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Ms.Ilakkiya's Achievement on Print Media 

Month of May to August 2017 

Dear Friends  

I am proud and Happy to deliver this message from Director’s deskto you that our 

Prime Student of Thendral IAS Academy Ms.Ilakkiya S , cleared UPSC Exam and 

achieved IAS Now in this year results 2016-2017. 

 

 

Plz find the news in the following Links elaborately: 

1. The Hindu : http://www.thehindu.com/news/national/tamil-nadu/success-in-upsc-

spurs-her-to-take-up-social-work/article18728292.ece 

2. Times of India :  http://timesofindia.indiatimes.com/city/chennai/woman-fulfills-

aunts-dream-by-joining-ias/articleshow/59007687.cms 

3. e-Vikatan : http://www.vikatan.com/news/womens/91067-‘‘my-mothers-dream-

comes-true‘‘---civil-service-achiever-illakia-says-proudly.html 

4. thenewsminute.com:  http://www.thenewsminute.com/article/orphaned-young-age-

tn-girl-went-top-upsc-exam-under-sc-category-63237 

5. https://tamil.yourstory.com/read/d3dce25ba8/-quot-if-talent-ias-anyone-can-

39-tests-ilakkiya-achieved-beyond- 

http://www.thehindu.com/news/national/tamil-nadu/success-in-upsc-spurs-her-to-take-up-social-work/article18728292.ece
http://www.thehindu.com/news/national/tamil-nadu/success-in-upsc-spurs-her-to-take-up-social-work/article18728292.ece
http://timesofindia.indiatimes.com/city/chennai/woman-fulfills-aunts-dream-by-joining-ias/articleshow/59007687.cms
http://timesofindia.indiatimes.com/city/chennai/woman-fulfills-aunts-dream-by-joining-ias/articleshow/59007687.cms
http://www.vikatan.com/news/womens/91067-
http://www.thenewsminute.com/article/orphaned-young-age-tn-girl-went-top-upsc-exam-under-sc-category-63237
http://www.thenewsminute.com/article/orphaned-young-age-tn-girl-went-top-upsc-exam-under-sc-category-63237
http://www.thenewsminute.com/article/orphaned-young-age-tn-girl-went-top-upsc-exam-under-sc-category-63237
https://tamil.yourstory.com/read/d3dce25ba8/-quot-if-talent-ias-anyone-can-39-tests-ilakkiya-achieved-beyond-
https://tamil.yourstory.com/read/d3dce25ba8/-quot-if-talent-ias-anyone-can-39-tests-ilakkiya-achieved-beyond-
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6. MIRROR NOW tv news - : https://youtu.be/IUztaOy1Ou4 

7. https://www.youtube.com/watch?v=DAmYZEr4P30&feature=youtu.be&a  

(DD - Podhigai  TV show – 11.07.2017) 

 

I thank you for the support.  

Lets support her journey of service in the foot prints of Our Dr.B.R.Ambedkar.  

Dedicated to the Father of our Nation on HIS 125th birth year Anniversary of 

Dr.B.R.Ambedkar 

Rgds  

Ever in Social Service, 

Dr.Vedhanayagi  
Founder & Chief Functionary 
Thendral Movement. 
1. Wish-Tree : https://wishtree-thendralmovement.icfn.in/   
2.https://www.facebook.com/Thendral-Movement-108694747187650/ 
3.https://twitter.com/Vedha75703557   
4.https://www.linkedin.com/company/thendral-movement-ngo 
5.https://in.linkedin.com/in/vedha-nayagi-27 
6. YouTube : https://youtu.be/smD5HI0L7EU 
 
Cell:09443037394 
 
lector S.A. Raman congratulating Ilakkiya for clearing the UPSC exam.   | Photo Credit: Special Arrangement 

https://youtu.be/IUztaOy1Ou4
https://www.youtube.com/watch?v=DAmYZEr4P30&feature=youtu.be&a
https://youtu.be/smD5HI0L7EU
http://www.thehindu.com/profile/photographers/Special-Arrangement/
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1. The Hindu : http://www.thehindu.com/news/national/tamil-
nadu/success-in-upsc-spurs-her-to-take-up-social-
work/article18728292.ece 

Ilakkiya wants to emulate her aunt 

For 25-year-old Ilakkiya, who has secured the 298th rank in the civil services 

examination, her success marks the beginning of a new journey: work for empowering 

women and the marginalised groups in society. 

It was the dream of her aunt that came true as Ms. Ilakkiya sailed through the Union 

Public Service Commission‟s (UPSC) examination, the results of which were published 

recently. 

She said she topped in the optional subject of Sociology the country and came first in 

Tamil Nadu among Scheduled Caste (SC) candidates. 

Ms. Ilakkiya, who lost her parents when she was in class VII, said she was happy with 

her success. 

More importantly, she was glad that she made her aunt, who brought her up, happy. 

“My aunt, Vedanayagi, wanted me to become an IAS officer. She runs an NGO, 

Thendral, and works for women empowerment and child development. I began 

cherishing this dream of becoming an IAS officer after I completed class XII,” she said. 

Ms. Ilakkiya saw her aunt working for the betterment of people, and wanted to follow 

in her footsteps. “I have joined her in the work. Now, I want to work for the 

development of women and marginalised people in society. I come from a marginalised 

group (SC), and not every SC person will get an opportunity to come up in life. So, I 

want to focus on empowering the marginalised and women,” she stated. This was Ms. 

Ilakkiya‟s second attempt at the UPSC examination. A resident of Ranipet, she 

completed her B.A. in English Literature from Auxilium College, and went on to do her 

Masters in Social Work from the Madras School of Social Work. 

Advice to aspirants 

She has a piece of advice for civil service aspirants. “It is not necessary to read too 

many books. It is better to limit what you read to crack the exam,” she added. 

http://www.thehindu.com/news/national/tamil-nadu/success-in-upsc-spurs-her-to-take-up-social-work/article18728292.ece
http://www.thehindu.com/news/national/tamil-nadu/success-in-upsc-spurs-her-to-take-up-social-work/article18728292.ece
http://www.thehindu.com/news/national/tamil-nadu/success-in-upsc-spurs-her-to-take-up-social-work/article18728292.ece
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On Monday, Collector S.A. Raman congratulated Ms. Ilakkiya. 

2. Times of India 

:  http://timesofindia.indiatimes.com/city/chennai/woman-fulfills-aunts-

dream-by-joining-ias/articleshow/59007687.cms 

Woman fulfills aunt’s dream by joining IAS 

TNN | Updated: Jun 6, 2017, 12.16 AM IST 

Vellore: Ilakkiya S, 25, lived up to the dreams of her aunt to become an IAS officer to serve the 

marginalised and downtrodden. 

 

She stood first among the Scheduled Caste (SC) candidates in the state and 15th across the country. Her 

overall rank was 298. 

 

"I come from SC community and not everyone from the community gets an opportunity like this. Hence, I 

want to work for the development of the marginalised, women and children and ensure easy access for 

the downtrodden to the government welfare schemes," said Ilakkiya, who became the All India topper in 

Sociology, which was an optional subject. 

She was honoured by Vellore collector S A Raman at the Collectorate on Monday. 

 

Ilakkiya's parents passed away when she was studying in Class VII. "My aunt brought me up and she 

wanted me to become a collector. Since Class XII, my aunty motivated me. Now, I am happy to give life to 

her vision and dreams," said Ilakkiya. 

She did BA in English literature from Auxilium College in Vellore and pursued post-graduation in 

Sociology from Madras School of Social Work in Chennai. 

It was her exposure to the socio-economic condition of the marginalised at an early age which helped her 

to channelise her energy in studies. "My aunt has been running an NGO for women empowerment and 

child development. I have seen her work for the development of downtrodden. It helped me to 

understand their needs and demands," she said. 

Calling herself as an average student, she gave a word of advice to the aspirants that even average 

students can be successful, if he or she gets proper guidance, put up hard work and consistency. "I failed 

in preliminary in the first attempt. But hard work and proper guidance helped me in the second time," 

she added. 

Ilakkiya's aunty P Vedhanayagi expressed happiness for the success of sister's daughter. Ilakkiya has two 

siblings. 

http://timesofindia.indiatimes.com/city/chennai/woman-fulfills-aunts-dream-by-joining-ias/articleshow/59007687.cms
http://timesofindia.indiatimes.com/city/chennai/woman-fulfills-aunts-dream-by-joining-ias/articleshow/59007687.cms
http://timesofindia.indiatimes.com/topic/IAS
http://timesofindia.indiatimes.com/topic/aunty
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3. e-Vikatan : http://www.vikatan.com/news/womens/91067-‘‘my-

mothers-dream-comes-true‘‘---civil-service-achiever-illakia-says-

proudly.html 

‘‘அம்நா இந்த ிகு அயங்க கவு ிச்சிருக்கு!"- தழுதழுக்கும் இக்கினா 

ஐஏஎஸ் 

 

 ஆர். ஜெஜயட்சுஷ 

 

 

குறந்தைகலக்கு அம்ஶ, அப்பஶ உமவு ன்பது எப்பிட இயஶைது. அன்தபப் 

ஜபஶறஷமம் அம்ஶவும் லறஷகஶட்டும் ைந்தைமம் உடனிமந்து குறந்தைக்கு 

http://www.vikatan.com/news/womens/91067-''my-mothers-dream-comes-true''---civil-service-achiever-illakia-says-proudly.html
http://www.vikatan.com/news/womens/91067-''my-mothers-dream-comes-true''---civil-service-achiever-illakia-says-proudly.html
http://www.vikatan.com/news/womens/91067-''my-mothers-dream-comes-true''---civil-service-achiever-illakia-says-proudly.html
http://www.vikatan.com/author/2930-r.-jeyalakshmi
http://www.vikatan.com/author/2930-r.-jeyalakshmi
http://www.vikatan.com/author/2930-r.-jeyalakshmi
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லறஷகஶட்டவலண்டி வேத்ைஷல், இமலதமம் இறந்து ேஷற்கைஷஶக ேஷன்மலர் 

இயக்கஷஶ. அம்ஶவுக்கு அம்ஶலஶக, அப்பஶவுக்கு அப்பஶலஶக 'ேஶன் இமக்கஷவமன் 

உனக்கு'  ன்ம சஷத்ைஷின் அலதைப்பில் லரர்ந்ைலர். இன்று சஷலில் சர்லஸீ் 

வைர்லில் ஜலற்மஷஜபற்று, ஜபண்கலக்கு வஶல் ஶடயஶகத் ைஷகழ்கஷமஶர் இயக்கஷஶ.  

     

 „'ேஶன், ன் அம்ஶலின் கனதல ேஷதமவலத்ைஷட்வடன்‟‟ னச் ஜசஶல்லும்வபஶவை குல் 

ைழும்பப் வபசத் ஜைஶடங்கஷனஶர். „„அம்ஶன்னஶ அவ்வரஶ பிடிக்கும். சஷன்ன லசுய 

அம்ஶதலவ சுத்ைஷக்கஷட்வட இமப்வபன். ைஷடீர்னு வைஶ சுனஶஷ சுறற்மஷப் வபஶனது 

வபஶய அம்ஶ, அப்பஶ இமலமவ ேஶன் றஶலது படிக்கஷமப்ப இமந்துட்டஶங்க. அந்ைச் 

சூறல்கூட னக்கு முழுசஶ புரிய. வலைேஶகஷ சஷத்ைஷைஶன் ன்தன  அக்கதமஶ 

கலனிச்சுக்கஷட்டஶங்க. ஜசஶந்ை ஊர், ஶைிப்வபட்தட. ேஶன் ஜஶம்ப ஆலவஜ் 

ஸ்டூடன்ட்ைஶன். ஜபின்டிங்னஶ ஜஶம்பப் பிடிக்கும். அதை லிடவும் புக்ஸ் படிக்கஷமது 

பிடிக்கும். ெஶயஷஶ ஸ்கூலுக்குப் வபஶிட்டு லந்வைன். சஷன்ன லசுய ங்கம்ஶ 

ன்கஷட்ட ஜசஶல்யஷட்வட இமப்பஶங்க. 'ேீ கஜயக்டர் ஆகஷ, ஜபஶண்டங்கவரஶட 

முன்வனற்மத்துக்கு ஜபரி சக்ைஷஶ இமக்கடம். ேம் சமூகத்துய இமக்கஷம ேஷதம 

ஜபஶண்டங்க ஜபரி ஜயலலுக்கு லடம்'னு ஜசஶல்லுலஶங்க. அம்ஶல 

ேஷதனக்கஷமப்ப ல்யஶம், அலங்க ஜசஶன்னதுைஶன் ேஷதனவுக்கு லமம்„„ ன்மலரிடம், 

உங்கலக்கு ஸ் ஆகடம்கஷம ஆதச ப்படி லந்ைது... ன்மதும், 

  

„„பிரஸ் 2 ரிசல்ட் லந்ைதும் ஸ் படிக்கடம்னு ேஷதனச்வசன். அைனஶய இங்கஷலீஷ் 

யஷட்வச்சர்ய வசர்ந்வைன். வைர்வுக்கு பிற்சஷஜல்யஶம் ஜஶம்ப டுத்துக்கய. கஶவயஜ்ய 

வசர்ந்ைப்புமம் ஜகுயஶ ேஷமஸ் வபப்பர் படிக்க ஆம்பிச்வசன். சமூகத்வைஶட ன்தனத் 

ஜைஶடர்புபடுத்ைஷக்கஷட்வடன். ன்வனஶட சஷத்ைஷ „ஜைன்மல்‟ங்கஷம வபர்ய ைன்னஶர்லத் 

http://www.vikatan.com/news/india/81575-upsc-civil-services-main-exam-result-released.html?utm_source=vikatan.com&utm_medium=search&utm_campaign=2
http://www.vikatan.com/news/india/81575-upsc-civil-services-main-exam-result-released.html?utm_source=vikatan.com&utm_medium=search&utm_campaign=2
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ஜைஶண்டு ேஷறுலனம் ேடத்ைஷட்டு லர்மஶங்க. அது மூயஶ குறந்தைகள் ற்றும் ஜபண்கள் 

லரர்ச்சஷக்கஶன பைிகதரச் ஜசஞ்சுட்டு லர்மஶங்க. அைனஶய, னக்கு சஷன்ன லசுய 

இமந்து சமூகத்தைப் பத்ைஷன ேஷதம லிளங்கள் இன்ஸ்பிவளனஶ இமந்ைது.  ேஶன் 

கஜயக்டர் ஆகடம்னு சஷத்ைஷமம் லிமம்பினஶங்க. அைனஶய, னக்குத் வைதலஶன 

ல்யஶத்தைமம் ேஶன் வகட்கஷமதுக்கு முன்னஶடி ேஷதமவலத்ைஷடுலஶங்க. சஷலில் சர்லஸீ் 

வைர்வு ழுை ஜசன்தன சமூகலில் கல்லூரிிய வசஶளஷஶயெஷ படிச்வசன். படிச்சு 

முடிச்சதும் சங்கர் ஸ் அகஶடஷிய  வசர்ந்வைன். அப்பைஶன் சஷலில் சர்லஸீ்ய 

பஶஸ் பண்மதுக்கஶன னஉறுைஷ லந்துச்சு. ன்னஶய முடிஞ்ச அரவு படிச்வசன்" 

ன்மலரிடம், ைஷனமும் வ்லரவு வேம் படிப்பஙீ்க...ன்மதும், 

 

„„ேஶன்,  2015-ய எம ைடதல க்ழஶம் ழுைஷவனன். அப்ப, க்ழஶம் ப்படிிமக்கும்னு 

ஜைரிஞ்சுக்கயஶம்னு வகளஹலயஶைஶன் ழுைஷவனன். ப்ரீயஷம்ஸ்ய 60 வகள்லிகலக்கு 

ட்டும்ைஶன் ஆன்ழர் பண்ைிவனன். அப்பமம், ஜகஶஞ்சம் சஸரிழஶ படிக்க 

ஆம்பிச்வசன். சஶப்பிடும வேம், தூங்கும வேம் ைலி ல்யஶ வேமும் படிப்புைஶன். 

ஆதசஶ, அர்ப்பைிப்வபஶட படிச்வசன். னச் சஷரித்துக்ஜகஶண்வட ஜைஶடர்ந்ைஶர். 

 

„„பிரீ யஷம்ஸ்ய பஶஸ் பண்ைிட்வடன். ஜின்ய ஆப்சன்யஶ வசஶளஷஶயெஷ படிச்வசன். 

ஜஶம்ப வஶர்டுஜலஶர்க் பண்ைிவனன். ன்வனஶட மூச்சு, வபச்சு ல்யஶவ க்ழஶம் 

பற்மஷைஶன் இமந்ைது. முதமஶன பிற்சஷமம் கடின உதறப்பும் இமந்ைஶ, சஷலில் 

சர்லஸீ் வைர்வுய ஈசஷஶ ஜெிக்கயஶம். ஸ் ஆபழீஶ ேஷஷக்கப்பட்டதும், 

ஜபண்கவரஶட லரர்ச்சஷக்கஶன பைி ஜசய்டம்கஷமதுைஶன் ன்வனஶட யட்சஷம்'' 

ன்மஶர் ஜேகஷழ்ச்சஷமடன். எடுக்கப்பட்ட சமூகத்ைஷயஷமந்து ேம்பிக்தக ேட்சத்ைஷஶய் 

முதரத்ைஷமக்கஷமஶர். 

 

 லஶழ்த்துகள் இயக்கஷஶ! 

4. thenewsminute.com:  http://www.thenewsminute.com/article/orphaned-young-age-tn-girl-went-

top-upsc-exam-under-sc-category-63237 

Achievement 

Orphaned at a young age, this TN girl went on to top the UPSC exam under the SC category 

Ilakkiya ranked 298 in the UPSC exams and now wants to help the marginalised. 

http://www.thenewsminute.com/article/orphaned-young-age-tn-girl-went-top-upsc-exam-under-sc-category-63237
http://www.thenewsminute.com/article/orphaned-young-age-tn-girl-went-top-upsc-exam-under-sc-category-63237
http://www.thenewsminute.com/article/orphaned-young-age-tn-girl-went-top-upsc-exam-under-sc-category-63237
http://www.thenewsminute.com/article/orphaned-young-age-tn-girl-went-top-upsc-exam-under-sc-category-63237
http://www.thenewsminute.com/article/orphaned-young-age-tn-girl-went-top-upsc-exam-under-sc-category-63237
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Battling all odds, a 25-year-old from Ranipet in Vellore district, topped the Union Public Services 

Commission (UPSC) examination among the Scheduled Caste candidates, now, her main aim is to help the 

marginalised section of the society.  

Ilakkiya had been ranked 298 in the UPSC exams. 

Ilakkiya’s inspiration has been her aunt Vedhanayagi, who works for a non-government organisation. 

“She was the one who asked me to take up English Literature for under-graduation and then asked me to 

do masters in social work to understand the problems of the people. She envisioned this for me,” said 

Ilakkiya. 

Ilakkiya completed her graduation in English Literature from Auxilium College and then finished her 

Master’s in Social Work from Madras School of Social Work in 2014. 

When she was in Class VII, she lost her parents in a car accident, after which, her aunt, took care of 

Ilakkiya and her two siblings. “I have seen my aunt working for the empowerment of women and child, 

she works for the marginalised sections of the society. I also want to do the same but in larger number, I 

want to help the marginalised section of the society,” she said. 

It was not easy for Ilakkiya. “My father was in the army and we did not get his pension till I was 18-years-

old, the government procedure took very long. We had financial problems, it was difficult to manage with 

only my aunt working, but she took care of us like our mother would have,” said Ilakkiya. 

http://www.thenewsminute.com/author-articles/Pheba-Mathew
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http://www.thenewsminute.com/article/orphaned-young-age-tn-girl-went-top-upsc-exam-under-sc-category-63237
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http://www.thenewsminute.com/article/orphaned-young-age-tn-girl-went-top-upsc-exam-under-sc-category-63237
mailto:?Subject=TheNewsMinute&Body=Orphaned%20at%20a%20young%20age,%20this%20TN%20girl%20went%20on%20to%20top%20the%20UPSC%20exam%20under%20the%20SC%20category%20http://www.thenewsminute.com/article/orphaned-young-age-tn-girl-went-top-upsc-exam-under-sc-category-63237
mailto:?Subject=TheNewsMinute&Body=Orphaned%20at%20a%20young%20age,%20this%20TN%20girl%20went%20on%20to%20top%20the%20UPSC%20exam%20under%20the%20SC%20category%20http://www.thenewsminute.com/article/orphaned-young-age-tn-girl-went-top-upsc-exam-under-sc-category-63237
http://reddit.com/submit?url=http://www.thenewsminute.com/article/orphaned-young-age-tn-girl-went-top-upsc-exam-under-sc-category-63237&title=Orphaned%20at%20a%20young%20age,%20this%20TN%20girl%20went%20on%20to%20top%20the%20UPSC%20exam%20under%20the%20SC%20category
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Battling all odds, a 25-year-old from Ranipet in Vellore district, topped the Union Public Services 

Commission (UPSC) examination among the Scheduled Caste candidates, now, her main aim is to help the 

marginalised section of the society.  

Ilakkiya had been ranked 298 in the UPSC exams. 

Ilakkiya’s inspiration has been her aunt Vedhanayagi, who works for a non-government organisation. 

“She was the one who asked me to take up English Literature for under-graduation and then asked me to 

do masters in social work to understand the problems of the people. She envisioned this for me,” said 

Ilakkiya. 

Ilakkiya completed her graduation in English Literature from Auxilium College and then finished her 

Master’s in Social Work from Madras School of Social Work in 2014. 

When she was in Class VII, she lost her parents in a car accident, after which, her aunt, took care of 

Ilakkiya and her two siblings. “I have seen my aunt working for the empowerment of women and child, 

she works for the marginalised sections of the society. I also want to do the same but in larger number, I 

want to help the marginalised section of the society,” she said. 

It was not easy for Ilakkiya. “My father was in the army and we did not get his pension till I was 18-years-

old, the government procedure took very long. We had financial problems, it was difficult to manage with 

only my aunt working, but she took care of us like our mother would have,” said Ilakkiya. 
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5. https://tamil.yourstory.com/read/d3dce25ba8/-quot-if-talent-

ias-anyone-can-39-tests-ilakkiya-achieved-beyond- 

‟ைஷமத இமந்ைஶல் லமம் ஆகயஶம் ..ஸ்!'- வசஶைதனகதரத் ைஶண்டி 

சஶைஷத்ை இயக்கஷஶ! 

ஆைஷைஷஶலிடர் லகுப்தப வசர்ந்ை, ஜபற்வமஶர்கள் இமலதமம் இறந்ை இயக்கஷஶ ைன் 

ஸ் கனதல கடும் முற்சஷக்ஜகஶண்டு ேஷதமவலற்மஷமள்ரஶர்! 

பட்டியஷன லஶரிசுகள் ப்வபஶது ஆலம் ேஷதயலமகஷமவைஶ அப்வபஶவை ேம் ேஶடு 

உண்தஶன குடிசு ன்ம அம்வபத்கஶரின் கனவு ைஷறகத்ைஷல் ஜைஶடர்ந்து 

ேஷெஶகஷலமகஷமது. 

“சமூகத்தில் ஆதிதிபாயிடர் இப் பண்கின் ின்தங்கின ில நா 

வயண்டும்...” 

இயக்கஷஶலின் ஜலற்மஷக்கஶன ைஶக ந்ைஷமும் இதுவல. வலலூர் ஶலட்டம் 

ஶைிப்வபட்தடதச் வசர்ந்ை இயக்கஷஶ சஷறு லைஷவயவ ைஶய், ைந்தைத 

இறந்ைலர். ைம்பி, ைங்தகவஶடு ேஷர்க்கைஷஶக ேஷன்மலத அலது சஷத்ைஷ அலதைத்து 

லரர்த்துள்ரஶர். 

 

“என்னுலடன அப்ா வசகர் பாணுயத்தில் ணிபுரிந்து யந்தார், அம்நா 

யிக்வடாரினா தினார் ள்ி ன்ில் ஆசிரினபாகப் ணிபுரிந்து யந்தார். 
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எங்கின் யாழ்க்லக அந்த அமகின கிபாநத்தில் எந்தப் ிபச்லமம் இன்ி 
பசன்று பகாண்டிருந்தது”. ஆனஶல் ைஷடீர் சஶதயலிபத்து அலது குடும்பத்தை 

சுனஶஷஶய் சுமட்டிப் வபஶட்டது.  

“அந்த யித்து என்ல ில குலனலயத்தது. ஆம் எக்கு 10 யனது இருக்கும் 

வாது என்னுலடன அப்ா, அம்நா சால யித்து ன்ில் சிக்கி உனிரிமந்தர்...” 

ன்று குல் ைழுைழுக்க ைன்னுதட வசஶகத்தை பகஷர்ந்து ஜகஶண்டஶர் ஜலற்மஷின் 

அதடஶர கள் இயக்கஷஶ. அப்பஶ ஶடலத்ைஷல் இமந்து ஏய்வு ஜபற்று லந்து 

ஏஶண்டு ைஶன் ங்கவரஶடு இமந்ைஶர், லிபத்ைஷல் அப்பஶ, அம்ஶதல பமஷஜகஶடுத்ை 

ேஷன்ம வபஶது னக்வக ன்ன லிலம் ன்று புரிலில்தய,” ன்மஶர். 

இயக்கஷஶ வபஶயவல அலமதட ைம்பி, ைங்தகமம் கண்கசக்கஷ ேஷன்றுள்ரனர். அந்ைக் 

கஶட்சஷகள் இன்னும் ன் னதை லிட்டு அகயலில்தய. “இனி ன்ன 

ஜசய்ப்வபஶகஷவமஶம் ன்ம அச்சம் எமபுமம், அன்பு ஊட்டி லரர்க்க ைஶய், ைந்தை 

இல்தயவ ன்ம க்கம் றுபுமம் ன ைலித்து ேஷன்வமன்”. அப்வபஶது 

லிக்வடஶரிஶலின் அம்ஶலின் இண்டஶலது ைங்தக வலைேஶகஷ ஜபற்வமஶத இறந்ை 

3 குறந்தைகதரமம் ைன்னுதட அலதைப்பில் லரர்க்கத் ஜைஶடங்கஷமள்ரஶர். 

குடும்பச் சூறல் எம பள்ரிில் ேஷதயஶக படிக்க லஶய்ப்பரிக்கலில்தய. மூன்மஶம் 

லகுப்பு லத ஶைிப்வபஶட்தடிலும், 4 ற்றும் 6ம் லகுப்தப ஜசன்தனிலும் 

பின்றுள்ரஶர் இயக்கஷஶ. பின்னர் 7ம் லகுப்பு முைல் 10ம் லகுப்பு லத வலலூரிலும் 

படித்துள்ரஶர். ஜைஶடர்ந்து 11 ற்றும் 12ம் லகுப்தப ஜசன்தனிலுள்ர அசுப் 

பள்ரிில் படித்துள்ரஶர் இயக்கஷஶ.  

ைஷறகத்ைஷல் ஜபமம்பஶயஶன முைல்ைதயமுதம பட்டைஶரிகலக்கு இமக்கும் 

ைதடக்கல்தய உதடத்ஜைமஷ தைரிஶன முடிஜலடுத்ைஶர் இயக்கஷஶ.  

“ஆதிதிபாயிடர் ிரிலயச் வசர்ந்த பண் என்தால் ஆங்கிம் ரு தலடனாக 

இருக்கக் கூடாது என்று ிலத்ததால் கல்லூரி இங்கலனில் ி.ஏ 

ஆங்கித்லத ட்டப்டிப்ாக னின்வன். இதலத் பதாடர்ந்து முதுில 

ட்டப்டிப்ில் வசாரினல் பயார்க் டித்வதன்.” 

படித்து முடிக்கும் முன்வப ைனது லஶழ்வு அர்த்ைமுள்ரைஶக இமக்கவலண்டும் ன 

முடிவு ஜசய்ைஶர் இயக்கஷஶ. “படிப்தப முடித்ை தகவஶடு ஸ் வைர்வுக்கஶன 

பிற்சஷ லகுப்பிலும் வசர்ந்வைன். இைன் மூயம் 2015ம் ஆண்டு முைன்முையஷல் ஸ் 
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வைர்வு ழுைஷவனன் ஆனஶல் அந்ை முதம வைஶல்லி ைஶன் னக்கு பரிசஶக கஷதடத்ைது. 

அப்வபஶது ைஶன் ேஶன் உைர்ந்வைன், 

“சரினா முனற்சிமம் கடி உலமப்பும் இல்ாத எந்த யிரனமும் வதால்யிலனத் 

தான் தழுவும்,” என்லத உணர்ந்து முழுஈடுாட்டுடன் டிக்கத் பதாடங்கிவன். 

ஸ் படிக்க வலண்டும் ன்ம ஆதச னக்குள் லந்ைைற்கு ன்னுதட முன்ஶைஷரி 

ன்மஶல் ன் சஷத்ைஷ வலைேஶகஷதத் ைஶன் ஜசஶல்ய வலண்டும், ன்கஷமஶர் இயக்கஷஶ. 

வலைேஶகஷ „ஜைன்மல்‟ ன்ம ைன்னஶர்ல ஜைஶண்டு ேஷறுலனம் ஜைஶடங்கஷ க்கலக்கு 

குமஷப்பஶக ஆைஷைஷஶலிட பிரிவு க்கலக்குத் வைதலஶன உைலிகதர ஜசய்து 

லமகஷமஶர். அலர் ஜசய்மம் சமூகப் பைிகதரப் பஶர்த்வை ைஶனும் ைன் சமூகத்ைஷற்கஶக 

ைஶலது ஜசய் வலண்டும் ன்ம ண்ைம் வவயஶங்கஷைஶகக் கூறுகஷமஶர் 

இயக்கஷஶ.  

னினும் “அங்கீகாபநற் ரு வசலயனாக அது இல்ாநல் அதிகாபத்தின் 

குபாக இருக்க வயண்டும் என்று ிலத்வதன், அதாவவன ான் 

குடிலநப்ணிகிவவன முதன்லநனா ஐஏஎஸ் ஆக வயண்டும் என்று முடிவு 

பசய்வதன்” ன்று ைனது யட்சஷக் கதைத ஜசஶல்கஷமஶர் இயக்கஷஶ. 

சுஶஶன ஶைலிஶன இயக்கஷ படிப்தப ைஷட்டஷட்டு படித்ைவை ைனது ஜலற்மஷக்குக் 

கஶைம் ன்று கூமஷனஶர். புத்ைகங்கதர வைர்வு ஜசய்து அைஷயஷமந்து குமஷப்ஜபடுத்து 

படித்து லந்ைைஶகவும் பகஷர்ந்ைஶர். 

”ஐஏஎஸ் வதர்வு எழுதுயர்கள் கலடிடிக்க வயண்டின நற்பாரு யிரனம் 

பாறுலந ரு முல வதாற்ால் அதால் நம் வசார்ந்து யிடக்கூடாது. 

எக்கு பதரிந்து என்னுலடன ண்ர்கள் ர் ஐந்து, ஆறு முல கூட 

வதால்யிலனத் தழுயி ின்ர் வதர்ச்சி பற்றுள்ர்,” என்கிார். 

இவை னஉறுைஷவஶடு 2016ம் ஆண்டு ீண்டும் இண்டஶலது முதமஶக ஸ் 

வைர்தல ழுைஷவனன். அைஷல் 298லது வங்க் ஜபற்று வைர்ச்சஷதடந்துள்வரன். 

ன்னுதட ஜலற்மஷ ன் சமூகத்ைஷற்கு கஷதடத்ை ஜலற்மஷ, அைனஶவயவ னக்கு லமம் 

பஶஶட்டுகதர அதனலமக்கும் ஜைரிப்படுத்துகஷவமன். ஆைஷைஷஶலிடர் பிரிதலச் 

வசர்ந்ை ஶைலர்கள் பயமக்கு இப்படி எம படிப்பு இமப்பைஶகவல ஜைரிலில்தய, ன் 

மூயம் பயர் லிறஷப்புைர்வு அதட வலண்டும் ன்பவை ன்னுதட வேஶக்கம், ன்று 

ஜைரிலஶக வபசஷனஶர். 
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நாயட்ட ஆட்சினர் திரு.பாநன் உடன் பசல்யி இக்கினா 

ஸ் ட்டுவ ைனது இல்யக்கல்ய, க்கலதட முன்வனற்மம், குமஷப்பஶக 

ஜபண்கரின் முன்வனற்மத்ைஷற்கஶக பஶடுபட வலண்டும் ன்பவை ைனது யட்சஷம் 

ன்கஷமஶர் இயக்கஷஶ.  

“பண்கள் எப்வாதுவந சுதந்திபநாக இருக்க வயண்டும், ான் எடுக்கும் 

முடிவுகில் எக்கு ர் ஆவாசல கூிாலும் இறுதி முடிலய ாவ 

எடுப்வன். கிலடக்கும் யாய்ப்ல னன்டுத்தி பண்கள் சாதிக்க வயண்டும், 

எக்கு கிலடத்த யாய்ப்ல ான் சரினாக னன்டுத்திக்பகாண்வடன்.” 

“எம சமுைஶத்தை அரலடீு ஜசய் வலண்டும் ன்மஶல் ஜபண்கள் ந்ை அரலிற்கு 

முன்னற்மம் அதடந்துள்ரனர் ன்பவை அைன் அரவுவகஶல்” ன்று அம்வபத்கர் 

உைஷர்த்ை லஶர்த்தைகவர ைனது லஶழ்லின் வன்தக்கு கஶைம் ன்கஷமஶர் இயக்கஷஶ. 

ஆகஸ்ட் ஶைம் முவசஶரிில் ஜைஶடங்கும் ஸ் பிற்சஷத முடித்து புது 

உத்வலகத்துடன் ஜபண்கள் முன்வனற்மத்ைஷற்கஶன பைிதத் ஜைஶடங்க உள்ர 

இயக்கஷஶ, ஆைஷைஷஶலிடர் பிரிவு வபஶன்ம பின்ைங்கஷ லகுப்பு ஶைலர்கள் 

ட்டுஷன்மஷ கஷஶப்புமங்கரில் ைன்னகத்வை பய ைஷமதகதர எரித்துக்ஜகஶண்டு 

முடங்கஷிமக்கும் ஜபண்கலக்கஶன ஊக்க மந்து ன்வம ஜசஶல்யவலண்டும். 

புத்ைஷசஶயஷ அல்யது அைஷ புத்ைஷசஶயஷ ஶைலர்கள் ட்டுவ ஸ் ஆக முடிமம் 

ன்பஜைல்யஶம் ஜலற்று பிம்பங்கள். உங்கரஶல் படிக்க முடிந்ைதை முழு னவைஶடு 

படித்து, கடின உதறப்தப வபஶட வலண்டும். ேஶன் சஶப்பிடும் வேம், இதரப்பஶறும் 
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வேம் ைலி ற்ம வேஜல்யஶம் படிப்பில் ட்டுவ கலனம் ஜசலுத்துவலன். ஸ் 

படிப்பிற்கு ைஶஶகுபலர்கலக்கு ேஶன் ஜசஶல்ய லிமம்பும் லிளம் ன்னஜலன்மஶல், 

”எல்ா புத்தகத்லதமம் யாங்கிப் டிமங்கள். ரு ாடத்லத நட்டும் எடுத்து 

அதிவவன அதிக கயம் பசலுத்துயது வப யிபனம்,” ன்ம அட்தலதழ ட்டும் 

கூமஷ லிதடப்ஜபற்மஶர் இயக்கஷஶ. 

 

 


