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   நம் கல்���ன் இயற்�யல், ேவ��யல், க�தம் ஆ�ய �ைறகள்
இைணந்� நடத்�ய, ‘ெசயல் வ� கற்ற�ல் அ��யல் உண்ைமகள்’ என்ற
ப�லரங்கம் இன்� (18.10.2022) கல்�� கைலயரங்�ல் நைடெபற்ற�.  
     நம் கல்���ன் �தல்வர் மற்�ம் ெசயலர் �ைனவர் �.எல்.�வக்�மார்
தைலைம வ�த்தார். இயற்�யல் �ைறத்தைலவர் �ைனவர் எஸ்.�ங்�ழ�
வரேவற்றார். க�தத் �ைறத்தைலவர் �ைனவர் என்.உமா �றப்�
��ந்�னர் ��த்த அ��க உைரயாற்�னார். 
   த�ழக �ன்னாள் �.�.�. அ�ப் ெஜய்ஸ்வால் �றப்� ��ந்�னராகக்
கலந்�க் ெகாண்� ேப�யதாவ�: அ��யல் என்றால் அ�ந்� ெகாள்�தல்
என்� ெபா�ள் ெகாள்ளலாம். உலக இயக்கேம அ��யலால்தான்
�கழ்�ற�.  அ��யல் சார்ந்த ப�ப்�க�ல் ெபா�வான பார்ைவ க�தம்,
இயற்�யல், ேவ��யல் ஆ�யன க�னமானைவ. இந்த பார்ைவ தவறான�.
இப்பாடப் ப��கைளப் ��ந்�க் ெகாள்�ம் வைர தான் க�னம். 
  �ங்கள் ஆர்வம் காட்� ��ந்�க் ெகாள்ள �யற்�த்தால் இைத �ட
எ�ைமயான பாடங்கள் இல்ைல என்பேத உண்ைம. ெசயல் �ளக்கம்
�லமாக அ��னால், அ��யைலப் ��ந்�க் ெகாள்வ� எ�ைமயான�.
ெசயல் �ளக்கங்கள் மாணவர்கைளச் �ந்�க்கத் �ண்�ம். இப்பாடப்
ப��கைளப் ��ந்�க் ெகாண்டால், அ� ��த்� �ந்�க்கத் ெதாடங்�னால்
மாணவர்க�ன் அ�வாற்றல் பல மடங்� அ�க�க்�ம். ஆராய்ச்� ��யான
பார்ைவ ��வைட�ம். இவ்வா� அ�ப் ெஜய்ஸ்வால் ��னார். 
அைதத்ெதாடர்ந்� பல�த உபகரணங்கைளக் ெகாண்�, அ��யைல
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Events @ SRCAS
அ��யைல எ�ைமயாகப் ��ந்�க்

ெகாள்வ� எப்ப�? என்� மாணவர்க�க்�
�ன்னாள் �.�.�. ெசயல் �ளக்கம்
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அைதத்ெதாடர்ந்� பல�த உபகரணங்கைளக் ெகாண்�, அ��யைல
அ�ந்� ெகாள்வ� எப்ப�? என்� ெசயல் �ளக்கம் அ�த்தார். �ன்னர்
மாணவர்க�ன் பல்ேவ� ேகள்�க�க்� ப�ல�த்தார்.  
காவல்�ைற�ல் இ�ந்� ஓய்� ெபற்ற �ற�,  அ��யல் ெதாடர்பான
ப�லரங்�கள் நடத்� மாணவர்க�க்� ��ப்�ணர்� ஏற்ப�த்�
வ�வதற்காக, ‘இளம் மாணவர்க�க்� �ன்மா�� அ��யல்
ஊக்��ப்பாளர்’ என்ற ��ைத � ராம��ஷ்ணா கைல மற்�ம்
அ��யல் கல்�� சார்�ல், �தல்வர் மற்�ம் ெசயலர் �ைனவர்
�.எல்.�வக்�மார் அவர்கள் வழங்� ெகௗர�த்தார். 
இப்ப�லரங்�ல் ேகாைவ�ல் உள்ள 20 பள்�கைளச் ேசர்ந்த 500-க்�ம்
ேமற்பட்ட பள்� மாணவ, மாண�கள், ஆ��யர்கள் கலந்� ெகாண்டனர்.
���ல் ேவ��யல் �ைறத்தைலவர் �ைனவர் �.ச�கலா நன்� ��னார். 
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Student Achievement

Mr. Arunkarthick C of III BCA Shift 1 participated and secured second place in 10     
 Tamilnadu State Level Senior Roll Ball Championship 2022-2023 for boys held at
Rajan Indoor Stadium, Chinnalapatti Pirivu, Dindigul District from 03/10/2022 to
04/10/2022 organised by Sports Tamilnadu Roll Ball Association. 

BCA - Rollball Championship
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Student Zone

- Dharun AS
(22111017) - I B.Com PA

Instead of writing 14 x 82, Santa wrote 41 x 28
Instead of writing 13 x 62, Santa wrote 31 x 26
Fortunately for Santa all his answers were still correct!
What were the other three questions?

Check with your Answers for Page No. 6
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Student Achievement
B.Sc CS-CS - Session

18   October 2022
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Student Achievement

The students of II BSc Biotechnology went for Institutional visit to “The National
Institute of Oceanography (NIO), Kochi” on October 17, 2022. It is one of the 37
constituent laboratories of the Council of Scientific & Industrial Research (CSIR),
New Delhi.  The principal focus of research in this institution is to observe and
understand the special oceanographic characteristics of the Indian Ocean. NIO has
highly sophisticated and modern analytical equipment in the areas of Spectroscopy,
NMR, X-ray based analysis, PSA, LC-MS, IRMS, CNS analyzer, Gene Lab, Mass
spectrometry, Chromatography, Organic elemental analysis etc. Students interacted
with the scientists and also, they visited the various labs which help them to
practically understand the advanced techniques used in research. The sessions
conducted in the institutes were informative and helpful to the students for their
studies and also research work
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Instead of writing 14 x 82, boy wrote 41x 28.
Both give the answer 1148 because 1 x 8 is the same as 4 x 2.
Instead of writing 13 x 62, he wrote 31 x 26.
Both give the answer 806 because 1 x 6 is the same as 3 x 2.
We also know that:
1 x 4 is the same as 2 x 2,
1 x 8 is the same as 2 x 4,
and 1 x 6 is the same as 2 x 3.
So the other three questions were 12 x 42, 12 x 84 and 12 x 63.

-  PG & Research Department of Mathematics
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