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List of Students Cleared SET/NET 2014-2019 

 

1. Mounajothi P  Mathematics  TNSET   2017 

2. Poomalai P  Mathematics   TNSET   2017 

3. Vignesh V  Mathematics  TNSET   2017 

4. Archunan K  Physics   PG-TRB  2017 

5. Madhan V  Mathematics  TNSET   2018 

6. Ramachandran T Mathematics  TNSET   2018 

7. Vignesh V  Mathematics  TNSET   2018 

8. Arun V  Mathematics  TNSET   2018 

9. Srivalli Devi S  Computer ScienceUGC-NTA NET  2018 

10. Nagaraju R  Statistics  TNSET   2018 

11. Vignesh V  Mathematics  UGC-CSIR NET 2019 

 

Students participated and won in various competitions 2014 – 

2019 

B.PASITHA  B.Sc. Maths 
 
1.”அம்மாவின் சாதனைகள்” பற்றி நாடகம் முதலாமிடம்  
  சிக்கண்ணா அரசு கனலக் கல்லூரி –திருப்பூர் 
 
2.திருப்பூர் ததானலக்காட்சி சார்பாக நனடதபற்ற பபச்சுப்பபாட்டி "அகிம்னச என்னும் அறவழி" 
இரண்டாமிடம் – ததானலக்காட்சி நினலயம் - திருப்பூர் 
 
3.பபரிடர் பமலாண்னம பபச்சுப்பபாட்டயில் முதலிடம்- சிக்கண்ணா அரசு கனலக் கல்லூரி –
திருப்பூர் 
 
4.”சுற்றுலாவும் சமுதாய வளர்ச்சியும்” பபச்சுப்பபாட்டியில் இரண்டாமிடம் 
  சிக்கண்ணா அரசு கனலக் கல்லூரி –திருப்பூர் 
 
5.”தூனமயாை இந்தியா” “பசுனமயாை இந்தியா”      முதலிடம்   
- ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணா மிசன் 
 
6.”வல்லவாய் பபடல்” பபச்சுப்பபாட்டியில் முதலிடம் - சிக்கண்ணா அரசு கனலக் கல்லூரி -
திருப்பூர் 
 
7.கட்டுனரப்பபாட்டி முதலிடம் - சிக்கண்ணா அரசு கனலக் கல்லூரி -திருப்பூர் 
 



8.விைாடிவிைா மூன்றமிடம் - சிக்கண்ணா அரசு கனலக் கல்லூரி -திருப்பூர் 
 
9.”இன்று புதிதாய் பிறந்பதாம்” பபச்சுப்பபாட்டி இரண்டாமிடம் - சிக்கண்ணா அரசு கனலக் 
கல்லூரி –திருப்பூர் 
 
10.”உலகச்சுற்றுலா” பபச்சுப்பபாட்டி முதலிடம் - சிக்கண்ணா அரசு கனலக் கல்லூரி –திருப்பூர் 
 
11.”அப்துல் கலாம்” பபச்சுப்பபாட்டி மூன்றமிடம் - சிக்கண்ணா அரசு கனலக் கல்லூரி –திருப்பூர் 
 
12.”மதுனவ ஒழிப்பபாம் மகிழ்னவ பபருக்குபவாம்” பபச்சுப்பபாட்டியில் முதலிடம்  
   சிக்கண்ணா அரசு கனலக் கல்லூரி -திருப்பூர் 
 

S. Sathish  Kumar B.Sc Physics 

1.   டாக்டர் ஏ.பி.பே அப்துல்கலாம் அவர்களின் பிறந்தநாள் விழா 
   மாவட்ட அளவில் நனடதபற்ற கட்டுனரப் பபாட்டியில் முதலிடம் 
 
2. 12.07.2016 தமிழ்நாடு கனல இலக்கிய தபருமன்றம் சார்பாக நனடதபற்ற                 
   கட்டுனரப்பபாட்டியில் மாநில அளவில் முதலிடம் 
 
3. 06.07.2017 தமிழ்நாடு கனல இலக்கிய தபருமன்றம் சார்பாக நனடதபற்ற                 
  கட்டுனரப்பபாட்டியில் மாநில அளவில் மூன்றமிடம் 
 
4.திருப்பூர்  மாநகரக் காவல்துனற சார்பாக நனடதபற்ற லஞ்ச ஒழிப்பு  வாரம்   
 அன்று நனடதபற்ற கவினதப்பபாட்டியில் முதலிடம் 
 
5. புரட்சித்தனலவி அம்மா அவர்களின் 68 வது பிறந்தநாள் விழா மாவட்ட   
 அளவில் நனடதபற்ற கவினதப்பபாட்டியில் முதலிடம் 

6.Swan Trust மூலமாக “Save Our Bhumi”   என்ற தனலப்பில் நனடதபற்ற மாவட்ட   
  அளவிலாை குறும்பட    பபாட்டியில் முதலிடம் 
7.திருப்பூர் இயற்னக கழகம் சார்பாக நனடதபற்ற கட்டுனரப்பபாட்டியில்   
 இரண்டாமிடம் 
 
G.Sudharsan  B.Sc. Physics 
 
 
03.09.2017 அன்று தகாங்குநாடு கனல அறிவியல் கல்லூரியில் நனடதபற்ற கனல நிகழ்ச்சியில் 
பபச்சுப்பபாட்டி மற்றும் கவினதப்பபாட்டியில் தங்கப்பதக்கம் தவன்றார் 
 
 


