
சிந்திக் கல் ாி, ெசன்ைன –77 

தமிழ் இலக்கியப் ேபரைவ 2017 -18 
நிகழ் கள் அறிக்ைக 

 

சிந்திக் கல் ாியில் தமிழ் இலக்கியப் ேபரைவ சார்பில் பல்ேவ  ேபாட் கள் 
நைடெபற்றன. அவற்றில் பல மாணவர்கள் கலந்  ெகாண்  தங்கள் ஆற்றைல 
ெவளிப்ப த்தினர். அவற்றின் விவரம் பின்வ மா . 

ேபாட் கள் விவரம் 
 

வ. 
எண் 

நாள் ேபாட்  தைலப் பாிசுெபற்ேறார் 

1. 10.10.2017 ேபச்சு ச தாய உயர் க்கு 
உ ைண கல்விேய!

தல்பாிசு: 
ேமா. ஷப்னாI B.Com ‘C’ 
இரண்டாம் பாிசு  
சீ.ஹாிபிாியா  
  II B. Sc. Vis.Com 

ன்றாம் பாிசு: 
ேக. உஷாராணி II B.Sc. Maths 

2.  21.02.2018 கட் ைர ேநசிக்க மறந்த 
வாசிப்  

தல்பாிசு: 
சீ. ஹாிப்பிாியா  
  II B. Sc. Vis.Com 

இரண்டாம் பாிசு:  
ஐ. ஆனந்தராஜ் II B.Sc. (C.S) ‘A’ 

ன்றாம் பாிசு: 
த. விஜயலட்சுமி I B. A. (Eng.) 

3.  26.02.2018 கவிைத ஆ ம் ெபண் ம் 
நிகெரனக் 
ெகாள்வதால் 

தல் பாிசு: 
அ. தமிழரசன் II B.Sc (Maths) 
இரண்டாம் பாிசு:  

. த் ராம ங்கம்  
  II B. A. TTM 

ன்றாம் பாிசு: 
எம். மேகந்திரன் II B. A. TTM 

 
4.  13.03.2018 பட் மன்றம் ‘மீம்ஸ்’ க த்  

சுதந்திரமா? வரம்  
மீறேல’ 

ந வர்:
ைனவர் எஸ்.கீதா, 

கணினித் ைற ேபராசிாியர், 
சிந்திக் கல் ாி 
 
 



கலந்  ெகாண்ேடார்:
க த் ச் சுதந்திரேம! 
ெச. ராேஜஸ்வாி II B.Com C.S. 

ல. அபினாஷ் I B.Com C. S. ‘A’ 
க. கார்த்திக் I B.Com C.S ‘A’ 
ர. பிர ன் குமார்  
  III B.Sc. Vis.Com 
வரம்  மீறேல! 
ேமா. ஷப்னா I B.Com ‘C’ 
பா. கில்வாணன்  
  II B.Sc. Maths 
ஏ. சங்கீதா II B.Sc. Maths 
பா. ேமாகனப் பிாியா  
  II B.Sc. Maths 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



சிந்திக் கல் ாி மாணவர்கள் பிற கல் ாிகளில் நைடெபற்ற ேபாட் களில் பங்கு 
ெபற்  பாிசுகைள ெவன்றதன் விவரம். 
 
வ. 
எண் 

நாள் கல் ாி ேபாட்   பாிசு ெபற்ேறார் 

1. 22.09.2017 இந் க் கல் ாி, 
பட்டாபிராம்  

கட் ைர
(பாரதி விழா) 

ன்றாம் பாிசு: 
எஸ். ஹாிபிாியா  
II B. Sc. Vis.Com 

2.        ‘’       ‘’ வினா  வினா இரண்டாம் பாிசு: 
1. பா. கில்வாணன்  

II B.Sc. Maths 

2. ஜி .தரணி II B.A TTM  
3. 23.10.2018 லேயாலா கல் ாி, 

ெசன்ைன 
ேபச்சு இரண்டாம் பாிசு: 

1. ேமா.ஷப்னா I B.Com ‘C’ 

4.         ‘’      ‘’ கட் ைர ன்றாம் பாிசு 
சீ. ஹாிபிாியா II B. Sc. Vis.Com  
(Rs. 1000) 

5. 09.01.2018  கி ஷ்ணசாமி 
மகளிர் கல் ாி, 
ெசன்ைன 

ேபச்சு ேமா. ஷப்னா I B.Com ‘C’

சிறப் ப் பாிசு Rs. 500/- 

6. 02.03.2018 ேபட்ாிசன் கல் ாி, 
ெசன்ைன. 

கானா பாடல் இரண்டாம் பாிசு 
1 . ேகாகுல் II B.Com ‘A’ 
2. கிேசார் குமார் II B.Com ‘A’ 
3. மணிகண்டன் II B.Com ‘B’ 
4. க ணாகரன் II B.Com ‘B’ 
5. சதீஷ் II B.Com ‘C’ 
6. மணிகண்டன் II B.Com ‘B’ 
7. ேவ ேகாபால் II B.Com ‘C’  
8. பிரதாப் II B.Com ‘B’ 

7. 06.03.2018 ச தா ஸ்கூல் ஆப் 
ேமேனஜ்ெமண்ட்  

வினா  வினா 1. ேக. ராகுல் III B.Sc. Vis.Com. 

2.பி. அஷ்வின் III B.Sc. Vis.Com. 
8. 07.03.2018  Shulter bug தற் பாிசு:  

ஆர். பிர ன் குமார்  
III B.Sc. Vis.Com. 

Rs. 1500 

9. 07.03.2018  Adapture அ. வசந்த் III B.Sc. Maths

 

 

 

 



பயிலரங்கம்: 
தைலப் : ‘இயற்றமிழ் உைரயின் அ பவங்கள் மற் ம் ேமைடப் ேபச்சுக் கைலயில் 

       நைடயழகு’ 

நாள்: 16.12.2017  
ஒ ங்கிைணப் : வி.ஐ. . ேவ ர் பல்கைலக் கழகம் மற் ம் அன்ைன ேவளாங்கன்னி 
        கல் ாி 
கலந்  ெகாண்ேடார்:  

1. ேமா. ஷப்னா I B.Com ‘C’  

2. சீ. ஹாிபிாியா II B. Sc. Vis.Com 

 

ெபாதிைகத் ெதாைலக்காட்சி 
ெபாதிைகத் ெதாைலக்காட்சி ‘ழகரம்’ நிகழச்சியில் சிந்திக் கல் ாி மாணவர்கள் இந்தக் 

கல்வியாண் ல் இரண்  ைற பங்குெபற்  ேபாட் யில் ெவன்  இரண் ைற ம் 
தல் பாிசான . 10,000/- ெவன்  கல் ாிக்கு கழ் ேசர்த்தனர். அதன் விவரம் 

பின்வ மா . 
1. 28.10.2017 அன்  பங்ேகற்ேறார்: 

1. பா. கில் வாணன் II B.Sc Maths 

2. ஜி. தரணி II B.A. TTM 

3. சீ. ஹாிபிாியா    II B.Sc. Vis.Com 

4. ம. சரத் II B.Sc. (C.S) ‘B’ 

5. ேமா. ஷப்னா I B.Com ‘C’ 

6. இ. அபிராமி III B.Sc. (C.S) 



 
 

2. 27.01.2018 அன்  பங்ேகற்ேறார்: 
1. சீ. ஹாிபிாியா II B.Sc. Vis.Com 

2. பா. ேமாகனப் பிாியா II B.Sc. Maths 

3. . விஜயலட்சுமி II B.A. TTM 

4. ெச. ராேஜஸ்வாி II B.Com (C.S) 

5. ச. ர. நித்ய கல்யாணி II B.Sc. C.S ‘A’ 

6. ேத. கி த்திகா II B.Sc. C.S ‘A’ 

சிந்திக் கல் ாி மாணவர்கள் பிற கல் ாிகளில் நைடெபற்ற ேபாட் களில் கலந்  
ெகாண்  பாராட் ச் சான்றிதழ்கள் ெபற்ற விவரம் பின்வ மா . 
 

வ. 
எண் 

நாள் கல் ாி/நி வனம் ேபாட் கலந் ெகாண்ேடார்

1.  15.09.2017 தமிழ் வளர்ச்சித் 
ைற 

ேபச்சு ேமா. ஷப்னா I B.Com ‘C’

2.       ‘’                  ‘’ கவிைத பி.ேஹமமா னி I B.Sc. 
Maths 

3.        ‘’                  ‘’ கட் ைர . தனேசகர் III B.Sc. C.S

4.  08.09.2017 ெதய்வெநறிக் கழகம் கவிைத பி.ேஹமமா னி I B.Sc. 



Maths

5.        ‘’                  ‘’         ‘’ எஸ். சந்தியா I B.Sc. 
Maths 

6.        ‘’                   ‘’ கட் ைர எல். தமிழரசி I B.Sc. Maths

7.  31.01.2018 ேபராசிாியர் 
தனபாலன் கைல 
மற் ம் அறிவியல் 
கல் ாி,  ெசன்ைன 

பட் மன்றம் ெச.ராேஜஸ்வாி  
II B.Com. C.S 

ேமா. ஷப்னா I B.Com ‘C’ 
ரா.ேஹமலதா I BBA 

8.  15.02.2018 ராமகி ஷ்ணா 
மிஷன் 
விேவகானந்தா 
கல் ாி 

கவிைத . ேகாபிநாத்  
I B.Sc. Maths 
எம். மேகந்திரன்  
II B.A. TTM 
எஸ். நஷ்ாீன்  I BBA 

9.         ‘’                    ‘’ வினா  
வினா 

எம். பாலாஜி II B.Com ‘A’ 

கம  இப்ராஹீம் 
பயாக் II B.Com ‘A’ 

10.          ‘’                     ‘’ ேபச்சு எஸ். ராேஜஸ்வாி  
II B.Com (C.S) 

11.  09.03.2018 ெசன்ைன கிறித்தவக் 
கல் ாி 

ேபச்சு ேத. கீர்த்திகா  
II B.Sc. C.S ‘A’ 

ேமா.ஷப்னா I B.Com ‘C’ 
12.       ‘’                  ‘’ வினா  

வினா 
அ. தமிழரசன்  
II B.Sc Maths 
அ. ாியாஸ் அகமத்  
II B.Sc Maths 

பா. கில்வாணன்  
II B.Sc Maths 

 

இைளஞர் எ ச்சி நாள் 
சிந்திக் கல் ாி மற் ம் வசக்தி இைளஞர் நலச்சங்கம் இைணந்  11.09.2017 

அன்  ‘இைளஞர் எ ச்சி நாள்’ ெகாண்டா ய . அதில் நைடெபற்ற ேயா 

பைடப்  மற் ம் கு நாடகப் ேபாட் யில் பங்குெபற்  பாிசு ெபற்ேறார் விவரம் 
1) ேயா பைடப்  

தற்பாிசு: எஸ். சுந்தர் I B.Sc. Vis.Com. 

இரண்டாம் பாிசு: ஆர். பிர ன் குமார் III B.Sc. Vis.Com. 

ன்றாம் பாிசு: எம். ஷப்னா I B.Com ‘C’ 

நான்காம் பாிசு: எம். பாலாஜி II B.Com C.S. 

ஐந்தாம் பாிசு: ஆர். விஜயராஜ் II B.B.A. 



 
2) கு நாடகப் ேபாட்  

  தற்பாிசு:  
1) ஜி. தரணி II B. A. TTM 

2) பி. த் ராம ங்கம் II B. A. TTM 

3) வி. மணிமாறன் II B. A. TTM 

  இரண்டாம் பாிசு: 
1) எஸ். ராேஜஸ்வாி II B.Com. C.S. 

2) ஜி. பவானி II B.Com. C.S. 

3) எம். ேசானியா I B.Sc. Vis.Com. 

  ன்றாம் பாிசு: 
1) ேக. உஷாராணி II B.Sc. Maths. 

2) இ. சங்கீதா II B.Sc. Maths. 

3) எம். ஐஸ்வர்யா II B.Sc. Maths. 

  நான்காம் பாிசு: 
1) சி. திேனஷ் குமார் I B.Sc. C.S ‘A’ 

2) எம். குந்தன் I B.Sc. C.S ‘A’ 

3) பி. ந ன் குமார் I B.Sc. C.S ‘A’ 



 
 

‘மிர்ச்சி ேகம்பஸ் கெனக்ட் 2011’ 

 சிந்திக் கல் ாியில் 14.09.2017 அன்  ‘மிர்ச்சி ேகம்பஸ் கெனக்ட் 2011’ என்ற 

நிகழ்ச்சி நைடெபற்ற . அதில் 300க்கும் ேமற்பட்ட மாணவர்க ம் ேபராசிாியர்க ம் 
கலந்  ெகாண்  தங்களின் ஆடல், பாடல் சார்ந்த திறன்கைள ெவளிப்ப த்தினர். 

 



 

‘ஏ. ஆர். ரகுமானின் தமிழ்நாட் ன் குரல்’ 

 சிந்திக் கல் ாியில் 01.11.2017 அன்  ‘ஏ.ஆர். ரகுமானின் தமிழ்நாட் ன் 

குரல்’ என்ற நிகழ்ச்சியிைன ‘7up’ நி வனம் நிகழ்த்திய . இதில் 53 மாணவர்கள் 

கலந்  ெகாண்  தங்கள் பாடல் திறைன ெவளிப்ப த்தினர். 

 
 

தமிழ்த் ைறப் ேபராசியர்கள் ெசயல்பா கள் 
1) ைனவர் ேட. ேமாி ஆேராக்கிய கிளிட்டஸ் கலா 

1. தைலப் : ‘பத் ப்பாட் ல் உண ப் பண்பா ’ 

நாள்: 01.09.2017 
இடம்: அகஸ்தீஸ்வரம் விேவகனந்தா கல் ாி  
(பன்னாட் க் க த்தரங்கம்) 

2. தைலப் : ‘நால யாாில் பண்பாட்  வி மியங்கள்’ 

நாள்: 10.01.2018 
இடம்: காஞ்சி ரம்  சங்கரா கைல அறிவியல் கல் ாி 
(பன்னாட் க் க த்தரங்கம்) 

3. தைலப் : ‘சங்க இலக்கியத்தில் ைசவ ெநறி’ 

நாள்: 08-11.03.2018 
இடம்: ஐந்தாவ  அைனத் லக ைசவசித்தாந்த மாநா , 

த ம ர ஆதீனம் & .ஜி.ைவணவக் கல் ாி, ெசன்ைன. 

 



2) ைனவர் சி. . இந் ஜா  
1. தைலப் : ‘சங்க இலக்கியத்தில் உண ம் ம ம்’ 

 நாள்: 01.09.2017 
  இடம்: அகஸ்தீஸ்வரம் விேவகனந்தா கல் ாி  
   (பன்னாட் க் க த்தரங்கம்) 

2. தைலப் : ‘கடல் ரம் நாவ ல் வட்டார வழக்குச் ெசாற்கள்’ 

நாள்: 03.02.2018 
இடம்: விேவகனந்தா கல் ாி, ெசன்ைன 

3. தமிழ்நா  மாநில ஆசிாியர் தகுதித் ேதர்  
SET – ேதர்ச்சி  

08 sep 2017 

4. நி  பிாின்ஸ்  பாலாஜி கைல அறிவியல் கல் ாியில் நைடெபற்ற 
ஒ நாள் பயிலரங்கில் பங்ேகற்  
தைலப் : ‘கணினித் தமிழ் பயன்பா கள்’ 

3) ைனவர் ஜி. வாணி ேஜாதி 
1. தைலப் :  ‘குறள் கூ ம் உண ப் பண்பா ’ 

நாள்: 01.09.2017 
இடம்: அகஸ்தீஸ்வரம் விேவகானந்தா கல் ாி, 

 (பன்னாட் க் க த்தரங்கம்) 
4) தி மதி. ெப. சுபா 

1. தைலப் : ‘கு ந்ெதாைக உணர்த் ம் உண ப் பண்பா ’ 

  நாள்: 01.09.2017 
  இடம்: அகஸ்தீஸ்வரம் விேவகானந்தா கல் ாி, 

    (பன்னாட் க் க த்தரங்கம்) 
2. தைலப் : ‘கு ந்ெதாைகயில் ல்ைலத்திைண பண்பா ’  

(தைலவிக் கூற்றின் வழி) 
நாள்: 16,17.02.2018 

இடம்: எத்திராஜ் மகளிர் கல் ாி, ெசன்ைன 

(பன்னாட் க் க த்தரங்கம்) 
3. தைலப் : ‘சங்க இலக்கிய கட ள் வாழ்த்தில் ைசவ ெநறி’ 

நாள்: 08 – 11.03.2018 



இடம்: ஐந்தாவ  அைனத் லக ைசவசித்தாந்த மாநா , த ம ர  

 ஆதீனம் மற் ம் .ஜி. ைவணவக் கல் ாி, ெசன்ைன. 

4. ைனவர் பட்ட ஆய்ேவ  சமர்பிக்கப்ெபற் ள்ள  
நாள்: 31.01.2018 

 ெசன்ைனப் பலகைலக்கழகம், ெசன்ைன. 

5) ைனவர் அ. ெஜயபால் 
1. ைனவர் பட்ட வாய்ெமாழித் ேதர்  நைடெபற்  ைனவர் பட்டம் 

அளிக்கப்பட்ட . 
நாள்: 21.04.2017  

2. தைலப் : ‘ெதற்கத்திப்பாணி ெத க்கூத் ’ 

நாள்: 02.05.2017 
இடம்: திய ப வல் ஆய்விதழ் மற் ம் கைல இலக்கிய வளர்ச்சி 
அறக்கட்டைள இைணந்  நடத்திய க த்தரங்கம். ஆர்க்கா , ேவ ர் 

 


