
மகாகவி பாரதியாரின் 138 வது பிறந்த நாள் மற்றும்  வவள்ளி 

விழா :11-12-2020 

 கற்பகம் உய  ் கல்வி கலலக்கழகத் தமிழ் மற்றும் இந்திய மம ழிகள் 

துலறயின் ப ரதிய ர ்அரக்கட்டலளயின் ச ரப் க, மக கவி ப ரதிய ரின் 138 வது 

பிறந்த ந ள் மற்றும் மவள்ளி விழ  ஆண்லட முன்னிட்டு 11-12-2020 

மவள்ளிக்கிழலம அன்று “பாரதியும் வபண்ணும்” என்ற தலலப்பில் இலணயவழிச ்

மச ற்மப ழிவ னது நலடமபற்றுது. இந்நிகழ்வில் ப ரதியும் - மபண்ணும் என்ற 

தலலப்பில் ககரளப்பல்கலலக்கழகத் தமிழ்த்துலறப் கபர சிரிய  ் முலனவ  ் த. 

விஜயலட்சுமி சிறப்புலரய ற்றின ர.் 

 

 

 

பன்னாட்டுக் கருத்தரங்கம்             

நாட்டுப்புறவியல் - ககாட்பாட்டுப் பாரவ்வகள்: 24.11.2020 – 30.11.2020 

 (INTERNATIONAL SEMINAR ON ONLINE MODE) 

 

கற்பகம் உய  ்கல்வி கலலக்கழகத ்தமிழ் மற்றும் இந்திய மம ழிகள் 

துலறயும், ச வ்கதச தமிழ் ஆய்விதழும் இலணந்து நடதத்ியந ட்டுப்புறவியல் 

கக ட்ப டட்ுப் ப ரல்வகள் என்ற தலலப்பில ன 7 ந ள் பன்ன டட்ுக் 

கருத்தரங்கம் 24.11.2020 அன்று முதல் 30.11.2020 அன்று வலர அலனவரின் 

ஒத்துலழப்கப டும் இனிகத நலடமபற்றது. 

 

பவடப்பிலக்கியப் பயிலரங்கம் : 09.11.2020  - 11.11.2020 



 கற்பகம் உயரக்ல்வி கலலக்கழகத ் தமிழ் மற்றும் இந்திய மம ழிகள் 

துலற, தமிழ்மன்றம் ச ரப் க ம ணவரக்ளின் பலடப்ப ரவ்த்லத 

ஊக்குவிக்கவும், பலடப்புத்திறலன கமம்படுத்தும் கந க்கிலும்  

மூன்றுந ட்கள் பலடப்பிலக்கியப் பயிலரங்லக ஒருங்கிலணத்து 

இலணயவழியில்  நடத்தியது. இப்பயிலரங்கில் சிறுகலத, கவிலத, ந டகம்  

முதலிய பலடப்ப க்கங்கலள எப்படிப் பலடப்பது, அதற்க ன உத்திகள், 

முலறலமகள் என்மனன்ன என்பலதப் பற்றி  அந்தந்தப் 

பலடப்பிலக்கியங்களில் புகழ்மபற்ற பலடப்ப ளரக்லளக் மக ண்டு 

ம ணவரக்ளுக்குச ் சிறப்புப் பயிற்சியளிக்கப்பட்டது. இப்பயிலரங்கில் 

எண்பதிற்கும் கமற்பட்ட ம ணவரக்ள் பயனலடந்தனர.் 

 
பாரதிவிழா 

கதசிய  அளவிலான கவல இலக்கியப் கபாட்டிகள் : 11.10.2020  - 20.10.2020  

 கற்பகம் உய க்ல்வி கலலக்கழகத் தமிழ்மன்றம் ச ரப்ில், ப ரதிலய 

நிலனவுகூறும் வலகயில் 25 -ஆம் ஆண்டு, அலனத்து கல்லூரி 

ம ணவரக்ளுக்கும ன கதசிய அளவிலான பாரதிவிழா கவல இலக்கியப் 

கபாட்டியானது, 11.10.2020  முதல் 20.10.2020 வவர இலணயவழியில் 

நலடமபற்றது. இப் கப ட்டியில் தமிழகதல்தச ் கசரந்்த பல்கவறு 

கல்லூரிகளில் இருந்தும் ம ணவரக்ள் சிறப்ப க பங்ககற்று, 

விடட்ுவிடுதலலய கி, சிகரம் மத ட அகரம்படி, கனவு மமய்பட, 

அலலகபசிய  நம்லம அடிலமப்படுத்துவது, எதிரப் ர தலத எதிரப் ரத்்து 

எனும் தலலப்புகளில் கவிலதகள், கடட்ுலரகள், ஓவியங்கள் கப ன்ற 

தங்களது தனித்துவம ன பலடப்ப க்கங்கள் மூலம் கப ட்டிகளில் கலந்து 

மக ண்டனர.் 



 
 

பன்னாட்டு அளவிலானஆசிரியா் திறன் கமம்பாட்டு பயிலரங்கம்  

தமிழ் இலக்கியங்கள் காட்டும் சமூகமாற்றங்களும் பின்னணிகளும் 

:27.09.2020 – 07.10.2020 (Online Faculty Development Programme) 

 கற்பகம் உய  ்கல்வி கலலக்கழகத ்தமிழ் மற்றும் இந்திய மம ழிகள் 

துலறயும், மதங்கு அம்புவ ன் அப்சன் ஆசிரிய  ் கல்வியியல் கழகத்தின் 

மம ழிப்புலமும், ச வ்கதச தமிழ் ஆய்விதழும் இலணந்து நடத்திய தமிழ் 

இலக்கியங்கள் க டட்ும் சமூகம ற்றங்களும் பின்னணிகளும் என்ற 

தலலப்பில ன 11 ந ள் பன்ன டட்ு ஆசிரிய  ்திறன் கமம்ப டட்ு பயிலரங்கம் 

27.09.2020 அன்று முதல் 07.10.2020 அன்று வலர அலனவரின் 

ஒத்துலழப்கப டும் இனிகத நலடமபற்றது. 

 



 
 

 

பன்ன டட்ு அளவில ன இலணயவழிக் கருத்தரங்கம்             

 பத்துப்பாட்டுப் பனுவல் - மீள் வாசிப்பு : 23.10.2020 – 02.11.2020  

 (International Seminar On Online Mode) 

கற்பகம் உய க்ல்வி கலலக்கழகத ் தமிழ் மற்றும் இந்திய மம ழிகள் 

துலறயும், ச வ்கதச தமிழ் ஆய்விதழும் இலணந்து நடத்திய பத்துப்ப டட்ுப் 

பனுவல் - மீள் வ சிப்பு என்ற தலலப்பில ன 11 ந ள் பன்ன டட்ு 

இலணயவழிக் கருத்தரங்கம் 23.10.2020 அன்று முதல் 02.11.2020 அன்று வலர 



அலனவரின் ஒத்துலழப்கப டும் நலடமபற்றது.

 

 



POOMPOZHIL FIVE DAYS SEMINAR – 2020 

 The Department of Tamil and Indian Languages has successfully completed a five days seminar on the 

title “Poompozhil” from 08-09-2020 to 12-09-2020. Every year, Tamil Department organises this seminar to 

hone the different life skills for the students. This year students attended the seminar and they were able to 

contemplate on human values in the present scenario. 

       The first day of the Pompozil was started with the Welcome Address by Dr.R.Madhan Kumar, Head, 

Department of Tamil. The invited expert for the day was Mr.C.R. Elangovan, Writer-Historical Researcher, 

Historian, Coimbatore. He inaugurated the Tamil Mandram and delivered the lecture on “Puthiyathor Ulagu 

Seivom – Let us Make a New World”. He highlighted in his keynote address, ‘Mind is the inner world’. The 

people should observe the world around them, with the intellectual eyes of their mind and insist the people 

should make their mind strong with Quality Thoughts and Human values. He also said that everyone should 

have a conscious mind because it is essential for everyone to fulfill their duty as a citizen of a nation. 

Studenthood is the best period in everyone’s life and they can acquire many life skills in this period so that 

their life will become a meaningful one. He said that students should think of the classroom as a workshop 

and with the guidance of teachers they can enhance themselves to face the future with confidence. 

 

 
 

 

 

இவணயவழிக் கருத்தரங்கம் : 04-07-2020 



கற்பகம் உயரக்ல்வி கலலக்கழக, தமிழ் மற்றும் இந்திய மம ழிகள் துலறயின்  ச ரப் க, இலணயவழிக் 

கருத்தரங்கம் 04.07.2020 சனிக்கிழலமயன்று ம லல 5.00 மணியிலிருந்து 6.30 மணிவலர ZOOM மசயலி வழிய க 

மிகசச்ிறப்ப க நலடமபற்றது. புதுலவ மத்தியப் பல்கலலக்கழக சுப்பிரமணியப ரதிய ர ் தமிழியற்புல 

இலணப்கபர சிரியர ் முலனவர ் ப .இரவிக்கும ர ் அவரக்ள் கலந்துமக ண்டு “அதிக ரத்திங்கு எதிர க ஒலித்த 

தமிழ்க்குரல்“ எனும் தலலப்பில்  எழுத்த ளர ் பிரபஞ்சன் கடட்ுலரகலள முன்லவதத்ுச ் சிறப்புச ்

மச ற்மப ழிவ ற்றின ர.் பங்ககற்ப ளரக்ள் அலனவருக்கும் மின் ச ன்றிதழ் வழங்கப்மபற்றது.  

 

 

கதசிய அளவிலான தமிழிலக்கியத் திறனறிதல் கதர்வு :29.05.2020 – 

31.05.2020 

கற்பகம் உயரக்ல்வி கலலக்கழக, தமிழ் மற்றும் இந்திய மம ழிகள் துலறயின்  ச ரப் க, கதசிய அளவில ன 

தமிழிலக்கியத ்திறனறித்கதரவ்ு 29.05.2020 முதல் 31.05.2020 வலர இலணயம் வழிய க மிகசச்ிறப்ப க நலடமபற்றது. 

திறனறித்கதரவ்ில் பங்ககற்ப ளரக்ள் தங்களது தமிழிலக்கியத் திறலன மவளிப்படுத்தும் விதம க, மக ள்குறி 

முலறயில் வின க்கள் அலமக்கப்படட்ு இலணயவழித்கதரவ்ு முலறய க நடத்தப்பட்டது. இதக்தரவ்ில் 

ஆய்வும ணவரக்ள், பல்கவறு கல்லூரி மற்றும் பல்கலலக்கழகங்கலளச ்கசரந்்த கபர சிரியரக்ள், தமிழ் ஆரவ்லரக்ள் 

என கிட்டத்தட்ட 2000 க்கும் கமற்பட்கட ர ் கலந்து மக ண்டு தங்களது திறன்கலள மவளிப்படுத்தினர.் 

கலந்துமக ண்ட பங்ககற்ப ளரக்ள் அலனவருக்கும் கதரவ்ில் அவரக்ள் மபற்ற மதிப்மபண்களின் அடிப்பலடயில்  

மின் ச ன்றிதழ் வழங்கப்மபற்றது. 



              

 

International Mother Language Day: 21st February2020 

            The Department of Tamil, Karpagam Academy of Higher Education celebrated International Mother 
Language Day on 18.02.2020. Dr. R. Madhan Kumar, Head Department of Tamil, welcomed the Chief guest and 
mentioned about the importance of International Mother Language Day celebration. Dr.N.V. Balaji, Dean 
(FASH), motivated the students to know the uniqueness of mother language and they have to do research to 
know the place of origin of it. Dr. P. Thamilarasi, Dean of Students’ Affairs stressed the importance of mother 
language and identity. 

 

           Special Address by Dr.P.Thamilarasi, Dean of Students’ Affairs, KAHE. 

 

மூலிவகக் கண்காட்சி : 28-01-2020 



      வணக்கம். கற்பகம் உயரக்ல்வி கலலக்கழகத்தின் தமிழ்மன்றம் 

சாரப்ில்,  28-01-2020,  சசவ்வாய் அன்று திருமந்திரம் அரங்கில் தமிழரின் 

மரபுசார ்  மூலிலககளின் கண்காடச்ி நலடசபற்றது. இந்நிகழ்லவசயாட்டி, 

கற்பகம் உயரக்ல்வி கலலக்கழகத் துலணவவந்தர ் டாக்டர் கசது. 

சுடலலமுத்து அவரக்ள் தலலலமயில் சிறப்புச ்சசாற்சபாழிவு நலடசபற்றது. 

சசாற்சபாழிவின் சதாடக்கமாக தமிழ்த்துலறத ் தலலவர ் முலனவர ்

ப.தமிழரசி அவரக்ள் வரவவற்புலர வழங்கினார.் பரம்பலர சித்தமருத்துவ  ்

கக.ஆர.் மவங்ககடசன் அவரக்ளும், சித்தமருத்துவ  ் ஜி.விஜயலட்சுமி 

அவரக்ளும் சித்தமருத்துவ முலறகலளயும் மூலிலககளின்  பயன்கலளயும் 

இன்லறய இலளய தலலமுலறயினருக்கு எடுத்துலரத்து விழிப்புணாவ்ு 

ஏற்படுத்தும் வலகயில் மூலிலககளின் மருத்துவப் பயன்ப டுகள் எனும் 

தலலப்பில் சிறப்புச ்சசாற்சபாழிவு நிகழ்த்தினர.் 

சித்தமருத்துவ  ்கக.ஆர். வவங்ககடசன் 

   



மாணவரக்ள் கசகரித்த மூலிவககளின் விளக்கப்படக் கண்காட்சி

 

 

திருவள்ளுவர ்அறக்கட்டவள வசாற்வபாழிவு : 10-01-2020 

 கற்பகம் உயரக்ல்வி கலலக்கழகத ் தமிழ்மன்றம் ச ரப்ில், உலகப் 

மபரும்புலவன் வள்ளுவனின் சிந்தலனகலள இன்லறய இலளய 

தலலமுலறயினருக்கு எடுத்துலரக்கும் விதம க திருவள்ளுவர் 

அறக்கட்டவள வசாற்வபாழிவு, 10-01-2020, மவள்ளி அன்று காவல 10.30 

மணியளவில் பல்கலலக்கழக வள கத்தில் நலடமபற்றது. சிறப்புச ்

மச ற்மப ழிவ ளர க, அன்பு சி.சு மணியன் அவரக்ள் உடுமலலப்கபடல்ட, 

கலந்துமக ண்டு, சிறப்புலரய ற்றின ர.் 



 

 

சிலப்பதிகாரச ்சிறப்புச ்வசாற்வபாழிவு  -  23.09.2019 

 கற்பகம் உயரக்ல்வி கலலக்கழகத் தமிழ்த்துலறயின் ச ரப்ில் 

சிலப்பதிக ரம் – சிறப்புச ் மச ற்மப ழிவு  மசப்டம்ப  ் திங்கள்,  23-09-2019 

க லல 10.30 மணியளவில், உயரக்ல்வி கலலக்கழக வள கத்தில் உள்ள 

ப ரதிய ர ் அரங்கில் நலடமபற்றது. இந்நிகழ்வின் மத டக்கம க, 

முதல ண்டு ம ணவியர ் தமிழ்த்த ய் வ ழ்த்துப் ப டினர.் தமிழ்த்துலறத் 

தலலவர ் முலனவா ் ப. தமிழரசி அவாக்ள் வரவவற்புலர நிகழ்த்தினார.் 

அவ்வுலரயில், மாணவரக்ள் நமது சதான்லமயிலனயும் பாரம்பரியத்லதயும் 

அரியவவண்டியது மிக மிக அவசியம். சிலப்பதிகாரம் தமிழரின் 

சதான்லமயான நாகரிகத்லதயும், அறம்சார ் வாழ்வியலலயும் கூறும் 

இலக்கியச ் சான்றாகத் திகழ்கின்றது என்று கூறிச ் சிறப்புவிருந்தினர ்

உள்ளிட்ட அலனவலரயும் வரவவற்றுப் வபசினார.்  உயரக்ல்வி கலலக்கழகத் 

துலணவவந்தர ் முலனவர ் வசது. சுடலலமுத்து அவரக்ள் தலலலமயுலர 

வழங்கினார.் அவர ் வபசுலகயில் சிறப்புவிருந்தினா,் சிலப்பதிகாரவம 

வாழ்க்லகயாக உலடயவா.் சதாடரந்்து சிலம்பு குறித்த ஆழமான 

ஆய்வுகளில் ஈடுபடட்ு வருபவா.் இவலர அலழத்துப் வபச லவப்பதில் 

சபருலமயலடகிவறாம். மாணவாக்ள் இவருலடய சசாற்சபாழிலவக் 



கவனமாகக் வகடட்ுப் பயன்சகாள்ளவவண்டும் என்று கூறினார.் கலல 

அறிவியல் மற்றும் மானுடவியல் புலமுதன்லமயர ்முலனவர ்மு.பழனிசச்ாமி 

அவரக்ள் நிகழ்விற்கு முன்னிலல வகித்த ர.் சிறப்பு விருந்தினர,் கபர  இர ம. 

இர மந தன், (இயக்குநர,் ருக்மணி இர மந தன் அறக்கடட்லள மற்றும் 

கண்ணகி விழ  குழு, க லரக்குடி) அவரக்ள் சிலப்பதிக ரம் குறித்துச ்

சிறப்புச ்மச ற்மப ழிவ ற்றின ர.் 

 

வபருந்தவலவர் காமராசர ் அறக்கட்டவளச ்

வசாற்வபாழிவு :15.07.2019 

 கற்பகம் உயரக்ல்வி கலலக்கழகத் தமிழ்த்துலறயின் ச ரப்ில் 

மபருந்தலலவர ்க மர ஜர ்பிறந்தந லளக் மக ண்ட டும் விதம க  ஜூலலத் 

திங்கள்,  15-07-2019 மதியம் 1.30 மணியளவில் க மர ஜர ் அறக்கட்டலளச ்

மச ற்மப ழிவு, உயரக்ல்வி கலலக்கழக வள கத்தில் உள்ள திருமந்திரம் 

அரங்கில் நலடமபற்றது. சிறப்பு விருந்தினர,் முலனவர ் அரங்க கக ப ல், 

இயக்குநர,் சிபி ஐ.ஏ.எஸ் அக டமி, கக யம்புத்தூர,் அவரக்ள் க மர சர ்

குறித்துச ்சிறப்புச ்மச ற்மப ழிவ ற்றின ர.் 



 

தமிழ் வழிபாட்டு வநறிமுவறப் பயிற்சி வகுப்பு ( 31.05.19 – 1 & 2.06.19 ) 

கற்பகம் உயரக்ல்விக் கலலக் கழகத்தின் பன்னிரு திருமுலற ஆய்வு 

லமயமும், திருப்கபரூர ்மணிவ சகர ்அருட்பணி மன்றமும் இலணந்து 31.05.19 முதல் 

1,2 .06.19 வலர கற்பகம் உயரக்ல்விக் கலலக்கழக கமல ண்லமத் துலறயிலுள்ள 

கருத்தரங்க அலறயில்  தமிழ் வழிப ட்டு மநறிமுலறப் பயிற்சி வகுப்பிலன 

நடத்தியது. கபரூர ் தமிழ்க்கல்லூரியின் கமன ள் முதல்வர,்   முதுமுலனவர ்

ந.இர .மசன்னியப்பன ர ் அவரக்ள், மத டக்கவுலர நிகழ்த்திப் பயிலரங்கிலனத்  

மத டங்கிலவத்த ர.் கக லவ மணிவ சகர ் அருட்பணி மன்றத்தின் திரு.ப. 

குமரலிங்கம் அவரக்ள், தமிழரக்ளின் வழிப ட்டு முலறகள், வ ழ்வியல் சடங்குகள் 

கப ன்றவற்லறத ் தமிழ் மந்திரங்கலளக் மக ண்டும், தமிழ் ஆகமங்கலளயும் 

மக ண்டும் எவ்வ று மசய்வது என்பலதயும், கதவ ரத்தில் கூறப்பட்டுள்ள 

பூச விதிகலளயும் விரிவ கத் தகுந்த  எடுத்துக்க ட்டுகளுடன் விளக்கின ர.் 

இரண்ட ம் ந ள் தமிழ் வழியில் பூலசமசய்வதற்க ன மநறிகள் குறித்து 

மசயல்முலற விளக்கம் அளிக்கப்பட்டது. 



 

 

திருவள்ளுவர ்அறக்கட்டவள வசாற்வபாழிவு -23.01.2019 

கற்பகம் உயரக்ல்வி கலலக்கழகத ் தமிழ்மன்றம் ச ரப்ில், உலகப் 

மபரும்புலவன் வள்ளுவனின் சிந்தலனகலள இன்லறய இலளய 

தலலமுலறயினருக்கு எடுத்துலரக்கும் விதம க திருவள்ளுவர் 

அறக்கட்டவள வசாற்வபாழிவு, 23-01-2019, புதன் அன்று காவல 10.30 

மணியளவில் பல்கலலக்கழக வள கத்தில் நலடமபற்றது. இந்நிகழ்வுக்கு 

உயரக்ல்வி கலலக்கழக வேந்தர் டாக்டர் இராச. வசந்தகுமார் அவரக்ள் 

தலலலம தாங்கினார.் சிறப்புச ் மச ற்மப ழிவ ளர க, வசந்தவல 

ந.கவுதமன் அவரக்ள் ககாயம்புத்தூர். கலந்துமக ண்டு, 

சிறப்புலரய ற்றின ர.்  

சிறப்புலர – மசந்தலல கவுதமன் 



 

 

வபாங்கல் விழா – 11.01.2019 

கற்பகம் உயரக்ல்வி கலலக்கழகத் தமிழ்த்துலறயின் தமிழ் 

மன்றத்தின் சாரப்ில் ப ாங்கல் விழா, 11.01.2019 பேள்ளிக் கிழமை, அன்று 

நலடசபற்றது. விழாவின் ஒரு பகுதியாக ம ணவ க்ள் மப ங்கல் லவத்தல், 

உரியடித்தல், கயிறு இழுத்தல் மற்றும் கக லப்கப ட்டிகள் நலடமபற்றன். 

கமலும் பல்கவறு கலல நிகழ்சச்ிகளும் நலடமபற்றன. கற்பகம் உயரக்ல்வி 

கலலக்கழகத்தின் பதிவாளா ்அவ க்ள் ம ணவ க்ளுக்கு இனிய மப ங்கல் 

வ ழ்த்திலனத் மதரிவத்தகத டு அவ க்ள் வ ழ்லகயில் கலடப்பிடிக்க 

கவண்டிய மநறிமுலறகலளப் பற்றியும் எடுத்துலரத்த ர.் விழாவில் 



பல்கலலக்கழக வவந்தர,் பல்கலலக்கழகத் துலணவவந்தர,் பதிவாளர,் 

கலலப்புல முதன்லமயர,் தமிழ்த்துலறத் தலலவர,் வபராசிரியரக்ள் 

முதலிவயாரும் மாணவரக்ளும் கலந்து சகாண்டனர.் 

 

கதசிய கருத்தரங்கம் – 22.12.2018             இலக்கியங்களில் ஒலிக்கும் 

வபண்களின் குரல் 

கற்பகம் உயரக்ல்வி கலலக்கழக மம ழித்துலறயின் ச ரப் க “

இலக்கியங்களில் ஒலிக்கும் மபண்களின் குரல்” என்னும் தலலப்பில் ஒரு ந ள் 

கதசிய கருத்தரங்க னது  22.12.2018 அன்று க லல 10.00 மணியளவில் 

திருவள்ளுவர ் அரங்கில் நலடமபற்றது.  இந்நிகழ்வுக்கு உயரக்ல்வி 

கலலக்கழக வேந்தர் ட க்டர ் இர ச. வசந்தகும ரஅ்வரக்ள் தலலலம 

தாங்கினார.்  வரவவற்புலரலய தமிழ்த்துலறத் தலலவர ் முலனவர ் ப. 

தமிழரசி அவாக்ள் நிகழ்த்தினார.் கருத்தரங்கச ் சிறப்பு விருந்தினர க, 

ககரளப் பல்கலலக்கழகம், க ரிய வட்டம்,  கபர சிரியர ் முலனவ  ்  த. 

விஜயலட்சுமி அவ க்ள் கலந்து மக ண்ட ர.்  

சிறப்பு வசாற்வபாழிவாளா் முவனவர ்த. விஜயலட்சுமி 

 

 



 ாரதி விழா: 2018 
[ 

11-09-2018 வகாங்குசவ்சல்வி, நாவரசி வத. சாந்தாமணி              பாரதி 

என்னும் மகாகவி 

 

 



 

தமிழும் ககாவவயும் : வதாடர ்பயிலரங்கம் 

       நாள்                              கபசச்ாளர ்                                                          தவலப்பு 

09-07-2018        திரு. சி.ஆ .் இளங்கக வன்   மதரிந்த கக லவ 

மதரிய த கலத    

10-07-2018       திரு. வி.என். ர ஜ்கும ர ்                     உங்கள் குரலின் 

விலலமயன்ன   

11-07-2018       திருமதி.மககஸ்வரி சற்குரு  கக லவயும் 

இலக்கியமும் 

12-07-2018       திரு. கவ. சக்தி                               தமிழ  ்இலச 

13-07-2018      திரு.க.  க ளித சன்   கமற்குமலலச ்ச ரல்  

                             

திரு. சி.ஆா். இளங்ககாவன் அவரக்ளின் சிறப்புவர 

 



 
 

பண்பவல அறிவிப்பாளர் திரு. வி.என். ராஜ்குமார் அவரக்ளின் 

சிறப்புவர 

 

 

 

கதடலும் வதளிதலும் அவமப்பு திருமதி.மககஸ்வரி சற்குரு அவரக்ளின் 

சிறப்புவர 



 

நிமிர்வு கவலக்கூடம் திரு. கவ. சக்தி அவரக்ளின் சிறப்புவர 

 

 
 

ஓவச சுற்றுசச்ூழல் அவமப்பு திரு.க.  காளிதாசன் அவரக்ளின் 
சிறப்புவர 



 

 
 

  

தமிழ்த்துவற  -  துமை சார் நிகழ்வுகள் 

                      வபாங்கல் விழா         (12-01-2018) 

கற்பகம் உயரக்ல்வி கலலக்கழகத் தமிழ்த்துலறயின் தமிழ் 

மன்றத்தின் சாரப்ில் ப ாங்கல் விழா, 12.01.2018 பேள்ளிக் 

கிழமை, அன்று நலடசபற்றது. விழாவின் ஒரு பகுதியாக 

ம ணவ க்ள் மப ங்கல் லவதத்ல், உரியடித்தல், கயிறு இழுதத்ல் 

மற்றும் கக லப்கப ட்டிகள் நலடமபற்றன். கமலும் பல்கவறு 

கலல நிகழ்சச்ிகளும் நலடமபற்றன. கற்பகம் உயரக்ல்வி 

கலலக்கழகத்தின் பதிவாளா ்அவ க்ள் ம ணவ க்ளுக்கு இனிய 

மப ங்கல் வ ழ்த்திலனத ் மதரிவதத்கத டு அவ க்ள் 

வ ழ்லகயில் கலடப்பிடிக்க கவண்டிய மநறிமுலறகலளப் 

பற்றியும் எடுத்துலரதத் ர.் விழாவில் பல்கலலக்கழக வவந்தர,் 

பல்கலலக்கழகத் துலணவவந்தர,் பதிவாளர,் கலலப்புல 

முதன்லமயர,் தமிழ்த்துலறத் தலலவர,் வபராசிரியரக்ள் 

முதலிவயாரும் மாணவரக்ளும் கலந்து சகாண்டனர.் 



 

nghq;fy; tpoh -12.01.2018 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 


