பெறுதல்
பெொறியொளர் G.S.ஐயெ்ென் ,
முதன் மை விஞ் ஞொனி,
அறிவியல் ைற் றுை் பதொழிலக ஆய் வு ைன் றை் (CSIR),
பென் மன வளொகை் , பென் மன.
க.எண் : பெொ.கழகை் / பெொ.பெ/ 152 /2021, நொள் 29.09.2021.
ைதிெ்பிற் குரிய ஐயொ,
பெொருள் : தமிழ் நொடு மின் வொரியெ் பெொறியொளர் கழகை் ததசிய பெொறியொளர் தினை் – 2021 – பெொறியொளர் ெமூக
வொர விழொ தெொட்டிகள் – ெரிெளிெ்பு விழொ – அமழெ்மெ
ஏற் று சிறெ்பு விருந்தினரொக கலந்து பகொணடு சிறெ்புமர
ஆற் றி தெொட்டியொளர்களுக்கு ெரிெளித்தது – நன் றி
பதரிவித்தல் - ெை் ெந்தைொக.
*******
வணக்கை் ,
தமிழ் நொடு மின் வொரிய பெொறியொளர் கழகைொனது கடந்த 1946ஆை்
ஆண்டு நிறுவெ்ெட்டு, 75 வருடங் களுக்குை் தைலொக தநரடி பெொறியொளர்கள்
சுைொர் 8000 தெருக்கு தைல் வொழ் நொள் உறுெ் பினர்களொக தன் னகத்தத பகொண்ட
ஒரு ைொபெருை் கழக அமைெ்ெொகுை் . அத்தமகய பெொறியொளர் கழகத்தின் ஒரு
ைறக்க இயலொத சிறெ் பு நிகழ் வொக இந்த பெொறியொளர் தின தெொட்டிகளின்
ெரிெளிெ்பு விழொ அமைந்தபதன் றொல் அது மிமகயொகொது.
இந்த ெரிெளிெ் பு விழொவிற் கு எங் களின் அமழெ்மெ ஏற் று சிறெ்பு
விருந்தினரொக கலந்து பகொண்டு, நிகழ் வின் பதொடக்கை் முதல் இறுதி வமர
இருந்து, , வொழ் வில் பவற் றி அமடய தைற் பகொள் ள தவண்டிய ஐந்து முக்கிய
ததமவகமள ெஞ் ெ தந்திரை் எனுை் புத்தக வொயிலொகவுை் , அதில் மூன் மற,
தங் கள்
சிறெ்புமரயில்
முன் னுதொரணங் களுடன்
அற் புதைொக
எடுத்துமரத்தீர்கள் . தைலுை் , தங் களின் ென் முக திறமையொல் வந்திருந்த
அமனவமரயுை் ெல குரலொல் வியக்கவுை் , ரசிக்கவுை் மவத்தீர்கள் . சிறுவயது
முதல் ெல் தவறு தெொதமனகமள தொண்டி கல் வியில் ைகத்தொன ெொதமனகமள
புரிந்து, தற் தெொது அறிவியல் ைற் றுை் பதொழிலக ஆய் வு ைன் றத்தில் முதன் மை
விஞ் ஞொனியொகி, தநொெல் ெரிசிமன பவல் ல உமழத்து பகொண்டிருக்குை் தமிழ்
விஞ் ஞொனிக்கு தமிழ் நொடு மின் வொரிய பெொறியொளர் கழகத்தின் ெொர்பில்
வொழ் த்துகமளயுை் ைனைொர்ந்த நன் றிகமளயுை் பதரிவித்து பகொள் கிதறன்
தைலுை் ,
இந்த
ெரிெளிெ்பு
விழொவில்
தெொட்டியொளர்களுக்கு
(குழந்மதகள்
முதல்
மூத்தபெொறியொளர்கள்
வமர) மிக ைகிழ் வுடன்
ெரிெளித்தமைக்கு அவர்களின்
ெொர்ெொக
பநஞ் ெொர்ந்த நன் றிகமள
உரித்தொக்குகின் தறன் .
மிக்க நன் றி ஐயொ,
இடை் : பென் மன
நொள் : 29.09.2021

தங் கள் உண்மையுள் ள,

பெொது பெயலர்
பெொறியொளர் கழகை்

பெறுதல்
பெொறியொளர் G.சுந்தரரொஜன் ,
பூவுலகின் நண்ெர்கள் ,
சுற் றுச்சூழல் ெொதுகொெ் ெொளர்,
பசன் னன.
க.எண் : பெொ.கழகம் / பெொ.பச/ 153 /2021, நொள் 29.09.2021.
மதிெ்பிற் குரிய ஐயொ,
பெொருள் : தமிழ் நொடு மின் வொரியெ் பெொறியொளர் கழகம் ததசிய பெொறியொளர் தினம் – 2021 – பெொறியொளர் சமூக
வொர விழொ தெொட்டிகள் – ெரிசளிெ்பு விழொ – அனழெ்னெ
ஏற் று சிறெ்பு விருந்தினரொக கலந்து பகொணடு சிறெ்புனர
ஆற் றி தெொட்டியொளர்களுக்கு ெரிசளித்தது – நன் றி
பதரிவித்தல் - சம் ெந்தமொக.
*******
வணக்கம் ,
தமிழ் நொடு மின் வொரிய பெொறியொளர் கழகமொனது கடந்த 1946ஆம்
ஆண்டு நிறுவெ்ெட்டு, 75 வருடங் களுக்கும் தமலொக தநரடி பெொறியொளர்கள்
சுமொர் 8000 தெருக்கு தமல் வொழ் நொள் உறுெ் பினர்களொக தன் னகத்தத பகொண்ட
ஒரு மொபெரும் கழக அனமெ்ெொகும் .
அத்தனகய பெொறியொளர் கழகத்தின் ஒரு மறக்க இயலொத சிறெ் பு
நிகழ் வொக இந்த பெொறியொளர் தின தெொட்டிகளின் ெரிசளிெ்பு விழொ
அனமந்தபதன் றொல் அது மினகயொகொது.
இந்த ெரிசளிெ் பு விழொவிற் கு எங் களின் அனழெ்னெ ஏற் று சிறெ் பு
விருந்தினரொக கலந்து பகொண்டு, சுற் றுச்சூழனல கொக்க பெொறியொளர்களும்
குழந்னதகளும் தமற் பகொள் ள தவண்டிய பெொறுெ்புகனள , உலகளொவிய
ெண்னடய நொகரீகம் பதொட்டு நமது வொழ் வியல் மொற் றங் களினொல் உருவொன
தற் தெொனதய தகொவிட் 19 தெரிடனர தமற் தகொள் கொட்டி, மரபுசொரொ எரிசக்தி
மின்சொரத்னத ஊக்குவிக்கவும் சிறெ்புனரயில் ஆழமொன சிந்தனனனய
வினதத்துள் ளீர ்கள் .
தமலும் , கடந்த 20 வருட கொலமொக சுற் றுச்சூழனல
ெொதுகொக்கும் பெொருட்டு பூவுலகின் நண்ெர்கள் எனும் அனமெ்னெ நடத்தி
வரும் தங் களுக்கும் தங் கள் குழுவினருக்கும்
தமிழ் நொடு மின் வொரிய
பெொறியொளர்
கழகத்தின்
சொர்பில்
வொழ் த்துகனளயும்
மனமொர்ந்த
நன் றிகனளயும் பதரிவித்து பகொள் கிதறன்
தமலும் ,
இந்த
ெரிசளிெ்பு
விழொவில்
தெொட்டியொளர்களுக்கு
(குழந்னதகள்
முதல்
மூத்தபெொறியொளர்கள்
வனர) மிக மகிழ் வுடன்
ெரிசளித்தனமக்கு அவர்களின்
சொர்ெொக
பநஞ் சொர்ந்த நன் றிகனள
உரித்தொக்குகின் தறன் .
மிக்க நன் றி ஐயொ,
இடம் : பசன் னன
நொள் :29.09.2021

தங் கள் உண்னமயுள் ள,

பெொது பசயலர்
பெொறியொளர் கழகம்

பெறுதல்
பெொறியொளர். முரளிதரன் அழகர்,
ஓவியர்,
பென் னன.
க.எண் : பெொ.கழகம் / பெொ.பெ/ 154 /2021, நொள் 29.09.2021.
மதிெ்பிற் குரிய ஐயொ,
பெொருள் : தமிழ் நொடு மின் வொரியெ் பெொறியொளர் கழகம் ததசிய பெொறியொளர் தினம் – 2021 – பெொறியொளர் ெமூக
வொர விழொ தெொட்டிகள் – ெரிெளிெ்பு விழொ – அனழெ் னெ
ஏற் று சிறெ்பு விருந்தினரொக கலந்து பகொணடு சிறெ்புனர
ஆற் றி தெொட்டியொளர்களுக்கு ெரிெளித்தது – நன் றி
பதரிவித்தல் - ெம் ெந்தமொக.
*******
வணக்கம் ,
தமிழ் நொடு மின் வொரிய பெொறியொளர் கழகமொனது கடந் த 1946ஆம் ஆண்டு
நிறுவெ்ெட்டு, 75 வருடங் களுக்கும் தமலொக தநரடி பெொறியொளர்கள் சுமொர்
8000 தெருக்கு தமல் வொழ் நொள் உறுெ்பினர்களொக தன் னகத்தத பகொண்ட
ஒரு மொபெரும் கழக அனமெ்ெொகும் .
அத்தனகய பெொறியொளர் கழகத்தின் ஒரு மறக்க இயலொத சிறெ்பு
நிகழ் வொக இந்த பெொறியொளர் தின தெொட்டிகளின் ெரிெளிெ்பு விழொ
அனமந்தபதன் றொல் அது மினகயொகொது.
இந்த ெரிெளிெ்பு விழொவிற் கு எங் களின் அனழெ் னெ ஏற் று சிறெ்பு
விருந்தினரொக கலந் து பகொண்டு, பெொறியியனலயும் வனரகனலனயயும்
இனணக்கின் ற சிறெ் ெம் ெங் கனள ெல தமற் தகொள் களுடன் சிறெ்புனர
ஆற் றி, தமொனொலிெொ ஓவியத்னத வனரந்த தமனத லியொனர்தடொ
டொவின் ஸி, ஒரு பெொறியொளர் எனும் அரிய தகவனல சுட்டிக்கொட்டி , தற் கொல
பெொறியியலில் ஓவியத்தின் பவளிெ்ெொடுகளொய் நவீன பதொழிற் நுட்ெ
ெயன் ெொடுகனள அனனவரும் அறியும் வண்ணம் புதிய தகொணத்தில்
சிறெ்புனரயில் பதரிவித்தீர்கள் . அதற் கொக தங் களுக்கு தமிழ் நொடு மின்
வொரிய பெொறியொளர் கழகத்தின் ெொர்பில் மனமொர்ந்த நன் றிகனளயும்
பதரிவித்து பகொள் கிதறன்
தமலும் , இந்த ெரிெளிெ்பு விழொவில் தெொட்டியொளர்களுக்கு (குழந் னதகள்
முதல் மூத்தபெொறியொளர்கள் வனர) மிக மகிழ் வுடன் ெரிெளித்தனமக்கு
அவர்களின் ெொர்ெொக பநஞ் ெொர்ந்த நன் றிகனள உரித்தொக்குகின் தறன் .
மிக்க நன் றி ஐயொ,
இடம் : பென் னன
நொள் : 29.09.2021

தங் கள் உண்னமயுள் ள,

பெொது பெயலர்
பெொறியொளர் கழகம்

பெறுதல்
பெொறியொளர். D. சிங் கம் புலி அண்ணொவி,
இயக்குனர் மற் றும் நடிகர்,
பென் னன.
க.எண் : பெொ.கழகம் / பெொ.பெ/ 155 /2021, நொள் 29.09.2021.
மதிெ்பிற் குரிய ஐயொ,
பெொருள் : தமிழ் நொடு மின் வொரியெ் பெொறியொளர் கழகம் ததசிய பெொறியொளர் தினம் – 2021 – பெொறியொளர் ெமூக
வொர விழொ தெொட்டிகள் – ெரிெளிெ்பு விழொ – அனழெ் னெ
ஏற் று சிறெ்பு விருந்தினரொக கலந்து பகொணடு சிறெ்புனர
ஆற் றி தெொட்டியொளர்களுக்கு ெரிெளித்தது – நன் றி
பதரிவித்தல் - ெம் ெந்தமொக.
*******
வணக்கம் ,
தமிழ் நொடு மின் வொரிய பெொறியொளர் கழகமொனது கடந் த 1946ஆம்
ஆண்டு
நிறுவெ்ெட்டு,
75
வருடங் களுக்கும்
தமலொக
தநரடி
பெொறியொளர்கள் சுமொர் 8000 தெருக்கு தமல் வொழ் நொள் உறுெ்பினர்களொக
தன் னகத்தத பகொண்ட ஒரு மொபெரும் கழக அனமெ்ெொகும் .
அத்தனகய பெொறியொளர் கழகத்தின் ஒரு மறக்க இயலொத சிறெ்பு
நிகழ் வொக இந்த பெொறியொளர் தின தெொட்டிகளின் ெரிெளிெ்பு விழொ
அனமந்தபதன் றொல் அது மினகயொகொது.
இந்த ெரிெளிெ்பு விழொவிற் கு எங் களின் அனழெ்னெ ஏற் று சிறெ்பு
விருந்தினரொக கலந் து பகொண்டு, பெொறியியல் துனறனய வொழ் க்னகயில்
ததர்ந்பதடுத்தது
முதல்
இயக்குரொகவும்
பின் னர்
நடிகரொகவும்
ெரிணொம் பமடுத்தது வனர மிக நனகெ்சுனவயொக அனனவரும் அரங் கு
நினறந்த சிரிெ்ெனலயொக சிறெ்புனர ஆற் றினீர ்கள் . முத்தொய் ெ்ெொக,
மனிதெ்
பெயர்கனள
னவத்துக்
பகொண்டு
மிருகமொய்
வொழும்
மனிதர்களுக்கினடதய மிருகெ்பெயனர னவத்துக் பகொண்டு ஒரு நல் ல
மனிதரொய் ஏணியொகவும் ததொணியொகவும் வொழ் ந்து பகொண்டிருெ் ெதொக
அனனவனரயும் சிந்திக்க னவத்தீர்கள் . ,. அதற் கொக தங் களுக்கு தமிழ் நொடு
மின்
வொரிய
பெொறியொளர்
கழகத்தின்
ெொர்பில்
மனமொர்ந்த
நன் றிகனளயும் பதரிவித்து பகொள் கிதறன்
தமலும் ,
இந் த
ெரிெளிெ்பு
விழொவில்
தெொட்டியொளர்களுக்கு
(குழந்னதகள் முதல் மூத்தபெொறியொளர்கள் வனர) மிக மகிழ் வுடன்
ெரிெளித்தனமக்கு அவர்களின் ெொர்ெொக
பநஞ் ெொர்ந்த நன் றிகனள
உரித்தொக்குகின் தறன் .
மிக்க நன் றி ஐயொ,
இடம் : பென் னன
நொள் : 29.09.2021

தங் கள் உண்னமயுள் ள,

பெொது பெயலர்
பெொறியொளர் கழகம்

பெறுதல்
திரு.ஆரி அருச்சுனன் ,
நடிகர் மற் றும் சமூக சசவகர்,
பசன் னன.
க.எண் : பெொ.கழகம் / பெொ.பச/156 /2021, நொள் 29.09.2021.
மதிெ்பிற் குரிய ஐயொ,
பெொருள் : தமிழ் நொடு மின் வொரியெ் பெொறியொளர் கழகம் சதசிய பெொறியொளர் தினம் – 2021 – பெொறியொளர் சமூக
வொர விழொ செொட்டிகள் – ெரிசளிெ்பு விழொ – அனழெ்னெ
ஏற் று சிறெ்பு விருந்தினரொக கலந்து பகொணடு சிறெ்புனர
ஆற் றி செொட்டியொளர்களுக்கு ெரிசளித்தது – நன் றி
பதரிவித்தல் - சம் ெந்தமொக.
*******
வணக்கம் ,
தமிழ் நொடு மின் வொரிய பெொறியொளர் கழகமொனது கடந்த 1946ஆம்
ஆண்டு நிறுவெ்ெட்டு, 75 வருடங் களுக்கும் சமலொக சநரடி பெொறியொளர்கள்
சுமொர் 8000 செருக்கு சமல் வொழ் நொள் உறுெ் பினர்களொக தன் னகத்சத பகொண்ட
ஒரு மொபெரும் கழக அனமெ்ெொகும் .
அத்தனகய பெொறியொளர் கழகத்தின் ஒரு மறக்க இயலொத சிறெ் பு
நிகழ் வொக இந்த பெொறியொளர் தின செொட்டிகளின் ெரிசளிெ்பு விழொ
அனமந்தபதன் றொல் அது மினகயொகொது.
இந்த ெரிசளிெ் பு விழொவிற் கு எங் களின் அனழெ்னெ ஏற் று சிறெ் பு
விருந்தினரொக கலந்து பகொண்டு, ஒரு கம் பியொளர் மகனொக வளர்ந்தது முதல்
ெல கட்ட செொரொட்டங் களுக்கு கடந்து தற் செொது வளரும் நடிகரொய் ெரிணமித்து
வந்தனதயும் , தற் செொது ’மொறுசவொம் மொற் றுசவொம் ’ அறக்கட்டனள ஒன் னற
நண்ெர்களுடன் நிறுவி சமூக சசனவ ஆற் றி வருவனதயும் சிறெ்புனரயொக
நயம் ெட உனரயொற் றினீர ்கள் . முத்தொய் ெ்ெொக, மின் வொரிய பெொறியொளர்கள்
பசய் து வரும் மக்கள் சசனவனயயும் மனதொரெ் ெொரொட்டி, இயன் முனற
மருத்துவ முகொம் ஒன் னற பெொறியொளர் கழக உறுெ்பினர்களுக்கொக
பிரத்சதயகமொக நடத்த விரும் புவதொக கூறியனமக்கு தமிழ் நொடு மின் வொரிய
பெொறியொளர் கழகத்தின் சொர்பில் மனமொர்ந்த நன் றிகனளயும் பதரிவித்து
பகொள் கிசறன்
சமலும் ,
இந்த
ெரிசளிெ்பு
விழொவில்
செொட்டியொளர்களுக்கு
(குழந்னதகள்
முதல்
மூத்தபெொறியொளர்கள்
வனர) மிக மகிழ் வுடன்
ெரிசளித்தனமக்கு அவர்களின்
சொர்ெொக
பநஞ் சொர்ந்த நன் றிகனள
உரித்தொக்குகின் சறன் .
மிக்க நன் றி ஐயொ,
இடம் : பசன் னன
நொள் :29.09.2021
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