தமிழ் வளர்ச்சித் துறை
75வது சுதந்திர திருநாள் அமுத பெருவிழாவவ முன்னிட்டு, தமிழ்
வளர்ச்சித்

துவை - தமிழக அரசின் வழிகாட்டுதலுடன், அண்ணா

ெல்கவைக்கழகத்தின்

மாண்ெவம

துவணவவந்தர்,

முறைவர்

R. வவல்ராஜ், பதிவாளர், முறைவர் G. ரவிக்குமார்,
முறைவர்

P

.

ஹரிஹரன்

அரியலூர்

வளாகத்தின்

இயக்குைர்

மற்றும் அண்ணா ெல்கவைக்கழகம்

புைமுதல்வர்,

முறைவர்

P.

சசந்தமிழ்ச்

சசல்வன் ஆகிவயாரின் சீரிய முயற்சியில் உருவாக்கப்ெட்டது.

இத்துவை

அண்ணா

ெல்கவைக்கழகம்

அரியலூர்

வளாகத்தின்

ெல்வவறு துவைகவள வதர்ந்பதடுத்து ெயிலும் மாணவ மாணவியருக்கு
தமிழ்

இைக்கியம்,

கவிவத

மற்றும்

கட்டுவர

ஆகியவற்வை

அைிமுகப்ெடுத்தும் பொருட்டும், இவற்ைில் ெரிச்சயம் உள்ள மாணவ
மாணவியர்

வமலும் தங்களது பமாழியாற்ைல்

மற்றும் சிந்திக்கும்

திைவன வளர்த்துக்பகாள்ளும் பொருட்டும் உருவாக்கப்ெட்டது.
பொைியியல்

ெயிலும் மாணவ மாணவியர் மரெிைக்கியம், நவன
ீ

தமிழிைக்கியம், மரபுக்கவிவத, புதுக்கவிவத மற்றும் தமிழ் உவரநவட
ஆகியவற்ைில்

தங்களது

கருத்துக்கவள

அவர்களுக்குகிவடவய

குழுவிவாதம், வெச்சு வொட்டி, கட்டுவர வொட்டி மற்றும் உவரயாடல்
வழியாக பவளிப்ெடுத்த களம் அவமத்துக்பகாடுப்ெதுவவ இத்துவையின்
முக்கிய வநாக்கமாகும்.

75 வது சுதந்திர திருநாள் அமுத பெருவிழா
வபச்சுப் வபாட்டி மற்றும் கட்டுறரப் வபாட்டி
அைிக்றக சவளியீடு

75 வது சுதந்திர திருநாள் அமுத பெருவிழாவவ முன்னிட்டு

12.08.2022 பவள்ளிக்கிழவம மாவை 3.00 மணியளவில் வெச்சு மற்றும்
கட்டுவரப் வொட்டி வளாகத்தில் நவடபெற்ைது.
வொட்டிகவள

கல்லூரியின்

புலமுதல்வர்,

P. சசந்தமிழ்ச் சசல்வன் அவர்கள் துவக்கி வவத்தார்,
கணினிப்பொைியியல்

துவை

உதவி

வெராசிரியர்

முவனவர்

வொட்டி மற்றும்

கட்டுவரப்

R. அருண் பிரகாஷ் அவர்கள் நடுவராக ெங்வகற்ைார்
கீ ழ்கண்ட தவைப்புகளில் வெச்சுப்

முறைவர்

வொட்டி மாணவ மாணவியிரிவடவய நவடபெற்ைது.

வபச்சு மற்றும் கட்டுறரப் வபாட்டி

1. வ.உ.சி யின் சுவதசி கப்ெலும் இந்திய சுதந்திரமும்.
2. சுதந்திர வவள்வித்தீயில் ொரதியின் கவிவத.
3. காந்தியின் கதராவட புரட்சியும் இந்திய சுதந்திரமும்.

வமற்கண்ட தவைப்புகளில், வெச்சுப் வொட்டியில் 8 மாணவியர் மற்றும் 2
மாணவர்கள் ெங்வகற்ைனர். கட்டுவரப் வொட்டியில் 8 மாணவியர்
ெங்வகற்ைனர்.

வொட்டியில் பவற்ைி பெற்ை மாணவ மாணவியர் சுதந்திர தின அமுத
பெருவிழாவில் ெரிசுகள் வழங்கி பகௌரவிக்கப்ெட்டனர்.

வபச்சு வபாட்டியில் பரிசு சபற்ை மாணவர் பட்டியல்
1. முதல் ெரிசு :

பசல்வி. R. இைக்கியப்ெிரியா - ECE இறுதியாண்டு

2. இரண்டாம் ெரிசு: பசல்வி. R. வகாகுைைட்சுமி- CSE இறுதியாண்டு
3. மூன்ைாம் ெரிசு : பசல்வி. B. ப்ரீத்தி - CSE
கட்டுறரப்
1. முதல் ெரிசு:

மூன்ைாமாண்டு

வபாட்டியில் பரிசு சபற்ை மாணவர் பட்டியல்
பசல்வி. A . அகல்யா

- CSE

இறுதியாண்டு

2. இரண்டாம் ெரிசு: பசல்வி. A . பசௌம்யா

- CSE இறுதியாண்டு

3. மூன்ைாம் ெரிசு: பசல்வி. R .இைக்கியப்ெிரியா- ECE இறுதியாண்டு
வமற்கண்ட வொட்டிகவள தமிழ் வளர்ச்சித் துறை

ஒருங்கிறணப்பாளர், முறைவர் M. மார்க்கபந்து, உதவி வெராசிரியர்
இயற்ெியல் துவை அவர்கள் நிகழ்ச்சிகவள ஒருங்கிவணத்து மாணவ,
மாணவிகவள வழி நடத்தினார்.

