
அர  கைல மற் ம் அ யல் கல் ரி 

ஆண்ட க்ைக 2014- 2015 

அன்பாரந்்த ெபரிேயாரக்ேள! றப்  ந் னரக்ேள! 

மாணவமாண யரக்ேள! அைனவ க் ம் வணக்கம். கல் ரி தல்வரா ய 

நான் இக்கல் யாண் ன் ஆண்ட க்ைகைய ெப ைம டன் உங்கள் ன் 

சமரப்் க் ேறன். 

 13.09.2013 அன்  வாடாைன ல் அன்ைறய த ழக தல்வர ்

மாண்  டாக்டர ் ெஜ.ெஜயல தா அவரக்ளால் காெணாளி வ யாக 

இக்கல் ரி வங்கப்ெபற்ற . 

 .ஏ.த ழ், .ஏ.ஆங் லம், .எஸ். , கணிதம், .எஸ். , கணினி 
அ யல், .காம் ஆ ய இளநிைலப் படட்ப்ப ப் கள் வங்கப்ெபற்றன. 

ெதாடரந்்  இரண்டாம் ஆண்டாகச ் ேரா ம் றப் ட ம் கல் ப்பணி ஆற்  

வ ற . 

 இக்கல் ரி ன் தல் தல்வராக ைனவர ் .நாேக வரராவ் 

அவரக்ள் பணியாற் னார.் 01.09.2014 தல் ைனவர ் .லதா அவரக்ள் 

தல்வராகப் பணியாற்  வ றாரக்ள். அவரக்ள் உ மைலப் ேபடை்ட அர  

கைலக் கல் ரி ல் ள்ளி யல் ைற ல் பணியாற்  பணிஉயர்  க  

இக்கல் ரிக்  தல்வராக கல் ரிக் கல் த் ைற ல் நிய க்கப்ெபற்றார.் 

 இக்கல் ரி ல் இந்த கல் யாண் ன் வக்கத் ல் பகராண்ைம 
அ ப்பைட ல் . .சண் க ந்தரம், ைனவர ்க.ேசாம ந்தரம், ைனவர ்

க .சாத்தப்பன், ைனவர ் .மரகதவல் , ைனவர ் என்.பார  ஆ ேயார ்

பணி ரிந்  வ ன்றனர.் 

 இக்கல் ரி ல் தாக பணி ல் இைணந்தவரக்ள் 

2014ம் ஆண்  ெசப்டம்பர ் மாதம் 10ம் ேத  வகங்ைக மன்னர ்

ைர ங்கம் அர  கைலக் கல் ரி ந்  ைனவர ் .பழனியப்பன் 

அவரக்ள் பணி மா தல் ெபற்  இக்கல் ரிக்  வந் ள்ளார.் 

 

  2014ம் ஆண்  அக்ேடாபர ் மாதம் 13ம் ேத யன்  த ழ்நா  

அர ப்பணியாளர ் ேதரவ்ாைணயம் ( NP ஊ) வ யாக . .இராஜ ர  

அவரக்ள் தட்டசச்ராகப் தாக நம்கல் ரிக்  பணிநியமனம் ெபற் ள்ளார.் 



 2014ம் ஆண்  அக்ேடாபர ் மாதம் 15ம் ேத யன்  பகராண்ைம 

அ ப்பைட ல் பணியாற் ய .ேச.அன் மனி அவரக்ள் பணி மா தல் 

ெபற்  இக்கல் ரிக்  வந் ள்ளார.் 

 தற்ேபா  ெகௗரவ ரி ைரயாளரக்ள் எண்ம ம், கணினி ப ற் க்  

இ  ஆ ரியரக் ம் பணியாற்  வ ன்றனர.் 

ப ம் மாணவ மாண யரக்ள் எண்ணிக்ைக 

 இக்கல் ரி ல் 2013-2014 ஆம் ஆண் ல் 73 மாணவரக் ம் 98 

மாண க ம் ஆக ெமாத்தம் 171 ேபர ் ேசரக்்ைக ெபற்  இரண்டாம் ஆண்  

ப த்  வ ன்றனர.் 

 2014-15ஆம் கல் யாண் ல் 86 மாணவரக் ம், 135 மாண க ம் ஆக 

ெமாத்தம் 221 ேபர ் ேசரக்்ைக ெபற்  தலாம் ஆண் ல் ப த்  வ ன்றனர.் 

தற்ேபா  கல் ரி ல் ப ம் மாணவ மாண யர ்எண்ணிக்ைக 373 ஆ ம். 

கல்  உத த் ெதாைக 

 த ழக அர ன் சார் ல் கல் உத தெ்தாைக இக்கல் ரி ல் ப ம் 

மாணவ மாண யரக்்  வழங்கப்ெபற்  வ ன்ற . 

 2013-14ஆம் கல் யாண் ல் ேசரக்்ைக ெபற்  ஆ ரா டர ் மற் ம் 

பழங் னர ் மாணவமாண யரக்ள் வ ப் ல் 37 ேப ம், க ம் 

ற்ப த்தப்பட்ட வ ப் ல் 63 ேப ம், ற்ப தத்ப்பட்ட வ ப் ல் 52 ேப ம் ஆக 

ெமாத்தம் 152 ேபர ்கல்  உத தெ்தாைக ெபற் ள்ளனர.் 

 

  2014-15 ஆம் கல் யாண் ல் பழங் னர ் ஆ ரா டர ் ரி ல் 75 

ேப ம் க ம் ற்ப த்தப்பட்ட வ ப் ல் 50 ேப ம், ற்ப த்தப்பட்ட வ ப் ல் 

96 ேப ம் ஆகெமாதத்ம் 221 ேபர ்கல்  உத தெ்தாைக  ெபற் ள்ளனர.் 

 ஆ ரா டர,் பழங் னர ் வ ப்  மாணவ மாண ய க்  

.5,51,446ஃ- ( பாய் ஐந்  இலட்சத்  ஐம்பதெ்தான்றா ரத்  நா ற்  

நாற்பத்  ஆ  மட் ம்) ற்ப த்தப்பட்ட, க ம் ற்ப த்தப்பட்ட மாணவ 

மாண ய க்காக .2,14,079ஃ- ( பாய் இரண்  இலட்சத்  ப னான்கா ரத்  

எ பத்  ஒன்ப  மட் ம்) என்ற அள ல் உத தெ்தாைக வழங்கப்பட் ள்ள . 

 இலவச ேப ந் ப் பயண அ ம  

இவ்வாண்  302 மாணவ மாண ய க்  இலவச ேப ந் ப் பயண 

அ ம  த ழகஅரசால் வழங்கப்ெபற் ள்ள . 



 கணினி ப ற் த்  ட்டம் 

 மாணவ மாண யரக்் க் தலாகக் கணினிப் ப ற்  வ ப்  
நம்கல் ரி ல் நைடெபற் வ ன்ற . இ ல் 2013-14 ஆம் கல் யாண் ல் 148 

ேப ம் 2014-15ஆம் கல் யாண் ல் 184 ேப ம் ேசரந்் ப் பயன்ெபற்  

வ ன்றனர.் 

மற்ற அைமப் கள் 

 ேம ம் இக்கல் ரி ல் நாட் நலப் பணித் ட்டம், ெரட்ரிப்பன் ளப், 

இைளேயார ் ெசஞ் ைவச ் சங்கம், மகளிர ் ேமம்பாட் க் , தற்ெகாைலத ்

த ப்  ப் ணர்  அைமப்  ஆ யைவ ம் ெசயல்பட்  வ ன்றன. 

 ெரட்ரிப்பன் ளப், இைளேயார ் ெசஞ் ைவச ் சங்கம் ஆ யன 

இைணந்  19.02.2015 அன்  ரதத்தான காம், மற் ம் இரத்தவைகய தல் 

காம், இராமநாத ரம் மாவட்ட அர  இரத்த வங்  ேமலாளர ் ைனவர ்

ஐயப்பன் அவரக்ள் உத டன் மாணவரக்ளிட ந்  இரத்தம் ெபறப்பட்  

ம ைர இராஜா  ம த் வமைணக் ச ்ேசரக்்கப்ெபற்ற . 

 ெரட்ரிப்பன் ளப், சார் ல் 05.02.2015 அன்  நைடெபற்ற ெபா ப்பாளர ்

கா ல் ெபா ப்பாளர ்என்.இராம ரத்்  கலந்  ெகாண்டார.் 06.02.2015 அன்  

மாணவர ் கா ல் நம்கல் ரி மாணவரக்ள் கலந்  ெகாண்டாரக்ள். 

 இராமநாத ரத் ல் நைடெபற்ற த்தகக் கண்காட் க்  நம்கல் ரி 
மாணவ மாண யர ் அைனவ ம் ேபரா யரக் ம் மாவட்ட ஆட் யர ்
வ காட்ட ன்ப  ேநரில் ெசன்  பாரை்வ ட் ம், த்தகங்கள் வாங் ம் 

பயன்ெபற்றனர.் 

 த் க்  ேவகானந்த ேகந் ரம் சார் ல் கன்னியா மரி ல் ப ற்  
கா ல் நம்கல் ரி சார் ல் மாண யர ் ஐவ ம், மாணவரக்ள் வ ம் 

கலந் ெகாண் ப் ப ற் ெபற்றனர.் ம  க தா அவரக்ள் இதன் 

ஒ ங் ைணப்பாளராகச ்ெசயல்பட்டார.் 

 நாட்  நலப்பணித ் ட்டத் ன் சார் ல் ஒ  நாள் வளாகத் ய்ைம 
நைடெபற்ற . ேம ம் ெடங் க் காய்சச்ல் ப் ணர்  கா ம் 

நைடெபற்ற . இதன் ஒ ங் ைணப்பாளராக ேபரா ரியர ் எஸ்.சரவணன் 

ெசயல்பட்டார.் 

 மகளிர ் ேமம்பாட் க்  சார் ல் 07.03.2015 அன்  மாண ய க்  

றப்  ஆேலாசைனகைள வழக்க ஞர ் ேச.கலா வழங் னார.் இதன் 

ெபா ப்பாளராக ைனவர ் .மரகதவல்  ெசயல்பட்டார.் 



 தற்ெகாைல த ப்  மற் ம் ப் ணர்   சார் ல் 15.12.2014 அன் , 

மாணவ, மாண க க்  ப் ணர்  ப ற் ைய, ைனவர ்

ேக.கண்ணாத்தாள் வழங் னார.் இதன் ெபா ப்பாளரக்ளாக ைனவர ்

.சண் க ந்தரம், ைனவர ் .மரகதவல்  ெசயல்பட்டனர.் 

 கல் ரி ண்கைலமன்றம் சார் ல் ேபாட் கள் நடத்தப்ெபற்  
அதற் ரிய பரி க ம் வழங்கப்ெபற்றன 

 கல் ரி ல் ைளயாட்  ேபாட் கள் நடத்தப்ெபற்  அதற்கான 

பரி க ம் வழங்கப்ெபற உள்ளன. ஊரக ைளயாட் ப் ேபாட் களி ம் நம் 

மாணவரக்ள் கலந்  ெகாண்   க்கதத்க்க பரி கள் ெபற் ள்ளனர.் 

ெசம்டம்பர ் 16 உலக ஓேசான் நாள் அன்  நம் கல் ரி ல் மாணவ 

மாண ய க்  உ ரக்ாற் ன் அவ யம் த்  ப் ணர்  

ஏற்ப தத்ப்ெபற்ற . இதன் ெபா ப்பாளராக ேபரா ரியர.்ச ஷ் சாத்ைதயா 

ெசயல்பட்டார.் 

 சமத் வப் ெபாங்கள் ழா  09.01.2015 அன்  கல் ரி ல் ெகாண்டாடப் 

ெபற்ற . இ ல் மாணவ மாண யரக்ள் ம ழ் டன் கலந்  ெகாண்  ைற 

வாரியாக ெபாங்கல் ைவத்  ம ழ்ந்தனர.் ேம ம் மாணவ மாண யரக்ள் 

ேபாட் கள் நடத்  அ ல் ெவற்  ெபற்றவரக் க் ப் பரி ம் வழங்கப்ெபற்ற . 

 இராமநாத ரம் ேந வேகந் ரா ஏ. .ேஜ அப் ல்கலாம் நற்பணி 
மன்ற ம் நம் கல் ரி ம் இைணந்  16.02.2015 அன்  பா ன சமன்பா  

பற் ய க தத்ரங்கம் நைடெபற்ற . இ ல் இராமநாத ரம் மாவட்ட 

ேந வேகந் ரா ஒ ங் ைணப்பாளர ் ைனவர.்ம வாணன் 

கலந் கெகாண்  ப ற் யளித்தார.் 

 2013-14ஆம் கல் யாண் ல் 5 அைறகளில் அர  ேமல்நிைலப்பள்ளி 
வளாகத் ல் வங்கப்படட் இக்கல் ரி 2014-15ம் கல் யாண் ல் தல் ஐந்  

அைறக டன் இயங் வ ற . 

 ேம ம் வாடாைன ஊராட்  நி ல் இ ந்  மாணவ மாண யர ்

பயன்ெபற நீரத்ெ்தாட்  ஒன் ம், கட் டமராமத் ப் பணிக ம் 

ெசய்யப்ெபற் ள்ளன. இதேனா , ய ன் இைணப்  கல் ரிக்  

ஏற்ப தத்ப் ெபற்ற . 

  இக்கல் ரி ன் த ழ் ைற ம், ெசம்ெமா த் த ழாய்  நி வன ம் 

இைணந்  பத் நாள் ப லரங் ைன  மணிேமகைல கால சமயங்கள் என்ற 
தைலப் ல் நடத் ன. 



 இவ்வா  கல் ரி வளரச்் ப்பணி ல் ன்ேனற உத வ ம் கல் ரி 
வளரச்் க் ணரக்் ம், ஊராட்  அைமப் ற் ம், ேபரா ரியரக்ள், 

ஆ ரியரல்லாப் பணியாளரக்ள், மாணவரக்ள், ெபற்ேறாரக்ள், ெபா மக்கள் 

ஆ ேயா க் ம் க்க நன் கள். 

 

  இக்கல் ரி ல் ெபற்ேறார ் ஆ ரியர ் சங்கம் ேரா ம் றப் டன் 
நைடெபற்  வ ற . இதன் லம் அவ்வப்ேபா  ட்டங்கள் நடத்தப்ெபற்  

கல் ரி வளரச்் ப்பணி ெப மள ல் ன்ேன வ ற . 

கல் ரி ல் நடதத்ப்ெபற்ற ைளயாட் ப் ேபாட் களில் பரி  ெபற்ற மாணவ 
மாண யர ்பட் யல் ன்வ மா .  

 
Sl. No. Event   Winner Name Department 

 
I. Boys 

  
    

1 Long Jump I N.Prasath B.Sc. CS II   
    II P.Kaleeswaran B.Com   
    III K.Ponnarasu B.Com II   
            
2 Shortput I G.Ramanathan B.Com I   
    II U.Vigneswaran  B.Sc. CS I   
    III A.Raju B.Com I   
            
3 Disc I P.Kaleeswaran B.Com II   
    II N.Prasath B.Sc. CS II   
    III U.Vigneswaran B.Sc. CS I   
            
4 100 Mtr. Running I P.Prasanna B.Sc. II   
    II G.Ramanathan B.Com. I   
    III K.Pandiramu B.Com. II   
            
5 200 Mtr. Running I P.Prasanna B.Sc. II   
    II C.Prabharan B.Sc. CS I   
    III K.Pandiramu B.Com. II   
            
6 400 Mtr. Running I P.Prasanna B.Sc. II   
    II K.Pandiramu B.Com. II   
    III S.Thiyagarajan B.Com. I   
            
7 1500 Mtr. Running I C.Prabharan B.Sc. CS I   
    II L.Elangaimani B.Sc. CS I   
    III P.Balasunder B.Com. I   



            
8 400 Mtr. Relay   G.Ramanathan B.Com. I   
  I   M.Siva B.Com.   
      V.Jayaprakash B.Com.   
      P.Prasanna B.Sc. II   
            
  400 Mtr. Relay   K.Pandiramu B.Com. II   
  II   C.Prabharan B.Sc. CS I   
      K.Ajith B.Sc. CS   
      P.Kaleeswaran B.Com.   
            
  400 Mtr. Relay   L.Elangaimani B.Sc. CS I   
  III   K.Ramamoorthi B.Com.   
      A.Raju B.Com.   
      G.Dhineshkumar B.Com.   
            
II. Girls 

  
    

1 Shortput I V.Praveena B.A. Tamil   
    II B.Ramya B.Com. II   
    III K.Nanthini B.A. Eng II   
            
2 Disc I K.Malarvizhi B.Sc. Math II   
    II R.Balalakshmi B.A. Tamil I   
    III K.Sudha B.Com I   
            
3 100 Mtr. Running I V.Praveena B.A. Tamil   
    II R.Vennila B.Com. II   
    III J.Mariyaprasanna B.A.Eng.   
    III K.Nanthini B.A.Eng.   
            
4 200 Mtr. Running I V.Praveena B.A. Tamil   
    II K.Nanthini B.A.Eng.   
    III J.Mariyaprasanna B.A.Eng.   
    III R.Balalakshmi B.A. Tamil   
            
5 400 Mtr. Running I V.Praveena B.A. Tamil   
    II K.Sudha B.Com. I   
    III K.Sathiya B.Com. II   
            
6 400 Mtr. Relay   R.Vennila B.Com. II   
  I   K.Pandiselvi B.Com. II   
      K.Sathiya B.Com. II   
      M.Madhubala B.Com. II   



            
  400 Mtr. Relay   V.Praveena B.A. Tamil   
  II   R.Balalakshmi B.A. Tamil   
      M.Chitra B.A. Tamil   
      S.Pavithra B.Sc. Maths   
            
  400 Mtr. Relay   M.Nithya B.Com. II   
  III   C.Sivaranjini B.Com. I   
      K.Sudha B.Com. I   
      C.Pandimeena B.Com. I 
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GOVT ARTS AND SCIENCE COLLEGE, THIURVADANAI 
TEACHING / NON TEACHING STAFF LIST (2014-15) 

    
Sl. No. Name Department 

 
TEACHING 

   
Asst./Asso. Professor 

   
1 Dr.M.Palaniappan Tamil 

 
2 Dr.M.Maragathavalli Tamil 

 
3 Dr.G.Somasundaram English 

 
4 Dr.KE.Sathappan Maths 

 
5 Dr.N.Bharathi Commerce 

 
6 Thiru.D.Shanmugasundaram Comp. Sci. 

 
    
Guest Lecturer 

   
1 Tmt.S.Kavitha Tamil 

 
2 Thiru.A.Karthik Tamil 

 
3 Thiru.S.Saravanan English 

 
4 Thiru.R.Saravanan English 

 
5 Thiru.K.Ilayaraja Commerce 

 
6 Thiru.S.Sathish Maths 

 
7 Thiru.N.Ramamoorthy Comp. Sci. 

 
8 Tmt.S.Sharmila Selvi Comp. Sci. 

 
    
C.L.P 

   
1 Selvi.K.Sheela Comp. Sci 

 
2 Thiru.C.Nirmal Kumar Comp. Sci 

 
    
P.T.A 

   



1 Thiru.I.Amalraj English 
 

2 Tmt.K.Malarvizhi Reka Commerce 
 

    
NON TEACHING 

   
1 Tmt.S.Kalpana Superintendent 

 
2 Thiru.S.Arulnesan Assistant 

 

3 Thiru.S.Anbumani 
Junior Assistant 
 
 

 

4    Thiru.M.Raja Prabhu   
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