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      நம் கல்���ன் 32-வ� பட்டம�ப்� �ழா, கல்�� கைலயரங்�ல்
இன்� (09.10.2022) காைல 10 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. 
         ��ெடல்� பல்கைலக்கழக மா�யக்�� இைணச் ெசயலர் �ைனவர்
சக்�ல் அஹம� �றப்� ��ந்�னராகக் கலந்� ெகாண்�, ேப�யதாவ�: 
பல்கைலக்கழக மா�யக்�� மாணவர்க�க்�ம், ஆ��யர்க�க்�ம்
பல்ேவ� ���த�த் �ட்டங்கைளச் ெசயல்ப�த்� வ��ற�. இ�
மாணவர்க�ன் உயர்கல்� மற்�ம் ஆராய்ச்�க�க்�ம், ஆ��யர்க�ன்
ஆராய்ச்� ேமம்பா�க�க்காக�ம் வழங்கப்பட்� வ��ற�. இைத
அைனவ�ம் பயன்ப�த்�க் ெகாள்ள ேவண்�ம். 
        பல்கைலக்கழக மா�யக்��, அ�ல இந்�ய ெதா�ல்�ட்பக் க�ன்�ல்,
மத்�ய உயர்கல்�த் �ைற இைணயதளங்கைள ெதாடர்ந்�
பார்ைவ��ங்கள். இவற்�ல் ஏராளமான தகவல்கள் ெவ��டப்ப��ன்றன.
இ�ல் மாணவர்க�க்�ம், ஆ��யர்க�க்�ம் பயன�க்�ம் ���த�
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       இ�ல் மாணவர்க�க்�ம், ஆ��யர்க�க்�ம் பயன�க்�ம் ���த�
�ட்டங்கள் உள்ளன. இவற்ைற பயன்ப�த்� தங்க�ைடய �றன்கைள
ேமம்ப�த்�க் ெகாள்ளலாம். 
     � ராம��ஷ்ணா கைல மற்�ம் அ��யல் கல்�� ஏ+ அங்�காரம்
ெபற்�ள்ள�. என்.ஐ.ஆர்.எஃப். தரவ�ைச�ல் இந்�யா�ன் �றந்த
கல்��க�ல் 90-வ� இடத்ைதப் ��த்�ள்ள� பாராட்�க்��ய�. 2004 ஆம்
ஆண்�ல் தன்னாட்� அங்�காரம் ெபற்�த் தைலச்�றந்த கல்��யாகத்
�கழ்ந்� வ��ற�. 
     35 ஆண்�கால பாரம்ப�யத்�டன் � ராம��ஷ்ண பரமஹம்ச�ன் 
 ெகாள்ைககைள பைறசாற்�ம் ��வனமாக �கழ்ந்� வ�வ�
பாராட்�க்��ய�. என்.என்.ஆர். சன்ஸ் அறக்கட்டைள ம�த்�வம், கல்�,
ேவைலவாய்ப்�, ச�க நலன் என பல்ேவ� ப�ணாமங்க�ல் பல்ேவ�
��வனங்கைள நடத்�, ச�கத்�ற்� ேசைவயாற்� வ�வ� �றப்�ற்��ய
அம்சமா�ம். 
       ெகாங்� மண்டலத்�ல் �றந்த கைல அ��யல் கல்��க்கான கற்றல்
���, கற்றல் கற்�த்த�ல் ��ைமயான அ���ைறகள், தற்ேபாைதய
�ழ�க்கான ெதா�ல்சார் கல்�, பல்ேவ� �ன்ன� ��வனங்க�டன்
��ந்�ணர்� ஒப்பந்தம், மாணவர்க�க்� �றந்த எ�ர்காலத்ைத
ஏற்ப�த்�க் ெகா�க்�ம் வைக�ல் ேவைலவாய்ப்�கள் ேமற்ெகாள்ளப்பட்�
வ��ன்றன. 
  இக்கல்���ல் ப�ன்ற மாணவர்கள் உலக அள�லான
ேபாட்�யாளர்கைள எ�தாக எ�ர்ெகாள்�ம் அள�ல் கல்��ைற
ேமம்பட்�ள்ள� கவ�க்கத்தக்க�. இதற்காக எஸ்.என்.ஆர். சன்ஸ்
அறக்கட்டைள, கல்�� �ர்வாகம் மற்�ம் ஆ��யர்கைள மனதாரப்
பாராட்��ேறன். இவ்வா� �ைனவர் சக்�ல் அஹம� ��னார். 
       அைதத்ெதாடர்ந்� ஆ�ரத்�ற்�ம் ேமற்பட்ட இள�ைல மற்�ம்
���ைல பட்டப்ப�ப்� மாணவ, மாண�க�க்� பட்டங்கள்
வழங்கப்பட்டன. �ழா�ல் ேதர்�க் கட்�ப்பாட்� அ�வலர் �ைனவர்
�.�ஜய�மார், �ன்கள், �ைறத்தைலவர்கள், ேபரா��யர்கள்,  மாணவர்கள்
மற்�ம் ெபற்ேறார் கலந்� ெகாண்டனர். 
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On 10.10.2022, our IQAC organized an Expert Talk on “UGC Fellowship Schemes for
Autonomous Institutions”.  The Senior Joint Secretary of UGC, Dr. Shakeel Ahmed was the
resource person.  The session gave a detailed insight on the schemes that are available for
the teachers who would like to excel in research. The session was very interactive and the
faculty cleared their doubts regarding these schemes.
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10  October 2022th
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Department of Chemistry organized Awarenss Progream on "Cyber Security" was
conducted for the school of computing students by Mr.Dinesh Paranthagan,
Founder and CEO, Hackup technologies Pvt Ltd, coimbatore. Around 300 students
got benefitted in the program.

Computer Science - Awareness Program
10  October 2022

th

th
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"Fostering Unconference" an event organized by the Department of Computer
Science with Cognitive Systems as a Student participatory Learning Activity on
October 10,  2022.

CS-CS - Fostering Unconference
10  October 2022

th

th
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Department of Chemistry organized Alumni meet "INSPIRING ROOTS" for 2017
batch students on 08.10.2022 at 1.00pm in F209 and all the students have joined the
alumni meet and graced the occasion.

Chemistry - Alumni Meet
8  October 2022

th

th
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The Alumni Interaction was conducted for III BCom-A&F Students, around 100
students benefited by the event. The students interacted well and asked doubts
regarding how to prepare for the interview, how to choose domain, Corporate
interactions, Improving one's personality, Job opportunities, Interview process and
Analytical skills. It was a very enlightening session with a good amount of
engagement and the queries of the students are responded by the alumni.

BCom-A&F - Alumni Interaction
8  October 2022

th

th
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2 + 5 = 3 + 4

-  PG & Research Department of MathematicsMake a true equation!
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