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ஸ்ரீ அருண ோதயம் 

மோற்றுத்திறனோளிகள் துறறயில் முதல் முறறயோக 

‘பெ ்களுக்கு அங்கீகோரம் & அதிகோரமளித்தல்’ திடட்ம் 

2019 விருதுக்குத ்ததரந்த்தடுக்கப்படட்வரக்ளின் இறுதிப் படட்ியலை ஸ்ரீ 

அருத ோதயம் அலமப்பு அறிவிதத்ுள்ளது. 

  

 பகோளத்தூர,் பென்றன, இந்தியோ: தபற்தறோரோை் 

லகவிடப்படட், அறிவுசோர ்குலறபோடுலடய குழநல்தகள் 

பரோமரிப்பு இை்ைமோன ஸ்ரீ அருத ோதயம், ‘சிறப்பு அன்லனயர’் 

விருது -2019-க்கு ததரவ்ு தசய்யப்படட்வரக்ளின் தபயரக்லள 

அறிவிப்பதிை் தபருவலக அலடகிறது.  

இநத்ியோவிலும் உைக அளவிலும் அன்லனயரக்லளப் 

தபோற்றும்  வலகயிை் பை்தவறு விருதுகள் வழங்கப்படட்ு 

வநத்ோலும், சிறப்புக*் குழநல்தகளின் தபற்தறோரக்லள 

போரோடட்ும் வலகயிை், அருத ோதயம் அலமப்போை் 

வழங்கப்படும் விருது  தனிசச்ிறப்பு வோய்நத்தோகும். இதன் 

கோர மோக மனநைக ்குலறபோடு மற்றும் அறிவுசோர ்

குலறபோடு ததோடரப்ோன பிரசச்ிலனகளுக்கு தீரவ்ுகோணும் 

தனிதத்ன்லம தகோ ்ட  அலமப்போகத ்திகழ்கிறது. 

விருதுக்குத ்ததரத்தடுக்கப்படட்வரக்ள் சிறப்புக ்

குழநல்தகளின் தோய்மோரக்ள் என்பததோடு, இநத் ஆ ்டு 

ததன்னிநத்ியோ முழுவதுமிருநத்ு தபறப்படட் நூற்றுக்கும் 

தமற்படட் வி ் ப்பங்களிலிருநத்ு, தலைசிறநத் நடுவரக்ுழு 

மூைம் கடுலமயோன ததரவ்ு நலடமுலறகலள 

கடநத்ுவநத்வரக்ள் ஆவர.்  

 2017-ை், ‘சிறப்பு அன்லனயர’் விருது அறிமுகம் 

தசய்யப்படட் தபோது, தங்களது சிறப்புக ்குழநல்தகளின் 

வோழ்க்லக, குடும்பங்கள் மற்றும் சமுதோயதத்ின் மீது 

குறிப்பிடதத்கக் விலளவுகலள ஏற்படுதத்ிய 

அன்லனயரக்லள ஆதரிதத்ு அவரக்ளது நற்ப ்புகள் மற்றும் 



                                                                     

Sri Arunodayam Charitable Trust 

No: 35, Sivananda Nagar, Kolathur, Chennai - 600 099 (TN), India 

https://sriarunodayam.org 

 

முன்தனற்றமோன திறலமகளுகக்ு ஆதரவளிக்க ஸ்ரீ 

அருத ோதயம் அலமப்பு உறுதிபூ ்டது. 

 2019 விருதுக்கு ணதரவ்ு பெய்யெ்ெடட் 15 ணெர ்வருமோறு: 

1) ஆசியோ  பெனோசிர ்எஸ், விருதுநகர,் தமிழ்நோடு 

2) ணெபி ஆர,் கடலுர,் தமிழ்நோடு 

3) சிதம்ெரம் ணகோமதி, திருதநை்தவலி, தமிழ்நோடு 

4) பெயந்தி எம், தசன்லன, தமிழ்நோடு 

5) கலோவதி, திருவள்ளூர,் தமிழ்நோடு 

6) லக்்ஷமி பி, திருதநை்தவலி, தமிழ்நோடு 

7) லக்்ஷமி சுனிதோ, கிழக்கு தகோதோவரி, ஆநத்ிரபிரததசம்  

8) நளினி ஆர,் கிருஷ் கிரி, தமிழ்நோடு 

9) பெோன்ரோெ் எம், தசன்லன, தமிழ்நோடு 

10) ரோதோ நந்தகுமோர,் தசன்லன, தமிழ்நோடு 

11) ரோெோக்கிளி ணக, கன்னியோகுமரி, தமிழ்நோடு 

12) ெோவித்திரி எம், தகோயம்புதத்ூர,் தமிழ்நோடு 

13) ெோந்தி ெோெ்ெோ, மோரத்த்ோ ்டம், தமிழ்நோடு 

14) உஷோ சுெ்பிரம ியன், தசன்லன, தமிழ்நோடு 

15) வசுமதி ஆர,் தசன்லன, தமிழ்நோடு 

அன்லனயர ்தினமோன தம 12, 2019 அன்று குடத்ஷஃபரட்ு 

கோன்தவன்ட,் நுங்கம்போகக்ம், தசன்லன என்ற முகவரியிை் 

நலடதபற உள்ள சிறப்பு விழோவிை், இவரக்ள் அலனவரும் 

கீழ்க ்டவோறு கவுரவிக்கப்பட உள்ளனர:் 

(1) தலைசிறநத் தபற்தறோருக்கோன சோன்றிதழ் மற்றும் 

சிறப்பு சுழற்தகோப்லப. 

(2) ரூ.15,000/- தரோக்கப்பரிசு  

(3) சிறப்பு பரிசு தபடட்கம் 

(4) ஸ்ரீ அருத ோதயம் அறக்கடட்லளயின் தசலவகளுக்கு 

இைவச ஒதத்ுலழப்புகக்ோன சிறப்பு வோழ்நோள் சலுலக 

அடல்ட  



                                                                     

Sri Arunodayam Charitable Trust 

No: 35, Sivananda Nagar, Kolathur, Chennai - 600 099 (TN), India 

https://sriarunodayam.org 

 

விருதுக்கு ததரந்த்தடுக்கப்படட் ஒவ்தவோருவரது 

வோழ்க்லக கலதயும் படமோக்கப்படட்ிருப்பததோடு, அநத்ப் படம் 

800-க்கும் தமற்படட் விருநத்ினரக்ள் மற்றும் பை்தவறு உடை் 

திறன் குலறபோடுலடய தலைசிறநத் ஆற்றைோளரக்ள் மற்றும் 

இதர தரப்பினர ்பங்தகற்கும் நிகழ்சச்ியிை் திலரயிடப்பட 

உள்ளது. இநத் விருதுகலள வழங்குவதன் மூைம், 

ஊக்கமளிக்கக ்கூடிய குடும்ப அனுபவங்கலள பகிரந்த்ு 

தகோள்வதன் வோயிைோக, நோடு முழுவதும் உள்ள 

ஆயிரக்க க்கோன சிறப்புக ்குழநல்தகளின் 

குடும்பதத்ினரிடம் நம்பிக்லகலய ஏற்படுதத்ி, தமலும் 

உள்ளோரந்த் சமுதோயதல்த பலடப்பதற்கோன பய தத்ிை் 

ஊக்கமளிப்பதத ஸ்ரீ அருத ோதயம் அலமப்பின் தநோக்கம். 

2019 விருது வழங்கும் நிகழ்சச்ி பற்றிய கூடுதை் தகவை்களுக்கு 

கீழ்க ்ட இல யதளதல்தக் கோ வும். 

https://sriarunodayam.org/special-mom-award-2019-event-finalist/  

* பை்தவறு உடை் குலறபோடுகள், மருதத்ுவ ரதீியோன குலறபோடுகள், 

உ ரச்ச்ி ரதீியோன சிகக்ை்கள் மற்றும் மனநை குலறபோடு மற்றும் 

ஆடட்ிசம், ஏடிஎசட்ி, தபருமூலளவோதம், டவுன்சின்தரோம், வலிப்பு 

தநோய்,தசவிதத்ிறன் குலறபோடு, போரல்வக ்குலறபோடு, 

டிஸ்லெக்ஸியா, கற்றை் குலறபோடு, பழகக் வழகக் குலறபோடு 

தபோன்ற பை்தவறு அறிவுதத்ிறன் குலறபோடுலடய சிறப்புக ்

குழநல்தகளுகக்ு சிறப்புக ்கை்வி அவசியம். 

ஸ்ரீ அருண ோதயம் அறமெ்பின் சிறெ்பு அன்றனயர ்விருது 

ெற்றி: 

ஸ்ரீ அருத ோதயம் அலமப்பின் “சிறப்பு அன்லனயர”் விருது, 

சிறப்புக ்குழநல்தகளின் அன்லனயரக்லள கவுரவிதத்ு 

அவரக்ளுக்கு ஊக்கமளிக்கக ்கூடிய, தனிதத்ுவமோன 

இநத்ியோவிதைதய முதைோவதோக வழங்கப்படும் விருதோகும்.  

 இநத் விருது வழங்கும் திடட்தல்த 2016-ஆம் ஆ ்டு 

உருவோக்கியதபோது, சிறப்புக ்குழநல்தகள் மற்றும் தபருமளவு 

https://sriarunodayam.org/special-mom-award-2019-event-finalist
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தவறோன புரிதலுக்கு ஆளோகும் அவரக்ளது குடும்பதத்ினர,் 

போகுபோடு கோடட்ுவது மற்றும் மதிப்பிடுவது தபோன்றவற்றிை் 

சமுதோயதத்ின் பிரதிபலிப்பிை் மோற்றதல்த உருவோக்குவதத 

எங்களது அலமப்பின் ததோலைதநோக்குச ்சிநத்லனயோக 

இருநத்து.  சிறப்புக ்குழநல்தகளுடன் வோழும் 

குடும்பதத்ினரின் து ிசச்ைோன மனப்போன்லமலயயும் 

அவரக்ளது திறலமலயயும்  தவளிசச்தத்ிற்கு தகோ ்டு 

வருவதன் ததோடக்கமோகதவ இநத் விருது உருவோக்கப்படட்து.  

இது தபோன்ற லதரியமோன அன்றோட தியோகங்கள் 

தபரும்போலும் க ்டுகத்கோள்ளப்படோமதைதய உள்ளது. எனதவ 

தோன், சமுதோயதத்ோை் இன்னும் க ்டுதகோள்ளப்படோமை் 

உள்ள, சிறப்புக ்குழநல்தகளின் அன்லனலயரக்ளது 

உறுதிப்போடு மற்றும் ஒருலமப்போடல்ட அங்கீகரிகக்ும் 

விதமோக, ஸ்ரீ அருத ோதயம் அலமப்பு இநத் பிரதத்யக விருலத 

உருவோக்கியது.  விருதுதபறும் அன்லனயரக்ள், உ ்லமயோன 

குடும்ப நற்ப ்புகலள, தசோநத் வோழ்விலும், சரவ்ததச 

அளவிலும் நை்ை முலறயிை் 

நிலைநிறுதத்க்கூடியவரக்ளோகவும், சரவ்ததச அளவிை் 

மற்றவரக்ளுக்கு எடுதத்ுக் கோடட்ோகவும் திகழ்வோரக்ள். 

முநல்தய சுற்றுக்கள் மற்றும் விருதுதபற்றவரக்லளப் பற்றிய 

தகவை்கலள அறிநத்ு தகோள்ள கீழ்க்கோணும் 

இல யதளதல்தக் கோ வும். 

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

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

 

அருண ோதயம் அறமெ்றெெ் ெற்றி: 

ஸ்ரீ அருத ோதயம், தபற்தறோரோை் லகவிடப்படட் அறிவுதத்ிறன் 

குலறபோடுலடய குழநல்தகள் கோப்பகமோக, தசன்லன, 

தகோளதத்ூரிை் தசயை்படட்ு வருகிறது.  கடநத் 17 ஆ ்டுகளோக, 

இநத் இை்ைம், மருதத்ுவமலனகள், தரயிை் நிலையம் மற்றும் 

https://sriarunodayam.org/special-mom-award-2018-post-event/
https://sriarunodayam.org/special-mom-post-page/
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தபருநத்ு நிலையங்கள் தபோன்ற தபோதுமக்கள் அதிகம் கூடும் 

இடங்களிலும், குப்லபத ்ததோடட்ிகளிலும் விடட்ுச ்தசை்ைப்படட் 

குழநல்தகலள பதத்ிரமோகவும், நைன் கோக்கும் சுழலுடன் 

கூடிய இை்ைமோகவும் இயங்கி வருகிறது.   எங்களது அலமப்பு, 

சமுகநைதத்ுலற மற்றும் இதுதபோன்ற குழநல்தகளின் 

மறுவோழ்வுக்கோக போடுபடட்ுவரும் குழநல்தகள் நைக் 

குழுக்களுடன் இல நத்ு ப ியோற்றி வருகிறது.   சிறப்புக ்

குழநல்தகள் இழநத் / வீடு மற்றும் குடும்ப சுழை் அவரக்ளுக்கு 

கிலடக்கச ்தசய்ய ஸ்ரீ அருத ோதயம் போடுபடட்ு வருகிறது.  

[ இை்ைதல்தப் பற்றியும், அதிை் தங்கியுள்ள குழநல்தகள் 

மற்றும் பை்தவறு தசயைபோடுகலளப் பற்றி அறிய, 

https://sriarunodayam.org என்ற இல யதளதல்தக் கோ வும்.] 

ஊடகத் பதோடரப்ுக்கு : 

1.  Iyyappan Subramaniyan (Founder Managing Trustee) +91-9444915803  

iyyappan@sriarunodayam.org 

2. Althea D’Sylva (Head-Communications) +91-9840350120 

althea.dsylva007@gmail.com  
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