தின் (NIT-T) 

அெசர ேோல வதோழில் நுட்ப கசறெ மை்றும்  திருெனந்தபுரம் உதவி சிைப்பு 

றமயம்  மை்றும் ேணிணி ெளரச்ச்ி மை்றும் கமம்போடு றமயம்  இதறன 

ஏை்போடு வசய்துள்ளது. 

ேருத்தரங்கில் கபரிடர ் ேோலங்ேளில் அெசர/துரித தேெல் பரிமோை்ைம் 

மை்றும் வதோழில் நுட்பம் மூலமோே நிறலயோன தீரற்ெ கநோே்கி நேரெ்தை்கு 

கபரிடர ் கமலோண்றமயில் சரெ்கதச அளவில் சிைப்பு ெோய்ந்த 

நோடு முழுெதிலிருந்து மே்ேள் கபரிடர ்ேோலங்ேளில் கபரிடர ்கமலோண்றம 

றமயத்றத வதோடரப்ு வேோள்ள வதோறலகபசி, றேகபசி, ேணிணி 

ெோயிலோேவும், மின் அஞ்சல் மை்றும் அெசர ேோல ேருவி மை்றும் 112 கதசிய 

றேகபசி (Mobile) வசயலி ெோயிலோே வதோடரப்ு வேோள்ள ஏதுெோன கபரிடர ்

கமலோண்றம றமயத்திை்ேோன வமன்வபோருள் ெடிெறமப்பறத றமயே் 

ேருெோே வேோண்டு ேருத்தரங்கு நறடவபறுகிைது. 

24 x 7 வதோடரப்ு வேோள்ளவும், உடனடி நடெடிே்றே எடுே்ே கதறெயோன 

சிைப்பு அம்சங்ேள் வேோண்டதோேவும், தேெல்ேறள எந்த ெடிவில் (.. 

வதோறலகபசி, வமோறபல், குறுஞ்வசய்தி, மின்அஞ்சல், இறணயம், 

இறணய வதோடரப்ு, அெசர ேோல வதோடரப்ு வபோத்தோன்ேள், ேருவிேள்) 

இருந்தோலும் வபை்று உடனடியோே வசயலில் இைங்கி போதிே்ேபட்டெரே்றள 

மீடே் நடெடிே்றேேறள ஒருங்கிறணே்ேவும் ஏதுெோன வமன்வபோருள் 

ெடிெறமத்தல். 

விபத்து ஏை்பட்ட நிேழ்வு இடத்றத துல்லியமோே அறியவும், நிேழ்வு 

https://etamilnews.com/international-confernce-in-tnit/
https://etamilnews.com/international-confernce-in-tnit/
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இடத்தில் உள்ள மே்ேறள உடனடியோேத் வதோடரப்ு வேோள்ளும் ெறேயில் 

வதோறலகபசி அல்லது மின் அஞ்சல், மை்ை மின்னணு வதோடரப்ு ேருவிேள் 

ெோயிலோே உதவும் வமன்வபோருள் ெடிெறமத்தல். 

போதிப்பு  ஏை்பட்ட இடத்திலுள்ள மே்ேளுே்கு கதறெயோன மீட்பு மை்றும் 

முதலுதவி உடனடியோே அளிப்பதை்கு வமன்வபோருளின் தோனியங்கி தளம் 

ெோயிலோே அதிேோரிேள் மை்றும் ஊழியரே்ளுே்குத் தேெல்ேறள அனுப்பி, 

ஒருங்கிறணப்பு வசய்துபோதிப்பு  ஏை்பட்ட இடத்திை்கு உடனடியோே 

அனுப்பி றெப்பது. 

வசயை்றே கேோள் உதவியுடன் சம்பெ இடத்றத துல்லியமோே அறிந்து அந்த 

இடத்திை்கு அருகிலுள்ள அெசர ேோல ஊரத்ிேளுே்கு கதறெயோன 

நிெோரண உபேரணங்ேள், வபோருடே்றளே் வேோண்டு வசல்லவும் 

திட்டமிடல். 

கபரிடர ் எண் 112னுடன் அெசர ேோல எண்ேளோன 100 மை்றும் 108 

ஆகியெை்றை ஒருங்கிறணத்து சம்பெ இடத்திை்கு உடனடியோே விறரயச ்

வசய்தல். 

கமலும் ேோெல் துறை ேண்ேோணிப்பு இறணயதள அறமப்பு, வதோறல 

வதோடரப்ு கசறெ அளிே்கும் அறமப்பு ஆகியெை்றுடன் ஒருங்கிறணப்பு 

வசய்து நிேழ்வு ஏை்பட்ட இடத்திலிருப்பெரே்ளுடன் வதோடரப்ு வேோள்ள 

ஏதுெோன தேெல்ேறள வபை்று வமோறபல் நுறழவு தள உதவியுடன் நிேழ்வு 

இடத்றத மிேவும் துல்லியமோே அறிதல். 

கதசத்தில் எந்த இடத்தில் கபரிடர ்ஏை்பட்டோலும் உடனடியோே தேெல்ேறள 

அளிப்பதை்ேோே தரப்படுத்தப்பட்டதும் மை்றும் எளிய முறையில் இயே்ேே் 

கூடிய வமோறபல் வசயலிேளோேவும், இறணயச ் வசயலிேளோேவும் 

அறனத்து வசயலிேள் தளத்திலிருந்தும் உருெோே்ேம் வசய்யே் கூடியதோே 

இருே்கும்.. 

ேருத்தரங்கின் முே்கிய கநோே்ேம் கபரிடர ் ேோலத்தில் மே்ேள், 

உயிரினங்ேள் மை்றும் உடறமேறள ேோப்போை்றுெதை்கு முன்னுள்ள 

செோல்ேள் என்வனன்ன அெை்றிை்கு வதோழில் நுட்ப ெோயிலோே 

எெ்வெெ்ெோறு தீரவ்ு ேோண்பது, அறனத்து தேெல் அறமப்புேறள எெ்ெோறு 

ஒன்றிறணப்பது, மிேவும் குறுகிய கநரத்தில் மீட்பு நடெடிே்றே 

பணிேறள சம்பெ இடத்தில் வதோடங்குெது என பல்கெறு நிறலேறள 

பை்றி அறிஞரே்ள், ெல்லுநரே்ள் இறடகய ஒரு ேருத்துப் பரிமோை்ை ேளத்றத 

அறமப்பகத ஆகும்.இதன் ெோயிலோே கமலும் பல ஆரோய்சச்ியோளரே்ள், 
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வதோழில் நுட்ப ெல்லுநரே்ளுே்கு ஒரு பயிை்சி பட்டறைறய அறமப்பதும் 

ஆகும்.. 

ேருத்தரங்கில் 30 ே்கும் கமை்பட்ட ஆரோய்சச்ி ேடட்ுறரேள் வசயை்றே 

நுண்ணறிவு. கபரிடர ் சம்பெத்றத முன் கூட்டிகய ேணித்தல், கபரிடர ்

கமலோண்றம மை்றும் நிெோரணம், இருே்ேே் கூடிய ெளங்ேறள சரியோன 

முறையில் பயன்படுத்தி மீட்பு நடெடிே்றேேறள துரிதப்படுத்தல், 

ேண்ேோணிப்பு வசயலிேள். அெசர ேோல வதோடரப்ு மை்றும் பதிலி என 

பல்கெறு தறலப்புேளில் வெளிப்படுகின்ைன. 

தறல சிைந்த எடட்ு ெல்லுநரே்ளின் கபருறரேள் மை்றும் அெரே்ளின் 

ஆரோய்சச்ி பை்றிய ேலந்துறரயோடல்ேள் இந்த ேருத்தரங்கில் இடம் 

வபறுகின்ைன. 

ேருத்தரங்றே  திருசச்ி கதசிய வதோழில் நுட்பே் ேழே இயே்குநர ்முறனெர ்

ஜி. அகிலோ முன்னிறலயில், வசன்றன வபருவெள்ள தடுப்பு ஆகலோசறனே் 

குழுவின் தறலெரும், உள் துறையின் கபரிடர ் கமலோண்றம குழுவின் 

முன்னோள் ஆகலோசேருமோன முறனெர ் வெ. திருப்புேழ், இஆப 

(ஓய்வு)  வதோடங்கி றெே்கிைோர.் திருெனந்தபுரம் C-DAC நிறுெனத்தின் 

வபோது இயே்குநர ் மகேஷ்  வேௌரெ விருந்தினரோேவும், திருவநல்கெலி 

மோெட்ட ேவலே்டர ்விஷ்ணு கெணுகேோபோல், கேோயம்புத்தூர ்சரே ேோெல் 

துறை ேண்ேோணிப்போளர ் வி. பத்ரி நோரோயணன்,  சிைப்பு 

விருந்தினரே்ளோே ேலந்து வேோள்கின்ைோரே்ள். 

சரெ்கதச அளவில் புேழ்வபை்ை ேனடோ நோட்டின் ஒட்டோெோ நேரம் 

ேோரவ்லடோன் பல்ேறலே் ேழேத்தின் கபரோசிரியர ்முறனெர ்சங்ஹோரங்் 

லங், திருெனந்தபுரம் ஸ்ரீ சித்திறரத் திருநோள் மருத்துெ அறிவியல் மை்றும் 

வதோழில்நுட்பே் ேழேத்தின் முன்னோள் இயே்குனர ் கபரோசிரியர ் குருபத ்

ரோதோகிருஷ்ணன் , தஞ்றச மருத்துெே் ேல்லூரி எலும்பியல் துறைத ்

தறலெர ்கபரோசிரியர ்முறனெர.்  எஸ் குமரகெல், அவமரிே்ேோவில் உள்ள 

கடட்டோ வநட்டிே்க்்ஷ நிறுெனத்தின் நிறுெனரும், தறலறம வசயல் 

அதிேோரி . போலோ ஸ்ரீ ரோேெனும் சிைப்புப் கபருறரயோை்ை உள்ளோரே்ள். 

ேருத்தரங்றே பை்றி கமலும் தேெல்ேறள https://iserdm2023.nitt.edu/ இறணய 

தள முேெரியின் மூலம் அறியலோம். 

ேருத்தரங்கின் ஒரு பகுதியோே 28 மணி கநர வதோடர ் நிேழ்நிரகலோட்டம் 

(Hackathon) கடட்டோவநட்டிே்க்ஷ நிறுெனம், அவமரிே்ேோவுடன் இறணந்து 

ஜனெரி 9 முதல் 10ம் கததி ெறர நறடவபறுகிைது. அதில் தை்கபோறதய 

இளங்ேறல பட்ட ெகுப்புேளில் படிே்கும் அறனத்துத் துறை 
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மோணெரே்ளும் குழுெோே ேலந்து வேோள்ளலோம். ஒரு குழுவிை்கு இரண்டு 

மோணெரே்ள் கபரிடர ் கமலோண்றமயில் உள்ள ஏகதனும் செோல் ஒன்றை 

வதரிய வதரிவு வசய்து, அதை்ேோன தீரெ்ோே, வசயை்றே நுண்ணறிவு, 

தேெல்அறிவியல் மை்றும் இறணயதள போதுேோப்பு ஆகிய 

எண்கணோட்டங்ேளில் வசயலிேறள உருெோே்ேலோம். புதுறமயோன 

கயோசறனேள் மை்றும் ேண்டுபிடிப்புேளின் அடிப்பறடயில் வதரிவு 

வசய்யப்பட்ட குழுே்ேள் இந்தத் வதோடர ் நிேழ்நிரகலோட்டத்தில் ேலந்து 

வேோள்ள அனுமதிே்ேப்படுெர.் பரிசுத் வதோறே ரூ.25000/- வெை்றி வபறும் 

குழுே்ேளுே்கு அளிே்ேப்படும். வதோடர ்நிேழ்நிரகலோட்டம், திருசச்ி கதசிய 

வதோழில் நுட்பே் ேழே ெளோேதத்ில் கநரடியோே நடத்தப்படுகிைது. 

கபோட்டிறய பை்றிய கமலும் தேெல்ேள் https://nit-hackathon.datanetiix.com/ 

இறணய தள முேெரியில் மூலம் அறியலோம். 

திருச ்சி  என்  ஐ  டி  யில்  பபரிடர ்  பமலாண்றம  

குறித்த  சர ்வபதச  கருத்தரங் கு .   

 

–  T R I C H Y X P R E S S . C O M  –  T R I C H Y  N E W S ,  T A M I L N A D U  N E W S ,  

P O L I T I C S  N E W S  

trichyxpress.com/2023/01/04/international-seminar-on-disaster-management-at-nit-trichy/ 

திருசச்ி என் ஐ டி யில் கபரிடர ்கமலோண்றம குறித்த சரெ்கத அளவிலோன 

ேருத்தரங்கு. 

திருசச்ி கதசிய வதோழில் நுட்பே் ேழேத்தில், “அெசர ேோல கசறெ மை்றும் 

கபரிடர ்கமலோண்றமே்ேோன அறிெோரந்்த வதோழில் நுட்பத் தீரவ்ு என்னும் 

தறலப்பிலோன சரெ்கதச அளவிலோன ேருத்தரங்கு ஜனெரி 9 முதல் 11 ஆம் 

கததிெறர நறடவபறுகிைது. 

இது குறித்து திருசச்ி கதசிய வதோழில் நுட்பே்ேழேம் அறிவித்திருப்பது ; 

கதசிய வதோழில் நுட்பே் ேழேத்தின் அெசர ேோல வதோழில் நுட்ப கசறெ 

மை்றும் திருெனந்தபுரம் உதவி சிைப்பு றமயம் மை்றும் ேணிணி ெளரச்ச்ி 

மை்றும் கமம்போடு றமயம் சோரப்ில் நறடவபைவுள்ள இே் ேருத்தரங்கு, 

கபரிடர ்ேோலங்ேளில் துரித தேெல் பரிமோை்ைம் மை்றும் வதோழில் நுட்பம் 

மூலமோே நிறலயோன தீரவ்ு ேோணும் ெறேயில் நோடு முழுெதிலிமிருந்து 

மே்ேள் கபரிடர ்ேோலங்ேளில் கபரிடர ்கமலோண்றம றமயத்றத வதோடரப்ு 

வேோள்ள வதோறலகபசி, றேகபசி, ேணிணி ெோயிலோேவும், மின் அஞ்சல் 

https://trichyxpress.com/2023/01/04/international-seminar-on-disaster-management-at-nit-trichy/
https://trichyxpress.com/2023/01/04/international-seminar-on-disaster-management-at-nit-trichy/
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மை்றும் அெசர ேோல ேருவி மை்றும் 112 கதசிய றேகபசி, வசயலி ெோயிலோே 

வதோடரப்ு வேோள்ள ஏதுெோன கபரிடர ் கமலோண்றம றமயத்திை்ேோன 

வமன்வபோருள் ெடிெறமப்பறத றமயே் ேருெோே வேோண்டு 

நறடவபறுகிைது. 

ேருத்தரங்கின் முே்கிய கநோே்ேம் கபரிடர ் ேோலத்தில் மே்ேள், 

உயிரினங்ேள் மை்றும் உடறமேறள ேோப்போை்றுெதை்கு முன்னுள்ள 

செோல்ேள் என்வனன்ன, அெை்றிை்கு வதோழில் நுட்ப ெோயிலோே 

எெ்வெெ்ெோறு தீரவ்ு ேோண்பது, அறனத்து தேெல் அறமப்புேறள எெ்ெோறு 

ஒன்றிறணப்பது, மிேவும் குறுகிய கநரத்தில் மீட்பு நடெடிே்றே 

பணிேறள சம்பெ இடத்தில் வதோடங்குெது என பல்கெறு நிறலேறள 

பை்றி அறிஞரே்ள், ெல்லுநரே்ள் இறடகய ஒரு ேருத்துப் பரிமோை்ை ேளத்றத 

அறமப்பகத ஆகும். 

ேருத்தரங்கில் 30 ே்கும் கமை்பட்ட ஆரோய்சச்ி ேடட்ுறரேள் வசயை்றே 

நுண்ணறிவு. பல்கெறு தறலப்புேளில் வெளிப்படுகின்ைன. ேருத்தரங்றே 

திருசச்ி கதசிய வதோழில் நுட்பே் ேழே இயே்குநர ் ஜி. அகிலோ 

முன்னிறலயில், வசன்றன வபருவெள்ள தடுப்பு ஆகலோசறனே் குழுவின் 

தறலெரும், உள் துறையின் கபரிடர ் கமலோண்றம குழுவின் முன்னோள் 

ஆகலோசேருமோன முறனெர ் வெ. திருப்புேழ் (ஓய்வு) வதோடங்கி 

றெே்கிைோர.் 

உள்நோடு மை்றும் வெளிநோடுேறளச ்கசரந்்த பல்கெறு துறை நிபுணரே்ள் 

ேருத்தரங்கில் ேலந்து வேோள்கின்ைனர.் 

ேருத்தரங்றே பை்றி கமலும் தேெல்ேறள https//iserdm2023.nitt.edu/ என்ை 

இறணய தள முேெரியின் மூலம் அறியலோம். 

ேருத்தரங்கின் ஒரு பகுதியோே 28 மணி கநர வதோடர ் நிேழ்நிரகலோட்டம் 

ஜனெரி 9 முதல் 10 ஆம் கததி ெறர நறடவபறுகிைது. அதில் தை்கபோறதய 

இளங்ேறல பட்ட ெகுப்புேளில் படிே்கும் அறனத்துத் துறை 

மோணெரே்ளும் குழுெோே ேலந்து வேோள்ளலோம். 

ஒரு குழுவிை்கு இரண்டு மோணெரே்ள் கபரிடர ் கமலோண்றமயில் உள்ள 

ஏகதனும் செோல் ஒன்றை வதரிவு வசய்து, அதை்ேோன தீரெ்ோே, வசயை்றே 

நுண்ணறிவு, தேெல்அறிவியல் மை்றும் இறணயதள போதுேோப்பு ஆகிய 

எண்கணோட்டங்ேளில் வசயலிேறள உருெோே்ேலோம். வெை்றி வபறும் 

குழுே்ேளுே்கு ரூ. 25,000 பரிசுத்வதோறேயோே அளிே்ேப்படும். வதோடர ்
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நிேழ்நிரகலோட்டம், திருசச்ி கதசிய வதோழில் நுட்பே் ேழே ெளோேத்தில் 

கநரடியோே நடத்தப்படுகிைது. 

கபோட்டிறய பை்றிய கமலும் தேெல்ேள்  https//nit-hackathon.datanetlix.com/ என்ை 

இறணய தள முேெரியில் அறியலோம். 

CONFERENCE ON DISASTER MANAGEMENT 

AT NIT-T |  TRICHY NEWS  

timesofindia.indiatimes.com/city/trichy/conference-on-disaster-management-at-nit-

t/articleshow/96752274.cms, TNN / Updated: Jan 5, 2023, 10:20 IST 

TRICHY: The first international conference on “Intelligent Solutions for Emergency Support and 

Disaster Management (ISERDM 2023)”, jointly organized by the Centre of Excellence in 

Emergency Response Support System (CoEERSS), National Institute of Technology Trichy (NIT-

T), and Centre for Development of Advanced Computing (C-DAC), Thiruvananthapuram will 

commence on January 9. 

Aimed at widening the knowledge on the sustainable development of Emergency Response 

Solutions through the participation of scientists, researchers, academicians, and professionals from 

all over the country and abroad, the three-day conference is scheduled to be held at NIT-Trichy. 

The main goal of the conference is to share and discuss solutions to emergency support and disaster 

management through intelligence. The significance of this conference lies in the pressing need for 

the integration of intelligent solutions to address challenges in emergency support and disaster 

management, a statement from the institution said. 

More than 30 research articles on artificial intelligence, disaster management prediction and relief, 

system resource management, monitoring applications, emergency response and emergency 

rescue will be presented. Through eight keynote lectures, eminent experts will be sharing their 

research expertise. 

https://timesofindia.indiatimes.com/city/trichy/conference-on-disaster-management-at-nit-t/articleshow/96752274.cms?from=mdr
https://timesofindia.indiatimes.com/city/trichy/conference-on-disaster-management-at-nit-t/articleshow/96752274.cms?from=mdr
https://timesofindia.indiatimes.com/city/trichy/conference-on-disaster-management-at-nit-t/articleshow/96752274.cms?from=mdr
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CENTRE OF EXCELLENCE IN EMERGENCY 

SUPPORT SYSTEM TO BE OPENED IN NIT -T 

thehindu.com/news/cities/Tiruchirapalli/centre-of-excellence-in-emergency-support-system-to-be-

opened-in-nit-t/article66349659.ece, January 7, 2023, The Hindu Bureau 

A Centre of Excellence in Emergency Response Support System (CoEERSS) will be inaugurated 

at the National Institute of Technology, Tiruchi (NIT-T) on January 10. 

CoEERSS is the first research centre established jointly by NIT-T and the Centre for Development 

of Advanced Computing (C-DAC), Thiruvananthapuram. 

The Emergency Response Support System (ERSS) with a single Emergency Number, 112, was 

launched by the Union Ministry of Home Affairs to respond to emergency situations faced by 

citizens. ERSS is designed to address various emergencies reported through different 

communication channels such as voice calls, SMS, e-mail, SOS signals, ERSS web portal, social 

media etc. 

ERSS-112 will track the rescue and service vehicles of all services (including Police, Fire and 

Rescue, Health etc.) in real-time on a digital map of the State/UT and direct the right vehicle to 

reach the person in emergency situation and render necessary support quickly. 

Citizens may easily seek help of the ‘Public Safety Access Point’ (PSAP) in the capitals of the 

State by dialling 112, sending SMS to 112, tapping SoS in 112 India App, e-mail or WhatsApp to 

the designated numbers. Officers attending the calls would be able to see the caller’s details and 

location on a computer and quickly respond to critical emergencies through District Coordination 

Centres (DCC). 

Dispatchers sitting in the districts would send the nearest emergency rescue units to attend to the 

emergency on priority. The PSAP / DCC would continuously monitor the situation on the digital 

map. ERSS-112 will be connected to disaster management, Railways, women and child helplines, 

a press release from NIT-T said. 

https://www.thehindu.com/news/cities/Tiruchirapalli/centre-of-excellence-in-emergency-support-system-to-be-opened-in-nit-t/article66349659.ece
https://www.thehindu.com/news/cities/Tiruchirapalli/centre-of-excellence-in-emergency-support-system-to-be-opened-in-nit-t/article66349659.ece
https://www.thehindu.com/profile/author/The-Hindu-Bureau-14355/
https://www.thehindu.com/news/cities/Tiruchirapalli/centre-of-excellence-in-emergency-support-system-to-be-opened-in-nit-t/article66349659.ece
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C-DAC has recently signed an MoU with NIT-T for collaborative works on advanced research 

areas, by setting up a Centre of Excellence in the campus of NIT-T. The research work focuses on 

delivering specific value-additions to ERSS-112 to make it more powerful and intelligent. 

The CoEERSS would be inaugurated by C. Sylendra Babu, Director General of Police, in the 

presence of G. Aghila, Director, NIT-T, E.Magesh, Director General, C-DAC, and Kalai Selvan, 

Director, C-DAC, Thiruvananthapuram. 

N. Sivakumaran, Professor, Department of Instrumentation and Control Engineering will head the 

CoEERSS and its team comprising T.K.Radhakrishnan, K. Srinivasan, Sishaj P. Simon, 

M.Venkata Kirthiga, M.Brindha, B.Janet, Rebekka, P.A. Karthick, Usha Kiruthika and R.Sriram 

Shankar, the release said. 
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3 DAY INTERNATIONAL CONFERENCE ON 

DISASTER MANAGEMENT AT NIT,  TRICHY  

instanews.city/tamil-nadu/tiruchirappalli/thiruverumbur/3-day-international-conference-on-disaster-

management-at-nit-trichy-1190183, January 9, 2023 

 

 

திருசச்ி என்.ஐ.டி.யில் கபரிடர ் கமலோண்றம குறித்த 3 நோள் சரெ்கதச 

மோநோடு துெங்கியது. 

திருசச்ி கதசிய வதோழில் நுட்ப ேழேத்தில் (என். ஐ. டி) அறிெோரந்்த 

தீரவ்ுேளுே்ேோன முதல் சரெ்கதச மோநோடு, அெசரேோல பதில் மை்றும் 

கபரிடர ்கமலோண்றம 3 நோள் ேருத்தரங்கேோடு 28 மணி கநர கஹே்ேத்தோன் 

58 அணிேளுடன் வதோடங்கியது. 

3 நாள் மாநாடு 

என்.ஐ.டி. மை்றும் திருெனந்தபுரம் கமம்பட்ட ேணினி கமம்போடட்ு றமய 

அறமசச்ேத்தின் கீழ் உள்ள ஆரோய்சச்ி நிறுெனம் மின்னணுவியல் மை்றும் 

தேெல் வதோழில்நுட்பம் இங்கு வதோடங்ேப்பட்டது. இந்த மோநோடு 3 நோள் 

https://www.instanews.city/tamil-nadu/tiruchirappalli/thiruverumbur/3-day-international-conference-on-disaster-management-at-nit-trichy-1190183
https://www.instanews.city/tamil-nadu/tiruchirappalli/thiruverumbur/3-day-international-conference-on-disaster-management-at-nit-trichy-1190183
https://www.instanews.city/tamil-nadu/tiruchirappalli/thiruverumbur/3-day-international-conference-on-disaster-management-at-nit-trichy-1190183
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நறடவபறும். இதுேல்வித்துறை மை்றும் வதோழில்துறைறயச ் கசரந்்த 

நிபுணரே்ளின் தனித்துெமோன சங்ேமமோே இருே்கும்.இயந்திர ேை்ைல் 

முதல் புவியியல் ெறர பல்கெறு துறைேறள உள்ளடே்கியது. 

கமம்பட்ட அறிவியல் ேணினிே்கு தேெல் அறமப்புேள். மோநோடு என். ஐ.டி. 

மை்றும் திருெனந்தபுரம் கமம்பட்ட ேணினி கமம்போடட்ு றமய 

இறடகயயோன நீண்டேோல ஒத்துறழப்பின் விறளெோகும்.இந்த விழோவிை்கு 

என்.ஐ.டி. ஆசிரியர ்நலன் தறலெர ்குமகரசன் தறலறம ெகித்தோர.் 

திருப்புகழ் ஐ.ஏ.எஸ். 

விழோறெ வசன்றன வமட்கரோவிை்ேோன வெள்ளம் தணிப்பு ஆகலோசறனே் 

குழு தறலெரும், முன்னோள் ஆகலோசேரும், கதசிய கபரிடர ்கமலோண்றம 

ஆறணய நிரெ்ோகியுமோன திருப்புேழ் ஐ.ஏ.எஸ்.சிைப்பு விருந்தினரோே 

ேலந்துவேோண்டு வதோடங்கி றெத்தோர.்திருெனந்தபுரம் கமம்பட்ட ேணினி 

கமம்போடட்ு றமயம் இயே்குநரம்கேஷ் , ேறலவசல்ென், 

கடட்டோவனட்டிே்ஸ் வசோல்யூஷன்ஸ், ேலிகபோரன்ியோ ஸ்ரீ. போலோ ஸ்ரீரோேென் 

நிறுெனர ் சிைப்பு விருந்தினரோே ேலந்து வேோண்டோர.் ட்ரிபிள் இ 

கபரோசிரியர ்வெங்ேட கிருத்திேோ ெரகெை்ைோர.் 

என்.ஐ.டி.சி.எஸ்.இ. துறை இறண கபரோசிரியர ் பிருந்தோ ஐ.எஸ். 

இ.ஆர.்டி.எம். 2023 பை்றி கூறினோர.் 3 நோட்ேள் நறடவபறும் இந்த மோநோடு 3 

மோநோடுேறளே் வேோண்டிருே்கும் கபசச்ுேள், 6 முே்கிய கபசச்ுே்ேள், 3 

மோநோடட்ு பயிை்சிேள், 1 சிைப்பு விரிவுறர மை்றும்35 ேோகித 

விளே்ேே்ேோட்சிேள். இந்த விரிவுறரேள் பல்கெறு தறலப்புேளில் உள்ளன. 

வசயை்றே நுண்ணறிவு, ேணினி ெள கமலோண்றம, 

ேண்ேோணிப்பு,அெசரேோல பதில், அெசர மீட்பு, கபரிடர ் கமலோண்றம, 

ேணிப்புமை்றும் நிெோரணம். வதோடரந்்து முே்கியஸ்தரே்ளுே்கு நிறனவுச ்

சின்னங்ேள் ெழங்ேப்பட்டன. 

அவசர நிறல பிரசச்ிறன 

திருெனந்தபுரம் சி-டோே் இயே்குநர ் ஏ. ேறலசவ்சல்ென் மோநோடு பை்றி 

விெரித்தோர.் எமரவ்ஜன்சி வரஸ்போன்ஸ் சப்கபோரட்் சிஸ்டத்தின் 

பரிணோமத்றதப் பை்றி இந்தியோவில் 112 கசறெயின் கீழ். இ.ஆர.்எஸ்.எஸ். 

அெசரநிறலறய ஒருங்கிறணே்கிைது.தனி மோநிலங்ேளில் பதில் 

றமயங்ேள், அதன் கீழ் கபோலீஸ் பறடேள்,தீயறணப்பு மை்றும் சுேோதோர 
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நிபுணரே்ள் ஒருங்கிறணே்ேப்படட்ு உள்ளன. அறமப்புமூன்று பீடங்ேளில் 

துறணபுரிகிைது.அதோெது உயரந்ிறல மின்னணு 

ேம்ப்யூட்டிங்,ென்வபோருள், அதிகெே வதோடரப்ு வநட்வெோரே்்குேள் மை்றும் 

தரவுநிேழ்கநரத்தில் கசமிே்ேப்படட்ு வசயலோே்ேப்படுகிைது.கேோவிட்-19 

வதோை்றுகநோயின் உசச்ே்ேட்டத்தின் கபோது தரவு வநட்வெோரே்்குேள் 

இன்றியறமயோததோே இருந்தது.எடுத்துே்ேோட்டோே, ஆே்ஸிஜன் 

சிலிண்டரே்றள ஏை்றிச ்வசல்லும் ெோேனங்ேளின் உேந்த ெழித்தடம்அதிே 

மருத்துெமறனேளுே்கு கசறெ வசய்து, அதிே உயிரே்றள ேோப்போை்ை 

முடியும். 

போலோ ஸ்ரீரோேென் கபசியதோெது:- 

சவால்களுக்கு தீர்வு 

திைறமயோன மை்றும் நம்பேமோன ேணினி அறமப்புேள் வநருே்ேடிே்கு 

அெசியம் தரவு கெேமோேவும், வபரிய அளவிலோன அெசரேோலத்தில் 

விறரெோன பதிறல ெழங்ேவும்வதோை்றுகநோய் கபோன்ை சூழ்நிறலேள். 

அவமரிே்ேோவில் உள்ள மே்ேள் சமோளிே்ே உதவியது சுேோதோர 

அெசரநிறலேள். மோநோடு வதோடரப்ோே, 28 மணி கநரம்என் ஐ டி 

இளங்ேறலப் பட்டதோரிேளுே்கு கஹே்ேத்தோன் கபோட்டிேள்மோணெரே்றள 

வதோழில்நுட்பத்தில் பணிபுரிய ஊே்குவிே்கும்எதிரே்ோலத்தில் வபரும் 

சமூே செோல்ேளுே்ேோன தீரவ்ுகிறடே்கும். 

இெ்ெோறு அெர ்கபசினோர.் 

மகேஷ்கபசியதோெது:- 

இந்தியோ, உள்நோட்டில் மின்னணு ென்வபோருள் அறமப்புேறள 

உருெோே்குெதன் மூலம்போதுேோப்பு மை்றும் மூகலோபோய பயன்போடுேள், 

வசயலிேள் மை்றும் கூடசூப்பர ் ேம்ப்யூட்டரே்ள். கபரிடரே்ளோல் ஏை்படும் 

பிரசச்றனேள், அெை்றிலிருந்துமுயை்சிேளின் ஒருங்கிறணப்புே்கு 

வெள்ளம், பனிப்போறை உருகுதல் கபோன்ை மோதிரிேள்வெெ்கெறு 

அணிேளில் இருந்து அறனெரும் குறிப்பிடத்தே்ே ேணினி செோல்ேறள 

முன்றெே்கின்ைனரச்ூப்பர ் ேம்ப்யூட்டரே்ளோல் திைறமயோே தீரே்்ே 

முடியும். அத்தறேய சூப்பர ் ேம்ப்யூட்டர,்பரம்வபோருள் என்ை வபயரில் 

என்ஐடி ெளோேத்தில் சி டிஏசி ேடந்த ஆண்டு நிறுெப்பட்டது. 
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112 எமரவ்ஜன்சி வரஸ்போன்ஸ் சப்கபோரட்் இந்த அறமப்பு ஏை்ேனகெ 26 

மோநிலங்ேள் மை்றும் யூனியன் பிரகதசங்ேளில் வசயலில் உள்ளது.அது 

மை்ை மோநிலங்ேளில் வசயல்படுத்தும்ஒரு புரிந்துணரவ்ு ஒப்பந்தம் மை்றும் 

சி.டி.ஏ.சி. இறடகய கூடட்ு ஒத்துறழப்பு மை்றும் என்.ஐ.டி-டி. இந்த றமயம் 

குறிப்பிடத்தே்ே பங்ேளிப்றப ெழங்கும்என நம்புெதோே கூறினோர.் 

மோநோடற்ட திருப்புேழ் வதோடங்கி றெத்து கபசியதோெது:- 

பபரழிவால் பாதிப்பு 

குழந்றதேள் கபரழிவுேள் ஏை்படோமல் இருே்ே விரும்புெோரே்ள்.இயை்றே 

அல்லது மனிதனோல் உருெோே்ேப்பட்ட. இந்தியோ, ஒரு நோடோே 

ேோலநிறலயோல் மிேவும் போதிே்ேப்படே்கூடிய மோை்ைம் மை்றும் தீவிர 

ெோனிறல நிேழ்வுேளில் உலே அளவில் இந்தியோ இரண்டோெது இடத்தில் 

உள்ளது.ேோலநிறல மோை்ைத்தோல் போதிே்ேப்படே்கூடிய நபரே்ளின் 

எண்ணிே்றே. அதன்நிலப்பரப்பு பூேம்பம், வெள்ளம் மை்றும் ெைட்சிே்கு 

ஆளோகிைது. இருப்பினும் விழிப்புணரவ்ு இந்தியரே்ளிறடகய இல்றல. 

கபரழிவுேளோல் ஏை்படும் அபோயங்ேள்.ேடந்த சில ேோலங்ேளோே, கதசிய 

மை்றும்மோநில கபரிடர ் கமலோண்றம அதிேோரிேள் போரோட்டத்தே்ே 

ெறேயில் வசயல்படுெதோல்உயிர ் இழப்பு குறைந்தோலும் வபோருளோதோர 

இழப்புேள் வதோடரக்ின்ைன.இது வபோறுப்பை்ை திட்டமிடல் மை்றும் 

ெளரச்ச்ியின் ேோரணமோே பல ஆண்டுேளோே அதிேரித்து 

ெருகிைது.ெளரச்ச்ித் திட்டங்ேளில் போதுேோப்றப உறுதி வசய்ய 

விதிமுறைேள் உள்ளன,அெை்றை வசயல்படுத்துெதில் மிேப்வபரிய 

முன்கனை்ைம் கதறெ' 

பபரிடர் பமலாண்றம 

அதன்படி, கபரிடர ் கமலோண்றமே்கு,சமூேம் நோன்கு அம்ச 

முன்னுரிறமேறள பின்பை்ை கெண்டும்.கபரழிெோல் ஏை்படும் 

ஆபத்றதபுரிந்து வேோள்ெது, அறத ெலுப்படுத்துெது,கபரிடர ்அபோயத்றத 

குறைப்பதில் முதலீடு வசய்ெது மை்றும் இறுதியோே பயனுள்ள 

பதிலுே்ேோன தயோரந்ிறலறய கமம்படுத்துதல்கபரழிவுேளுே்கு. கமம்படட் 

அறமப்புேளின் ெளரச்ச்ியோல் இது ேெனிே்ேப்படுகிைது. 
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இடர ் மதிப்பீட்டில் ேெனம் வசலுத்துெதை்ேோே மோநோட்டில் 

வபோறியோளரே்ள் ேலந்து வேோள்கின்ைனர.் பிளறெே் குறைே்கும் கெறல 

தீரவ்ுேறளே் வேோண்டு ெருெதன் மூலம் குறைப்புெரே்்ேம், சோதி, இனம் 

மை்றும் போலினம் ஆகியெை்ைோல் முன்றெே்ேப்படும் 

சமூேத்தில்.சிரதன்றம வேோண்ட கதசத்றத ேட்டி எழுப்புெதன் மூலம் 

மடட்ுகம வதோடங்ே முடியும்.தினசரி நிரெ்ோேத்தில் ேெனம் வசலுத்துெதன் 

மூலம் உள்ளூரில் ெலுெோன சமூேங்ேள்.கபரழிவுேளுே்கு நிறலயோன 

பின்னறடவு ெளரச்ச்ி மை்றும் இருந்தோல் மடட்ுகம நடே்கும்.கபரிடர ்

கமலோண்றம ஒரு றசே்கிளின் சே்ேரங்ேறளப் கபோல ஒன்ைோேச ்

வசல்கிைது. 

இெ்ெோறு அெர ்கபசினோர.் 

பேக்கத்தான் 

மோநோட்டின் ஒரு பகுதியோே, 28 மணி கநர கஹே்ேத்தோனும் 

திட்டமிடப்பட்டது.கடட்டோவனட்டிே்ஸ் வசோல்யூஷன்ஸ் இந்தியோ பிறரகெட் 

லிமிவடட ்உடன் இறணந்து. லிமிவடட் 9 மை்றும் ஆசிரிய நலத்துறையின் 

டீன் குமகரசன் திைந்து றெத்தோர.்என்.ஐ.டி. 58 அணிேள், ஆப்ஸின் 

ேளங்ேளில் இருெர ்வேோண்ட அணிேளோேப் பங்கேை்ைன.. 

என்.ஐ.டி.யில் கபரிடர ் கமலோண்றம குறித்த சரெ்கதச ேருத்தரங்ேமும் 

நோறளகயோடு நிறைவுவபறுகிைது. கஹே்ேத்தோன் மோணெரே்ளுே்ேோன 

அறிெோை்ைல்திைன் கபோட்டியும் இன்று வதோடங்கியது.திருப்புேழ். ஐ.ஏ.எஸ்., 

வதோடங்கி றெத்து சிைப்புறரயோை்றினோர.் அதில் இந்தியோ முழுெதும் 

உள்ள வபோறியியல் ேல்லூரிேள், ேறல, அறிவியல்ேல்லூரிேளில் பயிலும் 

சுமோர ் 200 மோணெரே்ள் பங்கேை்றுள்ளனர.்கபரிடர ் ேோலத்தில் 

எதிரவ்ேோள்ள கெண்டிய பிரசச்றனேறள, தீரப்்பதை்ேோன 

ெழிமுறைேறள 28 மணி கநரத்தில் மோணெரே்ள் ேண்டுபிடிே்ே கெண்டும். 

அதை்ேோனஅறிெோை்ைல் திைன் கபோட்டியில் இந்தியோ முழுெதும் உள்ள 

பல்கெறு மோநிலங்ேளில்கசரந்்த 150 மோணெரே்ள் 58 அணியோே 

பங்கேை்றுள்ளனர.் 
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திருச ்சி  என் .ஐ .டி .யில்  பபரிடர ்  பமலாண்றம  

குறித்த  சர ்வபதச  கருத்தரங் கம் .  –  

T R I C H Y X P R E S S . C O M  –  T R I C H Y  N E W S ,  T A M I L N A D U  

N E W S ,  P O L I T I C S  N E W S  

trichyxpress.com/2023/01/10/international-seminar-on-disaster-management-at-nit-trichy-2/ 

திருசச்ி என்.ஐ.டி.யில் 

கபரிடர ்கமலோண்றம குறித்த சரெ்கதச ேருத்தரங்ேம். 

திருசச்ி கதசிய வதோழில்நுட்ப ேழேத்தில் கபரிடர ் கமலோண்றம குறித்த 

சரெ்கதச ேருத்தரங்ேமும், மோணெரே்ளுே்கு இறடயிலோன அறிெோை்ைல் 

திைன் கபோட்டியும் வதோடங்கியது. 

அதறன வசன்றன வபருநேர வெள்ள கபரிடர ் தடுப்பு மை்றும் 

கமலோண்றம ஆகலோசறன குழு தறலெரும், கதசிய கபரிடர ்கமலோண்றம 

நிறுென முன்னோள் கூடுதல் வசயலோளருமோன 

திருப்புேழ். ஐ.ஏ.எஸ்., வதோடங்கி றெத்து சிைப்புறையோை்றினோர.் 

 

 

இே்ேருத்தரங்கு நோறள( 11ஆம் கததி) நிறைெறடயவுள்ளது. 

அதில் இந்தியோ முழுெதும் உள்ள வபோறியியல் ேல்லூரிேள், ேறல, 

https://trichyxpress.com/2023/01/10/international-seminar-on-disaster-management-at-nit-trichy-2/
https://trichyxpress.com/2023/01/10/international-seminar-on-disaster-management-at-nit-trichy-2/
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அறிவியல் ேல்லூரிேள் ஆகியெை்றில் பயிலும் சுமோர ் 200 மோணெரே்ள் 

பங்கேை்றுள்ளனர.் 

கபரிடர ் ேோலதத்ில் எதிரவ்ேோள்ள கெண்டிய பிரசச்றனேறள, 

தீரப்்பதை்ேோன ெழிமுறைேறள 28 மணி கநரத்தில் மோணெரே்ள் 

ேண்டுபிடிே்ே கெண்டும். அதை்ேோன அறிெோை்ைல் திைன் கபோட்டியில் 

இந்தியோ முழுெதும் உள்ள பல்கெறு மோநிலங்ேறள 

கசரந்்த 150 மோணெரே்ள் 58 அணியோே பங்கேை்றுள்ளனர.் 
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CONFERENCE ON INTELLIGENT SOLUTIONS 

FOR EMERGENCY RESPONSE AND DISASTER 

MANAGEMENT BEGINS  

thehindu.com/news/cities/Tiruchirapalli/conference-on-intelligent-solutions-for-emergency-

response-and-disaster-management-begins/article66357405.ece, January 10, 2023,  

The Hindu Bureau 

 

Students take part in a Hackathon at National Institute of Technology - Tiruchi on Monday. 

The first international conference on ‘Intelligent Solutions for Emergency Response and Disaster 

Management’ (ISERDM-2023) got off to a start at National Institute of Technology - Tiruchi on 

Monday, bringing together experts covering diverse fields from machine learning to Geographic 

Information Systems to advanced scientific computing. 

Organised jointly with the Centre for Development of Advanced Computing (C-DAC), 

Thiruvananthapuram, functioning under Ministry of Electronics and Information Technology 

(MeitY), the conference envisages addressing computing challenges posed by disasters, right from 

their modelling such as flood, glacier meltdown to coordination of efforts from different teams, 

https://www.thehindu.com/news/cities/Tiruchirapalli/conference-on-intelligent-solutions-for-emergency-response-and-disaster-management-begins/article66357405.ece
https://www.thehindu.com/news/cities/Tiruchirapalli/conference-on-intelligent-solutions-for-emergency-response-and-disaster-management-begins/article66357405.ece
https://www.thehindu.com/profile/author/The-Hindu-Bureau-14355/
https://www.thehindu.com/news/cities/Tiruchirapalli/conference-on-intelligent-solutions-for-emergency-response-and-disaster-management-begins/article66357405.ece
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which could be solved efficiently by supercomputers. A supercomputer named Paramporul was 

established on NIT-T campus by C-DAC last year for the purpose. 

Lectures of diverse themes ranging from Artificial Intelligence, System Resource Management, 

Monitoring, Emergency Response, Emergency Rescue, Disaster Management, Prediction and 

Relief have been lined up for the three-day conference. 

Inaugurating the conference, V. Thiruppugazh, Chairman, Advisory Committee on Flood 

Mitigation for Chennai Metro and former advisor, National Disaster Management Authority 

(NDMA), Ministry of Home Affairs, said sustainable resilience to disasters could happen only if 

development and disaster management went together 

Though India ranked second in the world in terms of number of people vulnerable to climate 

change, there was a lack of awareness of risks induced by disasters such as earthquakes, floods 

and drought. Economic losses kept increasing over the years due to reckless planning and 

development activities, especially in cities. Efficient regulations were in place to ensure safety in 

development projects, but their implementation needed tremendous improvement, he said. 

E. Magesh, Director General, C-DAC, explained the working of the indigenously developed 

electronic hardware systems for defence and strategic applications, processors and 

supercomputers. The 112 Emergency Response Support system (ERSS) was already active in 26 

States and union territories, and its implementation in other States would attain completion in the 

coming months, he said. 

A. Kalai Selvan, Director, C-DAC, dwelt on how the ERSS integrated emergency response centres 

in individual States, coordinating the approaches of the police forces, fire brigade and healthcare 

professionals. 

A 28-hour Hackathon was organised by NIT-T and Datanetiix for undergraduate students in 

connection with the conference. N. Kumaresan, Dean, Faculty Welfare, NIT-T, initated the 

Hackathon by reading out the problem statements to the 58 participating teams in the domains of 

App Development, Machine Learning, Data Science and IT/Web security. 
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SENIOR CARDIOLOGIST MOOTS CPR 
TRAINING FOR ALL 

thehindu.com/news/cities/Tiruchirapalli/senior-cardiologist-moots-cpr-training-for-

all/article66365620.ece, January 11, 2023 

The Cardiac Pulmonary Resuscitation (CPR) technique used to revive a heart in the event of 

cardiac arrest was demonstrated during the international conference on ‘Intelligent Solutions for 

Emergency Response and Disaster Management’ (ISERDM-2023) at the National Institute of 

Technology-Tiruchi (NIT-T) on Wednesday. 

The demonstration was conducted by Senthilkumar Nallusamy, Chief Cardiologist, Rana Hospital 

as part of ISERDM-2023, jointly organized by NIT-T and Centre for Development of Advanced 

Computing, Trivandrum (C-DAC). 

A mannequin was used for the demo, on which Dr. Nallusamy exerted pressure on the chest. The 

participants received hands-on training in CPR. The idea was to extend the knowledge at the 

community level. 

CPR is a lifesaving technique that’s useful in many emergencies, such as a heart attack or 

drowning, in which someone’s breathing or heartbeat has stopped. One should at least try to 

administer CPR than do nothing at all as the revival of a life hinges on it, Dr. Nallusamy said. 

He emphasised that every individual should be trained in the CPR technique, explaining that 

cardiac complications could happen to anyone all of a sudden. 

 

 

 

 

 

 

https://www.thehindu.com/news/cities/Tiruchirapalli/senior-cardiologist-moots-cpr-training-for-all/article66365620.ece
https://www.thehindu.com/news/cities/Tiruchirapalli/senior-cardiologist-moots-cpr-training-for-all/article66365620.ece
https://www.thehindu.com/news/cities/Tiruchirapalli/senior-cardiologist-moots-cpr-training-for-all/article66365620.ece
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திடீர ்  அட்டாக்….உடனடி  சிகிச ்றச  

என்ன?என் ஐடில்  டாக்டர ்  விளக்கம்…  

etamilnews.com/suddenly-attack/, by Senthil, January 12, 2023 

கதசிய வதோழில் நுட்பே் ேழேத்தில் ‘அெசர ேோல உதவி மை்றும் கபரிடர ்

கமலோண்றம’  என்ை தறலப்பில் நறடவபை்று ெரும் 3 நோள் சரெ்கதச 

ேருத்தரங்கில், திருசச்ி ரோணோ மருத்துெமறன   -தறலறம இருதய மருத்துெ 

நிபுணர ் டோே்டர ் வசந்தில்குமோர ் ேலந்து வேோண்டு,   மோரறடப்பு ஏை்பட்ட 

ஒருெருே்கு  அெசர உதவி / முதலுதவி எப்படி அளிப்பது என்பறத   வசயல் 

விளே்ேம் அளித்து ேோண்பித்தோர.் 

இதய அறடப்பு (மோரறடப்பு) ஏை்படட்ு மூசச்ுயின்றி இருே்கும் ஒருெரின் 

உயிறர சிபிஆர ் வதோழில் நுட்பம் (CPR) என்று மருத்துெ துறையில் 

அறழே்ேப்படும் முறைறய றேயோண்டு ேோப்போை்றுெது என்பது பை்றி 

விளே்கியும், வசயல் முறை வசய்தும்  ேோட்டிய. பின்னர்  டாக்டர் தசந்தில் 

குமார் கூறியதாவது:  சிபிஆர ் ஒரு உயிர ் ேோே்கும் வதோழில் நுட்பம் 

அறனத்து அெசர ேோலங்ேளிலும் உதவும். ஒருெருே்கு இதய அறடப்பு 

(மோரறடப்பு) ஏை்படட்ு மூசச்ு நின்ை நிறலயில் அெரது இதயத் தடிப்பு 

(அல்லது) சுெோசம் நின்று கபோயிருே்ேே் கூடிய நிறலயில், சிபிஆர ்

நுட்பத்றத வதரிந்தோகலோ அல்லது அறத 

https://etamilnews.com/suddenly-attack/
https://etamilnews.com/suddenly-attack/
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பயன்படுத்த பயந்து வேோண்டு சும்மோ இருப்பறத ேோட்டிலும் ஒரு முயை்சி 

வசய்து போரே்்ேலோம். முயை்சிப்பது என்பது சும்மோ இருப்பறதே் ேோட்டிலும் 

சிைந்தது.   அது ஒரு உயிறர ேோப்போை்ம் அரிய வசயலோகும். 

சிபிஆர ்என்பது மூறளே்கும் மை்றும் ஏறனய பகுதிேளுே்கும் ஆே்சிஜன் 

ேலந்த ரத்த ஓட்டத்றத ஏை்படுத்துெது, இதயம் நின்று விட்டோல் ஆே்சிஜன் 

ேலந்த ரத்த ஓட்டம் உடலின் எந்தப் பகுதிே்கும் கிறடே்ேோது. வநஞ்சுப் 

பகுதியில் அழுத்தம் (Compression) வேோடுே்கும் கபோது ரத்த ஒட்டத்றத 

ஏை்படுத்துெதோகும். 

இெ்ெோறு அெர ் கபசினோர.்  ேருத்தரங்கில் ேலந்து வேோண்டெரே்ளுே்கு 

வசயல் முறை விளே்ேம் வசய்து ேோட்டினோர.் போரற்ெயோளரே்ள் 

(தன்ஆரெ்லரே்ள்) எப்படி  இதறன வசய்ெது  என்பறத மருத்துெர ்

முன்னிறலயில் வசய்து ேோடட்ினர.் சிபிஆர ் நுட்பத்றத முதலுதவியோே 

அளிே்ேலோம். வசயை்றே சுெோசே் ேருவி இல்லோத கெறளயில் உடனடித ்
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தீரவ்ுே்கு உயிறர ேோப்பை்ைே் கூடிய உயரிய நுட்பம் இது, கமலும் அெசர 

உதவிே்கு அெசர ேோல எண்ேறள அறழே்ேலோம். அெசர ேோல 

ஆம்புலன்ஸ் ெரும் கநரம் ெறர ேோதத்ிரோமல் நோகம சிபிஆர ்நுட்பத்றத 

பயன்படுத்தி போதிே்ேப்பட்டெருே்கு உடனடி உதவி வசய்யலோம் என 

வதரிவித்தோர.் 
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தமிழ் நாட ்டில்  படிக்க  வரும்  தவளிமாநில  

மாணவர்கள்  தமிழ்  கை் க  பவண்டும்  ஒன்றிய  

அறமச ்சர ்  தர ்பமந்திர  பிரதான்  

etvbharat.com/tamil/tamil-nadu/state/trichy/other-states-students-coming-to-tamil-nadu-for-

education-should-learn-to-write-and-speak-tamil-union-minister-dharmendra-pradhan/tamil-

nadu20230122150829618618658, January 22, 2023 

 

தமிழ் நாட ்டில்  படிக்க  வரும்  தவளிமாநில  

மாணவர்கள்  தமிழ்  கை் க  பவண்டும் :  ஒன்றிய  

அறமச ்சர ்  தர ்பமந்திர  பிரதான்  
 

வெளி மோநிலத்திலிருந்து தமிழ்நோட்டிை்கு ேல்வி ேை்ே ெரும் மோணெரே்ள் 

தமிழ் வமோழிறய எழுதவும், கபசவும் ேை்றுே்வேோள்ள கெண்டும் என 

ஒன்றிய அறமசச்ர ்தரக்மந்திர பிரதோன் வதரிவித்தோர.் 

''வெளி மோநிலங்ேளில் இருந்து தமிழ்நோடு ெரும் மோணெரே்ள் தமிழ் எழுத, 

படிே்ே ேை்றுே்வேோள்ள கெண்டும்" 

https://www.etvbharat.com/tamil/tamil-nadu/state/trichy/other-states-students-coming-to-tamil-nadu-for-education-should-learn-to-write-and-speak-tamil-union-minister-dharmendra-pradhan/tamil-nadu20230122150829618618658
https://www.etvbharat.com/tamil/tamil-nadu/state/trichy/other-states-students-coming-to-tamil-nadu-for-education-should-learn-to-write-and-speak-tamil-union-minister-dharmendra-pradhan/tamil-nadu20230122150829618618658
https://www.etvbharat.com/tamil/tamil-nadu/state/trichy/other-states-students-coming-to-tamil-nadu-for-education-should-learn-to-write-and-speak-tamil-union-minister-dharmendra-pradhan/tamil-nadu20230122150829618618658
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திருசச்ி: கதசிய வதோழில்நுட்பே் ேழேத்தில் புதிதோே ேட்டப்பட்ட 

விரிவுறர கூட்டரங்கின் திைப்பு விழோ மை்றும் புதிய இறணப்புே் 

ேட்டடங்ேளுே்கு பூமி பூறஜ விழோ இன்று நடந்தது. அதில் விரிவுறரே் 

கூட்டரங்கின் கமல்தள விரிெோே்ேமோனது ₹14 கேோடி மதிப்பீட்டில் 

உருெோே்ேப்படட்ுள்ளது. இறணப்புே் ேட்டடங்ேள் ₹.64 கேோடி மதிப்பீட்டில் 

ேட்டப்படவுள்ளது. இந்நிேழ்சச்ியில் ஒன்றிய ேல்வி அறமசச்ர ்தரக்மந்திர 

பிரதோன் ேலந்து வேோண்டோர.் 

நிேழ்சச்ியில் கபசிய ஒன்றிய ேல்வி அறமசச்ர ் தரக்மந்திர பிரதோன், 

"புதிய ேல்விே் வேோள்றே ெடிெறமே்ேப்பட்ட பின்னர ்ேகரோனோ போதிப்பு, 

ரஷ்யோ - உே்றரன் கபோர ்ஆகியன உலே அளவில் செோலோே இருந்தது. 

இந்தச ் சூழலில் அதை்கு முன்னர ் ெடிெறமே்ேப்பட்ட புதிய 

ேல்விே்வேோள்றே அந்தச ் செோல்ேறள எதிரவ்ேோள்ளும் ெறேயில் 

அறமந்துள்ளது. 

தை்கபோறதய உலே சூழலில் மோணெரே்ள் புதிய செோல்ேறள சந்திே்ே 

கெண்டியுள்ளது. இங்கிலோந்றதே் ேட்டிலும் இருமடங்கு மே்ேள் வதோறே 

வேோண்டது, தமிழ்நோடு. தமிழ் வமோழி மிே அழேோன வமோழி. நோட்டின் 

பல்கெறு மோநிலங்ேளிலிருந்து இருந்து ெந்து திருசச்ி என்.ஐ.டி-யில் 

படிே்கும் மோணெரே்ள் அறனெரும் தமிழ் வமோழியில் கபச, படிே்ே, எழுத 

அெசியம் ேை்றுே் வேோள்ள கெண்டும். அது நம் எதிரே்ோலத்திை்கு வபரிய 

உதவியோே இருே்கும். 

உலே ஞோனத்றத ேை்றுே் வேோள்ெதை்கு திருே்குைள் அறனெருே்கும் 

ஏை்ைதோே இருே்கும். ேோசி தமிழ்ச ்சங்ே விழோவில் திருே்குைள் எனது தோய் 

வமோழியில் வமோழி வபயரத்்துே் வேோடுே்ேப்பட்டது. அதன் மூலம் 

திருே்குைளின் வபருறமேறள ேை்றுே்வேோண்கடன். கசே்ஸ்பியர ்

உள்ளிட்ட உலே அறிஞரே்ள் பலறரப் பை்றி படிே்கிகைோம். 

அெை்றைே் ேோட்டிலும் எதிரே்ோலத்திை்கும், மனித ெோழ்வுே்கும் 

கதறெயோன ஞோனம் திருே்குைளில் இருே்கிைது. மோணெரே்ள் புதிய 

ேண்டுபிடிப்புேறள ேண்டுபிடிே்ே கெண்டும். அது சரெ்கதச தரத்தில் 

அறமய கெண்டும். திருசச்ி கதசிய வதோழில்நுட்பே் ேழேத்தில் ஆரோய்சச்ி 

பூங்ேோ அறமப்பதை்கு மத்திய அரசு முழு ஒத்துறழப்பு ெழங்கும்" எனே் 

கூறினோர.் 
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UNION MINISTER DHARMENDRA PRADHAN 
PARTICIPATED IN THE TRICHY N. I .T .  
FUNCTION 

instanews.city/tamil-nadu/tiruchirappalli/thiruverumbur/union-minister-dharmendra-

pradhan-participated-in-the-trichy-nit-function-1192822, January 22, 2023 

 

திருசச்ி என்.ஐ.டி.யில் விரிெோே்ே தள ேட்டிடத்றத மத்திய மந்திரி 

தரக்மந்திர பிரதோன் திைந்து றெத்தோர.் 

திருசச்ி கதசிய வதோழில்நுட்பே் ேழேத்தில் புதிதோே ேடட்ப்பட்ட விரிவுறர 

கூட்டரங்கின் இரண்டோெது தளத்தின் திைப்பு விழோ இன்று நறடவபை்ைது. 

இந்த விழோவில் மத்திய ேல்வித்துறை, திைன் கமம்போடு துறை மந்திரி 

தரக்மந்திர பிரதோன் ேலந்து வேோண்டு திைந்து வதோடங்கி றெத்தோர.் 

அதன் வதோடரச்ச்ியோே கமலும் அெர ் உை்பதத்ிப் வபோறியியல், 

இயந்திரவியல் வபோறியியல், உகலோேவியல் மை்றும் வபோருடே்ள் 

https://www.instanews.city/tamil-nadu/tiruchirappalli/thiruverumbur/union-minister-dharmendra-pradhan-participated-in-the-trichy-nit-function-1192822
https://www.instanews.city/tamil-nadu/tiruchirappalli/thiruverumbur/union-minister-dharmendra-pradhan-participated-in-the-trichy-nit-function-1192822
https://www.instanews.city/tamil-nadu/tiruchirappalli/thiruverumbur/union-minister-dharmendra-pradhan-participated-in-the-trichy-nit-function-1192822
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வபோறியியல் ஆகிய துறைேளின் இறணப்புே் ேட்டிடங்ேளுே்கு அடிே்ேல் 

நோட்டி பூமி பூறஜயிலும் ேலந்து வேோண்டோர.் 

விரிவுறரே் கூட்டரங்கின் கமல்தள விரிெோே்ேமோனது ரூ. 14 கேோடி 

மதிப்பிலும் இறணப்புே் ேட்டிடங்ேள் ரூ. 64 கேோடி மதிப்பிலும் 

ஆனறெயோகும். 

இெ்விரு விழோே்ேளிலும் கதசிய வதோழில் நுட்பே் ேழே நிரெ்ோேே் குழுத ்

தறலெர ்போஸ்ேர ்பட் தறலறம ெகிே்ே, இயே்குனர ்முறனெர ்அகிலோ 

முன்னிறல ெகிதத்ோர.் 

விழோவில் மத்திய மந்திரி தரக்மந்திர பிரதோன் கபசுறேயில் கதசிய 

வதோழில்நுட்பே் ேழேத்தின் எண்ணை்ை சோதறனேறளயும், புதிய ேல்விே் 

வேோள்றேயின் சிைப்றபயும் அதறன நிறைகெை்றுெதில் நிறுெனத்தின் 

அை்பணிப்றபயும் கமை்கேோள் ேோடட்ினோர.் 

கமலும் அெர,் சரியோன பின்புலமை்ை ஆனோல் திைன்மிகு மோணெரே்ள், 

கதசிய அளவில் நடத்தப் படும் திைன் கதரவ்ுேறள எதிரவ்ேோள்ள பயிை்சி 

அளிே்கும் இே்றநட் குழுவின் சீரிய பணிேறளப் போரோடட்ினோர.் 

திருசச்ி என்.ஐ.டி.இயே்குனர ்அகிலோ கபசுறேயில், மோணெரே்ளின் தகுதி 

மை்றும் பண்புேறள உருெோே்குெதில் நிறுெனத்தின் பங்றேயும், LOGOS 

எனும் கிகரே்ேத்தில் இருந்து உருெோன ெோரத்்றதயின் வதோடரப்ிறனயும் 

எடுத்துே்ேோட்டினோர.் 

கமலும் அெர,் அறமசச்ேத்தின் வதோடரச்ச்ியோன ஆதரகெோடு 

நிறுெனத்தின் றெரவிழோ ஆண்டில் ஆரோய்சச்ிப் பூங்ேோ அறமே்கும் 

திட்டத்திறனயும், அரசின் கமே் இன் இந்தியோ திட்டத்தின் நீண்ட ேோல 

கநரம்றை தோே்ேம் பை்றியும் குறிப்பிட்டோர.் 
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 திருசச்ிஎன்.ஐ.டி.யில்ரூ.14 கேோடியில்ேட்டப்பட்ட 

விரிவுறரகூட்ட அரங்றேமத்தியஅறமசச்ரத்ரக்மந்திர 

பிரதோன்திைந்துறெத்தோர ்

Published on Sun Jan 22 2023 

 

 

 திருசச்ி: 

 

கலோகேோஸ்வதோடே்ேவிழோமை்றும்இறணப்புே்ேட்டிடங்ேளுே்குபூமிபூறஜகத

சிய வதோழில்நுட்பே்ேல்லூரிெளோேத்தில்நறடவபை்ைது. 

 

மத்திய ேல்வித்துறை, 

திைன்கமம்போடுமை்றும்வதோழில்முறனவுத்துறைஅறமசச்ரத்ரக்மந்திர 

பிரதோன், திருசச்ிகதசிய வதோழில்நுட்பே்ேழேத்தின்புதிதோே ேட்டப்படட் 

விரிவுறரே்கூட்டரங்கின்இரண்டோெதுதளத்றதஇன்றுதிைந்துவதோடங்கிறெ

த்தோர!் 
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அதன்வதோடரச்ச்ியோே கமலும்அெரஉ்ை்பத்திப்வபோறியியல், 

இயந்திரவியல்வபோறியியல், 

உகலோேவியல்மை்றும்வபோருடே்ள்வபோறியியல்ஆகிய 

துறைேளின்இறணப்புே்ேட்டிடங்ேளுே்குஅடிே்ேல்நோட்டிபூமிபூறஜயிலும்ே

லந்துவேோண்டோர.் 
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விரிவுறரே்கூடட்ரங்கின்கமல்தள விரிெோே்ேமோனதுரூ.14 

கேோடிமதிப்பிலும்இறணப்புே்ேட்டிடங்ேள்ரூபோய்64கேோடிமதிப்பிலும்ஆன

றெயோகும். 

 

 
 

 

இெ்விருவிழோே்ேளும்கதசிய வதோழில்நுட்பே்ேழே 

நிரெ்ோேே்குழுத்தறலெரப்ோஸ்ேரப்டத்றலறமெகிே்ே,இயே்குனரம்ுறனெர்

அகிலோமுன்னிறலயில்நறடவபை்ைதுஇந்த விழோவில்மத்திய 

அறமசச்ரக்பசுறேயில்,கதசிய வதோழில்நுடப்ே்ேழேத்தின்எண்ணை்ை 

சோதறனேறளயும், புதிய 

ேல்விே்வேோள்றேயின்சிைப்றபயும்அதறனநிறைகெை்றுெதில்நிறுெனத்தி

ன்அை்பணிப்றபயும்கமை்கேோள்ேோட்டினோர.் 
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கமலும்அெர,் சரியோன பின்புலமை்ை ஆனோல்திைன்மிகுமோணெரே்ள், கதசிய 

அளவில்நடத்தப்படும்திைன்கதரவ்ுேறளஎதிரவ்ேோள்ள 

பயிை்சிஅளிே்கும்IGNITTE குழுவின்சீரிய பணிேறளப்போரோட்டினோர.் 

 

 

 



 

64 
 

இயே்குனரக்பசுறேயில், 

மோணெரே்ளின்தகுதிமை்றும்பண்புேறளஉருெோே்குெதில்நிறுெனத்தின்பங்

றேயும்,LOGOS எனும்கிகரே்ேத்தில்இருந்துஉருெோன 

ெோரத்்றதயின்வதோடரப்ிறனயும்எடுத்துே்ேோட்டினோர.் 

 

லும்அெர,் அறமசச்ேத்தின்வதோடரச்ச்ியோன 

ஆதரகெோடுநிறுெனத்தின்றெரவிழோஆண்டில்ஆரோய்சச்ிப்பூங்ேோஅறமே்கு

ம்திட்டத்திறனயும், அரசின்கமே்இன்இந்தியோதிடட்த்தின்நீண்ட ேோல 

கநரம்றைதோே்ேம்பை்றியும்குறிப்பிட்டோர.் 
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UNION MINISTER DHARMENDRA PRADHAN 
INAUGURATES LOGOS, THE LECTURE HALL 
COMPLEX AT NIT TIRUCHIRAPPALLI,  TODAY  

orissadiary.com/union-minister-dharmendra-pradhan-inaugurates-logos-the-lecture-hall-

complex-at-nit-tiruchirappalli-today/amp/, By Odisha Diary bureau on January 22, 2023 

 

New Delhi: Union Minister Dharmendra Pradhan inaugurated LOGOS, the Lecture Hall Complex 

at NIT Tiruchirappalli, today. 

Addressing the media, Pradhan said I want to Congratulate students and faculty on the 

inauguration of #LOGOS, the Lecture Hall Complex at NIT Tiruchirappalli. I am confident that 

our #YuvaShakti studying here will draw inspiration from the great Thiruvalluvar, 

take @ReachNITT’s legacy forward & commit to nation-building. 

Besides, NIT Tiruchirappalli is an institute with a national character. Rooted in local culture and 

with a research-centric approach, @ReachNITT must aim to provide solutions that are not only 

local, but also global, said Pradhan. 

NITT students will be the torchbearers of humanity in the 21st century, he added. 

 

https://orissadiary.com/union-minister-dharmendra-pradhan-inaugurates-logos-the-lecture-hall-complex-at-nit-tiruchirappalli-today/amp/
https://orissadiary.com/union-minister-dharmendra-pradhan-inaugurates-logos-the-lecture-hall-complex-at-nit-tiruchirappalli-today/amp/
https://orissadiary.com/author/rashmirp/amp/
https://twitter.com/hashtag/LOGOS?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/YuvaShakti?src=hashtag_click
https://twitter.com/ReachNITT
https://twitter.com/ReachNITT
https://orissadiary.com/union-minister-dharmendra-pradhan-inaugurates-logos-the-lecture-hall-complex-at-nit-tiruchirappalli-today/amp/
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INDIA NEWS |  UNION MINISTER 
DHARMENDRA PRADHAN INAUGURATES 
LECTURE HALL COMPLEX AT NIT TRICHY  

latestly.com/agency-news/india-news-union-minister-dharmendra-pradhan-inaugurates-

lecture-hall-complex-at-nit-trichy-4745213.html/amp 

Union Minister for Education, Skill Development and Entrepreneurship, Dharmendra Pradhan 

inaugurated the LOGOS Lecture Hall Complex (II Floor) and participated in Bhoomi Pooja of the 

Annexe Buildings for the Departments of Production Engineering, Mechanical Engineering, and 

Metallurgical and Materials in National Institute of Technology of Tiruchirapalli on Sunday.                                       

ANI Jan 22, 2023 09:30 PM IST 

 

 

Union Minister Dharmendra Pradhan (Photo/Twitter@dpradhanbjp) 

 

Trichy (Tamil Nadu) [India], January 22 (ANI): Union Minister for Education, Skill Development 

and Entrepreneurship Dharmendra Pradhan inaugurated the LOGOS Lecture Hall Complex (II 

Floor), and also performed 'Bhoomi Pooja' of the Annexe Buildings for the Departments of 

Production Engineering, Mechanical Engineering, and Metallurgical and Materials at the National 

Institute of Technology of Tiruchirapalli. 

https://www.latestly.com/agency-news/india-news-union-minister-dharmendra-pradhan-inaugurates-lecture-hall-complex-at-nit-trichy-4745213.html/amp
https://www.latestly.com/agency-news/india-news-union-minister-dharmendra-pradhan-inaugurates-lecture-hall-complex-at-nit-trichy-4745213.html/amp
https://www.latestly.com/author/ani
https://www.latestly.com/agency-news/india-news-union-minister-dharmendra-pradhan-inaugurates-lecture-hall-complex-at-nit-trichy-4745213.html/amp
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Bhaskar Bhat, Chairperson of the Board of Governors of the Institute and Aghila, Director, NIT 

Tiruchirappalli was also present.  

He said that in NIT, fifty per cent of students belong to this state and the rest fifty per cent of 

students are supposed to come from out of state. 

"I have appealed to the students of NIT to take the Tamil language as an elective course because 

of this four years study period in NIT. The Tamil language will be the master of A great language 

which is the oldest language of the civilisation that Prime Minister Narendra Modi recently 

announced in Kasi Tamil Sangamam," he added. 

Pradhan said that in future, not only, NIT will produce scientists, technocrats, and engineers, but 

also with the inspiration of Thiruvalluvar, this grand institute will create global citizens which is 

the recommendation of NEP. (ANI) 
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UNION MINISTER DHARMENDRA PRADHAN 
INAUGURATES LECTURE HALL COMPLEX AT 
NIT TRICHY 

theprint.in/india/union-minister-dharmendra-pradhan-inaugurates-lecture-hall-complex-at-

nit-trichy/1329333/, January 22, 2023 

Trichy (Tamil Nadu) [India], January 22 (ANI): Union Minister for Education, Skill Development 

and Entrepreneurship Dharmendra Pradhan inaugurated the LOGOS Lecture Hall Complex (II 

Floor), and also performed ‘Bhoomi Pooja’ of the Annexe Buildings for the Departments of 

Production Engineering, Mechanical Engineering, and Metallurgical and Materials at the National 

Institute of Technology of Tiruchirapalli. 

Bhaskar Bhat, Chairperson of the Board of Governors of the Institute and Aghila, Director, NIT 

Tiruchirappalli was also present. 

Speaking to reporters Union Minister said, “Tiruchirappalli NIT is a very prestigious and old 

institution of our country. Lots of industry leaders came out of this institution with the unique 

character of Tiruchirappalli NIT. They not only produce and create engineers, but they also create 

visionary leaders.” 

He said that in NIT, fifty per cent of students belong to this state and the rest fifty per cent of 

students are supposed to come from out of state. 

“I have appealed to the students of NIT to take the Tamil language as an elective course because 

of this four years study period in NIT. The Tamil language will be the master of A great language 

which is the oldest language of the civilisation that Prime Minister Narendra Modi recently 

announced in Kasi Tamil Sangamam,” he added. 

Pradhan said that in future, not only, NIT will produce scientists, technocrats, and engineers, but 

also with the inspiration of Thiruvalluvar, this grand institute will create global citizens which is 

the recommendation of NEP. (ANI) 

 

 

 

https://theprint.in/india/union-minister-dharmendra-pradhan-inaugurates-lecture-hall-complex-at-nit-trichy/1329333/
https://theprint.in/india/union-minister-dharmendra-pradhan-inaugurates-lecture-hall-complex-at-nit-trichy/1329333/
https://theprint.in/india/union-minister-dharmendra-pradhan-inaugurates-lecture-hall-complex-at-nit-trichy/1329333/
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NATIONAL DIGITAL UNIVERSITY WILL SCALE 
UP HIGHER EDUCATION GROSS ENROLMENT 
RATIO: DHARMENDRA PRADHAN 

thehindu.com/news/national/tamil-nadu/national-digital-university-will-scale-up-higher-

education-gross-enrolment-ratio-dharmendra-pradhan-tiruchi/article66419743.ece/amp/ 

January 22, 2023 03:59 pm | Updated 04:55 pm IST – TIRUCHI 

Mr. Dharmendra Pradhan was in Tiruchi to inaugurate buildings at the National Institute of 

Technology - Tiruchi 

The Hindu Bureau 

 

Union Education Minister Dharmendra Pradhan performing Bhoomi Pooja for the construction of new buildings in 

National Institute of Technology- Tiruchi, on January 22, 2023 | Photo Credit: Special Arrangement 

Launch of National Digital University later this year will pave way for scaling up Gross Enrolment 

Ratio (GER) in higher education significantly from the present level of 27 percent, Dharmendra 

Pradhan, Union Minister for Education, Skill Development and Entrepreneurship, said on Sunday. 

A thrust on online education, collaboration amongst existing institutions and start of new ones are 

the other ways to attain the intended target of 50 percent GER, the Minister told mediapersons. 

https://www.thehindu.com/news/national/tamil-nadu/national-digital-university-will-scale-up-higher-education-gross-enrolment-ratio-dharmendra-pradhan-tiruchi/article66419743.ece/amp/
https://www.thehindu.com/news/national/tamil-nadu/national-digital-university-will-scale-up-higher-education-gross-enrolment-ratio-dharmendra-pradhan-tiruchi/article66419743.ece/amp/
https://www.thehindu.com/profile/author/The-Hindu-Bureau-14355/
https://www.thehindu.com/news/national/tamil-nadu/national-digital-university-will-scale-up-higher-education-gross-enrolment-ratio-dharmendra-pradhan-tiruchi/article66419743.ece/amp/
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Mr. Dharmendra Pradhan, who was here to inaugurate the second floor of LOGOS Lecture Hall 

Complex and Annexe buildings at the National Institute of Technology - Tiruchi, advocated 

collaboration amongst top-level higher education institutions such as NITs, IITs and IIMs for 

innovations and research activities benefitting the people. 

On the impending entry of select foreign universities to India, the Minister said the initiative was 

meant to provide a cost-effective alternative for a section of learners who pursue higher education 

in foreign universities without any certainty of the standing of the institutions. 

The University Grants Commission has, while specifying guidelines for four-year UG programme 

in science and humanities, retained the option for higher educational institutions to follow the 

three-year UG pattern, factoring in the duration required to transition to the new system in 

accordance with National Education Policy 2020, the Minister said. 

Commending the NIT-T for implementing NEP, the Minister assured support for the Institute’s 

plan to set up a Research Park next year to coincide with its Diamond Jubilee. Urging students to 

take up entrepreneurship, the Minister said research should be oriented towards the community. 

Mr. Pradhan appreciated IGNITTE, the teaching club of NIT Tiruchi, for identifying students from 

underprivileged backgrounds and training them to face the toughest entrance examinations in the 

country. 

The Minister later performed the Bhoomi Puja for the Annexe Buildings to the Departments of 

Production, Mechanical, Metallurgical & Materials Engineering, in the presence of Bhaskar Bhat, 

Chairman, Board of Governors, NIT Tiruchi, and G. Aghila, Director, NIT Tiruchirappalli. The 

construction of these buildings is estimated to cost ₹68 crore. 

The second floor of the Lecture Hall Complex he inaugurated on the occasion was constructed at 

a cost ₹14 crore. 
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THIRUKKURAL CONTAINS WISDOM FOR 
ALL:  UNION MINISTER FOR EDUCATION 

newindianexpress.com/states/tamil-nadu/2023/jan/23/thirukkural-contains-wisdom-for-

allunion-minister-for-education-2540526.html 

Home States Tamil Nadu 

Thiruvalluvar’s Thirukkural, which was written several centuries ago, contains wisdom for the 

whole of humanity, said Union Minister for Education Dharmendra Pradhan here on Sunday. 

Published: 23rd January 2023 05:38 AM  |   Last Updated: 23rd January 2023 05:38 AM|   

 

Union Minister of Education Dharmendra Pradhan inaugurating a new lecture hall complex at National Institute of 

Technology (NIT) in Tiruchy on Sunday | Express 

TIRUCHY:  Thiruvalluvar’s Thirukkural, which was written several centuries ago, contains 

wisdom for the whole of humanity, said Union Minister for Education Dharmendra Pradhan here 

on Sunday. 

Inaugurating LOGOS, a new lecture hall complex at National Institute of Technology (NIT) here, 

the minister further pointed to how Prime Minister Narendra Modi praised Tamil language at Kashi 

Tamil Sangamam last year. 

https://www.newindianexpress.com/states/tamil-nadu/2023/jan/23/thirukkural-contains-wisdom-for-allunion-minister-for-education-2540526.html
https://www.newindianexpress.com/states/tamil-nadu/2023/jan/23/thirukkural-contains-wisdom-for-allunion-minister-for-education-2540526.html
https://www.newindianexpress.com/
https://www.newindianexpress.com/states
https://www.newindianexpress.com/states/tamil-nadu
https://www.newindianexpress.com/states/tamil-nadu/2023/jan/23/thirukkural-contains-wisdom-for-allunion-minister-for-education-2540526.html
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As part of the National Education Policy (NEP), Tamil is being taught at NIT, he then said, and 

urged students, particularly those from other states, to make use of the opportunity to learn the 

language. 

He also commended NITT for its training in the field of engineering and technology, saying it has 

done an immense job in producing visionary leaders. Bhaskar Bhat, Chairman, Board of 

Governors, NITT, and institution Director G Aghila were present. 
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     From The Deccan Chronicle                            From The Hindu 
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UNION MINISTER DHARMENDRA PRADHAN 
INAUGURATES LECTURE HALL COMPLEX AT 
NIT TRICHY 
aninews.in/news/national/general-news/union-minister-dharmendra-pradhan-inaugurates-

lecture-hall-complex-at-nit-trichy20230122211838/, ANI | Updated: Jan 22, 2023 21:17 IST 

Trichy (Tamil Nadu) [India], January 22 (ANI): Union Minister for Education, Skill Development 

and Entrepreneurship Dharmendra Pradhan inaugurated the LOGOS Lecture Hall Complex (II 

Floor), and also performed 'Bhoomi Pooja' of the Annexe Buildings for the Departments of 

Production Engineering, Mechanical Engineering, and Metallurgical and Materials at the National 

Institute of Technology of Tiruchirapalli. 

Bhaskar Bhat, Chairperson of the Board of Governors of the Institute and Aghila, Director, NIT 

Tiruchirappalli was also present. 

Speaking to reporters Union Minister said, "Tiruchirappalli NIT is a very prestigious and old 

institution of our country. Lots of industry leaders came out of this institution with the unique 

character of Tiruchirappalli NIT. They not only produce and create engineers, but they also create 

visionary leaders." 

He said that in NIT, fifty per cent of students belong to this state and the rest fifty per cent of 

students are supposed to come from out of state. 

"I have appealed to the students of NIT to take the Tamil language as an elective course because 

of this four years study period in NIT. The Tamil language will be the master of A great language 

which is the oldest language of the civilisation that Prime Minister Narendra Modi recently 

announced in Kasi Tamil Sangamam," he added. 

Pradhan said that in future, not only, NIT will produce scientists, technocrats, and engineers, but 

also with the inspiration of Thiruvalluvar, this grand institute will create global citizens which is 

the recommendation of NEP. (ANI) 

 

 

 

 

https://www.aninews.in/news/national/general-news/union-minister-dharmendra-pradhan-inaugurates-lecture-hall-complex-at-nit-trichy20230122211838/
https://www.aninews.in/news/national/general-news/union-minister-dharmendra-pradhan-inaugurates-lecture-hall-complex-at-nit-trichy20230122211838/
https://www.aninews.in/topic/mechanical-engineering
https://www.aninews.in/topic/metallurgical
https://www.aninews.in/topic/national-institute-of-technology-of-tiruchirapalli
https://www.aninews.in/topic/national-institute-of-technology-of-tiruchirapalli
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AT NIT TIRUCHIRAPPALLI  50% OF STUDENTS 
BELONG TO THE STATE,  REST COME FROM 
OUTSIDE, SAYS DHARMENDRA PRADHAN  

Written by FE Education, January 23, 2023 12:06:33 pm financialexpress.com/education-

2/at-nit-tiruchirappalli-50-of-students-belong-to-the-state-rest-come-from-outside-says-

dharmendra-pradhan/2957098/ 

 

Union Minister for Education, Skill Development and Entrepreneurship Dharmendra Pradhan said 

that the National Institute of Technology in Tiruchirappalli, Tamil Nadu, has 50% students from 

the state while the rest come from outside. 

Speaking at the inaugural ceremony of LOGOS Lecture Hall Complex at NIT Tiruchirapalli, the 

minister said that the institute is among the oldest in the country. “It has not only produced 

engineers, but also created visionary leaders,” he added. 

The minister further appealed to the students of NIT to take the Tamil language as an elective 

course during their study. 

“Tamil will be the master of a great language which is the oldest language of the civilisation that 

Prime Minister Narendra Modi recently announced in Kasi Tamil Sangamam,” he said. 

Pradhan future added that NIT, not only, will produce scientists, technocrats, and engineers, but 

also create global citizens which is the recommendation of the National Education Policy (NEP). 

https://www.financialexpress.com/author/fe-education/
https://www.financialexpress.com/education-2/at-nit-tiruchirappalli-50-of-students-belong-to-the-state-rest-come-from-outside-says-dharmendra-pradhan/2957098/
https://www.financialexpress.com/education-2/at-nit-tiruchirappalli-50-of-students-belong-to-the-state-rest-come-from-outside-says-dharmendra-pradhan/2957098/
https://www.financialexpress.com/education-2/at-nit-tiruchirappalli-50-of-students-belong-to-the-state-rest-come-from-outside-says-dharmendra-pradhan/2957098/
https://www.financialexpress.com/education-2/
https://www.financialexpress.com/education-2/
https://www.financialexpress.com/about/narendra-modi/
https://www.financialexpress.com/education-2/at-nit-tiruchirappalli-50-of-students-belong-to-the-state-rest-come-from-outside-says-dharmendra-pradhan/2957098/
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திருசச்ிஎன்.ஐ.டிகுடியரசுதின 

விழோவில்இயே்குனரஅ்கிலோகதசிய வேோடிஏை்றினோர ்

Published on Thu Jan 26 2023, INewsTamil 

 

திருசச்ி: 

 

திருசச்ிகதசிய வதோழில்நுட்ப நிறுெனத்தில்74ெதுகுடியரசுதின 

விழோஇயே்குநரஅ்கிலோதறலறமயில்நறடவபை்ைது. 

 

கநஷனல்இன்ஸ்டிடியூட்ஆஃப்வடே்னோலஜி(என்ஐடி) 

திருசச்ிரோப்பள்ளியில்இந்தியோவின்74ெதுகுடியரசுதினத்றதஇயே்குநரட்ோ

ே்டரஜ்ிஅகிலோகதசியே்வேோடிஏை்றிறெத்துவேோண்டோடினோர.் 
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அத்துடன்2024 இல்நிறுெனத்தின்ெரவிருே்கும்றெர 

விழோவேோண்டோடட்ங்ேறளயும், G20  

நோடுேளில்இந்தியோவின்பங்குகுறித்தும்இயே்குனரவ்ிெோதித்தோர.் 

உள்ளடே்கிய, லட்சியமோன, தீரே்்ேமோன மை்றும்வசயல்சோரந்்த. 

டிஜிட்டல்யுேத்தில்வெை்றிவபை 

மோணெரே்ள்தங்ேள்திைறமேறளகமம்படுத்திே்வேோள்ளுமோறுஅெரெ்லி

யுறுத்தினோர.்நிறுெனத்தின்உறுப்பினரே்ளின்பங்ேளிப்றபஒப்புே்வேோண்

டோர.் 

 

 

 

என்.சி.சிகேடடே்ள்துப்போே்கிப்பயிை்சிறயநிேழ்த்தினர,் 

அறதத்வதோடரந்்துகுழந்றதேள்கிளப், மோணெரே்ள்மை்றும்ெளோே சமூே 

உறுப்பினரே்ளோல்ஏை்போடுவசய்யப்பட்ட 

கதசபே்திபோடல்ேள்மை்றும்ேலோசச்ோர 

நிேழ்சச்ிேள்.நிேழ்சச்ிேள்போரற்ெயோளரே்றளேெரந்்தன. 
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போதுேோப்புஅதிேோரிமுருேன்மை்றும்என்சிசிஅதிேோரிகமோேன்ஆகிகயோரத்

றலறமயில்அணிெகுப்புநறடவபை்ைது. 
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                 DHINAMANI 
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EDUCATIONAL INSTITUTIONS FELICITATE 
FACULTY, STUDENTS FOR PERFORMANCE 
IN NATION-BUILDING ACTIVITIES 
thehindu.com/news/cities/Tiruchirapalli/educational-institutions-felicitate-faculty-students-for-

performance-in-nation-building-activities/article66436496.ece, January 26, 2023 

January 26, 2023 07:29 pm | Updated 07:29 pm IST 

The Hindu Bureau 

TIRUCHI Educational institutions celebrated Republic Day by honouring faculty and students 

who had performed well in nation-building activities, and delivery of talks with messages of 

patriotism. 

At Bharathidasan University, Vice-Chancellor M. Selvam, unfurled the national flag, and 

honoured NSS volunteers who had taken part in the 26th National Youth Festival at Dharwad. 

Tamil Nadu Dr. J. Jayalalithaa Fisheries University, Nagapattinam, celebrated the 74th Republic 

Day by honouring faculty and support staff in recognition of their services. 

Vice-Chancellor G. Sugumar unfurled the national flag and delivered a talk on sacrifices by social 

reformers for securing the country’s Independence. He urged students to derive utility of the Naan 

Mudalvan platform for sharpening skills and contributing to nation-building. At the university’s 

College of Fisheries Engineering at Nagapattinam, Mohammad Tanveer, Dean In-Charge unfurled 

the national flag. 

A talk on importance of the sovereign republic was delivered by Director of National Institute of 

Technology - Puducherry, by the Institute Director K. Sankaranarayanasamy. A guard of honour 

was presented to him by a contingent of National Cadet Corps. 

At National Institute of Technology - Tiruchi (NIT-T), Director G. Aghila spoke of India’s 

standing in the global arena, and on the role of higher educational institutions for the country’s 

upliftment. 

NCC cadets performed a rifle drill. It was followed by rendering of patriotic songs and cultural 

performances by the Children’s club, students and campus community members. 

 

 

 

https://www.thehindu.com/news/cities/Tiruchirapalli/educational-institutions-felicitate-faculty-students-for-performance-in-nation-building-activities/article66436496.ece
https://www.thehindu.com/news/cities/Tiruchirapalli/educational-institutions-felicitate-faculty-students-for-performance-in-nation-building-activities/article66436496.ece
https://www.thehindu.com/profile/author/The-Hindu-Bureau-14355/
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