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    நம் கல்���ல்,  மாணவர்க�க்கான ஊக்��ப்� �கழ்ச்�, கல்��
கைலயரங்�ல் இன்� (04.08.2022) நைடெபற்ற�. �கழ்ச்�க்� எஸ்.என்.ஆர்.
சன்ஸ் அறக்கட்டைள இைண �ர்வாக அறங்காவலர் ��. ஆர். �ந்தர்
தைலைம வ�த்தார். 
    நம் கல்�� �தல்வர் மற்�ம் ெசயலர் �ைனவர் �.எல்.�வக்�மார்
வரேவற்றார். பார�யார் பல்கைலக்கழக அண்ணா ஐ.ஏ.எஸ். அகாட�
இயக்�நர் �ைனவர் எம்.பத்மநாபன் �றப்� அைழப்பாளராகக் கலந்�
ெகாண்� ேப�னார்.
   ெதாடர்ந்� தக்�ன் பாரத் ஏ�யா கமாண்டர் ெலப்�னன்ட் ெஜனரல்
��.ஏ.அ�ண் �றப்� ��ந்�னராகக் கலந்� ெகாண்�, ‘�டர்�ப் அண்�
ஓனர்�ப்’ என்ற தைலப்�ல் ேப�யதாவ�: தைலைமப்பண்� என்ப�
ெவற்�யாளர்க�ன் �றந்த பண்�க�ல் ஒன்�. நமக்கான பாைத�ல்
பய�த்தல், மற்றவர்கைள வ� நடத்�தல், ேநர்ைமயாக இ�ந்தல்,
�ண்ண��, ��ய பாைதைய உ�வாக்�தல், இலக்ைக �ர்மா�த்தல்,
மற்றவர்கைள ம�யாைதயாக நடத்�தல், ம�ழ்ச்�ைய ப�ர்ந்�
ெகாள்�தல் ேபான்றைவ இ�ல் அடங்�ம். 
    ெப�ய ெவற்�ைய அைடவதற்� ம�தவளம் �க�ம் அவ�யம்.
நாட்ைடப் பா�காக்�ம் இரா�வத்�ல் ஏராளமான ஆ�தங்க�ம்,
தளவாடங்க�ம் இ�க்கலாம். ஆனால் அைதப் பயன்ப�த்த ரா�வ
�ரர்கள் அவ�யம். கல்�� இ�க்�ற� என்றால், அ� நல்ல �ைற�ல்
ெசயல்பட மாணவர்கள் அவ�யம். கற்�த்த�ல், பாடம் ��த்� �வா�க்க2
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தைலைமப்பண்� என்ப� ெவற்�யாளர்க�ன்
�றந்த பண்�

- ெலப்�னன்ட் ெஜனரல் ஏ. அ�ண் ேபச்� 
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ெசயல்பட மாணவர்கள் அவ�யம். கற்�த்த�ல், பாடம் ��த்� �வா�க்க
வாய்ப்� அ�க்க ேவண்�ம். அப்ேபா�தான் கற்றல் ெவற்� ெப�ம்.
ஆ��யர்கள் ெசயல்�ைற கல்�ைய மாணவர்க�க்� கற்�த்தால்,
அவர்கள் ப�ப்�ல் ஆர்வம் காட்�வார்கள். 
        என்னால் எ��ம் ��யா� என்� �ைனக்கேவ �டா�. ஒ� ைக, கால்
இல்லாதவர்கள் �ட, சாதைன ��ந்� ெகாண்��க்�ன்றனர். எந்த
ெசயைல எ�த்�க் ெகாண்டா�ம் அ�ல் 100 சத�தம் உைழப்ைபப்
பயன்ப�த்த ேவண்�ம். இன்ைறய மாணவர்கள் இைணயதளம் �லம்
ேதைவயான தகவல்கைளத் �ரட்�க் ெகாள்ள ���ம். ஆனால்
ஆ��யர்க�ன் அ�பவத்ைத அவர்களால் ெபற ��யா�. ஆ��யர்கள்
�லமாக ெப�ம் கற்றேல �றந்த அ�ைவ உ�வாக்�ம். ஆ��யர்கள்
ெதாடர்ந்� கற்�க் ெகாண்ேட இ�க்க ேவண்�ம். 
      அவர்கள் மாணவர்களாக இ�ந்த ேபா� ப�த்தைத, இப்ேபா� ப�க்�ம்
மாணவர்க�டம் ெபா�த்� பார்க்கக் �டா�. மாணவர்கள் என்ன
ப�க்�றார்கேளா அைத ��ைமயாகக் கற்�த் ெத�ய ேவண்�ம்.
கல்��கைளப் ெபா�த்தவைர ேரங்க் ெப�வ� �க்�யமல்ல.
மாணவர்கைள �றந்த ��மக்களாக உ�வாக்�வ�தான் �க்�யம்.
இவ்வா� அவர் ��னார். 
          �றப்பாக ப�ல�த்த மாணவர்க�க்� ெமடல் வழங்� ெகௗர�த்தார்.
இந்�கழ்�ல் ேபரா��யர்கள், மாணவ, மாண�கள் �ரளாகக் கலந்�
ெகாண்டனர். ���ல் ஆங்�லத் �ைறத்தைலவர் �ைனவர்
ஆர்.க�ணாம்�ைக நன்� ��னார்.

4

Events @ SRCAS

SRCAS Pulse 4    August 2022  th



5

Student Achievements

SRCAS Pulse

      நம் கல்���ல் மாணவர்க�க்கான ஊக்��ப்� �கழ்ச்�, கல்��
கைலயரங்�ல் இன்� (04.08.2022) நைடெபற்ற�. இந்�கழ்ச்��ல் ேத�ய
ஒ�ைமப்பாட்� �கா�ல் கலந்� ெகாண்ட நாட்� நலப்ப�த்�ட்ட
மாண� ��தா�க்�, ேகடயம் வழங்�ய ெலப்�னன்ட் ெஜனரல் ஏ. அ�ண்.
அ��ல் எஸ்.என்.ஆர். சன்ஸ் அறக்கட்டைள இைண �ர்வாக அறங்காவலர்
��. ஆர்.�ந்தர், � ராம��ஷ்ணா கைல மற்�ம் அ��யல் கல்��
�தல்வர் மற்�ம் ெசயலர் �ைனவர் �.எல்.�வக்�மார், பார�யார்
பல்கைலக்கழக அண்ணா ஐஏஎஸ் அகாட� இயக்�நர் �ைனவர்
எம்.பத்மநாபன், நாட்� நலப்ப�த்�ட்ட அ�வலர் �ைனவர்
எஸ்.�ரக�ஸ்வரன் ஆ�ேயார். 

ேத�ய ஒ�ைமப்பாட்� �கா�ல் கலந்� ெகாண்ட
நாட்� நலப்ப�த்�ட்ட மாணவ, மாண�க�க்�

ெலப்�னன்ட் ெஜனரல் ஏ. அ�ண் பாராட்� 
 

4    August 2022  th



6

Student Zone

SRCAS Pulse 4    August 2022  th

வண்ணத்��ைக 



7

Events @ SRCAS

SRCAS Pulse

B.Com BPS - Roleplay Activity
The department of B.Com BPS organized a Roleplay program on 2    August

2022 on our premises. Dr. Sasikala, Asst. Prof, Dept. of B.Com BPS presided

over the session. The topic of the session is Industrial goods & consumer

goods in retail management. Over 22 students actively took part in the

program and found it useful.

nd

4    August 2022  th



"Fostering Unconference" an event organized by the Department of

Computer Science with Cognitive Systems as a Student participatory

Learning Activity on 03  August 2022. Students have presented and

discussed two different topics viz Wipro’s Other Billion Dollar Business Bet

and Open-Source Software.
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B.Sc CS-CS - Fostering Unconference
3   August 2022

4    August 2022  th
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