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ஊடக அறிக்லக 

15.09.2013 

சிதம்பராக் கலலைாலல, கணிதப்வபாட்டி- 2013 பரிசளிப்பு 

விழா திட்டைிட்டபடி Fairfield Hall, Croydon இல் 14.09.2013 
அன்று ைாலல 3:00 ைணியளவில் ஆரம்பைாகி வவகு 
விைர்சியாக நலடவபற்றது. 

இவ்விழாவிலை பல்கலலக்கழக ைாணவர்கள், விழா ஒருங்கிலணப்பாளர், 
கணித பரீட்லச ஒருங்கிலணப்பாளர், வல்லவ நலன்புரிச் சங்கத்திைர் 
ைற்றும் நலன்விரும்பிகள் நன்றாக திட்டைிட்டு ஒருங்கிலணத்து 
குறிப்பிட்ட வநரத்திற்கு ஆரம்பித்தார்கள். 

விழாவிற்கு ஆயிரத்திற்குைதிகைாக வபற்வறார், ைாணவர்கள் கலந்து 
வகாண்டு சிறப்பித்திருந்தார்கள். 

விழாவிலை திருைதி.க. உதயணன், திருைதி த.ரவைஸ் ஆகிவயார் ைங்கல 
விளக்வகற்றி ஆரம்பித்து லவத்தைர். முன்ைாள் சிதம்பராக் கல்லூரி உப 
அதிபர் திரு   .வைீராசா, திரு, துலரலிங்கம் ைற்றும் திரு.ச.ைாதவன் 
ஆகிவயாரிைால் வகாடிகள் ஏற்றப்பட்டு வைளை வணக்கம் வசலுத்தப்பட்டது, 
வதாடர்ந்து வரவவற்பு நடைத்துடன் பரிசளிப்பு விழா வதாடங்கியது.  

 பிரதை விருந்திைராக திருைதி. வசாபியன் ைக்வடாைட் (பாராளைன்ற 
உறுப்பிைர், ைிச்சம்/ வைாடன்) கலந்து வகாண்டு, பரிசில்கலள வழங்கி 
விழாவிலைச் சிறப்பித்தார். 

பரிசில் வபற்ற ைாணவர்களுக்கு அவரவர் வபயர் வபாறிக்கப்பட்ட 
நிலைவுச்சின்ைமும் சான்றிதழும் வழங்கப்பட்டது. 
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ஒவ்வவாரு பிரிவிலும் அதிகூடிய ைதிப்வபண் வபற்ற ைாணவருக்கு லை-
லலன் ைாஸ் அண்ட் கறி (HI-LINE CASH AND CARRY) வழங்கும் தங்கப் 
பதக்கம் பரிசளிக்கப்பட்டது. 
 
பரிசில்கள் ஒவ்வவாருஆண்டாக பிரிக்கப்பட்டு வழங்கப்பட்டது. 70-89 
புள்ளிகள் வபற்றவர்களுக்கு A தரவரிலசயும், 90-100 புள்ளிகள் 
வபற்றவர்களுக்கு A* தரவரிலசயும் வகாடுக்கப்பட்டது. 
 
ஒரு சில நிழற்படங்கள் இணக்கப்பட்டுள்ளை. 

 

 

நுலழவாயிலில் வபற்வறார், ைாணவர்கள் வரவவற்கப்படுகிறார்கள். 
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வகாடிவயற்றத்தின் வபாது 
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வகாடிவயற்றத்தின் வபாது 
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நிகழ்ச்சிகலள சிறப்பாக வதாகுத்து வழங்கி வகாண்டிருக்கிறார்கள் 

 

 

வரவவற்பு நடைம் 
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வரவவற்பு நடைம் 

 

பிரதாை அனுசரலை வழங்கிய Hi-Line Cash And Carry 
தங்கப்பதக்கம் வழங்கி வகளரவித்தைர்  

 



              சிதம்பரா நலன்புரிவவார் வலலயலைப்பு (CWN) 

31-39 Kingswood House, Miles Road, Mitcham, Surrey, CR4 3DA, United Kingdom 

Email: committeeCWN@gmail.com 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

பிரதாை அனுசரலை வழங்கிய Hi-Line Cash And Carry 
தங்கப்பதக்கம் வழங்கி வகளரவித்தைர்  
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பரிசு வபற்ற ைாணவர்களுடன் ைிச்சம்/ வைாடன் பாராளைன்ற உறுப்பிைர் 
திருைதி வசாபியன் ைக்வடாைல்ட் 
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2013      GCSE                       A*           
                                       

 

பரிசில் வபற்ற ஒரு வதாகுதி ைாணவர்கள் 

 

பரிசில் வபற்ற ஒரு வதாகுதி ைாணவர்கள் 
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பரிசில் வபற்ற ஒரு வதாகுதி ைாணவர்கள் 

 

பரிசில் வபற்ற ஒரு வதாகுதி ைாணவர்கள் 

 

பரிசில் வபற்ற ஒரு வதாகுதி ைாணவர்கள் 
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Systematic chass Dance  
 

 

இன்ைிலச வழங்கிவயார் 
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இன்ைிலச வழங்கிவயார் 
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பரிசில் வபற்ற ஒரு வதாகுதி ைாணவர்கள் 

 

சிறப்பாக ஒழுங்கு வசய்யப்பட்டிருந்த நிழற்பட அலைப்பில் படப்பிடிப்பில் 
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நன்றிக்குரிவயார் 

 1. பங்கு பற்றிய ைாணவர்கள் 

 2. ஊக்கைளித்த வபற்வறார் 

 3. இடம் தந்துதவிய பாடசாலலகள், அதிபர்கள், ஆசிரியர்கள் 

 4. பரீட்லசலய நடாத்த உதவிய இலணப்பாளர்கள் 

 5. விைாத்தாலள ஒருங்கலைத்துதவிய ைாஸ்ரர் 

 6. விைாத்தாள்கலள சரிபார்த்துதவிய பல்கலலக்கழக ைாணவர்கள் 

 7. வல்லவ நலன்புரிச் சங்கம் 

 8. பிரதாை அனுசரலை வழங்கிய HI-LI CASH AND CARRY 

 9. பிரதை விருதிைர் திருைதி. வசாபியன் ைக்வடாைல்ட் 

 10. சிறப்பு நிதியுதவி வழங்கிவயார் 

 11. விழாவிலை சிறப்புற நடாத்த உதவியவர்கள் 

 12. ஊடக அனுசரலை வழங்கிவயார் 

 13. அச்சுப்பிரதி வசய்துதவிய அச்சகத்தார் 

 14. சிற்றூண்டி, உணவு தயாரித்துதவிவயார் 

 15. ஒலி, ஒளி அலைப்பு வசய்வதார் 

 16. மண்டபத்திற்கு வந்து விழாவினைச் சிறப்பித்த அனைவருக்கும். 

           :                                     
                                  .          
             . 


