
பி.ஸ்.ஜி டெக் கல்லூரிின் ின்னணுலில் ற்றும் ட ொலயட ொெர்பில் 

துலமில் அக்டெொபர் 14, 2016ம்  ி ி நிலனலிற்க்கினி நொரொக அலந் து. 

இத்துலம ட ொெர்ந்து ொணலர்கலர துலமசொர் ட ொறில் நிறுலனங்கரில் பிற்சி 
ற்றும்  ிமன் டன்படுத்தும் நெலடிக்லககலர ஊக்கப்படுத் ி லருகிமது. 

 

இன்று கல்லூரி நிர்லொகமும் டநளனல் இன்ஸ்ட்ருடன்ட்ஸ்(ன்.) இந் ிொ 

பிலடலட் யிிடெட் நிறுலனமும் ஏர் புரிந்துணர்வு எப்பந் த் ில் 

லகடழுத் ிட்ெனர். ன். நிறுலனொனது உயகரலில்  ொனிங்கி டசொ லன 

உபகணங்கள் ற்றும் டய்நிகர் ொக்கல் டன்டபொருள் உற்பத் ிில் 

குமிப்பிெத் க்க பங்கரிப்லப டசய்துள்ர முன்னணி நிறுலனொகும். இந்  

புரிந்துணர்வு எப்பந் ம் ெொக்ெர் பி.லி.டொகன்ொம் , மு ல்லர், பி.ஸ்.ஜி டெக் 

ற்றும் ெொக்ெர் .ஜி.சந் ிடொகன் , துலண மு ல்லர், பி.ஸ்.ஜி டெக் 

முன்னிலயில் பி.ஸ்.ஜி நிறுலனங்கரின் நிர்லொக அமங்கொலயர் 

ஸ்ரீ.ல்.டகொபொயகிருஷ்ணன் அலர்கள் ற்றும்  ிரு.டசொலயக்குட்டி  னபொல், 

அகொடெிக் டடனஜர்,டநளனல் இன்ஸ்ட்ருடன்ட்ஸ் இந் ிொ பிலடலட் 

யிிடெட் லகடழுத் ிட்ெனர். டலும் டநளனல் இன்ஸ்ட்ருடன்ட்ஸ் சொர்பில் 

 ிரு.ிச்டசல் ஹ ொத், கல்லி இக்குநர்- டொப்பி த் ி கிறக்கு நொடுகள் 

இந் ிொ ற்றும் ஆப்பிரிக்கொ ற்றும்  ிரு. லிஸ்டலஸ்லன் டஜக ீசன், மூத்  

கல்லி ட ொறில்நுட்ப ஆடயொசகர் முன்னிலய லகித் னர். 

 

பி.ஸ்.ஜி டெக் கல்லூரி இந்  ன். க்ொபிக்கள் டிலசன் டசன்ெர் துலக்குல ின் 

மூயம் இரம் டபொமிில் ொணொக்கர்கரின் அமிலில்  ிமன் லரர்க்கும் 

லொக டசல்பெ லறிலலக டசய்துள்ரது. ெொக்ெர் பி.லி.டொகன்ொம் , 

மு ல்லர், பி.ஸ்.ஜி டெக்  லடலற்புல நிகழ்த் ினொர். ிரு ிடளல் ஹ ொத் -

கல்லி இக்குனர்,  னது உலில் பி.ஸ்.ஜி டெக் ற்றும் டநளனல் 

இன்ஸ்ட்ருடன்ட்ஸ்  இலெட லகடழுத் ிெப்பட்ெ இவ்டலொப்பந் த் ின் 

சிமப்புகலர டுத்து கூமினொர். இவ்டலொப்பந் த் ின் மூயம் பி.ஸ்.ஜி டெக் 

கல்லூரிமம் ன். நிறுலனமும்  ங்கள் கர அமிலிலன 

பரிொமிக்டகொள்ரமுடிமம் டலும் இது ொணலர்  ிமலன லரர்க்கவும் உ வும் 



னவும் கூமினொர். இந்  லத் ின் மூயம் பல்கலயக்கறக படிப்பு ற்றும் 

ட ொறில்துலம ட லலின் இலெடலரில குலமக்க இலும் ன்றுலத் ொர். 

டலும் இந்  லம் ட ொறில் முலனடலொருக்கொன  ிமன்கலர லரர்க்கவும் 

ட ொறில் ட ொெங்குவு ற்கொன உ லிகலரமம் புரிமம் ன கூமினொர். டலும் 

அலர் ன். நிறுலனத் ின் ட ொறில் ற்றும் சமூகத் ின் ீ ொன பங்கரிப்பிலன 

லயிமறுத் ினொர். அலர் ொணொக்கர்கலர ன். லத்ல  பன்படுத் ி 
பல்டலறு ஆய்வுகலர நெத் ி டபொமிில் கல்லில கற்பட ொடு 

ட்டுல்யொல் டசல்படுத் வும் கூமினொர். ின்னணுலில் ற்றும் 

ட ொலயட ொெர்பில் துலமின்  லயலொன ெொக்ெர் இ.யர் இந்  லத் ின் 

சிமப்பில்புகலர டலும் துலமின் சொர்பில் நலெடபறும் 

முன்டனடுப்புகலரமம் டுத்துலத் ொர். டலும் அலர் இம்லம் கல்லி 
ற்றும் ஆொய்ச்சிில் புது கண்டுபிடிப்புகலரமம் ஆொய்ச்சிலமம்  நிகழ்த்தும் 

கரொக டசல்ப்படும் ன கூமினொர். இம்லத் ின்  கற்மல் அனுபலங்கலர 

டகொண்டு சுகொ ொ, பொதுகொப்பு ற்றும் ற்ம பல்டலறு துலமகரியொன அமிலில் 

உபகணங்கலர  ிகுந்   ிமடனொடும் அட  டநத் ில் டலகொகவும் உருலொக்க 

முடிமம் னக்கூமினொர். இம்லத் ின் மூயம் பின்லரும் கொயங்கரில் 

ொணலர்கலக்கு உணர்கருலி இலணப்பு ற்றும் ட ொறிற்சொலய  ொனிங்கல் 

பிற்சி அரிக்க ற்பொடு டசய்ப்படும் னக்கூமினொர். 

இந்  புரிந்துணர்வு எப்பந்  நிகழ்வு கல்லூரிின் துலண மு ல்லர், 

ெொக்ெர்.ஜி.சந் ிடொகன் நன்மி நலிற இனிட  முடிவுற்மது. பின்னர் பி  

லிருந் ினர் லிரக்டகற்மி லத் ிலன துலக்கிலலத் ொர். ின்னணுலில் 

ற்றும் ட ொலயட ொெர்பில் துலம ொணலர்கள்  ொங்கள் ன். உபகணங்கள் 

டகொண்டு உருலொக்கி பல்டலறு  ிட்ெப்பணிகலர கொட்சிப்படுத் ி டசல் 

லிரக்கமும் டசய்துக்கொட்டினர். சிமந்   ிட்ெபணிகலக்கு பரிசுகள் 

லறங்கப்பட்ென.  இந்  நிகழ்வு லரொகத் ில் பய புதுலொன கண்டுபிடிப்புகரின் 

ட ொெக்கத்ல  குமிக்கும் நிகழ்லொக அலந் து. 


