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நம்  கல்���ல் சர்வேதச
அள�லான க�த்தரங்கம்

 

     நம் கல்���ன் ���ைல க�தம் மற்�ம் ஆராய்ச்�த் �ைற மற்�ம்
க�� அ��யல் �.எஸ். �ைறகள் சார்�ல், ‘க�தம் மற்�ம் க��
பயன்பாட்�ல் தற்கால ெதா�ல்�ட்ப ேமம்பா�கள்’ என்ற தைலப்�லான
சர்வேதச அள�லான க�த்தரங்கம், கல்�� க�த்தரங்கக் �டத்�ல் இன்�
(ெசப்டம்பர் 2) நைடெபற்ற�. 
  நம் கல்�� �தல்வர் மற்�ம் ெசயலர் �ைனவர் �.எல்.�வக்�மார்
தைலைம வ�த்தார். க�தத் �ைறத்தைலவர் �ைனவர் என்.உமா
வரேவற்றார். ேகப்ெஜ�� ெபா��யல் ��வன ��யர் ேமலாளர்
��.ஆர்.கார்த்�ேகயன் �றப்� ��ந்�னராகக் கலந்� ெகாண்�, ஆய்�க்
கட்�ைரகள் அடங்�ய க�த்தரங்க மலர் ெவ��ட்� உைரயாற்�னார். 
   க�த்தரங்�ல் இந்�யா, அெம�க்கா நா�க�ல் உள்ள பல்ேவ� கல்�
��வனங்கைளச் ேசர்ந்த கல்�யாளர்கள், ம�த்�வர்கள், ஆய்வாளர்கள்,
ேபரா��யர்கள், மாணவர்கள் இைணய வ�யாக�ம், ேந��ம் கலந்�
ெகாண்�, 89 ஆய்�க் கட்�ைரகைளக் க�த்தரங்�ல் சமர்ப்�த்தனர்.
க�த்தரங்�ல் க�� அ��யல் �.எஸ். �ைறத்தைலவர் �ைனவர்
�.��ஷ்ண��யா, �ைனவர் �.க�தா மற்�ம் ேபரா��யர்கள், மாணவ,
மாண�கள் கலந்� ெகாண்டனர். ���ல் க�தத் �ைறப் ேபரா��யர்
எம்.மலர்�� நன்� ��னார். 
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Maths(CA) - App Developer
Raja B(20119010) of III B.Sc Mathematics(CA) has
invented an App called “Civil Builders App” for
calculating construction labour and materials. It consists
of tabs that help civil engineering professionals to create
an estimate for both materials and labour, It is also used
for learners or consumers to calculate the cost of their
construction works.

Using only addition, add eight 8s to get the
number 1,000.

Check with your Answers for Page No. 14



   கால பயண இயந்�ரம் ெசயல்பட தயாரா��ட்ட�. ேதேவந்�ரன்
"இப்ெபா�� 25/12/2017, ம�யம் 12 ம�, அ��யல் கண்காட்� நடந்த இடம், என
அைனத்ைத�ம் ப��ட்டான் ஜான். இைதப் பார்த்த ேதேவந்�ரன்
ேகாபமைடந்தான். ஜா�டம் வாக்�வாதத்�ல் ஈ�பட்டான். வாக்�வாதம்
சண்ைடயாக மா�ய�. இ�வ�ம் மா� மா� சண்ைட�ட்டனர். சண்ைட�ல்
ப��ட்ட ேநரம் ேத� அைனத்�ம் மா�ன. அந்த இடேம நாசமா�ய�
ேதேவந்�ர�ன் தைல�ல் அந்த கவசத்ைத ெபா�த்� ��ம்ப�ம் அவ�ைடய
�ைன�கைள அ�க்க �யன்றான் ஜான். ேதேவந்�ர�ன் �ைன�கள் ெமல்ல
ெமல்ல அ�யத் �வங்�ய�. ேதேவந்�ரன் ெகாண்�வந்த �ப்பாக்�ைய
��ம்ப�ம் தன் கால் சட்ைடப் ைப�ல் ைவத்தான் ச�யாக 60% �ைன�கள்
அ��ம் ேவைள�ல் �����ந்� �ல� ஜா�ன் தைல�ல் கண்ணா�ைய
உைடத்தான். ஜா�ன் �கம் ��வ�ம் இரத்தம் வ�ந்த�. ஆத்�ரமைடந்த
ஜான் ேதேவந்�ரைன எட்� உைதத்தான். அவன் ேநராக காலப்பயண
இயந்�ரத்�ற்�ள் ேபாய் ��ந்தான். அந்த இயந்�ரம் ெசயல்பட �வங்�ய�
90% �ைன�கள் அ�ந்த �ைல�ல் ேதேவந்�ரன் ஆற்றைல கட்�ப்ப�த்�ம்
க��ைய தன் ைகேயா� கலட்�க் ெகாண்� அங்� இ�ந்� மாயமா� காலப்
பயணத்�ல் ஈ�பட்டான். அவன் ெசன்ற �ற� கால பயண இயந்�ரம்
ெசய�ழந்த�. ஜான் ெம�வாக எ�ந்� ஒ� �� அரக்கனாக மா�னான்
�ச்ைச உள்ேள இ�த்� "ேதவா......!!" என்� �� அ�ர  கத்�னான். காலப்
பயணம் ெசய்த ேதேவந்�ரன் தன் 10% �ைன�கேளா� ஒ� �ைறச்சாைல�ல்
ேபாய் �ன்றான். அவன் �ன் �ன்� ெகாண்��ந்த உ�வத்ைத பார்த்�
��னான்  "நம்ம இ�க்� �ன்னா� சந்�த்� இ�க்ேகாமா ? ".

-�ற்�ம்-         
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Writifi
ேத.ஜா.உ.

- ச.தாேமாதரன்
  (20115001) - III B.Sc Maths

 ப�த�-9 (இ�த� ப�த�)
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Aravind Krishnan K.A
(20107062) - III B.Sc IT
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Vishnu K 
(20107059) 
III B.Sc IT
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CS&HM - Career Guidance
2   September 2022nd

Department of Catering Science and Hotel Management organized a career
guidance program on "Careers in Hospitality Industry" was held on September 2,
2022. Chef.Anadan Ramakrishna, Senior Chef, Emirates Flight Kitchen, Dubai.
Alumni of SNR 1998-2001 Batch of B.Sc CS&HM was the resource person. 

2    September 2022  nd
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CS&HM - Demonstration
1   September 2022st

The Department of Catering Science and Hotel Management organized a
demonstration on Malaysian Cuisine by Chef Bonnie Lopez, Certified B Chef from
WACS, Head of School for Hospitality & Tourism Management, SEGI University,
Malaysia. Students actively participated and learnt the intricacies of Malaysian
Cuisine.

2    September 2022  nd
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International Business - Career Guidance
1   September 2022st

Department of International Business conducted a career guidance program on
01.09.2022 for the 2022 Batch students by Dr.L.Karthikeyan, Director in Nehru
College of Management. He enhanced the students with mastering interview skills
and also helped them to develop their interpersonal skills for the upcoming
interviews.

2    September 2022  nd
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888 + 88 + 8 + 8 + 8 = 1,000. 
This is the kind of number riddle you can work out
with times tables, or by simple logic. First, get as close
to 1,000 as you can (888). From there, it’s easy to figure
out the rest. -  PG & Research Department of Mathematics

2    September 2022  nd

http://www.ictacademy.in/learnathon2022/Registration Link:

http://www.ictacademy.in/learnathon2022/


Upcoming Events

15SRCAS Pulse 2    September 2022  nd



dailynews@srcas.ac.in

CONVENOR

Dr.D.Sampath Kumar

Technical

Dr.P.Manikandaprabhu

COORDINATORS

Media

Dr.T.Sathiyaseelan

SRCAS/IQAC/Pulse/2022-55

Associate Professor - Information Technology

Assistant Professor - Tamil
Assistant Professor - Computer Science


