2018 – 2019
ஆகஸ்டு 02 ஆம் தேேி 2018-2019ஆம் கல்வியாண்டின் ம ாழித்துறை
சார்பில் ே ிழ்

ன்ை மோடக்க விழா, ேன்னம்பிக்றக

ன்ை மோடக்க விழா,

கருத்ேரங்கம் என்று முப்மபரும் விழா நறடமபற்ைது.

னிேவள த ம்பாட்டுப்

பயிற்சி நிறுவன நிர்வாகி இலட்சியத் மேன்ைல் ேிரு. லட்சு ிகாந்ேன் சிைப்பு
விருந்ேினராக கலந்துமகாண்டு “நம்பிக்றகதயாடு நறடதபாடு” என்ை ேறலப்பில்
சிைப்புறரயாற்ைினார்.
மசப்டம்பர் 11

காகவி பாரேியின் நிறனவுேினம் அனுசாிக்கப்பட்டது.

டிசம்பர்,11 பாரேியார் பிைந்ே ேினம் மகாண்டாடப்பட்டது.
ே ிழ்

ன்ைத்ேின்

ாோந்ேிர நிகழ்வாக புத்ேகம் தபசலாம் நிகழ்வு

நறடமபற்ைது. மோடர்ச்சியாக நறடமபற்ை ஐந்து புத்ேகம் தபசலாம் நிகழ்வில்
தபராசிாியர்கள்,

ாணவர்கள் என்று சு ார் 16 புத்ேகங்கறள அைிமுகம் மசய்ேனர்.

தமிழ் மன்றம் மற்றும் க ோவை
ச ோல்லரங் ம்” என்ற நி ழ்ச் ி

21.12.2018

ம்பன்

ழ ம் இவைந்து “சுழலும்

அன்று நடத்தப்பட்டது. இந்நி ழ்ைில்

பங்ச டுத்த மோைைர் ளுக்கு போிசுத்சதோவ யும்
முதல் போிசு சபற்ற கைதியியல் துவற மோைைர் ர.

ோன்றிதழும் ைழங் ப்பட்டது.
வலயர ன் பிப்ரைோி மோதம்

நவடசபறவுள்ள ம்பன் ழ இறுதிச்சுற்றில் பங்க ற் வுள்ளோர்.
அக்கடோபர்
ிந்தவ

த

க்

ைிஞர்

02,

க ோவை அ ில இந்திய ைோச

ைிதோ ன்

நவடசபற்ற

ைியரங் த்தில்

ைிதைியல் துவற மோைைர் ம.க ோ. கயோக ந்திர நிருருதீஸ்

லந்துச ோண்டு

து ைிவதவயப் பவடத்தோர்.

தவலவமயில்

ோலி நிவலயத்தில்

டி ம்பர் 11, க ோவை போரதியோர் பல் வலக் ழ த்தில் போரதியோர் பிறந்த தி
ைிழோைின்

“இளம்போரதி

மோைைர் ள்

2018”

லந்துச ோண்ட

ைிருதிற் ோ
ர்.

நமது

ட்டுவரப்கபோட்டியில்

ைிதைியல் துவற மோைைி அ. பிரவீ
ைிருதிவ

கபோட்டி ளில்

ோ

2018

ல்லூோி

சைற்றிசபற்ற

ஆம் ஆண்டிற் ோ

“இளம்போரதி”

ப் சபற்றோர்.
கமலும் க ோயமுத்தூர் ஹிந்துஸ்தோன்

ரோம ிருஷ்ைோ ம ளிர்
வல அறிைியல்
அறிைியல்

வல அறிைியல்

வல அறிைியல்

ல்லூோி, பூ. ோ.க ோ. அர

ல்லூோி, பூ. ோ.க ோ. சதோழில்நுட்ப

ல்லூோி,

இலக் ிய

ற்ப ம் நி ர்நிவலப் பல் வலக் ழ ம்

ழ ம்

ஆ ிய

நிறுை

இலக் ியப்கபோட்டி ளில் தமிழ் மன்ற மோைைர் ள்
சபற்றுள்ள

ிருஷ்ைம்மோள்

ல்லூோி, ச ோங்குநோடு

ல்லூோி ள், மக் ள் சதோவலக் ோட் ி, ஈகரோடு மக் ள் ிந்தவ
ஸ்ரீரோம்

ல்லூோி, ஸ்ரீ

ங் ள்

வல

என்று பல்கைறு
கபரவை, ச ன்வ

நடத்திய

பல்கைறு

லந்துச ோண்டு போிசு வளப்

ர்.
21.02.2019 வியாழக்கிழற யன்று தகாயமுத்தூர் ஸ்ரீ ரா கிருஷ்ணா

கறல அைிவியல் கல்லூாியில் உலகத் ோய் ம ாழிேின விழா மகாண்டாடப்பட்டது.
கல்லூாியின் முேல்வர் முறனவர் கு.கருணாகரன் ேறலற தயற்ை இவ்விழாவில்
பாரேியார் பல்கறலக் கழகத்ேின் ே ிழ்த்துறைப் தபராசிாியர் முறனவர் சி.சித்ரா
அவர்கள் சிைப்பு விருந்ேினராகக் கலந்துமகாண்டார். இத்ேினத்றே முன்னிட்டு
தபச்சு,

கவிறே,

பாடல்,

கிரா ிய

நடனம்,

நடிப்பு,

ஓவியம்

உள்ளிட்ட

கல்லூாிகளுக்கிறடதயயான கறல இலக்கியப் தபாட்டிகள் நறடமபற்ைன.
2.00

ணிக்கு கறலநிகழ்ச்சிதயாடு

ேியம்

மோடங்கிய பாிசளிப்பு விழா நிகழ்ச்சியில்

சிைப்பு விருந்ேினர் ே ிழ் ன்ைத்ேின் இலட்சிறனறய மவளியிட்டார். அதேச யம்
கிரா ியக்

கறலக்தகாட்டம்

என்ை

கிரா ிய

கறலப்

பயிற்சி

வகுப்புகளும்,

பண்பாட்டு அருங்காட்சியக அற ப்பு பணியும் மோடங்கி றவக்கப்பட்டன.

ாநில

அளவில் 50க்கும் த ற்பட்ட கல்லூாிகளிலிருந்து 500க்கும் த ற்பட்ட
பங்தகற்ைனர்.

ாணவர்கள்

