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Student Achievements

Company Secretary EntranceCompany Secretary Entrance
Executive TestExecutive Test    - July 2022- July 2022



            ேதச�ய அளவ�லான ��பா�க� ��த� ேபா��ய��, ந� க��ரி மாணவ�ேதச�ய அளவ�லான ��பா�க� ��த� ேபா��ய��, ந� க��ரி மாணவ�

ேத.நத�� ெவ�ளி� பத�க� ெவ�றா�. ேத.நத�� ெவ�ளி� பத�க� ெவ�றா�. ப�சா� மாந�ல� ச��கரி� உ�ள ேதச�யப�சா� மாந�ல� ச��கரி� உ�ள ேதச�ய

மாணவ� பைட ப�டா�ய�-2 சா�ப��, ேதச�ய மாணவ� பைட இய��நரக�க���மாணவ� பைட ப�டா�ய�-2 சா�ப��, ேதச�ய மாணவ� பைட இய��நரக�க���

இைடய�லான ேதச�ய அளவ�லான எ�.ச�.ச�. �கா�, ச�ப�த�� ச��கரி�இைடய�லான ேதச�ய அளவ�லான எ�.ச�.ச�. �கா�, ச�ப�த�� ச��கரி�

நைடெப�ற�. இைதெயா�� ேதச�ய மாணவ� பைடய�ன��� இைடய�லானநைடெப�ற�. இைதெயா�� ேதச�ய மாணவ� பைடய�ன��� இைடய�லான

��பா�க� ��த� ேபா�� நட�த�ப�ட�. இ�ேபா��ய�� தமி�நா� ேதச�ய மாணவ���பா�க� ��த� ேபா�� நட�த�ப�ட�. இ�ேபா��ய�� தமி�நா� ேதச�ய மாணவ�

பைட மாணவ�க� 17 ேப� உ�பட ப�ேவ� மாந�ல�களி� உ�ள ேதச�ய மாணவ�பைட மாணவ�க� 17 ேப� உ�பட ப�ேவ� மாந�ல�களி� உ�ள ேதச�ய மாணவ�

பைட (எ�.ச�.ச�.) இய��நரக�கைள� ேச��த �மா� 300 ேப� ப�ேக�றன�.பைட (எ�.ச�.ச�.) இய��நரக�கைள� ேச��த �மா� 300 ேப� ப�ேக�றன�.  

          இத�� தமி�நா� ேதச�ய மாணவ� பைட இய��நரக� சா�ப�� கல�� ெகா�ட,இத�� தமி�நா� ேதச�ய மாணவ� பைட இய��நரக� சா�ப�� கல�� ெகா�ட,

ந� க��ரிய�� 2-� ஆ�� ப�.எ�.ச�. உய�ரி ெதாழி���பவ�ய� �ைற மாணவ�ந� க��ரிய�� 2-� ஆ�� ப�.எ�.ச�. உய�ரி ெதாழி���பவ�ய� �ைற மாணவ�

ேத.நத�� ெவ�ளி� பத�க� ெவ�றா�. ஜூனிய� ஆ�க��கான 50 ��ட� ஓப�ேத.நத�� ெவ�ளி� பத�க� ெவ�றா�. ஜூனிய� ஆ�க��கான 50 ��ட� ஓப�

ைச� �ேரா� ப�ரிவ��, 600/518 ��ளிக� எ��தா�.ைச� �ேரா� ப�ரிவ��, 600/518 ��ளிக� எ��தா�.  

            ெவ�ளி�பத�க� ெவ�ற மாணவ� ேத.நத�� ம��� ேதச�ய மாணவ� பைடெவ�ளி�பத�க� ெவ�ற மாணவ� ேத.நத�� ம��� ேதச�ய மாணவ� பைட

அ�வல� ெல��ன�� ஈ.வ�ேவ� ஆக�ேயாைர, எ�.எ�.ஆ�. ச�� அற�க�டைளஅ�வல� ெல��ன�� ஈ.வ�ேவ� ஆக�ேயாைர, எ�.எ�.ஆ�. ச�� அற�க�டைள

ந��வாக அற�காவல� �.ல��மி நாராயண�வாமி, � ராமக���ணா கைலந��வாக அற�காவல� �.ல��மி நாராயண�வாமி, � ராமக���ணா கைல

ம��� அற�வ�ய� க��ரி �த�வ� ம��� ெசயல� �ைனவ� ப�.எ�.ச�வ��மா�ம��� அற�வ�ய� க��ரி �த�வ� ம��� ெசயல� �ைனவ� ப�.எ�.ச�வ��மா�

ஆக�ேயா� பாரா��ன�.ஆக�ேயா� பாரா��ன�.  
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ந�ைலயாைம ஒ�ேற ந�ைல�த�ந�ைலயாைம ஒ�ேற ந�ைல�த�

மா�ற� ஒ�ேற மாறாத�.மா�ற� ஒ�ேற மாறாத�.

ெபள�ணமி ந�ல��ெபள�ணமி ந�ல��  

ம�நாேள கான��ராக�ற�.ம�நாேள கான��ராக�ற�.

பாைத�� பயண�� இைவேய;பாைத�� பயண�� இைவேய;  

எ�றற��ேதா� எவ�மி�ைல.எ�றற��ேதா� எவ�மி�ைல.

ந�ைலய��லா பயண�த��ந�ைலய��லா பயண�த��  

இ�த ெநா�ைய உண�பவேனஇ�த ெநா�ைய உண�பவேன

ப�ைழ�தவனாக�றா�.ப�ைழ�தவனாக�றா�.

ப��த� மன� இ�ற�ப��த� மன� இ�ற�

மா�த� மன� ெகா��மா�த� மன� ெகா��

ஏ���ெகா��� மனேம ெவ�க�ற�.ஏ���ெகா��� மனேம ெவ�க�ற�.

மா�ற� ந�ைற�த இ��வ�ய��மா�ற� ந�ைற�த இ��வ�ய��

மா�ற�ைத ஏ���ெகா���மா�ற�ைத ஏ���ெகா���

ெவ�ற�� பாைதைய ேநா�க�.ெவ�ற�� பாைதைய ேநா�க�.
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