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சிவகங் கக மாவட்டம் காகரக்குடியில் உள் ள ஸ்ரீ ராஜ ராஜன் ப ாறியியல்
மற் றும் போழில் நுட் க் கல் லூரியின்
ன் னிபரண்டாவது ஆண்டுவிழா,
விகளயாட்டு தினவிழா மற் றும் விருது வழங் கும் விழா 07/05/2022 அன் று பவகு
விமர்சியாக கல் லூரி வளாகே்தில் பகாண்டாட ் ட்டது.
ஸ்ரீ ராஜ ராஜன் ப ாறியியல் கல் லூரியின் டீன் முகனவர்.தக.பெந்ோமகர
அவர்கள் வரதவற் புகர நல் கினார். துகண முேல் வர் திரு.v.மகாலிங் க சுதரஷ்
அவர்கள் ஆண்டறிக்கககய வாசிே்ோர்.

ஸ்ரீ ராஜ ராஜன் கல் விக்குழுமே்தின் ஆதலாெகர் மற் றும் அழக ் ா
ல் ககலக்கழகே்தின் தமனாள் துகண தவந் ேர் முகனவர்.s.சு ்க யா
அவர்கள்
ேகலகம வகிே்து விழாவிகன இனிதே துவக்கி கவே்ோர்.
அ ்த ாது அவர்கள் ேம் ேகலகம உகரயில் மாணவர்ககள ஊக்க ் டுே்ே
ஆண்டுதோறும் விகளயாட்டுவிழா மற் றும் ஆண்டுவிழா நடே்ே ் டுகிறது
என் றும் அண்ணா
ல் ககல ேரவரிகெ ்
ட்டியலில் 14
ராஜ ராஜன்
ப ாறியியல் கல் லூரி மாணவர்கள் இடம் பிடிே்துள் ளனர் எனவும் கல் வியில்
மட்டுமல் லாமல் விகளயாட்டிலும் தேசிய மற் றும் மாநில அளவில்
ல
மாணவர்கள் ொேகன கடே்துவருகின் றனர் எனவும் கூறினார்.
ஆகதவ
மாணவர்ககள
அவர்களின்
திறகமக்தகற் ற
ாகேயில்
வழிநடே்துவதே ராஜ ராஜன் ப ாறியியல் கல் லூரியின் தநாக்கம் என் றும்
ேனது உகரயில் பேரிவிே்ோர்.

விழாவிற் கு
ேகலகம
விருந்தினராக
கலந்துபகாண்ட
த ராசிரியர்,த ெ்ொளர் மற் றும் நடிகர்,ககலமாமணி முகனவர்,G .ஞான
ெம் ந்ேம் ங் தகற் று த சுககயில் கல் விோன் ேன் கன உயர்விற் கு பகாண்டு
பென் றது என் றும் ராஜ ராஜன் கல் லூரி மாணவர்கள் புது ் புது முயற் சிகளில்
ொேகன
கடக்கிறார்கள்
என ்
ாராட்டினார்.
" சிே்திரு,ேனிே்திரு,விழிே்திரு" என் ற வார்ே்கேக்கினங் க மாணவர்கள்
அறிவு ் சிகய வளர்ே்துக் பகாள் ள தவண்டும் என் றும் ,ேனிே்திறகமகய
கவே்திருக்க
தவண்டும்
என் றும்
மற் றும்
கிகடே்ே
வாய் ்புககள
யன் டுே்ே தவண்டும் எனவும் ேனது ப ான் னான நககெ்சுகவ த ெ்ொல்
ஊக்க ் டுே்தினார்.
இவ் விழாவிற் கு சிற ்பு விருந்தினராக கலந்துபகாண்ட தேவதகாட்கட
வருவாய்
தகாட்ட
அலுவலர்
திரு.S
.பிர ாகரன்
மாணவர்களின்
முன் தனற் றே்திற் கான ாகேகய விரிவாக எடுே்துகரே்ோர். ப ாறியியல்

மாணவர்களுக்கான த ாட்டிே் தேர்வுகள் மற் றும் தவகல வாய் ்பிற் கான
வழிகாட்டுேல் ககள ேனது உகரயில் வழங் கினார். சிற ்பு விருந்தினர்
கல் லூரி ஆண்டு மலகர பவளியிட்டு சிற ்பு பெய் ோர்

விருது
வழங் கும்
விழா
மதியம்
நகடப ற் றது.விழாவில்
ேகலகம
விருந்தினராக கவிஞர்.ேங் கம் மூர்ே்தி
அவர்கள் ொேகன ்
கடே்ே
மாணவர்களுக்கு விருதுகளும் த ாட்டிகளில் பவற் றி ப ற் ற மாணவர்களுக்கு
ரிசுகளும்
வழங் கி
ாராட்டினார். விருதுகள்
வழங் கி த சுககயில்
அகனே்து மாணவர்களிடமும் திறகமகள் புகேந்து கிடக்கிறது திறகமககள
பவளி ் டுே்துவதோடு மட்டுமல் லாமல் வாய் ்புககள
யன் டுே்திக்
பகாள் ள மாணவர்கள் கற் றுக் பகாள் ள தவண்டும் என் று பேரிவிே்ோர்.
அேகனே் போடர்ந்து மாணவர்களின் ககலநிகழ் ெசி
் கள் நகடப ற் றது.
பகௌரவ விருந்தினராக கலந்துபகாண்ட த ராசிரியர் அய் யாவு அவர்கள்
வாழ் ே்துகர வழங் கினார்.
ஆசிரியர்கள்
மற் றும்
அலுவலக ்
ணியாளர்களுக்கும்
ரிசுகள்
வழங் க ் ட்டது
திருமதி. ராதஜஸ்வரி அவர்கள் நன் றியுகர நல் க விழா
இனிதே நிகறவுப ற் றது.

