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இரங் கல் ச ய் தி
ெமிழ் நாடு அரசு கை் லூரி ஆசிரியர் கழக
பொழரின் மலைவாை் வாடும் அன் னாரின் குடும் ேெ்தினர் மை் றும்
பொழர், பொழியர்களுக்கு கழக ஆ ்சிக்குழு, மண் ை / கிலளே் தோறுே் ோளர்கள் &
உறுே் பினர்கள் ைார்ோக ஆழ் ந்ெ இரங் கலைெ் தெரிவிெ்துக் தகாள் கிபைன் .

இரா.தாமமாதரை்
தோதுை்தையைர்

Name

College

முனைவர் எஸ். பார்த்திபை்

குமாரோலளயம் அரசு கை் வியியை்
கை் லூரி
ஆங் கிைெ்துலை
இலணே் பேராசிரியர்
- 17.06.2021

முனைவர் G. ச ல் வராஜை்

திருதநை் பவலி இராணி அண்ணா
மகளிர் கை் லூரி
கிலள மாநிை தோதுக்குழு உறுே் பினர்
இயை் பியை் துலை
உெவிே் பேராசிரியர்
- 11.06.2021

முனைவர் பழைிக் குமார்

பமலூர் அரசு கலைக் கை் லூரி
ெமிழ் ெ் துலை
உெவிே் பேராசிரியர்
- 11.06.2021

ெலைவர்

Photo

: முனைவர் த. வீரமணி, உளவியை் துலை, அரசு கலைக் கை் லூரி, பகாலவ

துலணெ்ெலைவர்கள் : முனைவர் க. இரமமஷ், கணிெவியை் துலை, அரசினர் ஆ வர் கலைக்கை் லூரி, கும் ேபகாணம்
முனைவர் உ. சிவப் ரியா, நுண்ணுயிரியை் துலை, அரசினர் ஆ வர் கலைக் கை் லூரி, கிருஷ்ணகிரி
தோதுை்தையைர்

: முனைவர் இரா. தாமமாதரை், ொவரவியை் துலை, அரசினர் கலைக்கை் லூரி, நந் ெனம் , தைன்லன

இலணை்தையைர்கள்

: மபரா. ம ா. சுமரஷ், வணிகவியை் துலை, அரசு கலை மை் றும் அறிவியை் கை் லூரி, சிவகாசி

தோருளர்

: முனைவர் ஆ. மகாபாலகிருஷ்ணை், தோருளியை் துலை, ஈ.தவ.ரா. அரசினர் கலைக் கை் லூரி, திருை்சி

முனைவர் த. மதுரம் , விைங் கியை் துலை, அம் பேெ்கர் அரசு கலைக் கை் லூரி, வியாைர்ோடி, தைன்லன

: 9443478445
: 9443578315
: 9487512822
: 9840316337
: 9486490170
: 9176657274
: 9443502314

தமிழ் நாடு அரசு கல் லூரி ஆசிரியர் கழகம்
TAMILNADU GOVERNMENT COLLEGIATE TEACHERS’ ASSOCIATION
(Recognized by the Govt of Tamilnadu, G.O.No.341, Dt.22.03.1980)
பேரா. நரசிங் கம் நிலையம் , 2, லைப ாஜி தெரு, திருவை் லிக்பகணி, தைன்லன - 5.
Phone : 044-28414354, Email : tngcta1971@gmail.com, Website : www.tngcta.org

முனைவர் R. அந் மதாணி ராஜ்

உைகநாெ நாராயணைாமி அரசினர்
கை் லூரி,
வரைாை் றுெ்துலை
உெவிே் பேராசியர்
- 03.06.2021

G. சீைிவா ை்

நந்ெனம் அரசினர் ஆ வர் கலைக்
கை் லூரி
இயை் பியை் துலை
உெவிே் பேராசிரியர்
- 02.06.2021

K. முருகை்

இராஜா முகம் மது

திருவண்ணாமலை அரசு கலைக்
கை் லூரி
தோருளியை் துலை
உெவிே் பேராசிரியர்
- 02.06.2021
காலரக்குடி அழகே் ோ அரசு
கலைக்கை் லூரி
வணிகவியை் துலை
இலணே் பேராசிரியர்
- 29.05.2021

முனைவர் K.N. மாரிமுத்து

உைகநாெ நாராயணைாமி அரசு
கலைக் கை் லூரி
பவதியியை் துலை
உெவிே் பேராசியர்
- 26.05.2021

முனைவர் குமார்

பகாலவ அரசு கலைக் கை் லூரி
தோருளியை் துலை
துலைெ் ெலைவர்
இலணே் பேராசியர்
- 26.05.2021

ெலைவர்

: முனைவர் த. வீரமணி, உளவியை் துலை, அரசு கலைக் கை் லூரி, பகாலவ

துலணெ்ெலைவர்கள் : முனைவர் க. இரமமஷ், கணிெவியை் துலை, அரசினர் ஆ வர் கலைக்கை் லூரி, கும் ேபகாணம்
முனைவர் உ. சிவப் ரியா, நுண்ணுயிரியை் துலை, அரசினர் ஆ வர் கலைக் கை் லூரி, கிருஷ்ணகிரி
தோதுை்தையைர்

: முனைவர் இரா. தாமமாதரை், ொவரவியை் துலை, அரசினர் கலைக்கை் லூரி, நந் ெனம் , தைன்லன

இலணை்தையைர்கள்

: மபரா. ம ா. சுமரஷ், வணிகவியை் துலை, அரசு கலை மை் றும் அறிவியை் கை் லூரி, சிவகாசி

தோருளர்

: முனைவர் ஆ. மகாபாலகிருஷ்ணை், தோருளியை் துலை, ஈ.தவ.ரா. அரசினர் கலைக் கை் லூரி, திருை்சி

முனைவர் த. மதுரம் , விைங் கியை் துலை, அம் பேெ்கர் அரசு கலைக் கை் லூரி, வியாைர்ோடி, தைன்லன
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பைைம் - 7 அரசு கலைக் கை் லூரி
(ென்னா ்சி)

ஆர். சவங் கடா லம்

கணினி அறிவியை் துலை
உெவிே் பேராசிரியர்
- 22.05.2021
திண்டிவனம் திரு.ஆ.பகாவிந்ெைாமி
அரசு கலைக் கை் லூரி

முனைவர் க.ரமமஷ் பானு

ஆங் கிைெ்துலை
உெவிே் பேராசிரியர் மை் றும்
துலைெ்ெலைவர்
- 19.05.2021

மணை் பமடு அரசினர் கலைக்கை் லூரி

மபராசிரியர் ச ௌந் தரராஜை்

முெை் வர் (தோறுே் பு)
- 19.05.2021

திரு நாகராஜை்

சுரண்ல அரசு கலைக் கை் லூரி
கணிெவியை் உெவிே் பேராசிரியர்
- 15.05.2021

முனைவர் S. யம ாதாமணி

கரூர் அரசு கலைக்கை் லூரி
வரைாை் றுெ்துலை
உெவி பேராசிரியர்
- 13.05.2021

முனைவர் A.E.பூர்ணாைந் தம்

ெலைவர்

பவலூர் முெ்துரங் கம் அரசு
கலைக்கை் லூரி
பமனாள் கிலளை்தையைர்,
பவதியியை் துலை
உெவி பேராசிரியர்
- 11.05.2021

: முனைவர் த. வீரமணி, உளவியை் துலை, அரசு கலைக் கை் லூரி, பகாலவ

துலணெ்ெலைவர்கள் : முனைவர் க. இரமமஷ், கணிெவியை் துலை, அரசினர் ஆ வர் கலைக்கை் லூரி, கும் ேபகாணம்
முனைவர் உ. சிவப் ரியா, நுண்ணுயிரியை் துலை, அரசினர் ஆ வர் கலைக் கை் லூரி, கிருஷ்ணகிரி
தோதுை்தையைர்

: முனைவர் இரா. தாமமாதரை், ொவரவியை் துலை, அரசினர் கலைக்கை் லூரி, நந் ெனம் , தைன்லன

இலணை்தையைர்கள்

: மபரா. ம ா. சுமரஷ், வணிகவியை் துலை, அரசு கலை மை் றும் அறிவியை் கை் லூரி, சிவகாசி

தோருளர்

: முனைவர் ஆ. மகாபாலகிருஷ்ணை், தோருளியை் துலை, ஈ.தவ.ரா. அரசினர் கலைக் கை் லூரி, திருை்சி

முனைவர் த. மதுரம் , விைங் கியை் துலை, அம் பேெ்கர் அரசு கலைக் கை் லூரி, வியாைர்ோடி, தைன்லன
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முனைவர் இ. இரஃபிக்

திருெ்ெணி அருள் மிகு சுே் பிரமணிய
சுவாமி அரசினர் கலைக்கை் லூரி
ெமிழ் உயராய் வுெ் துலைெ்ெலைவர்
- 11.05.2021

முனைவர் S. ராஜம கரை்

திருை்சி தேரியார் ஈ தவ ரா அரசு
கலைக் கை் லூரி ஆங் கிைெ் துலை
பேராசிரியர்
– 08.05.2021

கிரு ்டினகிரி அரசு கலைக்
கை் லூரி(ஆ வர் )

முனைவர் மு.

ரவணை்

கிலளை் தையைர், வரைாை் றுெ்துலை
உெவிே் பேராசிரியர்
- 06.05.2021

விழுே் புரம் அறிஞர் அண்ணா அரசு
கலைக் கை் லூரி

முனைவர் ம.கலியமூர்த்தி

வரைாை் றுெ் துலை
துலைெ்ெலைவர்
07.03.2021

ெலைவர்

: முனைவர் த. வீரமணி, உளவியை் துலை, அரசு கலைக் கை் லூரி, பகாலவ

துலணெ்ெலைவர்கள் : முனைவர் க. இரமமஷ், கணிெவியை் துலை, அரசினர் ஆ வர் கலைக்கை் லூரி, கும் ேபகாணம்
முனைவர் உ. சிவப் ரியா, நுண்ணுயிரியை் துலை, அரசினர் ஆ வர் கலைக் கை் லூரி, கிருஷ்ணகிரி
தோதுை்தையைர்

: முனைவர் இரா. தாமமாதரை், ொவரவியை் துலை, அரசினர் கலைக்கை் லூரி, நந் ெனம் , தைன்லன

இலணை்தையைர்கள்

: மபரா. ம ா. சுமரஷ், வணிகவியை் துலை, அரசு கலை மை் றும் அறிவியை் கை் லூரி, சிவகாசி

தோருளர்

: முனைவர் ஆ. மகாபாலகிருஷ்ணை், தோருளியை் துலை, ஈ.தவ.ரா. அரசினர் கலைக் கை் லூரி, திருை்சி

முனைவர் த. மதுரம் , விைங் கியை் துலை, அம் பேெ்கர் அரசு கலைக் கை் லூரி, வியாைர்ோடி, தைன்லன
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புதுக்பகா ல
்

முனைவர் கு.
அப் பா ாமி

ாத்தூர்

மாமன்னர் கை் லூரி

ஆங் கிைெ்துலை
உெவிே் பேராசிரியர்
13.02.2021

முனைவர் S. ஈ ாக் கு

தோன்பனரி உைகநாெ நாராயணைாமி
அரசினர் கை் லூரி பவதியியை் துலை
உெவிே் பேராசிரியர்
19.01.2021
இராமநாெபுரம் பைதுேதி அரசு கலைக்
கை் லூரி

முனைவர் ஜாை் மகாவில் ராஜ்

விைங் கியை் துலை
உெவிே் பேராசிரியர் &
துலைெ்ெலைவர்
28.12.2020
பவலூர் முெ்துரங் கம் அரசினர் கலைக்
கை் லூரி

முனைவர் N.ராதாகிருஷ்ணை்

தோருளியை் துலை
இலணே் பேராசிரியர் &
துலைெ்ெலைவர்
19.11.2020

மதுலர மீனா ்சி அரசு மகளிர்
கலைக்கை் லூரி,

முனைவர் எஸ். லாவண்யா

கணிெவியை் துலை
உெவிே் பேராசிரியர்
24.09.2020

ெலைவர்

: முனைவர் த. வீரமணி, உளவியை் துலை, அரசு கலைக் கை் லூரி, பகாலவ

துலணெ்ெலைவர்கள் : முனைவர் க. இரமமஷ், கணிெவியை் துலை, அரசினர் ஆ வர் கலைக்கை் லூரி, கும் ேபகாணம்
முனைவர் உ. சிவப் ரியா, நுண்ணுயிரியை் துலை, அரசினர் ஆ வர் கலைக் கை் லூரி, கிருஷ்ணகிரி
தோதுை்தையைர்

: முனைவர் இரா. தாமமாதரை், ொவரவியை் துலை, அரசினர் கலைக்கை் லூரி, நந் ெனம் , தைன்லன

இலணை்தையைர்கள்

: மபரா. ம ா. சுமரஷ், வணிகவியை் துலை, அரசு கலை மை் றும் அறிவியை் கை் லூரி, சிவகாசி

தோருளர்

: முனைவர் ஆ. மகாபாலகிருஷ்ணை், தோருளியை் துலை, ஈ.தவ.ரா. அரசினர் கலைக் கை் லூரி, திருை்சி

முனைவர் த. மதுரம் , விைங் கியை் துலை, அம் பேெ்கர் அரசு கலைக் கை் லூரி, வியாைர்ோடி, தைன்லன

: 9443478445
: 9443578315
: 9487512822
: 9840316337
: 9486490170
: 9176657274
: 9443502314
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சிவகங் லக மன்னர் துலரசிங் கம் அரசு
கை் லூரி

முனைவர் வி. கிளாட் ை்

ெமிழ் ெ்துலை இலணே் பேராசிரியர்
துலைெ்ெலைவர்
05.09.2020

திருவாரூர் திரு. வி. க. அரசு கை் லூரி

மபரா. A.

ண்முகசுந் தரம்

வணிகவியை் துலை
உெவிே் பேராசிரியர்
03.09.2020

திருவண்ணாமலை அரசு
கலைக்கை் லூரி,

மபரா. சஜ. சஜகதீ ை்

தோருளியை் துலை
உெவிே் பேராசிரியர்
20.08.2020

ஆெ்தூர் அறிஞர் அண்ணா அரசினர்
கலைக்கை் லூரி

முனைவர் C. நல் லதம் பி

ெமிழ் ெ்துலை
உெவிே் பேராசிரியர்
08.08.2020

கு ந்லெ ஆ வர் கலைக்கை் லூரி

முனைவர் K. னவத்தியநாதை்

வணிகவியை் துலை
துலைெ்ெலைவர்
13.07.2020

ெலைவர்

: முனைவர் த. வீரமணி, உளவியை் துலை, அரசு கலைக் கை் லூரி, பகாலவ

துலணெ்ெலைவர்கள் : முனைவர் க. இரமமஷ், கணிெவியை் துலை, அரசினர் ஆ வர் கலைக்கை் லூரி, கும் ேபகாணம்
முனைவர் உ. சிவப் ரியா, நுண்ணுயிரியை் துலை, அரசினர் ஆ வர் கலைக் கை் லூரி, கிருஷ்ணகிரி
தோதுை்தையைர்

: முனைவர் இரா. தாமமாதரை், ொவரவியை் துலை, அரசினர் கலைக்கை் லூரி, நந் ெனம் , தைன்லன

இலணை்தையைர்கள்

: மபரா. ம ா. சுமரஷ், வணிகவியை் துலை, அரசு கலை மை் றும் அறிவியை் கை் லூரி, சிவகாசி

தோருளர்

: முனைவர் ஆ. மகாபாலகிருஷ்ணை், தோருளியை் துலை, ஈ.தவ.ரா. அரசினர் கலைக் கை் லூரி, திருை்சி

முனைவர் த. மதுரம் , விைங் கியை் துலை, அம் பேெ்கர் அரசு கலைக் கை் லூரி, வியாைர்ோடி, தைன்லன

: 9443478445
: 9443578315
: 9487512822
: 9840316337
: 9486490170
: 9176657274
: 9443502314
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பகாலவ அரசு கை் லூரி

முனைவர் D. அருணா

ஆங் கிைெ்துலை
உெவிே் பேராசிரியர்
04.07.2020

முனைவர் R மணிவண்ணை்

கு ந்லெ ஆ வர் கை் லூரி பவதியியை்
துலை உெவிே் பேராசிரியர்
01.07.2020

வியாைர்ோடி Dr. அம் பேெ்கர் அரசினர்
கலைக்கை் லூரி

முனைவர் கு.ஆறுமுகம்

தோருளியை் துலை
உெவிே் பேராசிரியர்
04.05.2020
கும் ேபகாணம் அரசு கலைக் கை் லூரி
(ஆ),

J. ஆைந் தகுமார்

வரைாை் றுெ் துலை
உெவிே் பேராசிரியர்
09.03.2020
நந்ெனம் அரசு கலைக் கை் லூரி

முனைவர் ஏழுமனல

வணிகவியை் துலை
உெவிே் பேராசிரியர்
01.02.2020

மன்னார்குடி ம.இரா. அரசு கலைக்
கை் லூரி,

முனைவர் S. மாதவை்

ொவரவியை் துலை
உெவிே் பேராசிரியர்
22.01.2020

ெலைவர்

: முனைவர் த. வீரமணி, உளவியை் துலை, அரசு கலைக் கை் லூரி, பகாலவ

துலணெ்ெலைவர்கள் : முனைவர் க. இரமமஷ், கணிெவியை் துலை, அரசினர் ஆ வர் கலைக்கை் லூரி, கும் ேபகாணம்
முனைவர் உ. சிவப் ரியா, நுண்ணுயிரியை் துலை, அரசினர் ஆ வர் கலைக் கை் லூரி, கிருஷ்ணகிரி
தோதுை்தையைர்

: முனைவர் இரா. தாமமாதரை், ொவரவியை் துலை, அரசினர் கலைக்கை் லூரி, நந் ெனம் , தைன்லன

இலணை்தையைர்கள்

: மபரா. ம ா. சுமரஷ், வணிகவியை் துலை, அரசு கலை மை் றும் அறிவியை் கை் லூரி, சிவகாசி

தோருளர்

: முனைவர் ஆ. மகாபாலகிருஷ்ணை், தோருளியை் துலை, ஈ.தவ.ரா. அரசினர் கலைக் கை் லூரி, திருை்சி

முனைவர் த. மதுரம் , விைங் கியை் துலை, அம் பேெ்கர் அரசு கலைக் கை் லூரி, வியாைர்ோடி, தைன்லன

: 9443478445
: 9443578315
: 9487512822
: 9840316337
: 9486490170
: 9176657274
: 9443502314

