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Check with your Answers for Page No. 4

Move 3 sticks to make 3 squares
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பார�யார் பல்கைலக்கழகத்�ற்� உட்பட்ட கைல மற்�ம் அ��யல்
கல்��க�க்� இைட�லான இற�ப்பந்� சாம்�யன்�ப் ேபாட்�,
ஈச்சனா��ல் உள்ள ரத்�னம் கல்�� வளாகத்�ல் ெசப்டம்பர் 31-ம் ேத� நவ.
3-ம் ேத� வைர நைடெபற்ற�. 
இப்ேபாட்��ல் ேகாைவ, ��ப்�ர், �ல��, ஈேரா� மாவட்டங்க�ல் உள்ள
பார�யார் பல்கைலக்கழகத்�ற்� உட்பட்ட �ழ் இயங்�ம் கல்��க�ல்
இ�ந்� 64 மாணவர் அ�க�ம், 55 மாண�கள் அ�க�ம் பங்ேகற்�
�ைளயா�ன.  இதன்ப� நம் கல்���ன் மாணவர் அ� கா���ப்
ேபாட்��ல் � ��ஷ்ணா கைல அ��யல் கல்�� அ�ைய 3-0 ெசட்
கணக்�ல் �ழ்த்� ‘�க்’ �ற்�க்�த் த�� ெபற்ற�. 
�தல் �ற்�ல் ேகா� கைல அ��யல் கல்��ைய 3-0 என்ற ெசட்
கணக்��ம், இரண்டாவ� �ற்�ல் ெகாங்� கைல அ��யல் கல்��
அ�ைய 3-0 என்ற கணக்��ம் �ழ்த்�ய�. இ��ச் �ற்�ல் ேகாைவ
�.எஸ்.�. கைல அ��யல் கல்�� அ�ைய 3-0 என்ற ெசட் கணக்�ல்
�ழ்த்�ய�. இதன்�லம் நம் கல்���ன் மாணவர் அ�, சாம்�யன்
பட்டத்ைதத் தக்க ைவத்�க் ெகாண்ட�. 

கல்��க�க்� இைட�லான இற�ப்பந்�
ேபாட்� நம◌் கல்�� �ண்�ம் ‘சாம்�யன்’
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இேதேபால் மாண�யர் ��� கா��� �ற்�ல் �மர�� பன்�கக் கல்��
அ�ைய 2-0 என்ற ெசட் கணக்�ல் �ழ்த்�ய, நம் கல்�� மாண�யர் அ�,
�தலாவ� �க் ேபாட்��ல் �ளேம� �.எஸ்.�.ஆர். ��ஷ்ணம்மாள் மக�ர்
கல்�� அ�ைய 2-0 என்ற ெசட் கணக்��ம், இரண்டாவ� �ற்�ல்
பார�யார் பல்கைலக்கழக அ�ைய 2-0 என்ற ெசட் கணக்��ம், இ��ச்
�ற்�ல் �.எஸ்.�. கைல அ��யல் கல்�� அ�ைய 2-0 ெசட் கணக்��ம்
�ழ்த்�, சாம்�யன் பட்டத்ைதத் தக்க ைவத்�க் ெகாண்ட�. 
சாம்�யன் பட்டம் ெவன்ற மாணவர் மற்�ம் மாண�யர் அ��னைர,
எஸ்.என்.ஆர். சன்ஸ் அறக்கட்டைள �ர்வாக அறங்காவலர்
�.லட்��நாராயண�வா�, நம் கல்�� �தல்வர் மற்�ம் ெசயலர் �ைனவர்
�.எல்.�வக்�மார், உடற்கல்� இயக்�நர் �ைனவர் ேக.வ�ேவ� ஆ�ேயார்
பாராட்�கைள�ம், வாழ்த்�கைள�ம் ெத��த்�க் ெகாண்டனர். 
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