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                                                                        2015 – 2016  

                                       கல்வியாண்டின் ஆண்டறிக்லக 

 

 

அன்பார்ந்த பபரிய ார்கயே! சிறப்பு விருந்தினர்கயே! ஆண்டுவிழாவின் 
சிறப்புரைர  ஆற்ற வந்துள்ே பாைாளுமன்ற உறுப்பினர் 
அவர்கயே!  மாணவமாணவி ர்கயே! அரனவருக்கும் வணக்கம்.  
கல்லூரி முதல்வைாகி  நான் இக்கல்வி ாண்டின் ஆண்டறிக்ரகர  
மகிழ்வுடன் உங்கள் முன் சமர்ப்பிக்கியறன். 
    13.09.2013 அன்று திருவாடாரன ில் தமிழக முதல்வர் மாண்புமிகு டாக்டர் 

பெ.பெ லலிதா அவர்கோல் காபணாேி வழி ாக இக்கல்லூரி 
துவங்கப்பபற்றது. 
              இக்கல்லூரி ில்  பி.ஏ. (தமிழ்), பி.ஏ. (ஆங்கிலம);, பி.எஸ்சி. (கணிதம்), 
பி.எஸ்சி.(கணினி அறிவி ல்), பி.காம் ஆகி  இேநிரலப் பட்டப்படிப்புகள் 

துவங்கப்பபற்றன. தற்யபாது இப்பட்டப்படிப்புகேில் முதலாம் ஆண்டு, 

இைண்டாம் ஆண்டு, மூன்றாம் ஆண்டு என்ற நிரல ில் மாணவ 
மாணவி ர்கள் படித்துவருகின்றனர். இக்கல்வி ாண்டில் இக்கல்லூரி ின் 
வழி ாக பட்டம் பபற்ற முதல் மாணவ அணி ினர் (ஐ டீ வஉh) 

பவேிவை  உள்ேனர். அவர்களுக்கு என்னுரட மனமார்ந்த வாழ்த்துகள். 
இக்கல்லூரி பதாடங்கப்பபற்ற காலத்தில்; முதல்வைாக முரனவர் 
சி.நாயகசுவைைாவ் அவர்கள் பணி ாற்றினார். 01.09.2014 முதல் முரனவர் 
மு.லதா அவர்கள் முதல்வைாகப் பணி ாற்றினார். இவர் பணிஉ ர்வு பபற்று 
முதல்நிரலக் கல்லூரி ான சுைண்ரட காமைாசர் அ;ைசு கரலக்கல்லூரி ின் 
முதல்வைாகப் பபாறுப்யபற்றுள்ோர்.  இவர்கரேத் பதாடர்ந்து மதுரை        ஸ்ரீ 

மீனாட்சி அைசினர் மகேிர் கரலக் கல்லூரி ின் யவதி ி ல் துரற 
இரணப்யபைாசிரிர , மற்றும் யதர்வு பநறி ாேர் ஆகி  பபாறுப்புகேில் 
பணி ாற்றி  முரனவர் தா. சைோ யதம்பாவணி ஆகி  நான் பணி உ ர்வு 
கருதி இக்கல்லூரிக்கு முதல்வைாக 17.12.2015 அன்று முதல் பணி ாற்றி 
வருகியறன். 
இக்கல்லூரி ில் புதிதாகப் பணி ில் இரணந்தவர்கள் 

இக்கல்லூரி ில் பசன்ற கல்வி ாண்டின் துவக்கத்தில் பகைாண்ரம 
அடிப்பரட ில் பணி ாற்றி   திரு.து.சண்முகசுந்தைம், முரனவர் 
க.யசாமசுந்தைம், முரனவர் க ி.சாத்தப்பன், முரனவர் மு.மைகதவல்லி, 
முரனவர் என்.பாைதி ஆகிய ார்  தத்தம் தாய் கல்லூரிகளுக்கு பகைாண்ரமப் 
பணி முடித்துத் திரும்பினர்.  
இப்பணி ிடங்கேில் தமிழ்த்துரற ில் முரனவர் க. பசால்யலர் உழவன் 
அவர்களும், ஆங்கிலத் துரற ில் முரனவர் இைா. இைாெயசகைன் அவர்களும், 



திரு. ஈ. சுயைஷ் அவர்களும், கணிதத் துரற ில் திரு. ை. பவங்கயடசன் 
அவர்களும், கணினி அறிவி ல் துரற ில் திரு. எம். குணயசகைன் அவர்களும் 
புதிதாகக் கல்லூரிக் கல்விப்பணி ில் யசர்ந்தனர்.  
இவர்கேில் கணினி அறிவி ல் துரறப் யபைாசிரி ர் திரு எம். குணயசகைன் 
அவர்கள் ஓசூர் அைசு கரல அறிவி ல் கல்லுரிக்குப் பணிமாறுதல் பபற்றுச் 
பசன்றார். அவரின் இடத்திற்கு யமற்படி கல்லூரி ின் கணினி அறிவி ல் 
துரறப் யபைாசிரி ர் முரனவர் து. சுந்தர் பணிமாறுதல் பபற்று 
இக்கல்லூரி ில் பணி ாற்றுகிறார். யமலும் ஊட்டி, அைசு கரலக்கல்லூரி 
கணிதத் துரற ில் இருந்து பணிமாறுதல் பபற்று திரு க. பசந்தில் அவர்கள் 
இக்கல்லூரி ின் கணிதத் துரற ில் பணி ாற்றி வருகிறார்.  
அலுவலகப் பிரிவில், நிலக்யகாட்ரட அைசு பபண்கள் கரலக்கல்லூரி ில் 
அலுவலக கண்காணிப்பாேைாகப் பணி ாற்றி  திரு அ. பிைான்சிஸ் அவர்கள் 
நிதி ாேைாக (டீைசே ச ) பணிஉ ர்வு பபற்று இங்குப் பணிபுரிந்து வருகிறார்.  
பகௌைவ விரிவுரை ாேர்கள் என்ற நிரல ில் இக்கல்வி ாண்டில் எழுந்த 
பணி ிடங்கேில் தமிழ்த்துரற ில்  திருமதி எஸ்.  பதாண்டி ம்மாள், திருமதி க. 
சத் ா ஆகிய ாரும், வணிகவி ல் துரற ில் திருமதி க. மலர்விழி  யைகா, 

திரு. பூ முத்துைாமன் ஆகிய ாரும் பணிபுரிந்து வருகின்றனர்.  
இவர்கள் தவிை ஆசிரி ர் யதரவ கருதி பபற்யறார் ஆசிரி ர் கழக நிதி ின் 
அடிப்பரட ில் தமிழ்த்துரற ில் திருமதி கார்த்திகாவும், ஆங்கிலத் துரற ில் 
திரு ஐ. அமல்ைாஜ் அவர்களும், கணிதத் துரற ில் திரு 
யபா.  பாலசுப்பிைமணி ன்  அவர்களும், வணிகவி ல் துரற ில் திரு ஆர். 
ையமஷ் அவர்களும் பணி ாற்றிவருகின்றனர்.  
கல்லூரிப் யபைாசிரி ர்கேின் கல்விசார் வேர்ச்சிப் பணிகள் 

இக்கல்லூரி ின் கணினி அறிவி ல் துரறத் தரலவைாக விேங்கும் 
முரனவர் து. சுந்தர் அவர்கள் கணினி அறிவி ல் துரற ில் ஆய்வுகரே 
வழி நடத்தும் ஆய்வு பநறி ாேர் தகுதிர  அழகப்பா பல்கரலக்கழக 
அேவில் பபற்றுள்ோர்.  
20.01.2016 அன்று அழகப்பா கல்கரலக்கழகத்தில் நரடபபற்ற அகில இந்தி  

உ ர்கல்வி கணக்கீடு (யுஐளுர்நு)   குறித்த கலந்தாய்வுக் கூட்டத்தில் 

இக்கல்லூரி ின் சார்பில் தமிழ்த்துரற உதவிப் யபைாசிரி ர் முரனவர் க. 
பசால்யலருழவன் மற்றும் கணிதத்துரறக் பகௌைவவிரிவுரை ாேர் எஸ். 
சதீஷ் ஆகிய ார் கலந்து பகாண்டனர்.  
கணிதத் துரறப் யபைாசிரி ர், திரு. ை. பவங்கயடசன் அவர்கள் பசன்ரன ில் 
நரடபபற்ற ~~அரனவருக்கும் உ ர்கல்வி|| என்ற தரலப்பிலான ஒருநாள் 
கருத்தைங்கில் கலந்து பகாண்டார்.  
ஆங்கிலத்துரறப் யபைாசிரி ர்கோன முரனவர் ைா.ைாெயசகைன் அவர்களும், 

யபைா ஈ. சுயைஷ் அவர்களும் ~~மக்கள் பதாடர்புக்கான ஒருங்கிரணக்கப்பபற்ற 
ஆங்கில பமாழி பாடப் ப ிற்சித் திட்டம்;||(ஊடுஐடு)  என்ற தரலப்பில் மதுரை 

ஸ்ரீ மீனாட்சி அைசினர் மகேிர் கரலக்கல்லூரி ில் 28.1.2016 அன்று நரடபபற்ற 



ப ிற்சி முகாமில் கலந்துபகாண்டனர்.  
ஆங்கிலத்துரறப் யபைாசிரி ர் ஈ. சுயைஷ் திருச்சி புனித வேனார் கல்லூரி ில் 
டிசம்பர் 13 அன்று நரடபபற்ற யதசி  அேவிலான கருத்தைங்கில் கலந்து 
பகாண்டார். யமலும் அவரின் ஆய்வுக் கட்டுரை சர்வயதச இதழில் 
பவேிவந்துள்ேது. 
இக்கல்வி ாண்டில் ஆங்கிலத்துரறப் யபைாசிரி ர்கோன எஸ். சைவணன், ைா. 
சைவணன் ஆகிய ார் தங்கேின் முரனவர் பட்ட ஆய்விரன யமற்பகாண்டு 
வருகின்றனர்.   

தமிழ்த்துரற இரணப்யபைாசிரி ைான முரனவர் மு.பழனி ப்பன் யகாரவ 
நிர்மலா கல்லூரி, திருச்சி ெமால் முகமது கல்லூரி ஆகி வற்றின் 
தமிழாய்வுத் துரற ில் நரடபபற்ற முரனவர் பட்ட 

வாய்பமாழித்யதர்வுகேில் புறத்யதர்வாேைாகக் கலந்துபகாண்டார். அவர் 
மதுரை ஸ்ரீ மீனாட்சி அைசினர் மகேிர் கரலக்கல்லூரி ில 26.2.2016 அன்று 
நரடபபற்ற ~~மாமதுரை யபாற்றுயவாம்||  என்ற யுெிசி கருத்தைங்கில் கலந்து 
பகாண்டு கட்டுரை வாசித்தார். இவரின் யமற்பார்ரவ ில் தமிழ்த்துரற ில் 
பகுதியநை அடிப்பரட ில் மூவர் முரனவர் பட்ட ஆய்வுகரே நிகழ்த்தி 
வருகின்றனர். இவரை ஆய்வு முன்னவைாகக் பகாண்டு, பசன்ரன ில் உள்ே 
பசம்பமாழத் தமிழாய்வு நிறுவனம் ~~மணியமகரல கால சம ங்கேின் 
முற்கால நிரலயும், பிற்கால நிரலயும்|| என்ற தரலப்பில் 
ஆய்வுத்திட்டத்ரதச் பச ல்படுத்த, ரூ 2,50,000 (ரூபாய் இைண்டரை லட்சம் 
ரூபாய்) நிதிர  ஒதுக்கியுள்ேது. அதரன அவர் பச ல்படுத்தி வருகிறார்.  
இக்கல்லூரி ில் நாட்டு நலப்பணித்திட்ட அலுவலைாக விேங்கும் திரு. ஈ. 
சுயைஷ் அவர்கள் நாட்டுநலப்பணித்திட்ட அலுவலர் ப ிற்சிர  டிசம்பர் 16 

முதல்; 22 ஆம் நாள்வரை யகா ம்புத்தூரில் முடித்து வந்துள்ோர். 
இக்கல்லூரி ில் ஆசிரி ர் முன்யனற்றம் கருதி ‘‘வகுப்பரற யமலாண்ரமயும், 

திறன்மிகு கற்பித்தலும்|| என்ற தரலப்பில் 11.2.2016 அன்று ஒருநாள் புத்தாக்கப் 

ப ிற்சி நடத்தப்பபற்றது. இதில் இப்பபாருள் பதாடர்பான பல்யவறு திறன்கள் 

எடுத்துரைக்கப்பபற்று ஆசிரி ர்கேின் திறன் யமம்பட வழிகாட்டப்பபற்றது. 
இக்கல்லூரி ின் ஆங்கிலத் துரறப் யபைாசிரி ர் ஈ. சுயைஷ் அவர்கள் 
பசன்ரன ைாணியமரிக் கல்லூரி ில் நடத்தப்பட்ட மூன்று நாள்கள் ஆங்கில 
பமாழி பதாடர்பு படுத்தல் ப ிற்சி ில் கலந்து பகாண்டார்.   

மன்ற விழாக்கள் 

இக்கல்லூரி ில் உள்ே அரனத்துத் துரறகேின் மன்ற விழாக்கள் சிறப்பாக 

நரடபபற்று வருகின்றன. 16.02.2016 அன்று தமிழ் மன்ற விழா நரடபபற்றது. 
இதில் காரைக்குடி அழகப்பா அைசு கரலக்கல்லூரி ின் தமிழ்த்துரறத் 
தரலவர் ம. துரை அவர்கள் கலந்து பகாண்டு சிறப்புரை ாற்றினார். கணித 
மன்றம் 26.02.2016 அன்று நடத்தப்பபற்றது. இதில் யமலூர் அைசு 
கரலக்கல்லூரி ின் கணிதத் துரறப் யபைாசிரி ர் முரனவர் பாலமுருகன் 
கலந்து பகாண்டுச் சிறப்புரை ாற்றினார்.  29.2.2016 அன்று ஆங்கிலத்துரற 



மன்றக் கூட்டம் நரடபபற்றது. இதில் அழகப்பா பல்கரலக்கழக ஆங்கிலத் 
துரறப் யபைாசிரி ர் முரனவர் எம். நடைாென் -கலந்து பகாண்டுச் 
சிறப்புரை ாற்றினார். கணினி அறிவி ல் துரற ின்  மன்றக் கூட்டம் 1.3.2016 

அன்று நடத்தப்பபற்றது. இதில் மதுரை ஸ்ரீ மீனாட்சி அைசினர் மகேிர் 

கரலக்கல்லூரி ின் கணினி அறிவி ல் துரறப் யபைாசிரி ர் திருமதி ஆர், 

ைாெைாயெஸ்வரி அவர்கள் கலந்து பகாண்டு சிறப்புரை ாற்றினார். 
வணிகவி ல் துரற ின் மன்றக் கூட்டம் 8.03.2016 அன்று நரடபபற உள்ேது. 
இதற்கு அழகப்பா பல்கரலக்கழகப் யபைாசிரி ர் முரனவர் மதிைாசு அவர்கள் 
வருரக தை உள்ோர்.  
உரி  முரற ில் மன்ற விழாக்கள் நடத்தப்பபற்று 5.3.2016 அன்று 
ஆண்டுவிழா நரடபபற்றது. இவ்விழாவில் இைாமநாதபுை பாைாளுமன்ற 
உறுப்பினர் திரு அ. அன்வர்ைாொ அவர்கள் கலந்து பகாண்டுப் 
யபருரை ாற்றினார். யமலும் இவ்விழாவில் கல்லூரி வேர்ச்சிக்குழுத் 
தரலவர் திரு, பச. ைாயெந்திைன், திரு. யக. சி. ஆணிமுத்து, திரு, வ.ீ 
இைாமகிருஷ்ணன், திரு. இைா. மதிவாணன், திரு. யக. ஆர். என் மணிமாறன் 
ஆகிய ார் கலந்து பகாண்டு வாழ்த்துரை வழங்கினர். யமலும் சுைண்ரட, 

காமைாசர் அைசு கரலக்கல்லூரி ின் முதல்வர் முரனவர் மு.லதா அவர்கள் 

மகிழ்வுரை ஆற்றினார். மாணவ மாணவி ர் கரல நிகழ்ச்சிகள் 
நரடபபற்றன. நாட்டுப்பண்ணுடன் விழா இனியத நிரறவரடந்தது. 
மாணவ மாணவி ர்கள் எண்ணிக்ரக 

       இக்கல்லூரி ில் 2013-2014 ஆம் ஆண்டில் 73 மாணவர்களும் 98 

மாணவிகளும் ஆக பமாத்தம் 171 யபர் யசர்க்ரக பபற்று மூன்றாம் ஆண்டு 
படித்து வருகின்றனர்.  2014-15ஆம் கல்வி ாண்டில் 86 மாணவர்களும், 135 

மாணவிகளும் ஆக பமாத்தம் 221 யபர் யசர்க்ரக பபற்று  இைண்டாம் ஆண்டில் 

படித்து வருகின்றனர்.  2015-16 ஆம் கல்வி ாண்டில் 96 மாணவர்களும்,  148 

மாணவிகளும் ஆக பமாத்தம் 244 யபர் யசர்க்ரக பபற்று முதலாண்டில் படித்து 
வருகின்றனர். தற்யபாது கல்லூரி ில் ப ிலும் மாணவ மாணவி ர் 
எண்ணிக்ரக 636 ஆகும். 
கல்வி உதவித் பதாரக 

 தமிழக அைசின் சார்பில் கல்விஉதவித்பதாரக இக்கல்லூரி ில் ப ிலும் 
மாணவ மாணவி ர்க்கு வழங்கப்பபற்று வருகின்றது. 
2015-2016 ஆம் கல்வி ாண்டில் ஆதிதிைாவிடர் மற்றும் பழங்குடி ினர் மாணவ 

மாணவி ர்கள் பிரிவில் 158 யபர் கல்வி உதவித் பதாரக பபற 
விண்ணப்பித்துள்ேனர். பிற்படுத்தப்பட்ட மற்றும் மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்ட 
மாணவ மாணவி ர்கள் பிரிவில் 184 யபர் கல்வி உதவித் பதாரக பபற 
விண்ணப்பித்துள்ேனர்.       

 இலவச யபருந்துப் ப ண அனுமதி 
      2015-16 ஆம் கல்வி ாண்டில் 409 மாணவ மாணவி ருக்கு இலவச யபருந்துப் 
ப ண அனுமதி தமிழகஅைசால் வழங்கப்பபற்றுள்ேது. 



கணினி அறிபவாேித் திட்டம் 

 மாணவ மாணவி ர்க்குக் கூடுதலாகக் கணினிப் ப ிற்சி வகுப்பு 
நம்கல்லூரி ில் நரடபபற்றுவருகின்றது. இதில் 2013-14 ஆம் கல்வி ாண்டில் 
148 யபரும் 2014-15ஆம் கல்வி ாண்டில் 184 யபரும் 2015- 16 ஆம் 
க      ல்வி ாண்டில் 210 யபரும் யசர்ந்துப் ப ன்பபற்று வருகின்றனர். 
இவர்களுள் 2013-14, 2014-15 ஆகி  கல்வி ாண்டுகேில் இப்ப ிற்சி பபற்ற 
மாணவர்களுக்கான மாநில அேவிலான் யதர்வு 2. 3. 2016 அன்று 
நடத்தப்பபற்றது. அதன் முடிவுகள் விரைவில் அறிவிக்கப்பபற உள்ேன. 
இத்யதர்வில் பவற்றிபபற்யறாருக்கு உரி  சான்றிதழ்கள் தமிழக அைசால் 
வழங்கப்பபற உள்ேது.  
நாட்டுநலப்பணித் திட்டச் பச ல்பாடுகள்    

இக்கல்லூரி ில் நாட்டுநலப் பணித்திட்டம், பைட்ரிப்பன் கிேப், இரேய ார் 

பசஞ்சிலுரவச் சங்கம், மகேிர் யமம்பாட்டுக்குழு, தற்பகாரலத் தடுப்பு 

விழிப்புணர்வு அரமப்பு ஆகி னவும் பச ல்பட்டு வருகின்றன. 
நாட்டு நலப்பணித் திட்டத்தின் சார்பில்  மரறந்த முன்னாள் குடி ைசுத் தரலவர் 

தரகசால் அப்துல் கலாம் பிறந்தநாரே ஒட்டி 15.10.2015 அன்று திருவாடாரன 

தாலுகா தரலரம மருத்துவமரன ில் மைக்கன்றுகள் நடப்பபற்றன. 
இதற்குக் கணிதத்துரறப் யபைாசிரி ர் திரு சதீஷ் ஒருங்கிரணப்பாேைாகச் 
பச ல்பட்டார். 
நாட்டுநலப்பணித்திட்டத்தின் சார்பில் வாக்காேர் விழிப்புணர்வுப் யபைணி 
3.10.2015 அன்று நடத்தப்பபற்றது. இந்நிகழ்ச்சி வட்டாட்சி ர் மற்றும் யதர்தல் 
துரற அலுவர்கள் கலந்து பகாண்டனர். இந்நிகழ்ச்சிர த் n;தாடர்ந்து 

வாக்கோர் பப ர் யசர்ப்பு விழிப்புணர்வு முகாம் இக்கல்லூரி ில் 

பவற்றிகைமாகச் பச ல்படுத்தப்பபற்றது. இதன் ஒருங்கிரணப்பாேைாகப் 
யபைாசிரி ர் க. இரே ைாொ விேங்கினார்.  
நாட்டுநலப்பணித்திட்டம், பைட்ரிப்பன் கிேப், இரேய ார் பசஞ்சிலுரவச் சங்கம் 
ஆகி ன இரணந்து 26.2.2016 அன்று ைத்ததான முகாம், மற்றும் 
இைத்தவரக றிதல் முகாம் ஆகி வற்ரற  நடத்தின. இைாமநாதபுைம் மாவட்ட 
மருத்துவரன இைத்த வங்கி அலுவலர் திரு. சந்தானைாஜ் அவர்கள் 

இந்நிகழ்விற்கு ஒருங்கிரணப்பாேைாகச் பச ல்பட்டார்.  
யமலும் நாட்டுநலப்பணித்திட்டத்தின் சார்பில் சுதந்திை தினவிழா, குடி ைசு 
தினவிழா ஆகி ன சிறப்புடன் பகாண்டாடப்பபற்றன. இவ்விழாக்கள் கருதி 
வோகத் தூய்ரமயும் நரடபபற்றது. யமலும் மாணவர்கள் விழிப்புணர்வு 
பபறும் வரக ில் ெனவரி 20, 21 ஆகி  யததிகேில் யபைாசிரி ர், உ ிரின் 
உ ியை ஆகி  திரைப்படங்கள் திரை ிடப்பபற்றன.  
இவ்வாண்டு நாட்டு நலப்பணித்திட்டத்தின் சார்பில் கிேியூர். திருவடிமதியூர் 
ஆகி  கிைாமங்ேில் ஏழுநாள் முகாம் மார்ச் 21 முதல் மார்ச் 27 வரை 
நரடபபற்றது. இதில் அழகப்பா பல்கரலக்கழக நாட்டுநலப்பணித்திட்ட 
அலுவலர் யபைாசிரி ர் சு. இைாொைாம் கலந்து பகாண்டார். யமலும் கிைாம 



மக்களுக்கு அைசு நலப்பணிகரே விேக்கி தீ ரணப்புத்துரற ினர், 

காவல்துரற ினர், வட்டாட்சி ர் ஆகிய ார் க:ருத்துரை வழங்கினர். யமலும் 

இம்முகாமில் கிைாம மக்களுக்கு மருத்துவப் பரியசாதரனயும் 
பசய் ப்பபற்றது. இம்முகாமில் அரனத்துப் யபைாசிரி ர்களும் முதல்வர் 
அவர்களும் கலந்து பகாண்டு ஊக்கமேித்தனர்.   

 

மாணவர் வேர்ச்சிக்கான நிகழ்வுகள் 

இவ்வாண்டிலும் இைாமநாதபுைத்தில் நரடபபற்ற புத்தகக் கண்காட்சிக்கு நம் 

கல்லூரி மாணவ மாணவி ர் அரனவரும் யபைாசி ர்களும் மாவட்ட 
ஆட்சி ர் வழிகாட்டலின்படி யநரில் பசன்று பார்ரவ ிட்டும், புத்தகங்கள் 
வாங்கியும் ப ன்பபற்றனர்.  
30.07.2015 அன்று  முன்னாள் குடி ைசுத் தரலவர் தரகசால் அப்துல்கலாம் 
அவர்கேின் மரறவிரன ஒட்டி, திருவாடாரன ில் அரமதிப் யபைணி 
நரடபபற்றது. அதில் இக்கல்லூரி மாணவர்கள் கலந்து பகாண்டனர்.  
சமத்துவப் பபாங்கல் விழா 09.01.2016  அன்று கல்லூரி ில் பகாண்டாடப் 
பபற்றது. இதில் மாணவ மாணவி ர்கள் மகிழ்வுடன் கலந்து பகாண்டு 
துரறயதாறும் பபாங்கல் ரவத்து மகிழ்ந்தனர் 

. 17.02.2016 அன்று தவத்திரு குன்றக்குடி பபான்னம்பல அடிகோர் 
இக்கல்லூரிக்கு வருரக தந்து மாணவ மாணவி ர்கேிடம் 

கலந்துரை ாடினார். புத்தக வாசிப்பின் நன்ரம பற்றியும் மனித யந ச் 

பச ல்பாடுகள் குறித்தும் அவர் யபசி  உரை மாணவர்கேிடத்தில் 
விழிப்புணர்ரவ ஏற்படுத்தி து.  
18.02.2016 அன்று ஒரு நாள் ய ாகா ப ிற்சி வகுப்பு 

நடத்தப்பபற்றது.  கணிதத்துரற, மற்றும் தமிழ்த்துரற சார்ந்த  இைண்டாம் 

ஆண்டு மாணவ மாணவி ர்களுக்குக் கூடுதல் பாடமாக மனவேக்கரலப் 
பாடப்பகுதி உள்ேதால், இப்ப ிற்சி அவர்களுக்கு வழங்கப்பபற்றது. சிவகங்ரக 
மனவேக்கரல மன்றத்தினர் இப்ப ிற்சிர  அேித்தனர்.  
     16.2.2016 அன்று கணித்தமிழ்யபைரவ இக்கல்லூரி ில் துவங்கப்பபற்றது. 
அழகப்பா பல்கரலக்கழக ஆய்வாேர் திரு மணிகண்டன், தமிழ் இரண க் 
கல்விக்கழக இரண இ க்குநர் ஆகிய ார் இதில் கலந்து பகாண்டனர். 
கணித்தமிழ்ப் யபைரவ ின் வழி காரைக்குடி அழகப்பா பல்கரலக்கழகத்தில் 
நரடபபற்ற ப ிறசி வகுப்புகேில் கணினி அறிவி ல் துரற ஆசிரி ர்கள் 
திரு. இைாமமூர்த்தி, திரு. நிர்மல் குமார், வணிகவி ல் துரற ஆசிரி ர்  திரு 

இரே ைாொ ஆகிய ார் கலந்து பகாண்டனர் 

      கல்லூரி நுண்கரலமன்றம் சார்பில் யபாட்டிகள் நடத்தப்பபற்று அதற்குரி  
பரிசுகளும் 30.3.2016 அன்று வழங்கப்பபற்றன. பரிசு பபற்யறார் விபைம் 
இம்மலரில் தனி ாக இரணக்கப்பபற்றுள்ேது. வழங்கப்பபற உள்ேன. 
இந்நிகழ்விரன இக்கல்லூரி ின் ஆங்கிலத் துரற 
ஒருங்கிரணத்தது.   இக்கல்லூரி ில் மூன்றுநாள்கள் விரே ாட்டு யபாட்டிகள் 



நடத்தப்பபற்று அதற்கான பரிசுகளும் 30.3.2016 அன்று வழங்கப்பபற்றன. 
விரே ாட்டுப் டுயபாட்டிகேின் ஒருங்கிரணப்பாேைாக முரனவர் பசால்யலர் 
உழவன் பச ல்பட்டுவருகிறார்.  பரிசு பபற்யறார் விபைமும் இம்மலரில் 

இரணக்கப்பபற்றுள்ேது. ஊைக விரே ாட்டுப் யபாட்டிகேிலும் நம் 
மாணவர்கள் கலந்து பகாண்டு  குறிக்கத்தக்க பரிசுகள் பபற்றுள்ேனர். 

இக்கல்லூரி ில் பபற்யறார் ஆசிரி ர் சங்கம் சீயைாடும் சிறப்புடன் நரடபபற்று 
வருகிறது. இதன் மூலம் அவ்வப்யபாது கூட்டங்கள் நடத்தப்பபற்று கல்லூரி 
வேர்ச்சிப்பணி பபருமேவில் முன்யனறிவருகிறது. 
இக்கல்லூரி ில் யதசி  மாணவர் பரட பதாடங்க ஆவன பசய் ப்பபற்று 
வருகிறது. விரைவில் இம்மாணவர் பரட அரமப்பு பச ல்பட உள்ேது.  
மாணவ மாணவி ர் பபற்ற பரிசுகள் 

திருவாடாரன பதாகுதி அேவில் நரடபபற்ற வாக்காோர் விழிப்புணர்வு 
யபாட்டிகேில் கலந்து பகாண்டு எம் கல்லூரி மாணவர்கள் பல பரிசுகரேப் 
பபற்றுள்ேனர். யபச்சுப்யபாட்டி ில் எஸ். ைம் ா, எம். ஐஸ்வர் ா, பி. 
அனுசு ா   ஆகி  மாணவிகள் முரறய  முதல், இைண்டாம், மூன்றாம் 
பரிசுகரேப் பபற்றனர். கட்டுரைப்யபாட்டி ில் யக. பபௌலின் 
பபனிட்டா,   அ.பார்த்தீபன், சங்கீதா ஆகிய ார்கள் முரறய  முதல் இைண்டாம் 
மூன்றாம் பரிசுகரேப் பபற்றனர்.  
இைாமநாதபுை மாவட்ட அேவில் நரடபபற்ற தமிழ்வேர்ச்சித் துரற 

யபச்சுப்யபாட்டி ில் இக்கல்லூரி ில் கணிதத் துரற ில் இைண்டாம் ஆண்டு 
ப ிலும் மாணவன் பசல்வன் எம். விெய் மில்ட்டன் இைண்டாம் பரிசாக 
ரூபாய் ஏழா ிைம் பவன்றது குறிக்கத்தக்கதாகும். 
இைாமநாதபுை சுற்றுலாத் துரற சார்பாக நடத்தப்பபற்ற யபாட்டிகேில் 
ஆங்கிலத் துரற சார்ந்த யக. பபௌலின் பபனிட்டா, பெ லட்சுமி ஆகி  
மாணவிகள் கலந்து பகாண்டு கட்டுரைப் யபாட்டி, ஓவி ப்யபாட்டி ஆகி  
யபாட்டிகேில் முரறய  இைண்டாம் மூன்றாம் பரிசுகரேப் பபற்றனர்.  
அழகப்பா பல்கரலக் கழகத்தில் நரடபபற்ற கரலவிழாவில் கல்லூரி 
சார்பில் நாட்டுப்புற ஆடல் பிரிவில் கலந்து பகாண்டு முதற்பரிசிரன 
இக்கல்லூரி ின் மாணவ மாணவி ர்கோன பாண்டிமீனாள், மதி, பிைசன்னா, 

வினிதா, யக. சித்ைா ஆகிய ார் பபற்றரம பபான்பனழுத்துக்கோல் 
பபாறிக்கத்தக்கது. யமலும் இயத கரலவிழாவில் கவிரதப்யபாட்டி ில் 
இைண்டாம் பரிசிரன மயகந்திைன்  என்னும் மாணவர் பபற்றார். இதுவும் 
பாைாட்டுதற்குரி து. இதன் ஒருங்கிரணப்பாேைாக கணித்துரறப் யபைாசிரி ர் 
யபா. பாலசுப்பிைமணி ன் அவர்கள் பச ல்பட்டார்.  
இவ்வாறு கல்லூரி வேர்ச்சிப்பணி ில் முன்யனற உதவிவரும் கல்லூரி 

வேர்ச்சிக்குழுவனருக்கும், ஊைாட்சி அரமப்பிற்கும், யபைாசிரி ர்கள், 

ஆசிரி ைல்லாப் பணி ாேர்கள், மாணவர்கள், பபற்யறார்கள், பபாதுமக்கள் 

ஆகிய ாருக்கும் இந்யநைத்தில் மிக்க நன்றிகரேத் பதரிவித்துக் 
பகாள்கியறாம். 


