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ஆண்டு இறுதி விழா 

(FAREWELL DAY MEETING) 

 
புதிய தலைமுலை அைக்கட்டலையின்  ”விழுதுகள்” இைவச உயர்கல்வி திட்டத்தின் கீழ் எஸ். 

ஆர். எம் பல்கலைகழகத்தில் பயிலும் இறுதி ஆண்டு மாணவர்களுக்காக ஆண்டு இறுதி 

விழா காட்டாங்குைத்தூர், எஸ்.ஆர்.எம்  பல்கலைகழக வைாகத்தில் உள்ை எம்.பி.ஏ 

கருத்தரங்க அரங்கில் 20.4.2019 (சனிக்கிழலம) அன்று மாலை 5.00 மணி அைவில் 

நலடபபற்ைது. 

 

து.வவ. பவங்கடகிாி, பசயைாைர், புதிய தலைமுலை அைக்கட்டலை அவர்கள் 

வரவவற்புலரயாற்ைினார். வமலும் 2011 ஆம் வருடம் விழுதுகள் திட்டம் உருவானது. 2018 

ஆம் ஆண்டிலிருந்து விழுதுகள் திட்டத்லத புதிய தலைமுலை அைக்கட்டலை நடத்துகிைது. 

இன்றுடன் நாங்கள் இலணந்து ஒரு வருட காைம் முடிவலடகிைது என்று கூைினார். பின்னர் 

இறுதியாண்டு மாணவர்கலை தங்கள் கருத்துக்கலை பகிர்ந்து பகாள்ளுமாறு வகட்டுக் 

பகாண்டார். 

 

சுகந்தி – BPT 

நான் எனது பபற்வைார் மற்றும் நண்பர்களுக்கு நன்ைி பசால்ை விரும்புகிவைன். நான்  2015 –

ல் இந்த கல்லூாியில் வசர்ந்வதன். புதிய தலைமுலை அைக்கட்டலை நடத்தும் சிை 

கூட்டங்களுக்கு என்னால் கைந்து பகாள்ை முடியவில்லை. ஏபனன்ைால் அலவ அலனத்தும் 

வதர்வு மற்றும் விடுமுலை நாட்கைில் வருவதால் என்னால் வர இயைவில்லை. நான் இங்வக 

நிலைய விஷயங்கலை கற்றுக் பகாண்வடன். நன்ைி..!! 

 

அவசாக் – BPT 

ஒரு நாைிதழ் கலடயில் தான் புதிய தலைமுலை புத்தகத்லத பார்த்வதன். பின் விழுதுகள் 

திட்டத்தில் விண்ணப்பித்வதன். என்னுடன் என் நண்பர்களும் விண்ணப்பித்திருந்தனர். 

ஆனால் எனக்கு மட்டுவம இந்த அாிய வாய்ப்பு கிடத்தது. நான் இங்வக நிலையவவ 

கத்துகிட்வடன்.  
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இசக்கியம்மாள் – B. Tech Chemical 

இந்த கல்லூாி எனக்கு ஒரு வித்தியாசமான அனுபவத்லத பகாடுத்தது. நான் புதிய 

தலைமுலை அைக்கட்டலை நடத்தும் கூட்டங்கள் அலனத்திற்கும் கைந்து பகாண்டதால் 

என்னால் நிலைய விஷயங்கலை கற்று பகாள்ை முடிந்தது.   

 

ஆதான் ைத்தீஃப் – B. Tech Chemical 

எனக்கு எஸ்.ஆர்.எம் கல்லூாி வபான்ை கல்லூாியில் படிக்க வவண்டுபமன்று ஆலச. ஆனால் 

எங்கைால் அவ்வைவு பபாிய பதாலகலய கல்வி கட்டணமாக கட்ட இயைாது. அப்வபாது 

தான் எனது பள்ைி தலைலமயாசிாியர் என்லன அலழத்து புதிய தலைமுலையின் விழுதுகள் 

திட்டத்லத பற்ைி கூைினார். பின்னர் எனக்கு பிடித்த பாடப்பிாிவில் விண்ணப்பித்வதன். நான் 

எதிர்பார்த்த பாடப்பிாிவவ எனக்கு கிலடத்தது. இக்கல்லூாியில் நான் நிலைய விஷயங்கலை 

கற்று பகாண்வடன். இங்கு அலனவரும் சமமாகவவ பார்க்கப்படுகிைார்கள். வட 

இந்தியர்களும் இக்கல்லூாியில் கல்வி கற்க வருகின்ைனர். அவர்கலை பார்த்து 

அச்சப்படாமல் அவர்களுடன் சமமாக பழகுவதற்கும் படிப்பதற்கும் எங்கைால் முடிந்தது. 

புதிய தலைமுலை அைக்கட்டலை இல்லை என்ைால் எனது கனவு முழுலம 

அலடந்திருக்காது. புதிய தலைமுலை அைக்கட்டலைக்கு எனது நன்ைி….! 

 

தாரணி – Chemical 

இந்த உயர்கல்வி திட்டம் எனக்கு வவை ஒரு உைகத்லதவய பகாடுத்தது. இக்கல்லூாி எனக்கு 

நிலையவவ கற்று பகாடுத்தது. ஆங்கிைம் கற்று பகாண்வடன். இப்வபாது ஆங்கிைம் மிகவும் 

நன்ைாகவவ வபசுவவன். பகமிக்கல் பத்தி எனக்கு எதுவும் பதாியாது. ஆனால் 

இந்தபாடப்பிாிவின் மூைம் நான் பகமிக்கல் Engineering பற்ைி முழுதும் கற்று பகாண்வடன். 

நீங்கள் நீங்கைாகவவ இருங்கள். எலதயும் பார்த்து பயப்படாதிங்க. லதாியமா இருங்க.  

 

ஆகாஷ் காந்தி – Bio Technology 

தானத்தில் சிைந்த தானம் கல்வி தானம். அலத ஆரம்பித்தவர்களுக்கு எனது வணக்கம். நான் 

இங்வக வசரும்வபாது யார்கிட்வடயும் வபசை. ஒரு வருடம் இப்படிவய தான் இருந்தது. 

ஆனால் இப்வபாது ஆசிாியர்கள் அலனவரும் எனது நண்பர்கள். அலனத்து ஆசிாியர்களும்  

எனக்கு ஆதரவாக உள்ைார்கள். இனிவம தான் எனது வாழ்க்லக ஆரம்பம் ஆகப் வபாகிைது. 
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H. ஸ்ரீமதி – உதவி இயக்குனர், Admissions, எஸ்.ஆர்.எம் பல்கலைகழகம், 

காட்டாங்குைத்தூர் 

நான் admissions process – ல் 10 வருடங்கைாக பணிபுாிகிவைன். நீங்கள் அலனவரும் 

மிகவும் அதிர்ஷ்டசாலிகள். ஏபனன்ைால் இக்கல்லூாி பல்வவறு துலைகள் சார்ந்தது. 

உங்கவைாட பயணத்லத மிகவும் அழகாக அலனவரும் கூைினீர்கள். இலையன்பு என்பவர் 

புதிய தலைமுலை புத்தகத்தில் சிை வருடங்களுக்கு முன்பு வகாழியா? பகாக்கா? என்ை 

தலைப்பில் ஒரு சீனக் கலத எழுதியிருந்தார். அதாவது வகாழி வீட்டுக்குள்வைவய தனது 

இலர அலனத்லதயும் வதடும். ஆனால் பகாக்கு அலனத்து இடங்களுக்கும் பசன்று தனது 

இலரலய வதடும். நீங்களும் வகாழி வபால் அல்ைாமல் பகாக்கு வபால் எல்ைாவற்லையும் 

வதடி வதடி கற்று பகாள்ை வவண்டும். 

 

நம் இந்தியாவில் மனித வைம் அதிகம் . எந்த அரசாங்கம் வந்தாலும் அலனவருக்கும் வவலை 

வாய்ப்பு வழங்குவது கடினம். அலனவரும் அரசாங்கத்லதவய நம்பாமல் சுயபதாழில் பசய்து 

உங்கைது திைலமலய வைர்த்துக் பகாள்ை வவண்டும். மற்பைாரு முக்கியமான பசயல் சமூக 

வசலவ. சமூக வசலவலய மட்டும் உங்கள் வாழ்வில் என்றும் லகவிட்டு  விடாதீர்கள். 

உங்கைால் முடிந்த அைவிற்கு சமூகத் பதாண்டு பசய்யுங்கள். அது மற்ைவர்களுக்கு பணம் 

பகாடுப்பது மட்டும் ஆகாது. உங்களுக்கு பதாிந்த எழுத படிக்க பதாியாத மாணவர்களுக்கு 

படிப்பு பசால்லி பகாடுங்கள். இதுவும் ஒரு வலகயில் சமூக வசலவ தான். உங்களுக்கு 

பதாிந்த மாணவர்கள் அலனவருக்கும் புதிய தலைமுலை அைக்கட்டலையின் “விழுதுகள்” 

திட்டத்திலனப் பற்ைி எடுத்துக் கூைி விண்ணப்பிக்க பசய்யுங்கள். 

 

V. வகாபிநாத் , Chief Architect, L & T Construction, பசன்லன 

சிைப்பான விசயங்கலை நமது கிராமங்கைிலும் பசய்யைாம். நம்மால் பசய்ய 

முடியாதது எதுவும் இல்லை. இரண்டு முக்கியமான விசயங்கள் உள்ைன.  

1. வாய்ப்பு 

2. அைிவு 

இலவ இரண்டும் உங்களுக்கு எஸ். ஆர். எம் பகாடுக்கிைது.  

Knowledge is Power – 1. One of the richest property 

                                    2. Knowledge is the most potential power 

எப்படி பயன்படுத்துகிவைாவமா அலத பபாறுத்துதான் வாழ்க்லக. அைிவு என்பது 

படிப்புக்கான ஒரு கருவி. ஒரு கல்லை கல் என்று பார்க்காமல் அலத பயன்படுத்தி 
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சக்கரத்லத கண்டுபிடித்தான் ஆதிமனிதன். எப்படி வாய்ப்லப பயன்படுத்துகிவைாம் 

என்பது தான் முக்கியம். 

 

கடுலக துலைத்து அணுலவ துலைத்து சுருக்க கிலடத்த குைள் என்று திருக்குைலைப் 

பற்ைி கூைினார் ஔலவயார். அணுகுண்லட கண்டுபிடித்தவர் ஐன்ஸ்டீன் அல்ை. 

அவர் அணுலவ துலைத்தால் மிகப்பபாிய சக்தி பவைியாகும் என்பலத 

கண்டுபிடித்தார்.  இதலன பயன்படுத்தி ஜப்பானில் குைநாசத்லத ஏற்படுத்தினர். 

அதுவபால் வாய்ப்லப நாம் பயன்படுத்தும் விதத்லத பபாறுத்துதான் அது 

நல்ைதாகவும் அலமயும் பகட்டதாகவும் அலமயும். 

 

தமிழ் பமாழிலய உருவாக்கியவன் ஒரு படிக்காதவன் தான். Soichiro என்பவர் 

வவலை பசய்ய தகுதி அற்ை மனிதன் என்று  கூைி Toyota – வால் 

பவைிவயற்ைப்பட்டவர். ஆனால் இவர்தான் இப்வபாது மிக பிரபைமாக இருக்கும் 

Honda நிறுவனத்லத நிறுவியவர். அம்மனிதர் படிக்காதவர் ஆனால் அைிவாைி.  

அலனவருக்கும் ஒழுக்கத்துடன் கூடிய நடத்லதயும் மிகவும் முக்கியம். நீங்கள் எங்கு 

பசன்று என்ன பசய்தாலும் இந்தியன் எப்படி பசய்கிைார்கள் பாரு என்று தான் 

கூறுவார்கள்.  

 

வி. சந்திரவசகரன், மூத்த ஆவைாசகர், புதிய தலைமுலை அைக்கட்டலை 

முதல் படி – மாணவன் 

இரண்டாம் படி – பபற்வைார், வவலை 

மூன்ைாம் படி – ஓய்வு 

இப்பபாழுது நீங்கள் முதல் படிலய பவற்ைிகரமாக முடித்து இரண்டாம் படியில் 

இருக்கிைீர்கள். இலவ அலனத்லதயும் கடப்பதற்கு மூன்று பகாள்லககலை 

கலடப்பிடிக்க வவண்டும். 

1. நிதானம் 

2. பகாடுத்து வாங்குதல் 

3. பதாடர்பு 

இம்மூன்று பகாள்லககலை கலடபிடித்தால் தான் உங்கைால் இரண்டாம் படிலய 

கடந்து வபாக முடியும். சமூக வசலவலய மட்டும் விட்டுவிடாதீர்கள். நாங்கள் 
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உங்கைிடம் எதிர்பார்ப்பது அது மட்டும்தான். சமூக வசலவ என்பது பபாருைாகவும் 

பகாடுக்கைாம் அல்ைது வவறு உதவிகளும் பசய்யைாம். பணம் பகாடுத்துதான் சமூக 

வசலவ பசய்ய வவண்டும் என்பது அல்ை. 

 

மவனாஜ் – முன்னாள் மாணவன் (B.Tech EEE) 

பள்ைி படிப்லப முடித்து கல்லூாி படிப்லப பதாடங்கைாம் என்ைால் குடும்பத்தில் 

வறுலம. என்ன பண்ைதுன்னு பதாியை. இயற்பியலில் 197 மதிப்பபண் 

எடுத்திருந்வதன். அதன் மூைம் ஏவதனும் வாய்ப்பு கிலடக்காதா என்று 

காத்திருந்வதன். அந்த சமயத்தில் என் குடும்ப வறுலம காரணமாக நாைிதழ் 

விற்பலன பசய்து பகாண்டிருந்வதன். அப்வபாது தான் புதிய தலைமுலை புத்தகத்லத 

பார்த்வதன். விழுதுகள் திட்டம் பற்ைி பதாிய வந்தது. எனது நண்பர்களுக்கும் 

பதாிவித்து நானும் விண்ணப்பித்திருந்வதன். அதில் எனக்கு மட்டுவம இங்கு படிக்கும் 

அந்த அாிய வாய்ப்பு கிலடத்தது. இக்கல்லூாியில் வந்து வசர்ந்த பின்வப நான் 

ஆங்கிைம் எைிதாக வபச கற்று பகாண்வடன். இக்கல்லூாியில் உள்ை வாய்ப்லப நான் 

சாியாக பயன்படுத்திக் பகாண்வடன். இப்வபாது நான் சுயமாக ஒரு தனியார் 

நிறுவனத்லத நடத்தி வருகிவைன். நீங்களும் இங்குள்ை வாய்ப்லப சாியாக 

பயன்படுத்தி பகாள்ை வவண்டும். அலனத்து பசயல்கைிலும் உங்கலை முழுலமயாக 

ஈடுபடுத்தி பகாள்ை வவண்டும். 

 

கிாிஜா – முன்னாள் மாணவி – B.Tech IT 

உங்கலைப் பற்ைிய தகவல்கலை முன்னாள் மாணவர்கைிலடவய பகிர்ந்து 

பகாள்ளுங்கள். அப்வபாது தான் உங்களுலடய வவலை வாய்ப்பிற்கு அது உதவியாக 

இருக்கும். அது மட்டுமல்ைாமல் வவறு சிை உதவிகளும் அதன் மூைமாக கிலடக்கும். 

பத்தாம் வகுப்பில் நான் மாவட்ட அைவில் முதல் மதிப்பபண் பபற்ைிருந்வதன். 

ஆலகயால் எனது பள்ைி வமல்படிப்பிலன இைவசமாக பயின்வைன். அதன்பின் 

கல்லூாி படிக்க வசதி இல்லை. அப்வபாது என் அப்பா என்னுடன் இல்லை. அந்த 

சமயத்தில் தான் எனக்கு புதிய தலைமுலை அைக்கட்டலை உதவி பசய்தது. நான் 

படித்து முடித்து ஒரு தனியார் நிறுவனத்தில் தற்பபாழுது வவலை பார்க்கிவைன். 

எனக்கு UPSC படிக்க வவண்டும் என்று ஆலச. அதற்காக இப்பபாழுது என்லன 

தயார்படுத்தி பகாண்டிருக்கிவைன். 
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இறுதியாண்டு மாணவர்களுக்கு நிலனவு பாிசு வழங்கிய பின்னர் வதசிய கீதத்துடன் 

விழா இனிவத நிலைவு பபற்ைது. இதில் புதிய தலைமுலை அைக்கட்டலையின் 

விழுதுகள் மாணவர்கள் சுமார் 40  வபர் மிகவும் மகிழ்ச்சியுடனும் உற்சாகத்துடனும் 

கைந்து பகாண்டனர். 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

நிகழ்ச்சியின் புலகப்படங்கள் 

 

       

 

     

 

        

 

         


