
stakeholders of Hartley College to 

interact with the person in charge 

of the school. Following the re-

sounding success of last year’s 

Annual Hartley Nite, the Canada/

USA Branch of Hartley College 

Past Pupils association is deter-

mined to take it to the next level. 

There will be fun activities for 

families and kids, and off course, 

lots and lots of tasty food. The or-

ganizing committee is determined 

to give Hartleyites and families 

an evening to remember . 

Please contact members of our ex-

ecutive committee for your tick-

ets. Let us make the 24th Annual 

Hartley Nite yet another success 

story. 
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Inside this issue: 

The 24th Annual General Meeting 

of the Hartley College Past Pupils 

Association Canada/USA branch 

will be held on Saturday, the 3rd of 

November 2012 at the Queen’s 

Palace Banquet Hall, located at 

1173 Brimley Road, Scarborough 

Ontario, at 6.00 P.M.  The AGM 

will precede the Hartley Nite, the 

annual fun-filled event which 

gives Hartleyites and their fami-

lies the opportunity to meet, mix 

and mingle with their fellow 

Hartleyites.  

Mr. N. Theivendrarajah, Principal 

of Hartley College will be gracing 

this occasion as the Chief Guest. 

It is a great opportunity for all 
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Hartley Goes 

Online 

The official website for Hart-

ley college was launched on 

the 19th of September 2012 

at 9.30 a.m. by the principal. 

Designed by Mr. A. Thaya-

paran, a tutorial staff with 

the school the website will be 

the primary source of current 

affairs at the school for 

Hartleyites like us. The mis-

sion behind this website is to 

“inform events and perform-

ances in both academic and 

non-academic to the Hartley-

ites all over the world”.   The 

administration has promised 

to deliver timely updates 

about events at school on the 

website and thus far they are 

doing a great job. Visit the 

original Hartley Website at 

www.hartley.lk  

Nimal Pancharat-

nam Scholarship 

The Nimal Pancharatnam 

Scholarship is a new initia-

tive by the Family of late Mr. 

Nimal Pancharatnam, a past 

pupil of the School. Nimal 

Pancharatnam was an en-

trant to University of 

Peradeniya’s Engineering 

Faculty from Hartley College 

in 1989. Unfortunately in 

1992 Nimal’s Kidney failed 

him and on August 28, 1992 

he passed away. His sister 

Mrs. Gayathiri Jude, a 

teacher in Australia volun-

tarily came forward to spon-

Hartley Shines in 

Major Games 

Hartleyites continued their 

usual impressive showings in 

major games in 2012 as well. 

The results achieved in games 

like Elle and Karate must be 

acknowledged. 

Chess 

The Under-15 chess team was 

invincible during the year, fin-

ishing first at Zonal, District 

and Provincial levels. The Un-

der-19 team had a hiccup at 

the District level, finishing sec-

ond, but made amends by top-

ping the provincial level com-

petitions. 

Elle 

Elle is not something that 

came to us naturally, although 

we played a more “Tamilized” 

version of it. That’s why our 

Elle Team topping Zonal, Dis-

trict and Provincial level com-

petitions is a great achieve-

ment.  

Other Games 

In soccer Hartleyites continued 

their strong showings in the 

Zonal Level, finishing first. 

Other level competitions are 

still going on. They finished 

fist in the Zonal level in Bad-

minton, Table tennis and 

carom as well, though they did 

not shine as expected at the 

district level. In Karate 

Hartleyites were ranked sec-

ond at the Provincial Level 
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sor a scholarship awarded to a 

needy and talented GCE A/L 

Student. This scholarship is a 

one time payment of Rs. 

25,000 each year. This year 

the scholarship was awarded 

to Mas. T. Partheepan on the 

1st of September 2012. 

Mr.V.K.Pancharatnam, Ni-

mal’s father was there in per-

son to handover the scholar-

ship to Mas.Partheepan. As 

members of Hartley Commu-

nity, HCPPA Canada/USA sa-

lutes this great gesture by the 

Pancharatnam family, with 

special acknowledgements to 

Ms. Gayathiri Jude.  

 

10 Years of HCPPA 

Trust 

On 28th July 2012, The Hart-

ley College Past Pupils Asso-

ciation Trust completed 10 

years. Formed in 2002 at the 

joint meeting of the world-wide 

branches of the HCPPA, the 

trust has grown leaps and 

bounds to look after the devel-

opment of Hartley and all pro-

jects related to its growth. To 

mark this occasion and layout 

future pathways, representa-

tives from all branches will be 

meeting on the July 2013 In 

Colombo. Date and Place will 

be determined later and an-

nounced to all stakeholders. 

 

P.S: This meeting was origi-

nally scheduled for July 2012. 

 



ஹாட்லிக் கல்லூாிப் பழைய மாணவர் 

சங்கத்தின் கனடா மற்றும் ஐக்கிய 

அமமாிக்கக் கிழையின் 

அங்கத்தவர்கழை 2012ம் வருடத்தின் 

இரண்டாவது மசய்திமடலூடாகச் 

சந்திப்பதில் மபருமகிழ்ச்சி 

அழடகிறேன். முன்ழனய 

வருடங்கழைப் றபாலறவ இந்த 

வருடமும் சங்க உறுப்பினர்கைின் 

பிரதிநிதிகைான மசயலாற்றுக் 

குழுவின் உறுப்பினர்கைான நாங்கள் 

எங்கைால் முடிந்தைவு சிேப்பாக 

மசயற்பட்டிருக்கிறோம். அதற்கு 

பழைய மாணவர் சங்கத்தின் 

உறுப்பினர்கைான உங்கைது 

ஏறகாபித்த ஆதரவுதான் உந்துசக்தி 

என்பழத யாராலும் மறுத்துவிட 

முடியாது. இறத உத்றவகத்றதாடும் 

ஒற்றுழமறயாடும் இனிவரும் 

காலங்கைிலும் ஹாட்லிக் கல்லூாி 

மற்றும் எமது தமிழ்ச்சமுகம் 

ஆகியவற்ேின் றமன்ழமக்கு நாங்கள் 

உழைக்கறவண்டும்.  

 

2012ம் வருடத்துக்கான எமது 

சங்கத்தின் நிகழ்வுகள் இதுவழரக்கும் 

மவற்ேிகரமாக நடந்து 

முடிந்திருக்கின்ேன. ஹாட்லி-

யாழ்.இந்து துடுப்பாட்டப் றபாட்டி 

வைழமறபாலறவ விறுவிறுப்பாகவும் 

நல்ல  றபாட்டி றநர்ழமப் பண்புடனும் 

நட்புணர்வுடனும் நடந்து முடிந்தது. 

காலநிழல ஒத்துழைக்காத 

பட்சத்திலும் சங்கத்தின் வருடாந்திர 

மகிழுலா ( Picnic )  சிேப்பாகறவ 

நடந்துமுடிந்திருக்கிேது. அதுறபாலறவ 

வருகின்ே கார்த்திழக மாதம் 12ம் திகதி 

குயீன்ஸ் பலாஸ் மண்டபத்தில் (Queen ’

s Palace Banquet Hall )  

நழடமபேவிருக்கும் எமது சங்கத்தின் 

வருடாந்திர ஒன்றுகூடலுக்கும் உங்கைது 

அறமாக ஆதரழவ நல்கறவண்டும் என்று 

சங்கத்தின் சார்பாகக் 

றகட்டுக்மகாள்கிறேன். ஹாட்லிக் 

கல்லூாி அதிபர் 

திரு.N.மதய்றவந்திரராஜா அவர்கள் 

சிேப்புவிருந்தினராகக் கலந்துமகாண்டு 

சிேப்பிக்கும் இந்நிகழ்வு ஹாட்லிக் 

கல்லூாியில் அக்கழேயுள்ை 

எம்மழனவருக்கும் 

மிகமுக்கியமானமதான்ோகும்.  

 

மசன்ே மசய்திமடலில் ஏலறவ 

குேிப்பிட்டிருந்தது றபால் 2013ம் வருடம் 

ஹாட்லியின் ழமந்தர்கட்கும், எமது 

சங்கத்தின் உறுப்பினர்கட்கும் மிகவும் 

முக்கியமான ஒரு வருடமாகும். ஹாட்லிக் 

கல்லூாி 1838 இல் பாதிாி. பீற்ேர் 

றபர்சிவல் அவர்கைால் நிறுவப்பட்டு 175 

வருடங்கழை 2013 ஆம் வருடத்தில் 

பூர்த்தி மசய்கிேது. ஆம், கறனடியர்கைின் 

வரலாற்ழே விட நீண்ட வரலாற்ழேக் 

மகாண்டவர்கள்தான் 

ஹாட்லியர்கைாகிய நாங்கள். 

அறதறவழை எமது சங்கம் 

ஆரம்பிக்கப்பட்டு 25 ஆண்டுகழை 

வருகிே 2013ல் பூர்த்தி மசய்கிேது. இந்த 

இரண்டு முக்கியமான ழமல்கற்கழையும் 

குேிக்கும் முகமாக வருகிே வருடத்தின் 

மத்தியில் கழலவிைா ஒன்ழேச் 

மசய்வதற்கு ஹாட்லிக் கல்லூாிப் பழைய 

மாணவர் சங்கத்தின் கனடா ஐக்கிய 

அமமாிக்கக் கிழையின் மசயலாற்றுக் குழு 

திட்டமிட்டிருக்கிேது. இதற்கான 

மசயற்ேிட்டங்கள் ஏலறவ 

ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ை றபாதிலும் 

இத்தழகய மபாியதும் முக்கியத்துவம் 

வாய்ந்ததுமான நிகழ்ழவ மசயற்குழு 

உறுப்பினர்கள் மட்டுறம தனித்து நின்று 

மசய்துவிட முடியாது. ஹாட்லியின் 175வது 

ஆண்டு, மற்றும் எமது சங்கத்தின் 25வது 

ஆண்டு என்ே இரண்டு மபாிய 

ழமல்கற்கழை ஆைப்பதிக்க உங்கள் 

அழனவரது ஆதரழவயும் நாம் 

றவண்டிநிற்கிறோம். விைாமலருக்கான 

ஆக்கங்கள் தருவதிலிருந்து, விைாவுக்கான 

எல்லாவிதமான பங்கைிப்புகளுக்கும் 

மபாறுப்மபடுத்துக்மகாள்வது 

ஹாட்லியர்கைாகிய எங்கள் அழனவரதும் 

உாிழமயும் கடழமயுமாகும்.  

 

ஒடுக்குமுழேகளுக்கு உட்பட்டு 

மசால்மலணாத் துயரங்கழை அனுபவித்து 

வரும் எமது சமுகத்தின் ஒறரமயாரு 

பாதுகாப்பு கல்விமட்டுறம. எமது 

ஒவ்மவாரு குைந்ழதயும் கல்விமபே ஏலறவ 

ஹாட்லிக் கல்லூாி மாதிாியான 

கல்விச்சாழலகைால் பயன்மபற்ே 

எங்கழைப் றபான்றோர் முன்னின்று 

உழைக்கறவண்டும் என்பதில் என்மேன்றும் 

பற்றுறுதிறயாரு இருப்றபாமாக. 

 

ஞானம் மிைிர்க 

 

HCPPA Canada/USA—Editorial 
Mr. K. Kiruthikan (Phone: 647-216-6496, Email: keithkumm@gmail.com) 
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Scholarships Awarded by HCPPA Canada/USA 
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Shiyam's historical achievement in Chess  

Scholarship Category Amount Recipient 

Ahamparam Memorial 

Sports Fund 

Best Cricket Player Rs.4000 
Mas. Jeeva Prasath 

  

Best Soccer Player Rs.4000 
Mas. Surendran Vakeeshan 

  

Best Athlete Rs.4000 Mas. Thurailingan Balakumar 

S.T. Samuel Memorial 

Fund 

Best Performer in A/L Bio-

logical Science 
Rs.7000 Mas. Tharmakulasingham Nissanthan 

Best Performer in A/L Arts Rs.7000 Mas. Jeyakumar Hirushanth 

R.M. Gunaratnam Memo-

rial Fund 

Best performer in A/L Physi-

cal Science 
Rs.12000 Mas. Sivaganeshan Aravinth 

W.N. Samuel Memorial 

Fund 

Best Performer in A/L Com-

merce 
Rs.12000 

Mas. Wickramarajasingham Parasura-

man 

K.Nadarajah Fund for 

Needy Student 

Best Student 
Recognised for Leadership 

and humanitarian Quality 

Rs.5000 Mas. Pathmanathan Gowsigan 

C.P.Thamotheram Me-

morial Fund 

Best All-round sportsperson 

entering the university 
Rs.15000 Mas. Sothinathan Vishnuchchandran 

Mas. Shiyam Thavandiran, 

son of Hartleyite and HCPPA 

Canada/USA life member Mr. 

Thavandiran, became the first 

International Chess Master 

from Srilankan origin. Born in 

Toronto as Shiyamalan Tha-

vandiran on the 25th of May 

1992, Shiyam was attracted to 

the game of chess watching his  

mother and elder brother Play. 

Sensing this could be the be-

ginning of something, Shi-

yam’s parents registered both 

of them for professional coach-

ing. Within a year, Shiyam 

rose to the number one rank-

ing in Canada for his grade.  

He won the Canadian Youth 

Chess Championship Under-10 

Section in 2002 and finished 

4th in the World Youth Chess 

Championship Under-10 Sec-

tion. He became the youngest 

ever to win the Canadian 

Jounior Chess Championship  

(under-20) at the age of twelve 

in 2005.  

Most recently, Shiyam turned 

in an international master 

(IM) norm performance repre-

senting Canada at the 2012 . 

IM is the second highest title a 

chess player can achieve. Go-

ing at this rate, Shiyam will 

soon be there amongst the elite 

as a Grand Master. HCPPA 

USA/Canada congratulates 

Shiyam and the Hartley– 

MGHS duo of Mr. & Mrs. Tha-

vandiran on his achievements. 

Our prayers and wishes are 

always with you, Shiyam.  


