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செப்டம் பர ் 8 ஆம் தேதி ெனிக்கிழமம திருெ ்சிராப்பள் ளி தேசிய சோழில் நுட்ப்பக்கழகே்தில்
நமடசபற் ற முன்னாள் மாணவர ் ெங் க சபாதுக்குழுக் கூட்டே்தில் மவக்கப்பட்ட தீர ்மானங் களும்
இனி வரும் புதிய திட்டங் களும் .
REC / NIT திருெ ்சி முன்னாள் மாணவர ் ெங் கம் (RECAL) ெனிக்கிழமமயன்று ஆண
் டு சபாதுக்குழுக்
கூட்டே்மே நடே்தியது. RECAL ெங் க ேமலவர ், எம் . கிருஷ்ண ொய் , கூட்டே்மே வரதவற் றார ். REC / NIT
திருெ ்சி முன்னாள் மாணவர ் ெங் கம் மற்றும் RECAL அறக்கட்டமள நடவடிக்மககள் பற் றி
விவாதிக்கப்பட்டது. தமலும் கிருஷ்ண ொய் , வளாகே்தில் உள் ள RECAL நடுநிமலப்பள் ளி
நிர ்மாணிப்பேற் காக ரூ. 65 லட்ெம் . மாணவர ்களின் நலனுக்காக (இன்டர ்சநட் ஆஃப் திங் ஸ்) தலப்
மற்றும் SCIEnT (ஸ்டுசடன்ட் சென்டர ் பார ் இன்தனாதவஷன் இன் இன்ஜினியரிங் அண
் ட் சடக்னாலஜி)
ஆய் வகம் முன்னாள் மாணவர ் ெங் கே்ோல் அமமக்கப்பட்டது என்று குறிப்பிட்டார ். RECAL
அறக்கட்டமளயின் மூலம் 69 மாணவர ்களுக்கு கல் வி உேவிே் சோமகயாக கடந்ே கல் வியாண
் டில்
ரூபாய் 17.96 லட்ெம் வழங் கப்பட்டது என்றும் எடுே்துமரே்ோர ்.

புமகப்படம் : REC / NIT Trichy முன்னாள் மாணவர ்கள் ெங் க கூட்டே்தில் பங் குசபற் ற முன்னாள் மாணவர ்கள்

திரு. எம் . மணிகண
் டன், RECAL ெங் க செயலாளர ் 2017-18 க்கான நடவடிக்மக அறிக்மக வழங் கினார ்.
சிறப்பம் ெங் கள் :
சென்மன, சபங் களூர ், திருெ ்சி, அசமரிக்கா (கிழக்கு கடற் கமர மற்றும் விரிகுடா பகுதி), சடல் லி,
ஆகிய இடங் களில் RECAL ெங் க குழுமங் கள் 2017-18 இல் ேங் கள் ெந்திப்பு நடே்தினர.் மும் மப, செய் ப்பூர ்,
புதன, அகமோபாே், சகாெ ்சி, மைேராபாே், ஐக்கிய அரபு எமிதரட்ஸ் மற்றும் சிங் கப்பூர ்
ஆகியவற் றில் புதிய RECAL குழுமங் கள் உருவாக்கம் / புதுப்பிே்ேல் சோடங் கப்பட்டது.
தம 25 ஆம் தேதி பிரேம விருந்தினராக, REC Trichy இன் 1981 ஆம் ஆண
் டு முன்னாள் மாணவர ் தபராசிரியர ்
எஸ்.தக.ரதமஷ் NIT Trichy இன் IEEE மாணவர ் கிமளயின் துவக்க விழாமவ அமமே்ோர ். அவர ் EPICS PURDUE
USA, IEEE ொர ்பில் ஒரு ஒப்பந்ேே்தில் மகசயழுே்திட்டார ்.
ெூமல 13 ஆம் தேதி, 1980 ஆம் ஆண
் டு முன்னாள் மாணவர ்களால் , சூரிய பாதுகாப்பு ஆமல (10 KW)
கல் லூரிக்கு நன்சகாமட வழங் கப்பட்டது.
ெூமல 28 ஆம் தேதி நமடசபற் ற 2018 ஆம் ஆண
் டு பட்டமளிப்பு நிகழ் வில்
7 ேனிே்துவமான
முன்னாள் மாணவர ் விருதுகளும் 1 இளம் ொேமனயாளர ் விருதும் வழங் கப்பட்டன.
சுவாமி நிர ்மலானந்ோ (YNS பாஸ்கர ் பாபு, 1993 ஆம் ஆண
் டு முன்னாள் மாணவர ் MME) 2018 ஆம் ஆண
் டு
ஆகஸ்ட் மாேம் 9 ஆம் தேதி வளாகே்திற் கு விெயம் செய் ோர ். "ஆர ்ட் ஆஃப் லிவிங் " என்ற ேமலப்பில்
முேல் ஆண
் டு மாணவர ்களுக்கு அவர ் ஒரு கருே்ேரங் மக மகயாண
் டார ்.
FESTEMBER, NITTFEST & PRAGYAN தபான்ற நிறுவன நிகழ் வுகளுக்கு சிறந்ே அணி தகாப்மபகமள ஒவ் சவாரு
ஆண
் டும் முன்னாள் மாணவர ் ெங் கம் வழங் கி வருகின்றது. 2018 ஆம் ஆண
் டு ஏப்ரல் 17 ஆம் தேதி

நமட சபற் ற இன்ஸ்ட்டியூட் தடவின் தபாது, 50 சவள் ளி பேக்கங் கள் மற்றும் ஒரு ஒட்டுசமாே்ே சிறந்ே
மாணவர ் விருமே வழங் கியது.
RECAL செயற் குழுக்கான 2018-2020 தேர ்ேல் நடே்ேப்பட்டது , பின்வரும் முன்னாள் மாணவர ்கள்
தேர ்ந்சேடுக்கப்பட்டனர:்
திரு எம் . கிருஷ்ண ொய் , 1990 ECE, ேமலவர ்
திரு M. மணிகண
் டன், 2008 MBA, செயலாளர ்
டாக்டர ் பார ்ே்திபான், 2000 MTech Industrial Engineering, சபாருளாளர ்
திரு பி. என். சுப்பிரமணியன், 1977 Mech, துமணே் ேமலவர ்
திரு சி. தெ. தகாெலராமன், 1996 Architecture, துமணே் ேமலவர ்
திருமதி பே்மப்பிரியா, 2015 MTech CSE, கூட்டு செயலாளர ்
டாக்டர ் எஸ். செய நிர ்மலா, 2017 Ph.D CSE, கூட்டு செயலாளர ்
கூட்டே்தில் முடிவுசெய் யப்பட்ட குறிப்பிடே்ேக்க தீர ்மானங் கள் :

வீடிதயா கான்பரன்சிங் மூலமாக ஆண
் டு சபாதுக்குழு கூட்டே்தில் முன்னாள் மாணவர ்கள்
கலந்துசகாண
் டு, ேங் கள் வாக்குகமள மின்னணு முமறயில் தபாடலாம் .


ஐக்கிய அசமரிக்காவில் முன்னாள் மாணவர ் ெங் க நடவடிக்மககமள நிர ்வகிக்கும் மற்றும்
RECAL அறக்கட்டமளயின் பல் தவறு நடவடிக்மககளுக்கு நிதி திரட்டுவேற் காக USA இல் ஒரு
ேன்னார ்வ சோண
் டு நிறுவனம் அமமப்மப உருவாக்குேல் .



2020 ஆம் ஆண
் டு ெனவரி 4 ஆம் தேதி சென்மனயில் என்.ஐ.டி., திருெ ்சியின் உலகளாவிய
முன்னாள் மாணவர ் கூட்டம் (GAM) நமடசபறவுள் ளது . இதில் உலகம் முழுவதிலுமிருந்து 1000
முன்னாள் மாணவர ்கள் கலந்து சகாண
் டு சோழில் முமனதவார ் தமம் பாடு, சோடக்க
நிமலகள் மற்றும் முன்னாள் மாணவர ்களின் கல் வி, சோழில் முமனதவார ் மற்றும்
சபருநிறுவன பங் களிப்புகமள பாராட்டுேல் .



2017-18 க்கான வரவு செலவு கணக்கு ெரிபார ்க்கப்பட்டு 2018-19 ஆம் ஆண
் டிற் கான பட்செட்
அங் கீகரிக்கப்பட்டது

தேசிய சோழில் நுட்பக்கழகம் திருெ ்சியின் இயக்குனர ் புதிோக தேர ்சேடுக்கப்பட்ட முன்னாள் மாணவர ் ெங் க நிர ்வாகிகள்
மற்றும் சபாது குழு மே்தியில் உமரயாற் றியதபாது

டாக்டர ். மினி ஷாஜி ோமஸ், என்.ஐ.டி. திருெ ்சியின் இயக்குநர ், ஆண
் டு சபாதுக்குழு கூட்டே்தில்
உமரயாற் றி உலசகங் கிலும் அதிகமான முன்னாள் மாணவர ் அமமப்பு உருவாக்க தகாரிக்மக
விடுே்து, AIIC (அலுமினி இன்சிட்டுட்தட இன்டராக்டடி
் வ் செல் ) பற் றி விரிவாகப் தபசினார ். டாக்டர ்.
மினி ோமஸ் கூறுமகயில் "NIT திருெ ்சி, அேன் முன்னாள் மாணவர ்களிமடதய முன்னணி
பிரம் மாண
் டங் கமளக் சகாண
் டிருப்பேற் கு மிகவும் அதிர ்ஷ்டம் சகாண
் டது, கல் லூரிக்கு
திரும் புவேற் கு அவர ்களது விருப்பே்மே பயன்படுே்ே மிகவும் ஆர ்வமாக உள் ளது" என்றார ். தகரள
நிவாரண முயற் சிகளுக்கு மாணவர ்கள் வழங் கிய ஆேரமவப் பற் றி டாக்டர ். மினி ோமஸ்
குறிப்பிட்டுள் ளார ். தகரளாவுக்கு மின்ொரம் வழங் குவேற் காக 500 மின்வழங் கல் பலமக
அனுப்பியேன் மூலம் பல வீடுகளும் மின்ொரம் மற்றும் மின் கூறுகமள இழந்ேவர ்களுக்கு
உேவிபுரிந்ேமே எடுே்துமரே்ோர ். தகரள நிவாரண முயற் சிகளுக்கு கூடுேல் நிதிகமள
சபருக்குவேன் மூலம் தகரள நிவாரணப் பணிகளுக்கு ஆேரவளிக்குமாறு தகாரிக்மக
விடுே்துள் ளார ்.

புமகப்படம் :

RECAL அறக்கட்டமள நிர ்வாகிகள்

RECAL அறக்கட்டமளயின் நிருவாகிகள் ரூ. 1 லட்ெம் வழங் கி தகரளா சவள் ளே்தில்
பாதிக்கப்பட்டவர ்களுக்கு மின்ொர விநிதயாகப் பலமககள் வழங் குவேற் கு முன்வந்ேனர.் தகரள
நிவாரண முயற் சிகளுக்கு கூடுேலான நிதிமய திரட்டவும் உறுதி அளிே்ேனர ்
ஆண
் டு சபாதுக்குழு கூட்டம் எம் . மணிகண
் டன் நன்றி சேரிவிே்ேதோடு முடிவுக்கு வந்ேது.
மேலுே் தகவல் களுக்கு:

Mr.M. Krishna Sai, RECAL President, Mobile: +91-99400-12123, Email: mksai2000@gmail.com
RECAL Secretariat, Admin Block, NIT Campus, Thuvakudi, Trichy - 620 015, recalmanager@alumni.nitt.edu
URL: www.nittrichyalumni.org

