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Bay Area, San Francisco, USA Alumni Meet -  

NIT-T Director urges Alumni to invest Time, Talent & Treasure  

 

முன்னாள் மாணவர்கள் தங்கள் நேரம், திறமம, முதலீடு,  இவற்மற முதலீடாகக் ககாண்டுவரநவண்டும் 

நேஷனல் இன்ஸ்ட்டிட்யூட் ஆஃப் கடக்னாலஜி, திருச்சியின் மடரக்டர் வலியுறுத்தல் - 

ஸான்ஃப்ரான்ஸிஸ்நகா, யூ.எஸ்.ஏ - முன்னாள் மாணவர்கள் சந்திப்பு! 

மிகவும் வெற்றிகரமான அவமாிக்காெின் கிழக்குக்கரர முன்னாள் மாணெர்கள் சந்திப்புக்குப் பிறகு, 

நேஷனல் இன்ஸ்ட்டிட்யூட் ஆஃப் வெக்னாலஜி, திருச்சியின் ரெரக்ெர், ொக்ெர் மினி ஷாஜி தாமஸ், 

அவமாிக்காெின் நமற்குக் கரரயின் முக்கிய ேகரமான ஸான்ஃப்ரான்ஸிஸ்நகாெில் ஆகஸ்ட் 11, 2018 

அன்று நமற்குப் பகுதியின் முன்னாள் மாணெர்களின் மறு-கூெலுக்கு ெருரக தந்தார்.  

 

என்.ஐ,டி, திருச்சிரய (முன்பு மாேில வபாறியியல் கல்லூாி) உலக ெரரபெத்தில் ஒரு முக்கிய 

வதாழில்நுட்பக் கல்லூாிகளுள் ஒன்றாகச் வசய்யவும், அரத உலகாளாெிய ஒரு “பிராண்ட்” ஆகச் 

வசய்யநெண்டியதன் முக்கியத்துெத்ரதயும், அதில் அதனுரெய வெற்றிகரமான முன்னாள் 

மாணெர்களின் பங்கு மிகவும் உள்ளரதயும், ெலியுறுத்திப்நபசினார். 150க்கும் நமலான 1974-ம் 

ஆண்டுமுதல், 2017 ெரர இங்கு படித்த முன்னாள் மாணெர்கள், பல இெங்களிலிருந்து, இந்த மறு-

கூெலுக்கு ெந்திருந்தநத இதன் வெற்றிரய உறுதி வசய்தது.  

இந் ேிகழ்ச்சியின் ஒருங்கிரணப்பாளரான திரு.ராஜா ரங்கோதன் (1990 ெருெ மாணெர், 2016 ம் ெருெ 

புகழ்வபற்ற முன்னாள் மாணெர் ெிருரதப் வபற்றெர்), துெக்கத்திநலநய 1979ம் ெருெ மாணெரான 

ராஜன் ோராயணன் மரறரெ அறிவித்து, அெருரெய பங்களிப்ரபப் பற்றி ேிரனவுகூர்ந்து, ஒரு ேிமிெ 

வமௌன அஞ்சலிரய அனுஷ்டிக்கச் வசய்தபிறகு, ேிகழ்ச்சித் வதாெங்கியது. 



திரு கிருஷ்ணா சாய் என்.ஐ.டி, திருச்சியின் முன்னாள் மாணவர்கள் சங்கத் தரலெர், முன்னாள் 

மாணெர்கள் எப்படி தங்கள் கல்லூாியின் ஒருங்கிரணந்த அங்கவமன்பரதச் சுட்டிக்காட்டினார். 

அெர்களின் RECAL, எவ்ொறு கல்லூாி ெளாகத்திற்குள் ேரெவபறும் பல ஆக்கபூர்ெமான 

வசயல்பாடுகளில் மிகவும் முரனப்பாக ஈடுபட்டுள்ளது என்பரதயும், குறிப்பாக, 1990-ம் ெருெ 

மாணெர்களால் உருொக்கப்பட்ெ, SCIEnT (Student Center for Innovation in Technology), 1981-ம் வருட 

மாணவர்களால் உருவாக்கப்பட்ட IoT Lab (Internet of Things), கல்லூாி வளாகத்துக்குள்நளநய 

துவக்கப்பட்ட ேடுேிமலப் பள்ளி, தவிர 70க்கும் நமற்பட்ட மாணவர்களுக்கு ஊக்கத்கதாமக வழங்குதல் 

இவற்மறகயல்லாம் குறிப்பிட்டும் நபசினார். நமலும் அகமாிக்காவிலும், பலோடுகளிலும் இக்குழுமம் 

நமலும் விாிவமடவதற்குத் தன்னார்வத் கதாண்டர்கமளச் நசர்க்கநவண்டிய அவசியத்மதயும் 

நமலதிகமாகச் சுட்டிக்காட்டினார். பட்டம்கபற்று வரும் மாணவர்கள் தங்கமள கீழ்காணும் முன்னாள் 

மாணவர்களுக்கான இமணயதளத்தில் பதிவு கசய்துககாள்ளலாம். https://nittrichyalumni.org. 

முன்னாள் மாணவ/மாணவியர் திரு. ராம்குமார் வாசுநதவன் (1974), திரு. ாிச்சர்ட் நசகர் (1983), திருமதி 

தீபா பால்கி (1991) ஆகிநயார் தங்களுமடய எண்ணங்கமளயும், அனுபவங்கமளயும் 

பகிர்ந்துககாண்டநதாடு, முன்னாள் மாணவர்கள் தங்கமளச் கசதுக்கியக் கல்வி ேிறுவனத்திற்குத் 

திருப்பித் தரநவண்டிய பங்கீடுககளமவ என்று சிந்தமனமயத் தூண்டும் விதமாகவும் நபசினார்கள். 

 

திருமதி டாக்டர் மினி தாமஸ், என்.ஐ.டி ஒரு வலிமம மிக்க புதுக்கண்டுபிடிப்புகளின், ஆராய்ச்சிகளின் 

இருப்பிடமாக மாறுவதற்கான தன்னுமடய கனமவ, எதிர்காலம் நோக்கியப் பார்மவமயப் 

பகிர்ந்துககாண்டார். தங்கள் கல்லூாியின் பிராண்ட், ோட்டளவின் நதமவகளுக்காகவும், உலக அளவில் 

நபாட்டிக்காகவும் இருக்கநவண்டுகமன்றும் கூறினார். எாிக்ஸன் ேிறுவனத்தில் பணிபுாியும் 

இரணப்பில்லாத் வதாெர்பு வதாழில்நுட்பத்தின் ெித்தகர், திரு குமார் பாலசந்திரனுக்கு (1986) , 

புகழ்கபற்ற முன்னாள் மாணவர் விருமத வழங்கிச் சிறப்பிதார். 

 

https://nittrichyalumni.org/


நமலும், என்.ஐ.டி கல்லூாி கவன்றிருக்கக்கூடிய பல விருதுகள், பாராட்டுகள், ஆராய்ச்சிகள், ஆராய்ச்சி 

ேிதிகயாதுக்கீடுகள், கதாழில்ேிறுவனங்களுடனான கூட்டு முயற்சிகள் என்று பலவற்மறப் பற்றியும் 

கபருமமயுடன் நபசினார். நேரம், திறமம, முதலீடு என்ற மூவமகளிலும் முன்னாள் மாணவர்களின் 

பங்கீடு இருக்கநவண்டியமதயும்க் கூறினார். முன்னாள் மாணவர்களுடனான பாிவர்த்தமனகளுக்காகத் 

தனிேிர்வாகக் குழுவுடனான அமமப்கபான்மறத் (http://alumni.nitt.edu/) துவங்கியிருப்பமதயும் 

கூறினார்.  

 

இறுதியாக, முன்னாள் மாணவர்களின் கடுமுமழப்மபயும், அவர்கள் தங்களுமடய சந்ததியினமரயும் 

என்.ஐ.டிக்கு அனுப்பநவண்டும் என்றும் நவண்டுநகாள் விடுத்தார்.  

பல முன்னாள் மாணவர்களும் தங்களுமடய இனிய மற்றும் பலவிதமான ேிமனவுகமளப் 

பறிமாறிக்ககாண்டனர். தங்களுமடய கல்லூாி எத்தமனச் சவால்கமளச் சந்தித்து, இன்று ோடுதழுவிய 

என்.ஐ.டிக்களுள் முதன்மமயானதாக கடந்த மூன்றாண்டுகளாக இருக்கிறது என்றும் நபசி மகிழ்ந்தார்கள். 

தங்களுமடய முன்னாள் மாணவர் அமமப்மப வலிமமப் படுத்தவும், உறுதிநயற்றனர். ஆக, மறு-கூடல் 

சந்திப்பு ஒரு மலர்ச்சியான, மகிழ்வான சந்திப்பாக மட்டுமின்றி, பல புதிய திமசகமள நோக்கிப் 

பயணிக்கும் தீர்மானங்கநளாடு, உலகளாவிய பிராண்டாக என்.ஐ.டி திருச்சிமயச் கசலுத்தும் 

உறுதிநயாடு ேிமறவுற்றது! 

 

http://alumni.nitt.edu/

