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   நம் கல்���ல், �ம்ைப இந்�ய காப்�ட்� ��வனத்�ன்
���த��டன், வ�க�யல் �.�.எஸ். மற்�ம் ஆர்.எம். �ைற�டன்
ேகாயம்�த்�ர் காப்�ட்� ��வனம் இைணந்�, ‘உலகலா�ய மாற்றத்�ல்
காப்��; ஓர் எ�ர்கால ஆவணம்’ என்ற தைலப்�ல் ஒ�நாள் ேத�ய
அள�லான க�த்தரங்ைக இன்� (12.10.2022) நடத்�ய�. 
     நம் கல்�� �தல்வர் மற்�ம் ெசயலர் �ைனவர் �.எல்.�வக்�மார்
தைலைம வ�த்தார். வ�க�யல் �.�.எஸ். மற்�ம் ஆர்.எம். �ைறக�ன்
தைலவர் �ைனவர் �.பத்மநாபன் வரேவற்றார். ேகாயம்�த்�ர் காப்�ட்�
��வனச் ெசயலர் ��.�.�ரசாத் க�த்தரங்ைகத் ெதாடங்� ைவத்தார்.
அப்ேபா� அவர் ேப�யதாவ�: ெகாேரானா காலக்கட்டத்�ல் உலக அள�ல்
ஏற்பட்ட �கப்ெப�ய மாற்றத்ைதப் பார்த்த தைல�ைற�னர் நாம். அதனால்
பா�க்கப்பட்ட நம்�ல் பலர் காப்�ட்டால் பயனைடந்தனர்.  �மார் 130 ேகா�
உலக மக்கள் ெதாைக�ல், 40 ேகா� ேபர் மட்�ேம காப்�� ெசய்�ள்ளனர்
என்� �ள்� �வரங்கள் ெத��க்�ன்றன. காப்�ட்�த்�ைற அப��தான
வளர்ச்�ைய அைடந்� வ��ற�. 53 ெபா�த்�ைற ��வனங்கள் ஆ�ள்
மற்�ம் ெபா� காப்�ட்�ச் ேசைவகைள அ�க்�ன்றன. காப்�� மற்�ம்
வங்�த் �ைறக�ல் ஏராளமான ேவைலவாய்ப்�கள் உள்ளன. இைத
மாணவர்கள் பயன்ப�த்�க் ெகாள்ள ேவண்�ம். காப்�ட்� ��வனங்கள்
�ப்ளேமா ப�ப்�களைள நடத்� வ��ன்றன.   இைத ப�த்தால்
ேவைலவாய்ப்� �ச்சயம். காப்�� மற்�ம் வங்�த் �ைறக�க்� �ழ்ச்�ேய
�ைடயா� என்பைத �ங்கள் உணர்ந்� ெகாள்ள ேவண்�ம். இவ்வா� ��.
�.�ரசாத் ��னார். 
      அைதத் ெதாடர்ந்� ��ச்ேச� பல்கைலக்கழக வங்��யல் ெதா�ல்�ட்பத்
�ைறப் ேபரா��யர் �ைனவர் எஸ்.�டைல�த்� உைரயாற்�னார்.
இக்க�த்தரங்�ல் காப்�� மற்�ம் வங்�த்�ைற வல்�நர்கள், பல்ேவ�
கல்��கைளச் ேசர்ந்த ஆ��யர்கள், மாணவர்கள் கலந்� ெகாண்டனர்.
���ல் உத�ப் ேபரா��யர் ெஜ.�பக்�மார் நன்� ��னார். 
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‘காப்��, வங்�த் �ைறக�க்�
�ழ்ச்�ேய ஏற்படா�’ 

ேத�ய அள�லான க�த்தரங்�ல் தகவல்th
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Student Zone
வண்ணத்��ைக 

- Joel Franklin D
(22111031) -  I B.Com PA

2345+=
Create an equation using the below numbers and mathematical symbols. 
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·One day National Seminar sponsored by Insurance Institute of India on the topic
“INSURANCE IN THE FACE OF GLOBAL CHANGE – THE FUTURE PROOF” in
association with Coimbatore Insurance Institute on 12.10.2022. Dr.S.Sudalaimuthu,
Professor, Department of Banking Technology, Pondicherry University presented
the key note address and Mr.B.Prasad, Secretary, Coimbatore Insurance Institute
delivered the Inaugural address. Nearly 150 participants from other colleges and
200 inhouse students attended the session.

B.Com BPS & RM - Seminar
12  October 2022
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ELC - Awarness Program

12  October 2022
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-  PG & Research Department of Mathematics

4+5=3 2
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