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அவசர உதவ���அவசர உதவ���  
'100’, '101’ ம��ம�ல '104-��’ அைழ�கலா�'100’, '101’ ம��ம�ல '104-��’ அைழ�கலா�

    ந��ைடய அவசர� ேதைவ�� காவ��ைறைய‘100’, �யைண���ந��ைடய அவசர� ேதைவ�� காவ��ைறைய‘100’, �யைண���

�ைறைய ‘101’ எ�ற எ�களி� அைழ�பைத� ேபா�,�ைறைய ‘101’ எ�ற எ�களி� அைழ�பைத� ேபா�,    அவசர ம���வஅவசர ம���வ

உதவ��� எ� ‘104’ ஐ அைழ�கலா�. 100-�, 101-� நம�� பரி�சயமானைத�உதவ��� எ� ‘104’ ஐ அைழ�கலா�. 100-�, 101-� நம�� பரி�சயமானைத�

ேபா�, ஏேனா எ� 104 பரி�சய�படவ��ைல. சரி 104 எ�ற இலவச அைழ��ேபா�, ஏேனா எ� 104 பரி�சய�படவ��ைல. சரி 104 எ�ற இலவச அைழ��

எ�ணி� எ�ென�ன ந�ைமகைள நா� ெபற ���� எ�பைத�எ�ணி� எ�ென�ன ந�ைமகைள நா� ெபற ���� எ�பைத�

காணலா�.காணலா�.  

      ெபா�ம�க� ம���வ உதவ� �ற��த ஆேலாசைனகைள இலவசமாக�ெபா�ம�க� ம���வ உதவ� �ற��த ஆேலாசைனகைள இலவசமாக�

ெப�� வைகய��, கட�த தமிழக அரசா� 2013-� ஆ��ெப�� வைகய��, கட�த தமிழக அரசா� 2013-� ஆ��

அற��க�ப��த�ப�ட�. 108 ஆ��ல�� ேசைவைய அளி���அற��க�ப��த�ப�ட�. 108 ஆ��ல�� ேசைவைய அளி���

ந��வன�க�ட� இைண�� இ�த��ட� ெசய�ப��த�ப�� வ�க�ற�. 104ந��வன�க�ட� இைண�� இ�த��ட� ெசய�ப��த�ப�� வ�க�ற�. 104

எ�ைண� ெதாட��� ெகா�டா� ெச�ைனய�� உ�ள தைலைம�எ�ைண� ெதாட��� ெகா�டா� ெச�ைனய�� உ�ள தைலைம�

க���பா�� அைற�ட� இைண�க�ப��, அ���ள ம���வ�க� ம���க���பா�� அைற�ட� இைண�க�ப��, அ���ள ம���வ�க� ம���

ம���வ� பணியாள�க� �லமாக ெபா�ம�க��� உரியம���வ� பணியாள�க� �லமாக ெபா�ம�க��� உரிய

ஆேலாசைனக� வழ�க�ப��.ஆேலாசைனக� வழ�க�ப��.  

    மிக அவசர� எ�றா�, 108 எ��ட� இைண�க�ப��, ஆ��ல��மிக அவசர� எ�றா�, 108 எ��ட� இைண�க�ப��, ஆ��ல��

ேசைவ�� ஏ�ப��. உட� நல� ம��மி�ற� மனநல��� ச�ற�தேசைவ�� ஏ�ப��. உட� நல� ம��மி�ற� மனநல��� ச�ற�த

ஆேலாசைனகைள ெபா�ம�க� இ�த எ�ணி� ெபறலா�. எ�ெத�தஆேலாசைனகைள ெபா�ம�க� இ�த எ�ணி� ெபறலா�. எ�ெத�த

ேநா�க��� எ�ெத�த ம���வமைனய�� ச�க��ைச� ெபற ����ேநா�க��� எ�ெத�த ம���வமைனய�� ச�க��ைச� ெபற ����

எ�பைத�� இ�த எ�ணி� அற�யலா�.எ�பைத�� இ�த எ�ணி� அற�யலா�.  

            ம���வ� ேசைவ�� பலவ�தமான ம���வ உபகரண�க� இ��தா��,ம���வ� ேசைவ�� பலவ�தமான ம���வ உபகரண�க� இ��தா��,

எ�ேபா�ேம அ�த�யாவச�ய� ேதைவயாக இ��ப�, ர�த�. ெபா�வாகஎ�ேபா�ேம அ�த�யாவச�ய� ேதைவயாக இ��ப�, ர�த�. ெபா�வாக

அ�ைவ ச�க��ைச எ�றாேல, ேநாயாளி�� அவர�அ�ைவ ச�க��ைச எ�றாேல, ேநாயாளி�� அவர�    வைகய�� ர�த�வைகய�� ர�த�

ேதைவ�ப��. ம���வமைனய�� உ�ள ர�த வ�க�க�, த�னா�வ�ேதைவ�ப��. ம���வமைனய�� உ�ள ர�த வ�க�க�, த�னா�வ�

��த�� ெகாைடயாள�க�, க��ரிகளி� உ�ள நா�� நல�பணி�த��ட�,��த�� ெகாைடயாள�க�, க��ரிகளி� உ�ள நா�� நல�பணி�த��ட�,

ேதச�ய மாணவ� பைட ேபா�ற அைம��க�� ர�ததான� ெகா��க��றன.ேதச�ய மாணவ� பைட ேபா�ற அைம��க�� ர�ததான� ெகா��க��றன.

            இ��ப��� ர�ததான�த��கான ேதைவ �ைற�தபா��ைல. காரண�இ��ப��� ர�ததான�த��கான ேதைவ �ைற�தபா��ைல. காரண�

ேநாயாளிகளி� ர�தவைகேய, தானமாக� க�ைட�க ேவ��� அ�ல�ேநாயாளிகளி� ர�தவைகேய, தானமாக� க�ைட�க ேவ��� அ�ல�          
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ேநாயாளிகளி� ர�த வைக�ட� ெபா���� மா�� வைக ர�த� க�ைட�கேநாயாளிகளி� ர�த வைக�ட� ெபா���� மா�� வைக ர�த� க�ைட�க

ேவ���. ர�ததான� ேகாரி வா��-அ�, �க��களி� நா�ேதா��ேவ���. ர�ததான� ேகாரி வா��-அ�, �க��களி� நா�ேதா��

ஏராளமான ���தகவ�க� உலா வ�வைத� காண ����.ஏராளமான ���தகவ�க� உலா வ�வைத� காண ����.  

  நக��ற�களி� உ�ளவ�க��� எளிதாக ர�த� க�ைட��வ���நக��ற�களி� உ�ளவ�க��� எளிதாக ர�த� க�ைட��வ���

��ந�ைலய��, க�ராம��ற� ப�த�களி� ேநாயாளிக� ர�த� ேதைவ�காக��ந�ைலய��, க�ராம��ற� ப�த�களி� ேநாயாளிக� ர�த� ேதைவ�காக

நக��ற ம���வமைனகைள ேநா�க� மா�ற ேவ��ய ��ந�ைல பலநக��ற ம���வமைனகைள ேநா�க� மா�ற ேவ��ய ��ந�ைல பல

ேநர�களி� ஏ�ப�க�ற�. இ�தைகய �ழ�� 104-ஐ அைழ�� தகவ�ேநர�களி� ஏ�ப�க�ற�. இ�தைகய �ழ�� 104-ஐ அைழ�� தகவ�

ெதரிவ��தா�, அ�க�� உ�ள ம���வமைனகளிேலா அ�ல� ர�தெதரிவ��தா�, அ�க�� உ�ள ம���வமைனகளிேலா அ�ல� ர�த

வ�க�களிேலா, தனியா� ம���வமைனகளிேலா ர�த� ெப�வத��வ�க�களிேலா, தனியா� ம���வமைனகளிேலா ர�த� ெப�வத��

வழிவைக ெச�ய�ப�க�ற�.வழிவைக ெச�ய�ப�க�ற�.

    இ��ப��� ர�த� ேதைவ��, இ�த எ�ணி� ம��ேம தகவ�இ��ப��� ர�த� ேதைவ��, இ�த எ�ணி� ம��ேம தகவ�

ெதரிவ���வ���, கா�த���காம�, ��த�� ெகாைடயாள�களி� எ�கைள�ெதரிவ���வ���, கா�த���காம�, ��த�� ெகாைடயாள�களி� எ�கைள�

ெப�� உதவ� ேகா�வ� ச�ற�த�. ஏெனனி� ர�த� ெப�வத�காக அ�ைவெப�� உதவ� ேகா�வ� ச�ற�த�. ஏெனனி� ர�த� ெப�வத�காக அ�ைவ

ச�க��ைசைய� த�ளி� ேபா�வ�, ேநாயாளி�� பாத��ைப அத�கரி���.ச�க��ைசைய� த�ளி� ேபா�வ�, ேநாயாளி�� பாத��ைப அத�கரி���.

இ�� மாவ�ட� வாரியாக ர�ததான வாட�-அ� ���க�இ�� மாவ�ட� வாரியாக ர�ததான வாட�-அ� ���க�

ெசய�ப�க��றன. அவ�ற�� இைண��� ெகா�வ�, நம��ெசய�ப�க��றன. அவ�ற�� இைண��� ெகா�வ�, நம��

ம��ம�லாம� ந�ைம� சா��தவ�க��� அவசர� ேதைவக����ம��ம�லாம� ந�ைம� சா��தவ�க��� அவசர� ேதைவக����

பய�ப��. ஓ� உய�� கா�பா�ற�படலா�.பய�ப��. ஓ� உய�� கா�பா�ற�படலா�.  
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- �ைனவ� த.ச�த�ய�ல�, 
உதவ�� ேபராச�ரிய�, 

தமி���ைற. 
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Student Zone

Yokesh Kumar R
(21209120) - II MBA
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  வ�ண��ரிைகவ�ண��ரிைக  
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Student Zone

Swetha D
(21107060) - II B.Sc IT
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Staff Achievement
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Congratulations Dr.I.Parvin Banu, Asso.Prof &
Head, Department of International Business
received appriciation from AICTE ATAL Academy.

20    July 2022  th
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Re-Accredited with 'A+' Grade by NAAC
Ranked 90    in NIRF 2022
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