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    நம் கல்���ல் 2022-2023-ம் கல்�யாண்�ல் ேசர்ந்�ள்ள
�தலாமாண்� இள�ைல அ��யல் பாடப்���
மாணவர்க�க்கான வரேவற்� �ழா, கல்�� கைலயரங்�ல்
இன்� (03.08.2022) நைடெபற்ற�.
  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 வரேவற்றார்.
       ேகாைவ மாநகர காவல் ெதற்� ேகாட்ட �ைண ஆைணயர்
��. என். �லம்பரசன் �றப்� ��ந்�னராகக் கலந்�
ெகாண்� ேப�யதாவ�: மாணவர்க�க்� பல்ேவ� கன�கள்
இ�க்கலாம். ��ம்�ய ப�ப்�ல் இடம் �ைடக்காமல்
ேபானால் �ைடத்த ப�ப்ைப மனதாரப் ப�க்க ேவண்�ம்.
�ரக்� அைடயக்�டா�. மாணவர்க�க்� கல்�� ப�வம்
�க�ம் �க்�யமான�. கல்���ல் உள்ள வச�கைளப்2
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�க�ம் �க்�யமான�. கல்���ல் உள்ள வச�கைளப்
பயன்ப�த்�க் ெகாள்ள ேவண்�ம். 
  ��ப்பாக �லகங்கைள ��ைமயாகப் பயன்ப�த்�க்
ெகாள்ள ேவண்�ம். சாதைனயாளர்கைளப் பட்�ய�ட்டால்
அவர்கள் வா�ப்�ல் ஆழ்ந்த ஈ�பா� ெகாண்டவர்களாக
இ�ப்பார்கள். �த்தகங்கள் வா�ப்பதால் �ைறய கற்�க்
ெகாள்ள ���ம். அ�� பரவலா�ம். ெவற்� நமதா�ம்.
இவ்வா� அவர் ��னார். 
   டாட்டா கன்சல்டன்� �.�.எஸ். அயான் ��வன கல்�
ஆேலாசகர் டாக்டர் �பா� மஹாபத்ரா �றப்�
அைழப்பாளராகக் கலந்� ெகாண்� ேப�ம்ேபா�, “எந்த
ப�ப்ைப ப�த்தா�ம், வாய்ப்�கள் �க�ம் அ�கம். வங்�,
��, �ல்லைற வ�கம் என பல்ேவ� ெதா�ல்�ைறக�ல்
வாய்ப்�கள் உள்ளன. �ய ெதா�ல் ெதாடங்�க் �ட
�ன்ேனறலாம். ந�ன ெதா�ல்�ட்பங்க�ம்
ைகக்ெகா�க்�ம். 
    உதாரணமாக ெப�ந்ெதாற்� காலங்க�ல் நாெமல்லாம்
��ட்டல் பண ப�வர்த்தைன பயன்பா� அ�க�த்த�.
நாெமல்லாம் இைணய உலகத்�ற்�ள் வாழத்
ெதாடங்�ேனாம். எனேவ மாணவர்கள் ப�க்�ம் ப�ப்ைப ஒ�
��ப்�டன் ப�க்க ேவண்�ம். மாத்� ேயா�க்க ேவண்�ம்.
அதற்ேகற்ப தங்க�ைடய ப�ற்�ைய�ம் மாற்�க் ெகாள்ள
ேவண்�ம். இவ்வா� அவர் ��னார். 
  ெதாடர்ந்� �தலாமாண்� மாணவர்க�க்� இலவச
ம�க்க��கள் வழங்கப்பட்டன. �ன்னர்
�ைறத்தைலவர்கைள மாணவர்கள் மற்�ம் ெபற்ேறா�க்�
அ��கம் ெசய்� ைவக்கப்பட்டனர். ���ல் �ைண
�தல்வர் �ைனவர் எஸ்.�னா நன்� ��னார்.
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     பல வ�டங்களாக ச�ரங்க �ைளயாட்�ல் ஆ�க்கம் ெச�த்� நம்
இந்�யாைவ GRAND MASTER 2013 ஆம் ஆண்� நடந்த ேபாட்��ல்  த�ழகத்ைத
ேசர்ந்த �ஸ்வநாதன் ஆனந்ைத ேதாற்க�த்� நம் இந்�யா�ன்  ஆ�க்கத்ைத
���க்� ெகாண்� வந்தார் நார்ேவ நாட்ைடச் ேசர்ந்த "ேமக்னஸ் கார்ல்சன்".
பன்னாட்� ச�ரங்க �ட்டைமப்�ன் உலகத் தரவ�ைச�ல் �த�டம் ��த்த
இவர் �கழ்த்�ய சாதைனகள் ஏராளம். உலக ச�ரங்க மாஸ்டர்க�ல்
�கப்�ரபலமான இவர் ஐந்� �ைற உலகச் ச�ரங்க �ரர் என்ற பட்டத்ைத�ம்,
�ன்��ைற அ�ேவக ச�ரங்க �ரர் என்ற பட்டத்ைத�ம் ஐந்��ைற உலக
��ட் ச�ரங்க �ரராக�ம் வலம் வந்தவர்.!
   இவ்வள� ெப�ய GRAND MASTER, ம�ப��ம் ப�ெனான்றாம் வ�ப்� ப�க்�ம்
நம் த�ழக மாணவனால் ேதாற்க�க்கப்ப�வார் என்� யா�ேம
எ�ர்பார்த்��க்கமாட்ேடாம். அவ்வள� ஏன் "ேமக்னஸ் கார்ல்சன்" �ட அந்த
ேபாட்�க்� �ன்�வைர  �ைனத்��க்கமாட்டார். அ��ம் 2022 �ப்ரவ� 22, 2022
ேம 20 ஆ�ய இ� �னங்க�ல் நைடெபற்ற ேபாட்��ல் இரண்��ைற ேமக்னஸ் 

கார்ல்சைன ெவன்ற �தல் இளம் வய�ெகாண்ட �ரன் என்ற ெப�ைமையப்6
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கார்ல்சைன ெவன்ற �தல் இளம் வய�ெகாண்ட �ரன் என்ற ெப�ைமையப்
ெபற்றான் த�ழகத்ைதச் ேசர்ந்த �ரக்யானந்தா. இவன� இந்த ெவற்� உலக
நா�க�டம்  இந்�யா�ன் ஆ�க்க ெகா� ம�ப��ம் பறக்க காரணமா�ற�.
   ச�ரங்கத்ைத உல�ற்ேக கற்�த்தந்தவர்கள் நாங்கள்தான் என்� கர்வத்ேதா�
மார்தட்�ச் ெசால்வதற்�க் காரணமா��ள்ளான் �ரக்யானந்தா. இ� ஒன்�ம்
அவ்வள� எ�தாகக் கடந்� ெசல்�ம் அள�க்� அவ்வள� எ�தான
கா�ய�ல்ைல என்பைத நாம் ��ந்�ெகாள்ள ேவண்�ம்." ஏென�ல் அத்த�
மகத்தான சாதைனக்�ச் ெசாந்தக்காரன் �ரக்யானந்தா. இவைன நம� மத்�ய,
மா�ல அர�கள் எப்ப� ைகயாள்�ன்றன, எந்த அள�க்� �� உத�கள்,
பாராட்�கள் ெசய்�ள்ளன என்பைத நான் அ�ேயன். எ��ம் இவன்
ெகாண்டாடப் படேவண்�யவன் என்ப�ல் யாெதா� மாற்�க்க�த்�ம் இ�க்க
��யா�.
     SPAIN நாட்ைடச் ேசர்ந்த “��ஸ் ரா�ேரஸ்” என்பவர் (CHESS) ச�ரங்கம் எப்ப�
�ைளயாட ேவண்�ம் என்� “Repetition of Love and the Art of Playing Chess” என்ற
�ைல எ��யேபா� இந்த �ைளயாட்� ஆரம்�த்த இடம் பாரதேதசம் என்பைத
அ�ந்��க்க வாய்ப்�ல்ைல 2019 ஆம் ஆண்� “�ஜராத்�ன் ேலாதல்” ப���ல்
கண்ெட�க்கப்பட்ட ச�ரங்கப்பலைக �ந்�சமெவ� நாக�க காலத்ைத ேசர்ந்�
என்� அ�ஞர்கள் ��ப்��வைத�ம், �ழ��ல் �ைடத்த ச�ரங்க காய்கைளக்
ெகாண்�ம் இந்த �ைளயாட்� �ைறந்தபட்சம் இன்���ந்� 4500
ஆண்�க�க்� �ன்ேப �க்�யமாக நம் த�ழ் மண்�ல் �ைளயாடப்பட்ட�
என்பைத உ�� ெசய்யலாம்.!
   சங்கப்�லவன் �ன்றம்�தனார் எ��ய "வல்�ப்ேபார் வல்லாய்” என்ற
ப�பாடல் வ�கள் ��கைன வல்லாட்டத்�ல் �றந்தவேன என்� �கழ்�ற�.
"வல்�" என்ப� ேபாைர ைமயமாகக்ெகாண்� சங்ககாலத்�ல் �ைளயாடப்பட்ட
ஒ� �ைளயாட்� என்ப� இதன்�லம் உ��யா�ற�. இந்த வல்�
�ைளயாட்�தான் இன்� ச�ரங்கம் என்ற ெபய�ல் உலகம் ��வ�ம்
�ைளயாடப்ப��ற�. இ�ேவ �ழ���ம், �ந்�சமெவ� நாக�க
காலங்க��ம் �ைளயாடப்பட்� இவ்�ைளயாட்�ன் �றப்�டமாக "பாரதேம"
�ன் �ற்�ற�. 
   உலகேம உற்�ேநாக்�ம் �தமாக 44 ஆவ�  உலக ெசஸ் ஒ�ம்�யாட்
ேபாட்��ன் ெதாடக்க �ழா ேநற்� ேந� ைமதானத்�ல் பாரத �ரதமர் நேரந்�ர
ேமா� அவர்களால் ெதாடங்கப்பட்ட�. இந்நன்னா�ல் உலகம் ேபாற்�ம்
இவ்�ைளயாட்ைட உல�ற்� அ��கம் ெசய்த� "பாரதவா�களா�ய" நாம்தான்
என்ப�ல் ெப�ைமெகாள்ேவாம்.!
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Swetha.D
(21107060) - II B.Sc IT

Rahul.R
(21123044) - II B.Com CS
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"Fostering Unconference" an event organized by the Dept. Of Computer
Science with Cognitive Systems as a Student participatory Learning
Activity on 02nd  August 2022. Students have presented and discussed two
different technologies viz. Metaverse and  Data Analysis.

nd

B.Sc CS-CS - Fostering Unconference 
2   August 2022 nd
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It's actually a red panda.
It’s a common misbelief that the
Firefox logo is a fox (I mean… it
is in the name), but it is actually
a red panda!

The Firefox logo isn't a fox
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