
 

சி தி க  த வ  ைனவ  ேக.ச யநாராயணா 

அவ கள  அ மதி ம  வா க ட  தமி ைற  

தைலவ  ைனவ  த.ப ரகலாத  அவ கள  வழிகா த ட  

தமி ைற சா ப   இைணயவழி  திறனறி  ேத க  

நட தெப றன. அத  வவர  ப வ மா  

 திறனறி  ேத -1- அைழ ப த  

 

 

Õதமிழ  ப பா ’  எ  ெபா ைமய  திறனறி  ேத -1 

(https://forms.gle/ezvARkLReAF7Pagb7) 03.06.2020 த  05.06.2020 வைர 

நைட ெப ற . இ ேத வைன  சி தி க  தமி ைற 



உதவ ேபராசி ய  ைனவ  ெப. பா ஒ கிைண தா . இதி  662 
ேப  ப  ெப றன . இ திறனறி  ேத வ  50 சதவத தி  ேம  

445 ேப  மதி ெப  ெப  ேத வ  ெவ றி ெப றி தன . அத  

அ பைடய  நா  100 தானய கி சா றித  வத  

அைனவ  அவ கள  மி ன ச  சா றித  எ ேணா  

அ ப  ைவ க ப ட . இ ேத வ  25 வனா க  ேக க ப , 

100 மதி ெப  அள ேகாலாக  ெகா  இ திறனறி  ேத  

நட த ப ட . வனா கள  இ திய  இ ேத  றி  Õக ’  

ேக க ப த . அத வழியாக  பல  த க  க கைள  

பதி  ெச தி தன . 662 ேப  வழ கிய க கள  

ேத றி  க  நி வாக  ப றி  றியவ றி  சில 

பதி É 

க க  

1. ந றி சி தி க வ  ைற .. இ  ேபா ற அைம க  வழ கிய 

சி தி க வ  ைற  மி க ந றிக . 

2. ஊரட  கால தி  பய ள வைகய  திறனறித  

ேத  நட தி த  க வ பணய  ெதா வைடயாம  

தமி ெமாழி கா  சி தி க ைய வண கி 

ேபா கி ேற . 

3. ப தைவகைள நிைனவ  ைவ ெகா ள 
பைவகளாக இ கி ற .ந றி... 

4. அைன  வனா க  ேயாசி  பதி   வைகய  
ைமயாக இ தன 

5. ேதசிய திறனறி  ேத  இைணயான வனா க  ந றி 
6. அ ைம. தமிழ கள  வரலா ைற உலகறிய ெச ள  

சிற  
7. திய ெச திகைள   வனா க  இட ெப ளன. 
8. க ைய அறிய மிக  சிற த தமி  ஆ ைல  ேத  

ம  தன வமான கி  ப வ அைம  
9. வ ைற நா கள  தக ைத எ  எைத  ப க 

மனமி ைல...... ஆனா  இதைன ேபா ற ேத கள  

லமாக என  ெத யாத சில வஷய கைள ெத  



ெகா ள கிற ..... ேத ைவ நட  எ  க  எ  

ஆசி ய  எ  மனமா த ந றி 

10. ேம  அ தாப யலி  ெதாைல ேபசி லமாக 

வா க  றின . 

மி  சா றித  (சா றித  எ ) வழ க ப ட  

 

      ப ெப ற  ேபராசி ய  சா றித   

 

   ப ெப ற மாணவ  சா றித  



 

 

 திறனறி  ேத -2- அைழ ப த  

 

 

Õநா றவய ’  எ  ெபா ைமய  திறனறி  ேத -2 

(https://forms.gle/Cn8KYghrkEgwSvkGA) 07.06.2020 த  08.06.2020 வைர 

நைட ெப ற . இ ேத வைன  சி தி க  தமி ைற  

இல கிய  ேபரைவ சா பாக இைண ேபராசி ய க  ைனவ  

ேட.ேம  ஆேரா கிய கிள ட  கலா, ைனவ  சி. . இ ஜா, ைனவ  

க.வாணேஜாதி ஆகிேயா  ஒ கிைண தன . இ ேத  காைல 9 மண  

த  மாைல 6 மண  வைர ஒ  நா  100 ேப  கல ெகா  



வைகய  இர  நா  திறனறி  ேத  நட த ப ட . அதி  212 ேப  

ப  ெப றா க . அவ க  அைனவ  தானய கி வழியாக மி  

சா றித , ப ேக பாள  மி ன ச  அ ப ப ட  

ெத வ  ெகா கிேறா . 

 

மி  சா றித  வழ க ப ட  

 

 

 

 



 

 திறனறி  ேத -3- அைழ ப த  

 

 

Õதமி  இல கண  அறிேவா ’  எ  ெபா ைமய  

திறனறி  ேத -3 (https://forms.gle/qXTp1Yg1cn7JWTRJ6) 10.06.2020 த  

12.06.2020 வைர நைட ெப ற . இ ேத வைன  சி தி க  

தமி ைற   இைண ேபராசி ய  ைனவ  நா. ல மி 

அவ கள  ஒ கிைண ப  ம ள அைன  தமி ைற  

ேபராசி ய கள  இைண ஒ கிைண ப   நட த ப ட . இதி  

330 ேப  ப ேக பாள களாக  கல ெகா  அைனவ  

மி சா றித  ெப றன  எ பைத   ெத வ ெகா கி ேறா . 



மி  சா றித  வழ க ப ட  

 

 

 

இ வா  03.06.2020 த  12.06.2020 வைர  

திறனறி ேத க  நட த ப டன எ பைத மகி சி ட  

ெத வ ெகா கிேறா .  



*பாரதி விழா 2020* 

தமிழ் இலக்கியப் பேரவை சார்பில் *11.12.2020 அன்று 

ோரதி விழா* நவைபேற்றது. அவ்விழாவில் தமிழ்த்துவற 

தவலைர் முவைைர் த.பிரகலாதன் அைர்கள்  

ைரபைற்புவரயும் கல்லூரி முதல்ைர் Dr. K.சத்யநாராயணா  

அைர்கள்  *இலக்கியம் என்பது வாழ்க்கையின்  ைண்ணாடி* 

என்ற போருண்வையில் சிறப்புவரயும் ைழங்கிைார்கள். 

https://youtu.be/dFsClqD9GCo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/dFsClqD9GCo


 

 



 



பன்னாட்டுக் கருத்தரங்கம் 

நாட்டுப்புற வழக்காறுகள் கட்டமைக்கும் இனம்சார் பண்பாடு 

 

சிந்திகல்லூரி தமிழ்த்துறை சார்பில் *நாட்டுப்புை வழக்காறுகள் 
கட்டறமக்கும் இனம்சார் பண்பாடு* எனும் தறைப்பில் பன்னாட்டு 
அளவிைான கருத்தரங்கம் 19.02.2021 அன்று நறடபபற்ைது. இதில் உள்ளூர் 
கட்டுறரயாளர்கள் நநரிலும் பவளி மாநிைத்து மற்றும் பவளிநாட்டு 
கட்டுறரயாளர்கள் இறையத்தின் வழியாகவும் கட்டுறரறய 
வழங்கினார்கள். இக்கருத்தரங்க ஆய்வுக்நகாறவறயப் நபரா. முகிறை 
இராசபாண்டியன், நமனாள் பதிவாளர், பசம்பமாழித் தமிழாய்வு மத்திய 
நிறுவனம், பசன்றன அவர்கள் பவளியிட, கல்லூரி பசயைர் உயர்திரு நே. 
சி. பிரகாஷ் அவர்கள் பபற்றுக்பகாண்டார். நமலும் இவ்விழாவில் கல்லூரி 
பபாருளாளர் ஓம் பிரகாஷ், கல்லூரி முதல்வர் Dr. K. சத்யநாராயைா மற்றும் 
தமிழ்த்துறை தறைவர் முறனவர் த.பிரகைாதன், முறனவர் 
சு.தாமறரப்பாண்டியன் உதவிப்நபராசிரியர் தமிழ் இைக்கியம் (ம) சுவடியியல் 
புைம் உைகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம், பசன்றன, முறனவர் த. ஆதித்தன் 

இறைப்நபராசிரியர் அரிய றகபயழுத்துச் சுவடித்துறை தமிழ்ப் 
பல்கறைக்கழகம், தஞ்சாவூர், ஆகிநயார்    உடனிருக்கக் கருத்தரங்கம் 
நிறைவுபபற்ைது. 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 



 



 

“POTHU THAMIZH KAIYEDU” 

The Department of Tamil complied a program of book release for our first year students titled "Podhu 

Thamizh" on 20/01/2021. Our Sindhi College Honourable Chairman Shri Rajalal Nichani released the 

book with Shri. J.C.Prakash (Secretary), Shri. Om Prakash (Treasurer) and the College Principal Dr. 

K.Sathya Narayana  participated and the program has been ended successfully. 

 

 



வெள்ளி நூல் 

'வெள்ளி நூல்' என்னும் இலக்கிய நிகழ்வு ொரந்த ாறும் ஓர் 
இலக்கிய நூலல அறிமுகம் வெய்யும் தநாக்கில் இளங்கலலத்  மிழ் 
(B.A. Tamil) மூன்றாமாண்டு (2018 - 2021) பயிலும் மாணெர்களால் 
ஒருங்கிலணக்கப்படுகிறது. அ ன் மு ல் நிகழ்வு 19/03/2021 அன்று 
வ ாடங்கியது.  மிழ்த்துலறத்  லலெர் முலைெர்  . பிரகலா ன் 
முன்ைிலலயில் நலடவபற்ற இவ்ெிழாெிலைக் கல்லூரி மு ல்ெர் 
முலைெர் K ெத்யநாராயணா வ ாடங்கி லெத்து ொழ்த்துலர 
ெழங்கிைார். அ ன் வ ாடர்ச்ெியாக  மிழ்த்துலறப் தபராெிரியர்  ிரு- 
ெ. கார்த் ிக் ' ற்காலப் பு ிைங்களின் தபாக்குகள்' என்னும் 
 லலப்பில் உலரயாற்றிைார். அ ில் பாட்டாளி எழு ிய கீலழத் ீ, 
எஸ். ராமகிருஷ்ணைின் இடக்லக, மாற்கு எழு ிய சுெர்கள், 
வெயதமாகன் எழு ிய வெள்லளயாலை ஆகிய நான்கு நூல்கலள 
அறிமுகப்படுத் ி  ற்காலப் பு ிைங்களின் தபாக்லக எடுத்துலரத் ார். 

 

வெள்ளி நூலின் இரண்டாெது நிகழ்ெில்(29/03/2021)  மிழ்த்துலறப் 
தபராெிரியர் முலைெர் அ. வெயபால், அவலக்ஸ் தேலி எழு ிய Roots 

என்னும் நாெலின்  மிழ் வமாழிவபயர்ப்பு நூலாை 'ஏழு 
 லலமுலறகள்' என்னும் நூலிலை அறிமுகப்படுத் ி ெிறப்புலர 
ஆற்றிைார். 

 

வெள்ளி நூலின் மூன்றாெது நிகழ்ெில் (31/03/2021)  மிழ்த்துலறப் 
தபராெிரியர் முலைெர் வெ. டில்லிபாபு, லெரமுத்து எழு ிய 
'மூன்றாம் உலகப்தபார்' என்னும் நாெலல அறிமுகப்படுத் ி 
ெிறப்புலர ஆற்றிைார். 2020 2021 ஆம் கல்ெியாண்டின் இறு ியில் 
வ ாடங்கப்வபற்ற 'வெள்ளி நூல்' இலக்கிய நிகழ்வு மூன்று 
உலரகளுடன் ெிறப்புற நலடவபற்றது. 



 

வெள்ளி நூல் இலக்கிய நிகழ்ெினை கல்லூரி முதல்ெர் முனைெர் 
K.சத்யநாராயணா வதாடங்கி னெத்து உனரயாற்றிைார் 

 

முதல் நிகழ்ெில் தமிழ்த்துனறப் பேராசிரியர் திரு. ச. கார்த்திக் 'தற்காலப் 
புதிைங்களின் போக்குகள் என்னும் தனலப்ேில் உனரயாற்றிைார் 

 

 



 

இரண்டாம் நிகழ்ெில் தமிழ்த்துனறப் பேராசிரியர் முனைெர் அ. வெயோல் 
‘எழு தனலமுனற என்னும் நூலினை அறிமுகப்ேடுத்தி உனரயாற்றிைார். 



 

 

மூன்றாம் நிகழ்ெில் தமிழ்த்துனறப் பேராசிரியர் முனைெர் வெ. டில்லிோபு 
'மூன்றாம் உலகப்போர்' என்னும் நூலினை அறிமுகப்ேடுத்தி உனரயாற்றிைார். 

 

 

 

 

 

 



 

வெள்ளி நூல் இலக்கிய நிகழ்ெில் தமிழ்த்துனறத் தனலெர் முனைெர் த. 
ேிரகலாதன் தன் கருத்துக்கனளத் ேகிர்ந்து வகாண்டார். 

 வெள்ளி நூல் நிகழ்ெில் ேங்குவேற்ற மாணெர்கள் மற்றும் பேராசிரியர்கள் 



 

 

 

 

71 ஆவது குடியரசு தின விழாவில் கல்லூரியின் தலைவர் 
ககாடியயற்றி மரியாலத கெய்த காட்ெி. உடன் கல்லூரி முதல்வர். 

 



 

 

 

தமிழ்த்துலற ொர்பாக மாணவிகள் குழுவாக யதெபக்தி பாடல்கள் 
பாடிய புலகப்படம் 

கல்லூரி மாணவிகள் நடத்திய பாரம்பரிய ெிைம்பாட்டம். 



 

 

 

மாணவி D.H.ஸ்யரயா (II BSc Maths)யதெபக்தி பாடல் பாடுகிறார் 



 

 

 

குடியரெின் முக்கியத்துவம் பற்றி மாணவியின் யபச்சு 

 



 

 

 

ெிந்திக் கல்லூரியின் தலைவர் திரு ராஜாைால் நிொனி அவர்கள் 
மாணவர்களுக்குப் பரிெளித்தார். 

 

கல்லூரியில் கபாருளாளர்திரு.ஓம்பிரகாஷ் அவர்கள் 
மாணவர்களுக்குப் பரிசு வழங்கிய காட்ெி 



 

 

 

குடியரசு விழாவில் பங்யகற்ற கல்லூரி யபராெிரியர்கள் மற்றும் 
மாணவர்கள். 

 

 

 

 



சிந்திக்கல்லூரி, தமிழ்த்துறை 

இலக்கியப் பபரறை 

பட்டிமன்ைம் 

30.04.2021 
                  சிந்திக்கல்லூரி, தமிழ்த்துறை இலக்கியப் பபரறை சாரப்ில் 

30.04.2021 அன்று மாறல 5 மணிக்கு இறணயைழியில் (ZOOM) “பதர்தல் 

ைாக்குறுதிகள் ைாழ்க்றகக்கா? ைாக்குக்கா?” என்ை 

பபாருண்றமயில் பட்டிமன்ைம் நறடபபை்ைது. இந்த நிகழ்வு 

தமிழ்த்துறைத்தறலைர ் முறனைர ் த.பிரகலாதன் அைரக்ளின் 

ைழிகாடட்ுதலின்படி நடத்தபட்டது. இதில் சிந்திக்கல்லூரி மாணைரக்ள் 

இரு அணிகளாக ைாதிட்டனர.்  சிந்திக்கல்லூரி தமிழ்த்துறை உதவிப் 

பபராசிரியர ் முறனைர ் பகௌ.பபருமாள் நடுைராக இருந்தார.் 

இப்பட்டிமன்ைத்திறன தமிழ்த்துறை பபராசிரியரக்ள் முறனைர ்

நா.சுப்புலட்சுமி மை்றும் முறனைர ்பப.சுபா இருைரும் ஒருங்கிறணத்து 

நடத்தினர.் 

 



 








