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           அன்பார்ந்த பபரியயார்கயே! சிறப்பு விருந்தினர்கயே! ஆசிரியர்கயே! 
மாணவ மாணவியர்கயே! அனனவருக்கும் வணக்கம். இக்கல்லூரி 
முதல்வராகிய நான் இக்கல்வியாண்டின் ஆண்டறிக்னகனய மகிழ்வுடன் 
உங்கள் முன் சமர்ப்பிக்கியறன்.; மனறந்த தமிழக முதல்வர் மாண்புமிகு 
டாக்டர் பெ. பெயலலிதா அவர்கோல் 13.09.2013 அன்று திருவாடானனயில் 
காபணாலி வழியாக இக்கல்லூரி   பதாடங்கப் பபற்றது. இக்கல்லூரியில் பி.ஏ 
(தமிழ்), பி.ஏ (ஆங்கிலம்), பி.எஸ்.சி (கணிதம்), பி.எஸ்.சி (கணினி அறிவியல்), 
பி.காம் ஆகிய இேநினல பட்டப்படிப்புகனே மாணவ மாணவியர்கள் கற்று 
வருகின்றனர்.   இக்கல்வியாண்டில் இக்கல்லூரியின் வழியாக 88 யபர் பட்டம் 
இேநினலப் பட்டம்  பபற்றுள்ேர். அவர்களுக்கு கல்லூரியின் சார்பாக 
என்னுனடய மனமார்ந்த வாழ்த்துகள்.   

யபராசிரியர்கேின் இடப் பபயர்வு 

  நம் கல்லூரியில் பணியாற்றிய முதல்வர் முனனவர் ச. தமிழ்ச்பசல்வி 
அவர்கள் தன் விருப்ப ஓய்வு சூழ்நினல காரணமாக இவ்வாண்டு பணி ஓய்வு 
பபற்றுள்ோர். இக்கல்லூரியில் பணியாற்றிய கணிதத் துனற உதவிப் 
யபராசிரியர் முனனவர் திரு. யலாகநாதன் அவர்கள்   இராமநாதபுரம் அரசு 

கல்லூரிக்குப் பணி மாறுதல் பபற்றுச் பசன்றுள்ோர்.   அண்ணாமனலப் 

பல்கனலக்கழக வணிகவியல்துனற உதவிப்  யபராசிரியராகப் பணியாற்றி 
இக்கல்லூரிக்கு அரசால் நியமிக்கப்பபற்ற  முனனவர் எம். இராயெந்திரன் 
அவர்கள் அயர பணிநினலயில் விழுப்புரம் அரசு கல்லூரிக்கு இடப்பபயர்வு 
பபற்றுச் பசன்றுள்ோர். அலுவலகத்தில் தட்டச்சராகப் பணியாற்றிய திரு. 
இராெபிரபு அவர்கள்  உதவியாேராகப் பணிஉயர்வு  பபற்று கறம்பக்குடி அரசு 

கனலக்கல்லூரிக்கு இடமாறுதல் பபற்றுள்ோர்.  
 

 கல்லூரிப் பேராசிரியர்களின் கல்விசார் வளர்ச்சிப் ேணிகள் 

         வணிகவியல் துனறப் யபராசிரியர் முனனவர் எம்.ராயெந்திரன் அவர்கள் 
21.8.2017 அன்று அழகப்பா பல்கனலக்கழகத்தில் நனடபபற்ற வணிகவியல் 
புத்பதாேிப் பயிற்சியில் கலந்துபகாண்டார். ஆங்கிலத் துனறப் யபராசிரியர்கள் 
திருமதி ப. மணியமகனல, மற்றும் திரு. ஈ. சுயரஸ் ஆகியயார் தமிழக அரசின் 
உயர்கல்வித் துனற மதுனரயில் நடத்திய ஆங்கிலப்பயிற்சி வகுப்பில் 24.8.2017 

அன்று கலந்து பகாண்டனர். கணிதத்துனற உதவிப் யபராசிரியர் முனனவர் ச. 
பசல்வம் அவர்கள் 24.8.2017 அன்று அழகப்பா பல்கனலக்கழகத்தில்  நனடபபற்ற 
கணிதப்பாடப் புத்பதாேிப்பயிற்சியில் கலந்து பகாண்டார்.  
தமிழ்த்துனறயின் சார்பில் 1.2.2018 முதல் 10.2.2018 வனர பசம்பமாழித் 
தமிழாய்வு மத்திய நிறுவனத்தின் நிதிநல்னகயின் கீழ் பசம்பமாழி 
இலக்கியங்கேில் பல்துனற அறிவியல் சிந்தனனகள் என்ற தனலப்பிலான    



ேத்துநாள் ேயிைரங்கம் சிறப்புடன் நடத்தப்ேட்டது.  
         முனனவர் மு.பழனிப்பன் அவர்கள் பதாண்டியின் வரலாறும், இலக்கியப் 
பதிவுகளும் என்ற தனலப்பில் உயர்கல்வி மன்றத்தின் வாயிலாக குறுந் 
திட்டம் ஒன்னறச் பசயல்படுத்தி வருகிறார். 
ஆங்கிலத் துனற ஆசியர்கள் திரு எஸ். சரவணன், ஆர். சரவணன் ஆகியயார் 
லிட்டரரி எண்யடாவர் என்ற இதழில் இரு ஆய்வுக் கட்டுனரகனே 

வழங்கியுள்ேனர்.  
தமிழ்த் துனற ஆசிரியர்கள் திருமதி சு. பதாண்டியம்மாள், திருமதி க. சத்யா 
ஆகியயார் அண்ணாமனலப் பல்கனலக்கழகத்தின் வாயிலாக ஒவ்பவாரு நூல் 
எழுத ஆனண பபற்று எழுதி வருகின்றனர். சிவகாசி பயயானியர் மீனாட்சி 
கல்லூரி நடத்திய கருத்தரங்கேில் யமற்படி இருவரும் கட்டுனர வாசித்தனர்.  
 

மாணவ மாணவியரின் எண்ணிக்லக 

                    2017-2018 ஆம் கல்வியாண்டில்  மாணவர்களும்  மாணவிகளும் 

யசர்க்கப்பபற்று முதலாமாண்டில் படித்து வருகின்றனர். தற்பபாழுது 
கல்லூரியில் பயிலும் மாணவ மாணவியர்கேின் எண்ணிக்னக 743 ஆகும். 
தமிழக அரசின் சார்பில் கல்வி உதவித் பதானக இக்கல்லூரியில் பயிலும் 
மாணவ மாணவியருக்கு வழங்கப்பபற்று வருகின்றது. 
 

2017-2018 ஆம் கல்வியாண்டில் ஆதிதிராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் மாணவ 

மாணவியர்கள் பிரிவில் 174 யபர் கல்வி உதவித் பதானக பபற 
விண்ணப்பித்துள்ேனர். பிற்படுத்தப்பட்ட மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்ட மாணவ 
மாணவியர் பிரிவில் 317 யபர் உதவித் பதானக பபற விண்ணப்பித்துள்ேனர். 
 

இைவசப் பேருந்து ேயண அனுமதி 
2017 -2018 ஆம் கல்வியாண்டில் 540 மாணவ மாணவியருக்கு இலவசப் யபருந்து 
பயண அனுமதி தமிழக அரசால் வழங்கப்பட்டுள்ேது. 
 

மாணவர் தம் சமுதாய நைச் சசயல்ோடுகள் 

இக்கல்லூரியில் நாட்டு நலப்பணித்திட்டம், பரட்ரிப்பன் கிேப், இனேயயார் 

பசஞ்சிலுனவச் சங்கம் மகேிர் யமம்பாட்டுக் குழு, தற்பகானலத் தடுப்பு 

விழிப்புணர்வு, வியவகானந்தர் அனமப்பு ஆகியனவும் நன்முனறயில் 
பசயல்பட்டு வருகின்றன. 
நாட்டு நலப்பணித்திட்டத்தி;ன் சார்பில் 5.3.2018 முதல் 11.3.2018 வனர சிறப்பு 
முகாம் திருவடிமிதியூரில் நடத்தப்பட்டது.  
 

மாணவர் வளர்ச்சிக்காை நிகழ்வுகள் 

30.6.2018 அன்று முதலாம் ஆண்டு மாணவர்களுக்கான அறிமுகவிழா 
நனடபபற்றது. இதில் திரு. ஆறு. பமய்யாண்டவர் கலந்து பகாண்டு 
மாணவர்களுக்கு அறிமுக உனர வழங்கினார். 11.07. 2017 அன்று எயிட்ஸ் 



விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சி நனடபபற்றது. 24.8.2017 அன்று படங்கு விழிப்புணர்வு 
நிகழ்ச்சி நனடபபற்றது. 24.8.2017 தீயனணப்பு விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சி 
நடத்தப்பட்டது. 28.8.2017 அன்று சட்டவிழிப்புணர்வு முகாம் நடத்தப்பட்டது. 
இதில் நீதிபதி திருமிகு பசார்ணக்குமார், நீதிபதி திருமிகு இன்பகார்த்திக் 
ஆகியயார் பங்யகற்று மாணவர்களுக்கு விழிப்புணர்வு பசய்திகனே வழங்கினர். 
31.8.2017 அன்று அழகப்பா பல்கனலக்கழக யவனலவாய்ப்பு ஒருங்கினணப்புப் 
பிரிவின் முதன்னமயர் முனனவர் ராஜ்யமாகன் அவர்களும் முனனவர் 
சுயரஸ்குமார் அவர்களும் வருனகதந்து மாணவர்களுக்கு அறிவுக் கருவூலம் 
என்ற அனமப்பினனத் பதாடங்கி னவத்தனர். 1.8.2017 அன்று புளுயவல் 
வினேயாட்டுத் தடுப்பு விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சி நனடபபற்றது. 2.8.2017 அன்று 
வாக்கேர்க்கான விழிப்புணர்வுப் யபரணி நனடபபற்றது, 18.7.2017 அன்று 
தமிழ்த்துனறயின் சார்பில் அயலகத் தமிழும் தமிழரும் என்ற தனலப்பில் 
கருத்தரங்கம் நனடபபற்றது, இதில் சிங்கப்பூர் அன்பர் வி.ஆர். பி. மாணிக்கம் 
கலந்து பகாண்டார்.  
         இராமநாதபுரத்தில் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் எஸ்.டி பி 
அறிமுகவிழாவில பத்து மாணவ மாணவிகள்; கலந்து பகாண்டனர். 15.9.2017 

அன்று மகேிர் தூய்னமப் பாதுகாப்பு விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சி நனடபபற்றது. 
இதில் ஐசிடிசி அனமப்பினனச் சார்ந்த சாந்திமணி அவர்கள் கலந்து பகாண்டு 
விழிப்புணர்வு உனர நிகழ்த்தினார். 20.9.2017 அன்று பரட்ரிப்பன் கிேப் சார்பில் 
இரத்ததான முகாம் நடத்தப்பட்டது. 84 மாணவர்கள் இரத்ததானம் பசய்தனர். 
மாணவ மாணவியர்க்கு இரத்த வனகயறிதல் முகாமும் 
நடத்தப்பட்டது.  21.9.2017 கலாம் சலாம் என்ற தினரப்படம் தினரயிடப்பபற்று 
மாணவர்களுக்கு முன்னாள் குடியரசுத் தனலவர் பற்றி பசய்திகள் 
காண்பிக்கப்பபற்றன.  
        22.9.2017 ஆம் நாேில் ஆங்கிலத்துனற, வணிகவியல் துனற சார்ந்த 
மாணவ மாணவியர்களும் கல்விச் சுற்றுலா பசன்றனர். 25.9.2017 அன்று 
தமிழ்த்துனற சார்பில் மாணவ மாணவியர் கல்வி; சுற்றுலா பசன்றனர்.  
24.10.2017 அன்று சானல விழிப்புணர்வு மற்றும் காவல் துனற நட்புணர்வு 
பற்றிய விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சி நடத்தப்பட்டது. 29.12.2017 அன்று எய்ட்ஸ், 

மற்றும் படங்கு யநாய் தவிர்ப்பு விழிப்புணர்ச்சி நிகழ்ச்சி பரட்ரிப்ப் கிேப் 
சார்பில் நடத்தப்பட்டது. 19.1.2017 அன்று ஆனந்த யயாகா என்ற யயாகப்பயிற்சி 
வகுப்பு நடத்தப்பட்டது. 26.1.2018 அன்று கல்லூரியில் குடியரசு தினவிழா 
பகாண்டாடப்பபற்றது,  

        23.2.208 அன்று யநருயுவயகந்திரா சார்பில் இனேஞர் பாராளுமன்றம் 
என்ற நிகழ்ச்சி நடத்தப்பட்டது. 26.2.2018 அன்று வயிற்றுப் பூச்சி ஒழிப்பிற்பகன 
மாத்தினரகள் பாண்டுகுடி ஆரம்ப சுகாதார நினலயத்தாரால் வழங்கப்பட்டது. 
7.3.2018 அன்று பிரதம மந்திரியின் தூய்னம இந்தியா திட்டத்திற்கான 
விழிப்புணர்வு  யபரணி நனடபபற்றது,  

 



                8.3.2018 அன்று உலக மகேிர்தின விழாவும் திருவாடானன ஆதி 
ரத்யனஸ்வரர் யகாயில் ஆலயத்தில் உழவாரப்பணியும்  நடத்தப்பட்டது.  

இவ்வாண்டின் இப்பருவத்தில் பபற்யறார் ஆசிரியர் கழகத்தின் சார்பாக துனற 

வாரியாக பபற்யறார் ஆசிரியர், மாணவர் சந்திப்புகள் நனடபபற்று 
மாணவர்கேின் கல்வி முன்யனற்றத்திற்கு உரிய ஆயலாசனனகளும், 

அறிவுறுத்தல்களும் வழங்கப்பபற்றன. இந்நிகழ்வினனப் பபற்யறார்கள் மிகவும் 
பயனுள்ேது என்று  மகிழ்வுடன் பதரிவித்தனர்.  
மாணவியர் உடல்நலம் யபணுதல் கருதி தமிழக அரசு வழங்கியுள்ே நாப்கின் 
பவண்டிங் இயந்திரம் இக்கல்லூரியில் பசயல்முனறயில் உள்ேது.  
 

 

மாணவ மாணவியர் சேற்ற ேரிசுகள் 

            வினேயாட்டுப் யபாட்டிகேில் எம் கல்லூரி மாணவர்கள் சிறப்புடன் 
பசயல்பட்டு வருகின்றனர். 8.12.2017 அன்று அழகப்பா பல்கனலக்கழகத்தின் 

வினேயாட்டுப்யபாட்டிகேில் கலந்து பகாண்டு, பல்கனலக்கழக அேவில் 
மூன்றாம் ஆண்டு கணிதத்னற மாணவர்கள் பசல்வன் மணிகண்டன் 
வட்படறிதல், ஈட்டி எறிதல் ஆகியவற்றில் மூன்றாம் பரிசும், அரிகரன் நானூறு 
மீட்டர் ஓட்டப்பந்தயத்தில் மூன்றாம் பரிசும், காேஸீ்வரன் குண்டு எறிதலில் 
மூன்றாம் பரிசும் பபற்றுள்ேனர். 
மனறந்த முதல்வர் எம். ெி. ஆர்  அவர்கேின் நூற்றாண்டுவிழா கருதி 
நடத்தப்பட்ட வினேயாட்டுப் யபாட்டிகேில் பல பரிசுகனே எம் மாணவர்கள் 

பபற்றுள்ேனர். பபண்கள் பிரிவு கபாடிப் யபாட்டியில் இரண்டாம் இடத்னதயும், 

ஆண்கள் பிரிவு காபாடிப் யபாட்டியில் மூன்றாம் இடத்னதயும், ஆண்கள் 
பிரிவு  இறகுப் பந்துப் யபாட்டியில் இரண்டாம் இடத்னதயும் பபற்றனர். 
தனித்திறன் யபாட்டிகேில் பசல்வன் அரிகரன் நானூறு மீட்டர் 
ஓட்டப்பந்தயத்தில் இரண்டாம் இடத்னதயும், குண்டு எறிதல் யபாட்டியில் 
மணிகண்டன் மூன்றாம் இடத்னதயும் பபற்றுள்ோர்.  
 

        இலக்கியப் யபாட்டிகேில் எம் கல்லூரி மாணவர்கள் பல பரிசுகனேப் 
பபற்று சிறப்புடன் விேங்கி வருகின்றனர். 12.9.2017 அன்று நனடபபற்ற அறிஞர் 
அண்ணா நினனவு பல்கனலக்கழக அேவிலான யபாட்டியில் பசல்வன்.வி. 
பசல்லம் கலந்து பகாண்டு கவினதப் யபாட்டியில் இரண்டாம் பரிசு 
பபற்றுள்ோர். 15.9.2017 அன்று தமிழ் வேர்ச்சித் துனற நடத்திய 
கவினதப்யபாட்டியில் பசல்லம் கலந்து பகாண்டு ரூ 5000 மதிப்பிலான 
மூன்றாம் பரினசப் பபற்றுள்ோர்.  
         மனறந்த முதல்வர் எம். ெி. ஆர்  அவர்கேின் நூற்றாண்டுவிழா கருதி 
நடத்தப்பட்ட கவினதப் யபாட்டியில் பசல்வன் பசல்லம் கவினதப்யபாட்டியில் 
மூன்றாம் இடத்னதப் பபற்றுள்ோர்.  
           20.1.208 அன்று நடத்தப்பட்ட யதசிய வாக்கோர் தின விழிப்புணர்வுப் 
யபாட்டிகேில் எம் மாணவர்கள் கலந்து பகாண்டு பல பரிசுகனேப் பபற்றனர்.  



யபச்சுப்யபாட்டியில் அனுசியா, அருந்ததி, சுொபிரின்ஸ் ஆகியயார் முனறயய 
முதல்,இரண்டாம், மூன்றாம் இடத்னதப் பபற்றனர். கட்டுனரப்யபாட்டியில் 
அட்சயா, கார்த்திகா, பிரின்ஸிகா ஆகியயார் முனறயய முதல்,இரண்டாம், 

மூன்றாம் இடத்னதப் பபற்றனர். ஓவியப்யபாட்டியில் யொதிப்பிரியா, 

அனுசூர்யா, ராபெயம் ஆகியயார் முதல்,இரண்டாம், மூன்றாம் இடத்னதப் 
பபற்றனர். பாண்டிமீனாள், பசல்லம், பிரின்சிகா, கார்த்திகா, அட்சயா, சத்யா, 

ஆர்த்தி, விக்யனஸ்வரி, ஆகியயார் ஆறுதல் பரிசுகனேப் பபற்றனர்.  
21.2.2018 அன்று நடத்தப்பட்ட யநருயுவயகந்திராவின் மாவட்ட அேிவலான 
கனலநிகழ்ச்சிப் யபாட்டிகேில் பாட்டுப்யபாட்டியில் ஆனந்தி இரண்டாம் 
இடத்னதயும், குழுநடனப் பிரிவில்; ஆங்கிலத் துனற மாணவிகள் 
முதலிடத்னதயும், பரதநாட்டியப் பிரிவில் சுமிதா முதலிடத்னதயும் 
பபற்றுள்ேனர்.  
         இவ்வாறு இக்கல்லூரி பல நினலகேிலும் வேர்ந்து வருகிறது. 
இக்கல்லூரியின் முன்யனற்றத்திற்கு உதவி வரும் ஊர் பபருமக்கள், 

ஆசிரியர்கள், அலுவலர்கள்,மாணவர்கள் அனனவருக்கும் எம் நன்றிகள். 
இக்கல்லூரி இன்னும் சில நாட்கேில் புதிய கட்டடத்திற்குச் பசல்ல உள்ே 

நினலயில் பல உதவிகள் யதனவப்படுகின்றன.  அவற்னற இந்நாேில் 

குறிப்பிடுவது இக்கல்லூரியின் வேர்ச்சிக்குப் பபரிதும் உதவும் என்று 
அவற்னற இங்குப் பதிவு பசய்கியறன்.  
கல்லூரியின் மாணவ மாணவிகள் பயன் பபற ஏற்றவனகயில் தூய்னமயான 
குடிநீர் வசதி (மினரல் வாட்டர் பிோண்ட் பெனயரட்டர் , சிசி. டீவி காமிரா 
ஆகியன யதனவப்படுகின்றன. யமலும் கல்லூரிக் கட்டத்தனதச் சுற்றிலும் 

சுற்றுச் சுவர் வசதி யதனவப்படுகிறது. இதனன மாவட்ட சார் ஆட்சியர் 
அவர்கள் இதனன ஏற்றுக் பகாண்டு அரசிடம் சிறப்பு நிதி உதவி பபற்று 
வசதிகனே பசய்து நல்கிடுமாறுக் கல்லூரியின் சார்பாக உங்கள் அனனவரின் 
சார்பாகவும் யகட்டுக்பகாள்கியறாம். 


