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இளங்கலை பட்டப்படிப்புகள் 

 

முதுகலை பட்டப்படிப்புகள் 

 

 

 
ஆசிரியர் பயிற்சி படிப்புகள் 
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பதொடர்புக்கு  
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எமது கல்லூரியின் தாளாளர், பள்ளிப்பட்டு 
சதாகுதியின் முன்ைாள் ெட்டமன்ற 
உரறுபிைர், பிரபை நீரிழிவு ரநாய் நிபுைர், 
டாக்டர்.இ.எஸ்.எஸ்.இராமன் அவர்களின் 
ெீரிய தலைலமயில் இயங்கி வரும் எமது 
கல்லூரி, சபண் கல்வி மற்றும் சபண்களின் 
முன்ரைற்றத்லத குறிக்ரகாளாக சகாண்டு 
நிறுவப்சபற்றது. இது பள்ளிப்பட்டு 
தாலுக்காவில் உள்ள சபாதட்டூர்ப்ரபட்லடயில் 
அலமந்துள்ளது. கல்லூரியின் ரபருந்து 
வெதியின் மூைம் திருத்தைி, ரொளிங்கர், 
பள்ளிப்பட்டு உட்பட அலைத்து ஊர்கரளாடும் 

இலைக்கசபற்றுள்ளது. 
 

ஊரின் லமய்யப்பகுதியில் அலமந்துள்ள எம் 
கல்லூரி, இங்கு பயிலும் மாைவியரின் 
பாதுகாப்பிலை உறுதி செய்ய, கண்காைிப்பு 
ரகமராக்கள் உட்பட அலைத்து 
வெதிகலளயும் சகாண்டது. எம் கல்லூரியின் 

 

 

மாைவியரின் எண்ைிக்லக சதாடர்ந்து ஏறுமுகமாகரவ உள்ளது. மாைவர் ரெர்க்லகயில் 
சபண்களுக்குக்கு முழு முன்னுரிலம வழங்கி வருவதால், இங்கு பயிலும் மாைவர்களில் 92% சபண்கரள 
உள்ளைர்.  

 

கல்லூரி ரபருந்து இயக்கப்படும் 
தடங்கள் 

 ரொளிங்கர் 

 ஸ்ரீகாளிகாபுரம் 

 பாைாபுரம் 

 வங்கனூர் 

 இரா.கி.ரபட்லட 

 அம்லமயார்குப்பம் 

 அத்திமாஞ்ரெரிரபட்லட 

 சொரக்காரபட்லட 

 பள்ளிப்பட்டு 

 சகாளத்தூர் 

 சநடியம் 

 கரிம்ரபடு 

 ரகெவராஜகுப்பம் 

 புண்ைியம் 

 பாண்டரரவடு 

 திருத்தைி 
 புச்ெிசரட்டிப்பள்ளி 
 மத்தூர் 

 கீச்ெைம்  

 

 

  
 

    ஆம் வகுப்பில் 9 % க்கு ரமல் 
மதிப்சபண் எடுத்த மாைவர்களுக்கு 
கல்வி கட்டைத்தில் 2 % ெலுலக 
அளிக்கப்படுகிறது 

 ஆதிதிராவிடர் மற்றும் பழங்குடியிைர் 
மாைவர்களுக்கு அர  வழங்கும் கல்வி 
உதவித்சதாலக சபற்றுத் தரப்படுகிறது 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

கல்லூரியின் சிறப்பு அம்சங்கள் 

 நல்ை காற்ரறாட்டமாை, ஒைி ஒளி வெதிகளுடன் கூடிய வகுப்பலறகள் உள்ளை. 
  த்தகரிக்கப்ட்ட குடிநீர் வெதி உள்ளது. 
 மாைவர்களின் பாதுகாப்பிற்காக கண்காைிப்பு ரகமராக்கள் சபாருத்தப்பட்டுள்ளை. 
 ெிறந்த சதாழில்நுட்ப வெதிகளுடன் கூடிய கைிைி ஆய்வகம் அலமந்துள்ளது. 
 நவைீ கருவிகளும் பாதுகாப்பு வெதிகளும் சகாண்ட இயற்பியல் மற்றும் 

ரவதியல்  ஆய்வகங்கள் இடம்சபற்றுள்ளை. 
 5    க்கும் ரமற்பட்ட நூல்கலள சகாண்ட சபரிய நூைகங்கள் இயங்குகின்றை. 
 6   ரபர் ஒரர ரநரத்தில் அமரக்கூடிய, ஒைி ஒளி வெதியுடன் கூடிய ரஜாஸ்ைின், 

BB, கருத்தரங்குக்கூடங்கள் ெிறப்பாக அலமந்துள்ளை. 
 மாைவர்களின் ஆங்கிைப்புைலமலய ரமம்படுத்த ‘ெிறப்பு ஆங்கிை ரபச்  பயிற்ெி’ 

அளிக்கப்பட்டு வருகிறது. 

   மற்றும்  சமன்சபாருள் பயிற்ெி அளிக்கப்பட்டு 
ொன்றிதழ் வழங்கப்படுகின்றை. 

 மாைவர்களின் திறலை ரமம்படுத்த பல்ரவறு கருத்தரங்குகளும், வாழ்வியல் 
திறன் வகுப்புகளும் சதாடர்ந்து நலடசபற்று வருகின்றை. 

 



 

பல்கலைக்கழக வதர்ேில் 98% 
மொணேர்கள் வதர்ச்சி  

 

மாநிை அளவில், பல்கலைகழகத் 
தரவரிலெயின் முதல் 1   மாைவர்களில்,  
எமது மாைவர்கள் 6 ரபர் இடம் சபற்றுள்ளைர். 
 

 

சிறந்த பயிற்சி பபற்று வகம்பஸ் 
இண்டர்வ்யூ மூைமொக எமது 
மொணேர்கள் வேலை ேொய்ப்பு பபற்று 
ேருகின்றனர். 
 

இந்த வருடம், ரவலைவாய்ப்பு 
சபற்றவர்களில், TVS நிறுேனத்தில் வாய்ப்பு 
சபற்று பைிபுரிபவர்கள் 

 

 

D.T.ரகாமதி P.N.மீைா V.P.கஸ்தூரி 

E.R.ரதவி K.சவண்ைிைா 

P.G.திருமால் N.V.விஜயகுமார் E.M.யுவராஜ் 

ெிறலக விரி! பற! 
தரரம தாரக மந்திரம்! 


