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       நம் கல்���ன் 31-வ� பட்டம�ப்� �ழா, கல்�� கைலயரங்�ல்
இன்� (08.09.2022) மாைல 4 ம�க்� நைடெபற்ற�.  �ழா�ற்�
எஸ்.என்.ஆர். சன்ஸ் அறக்கட்டைள �ர்வாக அறங்காவலர் உயர்��
�.லட்��நாராயண�வா� தைலைம வ�த்தார். நம் கல்���ன் �தல்வர்
மற்�ம் ெசயலர் �ைனவர் �.எல்.�வக்�மார் வரேவற்றார். 
    ெசன்ைன கல்�� கல்� இயக்�நர் �ைனவர் எம்.ஈஸ்வர�ர்த்�,
�ழா�ற்�ச் �றப்� ��ந்�னராகக் கலந்� ெகாண்�, ஆ�ரத்�ற்�ம்
ேமற்பட்ேடா�க்� பட்டங்கள் வழங்�, ேப�யதாவ�: ஒ� ம�தைன
ேமம்ப�த்த கல்� �க�ம் �க்�யமான�. ப�த்த ��த்த �ன்னர்
உங்க�ைடய வாழ்�ன் லட்�யம் என்ன என்பைத �ர்மா�த்�க் ெகாள்ள
ேவண்�ம். இன்� வாய்ப்�கள் ��ந்� �டக்�ன்றன. அைத எட்�ப் ��க்�ம்
வைக�லான த��கள் உங்க�டம் உள்ளனவா? என்பைதக் கண்ட�ந்�
அைத வளர்த்�க் ெகாள்ள ேவண்�ம். ப�க்�ம் வைர ெபற்ேறார் ஆதர�ல்
�ங்கள் வாழ்ந்��ப்�ர்கள். ப�த்� ��த்த �ன்ன�ம் அவர்கள� ஆதரைவ
எ�ர்பார்த்�க் காத்��ப்ப� ச�யல்ல. உங்கைள �ங்கள் தான் கவ�த்�க்
ெகாள்ள ேவண்�ம். கண்����ங்கள் உங்க�க்� என்ன �றைம ஒ�ந்�
�டக்�ற� என்�?. அந்த �றைமக்� ஏற்ற வாய்ப்� என்ன? என்பைதத் ேத�
நகர்ந்தால் ெவற்� உ��. அ�ர்ஷ்டம் எல்ேலா�க்�ம் ைகக்ெகா�க்கா�.
ஆனால் க�ன உைழப்� தான் இன்ைறய அைனத்� ெவற்�யாளர்க�க்�ம்
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ஆனால் க�ன உைழப்� தான் இன்ைறய அைனத்� ெவற்�யாளர்க�க்�ம்
ைகக்ெகா�த்��க்�ம். ேநர்மைற எண்ணங்கள் தான் உங்கைள வளர்ச்�ப்
பாைத�ல் அைழத்�ச் ெசல்�ம். எ�ர்மைற எண்ணங்கள் எப்ேபா�ம்
உங்கைள �ழ்ச்�யைடயேவ ெசய்�ம். �ைடக்�ம் வாய்ப்�கைளச் ச�யாகப்
பயன்ப�த்� அைனவ�ம் வாழ்�ல் ெவற்�ெபற வாழ்த்�கள். இவ்வா�
�ைனவர் எம்.ஈஸ்வர�ர்த்� ��னார். 
      அைதத் ெதாடர்ந்� ெசன்ைன ெஹச்.�.எல். சர்�சஸ் வர்த்தகப் ���
தைலவர் ��. �வா�நாதன் பால�ப்�ரம�யன் வாழ்த்�ைர வழங்�னார்.
அப்ேபா�, “ெதா�ல்�ட்பத்�ைற�ல் ஆண்கைள �ட 55 சத�தம் ெபண்கள்
�றைமயாகப் ப����ன்றனர். அவர்க�க்�க் ெகா�க்�ம் ப�ையச்
ச�யாகச் ெசய்� ��க்�ன்றனர். ெசய்�ம் ேவைலைய  ��ம்� ெசய்ய
ேவண்�ம். கடைமக்காக ெசய்யச்�டா�. இன்ைறய தைல�ைற�னர்
�க�ம் அ�வா�கள். கற்�க் ெகாள்வதற்� �ைறய வாய்ப்�கள் உள்ளன.
நமக்�க் �ைடத்த அம்ைபக் ெகாண்� �யைல ேவட்ைடயாட
�யற்�ப்பதற்�ப் ப�லாக, யாைனைய ேவட்ைடயாடக் கற்�க் ெகாள்ள
ேவண்�ம். அ�ல் ேதால்�யைடந்தா�ம் ெவற்�ேய. நம்�ைடய �றைம
என்னெவன்� ெத�யாமல், களத்�ல் இறங்� ேதாற்கக் �டா�.
�ரச்�ைனகள் அைனவ�க்�ம் ெபா�. அைத ச�ெசய்ய ேநரம் ஒ�க்க
ேவண்�ம். அதற்� சற்� இைடெவ� எ�த்�க் ெகாள்ள ேவண்�ம்.
மனவ�ைம �க�ம் �க்�யம். ம�தர்கள் ெவவ்ேவ� வைக�னர். இ�ல்
நாம் எ� எதற்� எவ்வள� �க்�யத்�வம் அ�க்க ேவண்�ம் என்� �ட்டம்
வ�த்� ெசயல்பட்டால் வாழ்க்ைக அழகானதா�ம். இவ்வா� அவர் ��னார். 
    �ழா�ல் ேதர்�க் கட்�ப்பாட்� அ�வலர் �ைனவர் �.�ஜய�மார்,
�ன்கள், �ைறத்தைலவர்கள், ேபரா��யர்கள் மற்�ம் மாணவர்க�ன்
ெபற்ேறார் கலந்� ெகாண்டனர்.
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The Department of Physics celebrated World Space Week 2022 on October 7, 2022.
In this connection intra collegiate events have been conducted and prize winners
were awarded Shield and certificates. Dr.Sathish Kumar Saravanan, Post Doctoral
Scientist, International Institute of Physics Brazil, He released the Newsletter
Gravity volume 6 and Interacted with the gathering on " Black Hole".

Physics - World Space Week
7  October 2022
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Department of Computer Applications organised an seminar on supervised and
unsupervised learning in machine learning concepts. The resource person was
Dr.H.Vignesh Ramamoorthy, Assistant Professor, Department of IT & CS from Sri
Krishna Arts and Science College, Coimbatore. The event was conducted for
second and third year BCA students. The main objective of this seminar to give 
 knowledge about supervised and unsupervised learning in machine learning.
Seminar concentrated on various algorithms and subsets of artificial intelligence
and more.

BCA - Seminar
7  October 2022
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