
 

 

 

 க�் ேதயற்றம  தக இகந லடர 

PAST HISTORY OF THE INSTITUTION 

 ஊகத  டர, அரசி ர ஙலலட   தயகிக �டங 

 க�் 2013-14  கல்ளயானக பலர  ததிி�யண அரஅ 

ஆடி ங்றழங்கதப. இர க�்டள �ிநல அதயர 10 

ஏர ர �ிலகடத ஊகத  டர � ல்களயதநதிர்  கல்்

அர ட்டைளயக் அரஅர�் தய தய ் லக  ழஙட்ப்்

அழங்�யார கஙடன்  ிரயதகதிக் அரசி ர ஙலலட  

 தயகிக �டங  க�்  �ிநல ேதடலளய  ஙி் டை 

 சாள  ி கி ி் அரசி ர ஙலலட   தயகிக�டஙர 

 க�்  தகலர தி . T. ல  டரயதக அலர ள் சிறழப 

அ�லலரய  �ிளதிர ழஙடண உ்ள ஙி் ள் 

ேதற்  யள்ைழஙட்ப.  

 26.07.2013  தக தி . C. தளயைக  ி கி ி் 

அரசி ர ஙலலட   தயகிக�டஙர  க�்ள்லி நப 

இர க�்ர�  தகலர  ஙய ழேஙற்றயர. 26.07.2013 

அரசினர பலவைக ெதாழில �டப கல்�, ஊதததகைர 

கல்� ஆண் வ�ழா 2017-18 

ஆண்றிகைக  

 



 தக 31.05.2017 லடர தி . C. தளயைக அலர ள் 

தடலடதள்க  க�் சிறழஙய   சளகஙடண லநதப. 

31.05.2017 அகந தி . C. தளயைக அலர ள் 

ஙி்�ிடறர  ஙற்ந தக  ஙயநழப டை  

தி ததி   ௗசகளய அலர ை�்ம லக  ி த ிிகசிேளயண 

ஓார  ஙற்றயர. 

 30.06.2017 அகந  தக தி ததி.  ஹழசிஙய 

ஏஞ்சலய படரரயஜ் ஆ ிள �யக  ி கி ி் அரசி ர 

ஙலலட   தயகிக�டஙர  க�்ள்லி நப லநப 

இர க�்ள்க  தகலர  ஙயநழ ஙற்ந இந�யள் லடர 

 க�்டள சிறழஙய  லகி�்கதி ல  ிேறக. 

 

 க�்ள்க  ட்டதழப 

INFRASTRUCTURE 

   இர க�்ள்க அடதழங்ளக படற, 

இளநதிரல்ளக படற, திக �ளக படற, திக �ல்ளக 

படற தற்நம  ி் � படற எ  5 படற ை�க 

�கறயாண ஙட்ள ஙனழப லக  ழஙடண ல  ிறப. 

ஒவ் லய  படற ை��ம �கல  யற்ேறயட் ம �கல 



 லை�கச ம   யா் அடததிளய  ல�ழஙடற ள் 

அடதர ழஙடணள்ை . 

  க�்ள்க AICTE ங்நபடரழஙன தயிலர 

ஙளகஙயடனற்�்ள அட கப ஆால   �ம 

�ி லழஙடணள்ைப. ஒவ் லய  படற ை��ம தயிலர 

ஙளகஙயடனற்� ேதடலளய  சிறநத உங ரி  ள் 

தற்நம தைலய்  ள்   யள் தக  சாளழஙடண 

 சா டற ஙள்ற்சி ள் லக  ழஙடண ல  ிகற . 

 ி் � தற்நம இடிளதை லசதி அடதகப 

தரழஙடணள்ைப.  

அ யதயரதய  �ன��ர, அகததய   கிழஙடற லசதி ள் 

 சாப தரழஙடணள்ை .  தயில்ளர ல்ணதி, உில ம, 

உ்ற்ஙள்ற்சி �்ம, ல் நதி ர ல்ணதி,  தகலர 

�னள் ழப,  டலளர  ம, ஆ ிளடல அடதநபள்ை .  

தற் ஙயப அட கப ஆால   �ம ல்்லயர ம 

 சாளழஙடண ல  ிறப.  க�்ள்க அற்நஅலர 

அடதர ழஙடண ல  ிறப.  க�்ள்க அட கப 

 டன்  டை�ம இடிர   ய  ி�ட சயடல 

அடதர ழங் உள்ைப. தயிலர �ர ய  ல்ணதி�ம 

அடதர ழஙடண ல  ிறப. 



 க�்ள்க  கல்கதரம 

ACADEMIC PERFORMANCE 

 இர க�்ள்க ேத 2016-க  தக  டறளய  

�கறயாண ஙட்ளழஙனழப  னகப தயில தயில்ளர 

சிறநத  ஙய்ளயைர ைய   லை�ேள் ர. இபலடர 

இராண ஆாண ைய  தயிலர ள் இர க�் ஙனழடங 

 னகப  சகநள்ை ர. 

 AICTE அ�ததிர ழஙடண ஒ  படறர� 60 

தயிலர ல �தம  தயகதம 300 தயிலர ள் இ � 

ஙனர லயம. ே�ரன இரா்யதயாண ேசரரட  �லம 

படறர� 12 தயிலர (20%) ல �தம  தயகதம 60 

தயிலர ள் �ணதலய  ேசரரட   ஙறலயம.  

2017-2018  கல்ளயானக 

 அடதழங்ளக இளநதிரல்ளக திக �ளக திக �ல்ளக  ி் � 

 தலயம 

ஆாண 
21 54 53 39 34 

இரா்யம 

ஆாண 
44 50 47 48 43 

�கறயம 

ஆாண 
41 55 46 43 29 



  தயகதம 719 தயிலர ள் இர க�்ள்க 

ேசரரட   ஙற்ந ஙள்கந ல  ிகற ர. 

 இர க�்ள்க 3  �ே�ர ல்்ரடரளயைர ள்  

4 (ஒழஙநத  டற) ல்்ரடரளயைர ள் 36 ங�தி ே�ர 

ல்்ரடரளயைர ள் 2 ஙி்தட  ேஙயத ர ள் தற்நம  

6 திறகதி� உதல்ளயைர ள், தயிலர �ர ய  சிறழஙய  

ஙி்ளயற்றி ல  ிகற ர. 

 

RESULT ANALYSIS 
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 ஒவ் லய  ங ல ேதரர  னர �ர�  லற்றி 

 ஙநம தயில ர� �னளரஅ தி ம தற்நம அதநதிர 

தி கதகந சிறழப ங்அ ள் லக  ழஙண ிறப.  

4ம ங லம அடதழங்ளக படற தயில தயில்ளர 

 சா டற ஙள்ற்சிர ய  அைல்ளக   யம 7 �யட ள் 

ஓ�ர தய�    லத  ைம அரசி ர ஙலலட  

 தயகிக�டஙர  க�்  ங�திள்க ேதற்  யள்ை 

உள்ை ர. 6ம ங ல திக �ல்ளக தற்நம  ி் � 

படற தயில தயில்ளர COMPUTER HARDWARE 

AND NETWORKING  சா டற ஙள்ற்சிர ய  Er. 

 ங தயக தி்ேத டல ஙலலட   தயகிக�டஙர 

 க�்  சகந ஙள்ற்சி  ஙற்ற ர. 

 

  



இடி ஙய்  சளகஙயண ள் 

Co Curricular Activities 

 தயிலர ை�க அறிரகதிறட  ேதமஙணகதரம 

 லை��ல  அ�ஙலம  ஙறரம Symposium, Workshop, 

Industrial Visit ( கல் அற்நலய) ஆ ிளலற்றிக  லநப 

  யள்ை ஏற்ஙயண ள்  சாளழஙண ிறப. 

 இர கல்ளயானக  ீி ா்லயந ஙகேலந 

 சளகஙயண ை�க தயிலர ள் ங ே ற்நள்ை ர. 

 Symposium Workshop Industrial Visit 

Civil 4 2 2 

Mechanical 24 1 2 

EEE 15 1 1 

ECE   - 

Computer 3 1 - 

 

  



�ணதக ஙய்  சளகஙயண ள்  

EXTRA CURRICULAR ACTIVITIES 

ல்டைளயடண  

ஒவ் லய  ஆாணம ல்டைளயடண ேஙயடன ள் 

 க�் அைல்க  �்கதழஙடண ல்டைளயடண ல்கய 

அகந ங்அ ள் லக  ழஙடண ல  ிறப. 

தயிலர �ர ய  ஒ� � �்லனரட  டை 

 ல �ர ரம ல்டைளயடண திறட  ேதமஙணகதரம ஒ  

உ்ற் கல் இளர� ர ஙி்ளயற்றி ல  ிறயர. 

 இர கல்ளயானக �்கதழஙட் ல்டைளயடண 

ேஙயடன ை�க Overall Championship Trophy  

மாணவரகள�ல - �கறயதயாண திக �ள்ளக 

படறர�ம மாணவ�ய�ல - First Year/Basic Engg. 

படறர�ம லக  ழஙண ிறப.  

 ததிக  ஙயலி ்ர �ர  க�் �ர� 

இட்ேளளய  ல்டைளயடண ேஙயடன ை��ம இர க�் 

தயிலர ள்  ஙநம சலயலய  இ நத ர. 

 

 



S. NO. GAME PLACE NAME 

Divisional Level Men Sports/Games/Athletics 

1. Kho Kho Third Place - 

2. Kabaddi Runner - 

3. Shot Put Second S. Karthick 

III yr/ Mech 4. Javelin Throw Third 

5. 400 m Running Second M. Mohan Ram 

III yr / ECE 6. 400 m Hurdles Third 

7. 400 m Running Fourth 
S. Mohan 

III yr / ECE 

8. 10000 m Running Fourth 
S. Anandhan 

II yr / ECE 

State Level Men Sports/Games/Athletics 

1. Shot Put Third 
S. Karthick 

III yr/ Mech 

Divisional Level Women Sports/Games/Athletics 

1. Table Tennis Third - 

2. Volley Ball Third - 

3. Tenikoit Fourth - 



4. Javelin Throw First 
P. Radhika 

I yr / ECE 
5. Discus Throw Second 

6. High Jump Second 

7. 1500 m Running Second 
R. Lakshmi 

I yr / CSE 
8. Javelin Throw Second 

9. 100 m Hurdles Third 

10. 4 x 100 m Relay Second 

R. Lakshmi 

I yr / CSE 

 

T. Ishwarya 

III yr / CSE 

 

K. Ramayee 

II yr / CSE 

 

M. Meenakshi 

I yr / CSE 

State Level Women Sports/Games/Athletics 

1. Javelin Throw Fourth R. Lakshmi 

I yr / CSE 

 

ேத�ம இர க�்ள்க ஙி்ளயைர ள் அட ல ம 

�டப ரேலயண �டசகதிர Cricket ேஙயடனள்க இராண 

அி் ைய  ல்டைளயன த ிிகசி அட்நத ர. 



NSS & YRC 

 இர க�்ள்க �யடண �லழஙி் திட்ம தற்நம 

இடைஞர  சஞ்சி�டல ச  ம  சளகஙடண ல  ிறப. 

இராண ஆாண �யடண �லழஙி் திட்   யம  

    ங்ரயமஙடன தற்நம ேஜயதி � ர ங�தி ை�க 

�்கதழஙடண �ிடறர  ஙற்நள்ைப.  

ேத�ம NSS & YRC சயரஙய   ீி ய�ம ல்கிழபிரர 

�ி ிகசி ள்  க�்ள்க �்கதழஙடணள்ை . 

1.) சரலேதச ேளய ய தி ம  

–த லைர டல தகறம தி ழஙக�ர 

2.) ே லிலடத தணழப சட் ல்கிழபிரர �ி ிகசி  

–தயலட் உ்டதள்ளக ��திதகறம 

ஊகத  டர 

3.) ேஙயடத ஒகிழப ல்கிழபிரர �ி ிகசி  

–ஆரமங அ யதயர �ிடலளம  யரழஙடண 

4.)  ் � ஒகிழபிரர   கதர  ம  

– ஆரமங அ யதயர �ிடலளம  யரழஙடண 

5.) �ிலேலமப �ன��ர லக �தக  

– ஆரமங அ யதயர �ிடலளம  யரழஙடண 



6.) உல  இடைஞர்தி ்Marathon  

– ே�சம் தயாண்�ிநல ம் 

7.) Solid Waste Management of water conservation  

-Smart India Hackhathon Video Presentation 

8.) NSS தி கதகந இரகத்தய ்  யம்் 

- தயலட்்இரகத்ல  ி் ி கி ி்் 

9.) Go Green  

– ஓல்ள்ேஙயடன 

10்)்எ்லய�்ல்ஙகப்தணழப ல்கிழபிரர்�ி ிகசி் 

- RLR Indane Gas ஊகத  டர 

11.)  ஙா ள் தக அகதம ேங�தக  

–அரஅ தடலடத த கபலதட  

ஊகத  டர 

12.)  தய� ே�யா ல்கிழபிரர �ி ிகசி  

–தயலட்  தய� ே�யா தணழப ங்்ர 

 ி கி ி். 

 



13.) சயடல ஙயப யழப தற்நம ல்ஙகப தணழப 

ல்கிழபிரர �ி ிகசி  

–படி  யலக  ா யி்ழஙயைர ள் 

ஊகத  டர. 

14.)  யசே�யா தணழப ல்கிழபிரர �ி ிகசி  

– தயலட்  யசே�யா தணழப ங்்ர 

 

�ாடத இநதிளய ங  ை�ழஙய   க�் லைய  

�ாடத தற்நம ஊகத  டர அரஅ ல்டைளயடண 

டததய ம �ாடத ஙணகபதக ேஙயகற ஙி் ள் 

ேதற்  யள்ைழஙட் . 

தயிலர ள் தளய்கப �னகத “ல்கிகதிண ேதயகய” 

எகற தடலழங்லய  ல்கிழபிரர  �நமங்ம  

திடரள்்ழஙட்ப. 

CULTURAL COMPETITIONS  

 ததிி லைரகசி படற சயரங்க �ட்ழ ஙற்ற 

தயலட் அைல்லய  ேஙகஅ,  ல்டத, தற்நம  டணடர 

ேஙயடன ை�க இர க�் தயிலர ள் ங ே ற்நள்ை ர. 

�னளரஅ தி கதகந தயில தயில்ள ர� ஙல 

 டல சயரநத ேஙயடன ள் �்கதழஙட்  அலற்றிக 



தயிலர ள் த  ள் திறடத டை  லை�ஙணகதி ஙல 

ங்அ ள்  ஙற்ற ர. 

 க�் ஆாண ல்கயல்ட   க �டண ஙகேலந 

 டல சயரநத ேஙயடன ள் �்கதழஙடண தயில 

தயில்ளர ங்அ ள்  லகற ர. ேத�ம சிறநத  டல 

�ி ிகசி ள் அர ே ற்றழங் உள்ைப. 

  

  



ேலடல லயாழப 

PLACEMENT 

Direct Recruitement  டறள்�ம Off – Campus 

 டறள்�ம இர க�் தயிலர �ர� ேலடல 

லயாழப  ஙற்ந தரழஙடணள்ைப. Off – Campus 

 டறள்க � � யமங்ட  ஙலலட   தயகிக�டஙர 

 க�், Er.  ங தயக தி்ேத டல ஙலலட  

 தயகிக�டஙர  க�், St. ேஜயசஃழ ஙலலட  

 தயகிக�டஙர  க�்,  தகலர ள் இர க�் 

தயிலர �ர� அ�ததி அை�கப ேலடல லயாழப 

 ஙற்ந தநபள்ை ர. 

2017-18  கல்ளயானக 214 �கறயதயாண 

தயிலர ை�க இபலடர 105 தயிலர ள் 

இர க�்ள்க ஙனர�ம ேஙயேத ேலடல லயாழப 

 ஙற்நள்ை ர.  

 

  



DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING 

VARAD CORE COMPANY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

S.NO NAME 

1 ADAIKKALAPRAKASH.A 

2 AJITH KUMAR.E 

3 ARUNKUMAR.S 

4 KUBENDIRAN.S 

5 LOGAN.R 

6 SAKTHIVEL.M 

7 SAMBATHRAJ.R 

8 SASIKUMAR.P 

9 THIRUNAVUKARASU.C 

10 AJITH KUMAR.V 

11 PALANI.K 

12 PRAVEENKUMAR.S 

13 VIJAY.P 

14 VIMAL.A 

15 VISWANATHAN.P 

16 SUDHAKAR.S 

17 SARAVANAN.K 

18 MURUGAN.R 

19 PRABHAKARAN.S 

20 VADIVEL.A 

21 VIVEK.V 

22 RAGAVAN.R 



DEPT OF ELECTRICAL & ELECTRONICS ENGINEERING  

CARBORUNDUM COMPANY  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S.NO NAME 

1 AJITHKUMAR M 
2 CHANDRU V 
3 JANSHIRANI S 

4 KALAISELVAN G 
5 POOVARASAN S 
6 ARUNKUMAR S 

7 ASHOK K 

8 KARTHIK A 

9 VIGNESHWARAN V 

10 YOGESHWARAN M 



DEPARTMENT OF ELECTRONICS & COMMUNICATION 
ENGINEERING  

CARBORUNDUM UNIVERSAL COMPANY PLACED 
STUDENTS- 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S.NO NAME 

1 MURUGAN P 

2 PERUMAL M 

3 PUSHPA R 

4 AJITHKUMAR A 

5 GANGA V 

6 MATHIYALAGAN P 

7 SURIYA PRAKASH V 

8 MOHAN R 

9 VEDIYAPPAN K 

10 VETRIVEL T 

11 VIJAY P 

12 JEEVANANDHAN K 

13 RASHMITHA T 

14 SAKTHIVEL G 



DEPARTMENT OF MECHANICAL ENGINEERING 

RENAULT NISSAN PRIVATE LTD 

 
\ 

 

 

 

 

LAKSHMI MOTORS, KOVAI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S.NO NAME 

1 R.DHAMOTHIRAN 

2 U.JEEVANANTHAN 

3 M.SANTHOSHKUMAR 

4 A.PARTHIPAN 

5 M.SANTHOSH 

S.NO NAME 

1 S.ELUMALAI 

2 M.MANIKANDAN 

3 R.N.MANIKANDAN 

4 K.PASUPATHI 

5 K.POOVARASAN 

6 M.RAMAN 

7 K.SAKTHIVEL 

8 S.AARUMUGAM 

9 A.CHENDRAYAN 

10 M.MOHAN 

11 R.PERUMAL 

12 K.SARATHY 

13 S.GOWTHAM 



 

HYUNDAI MOTORS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S.NO NAME 

1 C.GUNASEKARAN 

2 U.JEEVANANTHAM 

3 M.MANIKANDAN 

4 R.N.MANIKANDAN 

5 K.POOVARASAN 

6 M.SANTHOSHKUMAR 

7 M.SURYA 

8 S.THIRUPATHI 

9 S.AARUMUGAM 

10 A.CHENDRAYAN 



TITAN COMPANY  

DIPLOMA IN COMPUTER ENGINEERING 

1. P.MEENAKSHI 
2. R.THIRUPATHI 
3. K.MANOJ 
4. M.VIGNESH 
5. M.GOWTHAMAN 
6. C.SIVASAKTHI 

DIPLOMA IN MECHANICAL ENGINEERING 

1. R.N.MANIKANDAN 
2. S.JEEVA 
3. M.MOHAN 
4. S.THIRUPATHI 
5. A.PARTHIPAN 
6. P.SANTHOSH 

DIPLOMA IN ELECTRICAL AND COMMUNICATION  
ENGINEERING 

1. A.AJITH KUMAR 
2. P.MATHIYALAGAN 
3.  R.PUSPHA 
4.  V.GANGA 
5.  R.THILAGAVATHI 
6. P.MARIYAPPAN 
7.  M.PERUMAL 
8.  V.SURIYAPRAKASH 

 

DIPLOMA IN ELECTRICAL AND ELECTRONICS  ENGINEERING 

1. M.AJITHKUMAR 
2. M.ARUNKUMAR 
3. K.ASHOK 
4. V.CHANDRU 
5. B.DEEPIKA 
6. R.GOWSALYA 
7. V.GOWTHAMAN 
8. A.KARTHIK 
9. A.TAMILMANI 
10. G.KALAISELVAN 
11. M.YOGESHWARAN 

 



ங்ற ச�ட  ள் 

OTHER FACILITIES 

இர க�்ள்க ஙள்�ம தயிலர �ர� இலலச 

தனர ி் � இலலச  கல் உதல்க  தயட  இலலச 

ேங நப ஙளி அட்ளயை அடட் ஆ ிளடல அரசி்ம 

இ நப  ஙற்ந ஆாணேதய ம உ்ள ே�ரகதிக 

லக  ழஙண ிறப. 

இர க�் தயிலர �ர�ம அட கப 

ஙி்ளயைர �ர�ம ேதடலழஙணம அட கடத�ம உ்ள 

ே�ரகதிக அரசி்தி நப  ஙற்நகதர 1  தகல்க 

ே�ர   உதல்ளயைர 1  ஙய ையைர, 1 உதல்ளயைர, 1 

 � ே�ர தட்கசர, 1  � ே�ர இை�ிடல உதல்ளயைர, 

2 (ஒழஙநத  டற) இை�ிடல உதல்ளயைர ள், 2 (ஒழஙநத 

 டற) அ�லல  உதல்ளயைர ள், 2 (தி ர�லி) 

அ�லல  உதல்ளயைர ள் ஙி்ளயற்றி ல  ிகற ர.  

 க�்ள்க ஙயப யழங்ற்ர ய  2 (ஒழஙநத  டற) 

 யலலர ள், 2 (தி ர�லி)  யலலர ள் ஙி்ளற்றி 

ல  ிகற ர.  

 க�் லைய  �ாடதர ய  3 (தி ர�லி) 

பழபறர ஙி்ளயைர ள் ஙி்ளற்றி ல  ிகற ர. 

 



 னரடர 

CONCLUSION 

இர க�் தயில தயில்ளர அலர ள் எணர�ம 

 ளற்கசி ள் அட கபம  லற்றிழஙன ைய  அடதள 

எ ப லயிகபர டை  த்ல்ழஙப்க அலர ை�க 

 கே ற்றகதிற்ர ய  எக�்க ேசரநப ஙள �கப 

அலர ள் லயிரட ள்க ஒ   ர ிள ங �ல ிகத 

அட கப �க உள்ை  �ர�ம எ ப அகடங 

ங்சை�கப 2017-18  கல்ளயானக ஆா்றிரட டள 

�ிடறர  சா ிேறக. 

 

�கறி!!! லிர ம!!! 

 

 

 

 

 


