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 [khy; KfkJ fy;Y}up jkpoha;Tj;Jiwapd; v];.rk;RjPd; mwf;fl;lisr; 

nrhw;nghopTk;> kPdhl;rp itutd; mwf;fl;lis – jpUr;rpj; jpUf;Fws; Nguit ,ize;J 

elj;jpa “Nrhlrhtjhdk; epfo;Tk;” 16.05.2022 jpq;fl;fpoik md;W eilngw;wd. rk;RjPd; 

mwf;fl;lisg; nghoptpw;F mwf;fl;lisfspd; xUq;fpizg;ghsu; Kidtu; f.rpuh[{jPd; 

mtu;fs; tuNtw;Giuahw;wpdhu;. fy;Y}upapd; Kjy;tu; Kidtu; ir.,];khapy; KifjPd; 

mtu;fs; jiyikAiuahw;wpdhu;. fy;Y}upapd; epu;thff; FOtpidr; Nru;e;j nghUshsu; 

`h[p vk;.N[. [khy; KfkJ mtu;fs; tho;j;Jiu toq;fpdhu;. ,e;epfo;tpy; jpiug;gl 

,af;FdUk;> vOj;jhsUkhd jpU.f];J}up uh[h mtu;fs; gq;Nfw;W „jkpou; kwe;j 

gz;ghL‟ vDk; jiyg;gpy; rpwg;Giu ey;fpdhu;.  

 KJfiyj; jkpoha;Tj;Jiwapd; kPdhl;rp itutd; mwf;fl;lisAk; kw;Wk; 

jpUr;rpj; jpUf;Fws; NguitAk; ,ize;J “Nrhlrhtjhdk; (gjpdhW ftdfk;)” epfo;T 

kw;Wk; tpUJfs; toq;Fk; epfo;tpid elj;jpd. ,e;epfo;tpw;Fj; jkpoha;Tj;Jiwapd; 

jiytUk;> fiyg;Gy Kjd;ikaUkhd Kidtu; m.iraj; [hfPu; `rd; mtu;fs; 

tuNtw;Giu toq;fpdhu;. jpUf;Fws; jpU%yehjd; mwf;fl;lisapd; epWtdu; jpU. 

G+it.jahgud; mtu;fs; Nehf;fTiuahw;wpdhu;. nka;Qhd Nkij jpUf;Fws; jpU%yehjd; 

mtu;fs;> khztu;fs; tpag;GUk; tz;zk; “Nrhlrhtjhdk; vDk; gjpdhW ftdf” 

epfo;tpid epfo;j;jpdhu;. 

 jpU. fp.M.ng.tp.fjpNurd; kw;Wk; jpUf;Fws; Gytu; ehit rptk; Mfpa ,Utupd; 

jkpo;g;gzpiaAk; Fwl;gzpiaAk; ghuhl;b “jpUf;Fws; Nguhrhd;” vDk; tpUJk; 

Nrhlrhtjhdk; jpUf;Fws; jpU%yehjd; mtu;fspd; ftdfg;gzpiag; ghuhl;b “ftdf 

ed;kzp” tpUJk; fy;Y}up epu;thfj;jpduhy; toq;fpr; rpwg;gpf;fg;gl;lJ. mwf;fl;lisg; 

nghopTfis Kidtu; f.rpuh[{jPd; mtu;fs; xUq;fpizj;jhu;. epfo;tpy; jpUr;rpj; 

jpUf;Fws; Nguitapd; jiytu; Kidtu; G.nt.NjtuhR mtu;fs;> nghUshsu; jpU. 

,uhNre;jpu Fkhu; mtu;fs; kw;Wk; jkpoha;Tj;Jiwg; Nguhrpupau;fSk; khztu;fSk; 

gq;Nfw;Wr; rpwg;gpj;jdu;. 
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 KJfiyj; jkpoha;Tj;Jiw  
vk;. rk;RjPd; mwf;fl;lisr; nrhw;nghopT 

 

ehs; : 16.05.2022      Neuk; : காகய 09.30 ணி 

இடம் : cirDjPd; FspHik muq;fk; 
 

 

 

 

இகமகீதம்   

  

தமிழ்த்தாய்லாழ்த்து   
 

லதலற்புக  :  KidtH f.rpuh[{jPd;  

    xUq;fpizg;ghsH> mwf;fl;lisr; nrhw;nghopTfs; 
 

தகயக  :  KidtH v];. ,];khapy; KifjPd; 
    Kjy;tH 

 

லாழ்த்துக 

Dr.m.fh.fh[h e[PKjPd; D.Litt., (U.S.A.)  `h[p vk;.N[. [khy; Kfk;kJ  

பசயாரர்&தாராரர்           பபாருராரர் 

KidtH f.mg;J]; rkJ      KidtH f.e.mg;Jy; fhjH ep`hy;  
உதவிச்பசயர்        உறுப்பினர் &பகௌலஇக்குநர் 

KidtH m. Kfk;kJ ,g;uh`Pk;   KidtH vk;. Kfk;kJ rpfhGjPd;  
துகை முதல்லர்     கூடுதல் துகை முதல்லர் 

KidtH f.e. Kfk;kJ ghrpy;   nry;tp n[. `h[puh ghj;jpkh  
இக்குநர்> விடுதி நிர்லாகம்    இக்குநர்> பபண்கள் விடுதி 
 

KidtH m.iraj; [hfPH `rd; 
     தமிழ்த்துகமத்தகயலர் & ககயப்புய முதன்கர் 

 

 

 

 

 
 

jiyg;G 
jkpoH kwe;j gz;ghL 

 

Since 1951 

rpwg;Giu 
f];J}upuh[h 

jpiug;gl ,af;FeH> vOj;jhsH 
 

epfo;r;rp epuy; 



ஜால் முகது கல்லூரி (தன்னாட்சி) 
திருச்சிாப்பள்ளி - 620 020 

KJfiyj; jkpoha;Tj;Jiw  
kPdhl;rp itutd; mwf;fl;lisAk; 
jpUr;rpj; jpUf;Fws; NguitAk ;  

,ize;J elj;Jk; 

Nrhlrhtjhdk; (gjpdhW ftdfk;) kw;Wk; tpUJ toq;Fk; tpoh 
 

ehs; : 16.05.2022 Neuk; : காலய 11.00 ணி  இடம் : cirDjPd; FspHik muq;fk; 
 

இலமகீதம்   
 

தமிழ்த்தாய்வாழ்த்து   
 

வவவற்புல  :  KidtH m.iraj; [hfPH `rd;  

     தமிழ்த்துலமத்தலயவர் & கலயப்புய முதன்லர் 
 

தலயல  :  KidtH v];. ,];khapy; KifjPd; 
    முதல்வர் 
 

வாழ்த்துல 

Dr.m.fh.fh[h e[PKjPd; D.Litt., (U.S.A.)  `h[p vk;.N[. [khy; Kfk;kJ  

செயாரர்&தாராரர்           சபாருராரர் 

KidtH f.mg;J]; rkJ       KidtH f.e.mg;Jy; fhjH ep`hy;  
உதவிச்செயர்        உறுப்பினர் &சகௌவஇக்குநர் 

KidtH m. Kfk;kJ ,g;uh P̀k;   KidtH vk;. Kfk;kJ rpfhGjPd;  
துலை முதல்வர்     கூடுதல் துலை முதல்வர் 

KidtH f.e. Kfk;kJ ghrpy;    nry;tp n[. `h[puh ghj;jpkh  
இக்குநர்> விடுதி நிர்வாகம்    இக்குநர்> சபண்கள் விடுதி 
 

Kd;dpiy 

G.nt. NjtuhR>          tp. ,uhN[e;jpuFkhH> 
jiytH> jpUr;rpj; jpUf;Fws; Nguit          nghUshsH> jpUr;rpj; jpUf;Fws; Nguit 

 
Nehf;fTiu : jpU. G+it. gp. jahgud;  

  epWtdH> jpUf;Fws; jpU%yehjd; mwf;fl;lis 
 

tpUJ ngWNthH 

jpUf;Fws; Nguhrhd; tpUJ 
jpU. fp.M.ng.tp. fjpNurd;  jpU. jpUf;Fws; ehitrptk; 

--------------------------------------------------------------------------------------- 

ftdf ed;kzp tpUJ 
nka;Q;Qhd Nkij. jpUf;Fws; jpU%yehjd ;  

 

 
 

 

 
 

 

நன்றியுல  :  KidtH f. rpuh[{jPd; 
ஒருங்கிலைப்பாரர்> mwf;fl;lisr; nrhw;nghopT. 

நாட்டுப்பண்  : 

 

ftdf epfo;T 
nka;Q;Qhd Nkij jpUf;Fws; jpU%yehjd; 

epfo;r;rp epuy; 

Since 1951 


