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ேபாைத�ெபா�� ஒழி��
வ�ழி��ண�� ந�க��ச�

Events @ SRCAS

  நம� க��ரிய��, நா�� நல�பணி�த��ட� சா�ப��, ஜூ� 26- உலக

ேபாைத�ெபா�� ஒழி�� த�ன�ைத ��னி��, ேபாைத�ெபா�� ஒழி��

வ�ழி��ண�� ந�க��ச� 25.06.2022 அ��  க��ரி கைலயர�க�� நைடெப�ற�.

ந�க��ச��� �த�வ� ம��� ெசயல� �ைனவ� ப�.எ�.ச�வ��மா� தைலைம

வக��தா�. நா�� நல�பணி�த��ட அ�வல� �ைனவ� எ�.ப�ரக��வர�

வரேவ�றா�. 

  ேகாைவ மாநரக காவ� ச��காந��� ேகா�ட உதவ� காவ� ஆைணய�

த��.அ���மா�, �ளேம� காவ� ந�ைலய ஆ�வாள� த��.வ��ேன�வர�

ஆக�ேயா� ச�ற�� வ���த�னராக� கல�� ெகா�� வ�ழி��ண��

உைரயா�ற�ன�. அ�ேபா�, “ேபாைத�ெபா��க� பல வைகக� உ��.

இவ�ற��� மாணவ�க� அ�ைமயானா� க�வ� பாத��க�ப��. ���ப�த�ன�

க�ைமயாக� பாத��க�ப�வ�. எத��கால� �ரழி�� வ���. எனேவ மாணவ�க�

ேபாைத� ெபா��க��� அ�ைமயாக� வ�ட��டா�. த�ைன� சா��தவ�க��

இத�� அ�ைமயாக� வ�டாம� பா�கா�க ேவ���” எ�றன�. 

   இ�ந�க��ச�ய�� நா�� நல�பணி�த��ட அ�வல� எ�.நாகராஜ�, ெச����

ச�க அ�வல� ப�.���த�வாச� ம��� நா�� நல�பணி�த��ட மாணவ�க�

கல�� ெகா�டன�.
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உலக ேபாைத�ெபா�� ஒழி��
வ�ழி��ண�� உ�த�ெமாழி 

Events @ SRCAS

      ந��ைடய க��ரிய�� ேபாைத� ெபா�� த������ சா�ப��, உலக

ேபாைத� ெபா�� த��� வ�ழி��ண�� உ�த�ெமாழி ஏ�� ந�க��ச�, ஜூ� 26

அ�� இைணயவழிய�� நைடெப�ற�. இைதெயா�� �த�வ� ம��� ெசயல�

�ைனவ� ப�.எ�.ச�வ��மா�, வ�ழி��ண�� காெணாளி ெவளிய��டா�. ப��ன�

ம�த�ய அரச�� இைணதள�த�� ேபராச�ரிய�க� ம��� மாணவ�க� த�க�

உ�த�ெமாழிைய� பத�� ெச�� சா�ற�த� ெப��� ெகா�டன�. இத�கான

ஏ�பா�கைள ேபாைத� ெபா�� த������ ஒ��க�ைண�பாள�க�

�ைனவ� த. ச�த�ய�ல�, ஜி. த�ேன��மா� ம��� உ��ப�ன�க�

ெச�த���தன�.

Pledge Link: https://pledge.mygov.in/fightagainstdrugabuse/
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‘இ�த�யா �ேட’ ெவளிய��ட
தரவரிைச� ப��ய�� 3
பாட�ப�ரி�களி�, �
ராமக���ணா கைல அற�வ�ய�
க��ரி ேகாைவ மாவ�ட�த��
�த�ட� ப�����ள�. அக�ல
இ�த�ய அளவ��� சாதைன�
பைட���ள�.
க�வ�, ஆரா��ச� என ப�ேவ�
�ைறகளி� ��த�ைர பத��� வ��
இ�க��ரி, த�ேபா� ‘இ�த�ய
�ேட’ ெவளிய��ட க��ரிகளி� தர
வரிைச� ப��ய�� ேகாைவ                   
 .

India Today Ranking 
‘இ�த�யா �ேட’ தரவரிைச� ப��ய�� 

3 பாட�ப�ரி�களி� ந� க��ரி ேகாைவய�� �த�ட�

மாவ�ட�த�� �த�ட� ப���� சாதைன� பைட���ள�.
‘இ�த�ய �ேட’ ந��வன� இ�த�யாவ�� உ�ள க��ரிகளி�
ஆ�� நட�த�, ப�ேவ� அள�ேகா�களி� அ��பைடய��
க��ரிகைள� தரவரிைச� ப��த�யத��, ப�.ச�.ஏ., ப�.ப�.ஏ.,
உண� ம��� வ��த� ேமலா�ைம ஆக�ய பாட�ப�ரி�களி�
ேகாைவ மாவ�ட�த�� உ�ள க��ரிகளி�, � ராமக���ணா
கைல ம��� அற�வ�ய� க��ரி �த�ட� ப�����ள�. அத�
வ�வர�: 
“ப�.ச�.ஏ. பாட�ப�ரி� ேகாைவ மாவ�ட�த�� �த�ட�, அக�ல
இ�த�ய அளவ�� 23-வ� இட�, ப�.ப�.ஏ. பாட�ப�ரி� ேகாைவ
மாவ�ட�த�� �த�ட�, அக�ல இ�த�ய அளவ�� 48-வ� இட�,
உண� ம��� வ��த� ேமலா�ைம��ைற ேகாைவ
மாவ�ட�த�� �த�ட�, அக�ல இ�த�ய அளவ�� 34-வ� இட�
ப�����ளன. அற�வ�ய� பாட�ப�ரி� அக�ல இ�த�ய அளவ��
52-வ� இட�, வணிகவ�ய� பாட� அக�ல இ�த�ய அளவ�� 81-
வ� இட� ப�����ளன.”
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India Today Ranking 

BCA - 23

Catering 
Science - 34
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India Today Ranking 

Arts - 83

Science - 52

6



India Today Ranking 

Social Work - 29

City Wise
Science - 2   Place  nd 
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Alumni Corner

Hari Nishanth C from MIB (2019-2021 Batch)

scored 60 Runs in 36 Balls in the TNPL Match 5 at

Tirunelveli. (Photo Source: TNPL)
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SRCAS
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CONVENOR

Dr .D .Sampath  Kumar

Technical

Dr .P .Manikandaprabhu

COORDINATORS

Re-Accredited with 'A+' Grade by NAAC
Ranked 84    in NIRF 2021
Coimbatore - 641 006, India.
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Media

Dr .T .Sathiyaseelan

SRCAS/IQAC/Pulse/2022-2

Picture  Courtesy: Dr.B.L.Shivakumar


