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அரசு கலை மற்றும் அறிவியை் கை்லூரி, திருவாடாலை 

ஆண்டறிக்லக  

 திருவாடானை அரசு கனை மற்றும் அறிவியை் கை்லூரி, 13.9.2013 அை்று 

தமிழ்நாட்டிை் முை்ைாள் முதை்வர ் மாண்புமிகு டாக்டர ் ஜெ. ஜெயைலிதா 

அவரக்ளாை் காஜணாளிக் காட்சி வழியாகத் ஜதாடங்கப்ஜபற்றது. 

இக்கை்லூரியிை் எழிை் மிகு புதிய கட்டிடம்  2.7.2019 அை்று மாண்புமிகு தமிழக 

முதை்வர ்  எடப்பாடி பழைிசச்ாமி அவரக்ளாை் திறந்து னவக்கப்பட்டது. அை்று 

முதை் இக்கை்லூரி புதிய கட்டிடத்திை் நினறந்த வசதிகளுடை் இயங்கி 

வருகிறது. இக்கை்லூரியிை் பி.ஏ. தமிழ், பி.ஏ. ஆங்கிைம், பி.காம், பிஎஸ்.சி. 

கணிதம், பிஎஸ்.ஸி கணிைி அறிவியை் ஆகிய பட்டப்படிப்புகளும், 

இவ்வாண்டிை் புதிதாக பி.காம் தமிழ்வழி பாடப்பிரிவு, பிஎஸ்.ஸி விஷுவை் 

கம்யூைிககசை் ஆகிய இளநினை பாடப்பிரிவுகளும்,  எம்.ஏ தமிழ், எம்.எஸ்.ஸி 

கணிதம் ஆகிய முதுநினை பாடப்பிரிவுகளும் கற்பிக்கப்ஜபற்றுவருகிை்றை.  

இக்கை்வியாண்டிை்  அறுபது மாணவ மாணவிகள் தங்களிை் இளநினை 

படிப்பினை முடித்து பட்டங்கனளப் ஜபற்றுள்ளைர.் 29.3.2019 அை்று  நனடஜபற்ற 

இப்பட்டமளிப்பு விழாவிை்  மதுனர மண்டை கை்லூரிக் கை்வித் துனண 

இயக்குநர ்அவரக்ள் கைந்து ஜகாண்டார.்  

ஆசிரியர் அலுவைர்களிை் இடப்பபயர்வும், பணியயற்பும் 

 இக்கை்லூரியிை் 2018-19 ஆம் கை்வியாண்டிை் முதை்வராகப் பணியாற்றிய 

முனைவர ்கமா. கி. இராெ்குமார ்அவரக்ள் முதை்நினை முதை்வராக முசிறி அரசு 

கனைக் கை்லூரிக்குப் பதவி உயரவ்ு ஜபற்றுப் பணியாற்றிவருகிறார.் 1.6.2018 

அை்று  முனைவர ்சூ. வாைதி அவரக்ள் கமலூர ்அரசு கனைக்கை்லூரியிலிருந்து 

பதவி உயரவ்ு ஜபற்று இக்கை்லூரியிை் முதை்வராகப் ஜபாறுப்கபற்று, 2.7.2018 

அை்று முதை் நினை முதை்வராகப் பதவி உயரவ்ு ஜபற்று மதுனர ஸ்ரீ மீைாட்சி 

அரசு கனைக்கை்லூரியிை் பணியாற்றி வருகிறாரக்ள். 1.8.2018 அை்று திண்டுகை் 

எம்.வி. எம் கை்லூரியிை் வணிகவியை் துனறத் தனைவராக விளங்கிய 

முனைவர ் ம. சுப்பிரமணி அவரக்ள் இக்கை்லூரியிை் முதை்வராக பதவி 

உயரவ்ுஜபற்றுப் பணிகயற்றி வருகிறார.்  
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 கணிைி அறிவியை் துனறயிை் பணியாற்றிய முனைவர ் து. சுந்தர ்

அலுவைகத்திை் பணியாற்றிய இளநினை உதவியாளர ் ஜசை்வி அ. ஜைடச்மி 

ஆகிகயார ் பணிமாறுதை் ஜபற்றுள்ளைர.் அண்ணாமனைப் 

பை்கனைக்கழகத்திை் கணிைி அறிவியை் துனறயிை் பணியாற்றிய திருமதி சு. 

ஜசந்தமிழ்சஜ்சை்வி, திருமதி ரா. மங்னகயரக்்கரசி ஆகிகயார ் இக்கை்லுரிக்கு 

பணிநிரவை் அடிப்பனடயிை் பணிகயற்றுள்ளைர.் திருமதி ரா. கராகிைி, திருமதி 

அ. மககஸ்வரி ஆகிகயார ் முனறகய இளநினை உதவியாளா ்  தட்டசச்ர ்

பணிகளிை் புதிதாகச ்கசரந்்துள்ளைர.்  

 30.3.2019 அை்று இக்கை்லூரியிை் நிதியாளராகப் பணியாற்றிய திரு 

பிராை்சிஸ் அவரக்ள் பணி ஓய்வு ஜபற்றார.்  

மாணவ மாணவியர்களிை் எண்ணிக்லகயும் கை்வி  உதவித்பதாலகயும் 

 2018-19 ஆம் கை்வியாண்டிை் இக்கை்லூரியிை் ஜமாத்தம் 822 மாணவ 

மாணவியரக்ள் பயிை்று வருகிறாரக்ள். இவரக்ளுக்குத் தமிழக அரசிை் சாரப்ிை் 

உரியமுனறயிை் கை்வி உதவிதஜ்தானக வழங்கப்ஜபறுகிறது. 

இக்கை்வியாண்டிை்    ஆதி திராவிடர ் மற்றும் பழங்குடியிை மாணவ 

மாணவிகள் பிரிவிை் 205 கபருக்கும், பிற்படுத்தப்பட்ட மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்ட 

மாணவ மாணவியர ் பிரிவிை் 385 கபருக்கும் கை்வி உதவிதஜ்தானக வழங்க 

நடவடிக்னக கமற்ஜகாள்ளப்ஜபற்று வரப்ஜபறுகிறது. 

கை்லூரியிை் வளர்சச்ிப் பணிகள் 

 இக்கை்லூரியிை் இவ்வாண்டு நூைகதத்ிற்கு இரண்டனர ைட்சம் ரூபாய்   

எை்ற அளவிை் நூை்கள் வாங்கப்ஜபற்றுள்ளை. திருவாடானை, ஆர.் எஸ். 

மங்கைம் ஆகிய இரு பஞ்சாயத்துகளிை் இருந்து மாணவ மாணவியர ்

பயை்ஜபறும் வனகயிை் கபாட்டித் கதரவ்ுகளுக்களுக்காை ஆயிரத்திற்கு 

கமற்பட்ட புத்தகங்கள் ஜபறபட்டுள்ளை. இக்கை்வியாண்டிை் காட்சித் 

ஜதாடரப்ியை் துனறக்குப் புதிய புனகப்பட, ஒளிப்பதிவுக் கருவிகள் 

வாங்கப்ஜபற்று ஒரு ஜசய்முனற பயிற்சிக் கூடம் உருவாக்கப்ஜபற்றுள்ளது. 

கமலும் மாணவ மாணவியர ்உடை் திறை் கருதி புதிய காை்பந்து னமதாைம், 

னகப்பந்து னமதாைம் ஆகியை உருவாக்கப்ஜபற்றுள்ளை. கமலும் மாணவ 

மாணவியரிை் இருசக்கர வாகைங்கள் நிறுத்த கூடம் அனமக்கப்ஜபற்றுள்ளது. 
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கை்லூரிக்ஜகை திறந்த ஜவளி அரங்கம் உருவாக்கப்ஜபற்றுள்ளது. 

கை்லூரிக்ஜகை ஓர ் இனணயதளம் உருவாக்கப்ஜபற்றுள்ளது. அதை் முகவரி 

gasctvd.in எை்பதாகும். இக்கை்வியாண்டிை் நிைக்ககாட்னட அரசு கனைக் 

கை்லூரியிை் இருந்து ஐந்து இரும்பு அைமாரிகள் ஜபறப்பட்டுள்ளை.  

 இவ்வாண்டு அனைத்துத் துனறகளிலும் மை்றக் கூட்டங்கள் சிறப்புடை் 

நடத்தப்ஜபற்றை. ஆங்கிைத் துனற மை்றக் கூட்டம் 13.3.2019 அை்று முதை்வர ்

எம். சுப்பிரமணி அவரக்ள் தனைனமயிை் நனடஜபற்றது. இதிை்  அழகப்பா 

பை்கனைக்கழக ஆங்கிைத்துனறயிை் உதவிப் கபராசிரியரம்ுனைவர ் எம். 

நடராசை், திருமதி ப. மணிகமகனை, ஜசை்வி நந்திைீஸ்வரி ஆகிகயார ்கைந்து 

ஜகாண்டுச ்சிறப்புனரயாற்றிைர.்  

 கணிைி அறிவியை் துனறயிை் மை்றக் கூட்டம்  26.3.2019 அை்று முற்பகை் 

முதை்வர ் அ்வரக்ள் தனைனமயிை் நனடஜபற்றது. இதிை் கமலூர ் அரசு 

கனைக்கை்லூரியிை் கணிைித் துனறதத்னைவர ் முனைவர ் எம். ரவீந்திரை் 

கைந்து ஜகாண்டுச ்சிறப்புனரயாற்றிைார.்  

 தமிழ்த்துனறயிை் மை்றக் கூட்டம் 26.3.2019 அை்று நண்பகை் முதை்வர ்ம. 

சுப்பிரமணி அவரக்ள் தனைனமயிை் நனடஜபற்றது. இதிை் கமலூர ் அரசு 

கனைக்கை்லூரியிை் தமிழ்த்துனற உதவிப் கபராசிரியர ் முனைவர ் அம்னப 

மணிவண்ணை் அவரக்ள் தமிழர ் ககாயிை்கனை பற்றிக் காட்சியுனர 

வழங்கிைார.்  

 வணிகவியை் துனறயிை் மை்றக் கூட்டம் 27.3.2019 அை்று  முதை்வர ்

முனைவர ் எம். சுப்பிரமணி தனைனமயிை் நனடஜபற்றது. இதிை் கானரக்குடி 

அழகப்பா அரசு கனைக்கை்லூரியிை் வணிகவியை் துனறதத்னைவர,் திரு. எஸ். 

ராொ முகம்மது அவரக்ள் கைந்து ஜகாண்டுச ்சிறப்புனரயாற்றிைார.்  

 கணிதத் துனறயிை் மை்றக் கூட்டம் முதை்வர ் அவரக்ள் தனைனமயிை் 

கதவககாட்னட, ஸ்ரீ கசவுகை் அண்ணாமனை கை்லூரியிை் கணிதத்துனறயிை் 

உதவிப் கபராசிரியர ்திரு டி. கண்ணை் அவரக்ள் சிறப்புனரயாற்றிட 27.03.2019 

அை்று நனடஜபற்றது.  

 இவ்வாறு அனைத்து மை்றக் கூட்டங்கள் இவ்வாண்டு சிறப்புடை் 

நனடஜபற்றை் 
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ஆசிரியர்களிை் கை்வி சார் பணிகள் 

 முனைவர ் மு.பழைியப்பை் தமிழ்நாடு அரசு உயரக்ை்வி னமயத்திை் 

வழியாக ‘‘ஜதாண்டியிை் வரைாறும், நாட்டுப்புற இைக்கிய வளங்களும் ” எை்ற 

தனைப்பிை் ஓர ் ஆய்வுத்திட்டத்னத முடித்துள்ளார.்திருமதி ப. மணிகமகனை, 

ஆங்கிைத்துனறத்தனைவர ் அவரக்ள் தை்னுனடய முனைவர ் பட்ட 

ஆய்கவட்டினைப் பாரதியார ் பை்கனைக்கழகத்திை் இவ்வாண்டு 

சமரப்்பித்துள்ளார.் இவர ் புத்தாக்கப்பயிற்சினயத் திருசச்ி பாரதிதாசை் 

பை்கனைக்கழகத்திை் முடித்துள்ளார.்  ஆங்கிைத் துனற கபராசிரியர ் திரு. 

ஈ. சுகரஷ் இரு ஆய்வுக் கட்டுனரகனள ஜவளியிட்டுள்ளார.் இவர ் குமார 

பானளயம், கெகககக கை்லூரியிை் நனடஜபற்ற கவனைவாய்ப்பு பயிற்சி 

முகாமிை் பயிற்றுநராகக் கைந்து ஜகாண்டார.்  ஆங்கிைத் துனற சாரந்்த 

திருவாளாரக்ள் எஸ். சரவணை், ஆர.்சரவணை்,  ஏ. சரத் குமார ் ஆகிகயார ்

தங்களுனடய முனைவர ்பட்ட ஆய்கவட்டினை அழகப்பா பை்கனைக்கழகத்திை் 

அளித்துள்ளைர.் இவரக்ள் ஆய்வுக் கட்டுனரகளும் வழங்கியுள்ளைர.்  கணிைி 

அறிவியை் துனற சாரந்்த திருமதி எஸ் ஷரம்ிளா ஜசை்வி பை்ைாட்டுக் 

கருத்தரங்கிை் கைந்து ஜகாண்டு கட்டுனர வழங்கிைார.் தமிழ்த்துனற ஆசிரியர ்

திருமதியர ் சு. ஜதாண்டியம்மாள், க.சதய்ா, மற்றும் ஜப. வித்யா ஆகிகயார ்

ஆய்வுக் கட்டுனரகள்  வழங்கிைர.் கதசியக் கருத்தரங்கிை்  வணிகவியை் துனற 

சாரந்்த திருமதி கக. மைரவ்ிழி கரகா, திரு, கக. ராகெஷ் ஆகிகயார ்

ஆய்வுக்கட்டுனர வாசித்தைர.்வணிவகவியை் துனறனயச ் சாரந்்த, திரு. கக. 

இனளயராொ எை்பவர,் திருஜநை்கவலி மகைாை்மணீயம் பை்கனைக்கழகத்திை் 

நனடஜபற்ற ஆறுநாள் பயிற்சிப்பட்டனறயிை் கைந்து ஜகாண்டதுடை், சருகணி 

இதயா கை்லூரியிை் நனடஜபற்ற கருத்தரங்கிை் கட்டுனர வாசித்தார.்  

மாணவரக்ள் கை்வி சார ்பணிகள் 

 11.7.2018 அை்று சட்டவிழிப்புணரவ்ு முகாம் மாணவரக்ளுக்கு 

நனடஜபற்றது. இதனை வட்டாரச ் சட்டப் பணிகள் குழு நடத்தியது. இதிை் 

நீதிபதி மாண்பனம ம. ராமலிங்கம், நீதிபதி மாண்பனம ப. பாைமுருகை் 

ஆகிகயார ் கைந்து ஜகாண்டு மாணவரக்ளுக்கு சட்ட ஆகைாசனைகள் 

வழங்கிைர.்  
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 26.7.2018 கள விளம்பரத்துனற நடத்திய ஒருநாள் சுய ஜதாழிை் ஜதாடங்கை் 

குறிதத் விழிப்புணரவ்ு முகாம் நடத்தப்பட்டது. 27.7.18 அை்று கநரு யுவககந்திரா 

சாரப்ிை் இனளகயார ்பாராளுமை்றம் மாணவரக்ள் பங்ககற்புடை் நனடஜபற்றது. 

 3.8.18 அை்று வளர ் இளம் ஜபண்களுக்காை தைி உரினம 

கமம்பாட்டுத்திட்டம் சாரப்ிை் மகளிரக்்காை வழிப்புணரவ்ு நனடஜபற்றது, 

 21.8.2018 அை்று கவனை வாய்ப்பு விழிப்புணரவ்ு பயிற்சி ் முகாம் 

நனடஜபற்றது. 19.9.2018 அை்று மாநிை ஜதாழிை் முனைகவார ்அனமப்பிை் நிதி 

வழியாக, மாணவர ் ஜதாழிை் முனைகவார ் விழிப்புணரவ்ு முகாம் மாவட்ட 

ஆட்சியர ் வழிகாட்டலிை்படி  ஆங்கிைத்துனறதத்னைவர ் கபரா. ப. 

மணிகமகனை அவரக்ளிை் ஒருங்கினணப்பிை் நடதத்ப்பட்டது. இதிை் நூறு 

மாணவ மாணவியரக்ள் கைந்து ஜகாண்டைர.் திரு கடைியை் பிகரம்நாத ்

அவரக்ள் கைந்து ஜகாண்டுப் பயிற்சி அளித்தார.்  

 20.9.2018 விகவகாைந்தர ் சிகாககா ஜசாற்ஜபாழிவு 125 ஆவது ஆண்டுச ்

சிறப்புக் கூட்டம் இராமநாதபுரம் இராமகிருஷ்ண மடத்திைராை் நடத்தப்பட்டது.

 22.9.2018 அை்று தூய்னம இந்தியா 2018  ஊரக வளரச்ச்ித் திட்டம் சாரந்்த 

திருமதி ஜகட்ஸி லீமா அவரக்ளாை் விழிப்புணரவ்ு நிகழ்சச்ி நடத்தப்பட்டது. 

 11.10.2018 அை்று ஜபண்குழந்னதகனளப் பாதுகாதத்ை் குறித்தாை 

இைக்கியப் கபாட்டிகள் நடத்தப்ஜபற்றை. 12.10 2018 அை்று உைகப் ஜபண் 

குழந்னதகள் பாதுகாப்புதிைம் ஜகாண்டாடப்பட்டது. 23.10.2018 அை்று உைக 

மக்கள் ஜதானக திைம் ஜகாண்டாடப்பட்டது. 27.10.2018 அை்று விரிவாக்கச ்

ஜசயை்பாடாக மாணவ மாணவியரக்்கு கயாகா பயிற்சி வழங்கப்பட்டது. கமலும் 

நிை கவம்பு குடிநீரும் வழங்கப்பட்டது.  

 26.10.18 அை்று கதரத்ை் மற்றும் வாக்களார ் விழிப்புணரவ்ுக் கூட்டம் 

நடத்தப்பட்டது. 11.1.2019 அை்று இனளயாை்குடி  சாகிர ்உகசை் கை்லூரியிை் 

நனடஜபற்ற னதத்திருநாள் இைக்கியப் கபாட்டிகளிை் நம் கை்லூரி மாணவரக்ள் 

கைந்து ஜகாண்டைர.் இக்கை்லூரியிை் சமத்துவப் ஜபாங்கை் விழா  11.1.2019 

அை்று சிறப்புடை் ஜகாண்டாடப்ஜபற்றது.  

 2.2. 2019 அை்று அழகப்பா பை்கனைக்கழத்திை் அழகு ஆரம் கபாட்டிகளிை் 

நம் கை்லூரி மாணவரக்ள் கைந்து ஜகாண்டைர.் இப்கபாட்டிகளிை்  ககாைப் 
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கபாட்டி, துணுக்கு ஓவியப் கபாட்டி ஆகியவற்றிை் மூை்றாம் பரிசுகனளச ்ஜசை்வி 

அஜிதா ( பி.ஏ ஆங்கிைம் முதைாமாண்டு) ஜபற்றார.் ஜமௌை நாடகப் கபாட்டியிை்  

மாணவரக்ள் பி. பிரவிை் குமார,் ஜி. சூரய் பிரகாஷ், கக. கடைியை், ஏ. ஜசை்வா, 

பி. கமாகை் ராெ், மற்றும் எம். குமரகுரு ஆகிகயார ் மூை்றாம் பரிசினை 

ஜவை்றார.் 

 21.2.2019 அை்று கதவககாட்னட ஆைந்தா கை்லூரியிை் நனடஜபற்ற கதசிய 

கருத்தரங்கிை் வணிகவியை் துனற சாரந்்த இருபது மாணவ மாணவிகள் கைந்து 

ஜகாண்டைர.்  13.3.2019 அை்று சிவகங்னக அரசு ஜபண்கள் கை்லூரியிை் 

கபாட்கடா ஷாப் குறிதத்ாை குறித்தாை ஒரு நாள் பயிைரங்கிை் காட்சித ்

ஜதாடரப்ியை் துனற மாணவரக்ள் கைந்து ஜகாண்டைர.்  

 பரமக்குடி அரசு கனைக்கை்லூரியும் வளரி இதழும் நடத்திய 

கவினதப்கபாட்டியிை் இளங்கனை தமிழ் மூை்றாம் ஆண்டு பயிலும் மாணவர ்

வி. ஜசை்ைம் முதை் பரிசு ஜபற்றுள்ளார.்  வாக்களார ் விழிப்புணரவ்ு குறித்த 

குறும்படப் கபாட்டியிை் பிஎஸ்ஸி விஷுவை் கம்யுைிககசை் துனற மாணவரக்ள் 

கைந்து ஜகாண்டு மாவட்ட அளவிை் பரிசு ஜபற்றைர.் கை்லூரியிை் பசயை்பட்டு 

வரும் பிற அலமப்புகள் 

 இக்கை்லூரியிை் நாட்டுநைப்பணித்திட்டம்,  இனளகயார ் ஜசஞ்சிலுனவச ்

சங்கம், மகளிர ் கமம்பாட்டுக்குழு,  ஜரட்ரிப்பை் கிளப், விகவகாைந்தர ்

அனமப்பு, ஈககா கிளப், முை்ைாள் மாணவரக்ள் சங்கம், ஜபற்கறார ்

ஆசிரியரக்ழகம் ஆகியை சிறப்புடை் ஜசயை்பட்டு வருகிை்றை.  

 ஜரட்ரிப்பை் கிளப் சாரப்ிை் 20.8.2018 அை்று ஜடங்கு விழிப்புணரவ்ுப் 

கபரணி நடத்தப்பட்டது. 19.9.2018 அை்று இரதத்தாை முகானம 

நாட்டுநைப்பணித்திட்டம்,   ஜசஞ்சிலுனவசச்ங்கம், ஜரட ்ரிப்பை் கிளப் ஆகியை  

இனணந்த நடத்திை.  இதிை் 75 மாணவரக்ள் இரத்த தாைம் ஜகாடுத்தைர.் 

 30.10.2018 அை்று பாண்டுகுடி ஆரம்ப சுகாதார நினையத்துடை் இனணந்து 

ஜரட்ரிப்பை் கிளப் மாணவரக்ளுக்கு நிைகவம்புக் குடிநீர ்  அளிக்கும் நிகழ்சச்ி 

நடத்தப்பட்டது. 2.11.2018 அை்று திருவாடானை அரசு மருத்துவமனையிை் 

நம்பிக்னக னமயத்துடை் இனணந்து  ஜபண்கள் பாதுகாப்பு குறித்து 

விழிப்புணரவ்ு தரப்பட்டது.  
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அழகப்பா பை்கனைக்கழகத்திை் இனளகயார ் ஜசஞ்சிலுனவச ் சங்கச ்

சாரப்ிை் ஒருநாள் அலுவைர ் பயிற்சி பட்டனற நடதத்ப்பட்டது. இதிை் 

கணிதத்துனற ஆசிரியர ்திரு. பி.பாைசுப்பிரமணியை் கைந்து ஜகாண்டார.்    

நாட்டுநைப்பணித்திட்டத்திை் சாரப்ிை் 21.6.2018 அை்று சரவ்கதச கயாகா 

திைம் ஜகாண்டாடப்பட்டது. 15.8.2018 அை்று  கை்லூரி வளாகத்திை் நிழை் தரும் 

மரங்கள் நடப்பட்டு மரம் நடுவிழா ஜகாண்டாடப் ஜபற்றது. 25.1.2019 அை்று 

வாக்காளர ் திைப் கபரணி மாணவரக்னளக் ஜகாண்டு 

நாட்டுநைப்பணித்திட்டத்திைாை் நடத்தப்பட்டது. நாட்டுநைப்பணித்திடடத்திை் 

சாரப்ிை் 13.3.2019, 14.3.2019 ஆகிய இருநாள்களிை் கை்லூரி வளாகம் சுத்தம் 

ஜசய்யப்பட்டது. 22.3.2019 அை்று வாக்களிக்கும் இயந்திரப்பயை்பாடு குறித்து 

ஜசய்முனறப் பயிற்சி நாட்டுநைப்பணிதத்ிட்டத்திை் சாரப்ிை் நடத்தப்ஜபற்றது.  

 இவ்வாறு திருவாடானைப் பகுதியிை் உயரக்ை்வி வளர இக்கை்லூரி 

நாளும் பணி ஜசய்து வருகிறது, .  


