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“ஆபம் - இந்துயின் ஆயணக்கஞ்சினம்” 
வயினீடு 

நூக ழறுயம், னளழ்ப்ளணம் இந்துக் கல்லூரி ழமன 
நளணயர் ெங்கக் சகளழும்புக் கழழ, னளழ் இந்து இழஞர் 
யட் ம் ஆகழன ழறுயங்கள் இழணந்து னளழ்ப்ளணம் இந்துக் 
கல்லூரினளல் சயினி ப்ட்  சயினடீுகழ 
ண்ணிநப்டுத்தழபள். இயற்றுள், 1933 இல் சயினி ப்ட்  
“By law of the Hindu College 1933” ன் சயினடீு பதல் 2013 இல் 
சயினள “னளழ் இந்துக் கல்லூரினின் ெழயஞளழயபயர் 
டகளயில் கு பழுக்கு யிமள நர்” யழப 135 சயினடீுகலம் 
“யபவு”, “இந்து யிஞ்ஞளி”, “கழனபெழ”, “நிதன்”, “இந்து 
இழஞன்”, டளன் ல்டயறு இதழ்கலம் உள் ங்கும்.  

ண்ணிநப்டுத்தப்ட்  சயினடீுகள் இறுயட் ளக “ஆபம் - 
இந்துயின் ஆயணக்கஞ்ெழனம்” ன் சனரில் - ஓர் உள் க்க 
ழகநூலு ன் - 2013 ஒக்ட ளர் நளதம் 14 ஆம் தழகதழ சகளழும்பு 4 
ெபஸ்யதழ நண் த்தழல்  ளத்தப்ட்  னளழ்ப்ளணம் இந்துக் 
கல்லூரினின் ழமனநளணயர்ெங்க ழகழ்யின்டளது 
சயினி ப்ட் .  

 

நூக ழறுயத்தழன் “ழறுயங்கழ ஆயணப்டுத்தல்” 
ழகழ்ச்ெழத் தழட் த்தழன் இழணப்ளர் தழபே. ெழயதளஸ் உநளதபன் 
அயர்கள் ழகழ்யிழ ஆபம்ித்து ழயத்தளர். இந்ழகழ்யில் 
ட ஸ்யபளனள இழெ  க் கல்லூரி நளணயர்கிது 
கழ ழகழ்வுகலம் னளழ்ப்ளணம் இந்துக் கல்லூரி 
நளணயர்கிது யியளத நன்பம் இ ம்சற்.  

 

இவ் ஆயணப்டுத்தலும் சயினடீும் பது யபடயற்ிழபம் 

ெபக ஆர்யர்கின் ஆக்கபூர்யநள யிநர்ெத்ழதபம் சற்றுக் 

சகளடுத்துள்து. 

இத்தழட் த்தழல் இழணந்து தநது ழுத்தளயணங்கழ 

ண்ணிநப்டுத்தச் ெழ ள ெளழகள் ஆர்யத்து ன் பன் 

யந்தழபேக்கழன். பதற்கட் நளக 20 ள ெளழகின் ஒப்புதல்கள் 
சப்ட்டு, ண்ணிநப்டுத்தும் செனற்ளடு பன்சடுக்கப்ட்டு 

யபேகழன்து. 

 

 
ஒன்தாயது ஆண்டு ிறவுயிமாவும் கற 

ிகழ்ச்சிகளும் 

நூக ழறுயத்தழன் ஒன்தளயது ஆண்டு ழழவுயிமளழயபம் 
கழ ழகழ்ச்ெழகழபம் 2014 ஆம் ஆண்டு ஜயரி நளதம் 4 
ஆம் தழகதழ, சகளழும்பு இபளநகழபேஷ்ண நழரன் நண் த்தழல் 
நளழ 4.00 நணி பதல் இபவு 8.00 நணி யழப 
சயகுயிநரிழெனளக  ளத்துயதற்கு உத்டதெழக்கப்ட்டுள்து.  

 

இந்ழகழ்யின் ெழப்ம்ெநளக, நூக ழறுயத்தழன் 2013ஆம் 
ஆண்டிற்கள ஆண்டுநர், தநழழ் ஆயண நளளடு 2013 இல் 
யளெழக்கப்ட்  ஆய்வுக்கட்டுழபக ங்கழன டகளழய ன் 
சயினி ப்டும். தநழழ் ஆயண நளளடு 2013 ஆது தநழமழல் 
 ளத்தப்ட்  பதளயது ஆயணப்டுத்தல் நளளடு ன் 
சபேழநழனப் சற்ழபேக்கழன்து.  நூக ழறுய 
நர்க்குழுயிளல் நழகவும் ெழப்பு யடியழநக்கப்ட்டுள் 
இக்டகளழயனளது உசகங்கழலுநழபேந்தும் இம்நளளட்டில் 
ங்குற்ழ தநது ஆய்வுகழ ட்டுஅபங்குகில்  ெநர்ப்ித்த 48 
ஆய்யளர்கிதும் ஆய்வுக்கட்டுழபகழ, இவ் 
அபங்குகலக்குத் தழழநதளங்கழன டபளெழரினர்கின் 
யமழகளட் லு ன் சதளகுக்கப்ட் தளக இபேக்கழன்து.   

இந்ழகழ்யின் நற்றுசநளபே ெழப்ம்ெநளக ள்ிக்கூ ம் 
ழகழ்ச்ெழத்தழட் த்தழன் “சநய்ழகர் ள்ிக்கூ ம்” (Virtual School) 
அங்குபளர்ப்ண ழகழ்வும் “படில்” (Moodle) சதள க்க சயினடீும் 
ழ சறும்.  

ெழப்புக் கழழகழ்ச்ெழகளக அவுஸ்தழடபழன ழபேத்தக்டரத்பள 
 ப்ள்ி நளணயர்கின் “சதன்துபேய ெங்ழக” னும் 
 ழகழ்வும், டபளெழரினர் ெழன்ழனள சநகுபே அயர்கின் 
சழனளள்ழகனில் நட் க்கப்பு அபங்கஆய்வுகூ  
நளணயர்கின் “இபளயடணென்” ய டநளடி ள கபம் 
டநழ டனற்ப் வுள். இந் ழகழ்வுகின் ழழயில், கழ 
ழகழ்வுகில் ங்குற்ழன கழஞர்கழக் சகௌபயிக்கும் 
ழகழ்ச்ெழபம், சழனளர்கழ சகௌபயிக்கும் ழகழ்ச்ெழபம் 
ழ சறும். 
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ஊடகயினார் சந்திப்பு - வகாழும்பு 

நூக ழறுயத்தழன் ஒன்தளயதுஆண்டு ழழழய பன்ிட்டு 
“ளம் க ந்து யந்த ளழத நற்றும் ணிகள்” ற்ழபம் 
ஒன்தளயதுஆண்டு ழழவு யிமளவும் கழ ழகழ்வு ற்ழபம் 
ஊ கயினளர்கலக்கு யிக்கநிக்கும் ழகழ்வு டிெம்ர் 
நளதம் 20 ஆம் தழகதழ 2013 அன்று நளழ 6.00 நணிக்கு 
சென்ழ உணயக டகட்டளர்கூ த்தழல் ழ சற்து.  
 

 
 

நூக ழறுயம் தது ரிணளந யர்ச்ெழனில் நக்கல ள 
சதள ர்ழ யலுப்டுத்தவும் ெபகங்கினுழ ன ங்கிப்ழ 
ஊக்குயிக்கவும் இவ் ஊ கயினளர் நளளடு 
ஒழுங்குடுத்தப்ட்டிபேந்தது. இதன்டளது, நூக ழறுயம் 
ற்ழன அழபகத்து ன், ள்ிக்கூ ம், தநழமர் சதளமழல்நுட் 
கபேயிகள் (3- T- Laboratory), பஸ்ழம் ஆயணகம், நழனக 
ஆயணகம், சண்கள் ஆயணகம், தழத் ஆயணகம், ழறுய 
ஆயணப்டுத்தல் ழகழ்ச்ெழத்தழட் த்தழன் ஊ ள ள ெளழ 
ஆயணப்டுத்தல், தநழழ் ஆயண நளளடு 2013 டளன் 
ழகழ்ச்ெழத்தழட் ங்கள் நற்றும் நூக ழறுயத்தழன் யமழகளட் ல் 
யழபபு (Road map- 2020) ன் உள் ங்களக  யி னங்கள் 
ஊ கயினளர்கல ன் கழபப்ட் து.  
 

 

ஊ கயினளர்கின் டகள்யிகலக்கு தழல்கள் 
அிக்கப்ட் து ன் நக்கள்நனப்டுத்தல் ெளர்ந்த அயர்களது 
ஆடளெழகலம் உள்யளங்கப்ட் . நூக ழறுயத்தழது 
ணிகள் இங்ழகனின் தநழழ்டசும் ெபகங்கலக்கு இன்ழன 
களகட் த்தழல் நழகவும் பக்கழனநளதும் இன்ழனழநனளததும் 
ன்று ழகழ்யில் கந்துசகளண்  ஊ கயினளர்கள் 
கபேத்துழபத்தழபேந்தளர்கள். 

இவ் ஊ கயினளர் ெந்தழப்ில் நூக ழறுய 
இனக்குர்கலல் ஒபேயபள தழபே. டெபன் ெழயளந்தபர்த்தழ, 
பதன்ழந ழகழ்ச்ெழத்தழட்  அலுயர் தழபே ெண்பகப்ிரினன் 
ெண்பகம், தன்ளர்ய சதளண் ர்கின் இழணப்ளர் தழபே. 
நபெபன் ெழயளதன், சதள ர்ள ல் அதழகளரி செல்யி. ஜி 
அபேந்தயபட்ணம், நூக ழறுயத்தழன் தன்ளர்ய குழுக்கின் 
இழணப்ளர்கள் நற்றும் தன்ளர்யர்கள் கந்து 
சகளண் ர். ெந்தழப்ின் ழழயில் ஊ க அழக்ழக ஒன்றும் 
நூக ழறுயத்தளல் சயினி ப்ட் து. இவ்யழக்ழகழன 
நூக ழறுயத்தழன் யழத்தத்தழல் ளர்ழயனி  படிபம்.  

ிறுயநாக்கல் நற்றும் முகாறநத்துய 

அியிருத்திச் வசனநர்வுகள் 

தன்ளர்யத் சதளண் ர்கின் அப்ரின அர்ப்ணிப்ளலும் 
டெழயனிளலும் இனங்கழயபேம் நூக ழறுயம் தற்டளழதன 
டதழயக்டகற் ழறுயநளக்கல் நற்றும் பகளழநத்துய 
அியிபேத்தழ ெளர்ந்த சதள ர்ச்ெழனள செனநர்வுகழ 
செப்சபம்ர், ஒக்டபளர் நளதங்கில் ழறுய 
தன்ளர்யர்கலக்கும் ஊமழனர்கலக்கும் பன்சடுத்தது. 

 

இச்செனநர்யளது சதள ர்ச்ெழனளக இபண்டுநளதங்கலக்கு 
யளபம் ஒபேபழ தழபேத்தநளகத் தழட் நழ ப்ட்டு தழபே. 
ெண்பகப்ிரினன் ெண்பகம் அயர்கின் சழனளள்ழகனில் 
டநற்சகளள்ப்ட் து. டநற்டி யயளர் 10 ஆண்டுகலக்கு 
டநளக அபெ ெளர்ற் ழறுயங்கள் உள்ிட்  
ழறுயங்கின் ல்டயறு ழகழ்ச்ெழத்தழட் ங்கில் பக்கழன 
சளறுப்புக்கழ யகழத்தது ன் இவ்யளள செனநர்வுகழ 
 ளத்தழன அனுயநழக்கயபேநளயளர். இத்சதள ர் 
செனநர்வுகின் ஊ ளக நூக ழறுயச் செனற்ளடுகழ 
யிழத்தழளக்குயது நட்டுநன்ழ இகுடுத்தல் ெளர்ந்த 
ல்டயறு உத்தழகலம் ஆபளனப்ட்டு ஒழுங்குடுத்தப்ட்டு 
ஆயணநளக்கப்ட் து. செனநர்யின் இறுதழனில் நூக 
ழறுயத்தழன் நித நற்றும் ழன யங்கள் 
ஒழுங்கழநக்கப்ட் து ன் அடுத்த கட் ம் டளக்கழன கர்வுகள் 
பன்சடுக்கப்ட்டுள்ழநபம் குழப்ி த்தக்கது. 

நூக ிறுய வயறத்திட்ட அகு ஆபம் 

முன்வடுப்புகள் - நட்டக்கப்பு 

 
நூக ழறுயத்தழன் ல்டயறு ழகழ்ச்ெழத் தழட் ங்கழ 

ஒழுங்குடுத்துபகநளக நட் க்கப்பு நூக ழறுய 
தன்ளர்யர்கல ன் ெந்தழப்பு ஒன்று 2013 ஆம் ஆண்டு 
டிசெம்ர் நளதம் 12 ஆம் தழகதழ நட் க்கப்பு அபங்க ஆய்வு 
கூ த்தழல் களழ 10நணிக்கு ழ சற்து. நூக 
ழறுயத்தழன் ண்ணிநப்டுத்தல் அகழழ ஆபம்ிப்தற்கள  
கர்ழய ழநனப்டுத்தழபம், இபளயடணென் ய டநளடி ள கம் 
நீலபேயளக்கம் நற்றும் நூக ழறுயத்தழன் இதப 
செனற்ழட் ங்கழ கழமக்கழல் யிரிவுடுத்தல் சதள ர்ளகவும் 
இச்ெந்தழப்ில் ஆபளனப்ட் து. இச்ெந்தழப்ின்டளது நூக 
ழறுயம் ெளர்ில் நூக ழறுய பதன்ழந ழகழ்ச்ெழத்தழட்  
அலுயர் தழபே..ெண்பகப்ிரினன் ெண்பகம், ள்ிக்கூ ம் 
ழகழ்ச்ெழத் தழட்  இழணப்ளர் தழபே. லரிரளந் தழபயினளதன் 
நற்றும் நூக ழறுய தன்ளர்யர்கள தழபே. 
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ெக்தழனழங்கம் தங்கடயல், செல்யி. ந.ிபெளந்தழ ஆகழடனளர் 
கந்து சகளண் ர். 
 
புத்தக வயினீட்டு யிமாயிவவன 

எண்ணிநப்டுத்த அனுநதி- வார்வய 

தழபே. டகளயிலூர் செல்யபளஜன் அயர்கள் நூக ழறுயத்தழற்கு 
தது “இல்ளது டள இன்ங்கள்” நூழழ ஆயணப்டுத்தும் 
அனுநதழனிழ தநது புத்தக சயினடீ்டு யிமளயிடடன 
யமங்கழ ழயத்தளர். இந் ழகழ்யில் தது புத்தகப்ிபதழ 
ஒன்ழழபம் டளர்டய நூக ழறுய இழணப்ளர்  
தழபேநதழ தர்ரழி இஞ்செமழனி ம் ழகனித்தளர்.  
 

 

டளர்டய தநழமர் ஒன்ழனத்தழளல் ற்ளடு செய்னப்ட்  
இந்ழகழ்யிழ கயிஞர் இயளழ யிடஜந்தழபன் நற்றும் ெண். 
டபந்தழபன் ஆகழடனளர் சழப்டுத்தழர். டநலும், இந்ழகழ்யில் 
நூக ழறுயம் ெளர்ில் தழபே. ெஞ்ெனன் செல்யநளணிக்கம் 
கந்து சகளண்டு உழபனளற்ழளர் ;. 

 

ல்லூடக ஆயணக்காப்கத்றத 
முன்வடுத்தல் வதாடர்ா கந்துறபனாடல் 

நூக ழறுயத்தழன் யமழகளட்டுயழபின் (Road map 2020) 
பக்கழன அம்ெநள ல்லூ க ஆயணக்களப்கம் சதள ர்ள 
கந்துழபனள ல் ஒன்று தழபே. ஞளதளஸ் களெழளதபே ன் 
ழ சற்றுள்து. 

. 

 

ல்லூ க ஆயணக்களப்கம் ஒழுங்கழநக்கப்  டயண்டின 
பழழந ற்ழபம் “இபளயடணென்” ய டநளடி ள க 
யபளறும் நீலபேயளக்கபம் ெளர்ந்த ஆயணப்டுத்தல் 
சதள ர்ளகவும் ழ சற் இக்கந்துழபனள ழல் செனற்ழட்  
தன்ளர்ய இழணப்ளர் தழபே. சகதநன் ெழயகுநளபன், நூக 
இனக்குர்கில் ஒபேயபள டெபன் ெழயளந்தபர்த்தழ, நூக 
ழறுயத்தழன் தன்ளர்யர்கள தழயளதபன் சஜகளதன், 
அனுடலநன் அன்ழங்கம் ஆகழடனளர் ங்டகற்ர். 

 

க.வா.த. சாதபண தப நாணயர்களுக்கா  

கருத்தபங்குகள் 

ஊயள சயல்ஸ்ற ல்கழக்கமத் தநழழ்நளணயர்கள் கணித 
யிஞ்ஞள ள ங்கில் இயெக்கபேத்தபங்குகழ க.சள.த. (ெள/ 
த) ரீட்ழெக்குத் டதளற்றும் ய க்கு கழமக்கு நற்றும் நத்தழன 
நளகளண நளணயர்கலக்களக ற்ளடுசெய்தழபேந்தர். இத்தழட் ம் 
நூக ழறுயத்தழன் “ள்ிக்கூ ம்” ழகழ்ச்ெழத் தழட் த்தழன் 
அனுெபழணப ன் பன்சடுக்கப்ட் து. 

 

ஒக்ட ளர் 10-19, 25-27, 30 நற்றும் யம்ர் 01 ஆம் தழகதழகில் 
ய க்கு கழமக்கு நற்றும் நத்தழன நளகளணங்கில் சதள ர்ச்ெழனளக 
ழ சற் ரீட்ழெக்கபேத்தபங்குகில் சுநளர் 3,600 இற்கும் 
அதழகநள நளணயர்கள் னழ ந்தர்.. 

 

 

ஊயா வயல்ஸ்ஸ ல்கறக்கமக தநிழ் 

நாணயர்களுடாதும் னாழ்ப்ாணத்தில் 
இருந்து ல்கறக்கமகங்களுக்கு வதரியா 
நாணயர்களுடாதுநா கந்துறபனாடல் 

நூக ழறுயம் ஊயள சயல்ஸ்ற ல்கழக்கமக தநழழ் 
நளணயர்கள் நற்றும் னளழ்ப்ளணத்தழல் இபேந்து இங்ழக 
ல்கழக்கமகங்கலக்கு தகுதழ சற்யர்கலக்கழழ னிள 
கந்துழபனள ல் ஒன்று 2013 டிசெம்ர் நளதம் 15ஆம் தழகதழ 
னளழ்ப்ளணம் கட் ப்ிபளனில் அழநந்தழபேக்கும் “ள்ிக்கூ ம்” 
அலுயகத்தழல் ழ சற்து.  
 

 
 
100 ள ெளழகழச் டெர்ந்த ின்தங்கழன நளணயர்கலக்களக 44 
ழழனங்கழ ழறுயி கணிதம் நற்றும் யிஞ்ஞளம் ஆகழன 
ள ங்கில் ரீட்ழெக்கள பன்டளடிக் கபேத்தபங்குகழ 
 ளத்தழனழநக்களக ஊயள சயல்ஸ்ற ல்கழக்கமகத்தழன் 
தநழழ் நளணயர்கலக்கு ன்ழ சதரியிக்கும் பகநளக இந் 
ழகழ்வு ற்ளடு செய்னப்ட் து. இந்ழகழ்யில் கந்துசகளண்  
ிபதழழதழகலம் இச்டெழயகிழ ளபளட்டினது ன்  
இவ்யளள  யடிக்ழககழ சதள ர்ந்தும் டநற்சகளண்டு 
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கற்ல் செனற்ளடுகழ ஊக்குயிக்குநளறும் 
டகட்டுக்சகளண் ர். 
 
இடதடளன்று னளழ்ப்ளணம் தழபேசல்டயழ பத்துதம்ி 
நகளயித்தழனளனத்தழல் கல்யி கற்கும், கல்யினில் ின்தங்கழன 
ழழனில் உள் நளணயர்கலக்கள ஒபேயபேக்கு ஒபேயர் – 
 

 
 

டபடிக்கண்களணிப்பு பநள சதள ப கல்யிகற்ல் 
செனற்ளட்ழ  யயளர்கின் டநற்ளர்ழயனின் கவழ் 
சயற்ழகபநளக  ளத்தழ படித்தழதசனளட்டி அழத 
செனற்டுத்தழன னளழ்ப்ளணத்தழல் இபேந்து 
ல்கழக்கமகங்கலக்கு சதரியள நளணயர்கல ள 
கந்துழபனள லும் ழ சற்து. இந்ழகழ்யில் 
அச்செனற்ழட் த்தழன் ெளதகங்கள், டெளதழகள் நற்றும் 
இழ பெறுகள் ற்ழ கந்துழபனள ப்ட் து ன் 
இச்செனற்ழட் த்தழழ டநலும் யிரியளக்குயது ெளர்ந்தும் 
ஆபளனப்ட் து. அத்து ன் சுனநளக பன்யந்து, தழட் நழட்டு 
நூக ழறுயத்தழன் ள்ிக்கூ ம் ழகழ்ச்ெழத்தழட் த்தழன் 
யமழகளட் லு னும் அனுெபழப னும் ெழப்ளக  ளத்தழ 
படித்தழநக்கு குழத்த தன்ளர்யர்கலக்கு ளபளட்டும் 
சதரியிக்கப்ட் து.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

ள்ிக்கூட ிகழ்ச்சித்திட்டத்திற்கா ிதி 
வசகரிப்பு 
 
“ள்ிக்கூ ம்” ழகழ்ச்ெழத்தழட் த்தழற்கள ழதழடெகரித்தல் ழகழ்வு 
2013 டிசெம்ர் நளதம் ழ சற்து.  
 
ண்ணிந நுட்ங்கழப் னன்டுத்தழ நளணயரின் கல்யிச் 
செனற்ளடுகழ யிழத்தழளக்கும் ல்டயறு 
செனற்ளடுகழ பன்சடுக்க, குழப்ளக படில் டளன் 
உள் க்க பகளழநத்துயத் சதளகுதழகழப் னன்டுத்தழ 
இங்ழகனின் தநழழ் டசும் நளணய ெபகத்தழன் கல்யிெளர் 
ன்ழநகழ அதழகரிக்கும் டளக்கு ன் இந் ழதழடெகரித்தல் 
ழகழ்வு ழ சற்து. 
 

 

 

 

 

டநதழக யிபங்கலக்கு: 

நூக ிறுயம் 

இ. 07, ெங்க ஒழுங்ழக (57 யது ஒழுங்ழக), 

(சகளழும்பு தநழழ் ெங்கம்) 

சயள்யத்ழத 

இங்ழக. 

சதள. ட. இ. 011 236 3261 

www.noolahamfoundation.org 
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