
கல்லூரி வரலாறு சில குறிப்புகள் 

 

பருகூர ்மற்றும் அதன் சுற்று வடட்ார கிராமப் பகுதிகளில் உள்ள 

மாணவிகள் பள்ளிப் படிப்பப முடித்த பிறகு, மமற்படிப்பு பயில 

முன்னாள் முதல்வர ்செல்வி. செ. செயலலிதா அவரக்ள் பருகூர ்ெட்ட 

மன்ற உறுப்பினராக இருந்தமபாது 27.08.1993 அன்று நான்கு 

மவபலவாய்ப்பு பட்ட படிப்புகளுடன் ( Job-oriented Courses) கல்லூரி, 

பருகூர ் அரசு மகளிர ் மமல் நிபல பள்ளி வளாகத்தில், சபற்மறார ்

ஆசிரியர ்கழக கட்டிடத்தில் துவக்கப்பட்டது. 

1999 ஆம் ஆண்டு பருகூர ் to சென்பன மதசிய சநடுஞ்ொபல 

ஓட்டி அங்கிநாயனபள்ளி கிராமத்தில் கல்லூரிக்கான, ரூ.90.00 

லட்ெங்கள் மதிப்பீட்டிலான புதிய கட்டிடம் திறக்கப்படட்ு, கல்லூரி 

புதிய கட்டிடத்தில் செயல்பட துவங்கியது. கல்லூரி வளாகம் 9.46 ஏக்கர ்

பரப்பளபவ சகாண்டு இயற்பக சூழமலாடு அபமந்துள்ளது.   

1993-94-ல் 1) பி.ஏ. கூட்டாண்பம செயலரியல் 2) பி.எஸ்ஸி. 

கணினி அறிவியல் 3) பி.எஸ்ஸி. மின்னனுவியல் 4) பி.எஸ்ஸி. 

மபனயியல் ஆகிய நான்கு மவபல வாய்ப்பு ொரந்்த பட்ட 

படிப்புகளுடன் (Job-oriented Courses) அரசு மகளிர ் கபல மற்றும் 

அறிவியல் கல்லூரி, பருகூர ்என துவக்கம். 

1997-1998-ல் சபற்மறார ்ஆசிரியர ்கழகம் துவக்கம். 

1999-2000-ல் ரூ.90  லட்ெம் மதிப்பீட்டில் அங்கிநாயனபள்ளி 

கிராமத்தில் கட்டப்பட்ட புதிய கடட்ிடத்தில் கல்லூரி மாற்றப்பட்டது. 

2000-2001 –ல் கணினி அறிவியல் படிப்பு பிற துபற 

மாணவரக்ளும் அறிந்து சகாள்ளும் வபகயில் கணினி சிறப்பு பயிற்சி 

திட்டம் (Computer Literacy Programme) துவக்கம். 



2003-2004-ல் 1) பி.சி.ஏ. 2) இளநிபல வணிகவியல் 3) முதுநிபல 

வணிகவியல் 4) முதுநிபல கணினி அறிவியல் ஆகிய நான்கு சுயநிதி 

பாடப் பிரிவுகள்  துவக்கம். 

2006-2007-ல் சுயநிதி பாடப் பிரிவுகள், முபறயான (அரசு) பாடப் 

பிரிவுகளாக மாற்றப்பட்டது.  

2007-2008-ல் கணினி அறிவியல் ஆய்வகம்-1 கட்டிடம் 

ஒப்பபடக்கப்பட்டது. 

2007-2008-ல் இரண்டாம் சுழற்சி முபறயில் 1) பி.எஸ்ஸி. கணினி 

அறிவியல் 2) பி.சி.ஏ. ஆகிய பட்ட படிப்புகள் துவக்கம். 

2007-2008-ல் முன்னாள் மாணவரக்ள் ெங்கம் துவக்கப்படட்து. 

2008-2009-ல் கணினி அறிவியல் ஆய்வகம்-2 கட்டிடம் 

ஒப்பபடக்கப்பட்டது. 

2012-2013-ல் ரூ.45 லட்ெங்கள் மதிப்பீட்டில் கடட்ப்படட் மின்னனு 

நூலக கட்டிடம்  ஒப்பபடக்கப்பட்டது. 

2012-2013-ல் 1) எம்.எஸ்ஸி உணவு மற்றும் பத்தியியல் 2) எம்.பில். 

உணவு  மற்றும் பத்தியியல் 3) எம்.பில். கணினி அறிவியல் 4) எம்.பில். 

வணிகவியல் 5) பி.எெட்ி. கணினி அறிவியல் ஆகிய பாடப் பிரிவுகள் 

துவக்கம்.  

 2013-2014-ல் 1) பி.ஏ. தமிழ் 2) பி.ஏ. ஆங்கிலம் 3) பி.எஸ்ஸி. கணிதம் 

4) பி.எஸ்ஸி. இயற்பியல் ஆகிய பாடப் பிரிவுகள் துவக்கம்.  

 2015-2016-ல் IVDP சதாண்டு நிறுவனர ்திரு. குழந்பத பிரான்ஸிஸ், 

கிருஷ்ணகிரி அவரக்ளின் ரூ. 10 லட்ெம் பங்களிப்புடன், ரூ. 30 

லட்ெங்கள் மதிப்பீட்டில் ‘நமக்கு நாமம’ திட்டத்தின் கீழ் கட்டப்படட் 

கபலயரங்கம் (Auditorium) ஒப்பபடக்கப்படட்து. 

 



 2016-2017-ல் அண்ணா நூற்றாண்டு நிபனவு கடட்ிடம் ரூ.______ 

திட்ட மதிப்பீட்டில் கடட்ப்படட் கடட்ிடம் ஒப்பபடக்கப்பட்டது. 

 2016-2017-ல் IVDP சதாண்டு நிறுவனர ்திரு. குழந்பத பிரான்ஸிஸ், 

கிருஷ்ணகிரி அவரக்ளின் ரூ. 10 லட்ெம் பங்களிப்புடன், ரூ. 30 

லட்ெங்கள் மதிப்பீட்டில் ‘நமக்கு நாமம’ திட்டத்தின் கீழ் கட்டப்படட் 

கபல மற்றும் அறிவியல் கருத்தரங்க கூடங்கள் (Seminar Halls) 

ஒப்பபடக்கப்பட்டது. 

 2017-2018-ல் 1) எம்.ஏ. தமிழ் 2) எம்.ஏ. ஆங்கிலம் 3) எம்.எஸ்ஸி. 

கணிதம் 4) எம்.எஸ்ஸி. இயற்பியல் 5) எம்.பில். தமிழ் 6) எம்.பில். 

ஆங்கிலம் ஆகிய பாடப் பிரிவுகள் துவக்கம்.  

 2018-2019-ல் 1) பி.காம் (க & நி) 2) பி.எஸ்ஸி. மவதியியல் 3) எம்.பில். 

கணிதம் 4) பி.எெட்ி. ஆங்கிலம் ஆகிய பாடப் பிரிவுகள் துவக்கம்.  

 2018-2019-ல் ரூ.227 லட்ெங்கள் மதீப்பீட்டில் டாக்டர ் எம்.ஜி.ஆர ்

நூற்றாண்டு நிபனவு கட்டிடம் ஒரு ஆய்வகம் மற்றும் 12 

வகுப்பபறகளுடன் கடட்ி முடிக்கப்படட்ு, ஒப்பபடக்கப்படட்து. 

 

 


