
=kjp Njt; Fd;tu; ehdhyhy; gl; kfspu; itztf; fy;Y}up> 

 FNuhk;Ngl;il> nrd;id – 600 044. 

jkpo;j;Jiw (Racjtpg; gpupT) 

khztu;fspd; rhjidg; gl;bay; (2018 - 2019) 

 

t.vz; fy;Y}up/epWtdk; Nghl;bfs; ngau; gupR tpguk; 
1. jkpo; tsu;r;rpj;Jiw> 

fhQ;rpGuk; khtl;lk;. 
fl;Liug;Nghl;b 
25.06.18 

R. re;jpah III 
BCA „B‟ 

Kjw; gupR 
&.5000/- 

2. jkpo;ehl;Lf; fy;tp 
,af;ffk;> nrd;id-28. 

fl;Liug;Nghl;b 
03.07.18 

R. re;jpah III 
BCA „B‟ 

rpwg;Gg; gupR 
&.2000/- 

3. lhf;lu; vk;.[p.Mu; [hdfp 
fiy kw;Wk; mwptpay; 
fiyf; fy;Y}up> milahW. 

tPjp ehlfk; 
“tPo;Ntd; vd;W 
epidj;jhNah” 
27.07.18 

R.  ee;jpdp 
E. ckhkNf];tup 
D. tpj;jpah  
P.  ,uh[Fkhup 
S. Nahfkhyh 
S.M. mdP\h 
II B.Sc 
Maths 

 
 
 

MWjy; gupR 
Nflak;. 

4. jkpo;ehL Kw;Nghf;F 
vOj;jhsu; fiyQu;fs; 
rq;fk; 

ftpijg; Nghl;b 
25.08.18 

R. epu;kyh  
I B.Sc CN&D 

%d;whk; gupR 
Gj;jfk; 

5.  Kunrhyp mwf;fl;lis 
fhQ;rpGuk; khtl;lk; 

ghujpjhrd; 
ghly; 
xg;Gtpj;jy; 

R. fPu;j;jdh I 
B.Com „A‟ 
E. gthdp rq;fup I 

Kjw; gupR 
&.5000/- 

 



Nghl;b 25.08.18 B.Com „A‟ 
S. yhtz;ah 
I.B.Com A&F 
„A‟ 
K. gpujPgh I 
B.Sc Maths 

%d;whk; gupR 
&.2000/- 

MWjy; gupR 
&.1500/- 

MWjy; gupR 
&.1500/- 

6. vk;.X.gp. kfspu; itzt 
fy;Y}up> Eq;fk;ghf;fk; 

„nfhQ;rk; 
ebq;f gh];‟ 
10.09.18 

gh. it\;ztp 
II.B.Com A&F 
„A‟ 
 

Kjw; gupR 
Nflak; 

7. vk;.X.gp. kfspu; itzt 
fy;Y}up> Eq;fk;ghf;fk; 

neUg;Glh 
10.09.18 

S. yhtz;ah 
I.B.Com A&F 
„A‟ 
 

,uz;lhk; gupR 
Nflak;. 

8. vk;.X.gp. kfspu; itzt 
fy;Y}up> Eq;fk;ghf;fk; 

fl;Liug; 
Nghl;b 10.09.18 

R. re;jpah III 
BCA „B‟ 

Kjw; gupR 
Nflak; 

9. lhf;lu; vk;.[p.Mu;. [hdfp 
fiy mwptpay; fy;Y}up> 
milahW 

uq;Nfhypg; 
Nghl;b 10.10.18 

A. N`kyl;Rkp 
V. fPu;j;jdh 
M. n[a= 
I B.Com 
C.S „A‟ 
 

 
,uz;lhk; gupR 

Nflak; 

10. FUehdf; fy;Y}up> 
Ntsr;Nrup 

fl;Liug; 
Nghl;b 16.10.18 

R. re;jpah III 
BCA „B‟ 

Kjw; gupR 
&.2000/- 

11. ,yNahyh fy;Y}up> 
Eq;fk;ghf;fk; 

jpUf;Fws; 
tpdhb-tpdh 

P. ju;\pdp 
R. [Ptpjh II 
B.Sc FSMD 

%d;whk; gupR 
Nflak; 



12. = fpU\;z n[ae;jp tpoh 
FO 

fl;Liug; 
Nghl;b 

R. re;jpah III 
BCA „B‟ 

Kjw; gupR 
&.1000/- 

13. = fpU\;z n[ae;jp tpoh 
FO 

fye;Jiuahly; gh. it\;ztp 
II.B.Com A&F 
„A‟ 

Kjw; gupR 
&.1000/- 

14. = fpU\;z n[ae;jp tpoh 
FO 

ehlfk; K. ts;spak;ik  
I B.Com „C‟ 
gh. R[hjh I 
B.Com „C‟ 
 
tp. epj;a= III 
B.Com C.S 
u. fPu;j;jdh I 
B.Com 
V. gthdp rq;fup I 
B.Com 
nghbyp rh`pjp 
Rg= 
I B.Sc Maths          

 
 

,uz;lhk; gupR 
&.1500/- 

15. = fpU\;z n[ae;jp tpoh 
FO 

Ngr;Rg;Nghl;b u. fPu;j;jdh I 
B.Com 
 

MWjy; gupR 
&.500/- 

16. = rq;fuh fiy kw;Wk; 
mwptpay; fy;Y}up> 
fhQ;rpGuk;. 

ftpijg; Nghl;b 
„ePupd;wp 
mikahJ 
cyF‟ 

rh. epu;kyh I 
CN&D 

Gj;jfj;jpy; 
ntspaPL 

17. cyfj; jpUf;Fws; Nguit> 
kJiu. 

jpUf;Fws; G. uQ;rdp III 
B.Com C.S 

%d;whk; gupR 
Nflak; 



Nju;T „khepy 
mstpy;‟ 

 

18.  குமிஞ்சிக் கபியர் திழ்ச் சங்கம் , 

நாக்கல். 
ாநிய 

அரவியான 

ஓவிப் பபாட்டி 
26/01/2019 
 

க. ரீனா 
 I B.SC VISCOM 

முதல் பரிசு  

Rs  1500 

ஓவிச் சால் 

விருது- 2019 

 
 

19. குமிஞ்சிக் கபியர் திழ்ச் சங்கம் , 

நாக்கல். 
ாநிய 

அரவியான 

ஓவிப் பபாட்டி 
26/01/2019 
 

 

பா. ஆர்த்தி 
II B.SC ( NFSMD ) 

 

ஐந்தாம் பரிசு 
ஓவிச் சால் விருது 

2019 
 

 

20. குமிஞ்சிக் கபியர் திழ்ச் சங்கம் , 

நாக்கல். 
ாநிய 

அரவியான 

கவிததப் பபாட்டி 
26/01/2019 

ப. பதவதர்சனி 
I B.COM (CS) 

ஐந்தாம் பரிசு 
பாவயர் விருது 2019 

 

 
21. குமிஞ்சிக் கபியர் திழ்ச் சங்கம் , 

நாக்கல். 
ாநிய 

அரவியான 

ஓவிப் பபாட்டி 
26/01/2019 

 

 

ஜெ. ஐஸ்வர்ா 

I. B.SC VISCOM 

ஐந்தாம் பரிசு 
   ஓவிச் சால்      

விருது 2019 

 

22. குமிஞ்சிக் கபியர் திழ்ச் சங்கம் , 

நாக்கல். 
ாநிய 

அரவியான 

ஓவிப் பபாட்டி 

 
26/01/2019 

பி.ஸ்பவதா 

I. B.SC VISCOM 
ஐந்தாம் பரிசு 

ஓவிச் சால் விருது 

2019 

 

http://b.sc/
http://b.sc/
http://b.com/
http://b.sc/
http://b.sc/


23. குமிஞ்சிக் கபியர் திழ்ச் 

சங்கம் , நாக்கல். 
ாநிய 

அரவியான 

கவிததப் 
பபாட்டி 
26/01/2019 

ா. ரிஷிபா 

II. BBA 

 

ஐந்தாம் பரிசு 
பாவயர் விருது 2019 

 

 

24. குமிஞ்சிக் கபியர் திழ்ச் சங்கம் , 

நாக்கல். 
ாநிய 

அரவியான 

ஓவிப் பபாட்டி 
26/01/2019 
 
 

 

ஜவ. கதயச்ஜசல்வி 
II. B.SC (NFSMD) 

 

ஐந்தாம் பரிசு 
ஓவிச் சால் விருது 

2019 

 

25. குமிஞ்சிக் கபியர் திழ்ச் சங்கம் , 

நாக்கல். 
ாநிய 

அரவியான 

ஓவிப் பபாட்டி 
26/01/2019 
 

 

வி. காவ்ா 

II. B.SC (NFSMD) 

 

ஐந்தாம் பரிசு 
ஓவிச் சால் விருது 

2019 

 

26. குமிஞ்சிக் கபியர் திழ்ச் சங்கம் , 

நாக்கல். 
ாநிய 

அரவியான 

கட்டுத பபாட்டி 
26/01/2019 

. பத்பிரிா 

I B.SC MATHS 
ஐந்தாம் பரிசு 

இயக்கிச் ஜசல்வர் 

விருது 2019 

 
 

 

 

 

http://b.sc/
http://b.sc/
http://b.sc/


 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 



 


