ஸ்ரீமத ஆண்டவன கலக மற்றும அறி அறிவறிவியல கலலூர
(தனனனாட்ச அறி)
த அறிருச்ச அறிரனாப்பள்ளி ப - 05
ஜீலக”16 மனாததத அறின
ஜீலக 1 அனறு
இலணிந்து

பூவேரி ஹாரகனாக

ந அறிகழ்வுகள்

கலலூர நனாட்டு நகப்பணிறிவிதத அறிட்டமும மற்றும ஸ்ரீரங்க கனாவேரி ஹாரவர ஹாரதி குழனாரத அறி குழுவும

லவகுண்டமனாய்

த அறிகழும

ஸ்ரீரங்கம

அமமனாமண்டபப்

படிததுலறியறிவில

ந அறிகழ்ச்ச அறிலய நடதத அறியது. ந அறிகழ்வறிவில ஸ்ரீமத ஆண்டவன ஆஸ்ரமத தலகவர் ரனாஜவேரி ஹாரகனாபனால

கனாவேரி ஹாரவர

ஹாரதி குழனாரத அறி

, கலலூர செசயகர்

மற்றும தனாளி னாளி ர் அமமங்க அறி பனாகனாஜ அறி , கலலூர முதலவர் முலனவர் ரனாத அறிகனா, துலணி முதலவர்கள் முலனவர்
பறிவிச்லசமணிறிவி

மற்றும

ஒருங்க அறிலணிப்பனாளி ர்கள்

முலனவர்

வேரி ஹாரஜனாத அறி

வேரி ஹாரபரனாச அறிரயர்கள்

உள்ளி பட்வேரி ஹாரடனார்கள்

முலனவர்

சண்முகம,

பங்வேரி ஹாரகற்றினர்.
கீதனாதனகட்சும அறி,

நனாட்டு

நகப்பணிறிவிதத அறிட்ட

பழனபக்குமனார்,

க அறிருஷ்ணின,

ந அறிகழ்ச்ச அறிக்கனான ஏற்பனாட்டிலனச்செசய்த அறிருந்தனார்கள்

ஜீலக 5 அனறு
க அறிளி ப்

அலமப்பறிவின

சனார்பறிவில

கலலூர
இகவச

உயறிவிர்வேரி ஹாரவத அறியறிவியல
இரதத

வலக

துலறி

கண்டறி அறியும

வனாட்சன
முகனாம

உயறிவிர்வேரி ஹாரவத அறியறிவியல ஆய்வகதத அறில நலடசெபற்றிது. கலலூர முதலவர் முலனவர்
ரனாத அறிகனா தலகலம வக அறிததனார். அவர் தம உலரயறிவில இரதத வலகயறிவில உள்ளி 
A,B,AB,O உள்ளி பட்ட பறிவிரவுகலளி  கண்டறி அறிவதும , அவற்றி அறின அவச அறியதலதயும
எடுததுலரததனார். இரதத வலகயறிவிலன அறி அறிந்த அறிருந்தனால மட்டுவேரி ஹாரம ஒரு மனபதன
ச அறிக அறிச்லசயறிவின

வேரி ஹாரபனாது

வக அறியுறுதத அறினனார்.
வழங்க அறினனார்.
வரவேரி ஹாரவற்க,

தனக்வேரி ஹாரகனா,

துலணி

முனனதனாக

பறிவிறிருக்வேரி ஹாரகனா

முதலவர்
துலணி

ஒருங்க அறிலணிப்பனாளி ர்

மனாணிவறிவியர்கள்

உதவ

முலனவர்

முதலவர்

முடியும

பறிவிச்லசமணிறிவி

மற்றும

முலனவர்

எனபலத

வனாழ்ததுலர

உயறிவிர்வேரி ஹாரவத அறியறிவியல

அத அறிஷ்

துலறிததலகவர்

நனறி அறியுலரயனாற்றி அறினனார்.

முலனவர்

ந அறிகழ்வறிவில

1200

வேரி ஹாரஜனாத அறி
மனாணிவ

பங்வேரி ஹாரகற்று பயன அலடந்தனர்.

ஜீலக 5 அனறு

கலலூர கணிறிவிதததுலறியறிவின இரனாமனானுஜர் மனறிதத அறின சனார்பனாகச் எண்கலளி ப் பறிவிரதது

சமனசெசய்தலும அதன பயனபனாடுகளும

குறி அறிதத கருததரங்கு நலடசெபற்றிது .கலலூரயறிவின இயக்குநர் முலனவர்

இரனாமனானுஜம

கலலூர

துவக்கவுலரயனாற்றி அறினனார்.

துலணிமுதலவர்கள்

முலனவர்

பறிவிச்லசமணிறிவி

முதலவர்

மற்றும

முலனவர்

முலனவர்

ரனாத அறிகனா

வேரி ஹாரஜனாத அறி

தலகலமயுலரயனாற்றி அறினனார்..

உள்ளி பட்வேரி ஹாரடனார்கள்

வனாழ்ததுலர

வழங்க அறினனார்கள் .பறிவிரனானச அறில அலமந்துள்ளி  PERIPIGNAN UNIVERSITY வேரி ஹாரபரனாச அறிரயர் முலனவர் ஸ்ரீரனாமன ஸ்ரீதரன ச அறிறிப்ப
வறிவிருந்த அறினரனாக

பங்வேரி ஹாரகற்றினார்.அவர்

தம

உலரயறிவில

கணிறிவித

ஆரனாய்ச்ச அறியறிவின

இனறி அறியலமயனாலம

பற்றி அறியும

அவ்வனாரனாய்ச்ச அறியறிவில மனாணிவர்களி பன பங்கு எததனலமயது எனறும எத அறிர்கனாக கணிறிவிதவறிவியல ஆரனாய்ச்ச அறியறிவில ஏற்படும
ச அறிக்கலகலளி  மனாணிவர்கள் சவனாகனாக எடுததுக் செகனாண்டு செவற்றி அறிகனாணி வேரி ஹாரவண்டும எனறும வறிவிரவனாக வறிவிளி க்க அறினனார்
முனனதனாக

கணிறிவிதததுலறித

தலகவர்

முலனவர்

ரவேரி ஹாரமஷ்குமனார்

வரவேரி ஹாரவற்க,

ந அறிலறிவனாக

கணிறிவிதத

துலறிப்

வேரி ஹாரபரனாச அறிரயர் நனாகரனாஜன நனறி அறியுலரயனாற்றி அறினனார். இந்ந அறிகழ்வறிவில இளி ந அறிலக இறுத அறியனாண்டு மனாணிவர்களும முதுந அறிலக
மனாணிவர்களும

துலறிப்

வேரி ஹாரபரனாச அறிரயர்களும

ககந்துசெகனாண்டு

பயனலடந்தனர்.

இந்ந அறிகழ்வறிவிற்கனான

ஏற்பனாடுகலளி க்

கணிறிவிதததுலறி வேரி ஹாரபரனாச அறிரயர்கள் ச அறிறிப்பனாகச் செசய்த அறிருந்தனர்

ஜீலக 5 அனறு
தீரனாமபலளி யம

கலலூர நூககதத அறின செவளி பச்சம - பததக த அறிறினனாய்வுந அறிகழ்ச்ச அறி நம கலலூர ததசெதடுதத

கனாந்த அறிய நடுந அறிலகப்பள்ளி பயறிவில

நலடசெபற்றிது. செவ.இலறியனப

எழுத அறிய

படிப்பது

நூலகமுதுகலக சமூகப்பணிறிவிததுலறியறிவின

துலணிப்வேரி ஹாரபரனாச அறிரயர்

முலனவர். அருண்பறிவிரகனாஷ்

இந்த

முலனவர்

வரவேரி ஹாரவற்றினார்.

ந அறிகழ்ச்ச அறிக்கு

கலலூரயறிவின

நூககர்

கக்ஷ்ம அறி

அப்பள்ளி பயறிவின

சுகவேரி ஹாரம எனறி

த அறிறினனாய்வு செசய்தனார்.
தலகலமயனாச அறிரயர்

தலகலமவக அறிததனார்.ந அறிலறிவனாக கலலூரயறிவின முதுகலகசமூகப்பணிறிவிததுலறி தலகவறிவி ச அறிதரனா நனறி அறியுலரயனாற்றி அறினனார் .
பள்ளி பயறிவின ஆச அறிரயர்கள் மற்றும மனாணினாக்கர்கள் பங்கு செகனாண்டு பயனலடந்தனர்.

ஜீலக 5 அனறு

கலலூர மகளி பர் வேரி ஹாரமமபனாட்டுலமயம சனார்பறிவில செபண்களி பன உடல மற்றும மனநகம

குறி அறிதத கருததரங்கு கலலூர வளி னாகதத அறில நலடசெபற்றிது.இந்ந அறிகழ்வறிவில கலலூர முதலவர் முலனவர் ரனாத அறிகனா
தலகலமயுலரயனாற்றி அறினனார்

துலணி

முதலவர்

முலனவர்

வேரி ஹாரஜனாத அறி ,

உள்தர

உறுத அறிப்பனாட்டு

ஒருங்க அறிலணிப்பனாளி ர் முலனவர் கதனாஸ்ரீதரன, நூககததுலறி தலகவர் கக்ஷ்ம அறி
வழங்க அறினனார்.முனனதனாக

மகளி பர்

வேரி ஹாரமமபனாட்டுலமய

ந அறிலறிவனாக இயக்குநர் வேரி ஹாரபரனாச அறிரயர் கீதனா தனசெகட்சும அறி

ஜீலக 8 அனறு

ஒருங்க அறிலணிப்பனாளி ர்

லமய

இலணி

உள்ளி பட்வேரி ஹாரடனார்கள் வனாழ்ததுலர

முலனவர்

ரனாஜம

வரவேரி ஹாரவற்பலரயனாற்றி,

நனறி அறியுலரயனாற்றி அறினனார்.

கலலூர பறிவிரபந்த சம அறித அறி அலமப்பறிவின சனார்பறிவில

பத அறிவேரி ஹாரயனார் த அறினவறிவிழனா 2016-2017 கலலூர பனாதுகனா அரங்க அறில நலடசெபற்றிது.
இளி ங்கலக

வணிறிவிக

ந அறிர்வனாகவறிவியல

துலறி

மனாணிவறிவி

பனாரத அறிப்பறிவிரயனா

வரவேரி ஹாரவற்றினார் . கலலூர முதலவர் முலனவர் ரனாத அறிகனா தலகலம வக அறிததனார்.
துலணி முதலவர்கள் முலனவர் பறிவிச்லசமணிறிவி , முலனவர் வேரி ஹாரஜனாத அறி, கலவறிவி
ஆவேரி ஹாரகனாசகர் முலனவர் வேரி ஹாரதவநனாதன, வணிறிவிகவேரி ஹாரமகனாண்லம துலறித தலகவர்
கனாஞ்சனனா

உள்ளி பட்வேரி ஹாரடனார்

வனாழ்ததுலர

வழங்க அறினனார்கள்.

இளி ங்கலக

முதகனாமனாண்டு வணிறிவிகவறிவியல துலறி மனாணிவறிவி மாணவி மீனனாட்ச அறி நனறி அறி கூறி அறினனார்.
ந அறிகழ்வறிவில

பறிவிரபந்த சம அறித அறி அலமப்பறிவின தலகவரனாக அமசவள்ளி ப, செசயகரனாக

வறிவினபதகுமனார், இலணிச்செசயகரனாக வேரி ஹாரமனாகனப்பறிவிரயனா , செபனாருளி னாளி ரனாக கீதனா உள்ளி பட்வேரி ஹாரடனார் செபனாறுப்வேரி ஹாரபற்றினர் .

ஜீலக 9 அனறு
முலனவேரி ஹாரவனார்க்கனான
நலடசெபற்றிது.

கலலூர வணிறிவிக வேரி ஹாரமகனாண்லம துலறி பறிவிரபந்த சம அறித அறி அலமப்பறிவின சனார்பறிவில செதனாழ அறில

வேரி ஹாரவலகவனாய்ப்பம

வேரி ஹாரவதனாரண்யம

அத அறிகனாரமும

பனாரத அறிதனாசன

குறி அறிதத

ச அறிறிப்ப

பலகலகக்கழக

செசனாற்செபனாழ அறிவு

மனாத அறிரக்

கலலூர

கலலூர

பனாதுகனா

அரங்க அறில

வேரி ஹாரமகனாண்லமததுலறிததலகவர்

முலனவர் பறிவிரபனாகரன மற்றும த அறிருச்ச அறி ஹாரதி குழனாலமனார்க செதனாழ அறிற்பள்ளி ப இயக்குநர் முலனவர் ரவேரி ஹாரமஷ் உள்ளி பட்வேரி ஹாரடனார்;
ச அறிறிப்பலரயனாற்றி அறினனார்.

கலலூர

முதலவர்

முலனவர்

ரனாத அறிகனா

தலகலம

வக அறிததனார்.

துலணி

முதலவர்கள்

முலனவர் பறிவிச்லசமணிறிவி, கலவறிவி ஆவேரி ஹாரகனாசகர் முலனவர் வேரி ஹாரதவநனாதன உள்ளி பட்வேரி ஹாரடனார்; வனாழ்ததுலர வழங்க அறினனார்கள்
முனனதனாக

முதுந அறிலக

வணிறிவிகவேரி ஹாரமகனாண்லம

துலறித

தலகவர்

கனாஞ்சனனா

வரவேரி ஹாரவற்க

,

உதவறிவி

வேரி ஹாரபரனாச அறிரயர்

லவஷ்ணிவறிவி நனறி அறியுலரயனாற்றி அறினனார்..

ஜீலக 11 அனறு

கலலூர ந அறிகம சமனாஜ் அலமப்பறிவின சனார்பறிவில பத அறிவேரி ஹாரயனார்

த அறினவறிவிழனா 2016-2017 கலலூர பனாதுகனா அரங்க அறில நலடசெபற்றிது.

வணிறிவிகவறிவியல

துலறி மனாணிவறிவி மகனாசெகட்சும அறி வரவேரி ஹாரவற்றினார். கலலூர முதலவர் முலனவர் ரனாத அறிகனா
தலகலம வக அறிததனார். ந அறிகம சமனாஜ் அலமப்பறிவின தலகவரனாக வேரி ஹாரரவத அறி செசயகரனாக
நவேரி ஹாரரந்த அறிரனாம.,

இலணிச்செசயகரனாக

மகனாசெகஷ்ம அறி,

செபனாருளி னாளி ரனாக

நனாகரனாஜ்.,

உறுப்பறிவினர்களி பன செபனாறுப்பனாளி ரனாக ஐஸ்வர்யனா உள்ளி பட்ட ந அறிர்வனாக அறிகளுக்கு பதவறிவி
பறிவிரனாமனாணிம
முலனவர்

பறிவிச்லசமணிறிவி,

வணிறிவிகவறிவியல

செசய்து
துலறித

லவதது
தலகவர்

வறிவிழனா

வேரி ஹாரபரூலரயனாற்றி அறினனார்.

செமகரனாஜ்

பனானு

வழங்க அறினனார்கள்.. வணிறிவிகவறிவியல துலறி மனாணிவறிவி சங்கர தீக்ஷத நனறி அறி கூறி அறினனார்.

துலணி

உள்ளி பட்வேரி ஹாரடனார்

முதலவர்
வனாழ்ததுலர

ஜீலக 13 அனறு
செரங்க

ரனாமனானுஜ

முதகனாமனாண்டு

கலலூரயறிவின ந அறிறுவனர் ஸ்ரீ

மஹாரதி குழனாவேரி ஹாரதச அறிகன

மனாணிவர்களுக்கு

ஸ்வனாம அறிகள்
ஆச அறி

வழங்க

கலலூரக்கு ச அறிறிப்ப வறிவிஜயம பரந்தனார். ந அறிகழ்வறிவில ஸ்ரீமத
ஆண்டவன

ஆஸ்ரமத

செரங்கநனாத

பனாதுகனா

முனனனாள்

தலகவர்

வறிவிதயனாகயனா

வேரி ஹாரதர்தல

ஆலணியர்

ரனாஜவேரி ஹாரகனாபனால

தலகவர்

மற்றும

வேரி ஹாரகனாபனாலஸ்வனாம அறி

கலலூர செசயகர் மற்றும தனாளி னாளி ர் அமமங்க அறி பனாகனாஜ அறி
கலலூர

முதலவர்

முலனவர்

ரனாத அறிகனா

துலணி

முதலவர்கள் முலனவர் பறிவிச்லசமணிறிவி மற்றும முலனவர்
வேரி ஹாரஜனாத அறி

உள்ளி பட்வேரி ஹாரடனார்

வரவேரி ஹாரவற்றினர்
உலரயறிவில

பூர்ணிகுமப

மரயனாலதயுடன

பனாதுகனா அரங்க அறில ஆண்டவன ஸ்வனாம அறிகள்
மனாணிவர்கள்

கலவறிவி

கற்பது

வேரி ஹாரபனால

வனாழ்க்லகயறிவிலன அலமததுக் செகனாள்ளி  வேரி ஹாரவண்டும. அலனவரும ஒழுக்கதலத கலடப்பறிவிடிதது அறிவழ அறியறிவில நடக்க
வேரி ஹாரவண்டும,
ஆச அறிலயயும

சமுதனாயதத அறிற்கு

நகன

மனாணிவர்களுக்கு

தரும

வலகயறிவில

வழங்க அறினனார்.

செசயலபடவேரி ஹாரவண்டும

ந அறிகழ்வறிவில

மனாணிவ

எனறி

மனாணிவறிவிகள்

சீரய

அறி அறிவுலரகலளி யும

வேரி ஹாரபரனாச அறிரயர்கள்

அலுவககப்

பணிறிவியனாளி ர்கள் அலனவரும பங்வேரி ஹாரகற்று அருளி னாச அறி செபற்றினர்

ஜீலக 20 அனறு

ஆங்க அறிகததுலறியறிவின பறிவிகனாசஸ் இகக்க அறியப் வேரி ஹாரபரலவ அலமப்பறிவின சனார்பறிவில பத அறிவேரி ஹாரயனார்

த அறினவறிவிழனா கலலூர வளி னாகதத அறில நலடசெபற்றிது.

கலலூர முதலவர் முலனவர் ரனாத அறிகனா தலகலம வக அறிததனார். அவர்

தம உலரயறிவில வேரி ஹாரவலகவனாய்ப்பகள் குறி அறிததும, மனாணிவர்கள் தங்கள் செமனாழ அறிதத அறிறிலன வளி ர்ததுக் செகனாள்ளுமனாறும
அறி அறிவுறுதத அறினனார்.

துலணிமுதலவர்

முலனவர்

பறிவிச்லசமணிறிவி

ச அறிறிப்பலரயனாற்றி அறி,

ஆங்க அறிக

செமனாழ அறியறிவின

இனறி அறியலமயனாலம மற்றும பலகலகக்கழகத தகுத அறிதவேரி ஹாரதர்வறிவில இடம செபறுமளி வறிவிற்கு மனாணிவர்கள் தகுத அறிப்படுதத அறிக்
செகனாள்ளி  வேரி ஹாரவண்டும எனறும அறி அறிவுறுதத அறினனார். கலவறிவி ஆவேரி ஹாரகனாசகர் முலனவர் வேரி ஹாரதவநனாதன வனாழ்ததுலர வழங்க அறி ,
ஆங்க அறிக செமனாழ அறிப்பகலம மற்றும பண்பகலளி  , ஆங்க அறிக பகவர்களி னான கீட்ஸ் மற்றும வறிவிலக அறியம வேரி ஹாரவர்ட்ஸ்ஓர்த
கவறிவிலதகலளி  வேரி ஹாரமற்வேரி ஹாரகனாள் கனாட்டி வறிவிரவனாக வறிவிளி க்க அறினனார். கலலூர துலணி செபனாது வேரி ஹாரமகனாளி ர் குமனார் ஆங்க அறிக
செமனாழ அறியறிவின வேரி ஹாரதனாற்றிம மற்றும வளி ர்ச்ச அறி குறி அறிததும ,மனாணிவர்கள் ஆரனாய்ச்ச அறி படிப்லப செதனாடரும அளி வறிவிற்கு உயர
வேரி ஹாரவண்டும எனறு வனாழ்தத அறினனார். ஆங்க அறிகததுலறிலய சனார்ந்த வேரி ஹாரபரனாச அறிரயர்கள் ஆங்க அறிகததுலறியறிவின முக்க அறியததுவம
மற்றும

வேரி ஹாரவலகவனாய்ப்பகள்

குறி அறிதது

வறிவிளி க்க அறினனார்.

முனனதனாக

துலறி

ஒருங்க அறிலணிப்பனாளி ர்

வேரி ஹாரபரனாச அறிரயர்

க அறிருஷ்ணின வரவேரி ஹாரவற்க, முதுகலக இரண்டனாமனாண்டு மனாணிவறிவி யமுனனா நனறி அறி கூறி அறினனார்.

ஜீலக 21 அனறு
ஆற்றிங்கலரவேரி ஹாரயனாரம
மனாணிவ

மனாணிவறிவிகள்

கலலூர

தூய்லமப்படுததும
200 வேரி ஹாரபர்

நனாட்டு

இப்பணிறிவியறிவில

பறிவிளி னாஸ்டிக் கவர்கள் , கற்கள் மற்றும

நகப்பணிறிவிதத அறிட்டம

பணிறிவிகள்

நலடசெபற்றின.

ஈடுபட்டு

சனார்பறிவில
கலலூர

கலரவேரி ஹாரயனார

ஸ்ரீரங்கம
நனாட்டு

பகுத அறிகளி பல

அமமனாமண்டபப்

நகப்பணிறிவிதத அறிட்ட

உள்ளி 

வேரி ஹாரதலவயற்றி

கனாவேரி ஹாரவர

தனனனார்வ
துணிறிவிகள்

கழ அறிவுப்செபனாருட்கள் ஆக அறியவற்லறி அகற்றி அறி தூய்லமப்படுதத அறினர். ந அறிகழ்வறிவில

கலலூர முதலவர் முலனவர் ரனாத அறிகனா துலணி முதலவர் முலனவர் பறிவிச்லசமணிறிவி மற்றும வேரி ஹாரதர்வு செநறி அறியனாளி ர்
வேரி ஹாரபரனாச அறிரயர்

ஸ்ரீதரன

வேரி ஹாரபரனாச அறிரயர்கள்

உள்ளி பட்வேரி ஹாரடனார்கள்

முலனவர்

சண்முகம,

ஏற்பனாட்டிலன செசய்த அறிருந்தனார்கள்

ககந்து

செகனாண்டனர்.

கீதனாதனகட்சும அறி,

நனாட்டு

நகப்பணிறிவிதத அறிட்ட

பழனபக்குமனார்,

க அறிருஷ்ணின

ஒருங்க அறிலணிப்பனாளி ர்கள்

ஆக அறிவேரி ஹாரயனார்

ந அறிகழ்ச்ச அறிக்கனான

ஜீலக
கணிறிவினப

21 அனறு
பயனபனாட்டியல

மனாணிவர்களுக்கு

கலலூரயறிவின

துலறியறிவில

பனனனாட்டு

முதுந அறிலக

கலவறிவி

செமனசெபனாருள்

கனாகர் செசனாலுயூசனஸ் பறிவிலரவேரி ஹாரவட் க அறிம அறிசெடட்
கட்டலமப்ப

பயறிவிற்ச அறியறிவிலன

ஆலணியறிவிலன

அளி பதது

வழங்க அறியது.

பயறிவினறி

ந அறிறுவனமனான
செமனசெபனாருள்
பணிறிவி

ந அறிகழ்வறிவில

ந அறியமன

கலலூர

செசயகர்

மற்றும தனாளி னாளி ர் அமமங்க அறி பனாகனாஜ அறி, இயக்குநர் முலனவர்
ரனாமனானுஜம,
கணிறிவினப

முதலவர்

முலனவர்

பயனபனாட்டியல

உவேரி ஹாரபந்த அறிரன,

ரனாத அறிகனா,

முதுந அறிலக

துலறிததலகவர்

பட்டயப்படிப்ப

வேரி ஹாரபரனாச அறிரயர்

துலறிததலகவர்

முலனவர்

சுகனாச அறினப முனனபலகயறிவில, கனாகர் செசனாலுயூசனஸ் பறிவிலரவேரி ஹாரவட்
க அறிம அறிசெடட் ந அறிறுவன தலகலம செசயல அத அறிகனாரயுமனான வேரி ஹாரகனாபறிவி
க அறிருஷ்ணினா பணிறிவி ந அறியமன ஆலணியறிவிலன வழங்க அறினனார்.

ஜீலக 21 அனறு
பயனபனாடு

செதனாடர்பனான

ச அறிறிப்பலரயனாற்றி அறினனார்.

ஸ்ரீ

ஹாரதி குழயக்ரீவனா

பயறிவிற்ச அறி

அவர்தம

பட்டலறி

உலரயறிவில

பஸ்தகனாகயனா

சனார்பறிவில

நலடசெபற்றிது.
நூககதத அறின

நூகக

செபனாதுவனான

முதகனாமனாண்டு
துலறித

மனாணிவர்களுக்கு

தலகவர்

வறிவித அறிமுலறிகள்

முலனவர்

மற்றும

நூகக
கக்ஷ்ம அறி

நூககம

சனார்ந்த

இலணிய வசத அறிகள் குறி அறிதது வறிவிரவனாக எடுததுலரததனார். வேரி ஹாரமலும நூககதத அறில உள்ளி  நனாளி பதழ்கள் , இதழ்கள் , செபனாது
நூலகள் மற்றும இ-கணிறிவினப பயனபனாடு குறி அறிதது வறிவிரவனாக வறிவிளி க்க அறினனார்.

இந்ந அறிகழ்ச்ச அறி அலனதது முதகனாமனாண்டு

மனாணிவர்களுக்கும பயனுள்ளி தனாக அலமந்தது.

ஜீலக 23 அனறு
கலவறிவிக்கனான

வனாய்ப்பகள்

ஆங்க அறிகததுலறி

குறி அறிதத

ச அறிறிப்ப

பறிவிகனாசஸ்

ந அறிகழ்ச்ச அறி

இகக்க அறியப்

கலலூர

வேரி ஹாரபரலவ

வளி னாகதத அறில

முலனவர் ரனாத அறிகனா தலகலம வக அறிததனார். துலணிமுதலவர்கள்

அலமப்பறிவின

நலடசெபற்றிது.

சனார்பறிவில

ஆங்க அறிக

கலலூர

முதலவர்

முலனவர் பறிவிச்லசமணிறிவி மற்றும முலனவர் வேரி ஹாரஜனாத அறி

உள்ளி பட்வேரி ஹாரடனார் வனாழ்ததுலர வழங்க அறினர். ஆங்க அறிகததுலறி ஒருங்க அறிலணிப்பனாளி ர் க அறிருஷ்ணின ச அறிறிப்ப வறிவிருந்த அறினலர
அறி அறிமுகப்படுதத அறினனார்.
முலனவர்

பதுக்வேரி ஹாரகனாட்லட

கவேரி ஹாரணிசன

ச அறிறிப்ப

செஹாரதி குழச்.செஹாரதி குழச்.

வறிவிருந்த அறினரனாக

ரனாஜனாஸ்

பங்வேரி ஹாரகற்று

கலலூர

ஆங்க அறிக

ஆங்க அறிகததுலறி

கலவறிவி

முலறிகள்

இலணி

வேரி ஹாரபரனாச அறிரயர்

வனாய்ப்பகள்

மற்றும

பயனபனாடுகள் குறி அறிதது வறிவிரவனாக வறிவிளி க்கம அளி பததனார். இளி ந அறிலக மற்றும முதுந அறிலக மனாணிவர்கள் ககந்துலரயனாடி
பயனலடந்தனர்.

முனனதனாக,

துலறி

வேரி ஹாரபரனாச அறிரயர்

கீர்ததனனா

வரவேரி ஹாரவற்க

வேரி ஹாரபரனாச அறிரயர்

மஞ்சுளி னா

வேரி ஹாரதவறிவி

நனறி அறி

கூறி அறினனார்.

ஜீலக 23 அனறு
நுட்பம

குறி அறிதத

ச அறிறிப்ப

வணிறிவிக வேரி ஹாரமகனாண்லம துலறி பறிவிரபந்த சம அறித அறி அலமப்பறிவின சனார்பறிவில உணிர்வுகளி பன

செசனாற்செபனாழ அறிவு

வரவேரி ஹாரவற்பலரயனாற்றி அறினனார்.

கலலூர

வளி னாகதத அறில

நலடசெபற்றிது.

உதவறிவி

வேரி ஹாரபரனாச அறிரயர்

லவஷ்ணிவறிவி

கலலூர முதலவர் முலனவர் ரனாத அறிகனா தலகலம வக அறிததனார். துலணி முதலவர்கள்

முலனவர் பறிவிச்லசமணிறிவி, கலவறிவி ஆவேரி ஹாரகனாசகர் முலனவர் வேரி ஹாரதவநனாதன, உள்ளி பட்வேரி ஹாரடனார் வனாழ்ததுலர வழங்க அறினனார்கள்.
ஏம.ஏ.எம வேரி ஹாரமகனாண்லம பள்ளி ப இயக்குநர் முலனவர் சுப்பரதத அறின பனாரத அறி

ச அறிறிப்பலரயனாற்றி அறினர். அவர் தம உலரயறிவில

மனாணிவர்களி பன சமூகநகச்ச அறிந்தலன மற்றும உறிவுகளி பன வேரி ஹாரமமபனாடு குறி அறிதது வறிவிளி க்க அறினனார் ந அறிலறிவனாக முதுந அறிலக
வணிறிவிகவேரி ஹாரமகனாண்லம துலறித தலகவர் கனாஞ்சனனா நனறி அறியுலரயனாற்றி அறினனார்.

ஜீலக 25 அனறு
சமூக அறி அறிவறிவியக அறில

பள்ளி பயல பகுப்பனாய்வறிவின

வளி னாகதத அறில

நலடசெபற்றிது.

வரவேரி ஹாரவற்றினார்.

கலலூர

பறிவிச்லசமணிறிவி

முதுந அறிலக வணிறிவிகவறிவியல மற்றும வணிறிவிக வேரி ஹாரமகனாண்லம ஆரனாய்ச்ச அறிததுலறி சனார்பறிவில

வனாழ்ததுலர

முதுந அறிலக

முதலவர்

முலனவர்

வழங்க அறினனார்.

செசயலபனாடுகள் குறி அறிதத ஒரு நனாள் பயறிவிற்ச அறி பட்டலறி கலலூர

வணிறிவிகவறிவியல
ரனாத அறிகனா

சனாரநனாதன

ஆரனாய்ச்ச அறிததுலறி
தலகலம

செபனாறி அறியற்கலலூர

ஒருங்க அறிலணிப்பனாளி ர்

வக அறிததனார்.

துலணி

வேரி ஹாரமகனாண்லம

செமகரனாஜ்பனானு

முதலவர்

முலனவர்

கலவறிவிததுலறியறிவின

உதவறிவி

வேரி ஹாரபரனாச அறிரயர் முரளி ப பள்ளி பயல பகுப்பனாய்வறிவின செசயலபனாடுகள் மற்றும அதன பயனகள் குறி அறிதது வறிவிரவனாக வறிவிளி க்கம
அளி பததனார். முதுந அறிலக வணிறிவிகவேரி ஹாரமகனாண்லம

ஆரனாய்ச்ச அறிததுலறி உதவறிவி வேரி ஹாரபரனாச அறிரயர் வறிவிவேரி ஹாரநனாத நனறி அறி கூறி அறினனார்.

ஜீலக 25 அனறு

கலலூர நுண்ணுயறிவிரயல துலறி சனார்பறிவில

இகவச உடலந அறிலக குறி அறியறியீட்டறி அறிதல மற்றும ஹாரதி குழீவேரி ஹாரமனாகுவேரி ஹாரளி னாபறிவின அளி வு
கண்டறி அறிதல

முகனாம

நுண்ணுயறிவிரயல

நுண்ணுயறிவிரயல

துலறி

ஆய்வகதத அறில

தலகவர்

வரவேரி ஹாரவற்பலரயனாற்றி அறினனார்.

கலலூர

நலடசெபற்றிது.

முலனவர்

முதலவர்

கவறிவிதனா

முலனவர்

ரனாத அறிகனா

தலகலமயுலரயனாற்றி அறினனார். துலணிமுதலவர்கள் முலனவர் பறிவிச்லசமணிறிவி
மற்றும முலனவர் வேரி ஹாரஜனாத அறி உள்ளி பட்வேரி ஹாரடனார் வனாழ்ததுலர வழங்க அறினர். அவர்
தம

உலரயறிவில

அறி அறிந்த அறிருததல
வேரி ஹாரதலவயனான
முடியும

எனக்கூறி அறி

முகனாம அறிலன

இகவச

துவக்க அறி

உடலந அறிலக

லவததனார்.

ஒவ்செவனாரு
வேரி ஹாரவண்டும

உணிவு

மற்றும

தன

தனான

உடற்பயறிவிற்ச அறி

குறி அறியறியீட்டறி அறிதல

முதகனாமனாண்டு

மனபதனும
அப்வேரி ஹாரபனாது

உடலந அறிலறி
ஆவேரி ஹாரரனாக்க அறிய

ஓய்வறிவிலன

ஹாரதி குழீவேரி ஹாரமனாகுவேரி ஹாரளி னாபறிவின

மனாணிவமனாணிவறிவிகள்

குறிீயறியீட்லட

வனாழ்க்லகக்கு

அறி அறிந்து
அளி வு

செசயலபட
கண்டறி அறிதல

வேரி ஹாரபரனாச அறிரயர்கள்

அலுவகக

பணிறிவியனாளி ர்களுக்கு பரவேரி ஹாரசனாதலன வேரி ஹாரமற்செகனாள்ளி ப்பட்டு உடல நக ஆவேரி ஹாரகனாசலனகளும, சமச்சீரனான உணிவுமுலறிகள்
மற்றும

உடற்பயறிவிற்ச அறிகளும

அறி அறிவுறுததப்பட்டது.

ந அறிலறிவனாக

துலறி

வேரி ஹாரபரனாச அறிரயர்

முலனவர்

சுஜனாதனா

நனறி அறி

கூறி அறினனார்.

ஜீலக 25 அனறு

கலலூர கருணினா க அறிளி ப் சனார்பனாக இளி ங்கலக கணிறிவினப அறி அறிவறிவியல முதகனாமனாண்டு

மனாணிவ மனாணிவறிவிகளுக்கு மன அலமத அறிக்கு த அறியனானப் பயறிவிற்ச அறி வகுப்ப கலலூர பனாதுகனா அரங்க அறில நலடசெபற்றிது.
கருணினா

க அறிளி ப்

ஒருங்க அறிலணிப்பனாளி ர்

ச அறிதரனா

வரவேரி ஹாரவற்றினார்.

கலலூர

முதலவர்

முலனவர்

ரனாத அறிகனா

தலகலமயுலரயனாற்றி அறினனார். துலணிமுதலவர்கள் முலனவர் பறிவிச்லசமணிறிவி மற்றும முலனவர் வேரி ஹாரஜனாத அறி உள்ளி பட்வேரி ஹாரடனார்
வனாழ்ததுலர

வழங்க அறினர்.

வேரி ஹாரயனாகனாச அறிரயர்

வறிவிஜயகுமனார்

மன

அலமத அறிக்கனான

த அறியனானப்

பயறிவிற்ச அறி

வகுப்ப

எடுதது

வறிவிளி க்கம அளி பததனார்

ஜீலக 26 அனறு

கலலூரயறிவில மனாணிவர் சட்ட அறி அறிவுக்குழு மற்றும குடிமக்கள் நுகர்வேரி ஹாரவனார் மனறி

துவக்கவறிவிழனா கலலூர வளி னாகதத அறில நலடசெபற்றிது. மனாணிவர் சட்ட அறி அறிவுக்குழு ஒருங்க அறிலணிப்பனாளி ர் வறிவிஜயகுமனார்
வரவேரி ஹாரவற்றினார். கலலூர முதலவர் முலனவர் ரனாத அறிகனா தலகலமயுலரயனாற்றி அறினனார். துலணிமுதலவர்
பறிவிச்லசமணிறிவி

வனாழ்ததுலர

வழங்க அறினனார்.வழக்கறி அறிஞர்

அசெகக்ஸ்

ச அறிறிப்பலரயனாற்றி அறினனார்.

முலனவர்

அவர்தம

உலரயறிவில

ஒவ்செவனாரு குடிமகனும அடிப்பலடயனான சட்டங்கலளி  செதரந்து லவதத அறிருப்பது கடலமயனாகும. அப்வேரி ஹாரபனாது தனான
தனபமனபத உரலமயும,சுதந்த அறிரமும வேரி ஹாரபணிறிவி பனாதுகனாக்கப்படும எனறினார். ந அறிலறிவனாக, குடிமக்கள் நுகர்வேரி ஹாரவனார் மனறி
ஒருங்க அறிலணிப்பனாளி ர் முலனவர் தங்க பறிவிரசனாத நனறி அறியுலரயனாற்றி அறினனார்.

ஜீலக 27 அனறு
சனார்பறிவில

பங்கு

சந்லத

கலலூர முதுந அறிலக வணிறிவிகவறிவியல மற்றும வணிறிவிக வேரி ஹாரமகனாண்லம ஆரனாய்ச்ச அறிததுலறி

நலடமுலறி

வகுப்ப

ஆரனாய்ச்ச அறிததுலறி உதவறிவி வேரி ஹாரபரனாச அறிரயர்
ரனாத அறிகனா

தலகலம

வேரி ஹாரதவநனாதன

வக அறிததனார்.

முதுந அறிலக

துலணி

வணிறிவிகவறிவியல

கலலூர

வளி னாகதத அறில

நலடசெபற்றிது.

முலனவர் உஷாராணி னாரனாணிறிவி வரவேரி ஹாரவற்றினார்.
முதலவர்கள்

முலனவர்

ஆரனாய்ச்ச அறிததுலறி

பறிவிச்லசமணிறிவி ,

ஆவேரி ஹாரகனாசகர்

செமகரனாஜ்பனானு,

வனாழ்ததுலர வழங்க அறினர் .

பங்கு

சந்லத

வலககள்

குறி அறிதது

வறிவிரவனாக

வறிவிளி க்கம

ஆரனாய்ச்ச அறிததுலறி உதவறிவி வேரி ஹாரபரனாச அறிரயர் ச அறிவக்குமனார் நனறி அறி கூறி அறினனார்.

அளி பததனார்.

முதுந அறிலக

முலனவர்
முதுந அறிலக

கலலூர செமனத அறிறின

துலறிததலகவர் ரனாகவன ச அறிறிப்பலரயனாற்றி அறினனார். அவர்தம உலரயறிவில பங்கு சந்லத மத அறிப்பறியீடுகள்
மற்றும

வணிறிவிகவறிவியல

கலலூர முதலவர் முலனவர்
கலவறிவி

ஒருங்க அறிலணிப்பனாளி ர்

வணிறிவிகவேரி ஹாரமகனாண்லம துலறித தலகவர் கனாஞ்சனனா உள்ளி பட்வேரி ஹாரடனார்

முதுந அறிலக

பங்கு வர்ததகம

வணிறிவிகவேரி ஹாரமகனாண்லம

ஜீலக 28 அனறு
நலடசெபற்றிது.
ரனாமனானுஜம
வழங்க அறினர்.

கலலூர

கலலூர வேரி ஹாரரனாட்ரனாக்ட் சங்க ந அறிர்வனாக அறிகள் பதவறிவிவேரி ஹாரயற்ப வறிவிழனா கலலூர வளி னாகதத அறில

முதலவர்

முலனவர்

ரனாத அறிகனா

தலகலம

துலணி முதலவர்கள் முலனவர் பறிவிச்லசமணிறிவி
ஸ்ரீரங்கம

உள்ளி பட்வேரி ஹாரடனார்

வேரி ஹாரரனாட்டர

முனனபலக

ச அறிறிப்பலரயனாற்றி அறினனார்..
ஆனந்தகுமனார்

சங்கததலகவர்

வக அறிததனர்.மனாவட்ட

2016-17

ஆண்டு

வேரி ஹாரரனாட்ரனாக்ட்

சங்க

கலலூர

இயக்குநர்

முலனவர் வேரி ஹாரஜனாத அறி உள்ளி பட்வேரி ஹாரடனார்

சரவணின,
செசயகர்

வக அறிததனார்.

செசயகர்

கவேரி ஹாரணிஷ்குமனார்,

செரங்கநனாதன
தலகவரனாக

செசயகரனாக சுதர்சன, இலணிச் செசயகரனாக பனபதஅரசு

முலனவர்
வனாழ்ததுலர

செபனாருளி னாளி ர்

பதவறிவிப்பறிவிரனாமனாணிம
ஹாரதி குழரவறிவிக்வேரி ஹாரனஷ்,

செசய்து

ஆனந்த
லவதது

துலணிததலகவரனாக

செபனாருளி னாளி ரனாக வேரி ஹாரசனாமசுதர்சன இலணி

செபனாருளி னாளி ரனாக செவங்கவேரி ஹாரடசன சங்க வேரி ஹாரசலவக்கு க அறிருஷ்ணிகனாந்த, சமூகவேரி ஹாரசலவக்கு அருண்வேரி ஹாரகனாவறிவிந்த, பனனனாட்டு
வேரி ஹாரசலவ பரதலுக்குமணிறிவிபனாகனா மக்கள் செதனாடர்ப அலுவகரனாக கலகவனாணின செசய்த அறி ஆச அறிரயர் செபனாறுப்பனாளி ரனாக
கலகஅரசன

உள்ளி பட்வேரி ஹாரடனார் செபனாறுப்வேரி ஹாரபற்றினர். முனனதனாக கலலூர வேரி ஹாரரனாட்ரனாக்ட ஒருங்க அறிலணிப்பனாளி ர் வேரி ஹாரபரனாச அறிரயர்

வளி ர்மத அறி வரவேரி ஹாரவற்க முலனவர் வேரி ஹாரகனாப்செபருஞ்வேரி ஹாரசனாழன நனறி அறி கூறி அறினனார்

ஜீலக 29 அனறு

கலலூர முதுந அறிலக வணிறிவிகவறிவியல

மற்றும வணிறிவிக வேரி ஹாரமகனாண்லம ஆரனாய்ச்ச அறிததுலறி சனார்பறிவில ந அறிறுவன
ஆளுலமத

த அறிறிலமக்கனான

ஒரு

நனாள்

மனாந அறிக

அளி வறிவிகனான

கருததரங்கம கலலூர பனாதுகனா அரங்க அறில நலடசெபற்றிது. துவக்க
வறிவிழனாவறிவில

கலலூர

முதலவர்

முலனவர்

ரனாத அறிகனா

வரவேரி ஹாரவற்பலரயனாற்றி அறினனார். செசயகர் அமமங்க அறி பனாகனாஜ அறி தலகலம
வக அறிததனார்.

கலலூர

கலவறிவிஆவேரி ஹாரகனாசகர்
முலனவர்

வேரி ஹாரஜனாத அறி

கருததரங்க அறில
ந அறிர்வனாக

இயக்குநர்

முலனவர்

முலனவர்

வேரி ஹாரதவநனாதன

உள்ளி பட்வேரி ஹாரடனார்;கள்

ஸ்பர்க்

இயக்குநர்

இனஜ அறினபயர்ஸ்
அவேரி ஹாரசனாகனா

ரனாமனானுஜம

துலணி

வனாழ்ததுலர

முதலவர்
வழங்க அறினர்.

பறிவிலரவேரி ஹாரவட்

ஆளுலமத

க அறிம அறிசெடட்

த அறிறிலமக்கனான

வறிவித அறிமுலறிகள் குறி அறிதது வேரி ஹாரபச அறினனார். ஜனஹாரதி குழர் ந அறிர்வனாக ஆவேரி ஹாரகனாசலன க அறிம அறிசெடட் இயக்குநர் முலனவர் வேரி ஹாரகனாபனாகன
ந அறிறுவன

ஆளுலம

ஏன

வேரி ஹாரதலவ

எனபது

குறி அறிதது

ந அறிலகஅறி அறிக்லகயறிவில இயக்குநர்களி பன செபனாறுப்பகள்

வறிவிளி க்க அறினனார்.

கணிக்கனாளி ர்

ரனாமஜ அறி

ந அறிறுவன

உள்ந அறித அறி

பற்றி அறி வறிவிரவனாக வறிவிளி க்கம அளி பததனார் ந அறிலறிவனாக துலணி

முதலவர் முலனவர் பறிவிச்லசமணிறிவி நனறி அறி கூறி அறினனார்

ஜீலக 30 அனறு

கலலூர

முதுந அறிலக

வணிறிவிகவறிவியல

ஆரனாய்ச்ச அறிததுலறி

சனார்பறிவில

மன

அழுதத

கனாரணிறிவிகளும தீர்வுகளும குறி அறிதத ச அறிறிப்ப ந அறிகழ்ச்ச அறி கலலூர வளி னாகதத அறில நலடசெபற்றிது. முதுந அறிலக வணிறிவிகவறிவியல
ஆரனாய்ச்ச அறிததுலறி

ஒருங்க அறிலணிப்பனாளி ர்

செமகரனாஜ்பனானு

வரவேரி ஹாரவற்றினார்.

தலகலம வக அறிததனார். கலலூர இயக்குநர் முலனவர் ரனாமனானுஜம
கலவறிவி

ஆவேரி ஹாரகனாசகர்

முலனவர்

வேரி ஹாரதவநனாதன

உள்ளி பட்வேரி ஹாரடனார்

கலலூர

முதலவர்

துலணி முதலவர்

வனாழ்ததுலர

வழங்க அறினர்.

முலனவர்

ரனாத அறிகனா

முலனவர் பறிவிச்லசமணிறிவி,
சீதனாசெகஷ்ம அறி

ரனாமசுவனாம அறி

கலலூர வணிறிவிகவறிவியல துலறி இலணி வேரி ஹாரபரனாச அறிரயர் முலனவர் வறிவிஜயசெகஷ்ம அறி ச அறிறிப்பலரயனாற்றி அறினனார். அவர்தம
உலரயறிவில, மன அழுதததத அறின கனாரணிங்கள் மற்றும அதன தனாக்கம பற்றி அறி வறிவிளி க்கம அளி பததனார். வேரி ஹாரமலும பலவேரி ஹாரவறு
மன அழுதத வேரி ஹாரமகனாண்லம உதத அறிகலளி  லகயனாளும முலறிகள் பற்றி அறி வறிவிரவனாக வறிவிளி க்கம அளி பததனார்.

ந அறிலறிவனாக,

உதவறிவி வேரி ஹாரபரனாச அறிரயர் பவவேரி ஹாரனஸ்வர நனறி அறி கூறி அறினனார்.

ஜீலக

30 அனறு

த அறிருச்ச அறிரனாப்பள்ளி ப

அம அறிர்தனா

வேரி ஹாரயனாக

அகனாடம அறி

மனாவட்ட

அளி வறிவிகனான

வேரி ஹாரயனாகனா

வேரி ஹாரசமபறிவியனஷாராணி  அறிப் வேரி ஹாரபனாட்டியறிவிலன அம அறிர்தனா வறிவிதயனாகயம பள்ளி ப வளி னாகதத அறில நடதத அறியது. த அறிறிந்த ந அறிலகப்பறிவிரவறிவில
கலலூர

இளி ங்கலக

ஆங்க அறிகததுலறி

இரனாண்டனாம

ஆண்டு

மனாணிவர்

அவேரி ஹாரசனாக்குமனார்

முதக அறிடமும

சூர்யனா

இரனாண்டனாம அறிடமும செபற்றினர். செபனாதுப்பறிவிரவறிவில இயற்பறிவியல துலறி மனாணிவறிவி அபர்னனா பததனாம ந அறிலக செபற்றினார்.
செவற்றி அறி செபற்றி மனாணிவர்கலளி  கலலூர முதலவர் முலனவர் ரனாத அறிகனா, கலலூர இயக்குநர் முலனவர் ரனாமனானுஜம,
துலணி முதலவர்கள் முலனவர் பறிவிச்லசமணிறிவி , முலனவர் வேரி ஹாரஜனாத அறி , வேரி ஹாரயனாகச அறிரயர் வறிவிஜயகுமனார் உள்ளி பட்வேரி ஹாரடனார்
பனாரனாட்டினனார்கள் .

