
 

பதட்ரிசின் கலனகம் 

பரடக்கிர அநிக்லக : 2017 - 2018 

 

திப்ரி 14, 2018 புன்கில அன்ர பதட்ரிசின் கல்லூரிில் 

ரர்கலக்கு தல்வர கலனகலபப் திற்ரிக்கும் பதரருட்டு, புிரக. 

ற்தடுத்ப்தட்ட பதட்ரிசின் கலனகத்ின் பரடக்க ிர லடபதற்நது. 

 

 

 

இந்ிகழ்ரணது கரலன 11.30 ிபில் ிழ்த்ரய் ரழ்த்துடன் பரடங்கிது.  

திநகு கல்லூரிின் முல்ர், ரபரபர்,    



துலமுல்ர் ஆகிவரருடன் இலந்து சிநப்பு ிருந்ிணரக ருலகப்புரிந் 

ிலப்தட இக்குர் ிரு.ஸ்தி. முத்துரன் அர்கள் குத்துிபக்வகற்நி  

பதட்ரிசின் கலனகத்லத் பரடங்கி லத்ரர். 

 

 

ிரு. S.P. முத்துரன் அர்கள் குத்து ிபக்வகற்நி பதட்ரிசின் கலனகத்லத் பரடங்கி லத்ரர். 

ிகழ்சிக்கு ருலகத்ந் அலணலயும் வதர. அகினர சிசங்கர் அர்கள் 

வற்நரர். கல்லூரிின் முல்ர் டரக்டர். A. வ ரசப் துல அர்கள் ம் 

லனலயுலில் பதட்ரிசின் கலனகம் பரடங்கின் வரக்கத்லயும், அன் 

பசல்தரடுகலபயும் டுத்துலத்ரர். அலத் பரடர்ந்து கல்லூரிின் ரபரபர் 

அருட்சவகரர் டரக்டர்.  ரன் பக்ஸ் ணதரல் அர்கள் ரழ்த்துல 

ங்கிவரடு, சிநப்பு ிருந்ிணர் இக்குர் ிரு. S. P. முத்துரன் அர்கலக்குச் 

சிநப்பு பசய்ரர். வலும் ரட்டுப்புநக்கலனஞர்கபரண: 

1. ிரு. லன் (ிநிஞர்) 

2. ிரு. கலனரி துலமுத்து 

3. ிரு. ஹரிகன் (SRC - கல்ித்துலந) 

ஆகி கலனஞர்கபின் திகலபயும், கலனச்வசலகலபயும் தரரட்டும் ிரக 

கல்லூரிின் பசனர் ற்ரம் கல்லூரிின் துலமுல்ர் ஆகி இருரும் 



இலந்து வதர. அகினரசிசங்கர் அர்கவபரடு ரட்டுப்புந கலனஞர்கலக்கு 

சிநப்புபசய்ணர். 

சிநப்பு அலப்தரபரண ிலப்தட இக்குர் ஸ்தி.முத்துரன் அர்கள் ம் 

உலில் ந்பரரு பசலில் ஈடுதட்டரலம் அல ிரும்தி பசய்யுங்கள் ன்நரர்.  

குநிப்தரக ஊடகத்துலந ரர்கள் தடிக்கும் கரனத்ிவனவ அர்கபின் 

ிநலல ப்தடி பர்த்துக் பகரள்ப வண்டும் ன்தலப் தற்நியும், 

ிலத்துலநில் அர்கலக்கரண ரய்ப்புகள் குநித்தும் டுத்துலத்ரர். 

 

 

கல்லூரிின் பசனர் அருட்சவகரர் டரக்டர்  ரன் பக்ஸ் ணதரல் அர்கள் 

குத்துிபக்வகற்ரகிநரர் 



 

கல்லூரிின் முல்ர் டரக்டர் A. வ ரசப்துல அர்கள்  குத்துிபக்வகற்ரகிநரர் 

 

கல்லூரிின் துல முல்ர் டரக்டர். ஆவரக்கி வரி கீர ரூப்தஸ் அர்கள் 

குத்துிபக்கு ற்ரகிநரர் 



 

 

வதர. அகினர சிசங்கர் அர்கள் குத்துிபக்வகற்ரகிநரர் 

 

அருட்சவகரர் டரக்டர்.  ரன் பக்ஸ் ணதரல் அர்கள் ிரு. S. P. முத்துரன் 

அர்கலக்கு சிநப்பு பசய்ரர் 



 

 

சிநப்பு ிருந்ிணர் ிரு S. P. முத்துரன் அர்கலக்கு கல்லூரிின் துல முல்ர் 

டரக்டர். ஆவரக்கி வரி கீர ரூப்தஸ் அர்கள் னர்பகரத்து ங்கிணரர் 

 



டரக்டர்  ரன் பக்ஸ் ணதரல் அர்கள் ழுத்ரபர் ிரு. லன்  அர்கலக்கு 

னர் பகரத்து பகரடுத்து சிநப்தித்ரர் 

 

கல்லூரிின் முல்ர் டரக்டர் A. வ ரசப் துல அர்கள் ிரு. கலனரி 

துலமுத்து அர்கலக்கு னர் பகரத்து ங்கி சிநப்தித்ரர் 



 

துல முல்ர் டரக்டர் ஆவரக்கி வரி கீர ரூப்தஸ் அர்கள் ிரு. ஹரிகன் 

அர்கலக்கு னர்க்பகரத்து ங்கி சிநப்தித்ரர் 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

ிகழ்ச்சிில் தங்வகற்ந கல் பரடர்புத் துலந (B. Sc., Viscom) ரர்கள் 

 

 

இவ்ரநரக ம் அனுதத்ின் ரினரகக் கற்ரக் பகரண்ட  தல்வர பசய்ிகலப, 

ரர்கபின் முன்வணற்நத்ிற்கரகவும் அர்கலப ல்ிப்தடுத்தும் ிரகவும் 

தல்வர அநிவுலகலப ங்கிணரர். 


