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NIT Tiruchirappalli Students, Faculty and Staff members extend their support on the doorstep of victim in
a rural villages
NIT Tiruchirappalli students extended their support to victims of GAJA CYCLONE in Delta region one step in
advance went to door step of every house in two villages named Vettanviduthi and Surakkadu located near
Alangudi of pudukkottai district.
A student from the team said we have collected the relief materials with the support of our students,
faculty and staff to serve 400 families in a rural village which have not received any support. With the
guidance from news reporter came to know two villages near alangudi of pudukkottai district have not
received any support as there is no bus facility to it.
Over night we packed 400 pockets of relief material containing candle, match box, biscuit, rusk, moisquito
coil, brush, toothpaste, atta powder and water bottle. During discuss about the distribution we want to
ensure how to reach every needy in a village because during distribution in street mostly old age people
and people stay at the end of the Street will not receive any due to heavy rush. Then we came up with an
idea to reach every family on thier door step so along with the relief truck we went in bikes so even in
unaccesible spot bike can be useful. Friends from pudukkottai with two police man join us for distribution.
Surprisingly after reaching the village the yongster in the village got impressed with our idea and join
us for distribution ensuring everyone is getting benefitted. So we alljoin together split ourself into
group with one local volunteer in every group for guidance.
We received warm welcome from every family and they ensured we are comfortable through the process. At the
end of the day we return to college with heart full of happiness on serving every family in those two
villages. And he also added tomorrow we are planning to distribute 200 torch light and some relief material
in a village at pattukottai and on Friday again one more set of relief material to serve 500 family in
thier doorstep in a rural village at thiruthurai poondi is on progress.

Tamil Version:
கஜா புயலில் பாதிக்கப் பட்டவர்க்கு வீடு வீடாக சென்று நிவாரண சபாருட்கள் வழங் கிய மாணவர்கள்
தேசிய சோழில் நுட்ப கல் லூரி NIT Tiruchirappalli மாணவர்கள் புதுக்தகாட்டட மாவட்டம் ஆலங் குடி
அருகாடமயில் உள் ள சவட்டன்விடுதி மற் றும் சுற் றகடு பகுதிடய தெர்ே்ே 400 குடும் பங் களுக்கு கல் லூரி
மாணவர்கள் மற் றும் அந்ே பகுதி இடளஞர்கள் உேவிதயாடு அடனவருக்கும் நிவாரண சபாருள்
சென்றடடய
தவண்டும்
என்பேர்கா
வீடு
வீடாகசென்று
நிவாரண
சபாருள்
வழங் கினார்.
இடே பற் றி மாணவர் ஒருவர் குறியாடுவது நாங் கள் அடனவரும் மாணவர்கள் ஆசிரியர்கள் மற் றும்
அலுவலர்களிடம் உேவிதயாடு பிஸ்கட், ரஸ்க், தபஸ்ட், brush, godumai மாவு சமழுகு பே்தி தீப் சபட்டி
ேண்ணீர ் பாட்டில் தபான்ற சபாருட்கடள வாங் கிதனாம் எங் களது தநாக்கம் 400 குடும் பங் கள் பயன் சபற
டவப் பது ஆடகயால் அடணே்து சபாருட்களும் மாணவர்கள் துடணதயாடு tani taniyaga டபகளில்
நிரப் பதனாம் பின் னர் அடே எப் படி மக்களிடம் தெர்ப்பது என்று ஆதலாசிே்ே தபாது ஒரு மே்திய இடே்தில்
டவே்து விநிதயாகம் செய் ோல் முந்திக்சகாள் பவர்களுக்கு மட்டும் ோன் கிடடக்கும் வயது முதிந்ே
ேம் பதியினர் மற் றும் ஊரின் இறுதியில் இருப் பவர்களுக்கு கிடடக்காது என்படே உணர்தோம் எனதவ
அடே டபயில் டவே்து வீடாக சென்று சகாடுக்க முடிவு செய் தோம் . அேனால் பே்திரிக்டக நண்பர்கடள
சோடர்புசகாண்டு கள நிலவரே்டே அறிந்து சகாண்டு ஊர் இடளஞர்களின் உேவிதயாடு சவவ் தவறு
குழுக்களாக பிரிந்து ஒவ் சவாரு வீடாக சென்று சபாருட்கடள வழங் கிதனாம் ெற் று சிரமமாக இருந்ோலும்
நாங் கள் வாங் கிய அடணே்து சபாருளும் ெரியான மக்கடள சென்றடடந்ேது என்ற மன நிடறதவாடு
கல் லூரி திரும் புகிதறாம் என்றார் அதோடு பட்டுக்தகாட்டட அருகாடமயில் உள் ள கிராமே்திற் கு 200
தபட்டரி டலட் இன்று அனுப் புகிதறாம் அடுே்ேகட்ட நிவாரண சபாருட்கள் சுமார் 500 குடும் பலுக்கு உேவ
நாடள காடல புறப் படுகிதறாம் என்றார்.
Photo Details:
Students of NIT Tiruchirappalli distributing the relief materials at their doorsteps of victim in
Vettanviduthi and Surakkadu villages located near Alangudi
For more details contact:
Mr Dinesh,Student council of NIT-T, M.No 9865138376

