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7.3.2020 

அர� கைல மற்�ம் அ��யல் கல்�ரி, ��வாடாைன 

ஆண்ட�க்ைக 

  ��வாடாைன அர� கைல மற்�ம் அ��யல் கல்�ரி, 13.9.2013 

அன்� த�ழ்நாட்�ன் �ன்னாள் �தல்வர ் மாண்��� டாக்டர ் ெஜ. 

ெஜயல�தா அவரக்ளால் காெணாளிக் காட்� வ�யாகத் 

ெதாடங்கப்ெபற்ற�. இக்கல்�ரி�ன் ��ய கட்�டம்  2.7.2018 அன்� 

மாண்��� த�ழக �தல்வர ் எடப்பா� பழனிசச்ா� அவரக்ளால் 

�றந்� ைவக்கப்பட்ட�. இக்கல்�ரி�ல் �.ஏ. த�ழ், ஆங்�லம், 

�.காம் ஆங்�லவ�, த�ழ்வ�, �எஸ்.�. கணிதம், கணினி அ��யல், 

காட்�த ்ெதாடர�்யல்  ஆ�ய இளநிைல பாடப்�ரி�க�ம்,  எம்.ஏ த�ழ், 

எம்.எஸ்.� கணிதம் ஆ�ய ��நிைல பாடப்�ரி�க�ம் 

கற்�க்கப்ெபற்�வ��ன்றன.  

இன்� (7.3.2020)  நைடெபற்ற பட்டமளிப்� �ழா�ல்  ம�ைர 

மண்டல கல்�ரிக் கல்�  இைண இயக்�நர ்அவரக்ள் கலந்� ெகாண்� 

88 மாணவ மாண�யரக்்�ப் பட்டங்கைள வழங்� �ழா�ைனச ்

�றப்�த்தார.்  

��ப்�ரம் அ�ஞர ் அண்ணா கைலக்கல்�ரி�ல் த�ழ்த்�ைறத ்

தைலவராக இ�ந்த நான் இக்கல்�ரிக்� இவ்வாண்� ஜனவரி மாதம் 

இ�பத்� நான்� ஆம் ேத�  �தல் �தல்வராகப் பத� உயர�் ெபற்�ப் 

பணியாற்� வ��ேறன். இக்கல்�யாண்�ன் அ�க்ைக�ைன உங்கள் 

�ன் சமரப்்�ப்ப�ல் ம�ழ்ச�் அைட�ேறன். 

ஆ�ரியர ்அ�வலரக்ளின் இடப்ெபயர�்ம், பணிேயற்�ம் 

 நம் கல்�ரி�ல் �தல்வராகப் பணியாற்�ய �ைனவர ் ம. 

�ப்�ரமணி; அவரக்ள் �தல் நிைலக் கல்�ரி �தல்வராகப் பத� 

உயர�் ெபற்�த ் ��வண்ணாமைல அர�னர ் கைலக்கல்�ரிக்� 
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�தல்வராகப் பணியாற்� வ��றார ்என்பைத ம�ழ்�டன் ெதரி�த்�க் 

ெகாள்�ேறன்.   

நம் கல்�ரி�ல் அண்ணாமைல பல்கைலக்கழகத்�ன் பணி நிரவல் 

அ�ப்பைட�ல்  வ�ைக தந்�, கணினி அ��யல் �ைற�ல் 

பணியாற்�ய ��ம�.�. ெசந்த�ழ்செ்சல்�, �ம்பேகாணம் அர� 

மகளிர ் கல்�ரிக்�ம் ��ம� ரா. மங்ைகயரக்ர� அவரக்ள் 

��ெவ�ம்�ர ் அர� கைலக்கல்�ரிக்�ப்  பணி மா�தல் ெபற்�ச ் 

ெசன்�ள்ளனர.்  

ேச�ப� அர� கைலக்கல்�ரி�ல் நி�யாளராகப் பணியாற்�ய 

��.ப. கா��ங்க �ப்�ரமணியன் அவரக்ள் இடப்ெபயர�் ெபற்� நம் 

கல்�ரி�ல் பணியாற்� வ��றார.் 

நம் கல்�ரி�ல் இளநிைல உத�யாளராக பணியாற்�ய 

��.ெச.அன்�மணி அவரக்ள் உத�யாளராக பணி உயர�் ெபற்� 

இராமநாத�ரம் அர� மகளிர ் கைலக்கல்�ரி�ல் பணியாற்� 

வ��றார.்  

 இக்கல்�ரி�ல் உத�யாளராகப் பணியாற்� வ�ம் ��. எஸ். 

ஆனந்த ��ஷ்ண�ரத்்� இவ்வாண்� பணி�ல் இ�ந்� ஓய்� 

ெப��றார.் அவ�க்�ம் பாராட�்கள்.  

மாணவ மாண�யரக்ளின் எண்ணிக்ைக�ம் கல்�  

உத�த்ெதாைக�ம் 

 2019-20 ஆம் கல்�யாண்�ல் இக்கல்�ரி�ல் ெமாத்தம் 968 மாணவ 

மாண�யரக்ள் ப�ன்� வ��றாரக்ள். இவரக்�க்�த் த�ழக அர�ன் 

சார�்ல் உரிய�ைற�ல் கல்� உத�தெ்தாைக வழங்கப்ெப��ற�. 

இக்கல்�யாண்�ல்    ஆ� �ரா�டர ் மற்�ம் பழங்���ன மாணவ 

மாண�கள் �ரி�ல் 205 ேப�க்� கல்� உத�தெ்தாைக வழங்க 

நடவ�க்ைக ேமற்ெகாள்ளப்ெபற்� வ��ற�.  �ற்ப�த்தப்பட்ட �க�ம் 
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�ற்ப�த்தப்பட்ட மாணவ மாண�யர ் �ரி�ல் 385 ேப�க்�க் கல்� 

உத�த ்ெதாைக வழங்கப் பட்��டட்�.  

கட்டண�ல்லா ேப�ந்� பயண அடை்ட  

 இவ்வாண்� 507 மாணவரக்�க்�த ் த�ழக அர�ன் 

மாணவரக்்கான கட்டண�ல்லாப் ேப�ந்�ப் பயண அடை்டகள் 507 

ேப�க்� வழங்கப்பட்�ள்ளன. இதன்வ� �ராமப்�ற மாணவ 

மாண�யரக்ள் கல்� கற்க வச� ஏற்ப�;த்தப்ெபற்�ள்ள�.  

 கல்�ரி�ன் வளரச்�்ப் பணிகள் 

 இக்கல்�ரி�ல் இவ்வாண்� �லகத்�ற்� இரண்டைர லட்சம் 

�பாய்   ம�ப்�ல் �ைறக�க்கான �ல்கள் வாங்க நி� ஒ�க்கப்பட்�, 

அதற்கான �ல்க�ம் வாங்கப்ெபற்�ள்ளன.  �ைறக�க்கான ஆய்� 

இதழ்க�ம் வாங்கப்ெபற்�வ��ன்றன. 

 கணினிப் ப�ற்�த் �ட்ட நி����ந்� கல்�ரிக் கல்� 

இயக்�னர ்அவரக்ளின் அ�ம��டன் ஆ� லட்சம் �பாய் ம�ப்�ல் 10 

கணினிக�ம் 5 ேக.�.  �ன்ேச�ப்�க் கல�ம், அச�் இயந்�ர�ம்  

வாங்கப் ெபற்�ள்ளன.  

 �தலாம் ஆண்� மாணவரக்�க்�க் கணினி ப�ற்�த் �ட்ட�ம் 

ெசயல்ப�த்தப்பட்� மாணவரக்�க்�க் கணினி அ��த்�றன் ெப�க 

வாய்ப்� ஏற்ப�த�்த ்தரப்ெபற்�ள்ள�. 

 கல்�ரி�ன் �த�� தளங்களில் பா�காப்�க் கம்�கள் 

அைமக்க�ம், மைழநீர ்ேசகரிப்�த ்ெதாட்� அைமக்க�ம், காவலரஅ்ைற 

கட்ட�ம் இவ்வாண்� நி� ஒ�க்கப்ெபற்� அதற்கான பணிகள் 

நைடெபற்� வ��ன்றன. 

 �பாய் ஒ� லட்சத்�ற்� காட்�த் ெதாடர�்யல் �ைறக்கான ஒ�ப் 

ப��க் க��கள் வாங்கப்ெபற்�ள்ளன. இதனால் காட்�த ்ெதாடர�்யல் 

மாணவரக்ள் ெபரி�ம் பயன்ெப�வர.்  
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 இவ்வாண்�  மக்�ம் �ப்ைப மக்காத �ப்ைபகைள ேசகரிக்கத ்

தனித்தனியாக ேச�ப்�தெ்தாட்�கள் உ�வாக்கப்பட்�ள்ளன. 

த�ழ்த்�ைற�ன் சார�்ல் 12.12.19 அன்� பார��ழா�ம், 21.1.2020 

அன்� ��வள்�வர�்ழா�ம்  நடத்தப்ெபற்றன. 

25.1.2020 அன்� வாக்காளர ்�னத்ைத ஒட்�  வாக்களார ் ேசரத்்தல் 

��த்த ��ப்�ணர�்ப் ேபரணி நடத்தப்ெபற்ற�.  நம் கல்�ரி 

��தைலநாள் �ழா, ��யர� �ன�ழா ஆ�யன�ம் �றப்�டன் நம் 

கல்�ரி�ல் ெகாண்டாடப்ெபற்றன. 30.1.2020 அன்� ��ரவாத ஒ�ப்�, 

�ண்டாைம ஒ�ப்� உ�� ெமா� எ�க்கப்ெபற்ற�.  

ஆ�ரியரக்ளின் கல்� சார ்பணிகள் 

 த�ழ்த்�ைறத்தைலவர ் �ைனவர ் �. பழனியப்பன் அவரக்ள் 

இவ்வாண்� த�ழ்நா� மாநில் உயரக்ல்� மன்றத்�ன் வ�யாக 

”இராமநாத�ர மாவட்டத ்ெதான்ைம, பைடப்பா�ைம, மத நல்�ணக்கக் 

��க�ம் அவற்�ன் ெவளிப்பா�க�ம்” என்ற தைலப்�ன் �ழ் 

க�த்தரங்� நடத்த நி��த� ெபற்�ள்ளார.் அக்க�த்தரங்� 28.3.2020 

அன்� நைடெபற உள்ள�. �ைனவர ்�.பழனியப்பன் த�ழ்ச�்டர ்என்ற 

���ைன அம்பத்�ர ்கம்பன் கழகத்�டம் இ�ந்�ம், ெபான்னமராவ� 

�த்த�ழ்ப்பாசைற என்ற அைமப்� வ�யாக�ம் ெபற்�ள்ளார.் 

 ஆங்�லத் �ைறப் ேபரா�ரியர ் ��. ஈ.�ேரஷ் அவரக்ள் ம�ைர 

அெமரிக்கன் கல்�ரி நடத்�ய பன்னாட�்க் க�த்தரங்�ல் 

கட�்ைரயாளராக�ம், �மாரபாைளயம் ேஜ.ேக.ேக நடராஜா கல்�ரி 

நடத்�ய ப�லரங்�ல் ப�ற்�நராக�ம் கலந்� ெகாண்டார.் ேம�ம் 

இவர ் ம�ைர அெமரிக்கன் கல்�ரி ெவளி��ம் சரவ்ேதச இத��ம் 

கட�்ைர எ���ள்ளார.்  
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ஆங்�லத் �ைற ெகௗரவ �ரி�ைரயாளர ் ��. அ.சரத்�மார ்

24.9.2019 அன்� �ைனவர ் பட்டம் ெபற்றார.் த�ழ்த்�ைற சாரந்்த 

ெகௗரவ �ரி�ைரயாளரக்ள் �. ெதாண்�யம்மாள், க. சத்�யா, �.பத்மா, 

ேகா.அழ�ராஜா, ப. காரத்்�ேகயன் ஆ�ேயார ் ெசன்ைன�ல் 

நைடெபற்ற ெஜயகாந்தன் ��தத்ான பன்னாட�்க் க�த்தரங்�ல் 

கட�்ைர அளித்�ள்ளனர.் அக்கட�்ைரகள் �ற� இைணய இத��ம் 

ெவளிவந்�ள்ளன.  

ேம�ம் �ைனவர ் பத்மா, ���� சத்யா ஆ�ேயார ்�ண்�க்கல் 

வளர ் த�ழ் ஆய்�மன்றக் க�த்தரங்��ம், �� ப. காரத்்�ேகயன்,  

���� ெதாண்�யம்மாள் அழகப்பா பல்கைலக்கழகத ் த�ழ்த்�ைற 

நடத்�ய க�த்தரங்��ம் கலந்� ெகாண்டனர.்  

மாணவ மாண�யர் வளரச்�்ப் பணிகள் 

 இக்கல்�ரி�ன் மாணவ மாண�யரக்ள் கல்�த ் �றனி�ம், 

�ைளயாட�்த ் �றனி�ம் ஆரவ்ம் �க்கவரக்ளாக வளரந்்� 

வ��றாரக்ள். 

 இவ்வாண்� சமத்�வப் ெபாங்கல் �ழா  13.1.2020 அன்� 

ெகாண்டாடப்ெபற்ற�. இதைன �ன்னிட�் நைடெபற்ற ேகாலப் 

ேபாட்��ல்  �தல் பரி�ைன ஆங்�லத்�ைற சாரந்்த மாணவரக்�ம், 

இரண்டாம் பரி�ைன த�ழ்த்�ைற சாரந்்த  மாணவரக்�ம், �ன்றாம் 

பரி�ைன கணிதத�்ைற சாரந்்த மாணவரக்�ம் ெபற்றனர.் 

 அைனவைர�ம் வாக்காளரக்ளாக மாற்�ேவாம் என்ற ேநாக்கத்�ல் 

நடத்தப்ெபற்ற வாக்காளர ் ��ப்�ணர�்  நிகழ்�ைன �ன்னிட�் 

நடத்தப்ெபற்ற ேபச�்ப்ேபாட்���ம், கட�்ைரப் ேபாட்���ம் நம் 

மாணவ மாண�யரக்ள் கலந்� ெகாண்�ப் பரி�கைளப் ெபற்�ள்ளனர.் 

இ�ல் ஆர.் அ�ரவ்வாணி, �ஜய் �ல்ட்டன், அ�ந்த�, அேமாகா, 

எஸ்.வாச�, என்.�கப்�ரியா ஆ�ேயார ்பரி�கைளப் ெபற்றனர.் 
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  காைரக்�� அழகப்பா பல்கைலக்கழகம் �ப்ரவரி 4 ஆம் நாள் 

நடத்�ய �ேவகானந்தர ் மாணவர ் பைடக்கான  �தெ்தாளிப் ப�ற்� 

�கா�ல் மாணவரக்�ம், ��ம� �த்யா அவரக்�ம் கலந்� 

ெகாண்டனர.் 

 11.12.19 அன்� தபால் �ைற�ன் ெபா� ேசைவ பற்�ய அ��க 

நிகழ்ச�் நம் கல்�ரி�ல் நைடெபற்ற�.  

 இவ்வாண்� காைரக்�� அழகப்பா பல்கைலக்கழகத்�ன் வ�யாக 

நடத்தப்ெபற்ற ஆண்கள், மற்�ம் ெபண்க�க்கான தனித்தனி கபா�ப் 

ேபாட்�களி�ம், ைகப்பந்� ேபாட்���ம், தனித்�றன் �ைளயாட�்ப் 

ேபாட்�களி�ம் மாணவ மாண�யகள் கலந்� ெகாண்டனர.் 

இவரக்�க்கான ப�ற்� ஆைட வழங்�ய ��. ஆனி�த�் 

அவரக்�க்�ம், ��. ராேஜந்�ரன் அவரக்�க்�ம் நன்� 

ெதரி�த்�க்ெகாள்�ேறாம்.  

 இவ்வாண்� �ைளயாட�்ப்ேபாட்�கள் �ப்ரவரி மாதம் 28, 29 ஆம் 

ேத�களில் நடத்தப்ெபற்� இப்ேபா� அதற்கான பரி�கள் வழங்கப்ெபற 

உள்ளன.  

 த�ழ்த்�ைற மாணவ மாண�யரக்ள் தஞ்சா�ர,் �தத்ன்னவாசல், 

���யான்மைல ஆ�ய இடங்க�க்�க் கல்�ச ் �ற்�லா ெசன்� 

வந்தனர.் ஆங்�லத்�ைற மாணவரக்�ம், வணிக�யல்�ைற 

மாணவரக்�ம் பாபநாசம் �வன் ேகா�ல், மணி�த்தா� அைணக்கட�்  

ேபான்ற இடங்க�க்�ச ் ெசன்� வந்தனர.் காட�்த் ெதாடர�்யல் 

மாணவரக்ள் ஒ� நாள் ேகா��ர ் நாச�்யப்ப �வா�கள் கைல 

அ��யல் கல்�ரிக்� களப் பயணம் ேமற்ெகாண்டனர.்  

கல்�ரி�ல் ெசயல்பட�் வ�ம் �ற அைமப்�கள் 

 இக்கல்�ரி�ல் நாட�்நலப்பணித்�ட்டம்,  இைளேயார ்

ெசஞ்��ைவச ் சங்கம், மகளிர ் ேமம்பாட்�க்��  ெரட்ரிப்பன் �ளப், 
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�ேவகானந்தர ் அைமப்�, Eco �ளப், �ன்னாள் மாணவரக்ள் சங்கம்,  

ெபற்ேறார ் ஆ�ரியர ் கழகம், ேக�வைதj; த�ப்�க்�� ஆ�யன 

�றப்�டன் ெசயல்பட்� வ��ன்றன.  

நாட�் நலப்பணித் �ட்டப் பணிகள் 

 இக்கல்�ரி�ல் ஒ�  நாட�் நலப்பணித்�ட்ட அல� 

ெசயல்பட்�வ��ற�. இதன் வ�யாக கல்�ரி வளாகத் �ய்ைம 

24.2.2019, 26.09.2019 ஆ�ய நாள்களில் ெசய்யப்ெபற்ற�. 16.07.2019 அன்� 

இைளஞரக்�க்கான சட்ட ��ப்�ணர�் �காம் நைடெபற்ற�.  இ�ல் 

��வாடாைன �ற்ற�யல் �ரி�, நீ�மன்ற ந�வர ் உயர�்� 

பால��கன் மற்�ம் வட்டார வளரச்�் அ�வலர ் ��ம� �ர�்ேமரி 

ஆ�ேயார ்கலந்� ெகாண்டனர.் 

 17.07.2019, 16.09.2019 ஆ�ய நாள்களில் கல்�ரி வளாகத்�ல் மரங்கள் 

நடப்ெபற்ற�. அைவ பா�காக்கப்ெபற்� வ��ன்றன. 06.09.2019 அன்� 

ச�க நலம் மற்�ம் சத்�ண� �ட்ட ஓ�ங்�ைணந்த �ழந்ைத வளரச்�்ப் 

பணிகள் �ட்டம் �லம் ேத�ய ஊட்டசச்த்� நாள் ெகாண்டாடப் பட்ட�.  

 31.10.2019 அன்� NATIONAL UNITY DAY உ��ெமா� மாணவரக்ள் 

மற்�ம் ஆ�ரியரக்ள் எ�த்�க்ெகாண்டனர.் 21.02.2020 அன்� நாட�் 

நலப்பணித்�ட்ட�ம், மகளிர ் ேமம்பாட்�க் ���ம்,  ம�ளா சக்� 

ேகந்�ரா �ட்டத�்டன் இைணந்� மாண�க�க்� ��ப்�ணர�்க் 

க�த்தரங்�ைன நடத்�ன.  

இைளேயார ்ெசஞ்��ைவச ்சங்கச ்ெசயல்பா�கள்    

 இவ்வாண்� இைளேயார ் ெசஞ்��ைவச ் சங்கத்�ன் �ற்றாண்� 

�ழாவா�ம். இதைன �ன்னி�த்� இராமநாத�ரம் ெசய்ய� அம்மாள் 

கைல அ��யல் கல்�ரி�ல் நைடெபற்ற �ழா�ல் நம் கல்�ரிக்�ப் 

பரி�க் ேகடயம் வழங்கப்பட்ட�.  



8 
 

 

 நம் கல்�ரி�ல் இரத்த தான �காம் �றப்�டன் நைடெபறச ்

ெசய்தைமக்காக மாவட்ட ஆட்�ய�ம் ��� வழங்��ள்ளார.்  

�ேவகானந்தா ேகந்�ரம் 

 கன்னியா�மரி �ேவகானந்தா ேகந்�ரம் மற்�ம் நம� 

கல்�ரி�ம் இைணந்� நடத்�ய கல்�ரி மாணவரக்�க்கான 

பண்பாட்�ப் ேபாட்�த ் ேதர�் 7.2.2020 அன்� நடத்தப்பட்ட�. இ�ல் 90 

மாணவ மாண�யரக்ள் கலந்� ெகாண்டனர.்  

ேவைல வாய்ப்� மற்�ம் வ�காட�் ைமயம் 

 நம� கல்�ரி�ல் 18.7.2019 அன்� �என்�எஸ்� ேபாட்�த ்

ேதர�்க�க்கான �றப்� ப�ற்� �காம் �வங்� ைவக்கப்பட்� அதன் 

வ�யாகத் ெதாடர ் ப�ற்��ைனப் ெபற்� மாணவ மாண�யரக்ள் 

ேதர�்கைள எ��னர.்  

 இவ்வாண்� �ன்றாம் ஆண்� ப��ம் மாணவ மாண�ய�க்� 

இ� வைகயான தன்னாரவ்த ்ெதா�ல்  ப�ற்�கள் �சா �ட்டத்�ன் வ� 

அழகப்பா பல்கைலக்கழகத்�ன் ேமற்பாரை்வ�ன் �ழ் வழங்கப்பட்டன. 

“ெட�காம்” ப�ற்��ம், “�ரிசம் அண்ட ்ஹாஸ்�ட்டா�ட்�” ப�ற்��ம் 

வழங்கப்பட்டன. இ�ல் �ற்ைறம்ப� மாணவ மாண�யரக்ள் பயன் 

ெபற்றனர.்  ேக� வைதத ் த�ப்�க் ���ற்கான ஆேலாசைனக் 

�ட்டத்��ம்,  ெகாேரானா ைவரஸ் த�ப்� ��ப்�ணர�் 

க�த்தரங்��ம் நம் கல்�ரி சார�்ல் ��. ேகா. அழ� ராஜா கலந்� 

ெகாண்�, ப�ற்� ெபற்றார.்  

 இவ்வா� நம் கல்�ரி பல்ேவ� நிைலகளி�ம் வளரச்�் ெபற்� 

வ��ற�. இதன் வளரச்�்க்� உத� �ரிந்� வ�ம் அைனவ�க்�ம் எம் 

நன்�கள். நா�ம் கல்� ப�ற்��த்�ம் ப�ன்�ம் அ�� �க்க 

ச�தாயத்ைத நா�ம் வளரப்்ேபாம்.  

 


