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மாண்புமிகு ேமிழ் நாடு ஆளுநர்,திரு ஆர்.என்.ரவி,அெர்கள்
சிேம் பரம் அண்ணாமலைப் பை் கலைக்கழகே்திை் பை் தெறு
துலைப் பணிகலள தநரிை் பார்லெயிட்டார்.

மாண்புமிகு ேமிழ் நாடு ஆளுநர், திரு ஆர்.என். ரவி,அெரது
துலணவியார் திருமதி. ைக்ஷ்மி ரவியுடன் , சிேம் பரே்திை் உள் ள
அண்ணாமலைப் பை் கலைக்கழகே்திை் பை் தெறு துலைகள் ,
ெெதிகள் மை் றும் பை் கலைக்கழகே்தின்

கை் வி, ஆராய் ெ்சி

மை் றும் விரிொக்க செயை் பாடுகலள பார்லெயிட்டார்.

டாக்டர்.சி.பி.ராமொமி
மை் றும்

நூைகர்

ஐயர் நூைகே்திை் ,

டாக்டர்.எம் .ொதிக்பாட்ொ,

தபராசிரியர்
பலன

ஓலை

தெகரிப் புகள் , அரிய புே்ேகங் கள் , பழங் காை ேங் கம் , செள் ளி
மை் றும் செப் பு நாணயங் கள் தபான்ை ேனிே்துெமான ெெதிகள்
மை் றும் தெலெகள் குறிே்து ஆளுநரிடம்
ஓலைகலள

டிஜிட்டை்

மயமாக்குேை்

விளக்கினார். பலன
மை் றும்

பாதுகாே்ேை்

செயை் முலை மை் றும் RFID (தரடிதயா அதிர்செண் அலடயாளம் )
புே்ேக

செளியீட்டு

முலை

ஆகியலெ

குறிே்தும்

விளக்கப் பட்டன.
தயாகா ஆய் வு லமயே்திை் , மாண்புமிகு ஆளுநர் இயை் லக
மருே்துெ சிகிெ்லெ, சூரிய நமஸ்காரம்
"ஆெனங் கள் "

பை் றிய

தயாகா

ஆய் வு

மை் றும்

செயை் விளக்கங் கலளக்
லமயே்தின்

பை் தெறு
கண்டார்.
இயக்குநர்

முலனெர்.செங் கடாெைபதி, இந்ே முன்தனாடி தயாகா ஆய் வு
லமயே்தின் தநாக்கங் கலள விளக்கினார்.

சமாழியியை் முன்தனாடி ஆராய் ெ்சி லமயே்தின்

(CAS in

Lingustics) , தபெ்சு மை் றும் சமாழி குலைபாடு ஆய் ெகே்திை் தபெ்சு
குலைபாடுள் ள

குழந்லேகளுக்கு

ஆசிரியர்களாை்

ெழங் கப் படும் சிகிெ்லெலயப் பை் றி அறிந்து சகாண்டார்.

இலளஞர்
விெகாரங் கள்
மை் றும்
விலளயாட்டு
அலமெ்ெகே்ோை் (MYAS) நிதி சபறும் சிைப் பு விலளயாட்டு
அறிவியை் லமயே்திை் உள் ள நவீன விலளயாட்டு ஆராய் ெ்சி
ெெதிகலள ஆளுநர் அெர்களுக்கு காட்சிப் படுே்ேப் பட்டது.
பை் கலைக்கழகே்தின் பழலமயான துலைகளிை் ஒன்ைான
இலெே்

துலைலய

பார்லெயிட்டார்.

மாண்புமிகு

ஆளுநர்

மாணெர்களின்

அெர்கள்

எதிசராலிக்கும்

"ஜுகை் பந்தி" நிகழ் ெசி
் லய அெர் தகட்டார். அண்ணாமலைப்
பை் கலைக்கழக,துலணதெந்ேர், முலனெர்.ஆர்.எம் . கதிதரென்
அெர்கள்
அரிய

கை் நாகஸ்ெரம் மை் றும் மண் மிருேங் கம் தபான்ை

இலெக்கருவிகள்

குறிே்து

விளக்கினார்.

உைகிை்

இலெக்கக்கூடிய ஒதர நாகஸ்ெரம் கை் நாகஸ்ெரம் மை் றும்
அலனே்து ராகங் கலளயும் இலெக்க முடியும் என்பது இேன்
ேனிெ்சிைப் பு. இே்துலையிை் உள் ள மண் மிருேங் கம் தபான்ை
பாரம் பரிய இந்திய அறிவு அலமப் லப புதுப் பிக்கும் மிகவும்
ேனிே்துெமான
துலையிை்
அெர்கள்

புனரலமக்கப் பட்ட

மட்டுதம
இலெக்

கிலடக்கிைது.

கருவி

கருவிகள்

இலெே்

மாண்புமிகு

ஆளுநர்

காட்சியகே்லேப்

பார்லெயிட்டு,

இலெே் துலையிை் உள் ள அரிய கருவிகலளப் பார்லெயிட்டார்.
மாண்புமிகு ஆளுநர் பை் கலைக்கழக மாணெர்கள் மை் றும்
தேசிய

மாணெர்

பலட

மாணெர்கள்

மே்தியிை்

கைந்துலரயாடினார். உலரயாடலின் தபாது, இலளஞர்களுக்கு
தேசிய உணர்லெ ெளர்ப்பேை் காகவும் , தேெம் என்பது ஒரு
உணர்வுபூர்ெமான

கருே்ோக்கம்

என்பலே

அெர்களுக்குப்

புரிய லெப் பேை் காகவும் இந்தியாவிை் தேசிய மாணெர் பலட
சோடங் கப் பட்டது

என்று

ொழ் க்லகலய

தமை் சகாள் ள

அறிவுறுே்தினார்.

செளிநாட்டு

உலரயாை் றிய

விளக்கினார்.

மாண்புமிகு

நம் பிக்லகயுடன்

தெண்டும்
மாணெர்கள்

ஆளுநர்

என்று
மே்தியிை்

அெர்கள்

ேமது

நாட்டிை் கான ெர்ே்ேக முே்திலரே் தூதுெர்கள் எனவும் , ேமது
நாட்டுக்கு

திரும் பிய

எதிர்சகாள் ளும்
ெழிகலள

பின்னர்

ேமது

ெொை் கலள

அெர்கள்

நாட்டு

மக்கள்

செை் றிசகாள் ெேை் கான

கண்டறிய

தெண்டும்

எனவும்

சுட்டிக்காட்டினார்.
சிண்டிதகட்

உறுப் பினர்களுடனான

கைந்துலரயாடை்

கூட்டே்திை் , கிராமப் புை பின்னணியிை் உள் ள மாணெர்களுக்கு
சோழிை் துலை

தெலைொய் ப் புக்கான

தமம் படுே்துெேை் காக

சோழிை் துலை

ொய் ப் புகலள
பங் குோரர்களுடன்

தபெ்சுொர்ே்லே நடே்ே சிைப் புக் குழுலெ உருொக்குமாறு
மாண்புமிகு ஆளுநர் பரிந்துலரே்ோர்.
கடலூர் மாெட்டே்திை்
மாெட்ட ஆட்சியர் ஏை் பாடு
செய் திருந்ே ேனிக் கூட்டே்திை் , மாண்புமிகு ஆளுநர் அெர்கள்
கடலூர்
மாெட்ட
முன்னாள்
ராணுெ
வீரர்களுடன்
கைந்துலரயாடினார்.
இம் மாெட்டே்திை்
முன்னாள்
பலடவீரர்களுக்கான
நைப் பணிகள்
குறிே்து
முன்னாள்
ராணுெே்தினர் நைே்துலை உேவி இயக்குனர் விளக்கினார்.
கடந்ே ஓராண்டிை் 430 பயனாளிகள் அரசின் பை் தெறு நைே்
திட்டங் களாை் பயனலடந்துள் ளனர். இந்தியாவின். முன்னாள்
ராணுெ வீரர்களின் நைன் எெ் ெளவு மதிப் புமிக்கது என்பலே
அெர்
எடுே்துலரே்ோர்.
முன்னாள்
ராணுெே்தினரின்
குலைகலள தகட்டறிந்ோர்.

இந்நிகழ் வுகளிை் , முலனெர்.ஆர்.எம் .கதிதரென்,
துலணதெந்ேர்,

அண்ணாமலைப்

பை் கலைக்கழகம் ,

திரு.ஆனந்ேராெ் .வி.பாட்டிை் , இ.ஆ.ப ., ஆளுநரின் முேன்லமெ்
செயைர், திரு. தக.பாைசுப் ரமணியம் , இ.ஆ.ப ., கடலூர் மாெட்ட
ஆட்சிே்

ேலைெர் ,

திரு.பிரென்னா

ராமொமி,

துலணெ்

செயைர்,(பை் கலைக்கழகங் கள் ),ெட்டாட்சியர்,பதிொளர்,
தேர்வுக்

கட்டுப் பாட்டாளர்,

சிண்டிதகட்

உறுப் பினர்கள் ,

முேை் ெர்கள் உள் ளிட்தடார் கைந்துசகாண்டனர்.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------ஆளுநர் மாளிலக,சென்லன-22
நாள் : 19.04.2022

Sd/கூடுேை் இயக்குநர் (ம.சோ)
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Hon’ble Governor of Tamil Nadu Thiru R.N. Ravi visited and witnessed various
department activities in Annamalai University, Chidambaram
Hon’ble Governor of Tamil Nadu, Thiru R.N. Ravi accompanied by the Lady
Governor, Tmt. Laxmi Ravi had visited various departments, facilities and witnessed
their academic, research and extension activities in Annamalai University,
Chidambaram.
In the Dr. C.P. Ramaswamy Aiyar Library, Dr. M. Sadik Batcha, Professor and
Librarian, briefed the services and the availability of unique facilities such as Palm Leaf
collections, rare books, ancient Gold, silver, and copper coins. Digitalization and
preservation process of Palm leaves and RFID (Radio Frequency Identification) book
issue system were demonstrated.
At the Centre for Yoga Studies the Hon’ble Governor witnessed demonstrations
on

Naturopathy

treatment,

Surya

Namaskar

and

various

“asanas”.

Dr.

Venkatachalapathy, Director, Centre for Yoga studies, explained the objectives of this
pioneering Centre for Yoga Studies.
At the CAS in Linguistics, Hon’ble Governor learnt about the therapy given by
the faculty to the children with speech disorders at Speech and Language Disability
lab.
MYAS (Ministry of Youth Affairs and Sports) - Centre for Excellence in Sports
Sciences had showcased the state of art sports research facilities like Time Gate and
OPT to Jump, Metabolic gas analyzer, Monark Ergometers, Iso kinetic mechine and
the BOD POD to the Honorable Governor.
The Department of Music, One of the oldest departments in the University, was
visited by the Hon’ble Governor. He listened to the reverberating “Jugalbandi”
performance by the students. Vice- Chancellor Dr. RM. Kathiresan, Annamalai
University explained about the rarest musical instruments viz., the Stone Nagaswaram
and Mud Mirudhangam. The Stone Nagaswaram is the only playable Nagaswaram in
the world and it is unique by the fact that all the ragas can be played in it. The Mud

Mirudhangam - most unique reconstructed piece of instrument reviving traditional
Indian Knowledge System is available only in the Department of Music. Hon’ble
Governor visited the music instrument gallery and looked at the rare instruments in the
Department of Music.
The Hon’ble Governor had an interactive meeting with the students and NCC
cadets of the University. During the interaction, he explained that the NCC was
instituted in India for inculcating National Consciousness for the youth and to make
them understand that the nation as an emotional concept. He advised them to take on
life with confidence. While addressing the foreign students, the Hon’ble Governor
pointed out that they are the brand ambassadors to their country and that they have
to find out the ways to overcome the challenges faced by their country people after
returning to their country.
In the interactive meeting with the members of the Syndicate Hon’ble Governor
suggested a special cell to be formed to negotiate with industrial partners to improve
opportunities for industrial internship for the students from the rural background.
In a separate meeting organized by the District Collector, Cuddalore District,
Hon’ble Governor had interaction with the Ex-Servicemen of Cuddalore District.
Assistant Director, Ex-servicemen welfare department briefed the welfare activities for
the ex servicemen in this district. During the last one year there were 430 beneficiaries
to have been benefited by various welfare schemes of the Govt. of India. The
Chancellor highlighted how precious the welfare of the ex-servicemen was. He
received the grievances represented by the ex Servicemen.
On these occasions, Dr. RM. Kathiresan, Vice-Chancellor, Annamalai
University, Thiru. Anandrao V.Patil, I.A.S., Principal Secretary to Governor, Thiru. K.
Balasubramaniyam, District Collector, Thiru Prasanna Ramasamy, Deputy Secretary
to the Governor (Universities), the Registrar, the Controller of Examinations, Members
of the Syndicate, and Deans of the Faculties were present.
Raj Bhavan, Chennai-22
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Sd/Addl. Director (PR)

