
10/07/2022: விே�நாே ்கண்கநாட்சி –  திருேணைநாமலை :
10/07/2022 அன்று திருவண்ணாமலையில்  சக்தி பணாலிடெக்னிக் நெத்திய மணாடபரும் 
விவசணாய கணகணாட்சியில் நமது பல்கலைக்கழகத்தின் கல்விச் சிறப்பு, பணாெப்பிரிவுகலை பற்றி 
மணா்வரகளுக்கு எடுத்துலைக்கப்பட்டு, நமது தமிழநணாடு திறநதநிலைப் பல்கலைக்கழகத்தின் 
கல்வி விைக்கக் லகயயட்லெ திருவண்ணாமலை மணெை லமய டதணாெரபு அலுவைர துலை. 
அரு்ணாச்சைம் மற்றும் அலுவைக உதவியணாைர ை. பணாபு வழங்கினணார.



11/07/2022 பதிேநா்ளர கு.  ரத்்னகுமநார அேர்கள ேழஙகிே ச�ய்தி தி்ன ்நாவ்ளடு்களில:
11/07/2022 அன்று திருவண்ணாமலை மணெை லமயத்தின் சணாரபில் - தமிழநணாடு 
திறநதநிலைப் பல்கலைக்கழககத்தின்  2022-2023 கல்வி ஆணடிற்கணான மணா்வர யசரக்லக 
குறித்து  பதிவணாைர கு.  ைத்னகுமணார அவரகள் வழங்கிய டசய்தி குறிப்லப தின நணாயைடுகளில் 
பிைசுைம் டசய்ய வழிவலக டசய்யப்பட்ெது. -  மாலைமைர், தினத்தந்தி, 



14/07/2022 - பதிேநா்ளர கு. ரத்்னகுமநார அேர்கள ேழஙகிே ச�ய்தி தி்ன ்நாவ்ளடு்களில: 
14/07/2022 அன்று திருவண்ணாமலை மணெை லமயத்தின் சணாரபில் - தமிழநணாடு 
திறநதநிலைப் பல்கலைக்கழககத்தின்  2022-2023 கல்வி ஆணடிற்கணான மணா்வர யசரக்லக 
குறித்து  பதிவணாைர கு.  ைத்னகுமணார அவரகள் வழங்கிய டசய்தி குறிப்லப தின நணாயைடுகளில் 
பிைசுைம் டசய்ய வழிவலக டசய்யப்பட்ெது. -  அருலை எக்ஸ்பிரஸ்



12/08/2022 – வேலூர (்கநாட்பநாடி) சிலறச�நாலை ஆரேமுள்ள சிலறகல்கதி்கல்ள 
TNOU-ல வ�ரநது பயிை ேழிேல்க

12/08/2022 டவள்ளிக்கிழலம கணாலை 11 மணியைவில் TNOU திருவண்ணாமலை மணெை 
லமயத்தின் சணாரபில் திருவண்ணாமலை மணெை லமயத்திற்கு உட்பட்ெ யவலூர (கணாட்பணாடி) 
சிலறச்சணாலை அதிகணாரி திரு. திலிப் குமணார அவரகலை மணெை லமய டதணாெரபு அலுவைர 
துலை. அரு்ணாச்சைம் யநரில் சநதித்து யமற்படிப்பு படிக்க ஆரவமுள்ை சிலறக்லகதிகலை 
TNOU-ல் யசரநது பயிை வழிவலக டசய்துதருமணாறு யகட்டுக்டகணாணெணார.

04/11/2022 - LSC - ்கலைஞர ்கருைநாநிதி அரசி்னர ்கலை்கலலூரி 
திருேணைநாமலை - ஊககுவிப்பு ்்டேடிகல்க

திருவண்ணாமலையில் உள்ை கலைஞர கரு்ணாநிதி அைசினர கலை கல்லூரியில் (TNOU- 
LSC-253001) 04-11-2022 டவள்ளிக்கிழலம அன்று கல்லூரியின் முதல்வர முலனவர கணா.பு. 
கய்சன் அவரகலை யநரில் சநதித்து அைசு கல்லூரியில் இெம் கிலெக்கணாத மணா்வரகலை 
நமது பல்கலைக்கழகத்தில் UG/PG படிக்க வலியுறுத்தியயதணாடு மற்றும் அைசு கல்லூரியில் 
தற்டபணாழுது படிக்கின்ற மணா்வரகலை பட்ெய படிப்பு மற்றும் குறுகிய கணாை படிப்பில் 
யசரநது பயிை மணா்வரகலை ஒரு யசை அலழத்து விைக்கம் வழங்க வழிவலக டசய்து 
தருமணாறு யகட்டுக்டகணாள்ைப்பட்ெது. யமலும் கல்லூரியில் யசரக்லகக்கணாக வருலக தநது 
இெம் கிலெக்கணாத மணா்வரகலை TNOU யசரநது பயிை நமது பல்கலைக்கழகத்தின் விைக்க 
லகயயடு-2022-23 முதல்வர முலனவர கணா.பு. கய்சன் அவரகள் வழியணாக வழங்கப்பட்ெது.



08/11/2022 – LSC - சதன்்னநாஙகூர அரசி்னர ்கலைக ்கலலூரி  
- சதன்்னநாஙகூர  - ஊககுவிப்பு ்்டேடிகல்க

08/11/2022 டசவவணாய்க்கிழலம மணாலை 3 மணியைவில் TNOU திருவண்ணாமலை மணெை 
லமயத்தின் சணாரபில் டதன்னணாங்கூர அைசினர கலைக் கல்லூரியில் முதல்வர அவரகலை 
யநரில் சநதித்து கல்லூரியில் இெம் கிலெக்கணாத மணா்வரகலை TNOU-ல் யசரநது பயிை 
வழிவலக டசய்துதருமணாறு யகட்டுக்டகணாள்ைப்பட்ெது. யமலும், பட்ெயப்படிப்பு, குறுகிய கணாை 
படிப்பில் மணா்வரகலை யசரக்லகக்கு பரிநதுலை டசய்து யசரக்லக முகணாம் நெநத யகணாரிக்லக 
லவக்கப்பட்ெது. இநத நிகழச்சிக்கு மணெை லமய டதணாெரபு அலுவைர இைணா.ைவி கல்லூரி 
முதல்வர அவரகளுக்கு சணால்லவ அணிவித்து மகிழச்சி டதரிவித்துக் டகணாணெணார.





18/11/2022 - மநாைேர வ�ரகல்க சிறப்பு மு்கநாம் - திருேணைநாமலை ்கலைஞர 
்கருைநாநிதி அரசி்னர ்கலைக ்கலலூரி

மணாணபுமிகு தமிழக முதல்வர அவரகளின் கனவு திட்ெமணான நணான் முதல்வன் திட்ெத்தின் 
கீழ திருவண்ணாமலை கலைஞர கரு்ணாநிதி அைசினர கலைக்  கல்லூரியில் - முதல்வர 
முன்னிலையில் மணா்வர யசரக்லக சிறப்பு முகணாம் நலெடபற்றது . இதில் இெம் கிலெக்கணாத 
மணா்வரகளுக்கு தமிழநணாடு திறநதநிலைப் பல்கலைக்கழகத்தின்  கல்வி விைக்க லகயயடு 
வழங்கி நமது பல்கலைக்கழகத்தின் சிறப்புகள் எடுத்துலைக்கப்பட்ெது. யமலும் நமது  மணெை 
லமயம் சணாரபில் டதணாெரபு அலுவைர இைணா. ைவி மற்றும் D.அரு்ணாச்சைம், L.பணாபு ஆகியயணார 
கைநது டகணாணெனர.

தமிழநணாடு சட்ெமன்றத் துல் சபணாநணாயகர மணாணபுமிகு கு. பிச்சணாணடி அவரகளிெம் TNOU 
திருவண்ணாமலை மணெை லமயத்தின் சணாரபில் இநத கல்வியணாணடிற்கணான (2022-2023) 
விைக்க லகயயடு மணெை லமய டதணாெரபு அலுவைர இைணா. ைவி அவரகள் வழங்கினணார.

�ட்்டமன்றத் துலை �பநா்நாே்கரி்டம் ்மது பல்கலைக்கழ்கத்தின் இநத 
்கலவிேநாணடிற்்கநா்ன வி்ளக்கக ல்கவேட்ல்ட ேழஙகிேவபநாது...



26-11-2022 (சனிக்கிழலம)  அன்று நமது தமிழநணாடு திறநதநிலைப் பல்கலைக்கழகத்தின் பதிவணாைர 
முலனவர  கு. ைத்னகுமணார மற்றும் மணா்வர உதவி மற்றும் யசலவ பிரிவு  துல் இயக்குனர முலனவர 
N. சைவ்குமணார  அவரகள் திருவண்ணாமலை மணெை லமயத்திலன யநரில் பணாரலவயிட்ெனர. யமலும் 
மணெை லமய டதணாெரபு அலுவைர இைணா. ைவி அவரகள் அதிகணாரிகலை வையவற்று  மணெை லமயத்தின் 
டசயற்பணாடுகள் குறித்து விைக்கினணார. 

26/11/2022 - பல்கலைக்கழ்கத்தின் மண்டை லமேத்லத ்மது பதிேநா்ளர அேர்கள  
பநாரலேயி்டல





27/09/2022 - எணணும் எழுத்தும் - ஆரணி  - வ்ரடி மநாைேர வ�ரகல்க மு்கநாம்:

ஆைணி கண்ம்மணாள் பன்னணாட்டு பள்ளியில் (27-09-2022)  நலெடபற்ற எணணும் எழுத்தும் 
பயிற்சி முகணாமில் திருவண்ணாமலை  மணாவட்ெத்தில் உள்ை 12 ஒன்றியங்களுக்கு உட்பட்ெ 
நடுநிலை பள்ளி, துவக்க பள்ளி உள்ைெங்கிய பள்ளியிலிருநது தலைலம ஆசிரியரகள் மற்றும் 
இலெநிலை ஆசிரியரகள் அதிகமணாக கைநது டகணாணெனர . இநநிகழவில் மணாவட்ெ ஆசிரியர 
பயிற்சி நிறுவன முதுநிலை உதவி யபைணாசிரியர  முலனவர K. யவல்முருகன் அவரகள் 
தலைலமயில் நலெடபற்ற விழணாவில் TNOU இல்ப்யபைணாசிரியர முலனவர பணா . பணாணடிய 
வடிவு கைநது டகணாணடு நமது பல்கலைக்கழகத்தில் மணா்வர யசரக்லக விவைங்ககலை எடுத்து 
கூறி சிறப்புலையணாற்றினணார. யமலும் எணணும் எழுத்தும் திட்ெ ஒருங்கில்ப்பணாைர முலனவர 
S. ஞணானமணி அவரகளும் நமது பல்கலைக்கழகத்தில் யசரநது பயிை வழிவலக டசய்யும் 
வலகயில் எடுத்து கூறினணார.  இவவிழணாவில் பள்ளியின் முதன்லம முதல்வர T. அருைணாைன் 
மற்றும் முதல்வர A. ைஞசனி ஆகியயணார கைநது டகணாணெனர. இவவிழணாவில் கைநது டகணாணெ 
அலனவலையும் TNOU திருவண்ணாமலை மணெை  லமய டதணாெரபு அலுவைர இைணா.ைவி 
அலனவலையும் வையவற்று யபசினணார.





08/11/2022 – LSC - ஆற்்கநாடு  ம்கநாைட்சுமி ம்களிர ்கலலூரி -  
வ்ரடி மநாைேர வ�ரகல்க மு்கநாம்:

08/11/2022 டசவவணாய்க்கிழலம கணாலை 10 மணியைவில் TNOU திருவண்ணாமலை மணெை 
லமயத்தின் சணாரபில் ஆற்கணாடு  மகணாைட்சுமி மகளிர கல்லூரியில்  மணாடபரும் யநைடி மணா்வர 
யசரக்லக முகணாம் நலெடபற்றது. இதில் பட்ெயபடிப்பு மற்றும் குறுகிய கணாை படிப்பில் சுமணார 
200க்கும் யமற்பட்ெ மணா்வரகள் TNOU-வில் யசரநது பயிை பதிவு டசய்து டகணாணெனர. 
இநத விழணா கல்லூரியின் முதல்வர முலனவர வ. விஜயைட்சுமி அவரகள் தலைலமயில் 
நலெடபற்றது. யமலும், பதிவு டசய்த மணா்வரகலை வையவற்று நன்றி டதரிவித்து TNOU 
திருவண்ணாமலை மணெை லமய டதணாெரபு அலுவைர இைணா. ைவி அவரகள் நன்றி கூறினணார.





11/11/2022 – LSC - ்கலைஞர ்கருைநாநிதி அரசி்னர ்கலை ்கலலூரி -  
வ்ரடி மநாைேர வ�ரகல்க மற்றும் விழிப்புைரவு மு்கநாம்:

தமிழநணாடு திறநதநிலைப் பல்கலைக்கழகம் திருவண்ணாமலை மணெை லமயம் சணாரபில் 
கலைஞர கரு்ணாநிதி அைசினர கலை கல்லூரி - திருவண்ணாமலையில் மணா்வர யசரக்லக 
விழிப்பு்ரவு முகணாம் 11-11-2022 டவள்ளிக்கிழலம கணாலை நலெடபற்றது விழணாவிற்கு கல்லூரி 
முதல்வர முலனவர கணா.பு. கய்சன் தலைலம தணாங்கினணார, யமலும் சிறப்பு விருநதினைணாக 
தமிழநணாடு திறநதநிலைப் பல்கலைக்கழக ஆட்சிமன்ற குழு உறுப்பினர முலனவர கணா.யசகர 
அவரகள் கைநதுடகணாணடு திறநதநிலைப் பல்கலைக்கழகத்தின் கல்வியின் அவசியம் 
குறித்து யபசினணார, இதலன டதணாெரநது விழணாவிற்கு வருலக தநத மணா்வரகலையும் கல்வி 
ஆரவைரகலையும் மணெை லமய டதணாெரபு அலுவைர இைணா. ைவி வையவற்று யபசினணார. விழணாவில் 
மணெை லமய பணியணாைரகள் துலை. அரு்ணாச்சைம், ை. பணாபு, அருல் வித்யணா அறிவியல் 
மற்றும் கலை கல்லூரி தமிழ துலற தலைவர முலனவர T. டசநதில்நணாதன், வழக்கறிஞர 
ஆதி. டவங்கயெசன் மற்றும் கல்லூரி மணா்வ மணா்வியரகள், ஆசிரிய டபருமக்கள் மற்றும் 
நிரவணாக பணியணாைரகள் கைநது டகணாணெனர.





11/11/2022 – LSC - ்கலைஞர ்கருைநாநிதி அரசி்னர ்கலை 
்கலலூரி - வ்ரடி மநாைேர வ�ரகல்க மற்றும் விழிப்புைரவு 

மு்கநாம்  - ச�ய்தி தி்ன ்நாவ்ளடு்களில:
தமிழநணாடு திறநதநிலைப் பல்கலைக்கழகம் திருவண்ணாமலை மணெை 
லமயம் சணாரபில் கலைஞர கரு்ணாநிதி அைசினர கலை கல்லூரி - 
திருவண்ணாமலையில் 11-11-2022 அன்று மணா்வர யசரக்லக 
விழிப்பு்ரவு முகணாம் நலெடபற்றது, மற்றும் இநநிகழலவ பற்றி தின 
நணாயைடுகளில் பிைசுைம் டசய்ய வழிவலக டசய்யப்பட்ெது. -  நம் தினமதி, 
தினமைர்.





15/11/2022 – ஆற்்கநாடு  ம்கநாைட்சுமி ம்களிர ்கலலூரி யின் ்கநாவ�நாலைலே  
பதிேநா்ளரி்டம் ேழஙகுதல :

திருவண்ணாமலை மணெை லமயம் சணாரபில் திருவண்ணாமலை மணெை லமய டதணாெரபு 
அலுவைர இைணா. ைவி அவரகள் பதிவணாைர யபைணாசிரியர கு. ைத்னகுமணார அவரகலை யநரில் 
சநதித்து ஆற்கணாடு  மகணாைட்சுமி மகளிர கல்லூரி - யநைடி மணா்வர யசரக்லக முகணாமில் 
நமது பல்கலை கழகத்தில் கல்வி ஆணடு 2022-2023-க்கணான பட்ெய மற்றும் குறிகிய கணாை 
படிப்புகளில் யசரநதுள்ை மணா்வரகளின் விவை பட்டியில் மற்றும் அதற்கணான கணாயசணாலைலய 
(ரூபணாய்.108350) வழங்கினணார, இநத சநதிப்பின் டபணாழுது யசரக்லக பிரிவு இயக்குனர 
முலனவர R. ஆறுமுகம் உென் இருநதணார.



28/01/2023 – பல்கலைக்கழ்க மநாைேர்கள வ்ரடி ்கைநதநாய்வு மற்றும் ேகுப்பு - 
அருை வித்ேநா ்கலை மற்றும் அறிவிேல ்கலலூரி (LSC - 252804)

தமிழநணாடு திறநதநிலை பல்கலைக்கழகத்தின் துல்யவநதர யபைணாசிரியர. எஸ். 
ஆறுமுகம் அவரகளின் வழிகணாட்டுதலின்யபரில் நலெடபற்ற கைநதணாய்வு வகுப்பில், 
திருவண்ணாமலையில் உள்ை அரு் வித்யணா கல்லூரி தணாைணாைர சம்பத்குமணார, முதல்வர 
யேமணாவதி, திருவண்ணாமலை மணெை லமய டதணாெரபு அலுவைர இைணா. ைவி, அரு் 
வித்யணா கல்வி லமய ஒருங்கில்ப்பணாைர டசநதில்நணாதன் ஆகியயணார கைநதுடகணாணெனர. 
இநத கைநதணாய்வு வகுப்பில் தமிழநணாடு திறநதநிலை பல்கலைக்கழக திருவண்ணாமலை 
மணெைத்லதச் யசரநத 200-க்கும் யமற்பட்ெ மணா்வ, மணா்வியர கைநதுடகணாணெனர.








