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அணித்தைலவ
. ஆனந்தராஜ்

S. ராஜா II B.C
T. லட்சுமி பார

S. ராேஜஸ்வ
அணித்தைலவ

S. கவிதா II B.
S. அர்ச்சனா I
S. த ஷ்ே
Vis.Com) 

L. சுமன் III B.C
A. மலர்விழி II
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III S. ஹாிபிாியா I B.Sc. Vis.Com.  
M. சசிேரகா III B.Com. (G) ‘C’ 

ேபச்சு 17.02.2017 இைளஞர்களின் எ ச்சி 
ச தாய வளர்ச்சி 

I 
II  
III 

D.லட்சுமிபாரதி IIIB.Sc. Maths 
B. கில்வாணன் I B.Sc. Maths 
S. ஹாிபிாியா I B.Sc. Vis. Com 
S. ராேஜஸ்வாி I B.Sc. (C. S.) 

கவிைத 03.3.2017 வாழ்க்ைக வசப்ப ம் I 
II 
III 

A . தமிழரசன் I B. Sc. Maths 
C. ெஜஸ்  III B.Sc. Maths 
V.ெவங்கேடசன்III B.Sc.  Maths 

நாடகம் 11.3.2017 ச க விழிப் ணர்  I V. மணிகண்டன் 
A. கார்த்திக் 
R. ெகௗதம் 
P. கார்த்திக் 
A. அல் ராஜ் குமார் 
D. கிாித்திகா 
K. C. தீபக் 
S. அஜித் குமார் 
H. தீன தயாளன் 

பிற ேபாட் கள்  
 தமிழக அரசின் தமிழ் வளர்ச்சித் ைற தி வள் ர் மாவட்டச் சார்பாக 
கல் ாிக க்கிைடயிலான கட் ைரப் ேபாட்  20.12.2016 அன்  ‘உலகத் தமிழ் ெபா  மாநா கள்’ 

என் ம் தைலப்பில் பட்டாபிராம் , இந் க் கல் ாியில் நைடெபற்ற . அதில் பங்கு ெகாண்ட சிந்திக் 

கல் ாி மாணவர் E. தனேசகர் II B.Sc. (Com. Sci.) தல் பாிசிைனப் ெபற்  அதற்கான 

சான்றிதைழ ம் . 10,000/ க்கான காேசாைலைய ம் பாிசாகப் ெபற்றார்.  

ஊடகம்  
  ‘News 7 TV Channal’ எ ம் ஊடகம்  கல்வி, கல் ாி, வளாகச் சூழல், கைல ேபான்ற பல் ைற 

ெசய்திகள் குறித்  ‘அறி க் ெகா ந் ’ என் ம் நிகழ்ச்சியின் லம் நம  சிந்திக் கல் ாி I B.Sc 

(Vis.Com) மற் ம்  I B.A (T.T.M.) வகுப்  மாணவர்களான  V. அமராவதி, S. ஹாிப் பிாியா, M. 

ேஜாதிகா M. மாாி த்  , G. திலீப் குமார், E. அழகரசன், உள்ளிட்ட மாணவர்க டன்  உைரயா  

அதைனத் ெதாகுத்  28.8.2016 அன்  ஒளிபரப்பிய . இந்த நிகழ்ச்சியில் மாணவர்கள் மிகுந்த 
ஆர்வ டன் கலந்  ெகாண்டனர்.  
 18.9.2016 அன்  ‘கைலஞர் ெதாைலக்காட்சி’ நடத்திய ‘ெநஞ்சு ெபா க்குதில்ைலேய’ என் ம் 

நிகழ்ச்சியில் சிந்திக் கல் ாி மாணவர்களான  
S. இராமச்சந்திர ராஜ் I B.Sc. (C.S), K. ேகாகுல் குமார், D. பா, K. நிஷாந்தி M. H. ஃபர்சானா II B.Sc. 

(C.S) ஆகிேயார் கலந்  ெகாண்  தங்களின் திறைன ெவளிப்ப த்தினர்.  

சிறப் ப் ேபாட் கள்    
 கல் ாிக் கல்வித் ைற சார்பில் ‘அண்ணல் காந்திய களின் 148 வ  பிறந்த நாள் விழா 

(02/10/2016)’ ன்னிட்  21.10.2016 அன்  ‘காந்திய கேள என் ம் இைளஞர் தம் வழிகாட் ’ 



என் ம் தைலப்பில் ேபச்சுப்ேபாட் ம் ‘உலகுக்கு வழிகாட் ம் காந்திய களின் அகிம்ைசெநறி’ 

என் ம் தைலப்பில் கவிைதப்ேபாட் ம் எத்திராஜ் மகளிர் கல் ாியில் நைடெபற்ற . அதில் சிந்திக் 
கல் ாி மாணவர்கள் T. லட்சுமி பாரதி III B.Sc. Maths ேபச்சுப் ேபாட் யி ம் E. விக்ேனஷ் III B.B.A. 

கவிைதப் ேபாட் யி ம் பங்கு ெகாண்டனர்.  
  சங்கரா கைல அறிவியல் கல் ாி ெசன்ைன,  07.9.2016 அன்  நடத்திய கவிைதப் 

ேபாட் யில் E. விக்ேனஷ் III B.B.A. மற் ம் C. இளவரசன்I B.B.A. ஆகிய மாணவர்கள் கலந்  

ெகாண்  தங்களின் கவிைதத்திறைன ெவளிப்ப த்தினர்.  
 அண்ணா ஆதர்ஸ் கல் ாி ெசன்ைன, 14.9.2016 அன்  நடத்திய கல் ாிக க்கிைடயிலான 

கைல நிகழ்ச்சிகளில் சிந்திக் கல் ாி மாணவிகள் R. ஆனந்தி II B.Com. (G) ‘A’ மற் ம் இந் மதி II 

B.Com. (G) ‘A’ கலந் ெகாண்  ெமகந்தி வைரதல் ேபாட் யில் பங்கு ெகாண்டனர்.  

 31.05.2017 அன்  கம்பன் கழகம் நடத்திய ‘சிலம்பில் கன கள்’ என் ம் தைலப்பிலான 

கட் ைரப் ேபாட் க்கு  சிந்திக் கல் ாி மாணவர் E. தனேசகர் II B.Sc.  (C. S) கட் ைரைய எ தி 

அ ப்பினார்.  
பல்கைலக் கழகத் ேதர்வில் ெபற்ற இடங்கள்  
 பல்கைலக் கழக த டம் 
 H. அமர் B.Sc. (C.S) 

 பல்கைலக்கழக ஏழாமிடம் 
 S. மஞ்சுளா B.Com (C. S) 

 பல்கைலக்கழக பத்தாம் இடம்  
 K. நந்தினி III B.Com (C. S) 

சுதந்திரதின விழா கைல நிகழ்ச்சிகள் 
 சிந்திக் கல் ாி தமிழ் இலக்கியப் ேபரைவயின் சார்பாக, ஒ ங்கிைணக்கப்பட்ட இந்திய 

சுதந்திரதின விழா(15.8.2016) நிகழ்வில் சிந்திக் கல் ாி மாணவர்கள் மிகுந்த ஆவ டன் கலந்  
ெகாண்  பல்ேவ  கைல நிகழ்ச்சிகைள நிகழ்த்தினர்.  
25 வ  ஆண்  விழா, கைல நிகழ்ச்சி 

 கல் ாியின் 25 வ  ஆண்  விழா நிகழ்ச்சி 11. 03. 2017 அன்  சிறப்பாக கல் ாி 
ைமதானத்தில் நைடெபற்ற . மாணவர்கள் பாட் , கு  நடனம், தனி நடனம், தனி ந ப் , நாடகம் என 

பல நிகழ் களில் 83 க்கும் ேமற்பட்ட மாணவர்கள் கலந்  ெகாண்  விழாைவச் சிறப்பித்தனர்.  
 கைல நிகழ்ச்சியில் கலந்  ெகாண்ட மாணவர்க க்கும் தமிழ் இலக்கியப் ேபரைவ சார்பில் 
நைடெபற்ற ேபாட் யில் ெவற்றி ெபற்ற மாணவர்க க்கும் கல் ாி ெசயலாளர் தி . J. C. பிரகாஷ் 

அவர்களால் 28.03.2017 அன்  பாிசுகள் வழங்கப்பட்டன   
ேதசிய வாக்காளர் தினம்  
 தமிழ் இலக்கியப் ேபரைவயின் சார்பாக 25.1.2016 அன்  கல் ாியின் ைமய அரங்கில் ‘ேதசிய 

வாக்காளர் தினம்’ ஒ ங்கிைணக்கப்பட்ட . அந்நிகழ்ச்சிக்கு கல் ாியின் தல்வர் தி . ைனவர். K. 

சத்தியநாராயணா தைலைம தாங்கினார். M.S.W. கைல மாணவர்கள்  வாக்காளர் தின 

விழிப் ணர்  நாடகத்ைத நிகழ்த்தி நிகழ்ச்சிையச் சிறப்பித்தனர்.  
 

 



 

கல் ாி தல் மதிப்ெபண் ெபற்ேறார்  
வ. 
எண் 

மாணவர்கள் ெபயர் சதவிகிதம் வகுப்  

1. G. ங்ேகாைத 87% III B.Sc Maths. 
2.  M. நித்யா 87% III B.Sc. Vis.Com. 

 சிந்திக் கல் ாி மாணவர்கள் தங்களின் ெமாழி, இலக்கிய ஆற்றைல பிற கல் ாிகளி ம்  தமிழ் 

அைமப் களி ம் சிந்திக் கல் ாியி ம் ெவளிப்ப த்தி சான்றிதழ்கைள ம் பல்ேவ  பாிசுகைள ம் 
ெபற்  தமிழ் இலக்கியப் ேபரைவக்கும் சிந்திக் கல் ாிக்கும் நற்ெபயைர ஈட் த் தந் ள்ளனர்  என்ப  
மகிழ்ச்சிக்கும் வாழ்த்திற்கும் உாிய .  
          த. பிரகலாதன், 

         தமிழ்த் ைறத் தைலவர்.  
 


