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ம ொழித்துறையின் வொசிப்பு முற்ைம் 

இந்துஸ்ோான் கல அறிவிௐல் கல்லூரி(ோன்்ாட்சி) மாழித்துலயின் 

“ாசிப்பு முற்ம்” 2015ஆம் ஆண்டு சூன் திங்கள் 23ஆம் ௌாள் கல்லூரியின் மெௐர் 
திருதி.ெசுதி கண்லொௐன் அர்கால் மோாங்கி லக்கப்ட்து.  

மாழித்துலத் ோலர் பா. ோ. திலிப்குார் அர்கள் ாசிப்பு முற்த்தின் 
ோலல ஒருங்கிலொப்ாாகவும், மாழித்துலப் பாசிரிௐர்கள் முல்ர் 
அருவி. போன்மாழி, முல்ர் ோ. ெத்திௐாஜ், முல்ர் . ோமிென், முல்ர் 
ௌ. இாபேந்தின், முல்ர் சு. மெல்வி, முல்ர் இா. பஷ்குார், மொ. 
ெங்கான், முல்ர் பக. முகது பீக் கான் ஆகிபௐார் துலொ 
ஒருங்கிலொப்ார்காகவும் இருந்து மெௐல்த் மோாங்கி்ர்.  

ஒவ்மாரு ாமும் விௐாக்கிலௐன்று நூகத்தில் ௌலமறும் ாசிப்பு 
முற்த்தின் கூடுலகயில் ல்துல ொர்ந்ோ பாசிரிௐர்களும், ாொர்களும் 
திாகக் கந்து மகாண்டு ோங்கள் ங்களிப்லச் மெய்து ருகின்்ர். 

ந ொக்கம் 

 ாொர்களித்தில் நூல் ாசிக்கும் க்கத்லோ உருாக்குோல் ற்றும் 
ஊக்குவித்ோல். 

 ாொர்கள் ாசித்ோ நூல்கள் குறித்ோ அறிமுகம், கருத்துப்ரிாற்ம், 
விர்ெ்ம் - மெய்வித்ோல். 

 ல்துலயிலும் சிந்து விங்கக் கூடிௐர்கல (ழுத்ோார்கள், 
கவிைர்கள்..) ாசிப்பு முற்த்திற்கு அலத்து அர்கலயும், 
அர்கது லப்புகலயும் ாொர்களுக்கு அறிமுகப்டுத்துோல்.  

 மெய்தித்ோாள் ாசிப்லப் க்கப்டுத்துல்.  

 ாொர்களின் லப்ாற்ல, பச்ொற்ல பம்டுத்துோல். 

மெயல்பொடுகள்  

 ாசிப்பு முற்த்தில் ாசிக்கப்டும் லப்புகள் அல்த்தும் 

“ாசிப்பு” னும் மௐரில் ரு இோாக மளியிட்டு ருகிபாம். 

 ாொர்கள் ழுதிௐ கவிலோகலத் மோாகுத்து, நூாக்கி ாசிப்பு 
முற்த்தில் மளியிட்டு ருகிபாம். 
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 ஆண்டுபோாறும் புத்ோகக் கண்காட்சி ௌத்தி ாொர்களிம் நூல் 
ாங்கும் க்கத்லோ ற்டுத்தி ருகிபாம். 

 ாொர்களிலபௐ ாசிப்ல ஊக்குவிப்தின் ழி 
னிோபௌௐத்லோயும், ௌல் ண்புகலயும் ர்ப்துன், அர்கலச் 
ெமுோாௐ அக்கல உள்ர்காகவும் உருாக்கி ருகிபாம். 

 
மாழித்துல ாசிப்பு முற்த்தின் 

                   உறுப்பி்ர்கள் ட்டிௐல் 
2021 - 2022 

.ண் உறுப்பி்ர்கள் 

1. முல்ர் இா. பஷ்குார் 
பாசிரிௐர் ற்றும் ோலர், மாழித்துல 

2. 
முல்ர் அருவி. போன்மாழி 
பாசிரிௐர் மாழித்துல 

3. 
முல்ர் ௌ. இாபேந்தின் 
உோவிப்பாசிரிௐர், மாழித்துல 

4. முல்ர் இா. நித்ௐட்சுமி 
உோவிப்பாசிரிௐர், மாழித்துல 

5. 
திருதி இா. திவ்ௐா 
உோவிப்பாசிரிௐர், மாழித்துல 

6. 
முல்ர் சி. அம்ெபணி 
உோவிப்பாசிரிௐர், மாழித்துல 

7. 
முல்ர் ா. கார்த்திக் 
உோவிப்பாசிரிௐர், மாழித்துல 

8. 
கபொென் .ௌா 
உோவிப்பாசிரிௐர், மாழித்துல 

9. 
திருதி மு. மெௌந்ோர்ௐா 
உோவிப்பாசிரிௐர், மாழித்துல 

10. 
முல்ர் சி. மெந்தில் டிவு 
உோவிப்பாசிரிௐர், மாழித்துல 

11. மெல்ன் கி. சுோர்ென் 
IIIபி.சி. (கணினிப்ௐன்ாட்டிௐல் துல)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

12. 
மெல்வி அ. பண்ாள் 
IIIபி.காம்.,சி.ஸ்(ணிகவிௐல் துல)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
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ம ொழித்துறை - வொசிப்பு முற்ைத்தின் மெயல்பொடுகள் 
 

ாசிப்பு முற்நத்தில் சுற்றுச்சூல் ஆர்னர் ஓசை காளிாஸ் அர்கள் கனந்து 
ககாண்டு ணவினங்குப் தாதுகாப்பில் குறிப்தாக ாசணகள் தாதுகாப்பு 

குறித்து உசாற்றிணார். 
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ாசிப்பு முற்நத்தில் இந்துஸ்ான் கல்லூரியின் காழித்துசந சனாபப் 
பதாசிரிரும், காழிகதர்ப்தாபருாண மினிபணன் அர்கள் ணது 

காழிகதர்ப்பு அனுதம் குறித்து உசாற்றிணார். 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



ாசிப்பு முற்நத்தில் இந்துஸ்ான் கல்லூரியின் காழித்துசந 
இசப்பதாசிரிர் முசணர் அருவி பன்காழி அர்கள்  

கவிஞர் அறிவுதியின் “ட்புக் கானம்” கவிச நூசன ார்களுக்கு 
அறிமுகம் கைய்ார்.  

 

 

 

 

 

 



 

காழித்துசந ற்றும் நூனகமும் இசந்து ாசிப்பு முற்நத்தின் 
‘இண்டாம் ஆண்டு காடக்க விா ற்றும் ாசிப்பு இழ் களியீட்டு 

விாவிசண 13.07.2017அன்று டத்திது. 
 

 

 

 

 

 



ாசிப்பு முற்நத்தில் 27.07.2017அன்று அகின இந்தி ாகணாலி நிசன 
இக்குரும், காழிகதர்ப்தாபருாண ஸ்டாலின் அர்களும், ததிப்தாபர் 

கவிஞர் ம்பி அர்களும், கவிஞர் விஜதாதி அர்களும் சிநப்பு 
விருந்திணர்கபாகக் கனந்து ககாண்டு ார்களுடன் கனந்துசாடிணர்.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

காழித்துசநயின் ாசிப்பு முற்நம், து கல்லூரியில் பி.ஏ ஆங்கின இனக்கிம் 

மூன்நாம் ஆண்டு தயிலும் ை.ைா. விஷ்ணுபிரிா எழுதி “சிநல்கள்” என்ந கவிச 

நூல் களியீட்டு விாவிசண 23.03.2018அன்று டத்திது. 

 

 



 

 

 

 



ாசிப்பு முற்நத்தின் ‘மூன்நாம் ஆண்டு காடக்க விா ற்றும் ாசிப்பு 
இழ் களியீட்டு விா 27.06.2018அன்று சடகதற்நது.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

காழித்துசநயின் ாசிப்பு முற்நம், து கல்லூரியில் பி.எஸ்.சி (கணிம்) 

இண்டாம் ஆண்டு தயிலும் தா.பிரிங்கா எழுதி “அப்தா” என்ந 

கதாருண்சயினாண கவிச நூலிசண 15.10.2018அன்று களிவிட்டது. 

 



 

 

 



காழித்துசநயின் ாசிப்பு முற்நம், கி. கண்ன் அர்கள் எழுதி 

“ஆண்ட்ாய்டு மிழ்” என்ந நூலிசண 25.10.2018அன்று களியீட்டது. 

 

 

 

 

 



காழித்துசநயின் ாசிப்பு முற்நத்தில், காழித்துசநப்பதாசிரிர் முசணர் 

சுத.கைல்வி அர்கள் எழுத்ாபர் ணின்பிள்சப எழுதி “திருடன் 

ணின்பிள்சப” என்னும் புதிணம் குறித்து 26.10.2018அன்று உசாற்றிணார். 

 

 

 

 

 



 

காழித்துசநயின் ாசிப்பு முற்நம், து கல்லூரியில் பி.எஸ்.சி (கணிம்) 
மூன்நாாண்டு தயிலும் ைா.ஏஞ்ைனா பிரின்சி காழிகதர்த் SILENCE SOUL 
OF MEMORIES என்ந காழிகதர்ப்புக் கவிச நூல் களியீட்டு விாவிசண 

12.07.2019 அன்று டத்திது. 

 

 



 

 

காழித்துசநயும் நூனகமும் இசந்து 12.07.2019 அன்று டத்தி 100ஆது 
ாசிப்பு முற்ந விாவில் காழித்துசநயின் இசப்பதாசிரிர் முசணர் 

அருவி. பன்காழி (கதய்சப) எழுதி “இபதி” என்ந கவிச நூலும், 



பி.எஸ்.சி. (கணிம்) மூன்நாாண்டு தயிலும் .கண்ன் எழுதி கௌணாக.. 
என்ந கவிச நூலும், பி.எஸ்.சி. (கணிம்) மூன்நாாண்டு தயிலும் இசபதாதி 

எழுதி “இசித்தும் கசிந்தும்“ என்ந கவிச நூசனயும் களியீட்டது. 

 

 

 

 

 



 

 

 



காழித்துசநயின் ாசிப்பு முற்நத்தில் 07.01.2019 அன்று கல்கத்ா பம் முல் 
கதண் கப்தல் ஓட்டுர் கைல்வி பஷ்ா நிபனாதர் கா அர்கள் கனந்து 

ககாண்டு சிநப்பித்ார். 

 

 

 

காழித்துசநயின் ாசிப்பு முற்நம், நூனகம் ற்றும் குறிஞ்சி களிர் சிந்சணக் 

கபமும் இசந்து உனக களிர் திண விா, அகத்திாவின் “க்கம்” கவிச 
நூல் களியீட்டு விாவிசண 07.03.2019அன்று டத்திது. 



 

 



 

காழித்துசநயின் ாசிப்பு முற்நம், து கல்லூரியில் பி.எஸ்.சி (கணிம்) 

மூன்நாாண்டு தயிலும் ா.ைந்திா “தூநல்” என்ந கவிச நூல் களியீடு 

 

  



 

 



 

 

 

 

 

 

 




