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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 கபரலவத் தாய்பமாழிகயாடு 

கைாச்சார, பண்பாட்டு விழுமியங்கலள மாணவியர்களுக்குக் கற்றுத்தருகிறது. 2020 - 2021 

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, 

தலைலமப் 

பதிப்பாசிாியர் 

முலனவர். கி.சித்ரா 

முதல்வர் 

 

பதிப்பாசிாியர் 

முலனவர்.பவ.நிர்மைா 

தமிழ்த்துலறத் 

தலைவர் 

 

உறுப்பினர்கள் 

முலனவர்.மு.கரவதி 

உதவிப்கபராசிாியர் 

தமிழ்த்துலற 

 

பகவதி பவித்ரா 

இளங்கலை 

இரண்டாமாண்டு 

வணிகவியல் 

பன்னிரு நிகழ்வுகள் 

அரங்ககறின வாழ்க்லக 

என்னும் உலரயாக 

பதாடக்கமானது சுதந்திர 

தினவிழா பகாடிகயற்றத்துடன் 

பகாண்டாடப்பட்டது விழுமியம் 

வசந்த அடுத்து 

மாணவியாின் ஊக்குவிக்கும் 

பபாருட்டு பாரதியின் 

பலடப்புகளில் கட்டுலரகளின் 

பதாகுப்பாக மின்நூைாக 

பவளிவந்தது அளவில் 

கல்லூாிகளுக்கிலடயிைான . 

அடுத்து நாளிலன 

கதசிய . 

அபுல்கைாம் கல்வி 

நாளாகக் பாரம்பாியத்லதப் 

பலறசாற்றும் பண்பாட்டு 

விழாவான உற்சாகத் 

திருவிழாவாகக் அடுத்துக் 

குடியரசு . 

பசம்பமாழியாம் உைகறியச் 

பசய்ய பள்ளி 

மாணவர்களுக்கான அளவிைான 

கபாட்டிகளுடன் சர்வகதச 

ஆய்விதழுடன் இரண்டு 

நாட்கள் இைக்கிய 

வல்லுநர்களால் . 

பசால் கலை 

நிகழ்வுகளுடன் பரப்பி 

தாய்பமாழி கல்வி 

கலைப்

பன்னிரு மாதங்களில் பாங்காக பன்னிரு நிகழ்வுகள் 

அரங்ககறின. மூன்றாம் லக & பவல்வதற்கக வாழ்க்லக 

என்னும் பபாருண்லமகளில் தன்னம்பிக்லக உலரயாக 

பதாடக்கமானது இவ்வாண்டு. அடுத்து சுதந்திர 

தினவிழா முதல்வாின் பகாடிகயற்றத்துடன் 

பகாண்டாடப்பட்டது. அதன் பின் வாழ்வியல் விழுமியம் 

வசந்த காை நிலனவுகளாக மைர்ந்தது. அடுத்து 

மாணவியாின் பலடப்புத் திறலன ஊக்குவிக்கும் 

பபாருட்டு லபந்தமிழ்த் கதர்ப்பாகன் பாரதியின் 

பலடப்புகளில் மிளிர்ந்த பன்முகக் கட்டுலரகளின் 

பதாகுப்பாக ‘மஞ்சாி’ என்னும் பபயாில் மின்நூைாக 

பவளிவந்தது. அடுத்து மாவட்ட அளவில் 

கல்லூாிகளுக்கிலடயிைான கபாட்டிகள் நலடபபற்றன. 

அடுத்து சர்தார் வல்ைபாய் பட்கடலின் பிறந்த நாளிலன 

கதசிய ஒற்றுலம தினவிழாவாகக் பகாண்டாடப்பட்டது. 

அபுல்கைாம் ஆசாத்தின் பிறந்த நாளிலன கதசிய கல்வி 

நாளாகக்  பகாண்டாடப்பட்டது. பாரம்பாியத்லதப் 

பலறசாற்றும் வலகயில் தமிழாின் பண்பாட்டு 

விழாவான பபாங்கல் திருவிழா உற்சாகத் 

திருவிழாவாகக் பகாண்டாடப்பட்டது. அடுத்துக் 

குடியரசு தினவிழாக் பகாடிகயற்றத்துடன் நிகழ்ந்தது. 

பசம்பமாழியாம் தமிழின் பபருலமலய உைகறியச் 

பசய்ய உைக தாய்பமாழி தினம் பள்ளி 

மாணவர்களுக்கான மாவட்ட அளவிைான 

கபாட்டிகளுடன் நிகழ்த்தப்பட்டது. சர்வகதச 

ஆய்விதழுடன் புாிந்துணர்வு ஒப்பந்தமிட்டு இரண்டு 

நாட்கள் பன்னாட்டுக் கருத்தரங்கம் பன்முக இைக்கிய 

வல்லுநர்களால் இலணய வழியில் நிகழ்த்தப்பட்டது. 

பசால் பூத்தப் பாலதயாய் அரங்ககறி பல்கவறு கலை 

நிகழ்வுகளுடன் தரணிபயங்கும் தமிழ் மணம் பரப்பி 

தாய்பமாழி தினவிழாவுடன் இவ்வாண்டின் கல்வி 

கலைப் பயணம் நிலறவுற்றது. 



குறிக்ககாள் 

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. இைட்சியம் 

தமிழ் இைக்கியங்கள் வழி மாணவியர்களுக்குப் பண்பாடு, கைாச்சாரம், 

தன்னம்பிக்லக, ஆளுலமப் பண்பு ஆகியவற்லற ஏற்படுத்தி நல்ை ஒரு முழுலமயான 

சமுதாயப் பிரலையாக உருவாக்குதல். திறனாய்வு முலறயில் தமிழ் இைக்கியப் 

பலடப்புகலள அணுக மாணவியர்களுக்குப் பயிற்சி அளிப்பதன் மூைம் தமிழ் 

இைக்கிய ஆய்விலன கமம்படுத்துதல். பலடப்பிைக்கியப் பயிற்சியின் வாயிைாக 

இளம் தமிழ்ப் பலடப்பாளர்கலள உருவாக்குதல். 

தமிழ் இைக்கியப் கபரலவ அலுவைக மாணவியர்கள் பதவிகயற்பு 

 தலைவர்            T. அகிைா 

 உப தலைவர்     N. காமினி கைாதி ஸ்ரீ 

 பசயைர்             K. விஷ்ணுமாயா 

 உப பசயைர்      B. தாரணிபிாியா 

 பபாருளாளர்     M.T. சரண்யா 

பவள்ளத்து அலனய மைர்நீட்டம் மாந்தர்தம்  பவள்ளத்து அலனய மைர்நீட்டம் மாந்தர்தம்  

உள்ளத்து அலனயது உயர்வு.  



ைீன் 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. 

மாணவியருக்கான இலணய வழித் 

தன்னம்பிக்லக உலர நிகழ்ச்சி 

மனகம ! மனகம ! 

சிந்தலன பதளிந்து விடு  

சிறகுகள் விாித்து விடு 



ஆகஸ்ட் 2020 74 ஆவது சுதந்திர தினவிழா 

ஸ்ரீ இராமகிருஷ்ணா மகளிர் கலை அறிவியல் கல்லூாியில் 74 ஆவது சுதந்திர 

தின விழா சமூக இலடபவளியுடனும், முகக்கவசம் அணிந்தும், நம் நாட்டின் 

மூவர்ண கதசியக் பகாடியிலன உாிய மாியாலதயுடன் ஏற்றிக், பகாடிப் 

பாட்டும், கதசிய கீதமும் இலணய வழியில் இலசக்கப்பட்டு, ககாைாகைமாகக் 

பகாண்டாடப்பட்டது. கல்லூாி முதல்வர் முலனவர். கி.சித்ரா அவர்கள் 

கதசியக்பகாடியிலன ஏற்றி மாணவியர்களுக்கு  இலணய வழியில் 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 இலணய வழியில் இவ்விழாவில் கைந்து பகாண்டனர். 



ஸ்ரீ இராமகிருஷ்ணா மகளிர் கலை அறிவியல் கல்லூாி 

தமிழ்த்துலறயின் சார்பாக 29.8.2020 அன்று வாழ்வியல் 

விழுமியங்கள் என்ற தலைப்பில் இலணயவழி வாயிைாக சிறப்பு 

பசாற்பபாழிவு நலடபபற்றது. நிகழ்விலன தமிழ்த்துலறத் தலைவர் 

முலனவர். பவ. நிர்மைா அவர்கள் வரகவற்புலர வழங்கித் பதாடங்கி 

லவத்தார். கல்லூாி முதல்வர் முலனவர். கி. சித்ரா அவர்கள் 

தலைலமயுலர ஆற்றினார்.  முலனவர். ககா. வசந்திமாைா 

இலணப்கபராசிாியர், பூ.சா.ககா கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூாி 

அவர்கள் சிறப்பு விருந்தினராகக் கைந்து பகாண்டார். தற்கபாலதய 

நிலையில் மாணவியர்கள் நமது பாரம்பாியம், கைாச்சாரம், 

பண்பாட்டிலன வாழ்வில் கலடபிடிக்க கவண்டிய அவசியத்லதயும், 

முக்கியதுவத்லதயும் மாணவியர்க்கு சிறப்புற 

பசாற்பபாழிவாற்றினார். இந்நிகழ்வில் இலணய வழியில் (Google 

Meet) மாணவியர்கள் கைந்து பகாண்டு வாழ்வியல் விழுமியங்கள் 

சார்ந்த ஆழமான புாிதலை பபற்றனர். தமிழ்த்துலற 

உதவிப்கபராசிாியர் முலனவர். கக. பாிமளம் அவர்களின் 

நன்றியுலரயுடன் விழா நிலறவு பபற்றது. 

வாழ்வியல் விழுமியங்கள்  

சிறப்புச் பசாற்பபாழிவு 
ஆகஸ்ட் 2020 

வாழ்க்லகத் கதாின் அச்சாணி வாழ்க்லகத் கதாின் அச்சாணி 

நம்பிக்லககய ஆகும். 



பசப்டம்பர் 2020 
மாவட்ட அளவில் கல்லூாி 

மாணவியர்களுக்கான இைக்கியப் 

கபாட்டிகள் 

ஸ்ரீ இராமகிருஷ்ணா மகளிர் கலை அறிவியல் கல்லூாியின்  தமிழ் 

இைக்கியப் கபரலவயின் சார்பாக மாவட்ட அளவில் கல்லூாி 

மாணவியர்களுக்கான இைக்கியப் கபாட்டிகள் இலணயம் வழியாக 

நலடபபற்றன. பகாகரானா ஊரடங்குக் காைக்கட்டத்தில் மாணவியர்களின் 

திறலமலய வளர்க்கும் விதமாக கவிலத, ஓவியம், கட்டுலரப் கபாட்டிகள் 

நலடபபற்றன. பை கல்லூாிகளிலிருந்து மாணவியர்கள் உற்சாகமாகப் 

பங்ககற்றனர். பங்ககற்பாளர்களுக்குப் பங்ககற்புச் சான்றிதழும், பவற்றி 

பபற்றவர்களுக்குப் பாரட்டுச் சான்றிதழும் மின்னஞ்சலில் அனுப்பப்பட்டன. 

நீ பசல்லும் பாலத சாியாக இருந்தால் கவகமாக அல்ை 

பமதுவாக ஓடினாலும் பவற்றி தான். 



பசப்டம்பர் 2020 பாரதி விழா  - கருத்தரங்கம் 

மகாகவி பாரதியாாின் நிலனவாக  பசப்டம்பர் 11, 2020 அன்று ஸ்ரீ 

இராமகிருஷ்ணா மகளிர் கலை அறிவியல் கல்லூாி தமிழ்த்துலறயின் தமிழ் 

இைக்கியப் கபரலவயின் சார்பாக ‘பாரதி விழா – கருத்தரங்கம்’ இலணய 

வழியில் நலடபபற்றது. கருத்தரங்கத்திற்கு முலனவர். கி.சித்ரா கல்லூாி 

முதல்வர் தலைலமத் தாங்கினார். முலனவர். பவ. நிர்மைா தமிழ்த்துலறத் 

தலைவர் வரகவற்புலர நல்கினார். சிறப்பு விருந்தினராக திருமதி. நா. 

கருணாம்பிகா, தமிழ்த்துலறத் தலைவர், பயனீர் கலை அறிவியல் கல்லூாி, 

ககாலவ வருலகப் புாிந்தார். அவரது சிறப்புலரயில் பாரதியாாின் 

இைக்கியப்பணி பற்றியும், இதழியல் பணி பற்றியும், நாட்டுப்பற்றுப் பற்றியும் 

எடுத்துலரத்தார். பிறகு, பாரதியாாின் பலடப்புகலள ஆய்வு பசய்த 

மாணவியர்களுள் கதர்ந்பதடுக்கப்பட்ட 5 கட்டுலரயாளர்களின் கட்டுலரகள் 

வாசிக்கப்பட்டன. மாணவியர்களின் ஆய்வுக் கட்டுலரகலளத் பதாகுத்துத் 

தமிழ்த்துலற அகமசான் கிண்டில் மின் புத்தகமாக ‘மஞ்சாி’ என்னும் பபயாில் 

பவளியிட்டது. இறுதியாக நாட்டுப்பண் இலசக்க விழா இனிகத நிலறவுப் 

பபற்றது. 



அக்கடாபர் 2020 கதசிய ஒற்றுலம தின விழா 

31.10.2020 அன்று மாலை 5 மணியளவில் தமிழ்த்துலறயின் சார்பில் கதசிய 

ஒற்றுலம தினவிழா பகாண்டாடப்பட்டது. நிகழ்ச்சியில் இந்தியாவின் 

இரும்பு மனிதர் சர்தார் வல்ைபாய் பட்கடல் அவர்களின் வாழ்க்லகக் 

குறித்தக் காபணாளிக் காட்சி ஒளிபரப்பானது. அக்காபணாளியின் 

அடிப்பலடயில் நலடபபற்ற மாணவியருக்கான வினாடி - வினா 

நிகழ்ச்சியில் முதல் மூன்று இடங்கலள முலறகய M.T.சரண்யா, கீர்த்தனா, 

அபிராமி ஈஸ்வாி ஆகிகயார் பபற்றனர். கூகுள் மீட் பசயலி வழியாக 

நலடபபற்ற இந்நிகழ்ச்சியில் மாணவியர் ஆர்வமுடன் பங்ககற்றனர்.          

சர்தார் வல்ைபாய் பட்கடலின் நிலனவாக 

குைராத் நர்மதா 

மாவட்டத்தில் நர்மதா 

நதிக்கலரயில் நாளில் 

ஒற்றுலமக்கான சிலை 

இந்தியப் திறந்து 

லவத்தார் மிக 

உயரமான

சர்தார் வல்ைபாய் பட்கடலின் நிலனவாக 

குைராத் மாநிைத்தில், நர்மதா 

மாவட்டத்தில் பாயும் நர்மதா 

நதிக்கலரயில், 143 வது பிறந்த நாளில் 

ஒற்றுலமக்கான இவருலடய சிலை 

இந்தியப் பிரதமர் நகரந்திர கமாடி திறந்து 

லவத்தார். இதுகவ உைகின் மிக 

உயரமான சிலையாகும் ( 182 அடி).  



நவம்பர் 2020 கதசியக் கல்வி நாள் விழா 

ஸ்ரீ இராமகிருஷ்ணா மகளிர் கலை அறிவியல் கல்லூாி தமிழ்த்துலறயில் 

கதசியக் கல்வி தினமான 11.11.2020 அன்று இலணய வழிப் பட்டிமன்ற 

நிகழ்ச்சி நலடபபற்றது. கல்லூாி முதல்வர் முலனவர்.கி.சித்ரா அவர்கள் 

நிகழ்வில் தலைலமயுலர வழங்கினார். இலணயவழிக்கல்வி படிக்கும் 

ஆர்வத்லதத் தூண்டுகிறதா? அல்ைது மனஅழுத்தத்லத ஏற்படுத்துகிறதா? 

என்ற தலைப்பில் நலடபபற்ற பட்டிமன்ற நிகழ்விற்கு தமிழ்த்துலறத் 

தலைவர் முலனவர். பவ. நிர்மைா அவர்கள் நடுவாராகப் பங்ககற்று 

விழாலவச் சிறப்பித்தார். கல்லூாி மாணவியர்கள் ஆர்வமுடன் கைந்து 

பகாண்டு இருதரப்பிற்கான தங்களது கருத்துக்கலள எடுத்தியம்பினர்.  

பட்டிமன்றத்தில் கைந்து பகாண்ட மாணவியர்களுக்குப் பாராட்டுச் சான்றிதழ் 

வழங்கப்பட்டது. தமிழ்த்துலற உதவிப்கபராசிாியர் முலனவர்.பகா.பாிமளம் 

நன்றியுலர வழங்கினார். இறுதியாக நாட்டுப்பண்ணுடன் விழா இனிகத 

நிலறவலடந்தது. 

கல்வியின் கவர்கள் கசப்பாகத்தான் இருக்கும். ஆனால், அது 

தரும் பழம் இனிப்பு நிலறந்தது. - அாிஸ்டாடில் 



ைனவாி 2021 பாரம்பாியப் பண்பாட்டு விழா 

ஸ்ரீ இராமகிருஷ்ணா மகளிர் கலை அறிவியல் கல்லூாி தமிழ்த்துலற மற்றும் 

ககாலவ விழாக் குழுவினர் இலணந்து பாரம்பாியப் பண்பாட்டு விழா 2021 

யிலன கல்லூாி வளாகத்தில் முகக்கவசம் அணிந்து, தனிமனித 

இலடபவளியிலனப் பின்பற்றி, பபாங்கல் லவத்தும், வண்ணமிகு 

மாக்ககாைமிட்டும் மிகக் ககாைாகைமாகக் பகாண்டாடினர். முலனவர்.கி.சித்ரா 

கல்லூாி முதல்வர் இவ்விழாவிற்கு தலைலமத் தாங்க, முலனவர்.பவ.நிர்மைா 

தமிழ்த்துலறத் தலைவர் அலனவலரயும் வரகவற்றார். முலனவர். மு. 

புவகனஸ்வாி, இலணப் கபராசிாியர், தமிழ்த்துலற, அரசு கலைக் கல்லூாி, 

ககாலவ அவர்கள் சிறப்பு விருந்தினராக வருலகப் புாிந்தார். இவரது சிறப்புச் 

பசாற்பபாழிவில் தமிழர்களின் பண்பாடு, கைாச்சாரம் பற்றியும், பபாங்கல் விழா 

பற்றியும் மாணவியர்களுக்கு எடுத்துலரத்தார். கமலும் விழாவில் ‘பபாங்கும் 

மண்கைம் அன்றும்! இன்றும்! என்னும் தலைப்பில் சிறப்புப் பட்டிமன்றம் 

நலடபபற்றது. விழாவில் மாணவியர்கள் மற்றும் கபராசிாியர்கள் அலனவரும் 

ஆர்வமுடன் கைந்து பகாண்டனர். இறுதியாக நாட்டுப்பண் இலசக்க விழா 

இனிகத நிலறவுற்றது. 



புாிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் 

மகளிாின் கல்வி கமம்பாட்டிற்காக 1991 ஆம் ஆண்டு பதாடங்கப் பபற்ற ஸ்ரீ 

இராமகிருஷ்ணா மகளிர் கலை அறிவியல் கல்லூாி மற்றும் சர்வகதசத் தமிழ் 

ஆய்விதழ் (யு.ைி.சி. அங்கீகாரம் பபற்றது) ஆகிகயாாிலடகய புாிந்துணர்வு 

ஒப்பந்தம் லகபயழுத்தானது. இப்புாிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் மூைம் 

நிலறகவற்றப்படும் தீர்மானங்களாவன : 
 

கல்லூாி மற்றும் சர்வகதசத் தமிழ் ஆய்விதழ் இலணந்து பமாழி சார்ந்த   

   கதசிய மற்றும் பன்னாட்டுக்  கருத்தரங்கம்,  அல்ைது  பயிைரங்கம்    

   கபான்றலவ நடத்துதல்.  

பன்னாட்டுத் தமிழறிஞர்ககளாடு பதாடர்பு ஏற்படுத்திக் பகாண்டு தமிழ்  

   வளர்ச்சிக்கான முன்பனடுப்புப் பணிகளில் ஈடுபடுதல். 

ஆசிாியர்களிலடகய ஆய்வுத்திறலன கமம்படுத்துதல்.  

அன்பும், அலமதியும் புாிந்துணர்வின் ஊஞ்சல் அன்பும், அலமதியும் புாிந்துணர்வின் ஊஞ்சல் 



ைனவாி 2021 
இலணய வழி பன்னாட்டுக் 

கருத்தரங்கம் (2 நாட்கள்) 

ஸ்ரீ இராமகிருஷ்ணா மகளிர் கலை அறிவியல் கல்லூாி தமிழ்த்துலறயும் யு.ைி.சி அங்கீகாரம் 

பபற்ற சர்வகதசத் தமிழ் ஆய்விதழும் (UGC Care List of Journal)  இலணந்து புாிந்துணர்வு 

ஒப்பந்தம் பசய்து பகாண்டு, தமிழ் பமாழியின் ஆய்வுப் புைங்கலள விாிவுபடுத்தும் கநாக்கில் 

‘நவீன இைக்கியமும் ககாட்பாட்டுச் சிந்தலனகளும்’  என்ற தலைப்பில் இலணய வழியிைான 

இரண்டு நாட்கள் பன்னாட்டுக் கருத்தரங்கத்திலன நடத்தியது. 09.01.2021 அன்று காலை 09.00 

மணி அளவில் கல்லூாி முதல்வர் முலனவர். கி. சித்ரா அவர்கள் தலைலமத் தாங்க, 

தமிழ்த்துலறத் தலைவர் முலனவர்.பவ. நிர்மைா அவர்கள் வரகவற்புலர வழங்க, சர்வகதசத் 

தமிழ் ஆய்விதழின் முதன்லம ஆசிாியரான முலனவர் ர. சுகரஷ் அவர்கள் துவக்க உலர 

வழங்கியும் இந்நிகழ்வு இனிகதத் பதாடங்கப்பட்டது. 09.01.2021 அன்று காலை 10.00 மணி 

அளவில் இந்நிகழ்வின் முதல் அமர்வில் ‘நவீன நாடகங்களும் ககாட்பாட்டுச் சிந்தலனகளும்’ 

என்ற தலைப்பில் திரு. சு. சந்திரகுமார், முதுநிலை விாிவுலரயாளர், நுண்கலைத் துலற, 

கிழக்குப் பல்கலைக்கழகம், வந்தாறுமூலை, இைங்லக அவர்கள் சிறப்புலரயாற்றினார். 

மதியம் 2.00 மணிக்கு இரண்டாம் அமர்வாக ‘நவீன புலனகலதகளும் ககாட்பாட்டுச் 

சிந்தலனகளும்’ என்ற தலைப்பில் முலனவர். பா. இரவிக்குமார், உதவிப்கபராசிாியர், 

சுப்ரமணிய பாரதியார் தமிழியற்புைம், புதுலவப் பல்கலைக்கழகம், புதுச்கசாி அவர்கள் 

சிறப்புலரயாற்றினார். 10.01.2021 அன்று காலை 10.00 மணி அளவில் மூன்றாம் அமர்வாக 

‘எதிர்ப்பு இைக்கியக் ககாட்பாட்டு கநாக்கில் இைங்லகத் தமிழ்க்கவிலத’ என்ற தலைப்பில் 

முலனவர். பசல்ைத்துலர சுதர்சன், சிகரஷ்ட விாிவுலரயாளர், தமிழ்த்துலற, கபராதலனப் 

பல்கலைக்கழகம், இைங்லக அவர்கள் சிறப்புலரயாற்றினார். மதியம் 2.00 மணிக்கு நான்காம் 

அமர்வாக ‘தமிழ் நாவலின் வடிவம்சார் பசல்பநறிகள்’ என்ற தலைப்பில் பிரவீண் பஃறுளி, 

உதவிப்கபராசிாியர், தமிழ்த்துலற, குருநானக் கல்லூாி, பசன்லன. அவர்கள் 

சிறப்புலரயாற்றினார். இந்நிகழ்வில் கபராசிாியர்கள், ஆய்வு மாணவர்கள் என 300 க்கும் 

கமற்பட்கடார் பங்ககற்று பயன் அலடந்தனர். 



ைனவாி 2021 72 ஆவது குடியரசு தின விழா 

ஸ்ரீ இராமகிருஷ்ணா மகளிர் கலை அறிவியல் கல்லூாியின் சார்பாக 72 ஆவது 

குடியரசு தினவிழா  தமிழக அரசின் பாிந்துலரயின்படி கல்லூாிப் 

கபராசிாியர்கள் கல்லூாியில் தனிமனித இலடபவளியுடனும், முகக்கவசம் 

அணிந்து பகாண்டும், மாணவியர்கள் இலணயவழி வாயிைாகப் பங்ககற்றும் 

பகாண்டாடப்பட்டது. இவ்விழாவிற்குக் கல்லூாி முதல்வர் முலனவர்.கி.சித்ரா 

அவர்கள் தலைலமத் தாங்க, தமிழ்த்துலறத் தலைவர் முலனவர்.பவ.நிர்மைா 

அவர்கள் வரகவற்புலர வழங்கினார்.  நுண்ணுயிாியல் துலறத்தலைவர் 

திருமதி.கக.மதனசுந்தகரஸ்வாி அவர்கள் கதசியக் பகாடியிலன ஏற்றி 

மாியாலத பசலுத்தினார்.  மாணவியர்கள் தமிழ், ஆங்கிைம், இந்தி ஆகிய 

பமாழிகளில் குடியரசு தின சிறப்புகள் குறித்து இலணயவழி வாயிைாக 

உலரயாற்றினர். இறுதியாக நாட்டுப்பண் இலசக்க விழா இனிகத 

நிலறவலடந்தது 

 

 

 

 

குடியரசு என்பதன் பபாருள் “மக்களாட்சி” ஆகும். அதாவது, கதர்தல் மூைம் மக்கள் 

விரும்பிய ஆட்சியாளர்கலளத் கதர்கதடுத்துக் பகாள்ளும் முலறக்கு குடியாட்சி 

எனப்படுகிறது. “மக்களுக்காக, மக்களுலடய மக்கள் அரசு” என மிகச்சாியாக குடியரசு 

என்ற வார்த்லதக்கு இைக்கணம் வகுத்துத் தந்தவர், அபமாிக்க ைனாதிபதி ஆபிரகாம் 

லிங்கன். 



பிப்ரவாி 2021 உைகத் தாய்பமாழி தினம் 

வாழ்க்லகப் பயணத்தில் எத்தலன பமாழிகள் கற்றாலும் வாழ்க்லகப் பயணத்தில் எத்தலன பமாழிகள் கற்றாலும் 

இறுதிவலர சிந்திப்பது தாய்பமாழியில் மட்டுகம!!! 

ஸ்ரீ இராமகிருஷ்ணா மகளிர் கலை அறிவியல் கல்லூாி தமிழ்த்துலறயின் 

சார்பாக உைகத் தாய்பமாழி தின விழா 20.2.2021 அன்று இலணய வழியில் 

பகாண்டாடப்பட்டது. கல்லூாி முதல்வர் முலனவர்.கி.சித்ரா அவர்கள் 

தலைலமத் தாங்கினார். தமிழ்த்துலறத் தலைவர் முலனவர்.பவ.நிர்மைா 

அவர்கள் வரகவற்புலர வழங்கினார். நிகழ்வில் சிறப்பு விருந்தினர் ஆன்மீகச் 

பசாற்பபாழிவாளர் திரு.கிருஷ்ண தத்தாத்கரயன் சர்மா அவர்கள் சிறப்புலர 

ஆற்றினார். இலணய வழியில் நலடபபற்ற கவிலதப் கபாட்டி, விளக்கப் படம் 

தயாாித்தல், காபணாளி தயாாித்தல் முதைான கபாட்டிகளில் பவற்றி 

பபற்றவர்களின் விவரங்கள் அறிவிக்கப்பட்டன. கபாட்டிகளில் பவற்றி 

பபற்றவர்கள் கவிலதப் கபாட்டியில் ரா.அனுபமா 11th – A,   பவ.சி.சதீஸ்வரன் 

8th – A  அத்லவத் கு.என்.எஸ் பமட்ாிக் கமல்நிலைப் பள்ளி,  மு.கலைவாணி 8th 

- B அரசு கமல்நிலைப்பள்ளி  ஆகிகயாரும், காபணாளி தயாாித்தல் 

கபாட்டியில் சு.கா.அனிதாகதவி 11th - C, அத்லவத் கு.என்.எஸ் பமட்ாிக் 

கமல்நிலைப்பள்ளி, கி.ஹாிணி 11th - C ஸ்ரீ இராமகிருஷ்ணா 

கமல்நிலைப்பள்ளி, வி.விகாஷ் 10th - C ஸ்ரீ இராமகிருஷ்ணா 

கமல்நிலைப்பள்ளி  ஆகிகயாரும், விளக்கப் படம் தயாாித்தல் கபாட்டியில் 

பசௌ.ரா.திவ்யா 10th - C ஸ்ரீ இராமகிருஷ்ணா கமல்நிலைப்பள்ளி, ச.பிாித்திஷ் 

8th - A அத்லவத் கு.என்.எஸ் பமட்ாிக் கமல்நிலைப் பள்ளி, தி. ஓவியா ஸ்ரீ 8th – 

C  சாவரா வித்யா பவன் ஆகிகயாரும் முலறகய முதல், இரண்டாம், மூன்றாம் 

பாிசுகலளப் பபற்றனர். நிகழ்வின் நிலறவாக தமிழ்த்துலற இலணப் 

கபராசிாியர். முலனவர்.ப.பசல்வி அவர்கள் நன்றியுலர வழங்கினார். 

நாட்டுப்பண் இலசக்க விழா இனிகத நிலறவலடந்தது. 



மாணவியர்களின் சாதலன 

மாணவியர்கள் தமிழ்த் துலறயின் 

வாயிைாக பல்கவறு வலகயான (கவிலத, 

கட்டுலர, கபச்சு, நடனம், பாடல், 

ஓவியம்) பவளிப்புற மற்றும் உட்புற 

கபாட்டிகளில் கைந்து பகாண்டு பை 

பாிசுகலள பவன்றுள்ளனர். 2020 – 2021 

ஆம் கல்வியாண்டில் 186 மாணவியர்கள் 

பல்கவறு விதமான கபாட்டிகளில் 

பங்ககற்றுள்ளனர். 37 மாணவியர்கள் 

பாிசுகலள பவன்றுள்ளனர். இளம் பாரதி விருது 
பவ.பவள்ளச்சி  

இளங்கலை இரண்டாமாண்டு  

ஆங்கிை இைக்கியம் 

கவிச்சுடர் விருது 
ஆ.மதியரசி  

முதுகலை முதைாமாண்டு  

நுண்ணுயிாியல் 

ஓவியச் பசம்மல் விருது 
ச. பசௌபர்ணிகா  

இளங்கலை முதைாமாண்டு  

வணிகவியல் II பதாகுதி 

தன்னம்பிக்லகச் 

சிந்தலனயாளர் விருது  
ஆ.மதியரசி  

முதுகலை முதைாமாண்டு  

நுண்ணுயிாியல் 



கபராசிாியர்களின் சாதலன 

 நூல் பவளியீடு 
முலனவர். பவ. நிர்மைா, துலறத்தலைவர் ‘நற்றமிழில் நன்னூல் – விளக்க நூல்’ என்ற 

நூலிலனயும், முலனவர். பவ. நிர்மைா துலறத்தலைவர் & முலனவர். ப. பசல்வி, 

இலணப்கபராசிாியர் ‘Three questions - Leo Tolstoy – பமாழிபபயர்ப்பு நூல்’ என்ற 

நூலிலனயும், முலனவர். மு. கரவதி, உதவிப்கபராசிாியர் ‘ஆடுகள மகனும் ஆடுகள மகளும் 

- ஆய்வு நூல்' என்ற நூலிலனயும், முலனவர். நா. தீபா, உதவிப்கபராசிாியர் ‘ஓயாத 

மலழயில், காதற்காைம் - பமாழிபபயர்ப்புச் சிறுகலதகள் & தமிழ் மலையாள 

சிறுகலதகளில் பண்பாட்டுப் பின்புைம் – ஆய்வு நூல்’ என்ற  நூல்கலளயும், முலனவர். சு. 

திாிகவணி, உதவிப்கபராசிாியர் ‘வலி – சிறுகலதத் பதாகுப்பு’ என்ற நூலிலனயும் 

முலனவர். பகா. பாிமளம், ‘மானிடவியல் கநாக்கில் முல்லைத் திலணக் குடிகள் - ஆய்வு 

நூல்’ என்ற நூலிலனயும் பவளியிட்டுள்ளனர். தமிழ்த்துலற சார்பில் ‘மஞ்சாி - ஆய்வு நூல்’ 

என்ற நூலும் பவளியிடப்பட்டுள்ளது.  

 கருத்தரங்கம், பயிைரங்கம்…  
தமிழ்த்துலறப் கபராசிாியர்கள் பன்னாட்டு மற்றும் கதசிய அளவிைான கருத்தரங்குகளில் 6 

ஆய்வுத்தாள்கலள வழங்கியுள்ளனர். யுைிசி அங்கீகாரம் பபற்ற ஆய்விதழ்களிலும், 

மின்னிதழ்களிலும், சிற்றிதழ்களிலும் 15 ஆய்வுக்கட்டுலரகலள எழுதியுள்ளனர். கமலும் 20 

க்கும் கமற்பட்ட ஆசிாியர் திறன் கமம்பாட்டு பயிைரங்குகளிலும், பயிற்சிப் 

பட்டலறகளிலும் பங்ககற்றுள்ளனர்.  

துப்பாக்கியிலிருந்து பவளிகயறும் கதாட்டாலவவிட வீாியமான ஆயுதம் 

புத்தகம்  - மார்ட்டின் லூதர் கிங் 



பலடப்புைகம் 

  எட்லடயபுரத்து அாிமா 

  எட்லடய புரத்து   சூாியகன  

  எங்கள்  கவி   பாரதிகய! 

  பாட்டாகை   பரங்கியலர 

  பயம்  பகாள்ள  லவத்தவகன 

  நாமகள் உந்தன் நாவினிகை 

  அலத நானிைம் அறியும் – நீ 

  எழுதுககால் எடுத்து எழுதியதால் 

  ஏற்றம் பபற்றது தமிழ்! 

  உன் பாடல் ககட்டால் 

  உயிர் பபற்று வரும் வீரம்! 

  சிறப்பாக பாடியுள்ளாய்- பாப்பா பாட்டு 

  பதாடங்கி பறலவகள் பசுமரங்கள் வலர 

  வீட்லட மறந்தாலும் – தாய் 

  நாட்லட மறப்பதில்லை! 

  விடுதலை கவண்டி பாடிய பாடலுக்கு – தடுதலை 

  அல்ைகவா தந்தது பவள்லள அரசாங்கம்; 

  மகாகவிகய , மண்ணின் லமந்தகன! 

  மறக்காது தமிழர் பநஞ்சம்! 

 அனல் பறக்கும் கவிலதகளால் 

 அடிலமத் தனத்லத எதிர்த்தவகன! 

 விடுதலை விடுதலை என்று பாடி –விடுதலை 

 கிலடக்கும் முன்கன விலட பபற்றுக்பகாண்டாய்! 

 மண்ணில் மலறந்தாலும் விண்ணில் கைந்தாலும் 

 அமுத தமிழால் நீ பாடிய பாடல்கள் 

 அகிைம் உள்ளவலர அரசாளும்; 

 அாிமா முன் அடங்காகதா சிறுநாி   -  முண்டாசு  

 கவி  முன் முடங்கியது   பவள்லள  அரசாங்கம்! 

 தமிழ்த்தாயின்   தவப்புதல்வகன 

 தலைத்தாழ்ந்த வணக்கங்கள்!!! 
  

சி .கவிஅரசி 

இளங்கலை மூன்றாம் ஆண்டு  கணிதம், 

கணக்கு விடுகலத 

ஒரு குளத்தில் சிை 

தாமலரகள் 

மைர்ந்திருந்தன. 

அவற்றில் சிை 

வண்டுகள் மைர் 

ஒன்றுக்கு 

ஒவ்பவான்றாக அமர, 

ஒரு வண்டிற்கு 

இடமில்லை. பிறகு 

அலவ மைர் ஒன்றுக்கு 

இரண்டிரண்டாக 

அமர, ஒரு மைர் 

மிகுந்திருந்தது. வந்த 

வண்டுகள் எத்தலன? 

மைர்கள் எத்தலன?  

வந்த வண்டுகள் 

நான்கு  

இருந்த மைர்கள் 

மூன்று 
பகவதி பவித்ரா 

இளங்கலை 

இரண்டாமாண்டு 

வணிகவியல் 



மீண்படழத் துணிகவாம்!  

(பாிசு பவன்ற கவிலத) 

அடக்கிய நாட்கள் 

விரைால் எண்ண முடியாது! 

ஒடுக்கியக் பகாடுலமகள் 

வாயால் பசால்ை முடியாது! 

 

வழியின்றி முடங்கிய நாட்களில் 

வலிகள் பகாடுத்து, வழியலமக்க 

புத்தகங்கள் வழிவகுத்தது 

சிலறயில் முடங்கியவலன 

மீண்படழச் பசய்தது புத்தகம்! 

ஏட்டின் வழியும், அனுபவத்தில் உலரத்த 

அறிவுலரயும், இனம் காக்கும் கதசப்பற்றும் 

தாய்பமாழிப் பற்றும் புரட்டிப் கபாட்டது! 

 

வலியும், கவதலனயும், ஏட்டுப்பாடமும், 

அனுபவப் பாடமும் மீண்படழுதல் 

எனும் சாித்திரத்தின் முதல் அத்யாயம்! 

 

களம் கநாக்கி அடிபயடுத்து, 

ஆயுதம் ஏந்திய பநாடி 

இரண்டாம் அத்யாயம்! 

 

பகாள்லளபயனும் கவர்பகாண்டு 

கதலவயலடதல் எனும் பவற்றி 

மூன்றாம் அத்யாயம்! 

 

மூன்றிற்கும் வரும் கசாதலனலய 

சாதலனப் பூக்களாக்கி  

பவற்றிலயக் கிாீடமாக்கு! 

 

ஆ.மதியரசி  

முதுகலை இரண்டாமாண்டு  

நுண்ணுயிாியல் 

 

பலடப்புைகம் 

லஹக்கூக் கவிலதகள் 

மலழ 

 

விண்ணிலிருந்து 

மண்ணுக்குள் இறங்கும் 

விழுதுகள்! 

 

        நட்சத்திரங்கள் 

 

வானவீதியில் 

லவரக் கண்காட்சி 

லவத்தது யார்? 

 

          வானவில் 

 

வானத் திலரயில் 

வண்ணமிகு கிராபிக்ஸ் 

வடிவலமத்து யார்? 

 

தி.அகிைா இளங்கலை 

இரண்டாமாண்டு 

கணிதம் 



தமிழ் இைக்கியப் கபரலவயின் அலழப்பிதழ்கள் 



தமிழ்த்துலறயின் பசய்தி பவளியீடுகள் 


