COIMBATORE INSTITUTE OF TECHNOLOGY
(An Autonomous Institution Affiliated to Anna University)
Accredited by National Board of Accreditation council
Coimbatore-641014

STUDENTS’ UNION INAUGURATION REPORT

Every morning is a Fresh Beginning! But, 22nd June 2017 had an extra special Beginning.
Since, its the Inauguration Day of our Students’ Union. The goal of Students’ Union is to
boost up the hidden talents and spirits of the students through its numerous activities of
various clubs. And its of immense need to begin the year long process in a joyful way with
the guidance and blessings of the Noble Men.
The function was held under the leadership of the respected Principal Dr.V.Selladurai and
under the guidance of the Reputed dignitaries Dr.S.Shanmugam (Deen, Student Affairs),
Dr.M.Thirumarimurugan
(Deen,
Extracurricular
and
Inter
college
Activities),Dr.N.Nagaveni (Staff Advisor, Muthamizh Manram) along with Mr. V. Vishnu
Varthan (Secretary, Students’ Union). The Chief Guest of the special day was Mr.Bharathi
Krishnakumar, a Tamil Poet, a Director and a Writer.

Welcoming the Chief Guest:
The arrangements were made flawlessly for welcoming the chief guest.The Chief guest
arrived the campus by 10 am and was received with a warm welcome by the dignitaries and
was led to the auditorium by the valorous NCC troop parade. The members of various clubs
and their staff advicors also accompanied the chief guest.

Flag Hoisting:
A flag is more than just cloth and ink. It is a universally recognized symbol that stands for
liberty, and freedom. It is the history of our nation, and it's marked by the blood of those who
died defending it. Hence, its virtuous to salute to the sacrifice of the legends. Our beloved
chief guest was privileged in hoisting our National flag and expressed his due respect to our
Motherland.

Prayer Song:
Prayer of the righteous men is powerful and effective. And praising our
Mother Tamil is indeed the greatest of all powers. The well carved ethnic words of
Manonmaniam S. Pillai pithched to the high and low in a perfect rhythm sounds as sweet as
honey. And that’s Tamil Thaai Vaalthu sung by Ms. Sneha, Final year (Secreatary, Music
club).

Welcome Dance:
Dance is the hidden language of the
traditional adds extra beauty to it. Expressions, Melody,
combined in a classical way to greet and praise the lord
Students’ union. That’s the ethnic Classical Dance by Ms.
club).

soul of the body. And being
Rhythm and Dance, all these
for the new beginning of our
Renuka, Final year (Dramatix

Song by Music Club:
Next to the God, the noble art of Music is the greatest treasure in the world.
Music purifies the soul and soothens the heart. Everything that words fail to explain are
expressed beautifully through music. The Final year members of Music club Mr. Govardhan
and Mr. Nandhagopan had completely filled the Auditorium with Joy and Confidence by
their fanta-fabulous performance.

Lamp Lighting:
“Give light and the darkness will disappear of by itself.” And accordingly
the Men of honour were cordially invited to the stage and were requested to lit the lamp
which was initiated by our Man of the day, Mr. Bharathi Krishnakumar. The light of Wisdom
shined brightly and uplifted the minds of the students.

Welcome Address:
“May we greet each other with a smile and speak kind words”. Welcoming

the gathering is indeed a significant part of any ceremony. Addressing the mass and offering
them a warm welcome for the special day of CIT is absolutely a great job. And Mr. Arun
kumar, Final year (Treasurer, Dramatix Club), did it in an extra ordinary manner.

Introductory Speech:
“Discipline is the bridge between Goals and Accomplishments”. The Deen of Student
Affairs, Dr. S. Shanmugam was invited to give the introductory speech to the mass
regarding the Vision of CIT. He mentioned about the strict discipline adopted in the campus
and the various opportunities that were provided to the students to uplift their knowledge for
setting out a firm base for their career.

Address by Dr.M.Thirumarimurugan:
“Every Right implies a Responsibility; Every Opportunity entails an Obligation; Every
Possession requires a Duty.” And the saying apts exactly to our Deen of External affairs and
Inter college activities, Dr. M. Thirumarimurugan. He listed out the various clubs and also
mentioned their activities. He also introduced the new club called Kalam Knowledge Club
and explained its objectives to the mass.

Address by Dr.N.Nagaveni:
A good teacher is like the candle, as it consumes itself to light up the way of the students. To
the world she may be just Teacher. But, to her students, she is a Legend. The staff advisor of
Muthamizh Manram, Dr. N. Nagaveni as always guided the students with her fortifying
words of confidence.

Principal’s Address:
A Great Principal can change the students’ life trajectory. The motivated
personality and the reputed Principal of our institute, Dr. V. Selladurai, being a great leader
advices the students in various aspects thereby enhancing their standards. He also mentioned
the necessity of the theme “Go Green” by exhibiting the special works of students through
monitors in the campus rather than making posters and sticking it to the notice boards.

Introducing the Chief Guest:
Special people deserve special mention. The audience were exhilarated to hear the
achievements of our guest Mr. Bharathi Krishnakumar from Mr. Kasivishwanathan, Third
year (President, Rotaract club)

Chief Guest’s Address:
“If you can speak, then you can inspire. If you can inspire, then you can change lives”. Our
honourable chief guest, Mr. Bharathi Krishnakumar well understood the fact behind these
words and flooded the mass with his words of inspiration. He began his oration by
remembering the rebellion at marina and was proud at the disciplined behaviour of tamil
youngsters. All throughout his speech, he never failed to express his love and respect for
Mother Tamil.

He notified the uniqueness of Tamil language and its liveliness since ancient days. He neither
used the words of exaggeration nor criticized other languages in particular. He instead
encouraged to learn many languages and insisted to love and explore the importance of our
mother tongue. Further, he exclaimed the marvellous Tamil culture and its traditions with
well quoted examples. Finally he concluded with a story of a mother cat and its kitten, by
which he made the students to realize the necessity of learning multi languages and to realize
the importance of having Spontaneity in decision making in our life .

Vote of Thanks:
“Grateful hearts achieve Great things.” And thus thanking the great men on the
special day for having made the ceremony successful , the vote of thanks was extended by
Mr. Muthukumar, Final year (Secretary, Muthamizh Manram).

Photo Session:
“Coming together is a beginning; Keeping together is progress ; Working
together is success “
As a sign of progress towards achieving success in all the events of the Student’s Union in
the Academic Year 2017 – 2018, all the Staff advisors, Secretaries and Treasurers of various
clubs joined together for a Photo Session !
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விடியல் எல்லா நாட்களிலும் நடக்கிறது. ஆனால் சில விடியல்கள்
தான் நமக்கான வககயாக நமக்குத் ததான்றுகிறது. அவற்றில் ஒன்று தான்
அந்த நாளின் விடியல். 22.06.2017 ன் விடியல்.

சிறப்பு விருந்தினர் - வரவவற்பு:
தமாப்பக் குகையும் அனிச்சம் முகந்திரிந்து
தநாக்கக் குகையும் விருந்து. - என்பார் வள்ளுவர்.
உபசரிப்புக்கு சற்றும் குகறவில்லாத தகாகவ ததாழில்நுட்பக்
கல்லூரி மாணவர் மன்றத்தார் சிறப்பு விருந்தினர் அவர்ககை சிறப்புற
வரதவற்காமலா இருந்திருப்தபாம்? ஐயா. திரு. பாரதி கிருஷ்ணகுமார்
அவர்கள் வந்ததிலிருந்து நம்முகடய ததசிய மாணவர் பகட வீரர்கள்
அணிவகுப்தபாடு தசன்று கல்லூரி முதல்வர் அவர்ககை அவர் அகறயில்
சந்தித்து தபசினார்கள்.

க ொடிவேற்றம்:
கல்லூரி முதல்வர் உடனான சந்திப்புக்குப் பின் தபராசிரியர்கள்,
மாணவர்கள் புகடசூை கல்லூரி தகாடிக்கம்பம் தநாக்கிச் தசன்று அங்கு
தயாராக கட்டப்பட்டிருந்த கல்லூரி - மாணவர் மன்றத்தின் தகாடிகய
ஏற்றினார். பின்னர் விைா ககலயரங்கத்தில் ஆரம்பமானது.

தமிழ்த்தொய் வொழ்த்து:
எந்த ஒரு தசயகலயும் தசய்யும் முன்பு இகறவகன வாழ்த்திய பின்
ததாடங்குவது தமிைர் மரபு. இது தமிழ் விைாவாககயால் தமிழ்த்தாய்
வாழ்த்துப் பாடகல இகச மன்றத்கதச் சார்ந்த தசல்வி. ஸ்தநகா பாட விைா
சரியாக 11.00 மணிக்கு இனிதத ததாடங்கியது.

வரவவற்பு நடனம் & பொடல்:
வந்தவர்கள் தங்ககை ஆசுவாசப்படுத்திக் தகாள்ை எங்கைது நடன
மன்றத்கதச் சார்ந்த தசல்வி.தரணுகா அவர்கள் பரதமாடி அகனவருக்கும்
ககல விருந்து பகடத்தார். அகதத்ததாடர்ந்து இகச மன்றத்கதச் சார்ந்த
தசல்வன். நந்ததகாபன் மற்றும் தசல்வன். தகாவர்தன் ஆகிய இருவரும்
இகணந்து இன்னிகச விருந்து பகடத்தனர். ததாடர்ந்து சிறப்பு விருந்தினர்
உள்ளிட்ட முக்கியஸ்தர்கள் தமகடக்கு அகைக்கப்பட்டனர்.

குத்துவிளக்வ ற்றுதல்:
தமிழ்நாட்டில் எந்ததவாரு நல்ல நிகழ்கவயும் ததாடங்கும் முன்னர்
குத்துவிைக்கு ஏற்றுதல் என்பது மரபு. அதற்கு நாமும் விதிவிலக்கல்ல.
குத்துவிைக்கக முதலில் சிறப்பு விருந்தினர் ஏற்ற ததாடர்ந்து முதல்வர்,
மாணவர் நலன் துகறத்தகலவர், கல்வி சார் பல்திறன்துகறத்தகலவர்,
முத்தமிழ் மன்றத்தின் ஆசிரிய ஆதலாசகர் அவர்களும் ஏற்றினர்.

வரவவற்புரர:
சிறப்பு விருந்தினகர மட்டும் வரதவற்றால் தபாதுமா? வந்தவர்கள்
அகனவகரயும் வரதவற்க தவண்டாமா? இததா வரதவற்புகர நிகழ்த்த
நடன மன்றப் தபாருைாைர் தசல்வன். அருண்குமார் அவர்கள் தகாங்கு
மண்ணுக்தக உரிய பண்பாட்தடாடு அகனவகரயும் வரதவற்றார்.

முன்னிரை உரர:
விைா முன்னவர் மாணவர் நலன் மற்றும் வைாக தமம்பாட்டு
துகறத்தகலவர்
முகனவர்.ச.சண்முகம்
ஐயா
அவர்கள்
மிகச்சிறப்பானததாரு
முன்னிகல
உகரயாற்றினார்.
விைாக்குழுவினகரயும் அவர் பாராட்டத் தவறவில்கல பூக்தகாலம்
தபாட்டகமக்காக.

ல்விசொர் பல்திறன்துரறத்தரைவர் உரர:
விைா முன்னவர் தபசியதும் எங்கள் மாணவர் மன்றத்தின் வழிகாட்டி
ஆசிரிய
ஆதலாசகர்
கல்விசார்
பல்திறன்துகறத்தகலவர்
முகனவர்.மா.திருமாரிமுருகன் அவர்கள் உகரயாற்றினார். தகாகவ
ததாழில்நுட்பக் கல்லூரியின் 19 மன்றங்ககைப் பற்றியும் பட்டு பட்தடன
கவி தசால்லி அருகமயானததாரு உகர நிகழ்த்தினார்.

முத்தமிழ் மன்ற ஆசிரிே ஆவைொச ர் உரர:
முத்தமிழ் மன்றத்தின் அககவ 60 அதில் 20 இவரில்கலதயல்
இல்கல. அத்தககய தபருகம தகாண்ட முத்தமிழ் மன்றத்தின் ஆசிரிய
ஆதலாசகர் முகனவர்.நா.நாகதவணி அம்கமயார் அவர்கள் தமிழ் தசாட்ட
தசாட்ட உகர நிகழ்த்தி விட்டுச்தசன்றார்.

தரைரம உரர:
விைாத் தகலவர் எம் கல்லூரி முதல்வர் முகனவர்.தவ.தசல்லதுகர
ஐயா அவர்கள் தகலகமயுகரயாற்றினார். உகரயில் பல முக்கிய
விடயங்ககைக் குறிப்பிட்டார். குறிப்பாக தினமும் நம் கல்லூரி மின்னணு
அறிவிப்பு பலககயில் தமிழ் சார்ந்த ககலச்தசாற்ககை ஒளிபரப்பு தசய்யச்
தசான்னார். தமலும் வைரும் ததாழில்நுட்பத்ததாடு இகயந்து நாமும்

முன்தனறுவததாடு தமாழிகயயும் அந்த நிகலக்கு தகாண்டு தசல்ல
தவண்டுதகாள் விடுத்தார்.

சிறப்பு விருந்தினர்- அறிமு ம்:
முகம் ததரியாதவர்களுக்கும் முகவரி தகாடுப்பது நமது வைக்கம்.
சிறப்பு விருந்தினருக்கு அறி'முகம்' இல்லாவிட்டால் எப்படி? அவர் யார்
என்னதவல்லாம் சாதித்திருக்கிறார் என்ன பட்டம், தபருகமதயல்லாம்
தபற்றிருக்கிறார் என்பகதப் பற்றி எங்கைது இைஞ்சுைற் சங்கத் தகலவர்
தசல்வன்.காசிவிசுவநாதன் ரத்தினச் சுருக்கமாக தசால்லிச் தசன்றான்.

சிறப்பு விருந்தினர் உரர:
பாரதியின் தபயகர தன் முதலாகக் தகாண்ட அவரது தபச்சில்
சூட்டுக்கா குகறவிருக்கும். தபச ஆரம்பித்ததிலிருந்து முடியும் அரங்கம்
தழுவிய ஆர்ப்பரிப்புகள் தான். நாடி நரம்புகள் ததறிக்கின்றன வண்ணம்
உகர நிகழ்த்தினார். கருத்துக்ககை கவனமாக நககச்சுகவயின்
உட்தபாதிந்து தகாடுத்தார். ஒன்றுக்கும் தமற்பட்ட தமாழிககை அறிந்து
கவத்துக்தகாள்வதன் அவசியத்கத ஒரு அருகமயான பூகன - நாய்
ககததயாடு தபாருத்திக் கூறினார்.ஒன்னகர மணி தநரம் அரங்கத்கத தன்

தசால்லுக்கு அடிகமயாக்கி கவத்திருந்தார் எனில் மிககயில்கல.
ததாடர்ந்து சிறப்பு விருந்தினர் அவர்களுக்கு நிகனவுப் பரிசு
வைங்கப்பட்டது.

நன்றியுரர:
எந்நன்றி தகான்றார்க்கும் உய்வுண்டாம் உய்வில்கல
தசய்ந்நன்றி தகான்ற மகற்கு. –
வள்ளுவர் தசால்வகதப் தபால நன்றி தசால்லாமல் அனுப்பும்
தகடுபயன் நமக்கு தவண்டுவதல்லதவ. எங்கைது முத்தமிழ் மன்றத்தின்
தசயலர்
தசல்வன்.முத்துக்குமார்
எமது
கல்லூரி
தாைாைர்
முகனவர்.S.R.K.பிரசாத் ஐயா ததாடங்கி இந்த நிகழ்ச்சி சிறப்பாக
நகடதபற உதவிய ஒவ்தவாருவருக்கும் மாணவர் மன்றத்தின் சார்பாக
நன்றி கூறினார். ததாடர்ந்து நாட்டுப்பண் இகசக்கப்பட அத்ததாடு விைா
இனிதத நிகறவுற்றது.

குழுப் புர ப்படங் ள்:
காலதவள்ைத்தில் நிகனவுகள் மட்டுதம மீதமிருக்கும் மற்ற
அகனத்தும் அடித்துச் தசல்லப்பட்டு விடும். நிகனவுககை சுமந்து
தகாள்ை குழுப் புககப்படங்கள் எடுத்துக் தகாண்தடாம். இந்த வருடம்
முதன்முதலாக அகனத்து ஆசிரிய ஆதலாசகர்களுடன் புககப்படம்
எடுத்துக் தகாண்டது குறிப்பிடத்தக்கது.
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