ஸ்ரீ இராமகிருஷ்ணா
மகளிர் கலை அறிவியல் கல்லூாி
ககாலவ - 44

மைர் 2

தமிழ்த்துலற

2019 – 2020

தலையங்கம்

எஸ்.என்.ஆர் அறக்கட்டலளயின் கீழ் இயங்கி வரும் மகளிருக்கான முதல் சுய
நிதிக்கல்லூாி என்ற பாரம்பாியப் பபருலமயுடன் ஸ்ரீ இராமகிருஷ்ணா மகளிர்
கலை அறிவியல் கல்லூாி திகழ்கிறது. 1991 ஆம் கல்வியாண்டு முதல் தமிழ்
இைக்கியப் கபரலவக் கால் நூற்றாண்லடக் கடந்து தாய்பமாழிகயாடு
கைாச்சார, பண்பாட்டு விழுமியங்கலள மாணவியர்களுக்குக் கற்றுத்தருகிறது.
21 ஆம் நூற்றாண்டின் இயந்திர உைகில் வாழ்ந்து பகாண்டிருக்கும் நாம்
நாகாிக பசழுலமலயப் கபாற்றிப் பாதுகாக்க கவண்டிய அவசியத்தில்
உள்களாம். சான்கறார்கள் உணர்ந்த அனுபங்கலள இன்லறய இலளய
சமுதாயத்தினருக்கு எடுத்துக்கூறி வழிகாட்ட கவண்டும். 2019 - 2020 ஆம்
கல்வியாண்டில் தமிழ்த்துலறயின் ஆண்டு மைலர தமிழ்த்துலற சார்பாக
பவளியிடத் திட்டமிட்டுள்களாம்.
வளமார்ந்த பமாழி வளர்ச்சிக்குத் தீராத கவட்லகயால் 'தீந்தமிழ் மஞ்சாி' என்று
பபயாிட்கடாம்.
பூஞ்கசாலையில்
பன்மைர்கள்
மணம்
பரப்பிப்
பூாிக்கச்பசய்வது கபால் தீந்தமிழ் மஞ்சாி ஆண்டு மைாில்,
லபந்தமிழ்
வளர்ச்சிப்
பாலதயில்
பலடப்பாளிகளின்
பங்களிப்பு
அளவிடற்காியது. பன்னிரு மாத கல்விப்
பயணத்தில் பசாற்பபாழிவுகள், பயிற்சிக்
களங்கள்,
கருத்தரங்குகள்,
விவாத
கமலட, பட்டிமன்றம், இலணயவழி
ஆசிாியர்
திறன்
கமம்பாட்டுப்
பயிைரங்குகள்,
மாணவியர்களுக்கான
தன்னம்பிக்லக உலரயரங்கம் எனப்
பல்கவறு நிகழ்வுகளின் பதாகுப்பாக
தீந்தமிழ்
மஞ்சாியில்
சிந்தலன
முத்துக்கள்
ஏராளமாய்க்
காணக்கிடக்கின்றன.
எட்டுத்திக்கும் பமாழிவளம் காணும்
முயற்சியில் எம்துலறப் கபராசிாியர்கள்
மின் நூல் பவளியிடுவதும், இைட்சிய
எண்ணங்கலளப் புதுப்பிக்கும் கநாக்கில்
கருத்தாழம்
மிக்கக்
கலதகலள
உருவாக்கி பசந்தமிழுக்குச் சிறப்புாிலமத்
தருவதில் பபருலமக் பகாள்கிகறாம்.
வருங்காைம்
வளமாக,
நிகழ்காை
நிழகைாடு பதாடர்கிகறாம்.

தலைலமப்
பதிப்பாசிாியர்
முலனவர் கி.சித்ரா
முலனவர்.
முதல்வர்
பதிப்பாசிாியர்
முலனவர்
முலனவர்.பவ.நிர்மைா
தமிழ்த்துலறத்
தலைவர்
உறுப்பினர்கள்
முலனவர்
முலனவர்.மு.கரவதி
உதவிப்கபராசிாியர்
தமிழ்த்துலற
ஆ. மதியரசி
ஆ
முதைாம் ஆண்டு
முதுகலை
நுண்ணுயிாியியல்

குறிக்ககாள்

இைட்சியம்

சமுதாயத்லத
ஆழ்ந்து
கநாக்குகின்ற
பருந்துப்
பார்லவயுடன், சமுதாயத்தில் நிகழும் சிக்கல்களுக்குத்
தீர்வு காணும் வலகயில் ஒரு சிறந்தப் பலடப்பாளலர
தமிழ்க் கல்வியுடன் உருவாக்குதல்.
பண்பாடு,
கைாச்சாரத்துடன் கூடிய வாழ்வியல் பநறிகலள
இைக்கியக் கல்வி மூைம் பயிற்றுவிக்கப்பட்டு சமுதாய
கமம்பாட்டிற்கான விழிப்புணர்விலன ஏற்படுத்துதல்.

தன்னம்பிக்லகயுடன், ஆளுலமப் பண்லப பவளிக்பகாணர்ந்து நல்ை ஒரு
முழுலமயான
சமுதாயப்
பிரலைகலள
உருவாக்கவும்,
அலனத்துத்
துலறகளிலும் மகளிர் தன் இைட்சலனலயப் பதிக்க கவண்டும் என்ற
இைட்சியப் பார்லவலயயும் பகாண்டது தமிழ்த்துலற.

தமிழ் இைக்கியப் கபரலவ அலுவைக மாணவியர்கள் பதவிகயற்பு
 தலைவர்
 உப தலைவர்
 பசயைர்
 உப பசயைர்
 பபாருளாளர்
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எஸ்.கீர்த்தனா
ரா.திவ்யா
த.ரம்யா
ஆ.வினுஆர்த்தி
மூ.அஞ்சிதா

பகடிவலதத் தடுப்பு விழிப்புணர்வு நிகழ்வு

ஸ்ரீ இராமகிருஷ்ணா மகளிர் கலை அறிவியல் கல்லூாியின் பகடிவலதத்
தடுப்பு

பசயற்குழு

ஸ்ரீ

கவலுமணி

அம்மாள்

நிலனவு

பகடிவலதத் தடுப்பு விழிப்புணர்வு நிகழ்விலன நடத்தியது.

மண்டபத்தில்
இந்நிகழ்விற்கு

கல்லூாி முதல்வர் முலனவர்.கி.சித்ரா அவர்கள் முன்னிலை வகித்தார். திருமதி.
எம்.பவண்ணிைா, வழக்கறிஞர் அவர்கள் சிறப்பு விருந்தினராக வருலகப்
புாிந்தார். இந்நிகழ்வின் சிறப்பு விருந்தினர் பகடிவலதயினால் ஏற்படும்
தீலமகள் குறித்து மாணவியர்களுக்கு விழிப்புணர்விலன ஏற்படுத்தினார்.
ஆயிரத்திற்கும் கமற்பட்ட மாணவியர்கள் இந்நிகழ்வில் கைந்து பகாண்டு

பயன் அலடந்தனர்.

வாழ்வியல் விழுமியங்கள்
சிறப்புச் பசாற்பபாழிவு

ைீலை 2019

ஸ்ரீ இராமகிருஷ்ணா மகளிர் கலை அறிவியல் கல்லூாி தமிழ்த்துலற தமிழ்
இைக்கியப் கபரலவ சார்பாக வாழ்வியல் விழுமியங்கள் குறித்து சிறப்புச்
பசாற்பபாழிவு

நலடபபற்றது.

இந்நிகழ்விற்கு

சிறப்பு

விருந்தினராக

முலனவர்.நீ.குப்புச்சாமி, தமிழ்த்துலறத் தலைவர் என்.ைி.பி. கலை அறிவியல்
கல்லூாி, வருலக புாிந்தார். வாழ்க்லகயின் நன்மதிப்புகலள வளர்க்கும் விதம்
வாழ்க்லகக்குத் கதலவயான விழுமியக்கருத்துக்கள் குறித்து உலரயாற்றினார்.
முதல்வர் கி.சித்ரா அவர்கள் தலைலம தாங்கினார். தமிழ்த்துலறத்தலைவர்
முலனவர்.பவ.நிர்மைா வரகவற்புலர நிகழ்த்தினார். இந்நிகழ்வில் ஏராளமான
மாணவியர்கள் கைந்து பகாண்டு பயனலடந்தனர்.

ைீலை 2019

லகத்தறி ஆலட அணிவகுப்பு

ஸ்ரீ இராமகிருஷ்ணா மகளிர் கலை அறிவியல் கல்லூாி தமிழ்த்துலறயின் தமிழ்
இைக்கியப் கபரலவயும், ககாலவ மக்கள் கசலவ லமயமும் இலணந்து கதசிய
லகத்தறி தினத்லத முன்னிட்டு லகத்தறி ஆலட அணிவகுப்பு நிகழ்ச்சியிலன
நடத்தியது. அந்நிகழ்வில் ஏராளமான மாணவியர்கள் ஆர்வத்துடன் லகத்தறி
ஆலட அணிந்து வந்து அணிவகுப்பில் கைந்து பகாண்டனர்.
அலமப்லப கசர்ந்தவர்கள் நடுவராக கைந்து பகாண்டனர்.

Dream Zone
மத்திய அரசின்

பாிந்துலரப்படி ககாலவ மக்கள் கசலவ லமயம் வருகிற ஆகஸ்ட் 7 ஆம் நாள்
இறுதிசுற்று நடத்த உள்ளது. அதற்கான முதல் நிலைக் கல்லூாிச் சுற்றில் ஸ்ரீ
இராமகிருஷ்ணா மகளிர் கலை அறிவியல் கல்லூாியின் சார்பாக எஸ். ஹாிணி
பையைக்ஷ்மி மூன்றாம் ஆண்டு பி.காம் மாணவி கதர்ந்பதடுக்கப்பட்டுள்ளார்.
அம்மாணவி ஆகஸ்ட் 7 ஆம் நாள் நலடபபறும் இறுதிச்சுற்றில் பங்குபபறுவார்.

ககாயமுத்தூர் மாவட்ட
பள்ளிகளுக்கிலடயிைான கபச்சுப்கபாட்டி

ஆகஸ்ட் 2019

ஸ்ரீ இராமகிருஷ்ணா மகளிர் கலை அறிவியல் கல்லூாியின் தமிழ்த்துலறயின்
தமிழ்

இைக்கியப்

கபரலவயின்

சுதந்திரதினவிழாவின்

ஒரு

சார்பாக

பகுதியாக

பகாண்டாடப்பட்ட

ககாயமுத்தூர்

பள்ளிகளுக்கிலடயிைான கபச்சுப்கபாட்டி நலடபபற்றது.
கல்லூாி

முதல்வர்

முலனவர்.கி.சித்ரா

முலனவர்.பவ.நிர்மைா,

தமிழ்த்துலறத்

அவர்கள்
தலைவர்

மாவட்ட

அவ்விழாவிற்குக்

தலைலமத்

தாங்க,

வரகவற்புலர

வழங்க

திரு.கி.தத்தாத்கரயன், கபச்சாளர் சிறப்பு விருந்தினராக வருலகப் புாிந்தார்.
அவரது

சிறப்புலரயில்

லகயாளுகின்றனர்
மாணவ,

இன்லறய

சுதந்திரத்லத

எவ்வாறு

என்றும், அதனால் ஏற்படும் நன்லம தீலமகள் குறித்து

மாணவியர்களுக்கு

ககாயமுத்தூர்

இலளஞர்கள்

மாவட்ட

விழிப்புணர்விலன

ஏற்படுத்தினார்.

பள்ளிகளுக்கிலடயிைான

பின்னர்

கபச்சுப்கபாட்டி

நலடபபற்றது. அதில் 50 க்கும் கமற்பட்ட பள்ளிகளில் இருந்து ஏராளமான
மாணவ,

மாணவியர்கள்

பபற்கறாருக்குப்
வழங்கப்பட்டன.
தமிழ்த்துலற
நிலறவுற்றது.

பாிசும்,
பின்னர்

நன்றியுலர

கைந்து

பகாண்டனர்.

சான்றிதழும்

நிலறவு

முலனவர்.ப.பசல்வி,
நவிை,

கபாட்டியில்

பவற்றி

விழாவின்

கபாது

உதவிப்கபராசிாியர்,

நாட்டுப்பண்ணுடன்

விழா

இனிகத

73 ஆவது சுதந்திர தினவிழா

ஆகஸ்ட் 2019

ஸ்ரீ இராமகிருஷ்ணா மகளிர் கலை அறிவியல் கல்லூாியில் 73 ஆவது சுதந்திர
தினவிழாவில்

நம்

நாட்டின்

மூவர்ண

கதசியக்

பகாடியிலன

உாிய

மாியாலதயுடன் ஏற்றி, பகாடிப் பாட்டும், கதசிய கீதமும் இலசக்கப்பட்டு,
இனிப்புகள்

வழங்கியும்

பகாண்டாடப்பட்டது.

ஆகஸ்ட்

கல்லூாி

15,

2019

முதல்வர்

அன்று

முலனவர்.

ககாைாகைமாகக்

கி.சித்ரா

அவர்கள்

கதசியக்பகாடியிலன ஏற்றி மாணவியர்களுக்கு சிறப்புலர ஆற்றினார். அவரது
உலரயில்

இன்லறய

இலளஞர்கள்

நமது

கதசத்திலனயும்,

கதசியக்

பகாடியிலனயும் உயிருக்கும் கமைாக மதித்துப் கபாற்றிக்காக்க கவண்டும்
என்றும்,

நாம்

கடலமலயச்

ஒவ்பவாருவரும்

பசவ்வகன

எடுத்துலரத்தார்.

கல்லூாி

பசய்ய

இந்நாட்டின்
கவண்டும்

மாணவியர்கள்

இவ்விழாவில் கைந்து பகாண்டனர்.

குடிமக்களாக
என்றும்

அவரவர்

மாணவியர்களுக்கு

அலனவரும்

மனமகிழ்வுடன்

கம்பராமயணம்
சுழலும் பசால்ைரங்கம்

அக்கடாபர் 2019

ஸ்ரீ இராமகிருஷ்ணா மகளிர் கலை அறிவியல் கல்லூாி தமிழ்த்துலற தமிழ்
இைக்கியப்கபரலவயும் ககாலவக் கம்பன் கழகமும் இலணந்து கம்பராமயணம்
சுழலும் பசால்ைரங்கத்திலன அக்கடாபர் 15, 2019 அன்று நடத்தியது.
அந்நிகழ்விற்கு முலனவர்.கி.சித்ரா கல்லூாி முதல்வர் தலைலமத் தாங்கினார்.
சிறப்பு விருந்தினராக முலனவர். க.முருககசன் கைந்து பகாண்டார். ஆரண்ய

காண்டத்தில்

யாருலடய

பசயல்பாடுகள்

கற்கபார்

பநஞ்லசப்

பபாிதும்

ஈர்க்கின்றன? என்ற தலைப்பில் மாணவியர்கள் பசால்ைரங்கம் நடத்தினார்கள்.
அவற்றுள் அட்சய ஸ்ரீ II பி.எஸ்.சி உயிாி கவதியியல் என்ற மாணவி முதல்
பாிசும், மா.கார்த்திகா II பி.எஸ்.சி கணிதம் என்ற மாணவி இரண்டாம் பாிசும்,
மா.பபர்ஷாகாட்பிாின் I பி.எஸ்.சி கணிதம் என்ற மாணவி மூன்றாம் பாிசும்
பபற்றனர். பவற்றி பபற்கறார்க்கு நிலறவு விழாவில் சான்றிதழும், பாிசும்
வழங்கப்பட்டன.

முதல்

இடம்

பபற்ற

மாணவி

ககாலவ

கல்லூாிகளுக்கிலடயில்

நலடபபறவிருக்கும்

கதர்ந்பதடுக்கப்பட்டுள்ளார்.

முலனவர்.பவ.நிர்மைா, தமிழ்த்துலறத்தலைவர்

நன்றி

கூறினார்.

இறுதியாக

நாட்டுப்பண்

இறுதி

மாவட்டக்

இலசக்க

சுற்றிற்குத்
விழா

இனிகத

நிலறவுற்றது. ஏராளமான மாணவியர்கள் கைந்துபகாண்டு பயன் பபற்றனர்.

அக்கடாபர் 2019

கதசிய ஒற்றுலம தினவிழா

தமிழ்த்துலறயின் சார்பில் கதசிய ஒற்றுலம தினவிழாவானது 31.10.2019 அன்று
பகாண்டாடப்பட்டது. சர்தார் வல்ைபாய் பகடல் அவர்களின் பிறந்தநாளான
அக்கடாபர்

31ம்

கததிலய

மத்திய

அரசு

கதசிய

ஒற்றுலம

தினமாக

அறிவித்துள்ளது. அதன்படி கதசிய ஒற்றுலம தினவிழாவில் சர்தார் வல்ைபாய்
பகடலின் வாழ்க்லக, சிறப்புகள், சாதலனகள், இந்திய கதசத்துக்கு அவர்
பங்களிப்பு கபான்றலவ குறித்த காபணாளிக் காட்சி திலரயிடப்பட்டது. பின்னர்
அலனவரும் கதசிய ஒற்றுலம தின விழா உறுதிபமாழிகயற்றனர்.

அலதத்

பதாடர்ந்து காபணாளிக் காட்சியின் அடிப்பலடயில் Kahoot App வழியாக
ஆன்லைன் வினாடி வினாப் கபாட்டி நடத்தப்பட்டது. அதில் மாணவியர்
ஆர்வத்துடன் பங்ககற்றனர். முதல் மூன்று பாிசுகலள முலறகய ஏ.மதியரசி –
முதுகலை முதைாமாண்டு நுண்ணுயிாியல் துலற, ைி.ஸ்ரீ ஐஸ்வர்யா – முதுகலை
முதைாமாண்டு உயிர் கவதியியல் துலற, ஏ.ஸ்வாதி – முதுகலை முதைாமாண்டு
நுண்ணுயிாியல் துலற ஆகிகயார் பபற்றனர். நிகழ்ச்சியில்

ஆர்வத்கதாடு

பங்ககற்ற மாணவியலரயும் பாிசு பபற்ற மாணவியலரயும் தமிழ்த்துலறத்
தலைவர் முலனவர்.பவ.நிர்மைா அவர்கள் வாழ்த்திப் கபசினார். தமிழ்த்துலற
உதவிப்

கபராசிாியர்

முலனவர்.ப.பசல்வி

அவர்கள்

நாட்டுப்பண்ணுடன் விழா இனிகத நிலறவுபபற்றது.

நன்றியுலர

நவிை

நவம்பர் 2019

கதசிய கல்வி தினம்

தமிழ்த்துலறயின் சார்பாக கதசிய கல்வி தினவிழா பகாண்டாடப்பட்டது.
கல்லூாி முதல்வர் முலனவர். கி.சித்ரா அவர்கள் தலைலம உலர வழங்கினார்.
விழாவின்

நிகழ்வாக

ஆகராக்கியமானகத!
நலடபபற்றது.

இன்லறய

தகவல்

பதாழில்

நுட்ப

கல்வி

ஆபத்தானகத! என்ற தலைப்பில் விவாத கமலட

நடுவராக

வணிகவியல்

துலறத்தலைவர்

முலனவர்

D.பத்மாவதி அவர்கள் கைந்து பகாண்டு சிறப்பு பசய்தார். ஆகராக்கியமானகத
என்னும் தலைப்பில் முலனவர் E.கமாிலசைா கணினி அறிவியல் துலற
உதவிப்கபராசிாியர்

மற்றும் முதுகலை முதைாம் ஆண்டு உயிர்கவதியியல்

துலற மாணவி சுருதி ஸ்ரீ காந்தி ஆகிகயாரும் ஆபத்தானகத என்ற தலைப்பில்
திருமதி.N.கார்த்திகா உயிர்கவதியியல் துலற உதவிப் கபராசிாியர் மற்றும்

முதுகலை முதைாம் ஆண்டு உயிர் கவதியியல் துலற மாணவி வித்யா
ஆகிகயாரும் கைந்து பகாண்டு பசாற்கபார் நிகழ்த்தினர். விழாவில் கைந்து
பகாண்டு உலர ஆற்றிய அலனவருக்கும் நிலனவு பாிசு வழங்கப்பட்டது.

மாநிை அளவிைான ஒரு நாள் இலணயப்
பயிைரங்கம்

டிசம்பர் 2019

ஸ்ரீ இராமகிருஷ்ணா மகளிர் கலை அறிவியல் கல்லூாி தமிழ்த்துலறயும்
தமிழ் ஆய்வு அறக்கட்டலள, பசன்லன இலணந்து மாநிை அளவிைான ஒரு
நாள்

இலணயப்

முதல்வர்

பயிைரங்கத்திலன

முலனவர்.கி.சித்ரா

நடத்தியது.

அவர்கள்

அந்நிகழ்விற்கு

தலைலமத்

தாங்க

கல்லூாி

தமிழ்த்துலறத்

தலைவர் முலனவர்.பவ.நிர்மைா வரகவற்புலர வழங்கினார். பயிைரங்கத்தில்

பயிற்றுநராக முலனவர். மா. தமிழ்ப்பாிதி, உதவிப்கபராசிாியர், இதழியல்
மற்றும் மக்கள் பதாடர்பியல் துலற, பபாியார் பல்கலைக்கழகம், கசைம்
வருலகப்
தலைப்பில்

புாிந்தார்.
மாணவ,

தமிழ் விக்கிப்பீடியாவும் கட்டற்ற பண்பாடும் என்ற
மாணவியர்களுக்குப்

பயிற்சி

பகாடுத்தார்.

பங்கு

பபற்றவர்களுக்கு சான்றிதழ் நிகழ்வின் நிலறவு விழாவில் வழங்கப்பட்டன.
இறுதியாக நாட்டுப்பண் இலசக்க விழா இனிகத நிலறவு பபற்றது.

டிசம்பர் 2019

பாரதி விழா

ஸ்ரீ இராமகிருஷ்ணா மகளிர் கல்லூாியின் தமிழ்த்துலறயின் சார்பில் பாரதி
விழா

நலடபபற்றது.

முலனவர்.பவ.நிர்மைா
கபச்சாளரும்

நிகழ்ச்சியில்

அவர்கள்

பயனீர்

உதவிப்கபராசிாியருமான

கலை

வரகவற்புலர
அறிவியல்

திரு.

தமிழ்த்துலறத்

தலைவர்

வழங்கினார்.

கல்லூாியின்

ககா.சம்பத்குமார்

கமலடப்

தமிழ்த்துலற

அவர்கள்

சிறப்பு

விருந்தினராகக் கைந்து பகாண்டு “மானுடம் பாடும் வானம்பாடி” என்னும்
தலைப்பில் உலரயாற்றினார். மகாகவி பாரதியின் மானுடகநயம், ஆளுலம
குறித்தும் அவரது வாழ்வியல் குறித்தும் மாணவியாிலடகய பசறிவான உலர
நிகழ்த்தினார்.

தமிழ்த்துலற

உதவிப்கபராசிாியர்

முலனவர்.ப.பசல்வி

அவர்கள் நன்றியுலர நவிை விழா இனிகத நிலறவுபபற்றது.

“யாமறிந்த பமாழிகளிகை தமிழ் பமாழி கபால்
இனிதாவது எங்கும் காகணாம்…” - பாரதியார்.

ைனவாி 2020

பாரம்பாியப் பண்பாட்டு விழா 2020

ஸ்ரீ இராமகிருஷ்ணா மகளிர் கலை அறிவியல் கல்லூாி தமிழ்த்துலற மற்றும்
ககாலவ விழாக் குழுவினர் இலணந்து பாரம்பாியப் பண்பாட்டு விழா 2020
யிலன

கல்லூாி

முலனவர்.கி.சித்ரா

வளாகத்தில்
கல்லூாி

மிக

முதல்வர்

ககாைாகைமாகக்

பகாண்டாடினர்.

இவ்விழாவிற்கு

தலைலமத்தாங்க,

முலனவர்.பவ.நிர்மைா தமிழ்த்துலறத்தலைவர் அலனவலரயும் வரகவற்றார்.
திருமதி.வா.காருண்யா, கபச்சாளர் சிறப்பு விருந்தினராக வருலகப் புாிந்தார்.
இவரது சிறப்புச் பசாற்பபாழிவில் தமிழர்களின் பண்பாடு, கைாச்சாரம் பற்றியும்,
பபாங்கல்

விழா

பற்றியும்

மாணவியர்களுக்கு

எடுத்துலரத்தார்.

கமலும்

விழாவில் பபாங்கல் லவத்தல், வண்ணமிகு மாக்ககாைம், பட்டிமன்றம், கிராமிய
பாடல்,

கிராமிய

நடனம்,

உாியடித்தல்

கபான்ற

பல்கவறு

கபாட்டிகள்

நலடபபற்றன. அதில் மாணவியர்கள் மற்றும் கபராசிாியர்கள் அலனவரும்
ஆர்வமுடன் கைந்து பகாண்டனர். இறுதியாக நாட்டுப்பண் இலசக்க விழா
இனிகத நிலறவுற்றது.

ைனவாி 2020

குடியரசு தின விழா

ஸ்ரீ இராமகிருஷ்ணா மகளிர் கலை அறிவியல் கல்லூாியில் குடியரசு தின
விழாவில்

நம்

நாட்டின்

மூவர்ண

கதசியக்

பகாடியிலன

உாிய

மாியாலதயுடன் ஏற்றி, பகாடிப் பாட்டும், கதசிய கீதமும் இலசக்கப்பட்டு,
இனிப்புகள் வழங்கியும் ைனவாி

26, 2020 அன்று ககாைாகைமாகக்

பகாண்டாடப்பட்டது. கல்லூாி முதல்வர் முலனவர். கி.சித்ரா அவர்கள்
கதசியக்பகாடியிலன

ஏற்றி

மாணவியர்களுக்கு

சிறப்புலர

ஆற்றினார்.

அவரது உலரயில் இன்லறய இலளஞர்கள் நமது கதசத்திலனயும், கதசியக்
பகாடியிலனயும் உயிருக்கும் கமைாக மதித்துப் கபாற்றிக்காக்க கவண்டும்
என்றும், நாம் ஒவ்பவாருவரும் இந்நாட்டின்

குடிமக்களாக அவரவர்

கடலமலயச் பசவ்வகன பசய்ய கவண்டும் என்றும் மாணவியர்களுக்கு
எடுத்துலரத்தார்.

கல்லூாி

மாணவியர்கள்

அலனவரும்

மனமகிழ்வுடன்

இவ்விழாவில் கைந்து பகாண்டனர்.

இந்தியக் குடியரசு நாள் இந்திய ஆட்சிலமக்கான ஆவணமாக
இந்திய அரசுச் சட்டம்
1935 இன் மாற்றாக இந்திய
அரசியைலமப்புச் சட்டம் பசயைாக்கத்திற்கு வந்த நாளாகும்.

பிப்ரவாி 2020

உைகத்தாய்பமாழி தினம;

ஸ்ரீ இராமகிருஷ்ணா மகளிர் கலை அறிவியல் கல்லூாியின் தமிழ்த்துலற
சார்பாக உைகத் தாய்பமாழி தினம் பகாண்டாடப்பட்டது. இவ்விழாவிற்கு
முலனவர். கி.சித்ரா கல்லூாி முதல்வர் தலைலமத் தாங்கினார். முலனவர். பவ.
நிர்மைா

தமிழ்த்துலறத்

விருந்தினராக

முலனவர்.

தலைவர்
எஸ்.

வரகவற்புலர
குருஞானாம்பிகா

நல்கினார்.

சிறப்பு

உதவிப்கபராசிாியர்,

தமிழ்த்துலற, அவி நாசிலிங்கம் நிகர் நிலைப் பல்கலைக்கழகம் வருலகப்
புாிந்தார். அவருலடய சிறப்பு பசாற்பபாழிவில் தாய்பமாழியின் கதாற்றம்
பற்றியும், அதன் சிறப்புகள் பற்றியும், வளர்ச்சிப் பற்றியும் மாணவியர்களுக்கு
எடுத்துலரத்தார். 200 க்கும் கமற்பட்ட மாணவியர்கள் கைந்துபகாண்டு பயன்
அலடந்தனர். நாட்டுப்பண்ணுடன் விழா இனிகத நிலறவுபபற்றது.

“தமிழுக்கும் அமுபதன்று கபர் ! அந்தத்
தமிழ் இன்பத் தமிழ் எங்கள் உயிருக்கு கநர் !..”
பாரதிதாசன்.

இலணய வழி ஆசிாியர் திறன்
கமம்பாட்டுப் பயிற்சி

கம 2020

ஸ்ரீ இராமகிருஷ்ணா மகளிர் கலை அறிவியல் கல்லூாியின் தமிழ்த்துலற
சார்பாக 13.05.2020 முதல் 17.05.2020 வலர இலணய வழியிைான ஆசிாியர்
திறன்

கமம்பாட்டுப்

பயிற்சி

நலடபபற்றது.

முலனவர்.கி.சித்ரா அவர்கள் தலைலமத் தாங்க,

கல்லூாி

முதல்வர்

முலனவர்.பவ.நிர்மைா,

தமிழ்த்துலறத் தலைவர் வரகவற்புலர வழங்கினர். 13.05.2020 அன்று கற்றல்

கற்பித்தலில்

பதாழில்நுட்பக்

உதவிப்கபராசிாியர்,

கூறுகள்,

தமிழ்த்துலற,

ஸ்ரீ

முலனவர்.த.சத்தியராஜ்,

கிருஷ்ணா

ஆதித்யா

கலை

அறிவியல் கல்லூாி, ககாலவ. 14.05.2020 அன்று தமிழ்ப் பதிவுகளும் கூகுள்
ஆட்பசன்சும்,

முலனவர்.

இரா.குணசீைன்,

உதவிப்கபராசிாியர்,

தமிழ்த்துலற, பூ.சா.ககா.கலை அறிவியல் கல்லூாி, ககாலவ.

15.05.2020

அன்று இலணயத்தில் தமிழ் மின்நூல் பதிப்பு முலனவர். ந. ராகைந்திரன்,
உதவிப்கபராசிாியர், தமிழ்த்துலற இந்துஸ்தான் கலை அறிவியல் கல்லூாி,
ககாலவ. 16.05.2020 அன்று வாழ்வியல் விழுமியங்கள், பசாற்பபாழிவாளர்.
திரு.கி.தத்தாத்கரயன்,

ராமகிருஷ்ண

மிஷன்

வித்யாையம்

ககாலவ.

17.05.2020 (10am – 11am) அன்று தமிழுக்கு அமுபதன்று கபர் முலனவர்.
பபாருலந.க.மாாியப்பன்,
பமாழிப்பபயர்ப்பியல்

உதவிப்கபராசிாியர்,

துலற,

திராவிடப்

தமிழ்பமாழி

பல்கலைக்கழகம்,

&
குப்பம்

ஆந்திரப்பிரகதசம். 17.05.2020 (11am – 12pm) அன்று உ.கவ.சா வின்
தமிழ்ப்பணி முலனவர். க. தனைட்சுமி, உதவிப்கபராசிாியர், தமிழ்த்துலற,
என்.ைி.எம் கல்லூாி, பபாள்ளாச்சி ஆகிகயார் சிறப்புப் பயிற்சியிலன
நன்முலறயில் நல்கினர். அந்நிகழ்வில் கதாராயமாக 180 கபராசிாியர்கள்
கைந்து பகாண்டு பயன் அலடந்தனர்.

மாணவியருக்கான இலணய வழித்
தன்னம்பிக்லக உலர நிகழ்ச்சி

கம 2020

03.06.2020 அன்று காலை 11.00 மணியளவில் ஸ்ரீ இராமகிருஷ்ணா மகளிர்
கலை அறிவியல் கல்லூாித் தமிழ்த்துலறயின் சார்பில் மாணவியருக்கான
இலணய வழித் தன்னம்பிக்லக உலர நிகழ்ச்சி - I நடத்தப் பபற்றது.
முலனவர் சு. சீதாராமன், தமிழ்த்துலற உதவிப் கபராசிாியர், அரசு கலைக்

கல்லூாி,

ககாலவ

அவர்கள்

மூன்றாம்

லக

என்ற

தலைப்பில்

உலரயாற்றினார்.
06.06.2020 அன்று காலை 11.00 மணியளவில் மாணவியருக்கான இலணய
வழித் தன்னம்பிக்லக உலர நிகழ்ச்சி - II நடத்தப் பபற்றது. வாழ்வியல்
எழுத்தாளரும்

தன்னம்பிக்லகப்

கபச்சாளருமான

சிந்தலனக்

கவிஞர்

முலனவர் கவிதாசன் அவர்கள் கைந்து பகாண்டு பவல்வதற்கக வாழ்க்லக
என்ற தலைப்பில் தன்னம்பிக்லக, சுய முன்கனற்றம் மற்றும் வாழ்வியல்
சார்ந்து உலரயாற்றினார். மாணவியர் ஆர்வமுடன் பங்கு பகாண்டனர்.

மாணவியர்களின் சாதலன
மாணவியர்கள்

தமிழ்த்

துலறயின்

வாயிைாக பல்கவறு வலகயான (கவிலத,,
கட்டுலர
கட்டுலர,

கபச்சு,

ஓவியம்
ஓவியம்)

பவளிப்புற

கபாட்டிகளில்

நடனம்,

கைந்து

மற்றும்

பாடல்,,
உட்புற

பகாண்டு

பை

பாிசுகலள பவன்றுள்ளனர். 2019 – 2020
ஆம் கல்வியாண்டில் 81 மாணவியர்கள்
பல்கவறு

விதமான

பங்ககற்றுள்ளனர்
பங்ககற்றுள்ளனர்.
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கபாட்டிகளில்
மாணவியர்கள்

பாிசுகலள பவன்றுள்ளனர்.

தமிழ்த்துலறயின் கதர்ச்சி
விகிதம்

கபராசிாியர்களின் சாதலன
 விருது
எம்துலறத்
தலைவர்
ஆசிாியர்
தினத்லத
முன்னிட்டு
கவிஞன்
பதிப்பகத்தாாிடம் இருந்து ‘கபராசிாிய மாமணி’ என்னும் விருதிலனயும்,
கமலும் Youth Foundation என்ற அலமப்பிடம் இருந்து ‘வாழ்நாள் சாதலன’
விருதிலனயும் பபற்றுள்ளார். முலனவர். நா. தீபா, உதவிப்கபராசிாியர்
திருப்பூர்
கலை
இைக்கியப்
பபரு
மன்றத்தாாிடம்
இருந்து
பலடப்பிைக்கியத்திற்காக ‘திருப்பூர் சக்தி ’ விருதிலனப் பபற்றுள்ளார்.
 மின் நூல் பவளியீடு
முலனவர். மு. கரவதி, உதவிப்கபராசிாியர் 'அறிந்த பழபமாழி அறியாத
விளக்கம்’ & 'கவண்டாம்' என்ற இரு நூல்கலளயும், முலனவர். சு. திாிகவணி,
உதவிப்கபராசிாியர்
'எங்கிருந்து
வருகிறது'
என்ற
நூலிலனயும்
பவளியிட்டுள்ளனர்.
 முலனவர் பட்டம்
முலனவர். மு. கரவதி, உதவிப்கபராசிாியர் இக்கல்வியாண்டில் பாரதியார்
பல்கலைக்கழகத்தின் கீழ் முலனவர் பட்டம் பபற்றுள்ளார்.
 கருத்தரங்கம், பயிைரங்கம்…
தமிழ்த்துலறப் கபராசிாியர்கள் பன்னாட்டு மற்றும் கதசிய அளவிைான
கருத்தரங்குகளில் 14 ஆய்வுத்தாள்கலள வழங்கியுள்ளனர். யுைிசி அங்கீகாரம்
பபற்ற
ஆய்விதழ்களிலும்,
மின்னிதழ்களிலும்,
சிற்றிதழ்களிலும்
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ஆய்வுக்கட்டுலரகலள எழுதியுள்ளனர். கமலும் 12 ஆசிாியர் திறன் கமம்பாட்டு
பயிைரங்குகளிலும், பயிற்சிப் பட்டலறகளிலும் பங்ககற்றுள்ளனர்.

புாிந்துணர்வு ஒப்பந்தம்

மகளிாின் கல்வி கமம்பாட்டிற்காக 1991 ஆம் ஆண்டு பதாடங்கப் பபற்ற ஸ்ரீ
இராமகிருஷ்ணா மகளிர் கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூாி மற்றும் தமிழ்
ஆய்வு அறக்கட்டலள, பசன்லன ஆகிகயாாிலடகய புாிந்துணர்வு ஒப்பந்தம்
லகபயழுத்தானது. இப்புாிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்தின் மூைம் நிலறகவற்றப்படும்
தீர்மானங்களாவன:

 மாணவர்களுக்குத் தமிழ்பமாழியின் மீதும் அதன் இைக்கியங்கள் மீதும்
பற்று ஏற்படுத்துதல்.
 கல்லூாி மற்றும் அறக்கட்டலள இலணந்து பமாழி சார்ந்த கதசிய மற்றும்
பன்னாட்டுக் கருத்தரங்கம் அல்ைது பயிைரங்கம் நடத்துதல். அப்பணிகளில்
மாணவியர்கள் மற்றும் கல்லூாித் தமிழ்த்துலறப் கபராசிாியர்கலள
ஈடுபடச்பசய்தல்.
 பன்னாட்டுத் தமிழ் அறிஞர்ககளாடு பதாடர்பு ஏற்படுத்திக் பகாண்டு தமிழ்
வளர்ச்சிக்கான முன்பனடுப்புப் பணிகளில் ஈடுபடுதல். என்பனவாகும்.

பலடப்புைகம்
இயற்லக

எப்படி வாழ்வாள்?

இன்பம் தரும் இயற்லக!
மனத்துன்பம் தீர்க்கும் இயற்லக!
கநாய்த் தீர்க்கும் இயற்லக!
கநாய்க்கு மருந்துத் தரும் இயற்லக!
மனித வாழ்வின் வரம் இயற்லக!
மனித இனம் அழிப்பகதா இயற்லக!
சுத்தமானக் காற்லறத் தரும் இயற்லக!
மக்கலளக் காக்கும் ஆயுதம் இயற்லக!
இன்னிலசப் பாடும் இயற்லக!
நன்னீர் தரும் இயற்லக!
இதமான சூழல் தரும் இயற்லக!
வானின் நீை நிறம் இயற்லக!
மண் வாசலன இயற்லக!
சத்தான உணவு தரும் இயற்லக!
மனிதனின் பசாத்கத இயற்லக!

இயற்லகயின் அற்புதம் பை பை!
பசயற்லக தரும் அழிகவா பை பை!
சி.கவி அரசி
பி.எஸ்.சி இரண்டாம் ஆண்டு கணிதம்

கதிர் கதான்றி மலறயும்
கரு ஊன்றி வளரும்
அதிகாலைக் குயில்களும்
அழகாகக் கூவும்!
பதன்றலும் வீசும்
கதய்பிலறயும் கபசும்
இரவு விண்மீன்களும்
எப்கபாதும் ஒளிரும்!
வயல்களும் பசடிகளும்

வானுயர் மரங்களும்
நமக்காக வாழ்ந்து
நன்லமகலள ஈயும்!
பசயற்லக உரங்களில்
சீரழிந்த வனங்களில்
இயற்லக அன்லன
எப்படி வாழ்வாள்?
பி.பவித்ரா
பவித்ரா
முதைாம் ஆண்டு நுண்ணுயிாியல்

பலடப்புைகம்
அ-ஔ

அகை உழுகிறலத விட ஆழ உழு.
ஆலனக்கும் அடிசறுக்கும்.
இளங்கன்று பயமறியாது.

ஈக்கு விடம் தலையில் கதளுக்கு விடம் பகாடுக்கில்.
உப்பில்ைா பண்டம் குப்லபயிகை.
ஊகராடு ஒத்து வாழ்.
எள் என்றால் எண்லணயாய் நிற்க கவண்டும்.
ஏட்டுச் சுலரக்காய் கறிக்கு உதவாது.
ஐந்தில் வலளயாதது ஐம்பதில் வலளயாது.
ஒட்டக் கூத்தன் பாட்டுக்கு இரட்லடத் தாழ்ப்பாள்.
ஓதாதார்க்கு இல்லை உணர்பவாடு ஒழுக்கம்.
ஔலவ பசால்லுக்கு அச்சம் இல்லை.
பகவதி பவித்ரா
முதைாம் ஆண்டு வணிகவியல்
குறுந்தகவல்கள் - பபாய்யின் வலககள்
சுயநைப் பபாய், பபாதுநைப் பபாய், அழலவக்கும் பபாய், மகிழ்விக்கும் பபாய்,
பபாழுதுகபாக்குப் பபாய், ஏமாற்றும் பபாய், தன்னம்பிக்லகக்காக
பசால்ைப்படும் பபாய், மூடநம்பிக்லகலய வளர்க்கும் பபாய், கவி நயத்துக்காக
பசால்லும் பபாய், கலதயின் வளத்துக்காகச் கசர்க்கும் பபாய்…
கசா.பையகதவி
முதைாம் ஆண்டு ஆங்கிைம்

பலடப்புைகம்
தமிழின் அலடபமாழிகள்
அருந்தமிழ்

– அருலமயான தமிழ்.

பசந்தமிழ்

– பசம்லமயான பண்புலடய உயாிய பமாழி, தமிழ்.

லபந்தமிழ்

– பசுலமயான தமிழ்.

தீந்தமிழ்

– கருத்துக்கலள இனிலமயுடனும் சுலவயுடனும்
பகிரும் தமிழ்.

கதன்தமிழ்

– கதன் கபான்ற சுலவயான தமிழ்.

வல்ைத்தமிழ்

– வல்ைலமயான தமிழ்.

பதன்தமிழ்

– இந்தியாவின் பதன் பகுதியில் கபசப்படும் தமிழ்.

பசழுந்தமிழ்

– பசழுலமயான பசால் வளங்கலளக் பகாண்ட
தமிழ்.

வண்டமிழ்

– வளமான பமாழி.

பண்டமிழ்

– பண் இலசகலளக் பகாண்ட பமாழி.

தாய்த்தமிழ்

– தமிழ் நமக்பகல்ைாம் தாய் கபான்றது.

சங்கத்தமிழ்

– சங்கங்களினால் வளர்க்கப்பட்ட ஒகர பமாழி
தமிழ்.

மூத்தத்தமிழ்

– பிற பமாழிகலளவிட மூத்தது தமிழ் பமாழி.

நுண்தமிழ்

– நுட்பமான கருத்துக்கலளக் பகாடுக்கக்கூடிய
தமிழ்.

கற்றமிழ்

– காற்கறார்களால் வளர்க்கப்படும் தமிழ்.

பவற்றித்தமிழ்

– எத்லதலன பமாழிகள் ஆதிக்கம் பசலுத்தினாலும்
அவற்லற பவன்று தலழத்கதாங்கும் தமிழ்.
பா.ஹர்ஷியனா பானு
முதைாம் ஆண்டு முதுகலை உயிர்கவதியியல்

தமிழ் இைக்கியப் கபரலவயின் அலழப்பிதழ்கள்

