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IQAC - Faculty Development
Programme - Day 3



கல்��க்� வ�ம் ேபா� மாணவ, மாண�கள் ேநர்த்�யான ஆைடகைள
அ�ந்� வர ேவண்�ம். 
கல்���ல் தங்க�க்� வழங்கப்பட்ட அைடயாள அட்ைடைய எப்ேபா�ம்
அ�ந்��க்க ேவண்�ய� அவ�யம். 
மாணவர்கள் காப்�, ெச�ன், கா�ல் வைளயம் ேபான்றவற்ைறக் கல்��க்�
அ�ந்� வரக்�டா�.  
மாணவர்கள் ஒ�ங்கான �ைற�ல் தைல�� ெவட்� வர ேவண்�ம். 
வ�ப்�க்�ச் ெசல்லாமல் வளாகத்�ற்�ள் �ற்றக்�டா�. 

   நம� கல்�� �தல்வர் மற்�ம் ெசயலர் �ைனவர் �.எல்.�வக்�மார்
அவர்க�ன் அ���த்தல்கள்:
    இன்ைறய மாணவர்கள் எ�ர்கால இந்�யா�ன் �ண்கள். மாணவர்கைள
�றந்தவர்களாக, ஒ�க்க�ைடயவர்களாக மாற்�, �றந்த ��மகன்களாக
உ�வாக்�வ� கல்� ��வனங்க�ன் கடைமயா�ம். அைத நம் கல்��யான�
ெசவ்வேன ெசய்� வ��ற�. ச�கத்�ன் பார்ைவ�ல் ம�ப்��க்க மாணவர்கள்,
அைத ேப� காக்க ேவண்�ய� தங்கள� கடைமயா�ம். 

ஆைட கட்�ப்பா�கள் 
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மாணவர்கள் �ன்பற்ற
ேவண்�ய நைட�ைறகள்
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��த்த ேநரத்�ற்�ள் கல்��க்� வந்�, வ�ப்�க்� ஆ��யர்கள் வ�ம் வைர

அைம� காக்க ேவண்�ம். 

பாடேவைளக்� இைட�ல் ஒ�க்கப்பட்�ள்ள, இைடேவைள�ன் ேபா�

மட்�ேம ேகண்�ன் ெசல்ல ேவண்�ம். 

ெஹல்ெமட் கட்டாயம்

கல்�� வளாகத்�ற்�ள்ேளா, ெவ��ேலா �தலாமாண்� மாணவர்க�டம்
‘ராக்�ங்’�ல் ஈ�படக்�டா�. 
உதாரணமாக, ஒ�வ�டம் ெபயர் என்ன? என்ற ேகட்டால் �ட அ� ராக்�ங். 
‘ராக்�ங்’�ல் ஈ�பட மாட்ேடன் என்�, உ��ெமா�ப் ப�வத்�ல்
ைகெயாப்ப�ட்� ெகா�க்க ேவண்�ம். 

ேபாைதப் ெபா�ட்கள் பயன்ப�த்�வேதா? அைதப் பயன்ப�த்�பவர்க�டம்
ெதாடர்� ெகாள்வேதா? த�ர்க்கப்பட ேவண்�ம். 
ச�க �ேரா�க�ன் சட்ட �ேராத ெசய�க்� �ைண ேபாகக் �டா�. 
மற்றவர்க�ன் ஆதாயத்�க்� உங்க�ைடய எ�ர்காலத்ைதச் �ர�த்�க்
ெகாள்ளக் �டா�. 
ெகாேரானா ெதாற்�ப் பரவைலத் த�ப்பதற்கான அர�ன் வ�காட்�
ெந��ைறகைள அைனவ�ம் கைட��க்க ேவண்�ம்.

ராக்�ங் த�ப்� நடவ�க்ைக 

ேபாைதப் ெபா�ள்

எ�த்� : �ைனவர் த.சத்�ய�லன் / படம்: ��.�.�ர்த்�வாசன்.

இ� சக்கர வாகனங்க�ல் வ�பவர்கள்

கட்டாயம் ‘ெஹல்ெமட்’ அ�ந்� வர ேவண்�ம். 

ஓட்�நர் உ�மம் ெபற்ற �றேக இ�சக்கர

வாகனம் ஓட்ட ேவண்�ம். 

மாணவர்கள் தங்கள் ெஹல்ெமட்�கைள

தாங்கள் ெபா�ப்�ல் பா�காக்க ேவண்�ம்.

ெதாைலந்� ேபானால் கல்�� ெபா�ப்பல்ல. 

சாைல �பத்�க�ல் உ��ழந்தவர்க�ல்

ெப�ம்பாலாேனார் ெஹல்ெமட் அ�யாமல்

ெசன்றவர்கள் என காவல்�ைற

ெத��த்�ள்ள�. 

இ� சக்கர வாகனங்கைள ெஹல்ெமட்

அ�யாமல் ஓட்�வைதத் த�ர்க்க ேவண்�ம். 
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வா�ப்�ல் ேந�த்� ேபச்�ப்
ேபாட்��ல் �தல்ப�� ெவற்�
ெபற்ற மாணவ�க்� பாராட்� 

ேகாயம்�த்�ர் �த்தகத் ���ழா�ல் நடத்தப்பட்ட ேபச்�ப்
ேபாட்��ல் �தல்ப�� ெபற்ற �.எஸ்�. இயற்�யல் �ைற 2-ம்
ஆண்� மாணவ�ம், த�ழ் மன்ற மாணவ�மான ெசல்வன். க.�மல்
அவர்க�க்�, நம� கல்���ன் �தல்வர் மற்�ம் ெசயலர்
�ைனவர் �.எல்.�வக்�மார் பாராட்� ெத��த்தார். அ��ல்
ெமா�த்�ைறத் தைலவர் �ைனவர் த.�ஸ்வநாதன், த�ழ் மன்ற
ஒ�ங்�ைணப்பாளர் �ைனவர் ரா.�ேரம்�மார், இயற்�யல்
�ைறத்தைலவர் �ைனவர் எஸ்.�ங்�ழ�, உடற்கல்� இயக்�நர்
�ைனவர் ேக.வ�ேவ�, ேதர்� கட்�ப்பாட்� அ�வலர் �ைனவர்
�.�ஜய�மார் உள்�ட்ேடார்.



    இந்�யா�ன் தைல�றந்த �ஞ்ஞா�, ெதா�ல்�ட்ப வல்�நர்,  இந்�யா�ன்
11-வ� ��யர� தைலவர், இந்�ய ஏ�கைண நாயகன், இந்�ய �ஞ்ஞான
வளர்ச்��ன் தந்ைத, �றந்த ஆ��யர் மற்�ம் அைனவரா�ம் ம�க்கதக்க
அற்�தமான ேபச்சாளர், வ�ங்கால இைளஞர்க�ன் �ன்மா��யாக
க�தப்ப�பவர் ஏ.�.ேஜ. அப்�ல் கலாம்.
    1931-ம் ஆண்�, அக்ேடாபர் மாதம் 15-ம் நாள் ைஜ�லாப்�ன்-ஆ�யம்மா�க்�ம்
மகனாக இராேமஸ்வரத்�ல் �றந்தார். அப்�ல் கலாம் அவர்கள்
இராேமஸ்வரத்��ள்ள ெதாடக்கப்பள்��ல் தன�  பள்�ப்ப�ப்ைப
ெதாடங்�னார். ஆனால் இவ�ைடய ��ம்பம் ஏழ்ைம�ல் இ�ந்ததால், இளம்
வய�ேல இவர் தன்�ைடய ��ம்பத்�ற்காக ேவைலக்�ச் ெசன்றார். பள்�
ேநரம் ேபாக மற்ற ேநரங்க�ல் இவர் ெசய்�த்தாள்கள் �ற்பைன ெசய்தார்.
இவ�ைடய பள்�ப்ப�வத்�ல் இவர் ஒ� சராச� மாணவனாகேவ வளர்ந்தார்.
   தன்�ைடய பள்�ப்ப�ப்ைப ��த்த �ற�, ��ச்���ள்ள ெச�ன்ட் ேஜாசப்
கல்���ல் �.எஸ்�. இயற்�யல் ப�ன்றார். 1954-ம் ஆண்�, இயற்�ய�ல்
இள�ைல பட்டம் ெபற்றார். 1955-ம் ஆண்� �ண்ெவ� ெபா��யல் ப�ப்ைப
ெசன்ைன��ள்ள எம்.ஐ.�.-�ல் ப�த்�, ���ைல பட்ட�ம் ெபற்றார். 
   1960-ம் ஆண்� வா�ர்� அ���த்� அைமத்தல் ���ல், �ஞ்ஞா�யாக
தன்�ைடய ஆராய்ச்� வாழ்க்ைகையத் ெதாடங்�ய அப்�ல் கலாம், ஒ� ��ய
ெஹ�காப்டைர இந்�ய ரா�வத்�ற்காக வ�வைமத்� ெகா�த்தார். �ன்னர்,
இந்�ய �ண்ெவ� ஆராய்ச்� �டத்�ல் தன� ஆராய்ச்�ப் ப�கைளத்
ெதாடர்ந்த அவர், �ைணக்ேகாள் ஏ�கைணக் ���ல் ெசயற்ைகக்ேகாள்
ஏ�த�ல் �க்�ய பங்காற்�னார். 
            . 
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கலா�க்� �ைனவஞ்ச�
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  1980-ம் ஆண்� SLV-III ராக்ெகட்ைடப் பயன்ப�த்� ேரா��-I என்ற
�ைணக்ேகாைள ெவற்�கரமாக �ண்�ல் ஏவச்ெசய்தார். இ� அவ�க்�
மட்�மல்லாமல், இந்�யா�ற்ேக ஒ� சாதைனயாக அைமந்த�. இத்தைகய
�யக்கதக்க ெசயைலப் பாராட்� மத்�ய அர� இவ�க்� 1981-ம் ஆண்�
இந்�யா�ன் �கப் ெப�ய ��தான “பத்ம �ஷன்” ��� வழங்�
ெகௗர�த்த�.  1963-ம் ஆண்� �தல் 1983-ம் ஆண்� வைர, இந்�ய �ண்ெவ�
ஆராய்ச்� �டத்�ல் பல ப�கைள �றப்பாக ெசய்த இவர், 1999 ஆம் ஆண்�
“ெபாக்ரான் அ� ஆ�த ேசாதைன�ல்” �க்�ய பங்காற்��ள்ளார். 
     இந்�யாைவ அ� ஆ�த வல்லரசாக மாற்�ய ஏ.�.ேஜ. அப்�ல் கலாம், ஐந்�
ஏ�கைண �ட்டங்க�ல் ப���ந்�ள்ளார். அவர், அைனவரா�ம் இந்�ய
ரா�வ ராக்ெகட் பைடப்�ன் �தாவாக ேபாற்றப்ப��றார்.     
  2002-ம் ஆண்� நடந்த ��யர�த் தைலவர் ேதர்த�ல் ெவற்� ெபற்�,
இந்�யா�ன் 11-வ� ��யர� தைலவராக 2002 �ைல 25-ம் நாள்
பத�ேயற்றார். 
     ��யர� தைலவராவதற்� �ன், இந்�யா�ன் �கப்ெப�ய ��தான “பாரத
ரத்னா ���” மத்�ய அர� இவ�க்� வழங்� ெகௗர�த்த�. ேம�ம், “பாரத
ரத்னா” ��� ெபற்ற �ன்றாவ� ��யர� தைலவர் என்ற ெப�ைமையப்
ெபற்றார். 2007-ம் ஆண்� வைர ��யர�த் தைலவராக இ�ந்த இவர் “மக்க�ன்
ஜனா�ப�” என்� அைனவரா�ம் அன்ேபா� அைழக்கப்பட்டார். ��யர�த்
தைலவராக ப�யாற்�ய காலத்�ல் மாணவர்கள் மத்��ல் �ழங்�னார்.
மாணவர்க�க்� �ன்மா��யாக �ளங்�னார். 
    2007-ம் ஆண்� ��யர�த் ேதர்த�ல் �ண்�ம் ேபாட்��ட �ைனத்த கலாம்,
�ற� பல காரணங்களால் அந்த ேதர்த�ல் ேபாட்��ட ேபாவ�ல்ைல என
��� ெசய்� �ல�னார்.
    ��யர�த் தைலவர் பத� காலம் ��ந்�ம் மாணவர்கள் மத்��ல் உைரயா�
ெப�ய தாக்கத்ைத ஏற்ப�த்�ய அப்�ல் கலாம் அவர்கள், 2015 �ைல 27-ம் நாள்
�ல்லாங்�ல் உள்ள ஐ.ஐ.எம். கல்�� �ழா ேமைட�ல் ேப�க்
ெகாண்��ந்தேபாேத மயங்� ��ந்� உ��ழந்தார். நாேட கண்�ர் அஞ்ச�
ெச�த்�ய�. இந்நா�ல் அவர� �ைனவைலகைளப் அஞ்ச� ெச�த்�ேவாம்.  

நம� �றப்� சம்பவமாக இ�க்கலாம். ஆனால்,
இறப்� ச�த்�ரமாக இ�க்க ேவண்�ம்.

�ைனவ� த.ச�த�ய�ல�, 
உதவ�� ேபராச�ரிய�, தமி���ைற. 
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B.Com A&F - Career Guidance Talk
     A Seminar on Career guidance talk was delivered Mr.Srinivasan, Lead
Trainer, CPBFI, Tamilnadu on 25  July 2022. Students learned about the
Industry wants and Students have? Self-managing, Communication Skills,
Industry Understanding and Practical knowledge.

th
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BCA - Seminar - 26    July 2022th
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B.Com BPS & RM - 
Student Development Program 

     Online SDP was organized on 27   July 2022. The session was proceeded by
Mr.Jai Ganesh, Senior Manager, TCS, Chennai on the topic HR Perspective on
Students. 60 Students attended the session.

thth
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B.Com CMA & EDC - Student
Entrepreneurship Promotional Program 

   Student Entrepreneurship Promotional Program was organized on 27   July
2022. The session was proceeded by Dr. D. Santhanakrishnan, Innovation
Ambassador & IEDC Coordinator, Associate Professor & Head B.Com CS, Sri
Ramakrishna CAS  on the topic "How to Plan for Startup and Legal Ethical
Steps". 55 Students have attended the session and benefited by the session.

th
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Physics -  Taken a pledge of Oath
given by Dr.A.P.J. Abdul Kalam on

his 7   Death Anniversaryth
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Events @ SRCAS

SRCAS Pulse 27    July 2022  th

NSS - Remembering the Missile Man
of India (27.07.2022)
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ROOM 

SRCAS

15SRCAS Pulse 27    July 2022  th



Info Corner
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