
 

1. வளர்தமிழ் இலக்கியமன்றம் (2020-2021) 

நம் கல்லூரி மாணவியரின் தமிழ்மமாழி மற்றும் கலலத்திறன்கலை 

மெைிக்மகாணரும் விதமாக ெைரத்மிழ் இலக்கிய மன்றத்தின் சாரப்ாக, 

தமிழ்த்துலறயில் அலனத்துத் துலறகளுக்கிலையயயான யபசச்ு, பாை்டு மற்றும் 

நைனப் யபாை்டிகை் 12.08.2020 அன்று இலணயம் ெழியாக நலைமபற்றன. 

 

பேசச்ுே்பேோட்டி: 12.08.2020 முற்பகல் 10.00 மணி 

மனததக் கவர்ந்தமோயக் கண்ணன் என்ற தலலப்பில் யபசச்ுப்யபாை்டி 

நலைமபற்றது. யபசச்ுப்யபாை்டிக்கு நடுெரக்ைாக மலனசார ் அறிவியல்&மருத்துெ 

சாரச்த்துணவு மற்றும் உணவியல் துலற உதவிப் யபராசிரியர ் திருமதி மப. 

உமாமயகஷ்ெரி அெரக்ளும் தமிழ்த்துலறத் தலலெர ் யகா. பத்மவிலாசினி 

அெரக்ளும் கலந்துமகாண்டு சிறப்புலரயாற்றிப் யபசச்ுப்யபாை்டியின் முடிவுகலை 

அறிவித்தனர.் முதல், இரண்டு, மூன்றாம்பரிசு மற்றும் சிறப்புப் பரிசுகளுக்குரிய 

மாணவியரும் யதரந்்மதடுக்கப்பை்ைனர.்  

 

ேரிசுே்பேற்ற மோணவியரின் விவரம்: 

வரிதச 

எண் 
பேயர் துதற ேரிசு 

1. க.ஸ்ரீமதி கணினிப் பயன்பாை்டு அறிவியல்(இரண்ைாமாண்டு) முதல்பரிசு 

2. ர.பவியா நிதி மற்றும் கணக்குப் பதிவியல் துலற இரண்ைாம் 

பரிசு 

 

 

3. 

ல. சுமித்ராயதவி ஊைகவியல் துலற  

மூன்றாம் 

பரிசு 
பா. ய ாதிரல்தா மலனசார ்அறிவியல்&மருத்துெசார ்சத்துணவு 

மற்றும் உணவியல்(இரண்ைாமாண்டு) 

4 மர.ஸ்ரீ. சரண்யா தகெலலமவு யமலாண்லமத்துலற 

(இரண்ைாமாண்டு) 
சிறப்புப் பரிசு 

 



 

 

ேோட்டுே்பேோட்டி: 12.08.2020         பநரம்: பிற்பகல் 2.00 மணி 

 

மாணவியரின் குரல்ெைம் மற்றும் பாடும் திறலன மெைிப்படுத்தும் 

ெலகயில்  கண்ணன் ேோடல்கள் என்னும் தலலப்பில் பாை்டுப்யபாை்டி 

நிகழ்த்தப்மபற்றது. இப்யபாை்டியின் நடுெரக்ைாக முதுகலல கணக்குப் பதிவியல் 

மற்றும் நிதியியல் துலற உதவிப் யபராசிரியர ்முலனெர ்சி. காமாை்சி அெரக்ளும் 

தமிழ்த்துலற உதவிப் யபராசிரியர ் முலனெர ் சீ. மசஞ்சுலை்சுமி அெரக்ளும் ராகம், 

தாைம், பாெம் முதலியெற்லற கருத்தில் மகாண்டு முதல், இரண்டு, மூன்றாம் 

பரிசுக்குரிய மாணவியலரத் யதரந்்மதடுத்தனர.் 

ேரிசு பேற்ற மோணவியரின் விவரம்: 

வரிதச

எண் 
பேயர் துதற ேரிசு 

1. கிருத்திகா. 

ந 
நிதிமற்றும் கணக்குப் பதிவியல் 

துலற(இரண்ைாமாண்டு) 
முதல் பரிசு 

2. வி.லெ. 

ம யந்தி 
உயிரியற் புை்ைியியல் 

(இரண்ைாமாண்டு) 
 இரண்ைாம் 

பரிசு 
3. ஜி.டி. 

.தரஷ்ினி 
மலனசார ்அறிவியல்&மருத்துெசார ்

சத்துணவு மற்றும் உணவியல் 

 (இரண்ைாமாண்டு) 

மூன்றாம் பரிசு 

4. ஜி. தீபிகா நிறுமச ்மசயலரியல் துலற 
(இரண்ைாமாண்டு) 

ஆறுதல்பரிசு 



 

 

 

நடனே்பேோட்டி: 12.08.2020 

’’கிருஷ்ண லீலலகை்” என்ற தலலப்பில் மாணவியரின் நைனதிறன்கலை 

மெைிப்படுத்தும் ெலகயில் நைனப்யபாை்டி நலைப்மபற்றது. யபாை்டியின் நடுெராக 

லலித கலாலயம் நைனப்பை்ைியின் நிறுெனாராகிய மசல்வி.வி கிருத்திகா 

கலந்துக்மகாண்டு மாணவியரின் அபிநயங்கலைக் கண்டுகைித்து முதல், 

இரண்ைாம். மூன்றாம் பரிசுக்குரிய மாணவியலரத் யதரந்்த்மதடுத்தார .் 

 

ேரிசு பேற்ற மோணவியரின் விவரம்: 

 

வரிதச

எண் 
   பேயர்           துதற      ேரிசு 

1. அம்ருத பாலா ெங்கி காப்பீை்டு யமலாண்லமத் 

துலற (இரண்ைாமாண்டு 
முதல் பரிசு 

2. அபினயா 

மணிெண்ணன் 
ஊைகவியல் துலற 

    (இரண்ைாமாண்டு) 
இரண்ைாம் பரிசு 

3. திெ்யா.வி ெணிகவியல் தனிசச்ிறப்புத் துலற மூன்றாம் பரிசு 

4 ஐஸ்ெரய்ா.ெ உணவு மற்றும் ஊை்ைசச்த்து துலற ஆறுதல் பரிசு 



 

 

                                      

 

2. வளரத்மிழ் இலக்கியமன்றம் (2020-2021) 

 

நம் கல்லூரி மாணவியரின் தமிழ்மமாழி மற்றும் கலலத்திறன்கலை 

மெைிக்மகாணரும் விதமாக ெைரத்மிழ் இலக்கியமன்றத்தின் சாரப்ாக, 

தமிழ்த்துலறயில் அலனத்துத் துலறகளுக்கிலையயயான யபசச்ு, கவிலத, 

பை்டிமன்றம் யபான்ற யபாை்டிகை் இலணயம் ெழியாக நலைமபற்றன. 

 

பேசச்ுே்பேோட்டி: 26.02.2021   பிற்ேகல் 3.00 மணி 

மமல்லத் தமிழ் இனி ொழும் என்ற தலலப்பில் யபசச்ுப்யபாை்டி நலைமபற்றது. 

யபசச்ுப்யபாை்டிக்கு நடுெரக்ைாக மலனசார ் அறிவியல்&மருத்துெசார ் சத்துணவு 

மற்றும் உணவியல் துலற உதவிப் யபராசிரியர ்முலனெர.் சுபாரத்தினம் அெரக்ளும் 

முலனெர.் நாகமலர(்MAHRM) அெரக்ளும் தமிழ்த்துலற உதவிப் யபராசிரியர ்

முலனெர.் கன ாயதவி அெரக்ளும் கலந்துமகாண்டு சிறப்புலரயாற்றி 

யபசச்ுப்யபாை்டியின் முடிவுகலை அறிவித்தனர.் முதல், இரண்டு, மூன்றாம் 

பரிசுகளுக்குரிய மாணவியரும் யதரந்்மதடுக்கப்பை்ைனர.்  

 

 

ேரிசு பேற்ற மோணவியரின் விவரம்: 

வரிதச

எண் 
பேயர் துதற ேரிசு 

 

1 

இர.ரூபினிமஹா

மாயா 

E20CO259 

ெணிகவியல் முதலாம் ஆண்டு முதல்பரிசு 



 

2 

 

 

ஆரத்்தி.H 

E20BB002 

 

BIM இரண்ைாம்பரிசு 

3. 

 

 

கீரத்்தனா.EG 

 

நிதி மற்றும் கணக்குப் 

பதிவியியல் துலற 
மூன்றாம்பரிசு 

 

கவிததே்பேோட்டி: 27.02.2020   பநரம்: பிற்ேகல் 2.00 மணி 

மாணவியரின் கற்பலனத்திறன் மற்றும் உசச்ரிப்புப்திறன் முதலியெற்லற 

மெைிப்படுத்தும் ெலகயில் ததடக்கல்லும் ேடிக்கல்பல என்னும் தலலப்பில் 

கவிலதப்யபாை்டி நிகழ்த்தப்மபற்றது. இப்யபாை்டியின் நடுெரக்ைாக முதுகலல 

கணக்குப் பதிவியல்மற்றும் நிதியியல் துலற உதவிப் யபராசிரியர ் முலனெர ்

சி.காமாை்சி அெரக்ளும் தமிழ்த்துலற கணிதவியல் யபராசிரியர ்கவிதா அெரக்ளும் 

கவித்துெம், உசச்ரிப்பு, கருத்து முதலியெற்லறக் கருத்தில்மகாண்டு முதல், இரண்டு, 

மூன்றாம் பரிசுக்குரிய மாணவியலரத் யதரந்்மதடுத்தனர.் 

 

 

ேரிசு பேற்ற மோணவியரின் விவரம்: 

வரிதசஎ

ண் 

பேயர் துதற ேரிசு 

 

1. 

 

 

ொகீஸ்ெரி. மு 

 

 

B.COM(HONS) 1 YEAR 

 

முதல் பரிசு 

 

2. 

 

ஆரத்்தி. H 

 

BCOM (BIM) 1 YEAR 

 

இரண்ைாம்பரிசு 

 

3. 

 

 

நா. நந்திை்ைா 

 

BCOM( PA) 1 YEAR 

 

மூன்றாம்பரிசு 



 

 

 

 

ேட்டிமன்றம்: நோள்:  சுழற்சி : 9/03/2021  பநரம் :3 மணி 

     சுழற்சி 2 :10/03/2021  பநரம்  : 3 மணி 

கம்ேரோமோயணத்தில் உன்தனக் கவர்ந்த கதத மோந்தர் என்னும் 

தலலப்பில் மாணவியரின் யபசச்ுத்திறன் மற்றும் ொதாடும் திறன்கலை 

மெைிப்படுத்தும் ெலகயில் பை்டிமன்ற யபாை்டிகை் நலைப்மபற்றன. இப்யபாை்டியின் 

நடுெராக சுழற்சி 1-ற்கு முலனெர ் .காமாை்சி (A&F) அெரக்ளும் முலனெர ்

.கவிதா(MATHS) அெரக்ளும் சுழற்சி 2-ற்கு முலனெர ் பிரியாமரை்டி (HONS) திருமதி 

.லை்சுமி (BBA) அெரக்ளும் கலந்துமகாண்டு மாணவிகைின் கருத்து, சுயசிந்தலன, 

மெைிப்பை்டுத்திறன் ஆகியெற்லறக் கெனத்தில்மகாண்டு இறுதிசச்ுற்றில் 

பங்குமபற மமாத்தம் 12 மாணவியரக்லைத் யதரந்்மதடுத்தனர.் 

இறுதிசச்ுற்று : நோள்: 22.03.2021     பநரம்: மோதல 3 மணி 

ததலே்பு : இரோமோயணக் கதத நகர்விற்குே் பேரிதும் துதணே்புரிந்தவர ்

❖ ஆண்மாந்தயர 

❖ மபண்மாந்தயர 

❖ பிறஉயிரினங்கயை 

❖ அரக்கயர 

என்னும் தலலப்புகைின் கீழ் குழுவிற்கு 3 மாணவியர ் வீதம் 12 மாணவியர ்

கலந்துமகாண்ைனர.் இந்நிகழ்விற்கு நடுெராக தமிழ்த்துலற உதவிப் யபராசிரியர ்

முலனெர ் சீ. மசஞ்சுலை்சுமி அெரக்ை் கலந்துமகாண்டு சிறப்பித்தார.் 

மானணவிகைின் கருத்து, சுய சிந்தலன, மெைிபாை்டுத்திறன் முதலியெற்லற 

கருத்தில் மகாண்டு முடிவுகலை ெழங்கினார.் 



வ.எண் ததலே்பு பேயர் துதற -வகுே்பு 

1. ஆண்மோந்தபர. R. ரூபிணி மகமாயா B.com Gen B 1year   
H. ஆரத்்தி B.Com BIM 1year   
G. மதுமிதா B.sc CS A 1year 

2 பேண்மோந்தபர S.S. அருை்மமாழி B.sc Maths 1year   
K திெ்யா BCA. A  1year   
K மயகஸ்ெரி BCA  A 1year 

3 பிறஉயிரினங்கபள M.ொயகஸ்ெரி B.com Hons 1 year   
E.G .கீரத்்தனா B.com A&F   
S.நந்தினி B.sc CS A 2year 

4. அரக்கபர R.பவித்ராராகென் NFSMD 2 year   
J.ம யபிரியா B.sc CS A 1year   
P.அை்சயலை்சுமி B.sc CS A 1year 

 

இதில் முதல்பரிசு பிறஉயிரினங்கபள என்றஅணியினரும் 

இரண்ைாம் பரிசு அரக்கபர என்ற அணியினரும் 

மூன்றாம்பரிசு ஆண்மோந்தபர என்றஅணியினரும் 

ஆறுதல் பரிசு பேண்மோந்தபர என்ற அணியினரும் மென்றனர.் 

 

 

 

வளரத்மிழ் இலக்கிய மன்றம்(2020-2021) 

அதனத்துக் கல்லூரி மோணவர்களுக்கு இதடயிலோன பேோட்டிகள் 

 



நம் கல்லூரியின் சாரப்ாக 14/08/2020 அன்று 74-ெது சுதந்திர தின 

விழாலெக் மகாண்ைாடும் ெலகயில் அலனத்துக் கல்லூரி மாணெரக்ளுக்கு 

இலையிலான யபசச்ுப் யபாை்டி மற்றும் கவிலதப் யபாை்டி நலைமபற்றது. 

யபசச்ுப் யபாை்டி முற்பகல் 10 மணிக்கும் கவிலதப் யபாை்டி பிற்பகல் 2 

மணிக்கும்  google meet மசயலி ெழியாக நலைமபற்றது. இதில் பல்யெறு 

கல்லூரிகைிலிருந்து மாணெ மாணவியரக்ை் ஆரெ்த்துைன் பங்யகற்று 

விழாலெ சிறப்பித்தனர.் 

 

பேசச்ுே் பேோட்டி: சுகம் தரும் சுதந்திரம்(14.08.2020) 

 

சுகம் தரும் சுதந்திரம் - என் ேோர்தவயில் என்ற தலலப்பில் 

நலைமபற்றது. இப்யபாை்டிலய மமாழித்துலறத் தலலெர ்சு. லை்சுமி அெரக்ை் 

துெங்கி லெக்க தமிழ்த்துலறத் தலலெர ் யகா. பத்மவிலாசினி அெரக்ை் 

ெழிநைத்தினார.் இப்யபாை்டியின் சிறப்பு விருந்தினராக ரா பாலையம் 

ரா ுக்கை் கல்லூரியின் தமிழ்த்துலறத ் தலலெர ் முலனெர.் வி. கலாெதி 

அெரக்ை் கலந்துமகாண்ைார.் 

 

மாணெரக்ைின் யபசச்ுத் திறலன மமாழித்துலறத ் தலலெர ்

அெரக்ளும் சிறப்பு விருந்தினர ் அெரக்ளும் துல்லியமாக கணித்து 

முடிவுகலை அறிவித்தனர.் முதல் பரிசு ,இரண்ைாம் பரிசு, மூன்றாம் பரிசு 

இருெருக்கு என நான்கு பரிசுகை் அறிவிக்கப்பை்ைன. யமலும் பங்யகற்ற 

அலனத்து மாணெ மாணவியருக்கும் மின் சான்றிதழ் ெழங்குெதாக 

அறிவிக்கப்பை்ைது. இப்யபாை்டியில் மமாத்தம் 20-க்கும் யமற்பை்ை மாணெ 

மாணவியர ் பல்யெறு கல்லூரிகைில் இருந்து ஆரெ்த்துைன்  கலந்து 

மகாண்ைனர.் 

 

கவிததே்பேோடட்ி: சுதந்திரவோனில் 

 

சுதந்திரவோனில் என்னும் தலலப்பில் மாணெ மாணவியரின் கவித ்

திறலன மெைிப்படுத்தும் கவிலத யபாை்டி நிகழ்த்தப் மபற்றது. 

தமிழ்த்துலறத் தலலெர ் முலனெர ் யகா. பத்மவிலாசினி அெரக்ை் 

ெரயெற்புலர ெழங்க சிறப்பு விருந்தினராக சிறப்பு முலனெர.் 

மெ.வி யலை்சுமி, உதவிப் யபராசிரியர,் பூ.சா.யகா. கலல மற்றும் அறிவியல் 

கல்லூரியிலிருந்து கலந்துமகாண்ைார.் பின்பு மாணெ மாணவியர ்

கவிலதகலை ொசித்தனர.் 

 

சிறப்பு விருந்தினர ் அெரக்ளும் முலனெர ் ச. துரக்ா அெரக்ளும் 

கவிலதகலைத் துல்லியமாக கணித்து முதல் பரிசு, இரண்ைாம் பரிசு, 

மூன்றாம் பரிசு இரண்டு நபரக்ளுக்கு  மற்றும் ஆறுதல் பரிசு ஒருெருக்மகன 5 

பரிசுகலை அறிவித்தனர.் பங்குமபற்ற அலனெருக்கும் மின் சான்றிதழ் 

அறிவிக்கப்பை்ைது. பல்யெறு கல்லூரிகைிலிருந்தும் 20-க்கும் யமற்பை்ை 

மாணெ மாணவியர ்கலந்து மகாண்ைனர.்  

 



முதல் ேரிசு   

பவ. மதன் மித்ரோ 

யெதியியல் துலற, 

ஐய்யா துலரசாமி, 

நாைார ்மரகத ெை்ைியம்லம மகைிர ்கல்லூரி, 

நாகப்பை்டினம். 

mathanmithra59@gmail.com 

இரண்டோம் ேரிசு 

ந. ேரணி 

இைங்கலல தமிழ் இலக்கியம், 

மசன்லன கிறித்துெக் கல்லூரி, 

மசன்லன. 

bharani1803@gmail.com 

மூன்றோம் ேரிசு  

1. இல.மல்லிகோ 

இயற்பியல் துலற, 

இரா பாலையம், 

இரா ூக்கை் கல்லூரி, 

இரா பாலையம், 

ml348771@gmail.com 

2. பவண்ணிலோ சிவோ 

தமிழ்த்துலற, 

ஸ்ரீ சங்கரா கலல மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி, 

காஞ்சிபுரம். 

vennilasiva28@gmail.com 

mailto:mathanmithra59@gmail.com
mailto:bharani1803@gmail.com
mailto:ml348771@gmail.com
mailto:vennilasiva28@gmail.com


 

 

 

 

சிறே்பு விரிவுதர - I 

 

 

       எமது கல்லூரியின் தமிழ்த்துலற சுய உதவிப்பிரிவு ெைரத்மிழ் இலக்கிய மன்றம் 

5/6/2020 அன்று முதல் சிறப்பு விரிவுலரலய  இலணயம் ொயிலாக நலைத்தியது. 

இதில் திருமிகு தங்கம்.மூரத்்தி அெரக்ை் மாணெரக்லை ஊக்குவிக்கும் ெலகயில் 

உலரயாற்றினார.் இந்த ஒரு நாை் நிகழ்வு மாணெரக்ைிலையய நல்ல ெரயெற்லபப் 

மபற்றது. 

 



     அடுத்து 22/6/2020-26/6/2020 ெலர ஐந்து நாை்கை் மதாைரந்்து லபந்தமிழ்ப் 

பன்னாை்டுக் கருத்தரங்கம் இலணயம் ொயிலாக நலைமபற்றது.  

 

      முதல் நாை் கருத்தரங்கில் அ.மா. ம யின் கல்லூரியின் யமனாை் தமிழ்த்துலறத் 

தலலெர ்யபராசிரியர ்முலனெர ்பச. ரகுரோமன் அெரக்ை் சங்க இலக்கியம் குறித்து 

உலரயாற்றினார.் இரண்ைாம் நாை் திருசச்ி ரபமஷ் அெரக்ை் திருக்குறை் குறித்தும், 

மூன்றாம் நாை் இலங்லகப் யபராசிரியர ் முலனெர ்பமௌனகுரு அெரக்ை் நாைகம் 

பற்றியும், நான்காம் நாை் பயன்பாை்டு இலக்கணம் குறித்துச ் மசம்மமாழித் 

தமிழாய்வு மத்திய நிறுெனத்தின் யமனாை் பதிொைர ் முலனெர ் முகிதல 

இரோசேோண்டியன் அெரக்ளும், ஐந்தாம் நாை் புலம் மபயர ் தமிழரக்ை் குறித்து 

மயலசியாவிலிருந்து யபராசிரியர ் கிருஷ்ணன் மணியம் அெரக்ளும் 

சிறப்புலரயாற்றினர.் 

 

      இதில் யபராசிரியரக்ளும், மெைிநாை்டு ொழ் தமிழாரெ்லரக்ளும், மாணெரக்ளும் 

என  அலனெரும் வீை்டில் இருந்தபடியய இலணயத்தில் இலணந்து தமிழமுதத்லதப் 

பருகினர.்  

 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



வளரத்மிழ் இலக்கியமன்றம் (2020 - 2021) 

சிறே்பு விரிவுதர - II 

 

நம்கல்லூரியின் தமிழ்த்துலற சுயஉதவ்ிப்பிரிவு ெைரத்மிழ் 

இலக்கியமன்றம் சாரப்ாக 11/01/2021 அன்று தமிழர ் திருநாலைக் 

மகாண்ைாடும் ெலகயில் "தமிழர்த்திருவிழோ" என்ற தலலப்பில் 

சிறே்புதர(நிகழ்வு1) மாணவிகைின் யபசச்ு மற்றும் நாை்டுப்புறப்பாைல் 

சிறப்பு நிகழ்சச்ிகளும் நலைமபற்றன. 

 நிகழ்சச்ியானது பிற்பகல் 2.00 மணியில் இருந்து 3.30 மணிெலர ZOOM 

மசயலிெழியாக நலைமபற்றது. இதில் மாணவியரக்ை் ஆரெ்த்துைன் 

பங்யகற்று விழாலெச ்சிறப்பிதத்னர.் 

சிறப்பு நிகழ்சச்ிலயத் தமிழ்த்துலறத ் தலலெர ் முலனெர ் யகா. 

பத்மவிலாசினி அெரக்ை்துெங்கி லெத்து ெழி நைத்தினார.் மமாழித்துலறத ்

தலலெர ் முலனெர ் சு.லை்சுமி அெரக்ை் நிகழ்சச்ி குறித்து கருத்துலர 

ெழங்கினார.் இதில் சிறப்பு விருந்தினராக அகரம் பசந்தமிழ் தமயத்தின் 

நிறுெனரான திருமதி. சசிதோேோலமுருகன் அெரக்ை் கலந்துமகாண்டு 

மபாங்கல்குறித்தும் இன்லறய ொழ்வியல் சூழல் குறித்தும் பல்யெறு 

பயனுை்ை கருத்துகலை மாணவியருக்கு ெழங்கி லண்ைனிலிருந்து 

இலணயம் ெழியாகச ்சிறப்புலரயாற்றினார.் 

மாணவிகை் ராகவி, மெ.யகா. புெயனஸ்ெரி இருெரும் மபாங்கல் 

திருநாை் குறித்து சிறப்பாகப் யபசினர ்உ. ரூபிணி மகாமாயா, இர. தரச்ினி 

ஆகியயார ்மபாங்கல் விழாபற்றிய நாை்டுப்புற மணம் கமழும் பாைல்கலைப் 

பாடி விழாலெச ்சிறப்பித்தனர.் 

ெரயெற்புலரலயத ் தமிழ்த்துலறப் யபராசிரியரான ப. சுதா 

அெரக்ளும் நன்றியுலரலயத் தமிழ்த்துலறப் யபராசிரியரான திருமதி. 

வி யராணி அெரக்ளும் ெழங்கினர.் 

 



 

 

 

 

வளரத்மிழ் இலக்கியமன்றம் (2020-2021) 

சிறே்பு விரிவுதர – III 

 

நம்கல்லூரியின் தமிழ்த்துலற சுய உதவ்ிப்பிரிவு ெைரத்மிழ் இலக்கியமன்றம் 

சாரப்ாக சங்க இலக்கியம் – ஒரு ேோர்தவ என்ற தலலப்பில் 2/2/2021 அன்று 

முற்பகல் 11.00 மணியைவில் ZOOM மசயலி இலணயம் ொயிலாகச ் சிறே்புதர 

(நிகழ்வு 2) நலைமபற்றது. தமிழ்த்துலறத் தலலெர ்முலனெர ்யகா. பத்மவிலாசினி 

அெரக்ை் நிகழ்லெத் மதாைக்கி லெத்தார.்  

தமிழ்த்துலறப் யபராசிரியர ் முலனெரச்ு. மகௌசல்யாயதவி அெரக்ை் 

ெரயெற்புலர கூறினார.் இதில் சிறப்பு விருந்தினராக அகரச்ந்த் மோன்மல் பெயின் 

கல்லூரி(சுழல்-II) இல் பணிபுரியும் முலனெர ்ம. தோமதரசப்சல்வி MA., M.Phil., Ph.D. 

உதவிப் யபராசிரியர,் தமிழ்த்துலற, அெரக்ை் சிறப்பு விரிவுலரயாற்றினார.் 

சங்க இலக்கிய நூல்கை் பற்றியும் அதில் மபாதிந்துை்ை மசய்திகை் குறித்தும் 

சிறப்பாக விரிவுலரயாற்றினார.் யமலும் சங்ககாலக் கல்வி, ெணிகம், உணவு, யபார ்

முதலிய பல்யெறு தைங்கைில் இருந்தும் சிறப்பான கருத்துகலைமாணவியர ்

பயன்மபறும் ெலகயில் எடுத்துக் கூறினார.் மாணவியர ் அலதக் யகை்டு, அதில் 

தங்களுக்கு ஏற்பை்ை ஐயங்கை் குறித்து வினாமதாடுக்க, சிறப்புலரயாைர ்அதற்கான 

விலைலய நல்கினார.் முலறயாக நன்றியுலரலயத் தமிழ்த்துலறப் யபராசிரியர ்

முலனெர ் அ.சுகந்தி அன்னத்தாய் அெரக்ை் ெழங்கத்தமிழ்ப் பண்யணாடு நிகழ்வு 

இனியத நிலறெலைந்தது 



 

 

 

வளர்தமிழ் இலக்கியமன்றம்(2020-2021) 

சிறே்பு விரிவுதர IV 

 

நம்கல்லூரியின்  தமிழ்த்துலற சுயஉதவ்ிப்பிரிவு வளரத்மிழ் 

இலக்கியமன்றம் (2020-2021) சாரப்ாக தோய்பமோழிநோள் பகோண்டோட்டம் 19/2/2021 

அன்று முற்பகல் 11.00 மணியைவில் ZOOM மசயலி இலணயம் ொயிலாகச ்

சிறப்புவிரிவுலர (நிகழ்வு 3) நலைமபற்றது. 

தமிழ்த்துலறத் தலலெர ்முலனெர ்யகா. பத்மவிலாசினி அெரக்ை் நிகழ்லெத் 

மதாைக்கி லெத்தார.் தமிழ்த்துலறப் யபராசிரியர ் முலனெர ் சு. துரக்ா அெரக்ை் 

ெரயெற்புலர கூறினார.் 

இதில் சிறப்பு விருந்தினராக திரு. இரோம்குமோர் சந்தோனம் எழுத்தாைர ்

&யபசச்ாைர ் சிங்கப்பூர ் அெரக்ை் சிததயோ பநஞ்சுபகோள் என்னும் தலலப்பில் 

சிறப்பு விரிவுலரயாற்றினார.் அெரம்ாணெரக்லை ஊக்கப்படுத்தும் விதமாக 

கல்விமாணெரக்ைின் எதிரக்ாலம், மாணெரக்ைின் முன்யனற்றம் யபான்ற பல்யெறு 

தைங்கைில் இருந்தும் சிறப்பான கருத்துகலை மாணவியர ்பயன்மபறும் ெலகயில் 

எடுத்துக்கூறினார.் யமலும் திருெை்ளுெர,் ஓயஷா, வியெகானந்தர ் யபான்யறாரின் 

அரிய கருத்துகலையும் மாணவியர ் ரசித்து பயனலையும் ெலகயில் எடுத்துக் 

கூறினார ் .மாணவியரக்ை் தங்களுக்கு ஏற்பை்ை ஐயங்கை் குறித்து  வினா மதாடுக்க, 

சிறப்புலரயாைர ் அதற்கான விலைலய நல்கினார.் முலறயாக நன்றியுலரலயத் 

தமிழ்த்துலறப் யபராசிரியர ் முலனெர.் கன ாயதவி அெரக்ை் ெழங்கத் 

தமிழ்ப்பண்யணாடு நிகழ்வு இனியத நிலறெலைந்தது .  



 

வளர் தமிழ் இலக்கிய மன்றம் (2020-2021) 

வோதக நோடக மன்றம் 

 

       ஸ்ரீமதி யதெ்குன்ெர ் நானாலால்பை் மகைிர ் லெணெக் கல்லூரி தமிழ்த்துலற 

சுயஉதவிப்பிரிவு ெைர ் தமிழ் இலக்கிய மன்றத்தின் 2020-2021ஆம் 

கல்வியாண்டிற்கான ொலக நாைக மன்றம்   மாணவியரின் நடிப்பு மற்றும் 

கலலத்திறன்கலை மெைிக்மகாணரும் விதமாக அலனத்துக் 

கல்லூரிகளுக்கிலையயயான  தனி நடிப்புப் யபாை்டி 26.03.2021 அன்று பிற்பகல் 1 மணி 

அைவில் இலணயம் ெழி (Goole meet)கூகுை்  மசயலி ொயிலாக நலைமபற்றது. 

 

 

     நடுெராக லண்ைனில் இருந்து யபராசிரியர ் பால சுகுமார,் யமனாை் புல 

முதன்லமயர ் நடுெராக இருந்து உலக நாைக தினம் குறித்துப் யபசுலகயில் 

நாைகத்தின் சிறப்புக் குறித்து எடுத்துலரத்தார.்  

மாணெ மாணவியரின் நடிப்புத் திறலன மெைிப்படுத்தும் பாங்கு, மமய்ப்பாடு, 

கருத்து ஆகியெற்றின் அடிப்பலையில்  முதல், இரண்டு, மூன்றாம் பரிசு மற்றும் 

சிறப்புப் பரிசுகளுக்குரிய மாணவியலரத் யதரந்்மதடுத்தார.் 

 

 

ேரிசு பேற்ற மோணவியரின் விவரம்: 

 

வரிதச 

எண் 

பேயர்  துதற & கல்லூரி முகவரி ேரிசு 

1. த. திலகெதி  

 

 

இைங்கலல இயற்பியல், 

 

ஸ்ரீ பராசக்தி மகைிர ்கல்லூரி 

குற்றாலம் - 627802, 

மதன்காசி மாெை்ைம் 

முதல் பரிசு 

2. சித்ரா ெணிகவியல், 

 

மசயின்ை் யசவியர ்கல்லூரி, 

பாையங்யகாை்லை, 

இரண்ைாம் 

பரிசு 



 

2. 

 

நிரம்லா 

ராகென் 

இைங்கலல ஆங்கிலம், 

 

சாஸ்த்தா நிகரந்ிலலப் பல்கலலக்கழகம் 

இரண்ைாம் 

பரிசு 

 

3. 

சி.சாருமதி ெணிகவியல் தனிச ்சிறப்புத் துலற, 

 

ஸ்ரீ மதி யதெ் குன்ெர ்நானாலால் பை் 

மகைிர ்லெணெக் கல்லூரி, 

குயராம்யபை்லை 

மூன்றாம் 

பரிசு 

 

 

 

 

 


