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 ேகாயம்�த்�ர் ��ப் ேத�ய மாணவர் பைட (என்.�.�.)
மாணவர்க�க்கான கலந்�ைரயாடல் �கழ்ச்� நம் கல்��
கைலயரங்�ல் (02.08.2022) இன்� நைடெபற்ற�. 
  �கழ்ச்�க்� எஸ்.என்.ஆர். சன்ஸ் அறக்கட்டைள இைண �ர்வாக
அறங்காவலர் ��. ஆர். �ந்தர் தைலைம வ�த்தார். � ராம��ஷ்ணா
கைல மற்�ம் அ��யல் கல்�� �தல்வர் மற்�ம் ெசயலர் �ைனவர்
�.எல்.�வக்�மார் வரேவற்�ப் ேப�னார். 
    த�ழ்நா�, ��ச்ேச� மற்�ம் அந்தமான், �க்ேகாபார் ��க�ன் ேத�ய
மாணவர் பைட இயக்�நரக �ைண இயக்�நர் ெஜனரல் கமாண்டர் ��.
அ�ல்�மார் ரஸ்ேடா� �றப்� ��ந்�னராகக் கலந்� ெகாண்� ேப�னார்.
அப்ேபா� அவர் ��யதாவ�: ேத�ய மாணவர் பைட மாணவர்கள்
�ரளாகப் பங்ேகற்�ள்ள இந்�கழ்ச்��ல் கலந்� ெகாண்ட� ��ந்த
ம�ழ்ச்�ய�க்�ற�. ேகாைவ�ல் ��� காலம் ப�யாற்�ய
ப�ைமயான நாட்கள் இப்ேபா� �ைன�ல் வந்� ெசல்�ற�. 
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நம் கல்���ல் ேத�ய மாணவர்
பைட மாணவர்க�க்கான
கலந்�ைரயாடல் �கழ்ச்�
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  �த்தகங்கள் வா�ப்ப� எனக்� �க�ம் ��க்�ம். நல்ல �த்தகங்கள்

வா�ப்ப� நல்ல அ�பவங்கைளப் ெபற்�த்த�ம். வா�ப்ைப �ங்கள்

ேந�க்கக் கற்�க் ெகாள்ள ேவண்�ம். ச�பத்�ல் நான் வா�த்த

சாைல�ல்லா பயணம் என்ற ஆங்�ல ��ன், �தல் வ� வாழ்க்ைக

�க�ம் க�னமான� என ெதாடங்�ய�. ஆம். உண்ைமதான். வாழ்�ல்

அைனத்�ம் க�னம் தான். அைத எ�ைமயாக அைமத்�க் ெகாள்வ� நம்

ைக�ல் தான் உள்ள�. தைடகைளத் தாண்�தான் ெவல்ல ேவண்��ள்ள�.

இப்ெபா�� ஆங்�ல ஃபார்�லா ஒன்� �ைன�க்� வ��ற�. அ�

��ப்�ணர்�டன் ெசயல்ப�தல், சம�ைலையக் ைகயா�தல், எைத�ம்

ைத�யமாக எ�ர்ெகாள்�தல், ஒ�க்கத்ைதக் கைட��த்தல் �க�ம்

அவ�யம். இைவ எல்லாவற்�ற்�ம் ேமலாக �ந்�ப்ப� அவ�யம். எைத�ம்

�ந்�த்� ெசயல்ப�த்�னால், க�னமான வாழ்க்ைகைய எ�ைமயானதாக

மாற்ற ���ம். இவ்வா� அவர் ��னார். 

     அைதத் ெதாடர்ந்� கலந்�ைரயாடல் �கழ்ச்��ல் மாணவர்க�ன்

ேகள்�க�க்� கமாண்டர்  ��. அ�ல்�மார் ரஸ்ேடா� ப�ல�த்தார்.

அ�ல இந்�ய �ப்பாக்� ��தல் ேபாட்��ல் ெவள்�ப்பதக்கம் ெவன்ற,

� ராம��ஷ்ணா கைல மற்�ம் அ��யல் கல்���ன் 6 த�ழ்நா�

ெம�க்கல் கம்ெப� ேத�ய மாணவர் பைட மாணவர் �.ந�ஷ் அவர்கள்

ேகடயம் வழங்� ெகௗர�க்கப்பட்டார். �ன்னர் ேத�ய மாணவர் பைட

அ�வலர்க�க்� பாராட்�ச் சான்�தழ்கள் வழங்கப்பட்டன. 

     இந்�கழ்ச்��ல் ேகாைவ ��ப் கமாண்டர் கர்னல் எல்.�.எஸ். நா��,

ேகாயம்�த்�ர் ��ப் ேத�ய மாணவர் பைட மாணவ, மாண�கள் கலந்�

ெகாண்டனர். ���ல் ேத�ய மாணவர் பைட அ�வலர் ெலப்�னன்ட்

ஈ.�ேவக் நன்� ��னார். 
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ECS - Best Performer 
S. Senthil kumar of III B.Sc ECS has
participated in Thgoa Owners Cricket Match
and Won Best All Rounder Performer of the
Match.

B.Com IT - Karate Championship Winner
PT Praneeth of III BCom IT has participated in All India Karate Championship 2022
held at Bilaspur and Won Gold and Bronze Medals.
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B.Com-A&F - Outreach Activity 
1   August 2022  st

       The Students of II BCom-A&F ‘A’ & ‘B’ visited lotus temple, they were instilled the
need for meditation and yoga around 120 students were benefited out of this
programme. Students felt very Relaxed, Energetic & Positive vibes after visited the
meditation hall. Ambience was so Good & Hygiene. The Students felt happy & came to
know various religious, values & their believes.

2    August 2022  nd
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B.Com(CA) - Workshop 
1   August 2022  st

     Snippets of Workshop on Induction on SPSS tools hosted by the Department of B.Com
CA on 1   August 2022 in the Computer Lab, SRCAS. The guest of the day introduced the
students on the basics of reasearch tools and its significance in while doing a research
study. Hands of training was given on usage of SPSS software where students learned
how to use mutiple statistical tools that are useful for their future projects. 65 students
from final year B.Com CA took part in the workshop and benefitted thoroughly.

2    August 2022  nd
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