
      

 

 

 

 

 

 

 

பெருமையும்  தனித்தன்மையும் வாய்ந்த சிறப்பு அன்மையர் 2018 ஆண்டுக்காை 

விருமதப் பெறும் 15 சிறப்பு அன்மையர்கமை  ஸ்ரீ அருண ாதயம் அறக்கட்டமை 

ணதர்ந்பதடுத்து பவளியிட்டுள்ைது.  

 

க ொளத்தூர், கென்னை, இந்தியொ - மே 3, 2018: 

 

இந்த ஆண்டுக் ொை சிறப்பு அன்னையர் விருது கெறத் மதர்வொைவர் ளின் ெட்டியனை 

கெருனேமயொடு அறிவித்திருக்கிறது ஸ்ரீ அரும ொதயம் அறக் ட்டனள. இதில் மதர்வொை 

அன்னையர் ள் சிறப்புக்குழந்னத னளப் கெற்று அவர் னள நன்றொ ப் ெரொேரிப்ெவர் ள். 

கிட்டத்தட்ட 100 விண் ப்ெங் ள் கதன் இந்தியொ  முழுவதிலும் இருந்து கெறப்ெட்டது. 

ெமுதொயத்தில் முக்கியப் கெொறுப்புக் னள வகிக்கும் ெொன்மறொரொல் அனவ ெரிசீலிக் ப்ெட்டு 

கீழ்க் ண்ட  ெதினைந்து மெர் கதர்ந்கதடுக் ப்ெட்டைர். 

 

சிறப்புக்குழந்னத னள கெற்கறடுத்த  அன்னையர் அந்த ெமூ த்துக்கும் வீட்டுக்கும் ஆற்றும் 
ெங்கினையும் அவர் ளது ேதிப்னெயும் உயர்த்தும் கெொருட்டு கென்ற ஆண்டு இந்த விருது முதல் 

முதலில் அறிவிக் ப்ெட்டது . சிறப்புக்குழந்னத ளுக்கு நல்ை வழி ொட்டியொ  அவர் ளது 

வொழ்க்ன னய அர்த்தமுள்ளதொ  ஆக்கும் திறனேயும் தகுதியும் உள்ள அன்னையனரக்  ண்டறிவமத 

இதன் மநொக் ம் . அந்த அன்னையர் ெமூ த்துக்கு ஒரு முன் ேொதிரியொ  இருக்கிறொர் ள்.  

அவர் னள ஊக்குவிக்கும் கெொருட்டு இந்த விருது அத்தன ய அன்னையர்க்கு வழங் ப்ெடுகிறது.  

 

2018ஆம் ஆண்டின் விருது கெறுெவர் ள்: 

 

1. அனுராதா ணக - லீைொவின் (20 வயது )தொய், கென்னை. 

2. பெயாரா - இம்ரொன் (20 வயது), ஜேொலியொ (18 வயது) இவர் ளின் தொய், கென்னை. 

3. கமைச் பெல்வி - வெந்த குேொரின் (17 வயது )தொய்,  டலூர். 

4. கைைா வி -  ம ொகுலின் (32 வயது) தொய், கென்னை. 

5. கன்னி பெல்வி ஜி -  இெக்கி முத்து (22 வயது) ேற்றும்  மே ைொவின் (18 வயது) தொய், 



கென்னை. 

6. கிருஷ்  ணவணி  ஜி - ம ொகுை கிருஷ் ன் (37 வயது )ேற்றும்  லிம ஷ் ெர்ேொ (31 வயது)  

இவர் ளின் தொய், கென்னை. 

7. ைலிதா ணதவி சிம்ை கூர்த்தி  -ெரத் குேொரின் (22 வயது )தொய், ஓங்ம ொல் ஆந்திரப் பிரமதெம் 

8. மீரா ொை ெந்தர் - கிருஷ் ொவின் (41 வயது) தொய், கென்னை 

9. முருணகஸ்வரி டி - திவ்யொவின் (23 வயது )தொய், ேதுனர 

10. பிணரைாவதி ொய் - மே ைொவின் (37 வயது) தொய், கும்ெம ொ ம். 

11. பெந்தமிழ் பெல்வி - திமைஷ் (28 வயது) ெொலு (25 வயது) இவர் ளின் தொய் கென்னை. 

12. ொரதா ணதவி -  ம ஷ் குேொரின்  ( வயது 31) தொய், கென்னை. 

13. உஷாராணி - ெண்மு ப்பிரியொ (வயது 23) ெத்ேப் பிரியொ (வயது 20) இவர் ளின் தொய், 

கென்னை 

14. ணவத வல்லி வி - சுமரஷ் (31 வயது),  ஸ்தூரி (30 வயது) ேற்றும் பிர ொஷ் (29 வயது) 

இவர் ளின் தொய், கென்னை. 

15. விஷாலி பகம்மிபெட்டி - ேல்லி ொ (வயது14 ) ேதுலி ொ (வயது 8) இவர் ளின் தொய், 

வொரொங் ல் கதலுங் ொைொ 

 

கவற்றி கெற்றவர் ளுக்கு 13.5.2018 அன்னையர் திைத்தன்று கென்னையில் நனடகெற இருக்கும் 

விழொவில் விருது வழங் ப்ெட உள்ளது. அந்த விழொவில் ஸ்ரீ அரும ொதயம் அறக் ட்டனளயின் 

நீண்ட நொள் நன்ம ொனடயொளர் ள் கீழ்க் ண்ட ெட்டியலில் உள்ள கெொருட் னள கவற்றி 

கெற்றவர் ளுக்கு வழங்கி ேரியொனத கெய்வொர் ள்.  

 

(1) சிறப்பு நற் ெொன்றிதழ் ேற்றும் ம ொப்னெ 

(2) ரூ 15,000 ெ  முடிப்பு 

(3) ெரிசுப் கெட்டி  

(4) ஸ்ரீ அரும ொதயம் வழங்கும் சிறப்புக்குழந்னத ளுக்குத் மதனவயொை உதவி னள வொழ் நொள் 

முழுவதும் இைவெேொ ப் கெற உதவும் ஒரு ெொஸ் . 

 

ஆகியனவ வழங் ப்ெட உள்ளை. 

 

இந்த விருதின் மநொக் ம் இந்தியொ முழுவதும் உள்ள சிறப்புக்குழந்னத னள ஈன்ற அன்னையர்க்கு 

நம்பிக்ன யும், தங் ள் சிறப்புக்குழந்னத ளின் மேல் எந்த எதிர்ெொர்ப்பும் இல்ைொத அன்னெயும் 

 வனிப்னெயும் வழங்கி நல்ை குடும்ெ சூழ்நினைனயயும் அவர் ளுக்கு  அளிக்  அன்னையனர 

ஊக் ப்ெடுத்துவமத ஆகும்.  



 

ஸ்ரீ அரும ொதயம் வழங்கும் சிறப்பு அன்னையர் விருதினைக் குறித்து: 

 

ஸ்ரீ அரும ொதயம் அறக் ட்டனள வழங்கும் இந்த விருது தனித்தன்னே உனடயது ேட்டுேல்ை 
இந்தியொவில் சிறப்புக் குழந்னத னளயும் அவர் ளது அன்னையனரயும் க ௌரவிக்கும் விருது 

அறிவிக் ப்ெடுவதும் இதுமவ முதல் முனற.  

 

இந்த விருதினைக் குறித்த முதல் சிந்தனை  2016 ஆண்டில் மதொன்றிய மெொது 

,சிறப்புக்குழந்னத ள் அவர் ளதுகுடும்ெங் ள்  குறித்த ெமூ த்தின்  ண்ம ொட்டத்னதயும் 

 ருத்னதயும் ேொற்ற மவண்டும் என்ெமத குறிக்ம ொளொ  இருந்தது.   கெொதுவொ மவ இத்தன ய 

குழந்னத ளும் அவர் ளின் குடும்ெத்தொரும் ெமூ த்தொல் ஒதுக்கி னவக் ப்ெடுகிறொர் ள் அல்ைது 

மவறு ெடுத்திப் ெொர்க் ப்ெடுகிறொர் ள். ேற்றும் தவறொ வும் புரிந்து க ொள்ளப் ெடுகிறொர் ள். இந்த 

விருது என்ெது ஒரு கெரிய ேொற்றத்துக் ொை சிறிய துவக் மே. சிறிய துவக் ம் என்றொலும் சிறப்புக் 

குழந்னத னளக் ன  விடொேல் அவர் னள வளர்த்து ஆளொக்கும் குடும்ெங் ளின் தன்ைம்பிக்ன  
அவர் ளின் ெொெம் னதரியம் இனவ னள கவளிச்ெத்துக்கு க ொண்டு வரும் ஒரு மி ப்கெரிய 

முயற்சி இந்த சிறப்பு அன்னையருக் ொை விருது.ெமூ த்தொல்  வனிக் ப்ெடொத ஹீமரொக் ளொ  

வைம் வரும் சிறப்பு அன்னையனரயும் அவரது குடும்ெத்திைனரயும் அவர் ள் கெய்யும் 
தியொங் னளயும் ேக் ளுக்கு எடுத்துச் கெொல்லும் வழியொ த்தொன் ஸ்ரீ அரும ொதயம் இந்த 

விருதினை ஏற்ெடுத்தியுள்ளது. இந்த விருதினைப் கெற்ற அன்னையர் சுய நைமும் ெ முமே 

முக்கியேொ  இருக்கும் இந்த ெமூ த்துக்கு உண்னேயொை குடும்ெ ெொெம், தியொ ம் அன்பு இவற்னற 

எடுத்துச் கெொல்லும் உருவ ங் ளொ வும் வழி ொட்டி ளொ வும் நிச்ெயம் இருப்ெொர் ள்.  

 

ஸ்ரீ அரும ொதயம் அறக் ட்டனளனயப் ெற்றி: 

 

ஸ்ரீ அரும ொதயம் அறக் ட்டனள என்ெது ெமூ த்தொல் ன  விடப்ெட்ட மூனளத்திறம் 

ெொதிப்ெனடந்த குழந்னத ளின் இல்ைம். இது கென்னை க ொளத்தூரில் இயங்குகிறது.  டந்த 16 

ஆண்டு ளுக்கும் மேைொ  இந்த இல்ைம் சிறப்புக்குழந்னத ளுக்கு ெொதுக் ொப்ெொை நல்ை 

இருப்பிடேொ  விளங்குகிறது. இங்கு வளரும் குழந்னத ளில் முக் ொல்வொசிப் மெர் கெொது 

இடங் ளொை மெருந்து நினையம்,  ரயில்மவ ஸ்மடஷன் இன்னும் கெொல்ைப்மெொைொல் 

குப்னெத்கதொட்டி ளில் கூட   வனிப்ெொரற்று இருந்தவர் ள். இந்த இல்ைம், அரசு நிறுவங் ளொை 

ெமூ  நைத்துனற,  ொவல் துனற, தன்ைொர்வ திண்டு நிறுவைங் ளொை குழந்னத நை அனேப்பு ள்  

ேற்றும் னெல்ட் கெல்ப் னைன் ஆகியவற்மறொடு இன ந்து இத்னதய குழந்னத னள ெரொேரிக்கும் 

மெனவனய கெய்து வருகிறது. ஸ்ரீ அரும ொதயம் இக்குழந்னத ளுக்கு அவர் ள் இழந்த 

வீட்னடயும் ஒரு நல்ை குடும்ெத்னதயும் அளிக்  முழு முயற்சி கெய்து வருகிறது.  

 



கதொடர்புக்கு: 

 

திரு. ஐயப்ென் சுப்பிரேணியன் (நிறுவைர் ேற்றும் மேமைஜிங்க் டிரஸ்டீ) 

 

கதொனைமெசி : +91 9444915803 

மின்ைஞ்ெல் - iyyappan@sriarunodayam.org <mailto:iyyappan@sriarunodayam.org>  

 

அல்திய டிசில்வொ (மேைொளர் - த வல் கதொடர்பு) 

கதொனைமெசி : +91 9840350120 

மின்ைஞ்ெல் - althea.dsylva007@gmail.com <mailto:althea.dsylva007@gmail.com>  

 

 

 


