ஸ்ரீ அருண

ோதயம்

மோற்றுத்திறனோளிகள் துறறயில் முதல் முறறயோக
‘பெ

் களுக்கு அங் கீகோரம் & அதிகோரமளித்தல் ’ திட்டம்

2019 விருதுக்குத் ததர ்ந்ததடுக்கப்பட்டவர ்களின் இறுதிப் பட்டியலை ஸ்ரீ
அருத

ோதயம் அலமப்பு அறிவித்துள் ளது.

பகோளத்தூர், பென்றன, இந்தியோ: தபற் தறோரோை்
லகவிடப்பட்ட, அறிவுசோர ் குலறபோடுலடய குழந்லதகள்
பரோமரிப்பு இை் ைமோன ஸ்ரீ அருத

ோதயம் , ‘சிறப்பு அன்லனயர ்’

விருது -2019-க்கு ததர ்வு தசய் யப்பட்டவர ்களின் தபயர ்கலள
அறிவிப்பதிை் தபருவலக அலடகிறது.
இந்தியோவிலும் உைக அளவிலும் அன்லனயர ்கலளப்
தபோற்றும் வலகயிை் பை் தவறு விருதுகள் வழங் கப்பட்டு
வந்தோலும் , சிறப்புக்* குழந்லதகளின் தபற் தறோர ்கலள
போரோட்டும் வலகயிை் , அருத

ோதயம் அலமப்போை்

வழங் கப்படும் விருது தனிச ்சிறப்பு வோய் நத
் தோகும் . இதன்
கோர

மோக மனநைக் குலறபோடு மற்றும் அறிவுசோர ்

குலறபோடு ததோடர ்போன பிரச ்சிலனகளுக்கு தீர ்வுகோணும்
தனித்தன்லம தகோ

் ட அலமப்போகத் திகழ் கிறது.

விருதுக்குத் ததர ்ததடுக்கப்பட்டவர ்கள் சிறப்புக்
குழந்லதகளின் தோய் மோர ்கள் என்பததோடு, இந்த ஆ

் டு

ததன்னிந்தியோ முழுவதுமிருந்து தபறப்பட்ட நூற்றுக்கும்
தமற் பட்ட வி

்

ப்பங் களிலிருந்து, தலைசிறந்த நடுவர ்குழு

மூைம் கடுலமயோன ததர ்வு நலடமுலறகலள
கடந்துவந்தவர ்கள் ஆவர ்.
2017-ை் , ‘சிறப்பு அன்லனயர’் விருது அறிமுகம்
தசய் யப்பட்ட தபோது, தங் களது சிறப்புக் குழந்லதகளின்
வோழ் க்லக, குடும் பங் கள் மற்றும் சமுதோயத்தின் மீது
குறிப்பிடத்தக்க விலளவுகலள ஏற் படுத்திய
அன்லனயர ்கலள ஆதரித்து அவர ்களது நற் ப

் புகள் மற்றும்
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முன்தனற் றமோன திறலமகளுக்கு ஆதரவளிக்க ஸ்ரீ
அருத

ோதயம் அலமப்பு உறுதிபூ

் டது.

2019 விருதுக்கு ணதர்வு பெய் யெ் ெட்ட 15 ணெர் வருமோறு:
1) ஆசியோ பெனோசிர் எஸ், விருதுநகர ், தமிழ் நோடு
2) ணெபி ஆர், கடலுர ், தமிழ் நோடு
3) சிதம் ெரம் ணகோமதி, திருதநை் தவலி, தமிழ் நோடு
4) பெயந்தி எம் , தசன்லன, தமிழ் நோடு
5) கலோவதி, திருவள் ளூர,் தமிழ் நோடு
6) லக்ஷ
் மி பி, திருதநை் தவலி, தமிழ் நோடு
7) லக்ஷ
் மி சுனிதோ, கிழக்கு தகோதோவரி, ஆந்திரபிரததசம்
8) நளினி ஆர், கிருஷ்

கிரி, தமிழ் நோடு

9) பெோன்ரோெ் எம் , தசன்லன, தமிழ் நோடு
10) ரோதோ நந்தகுமோர், தசன்லன, தமிழ் நோடு
11) ரோெோக்கிளி ணக, கன்னியோகுமரி, தமிழ் நோடு
12) ெோவித்திரி எம் , தகோயம் புத்தூர ், தமிழ் நோடு
13) ெோந்தி ெோெ் ெோ, மோர ்த்தோ
14) உஷோ சுெ் பிரம

் டம் , தமிழ் நோடு

ியன், தசன்லன, தமிழ் நோடு

15) வசுமதி ஆர், தசன்லன, தமிழ் நோடு
அன்லனயர ் தினமோன தம 12, 2019 அன்று குட்தஷஃபர ்டு
கோன்தவன்ட், நுங் கம் போக்கம் , தசன்லன என்ற முகவரியிை்
நலடதபற உள் ள சிறப்பு விழோவிை் , இவர ்கள் அலனவரும்
கீழ் க

் டவோறு கவுரவிக்கப்பட உள் ளனர:்

(1) தலைசிறந்த தபற் தறோருக்கோன சோன்றிதழ் மற்றும்
சிறப்பு சுழற் தகோப்லப.
(2) ரூ.15,000/- தரோக்கப்பரிசு
(3) சிறப்பு பரிசு தபட்டகம்
(4) ஸ்ரீ அருத

ோதயம் அறக்கட்டலளயின் தசலவகளுக்கு

இைவச ஒத்துலழப்புக்கோன சிறப்பு வோழ் நோள் சலுலக
அட்லட
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விருதுக்கு ததர ்ந்ததடுக்கப்பட்ட ஒவ் தவோருவரது
வோழ் க்லக கலதயும் படமோக்கப்பட்டிருப்பததோடு, அந்தப் படம்
800-க்கும் தமற் பட்ட விருந்தினர ்கள் மற்றும் பை் தவறு உடை்
திறன் குலறபோடுலடய தலைசிறந்த ஆற் றைோளர ்கள் மற்றும்
இதர தரப்பினர ் பங் தகற்கும் நிகழ் ச ்சியிை் திலரயிடப்பட
உள் ளது. இந்த விருதுகலள வழங் குவதன் மூைம் ,
ஊக்கமளிக்கக் கூடிய குடும் ப அனுபவங் கலள பகிர ்ந்து
தகோள் வதன் வோயிைோக, நோடு முழுவதும் உள் ள
ஆயிரக்க

க்கோன சிறப்புக் குழந்லதகளின்

குடும் பத்தினரிடம் நம் பிக்லகலய ஏற் படுத்தி, தமலும்
உள் ளோர ்ந்த சமுதோயத்லத பலடப்பதற்கோன பய
ஊக்கமளிப்பதத ஸ்ரீ அருத

த்திை்

ோதயம் அலமப்பின் தநோக்கம் .

2019 விருது வழங் கும் நிகழ் ச ்சி பற் றிய கூடுதை் தகவை் களுக்கு
கீழ் க

் ட இல

யதளத்லதக் கோ

வும் .

https://sriarunodayam.org/special-mom-award-2019-event-finalist/
* பை் தவறு உடை் குலறபோடுகள் , மருத்துவ ர ீதியோன குலறபோடுகள் ,
உ

ர ்ச ்சி ர ீதியோன சிக்கை் கள் மற்றும் மனநை குலறபோடு மற்றும்

ஆட்டிசம் , ஏடிஎச ்டி, தபருமூலளவோதம் , டவுன்சின்தரோம் , வலிப்பு
தநோய் ,தசவித்திறன் குலறபோடு, போர ்லவக் குலறபோடு,

டிஸ்லெக்ஸியா, கற் றை் குலறபோடு, பழக்க வழக்க குலறபோடு
தபோன்ற பை் தவறு அறிவுத்திறன் குலறபோடுலடய சிறப்புக்
குழந்லதகளுக்கு சிறப்புக் கை் வி அவசியம் .

ஸ்ரீ அருண

ோதயம் அறமெ் பின் சிறெ் பு அன்றனயர் விருது

ெற் றி:
ஸ்ரீ அருத

ோதயம் அலமப்பின் “சிறப்பு அன்லனயர ்” விருது,

சிறப்புக் குழந்லதகளின் அன்லனயர ்கலள கவுரவித்து
அவர ்களுக்கு ஊக்கமளிக்கக் கூடிய, தனித்துவமோன
இந்தியோவிதைதய முதைோவதோக வழங் கப்படும் விருதோகும் .
இந்த விருது வழங் கும் திட்டத்லத 2016-ஆம் ஆ

் டு

உருவோக்கியதபோது, சிறப்புக் குழந்லதகள் மற்றும் தபருமளவு
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தவறோன புரிதலுக்கு ஆளோகும் அவர ்களது குடும் பத்தினர,்
போகுபோடு கோட்டுவது மற்றும் மதிப்பிடுவது தபோன்றவற் றிை்
சமுதோயத்தின் பிரதிபலிப்பிை் மோற் றத்லத உருவோக்குவதத
எங் களது அலமப்பின் ததோலைதநோக்குச ் சிந்தலனயோக
இருந்தது. சிறப்புக் குழந்லதகளுடன் வோழும்
குடும் பத்தினரின் து

ிச ்சைோன மனப்போன்லமலயயும்

அவர ்களது திறலமலயயும் தவளிச ்சத்திற் கு தகோ

் டு

வருவதன் ததோடக்கமோகதவ இந்த விருது உருவோக்கப்பட்டது.
இது தபோன்ற லதரியமோன அன்றோட தியோகங் கள்
தபரும் போலும் க

் டுக்தகோள் ளப்படோமதைதய உள் ளது. எனதவ

தோன், சமுதோயத்தோை் இன்னும் க

் டுதகோள் ளப்படோமை்

உள் ள, சிறப்புக் குழந்லதகளின் அன்லனலயர ்களது
உறுதிப்போடு மற்றும் ஒருலமப்போட்லட அங் கீகரிக்கும்
விதமோக, ஸ்ரீ அருத

ோதயம் அலமப்பு இந்த பிரத்தயக விருலத

உருவோக்கியது. விருதுதபறும் அன்லனயர ்கள் , உ
குடும் ப நற் ப

் லமயோன

் புகலள, தசோந்த வோழ் விலும் , சர ்வததச

அளவிலும் நை் ை முலறயிை்
நிலைநிறுத்தக்கூடியவர ்களோகவும் , சர ்வததச அளவிை்
மற் றவர ்களுக்கு எடுத்துக் கோட்டோகவும் திகழ் வோர ்கள் .
முந்லதய சுற்றுக்கள் மற்றும் விருதுதபற் றவர ்கலளப் பற் றிய
தகவை் கலள அறிந்து தகோள் ள கீழ் க்கோணும்
இல

யதளத்லதக் கோ

வும் .

2018: https://sriarunodayam.org/special-mom-award-2018-post-event/
2017: https://sriarunodayam.org/special-mom-post-page/

அருண
ஸ்ரீ அருத

ோதயம் அறமெ் றெெ் ெற் றி:
ோதயம் , தபற் தறோரோை் லகவிடப்பட்ட அறிவுத்திறன்

குலறபோடுலடய குழந்லதகள் கோப்பகமோக, தசன்லன,
தகோளத்தூரிை் தசயை் பட்டு வருகிறது. கடந்த 17 ஆ

் டுகளோக,

இந்த இை் ைம் , மருத்துவமலனகள் , தரயிை் நிலையம் மற்றும்
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தபருந்து நிலையங் கள் தபோன்ற தபோதுமக்கள் அதிகம் கூடும்
இடங் களிலும் , குப்லபத் ததோட்டிகளிலும் விட்டுச ் தசை் ைப்பட்ட
குழந்லதகலள பத்திரமோகவும் , நைன் கோக்கும் சுழலுடன்
கூடிய இை் ைமோகவும் இயங் கி வருகிறது. எங் களது அலமப்பு,
சமுகநைத்துலற மற்றும் இதுதபோன்ற குழந்லதகளின்
மறுவோழ் வுக்கோக போடுபட்டுவரும் குழந்லதகள் நைக்
குழுக்களுடன் இல

ந்து ப

ியோற் றி வருகிறது. சிறப்புக்

குழந்லதகள் இழந்த / வீடு மற்றும் குடும் ப சுழை் அவர ்களுக்கு
கிலடக்கச ் தசய் ய ஸ்ரீ அருத

ோதயம் போடுபட்டு வருகிறது.

[ இை் ைத்லதப் பற் றியும் , அதிை் தங் கியுள் ள குழந்லதகள்
மற்றும் பை் தவறு தசயைபோடுகலளப் பற் றி அறிய,
https://sriarunodayam.org என்ற இல

யதளத்லதக் கோ

வும் .]
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