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NSS - Cleaning Campaign
20  December 2022th
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Our College NSS wing participated in CLEANING
CAMPAIGN organised by CLEAN TOUCH  Pvt Ltd
in association with Coimbatore City Corporation at
6 different Bus Stations (Gandhipuram,
Thiruvalluvar, City Busstand, Singanallur,
Mettupalayam & Ukkadam) in the city. Mr. Prathap
IAS Commissioner of COIMBATORE Corporation
inaugurated the event. 600 NSS volunteers
participated in the event.

Annual Sports Day Event -
Chess - Girls
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The Campus to Corporate Club organized An Intra
Club event “CORPORATE CORRIVAL”  on  January
20, 2023. The event was cordinated by
Ms.K.M.Anitha, Department of BCom BPS. The
session was inaugurated by Dr.V.Padmanabhan,
Head, Department of BCom BPS and RM, with the
fellow members of the Club.  76 students have
participated in the program.

Events @ SRCAS Student Zone
C2C - Intra Club Event

20   January 2023th
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Kanmani K
(20121023 ) - III B.Com IT

ECS - PhD Viva
20   January 2023th

Name           : S.INDIRA
Department : Ph.D Electronics & Communication System
Venue          : PSG College of Arts and Science, 
                       Coimbatore

Did you Know
Fluorescence is a property of some
materials to absorb light at one
wavelength and then emit it at
another. 
The emitted light is usually a longer
wavelength than the absorbed light.
For instance, some fluorescent
materials absorb ultraviolet light.
This UV light has wavelengths that
are too short for us to see. 
But fluorescent materials bathed in
UV light often glow in longer
wavelengths that are visible.

Helium, the second most abundant
element in the universe, was
discovered on the sun spectra
before it was found on the earth.

As per the United Nations
Convention on the Ocean Law, it is
mandatory to show up to 200
nautical miles from the base line if a
country is situated on the seashore
or a part of it is connected to the sea.

Knowledge Shared By, 
Mr. A.V. Sathish, 
Scientific Officer, Kudankulam &
Dr. D. Manoharan, 
Assistant Professor, Department of Physics

"Failure will never overtake me if my
determination to succeed is strong enough."

― A. P. J. Abdul Kalam
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நாடகத்�ன் நாடகம்

ம்ம். இவன்  ச�யாக   உைரயா�வானா?
ஏெனன்றால்  நமக்�  ��ய உைரயாடல் தான்.
ஆனால்  இவ�க்� ெப�ய உைரயாடல். ���
பதட்டமாக உள்ள�. �ங்கள் ச�யாக உைரைய 
 மனப்பாடம் ெசய்� ெகாண்�ர்களா? இவன்
எப்ப��ம் ெசால்ல மாட்டான்  என 
 �ைனக்�ேறன். ச�, வாங்க ஒத்�ைகக்�
ெசல்ேவாம்.  
  ஆ��யர், இப்ெபா��  க�ஞர்  �மார்
எ��ய 'நாடகம் 'என்ற ��கைதைய த�� நம்
மாணவர்கள்  நாடகம் ஒன்ைற
�கழ்த்�வார்கள். அ�லா�ன் மகன் தான்
�தல் ம�ப்ெபண் எ�த்�ள்ளான். ஆனால்
ேகா�லா�ன் மகன் ெவ�ம்  �ப்பத்ைதந்�
ம�ப்ெபண் மட்�ேம எ�த்�ள்ளான்.
இைதப்பற்� இவர்கள் இ�வ�ம் ேப�க்
ெகாண்� இ�க்�ம்ெபா��, அங்� அ�ஞர் 
 வ��றார், இ�வ�ம் எைதப்பற்� ேப�
ெகாண்� இ�க்��ர்கள் என்� ேகட்டதற்�,
இ�வ�ம் எங்கள் மகன்க�ன்
ம�ப்ெபண்ைண பற்�  ேப� ெகாண்�
இ�க்�ேறாம். எண் மகன் எ�க்�ம் உதவ
மாட்டான். �ைறவான ம�ப்ெபண்கைள
எ�த்�ள்ளான். அ�ஞர்,  நான்  ஒன்�
ேகட்�ேறன். சம்பா�ப்பதற்காக மட்�ம்  தான்
உங்கள் மகைன ப�க்க ைவக்��ர்களா?
இைட�ல் ஆ��யர், � இப்ெபா�� இந்த
வசனத்ைத �ற �டா�. இதற்� �ன் உள்ள
வசனத்ைத தான் �ற ேவண்�ம்  என்� 
 ���றார். அ�ஞர் கதாபாத்�ரத்ைத ஏற்� 
 ந�த்த  ந�ன்  உடேன ��த்� ைவக்�றான். 
அைனவ�ம் அைசயாமல் இ�க்�றார்கள்.
உடேன இவன் �ேழ உள்ள நாடகம்  �த்தகத்ைத
ப�த்� �ண்�ம் ேமைடக்� வ��றான். இவன்
��� ேநரத்�ற்� �ன் ெசால் என்�
��ய�டன் ேகா�லா ��ய வசனத்�ற்�            
.
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In each circle, starting at the top left
segment, numbers increase, as you move
clockwise, by 2 for the upper left circle, 3 for
the upper right, 4 for the lower right and 5 for
the lower left.
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வ��றான். �ைறவான ம�ப்ெபண்கைள
எ�த்�ள்ளான். இப்ெபா�� அ�ஞர்,
அப்ப�ெயல்லாம் ெசால்ல �டா�. �றக்�ம்
எல்லா  உ�ர்க்�ம்  ஒ� �றைம உண்�. ஆனால்
அ�லா என் மகன் ேகாைவ��ள்ள பள்�
மாணவர்க�ல் �தல் மாணவனாக உள்ளான்.
அவ�க்� நல்ல ேவைல �ைடக்�ம், ைக
�ைறய சம்பளம் �ைடக்�ம் என்� ெராம்ப
ஆணவத்�டன் ��னாள், நான் ஒன்�
ேகட்�ேறன் சம்பா�ப்பதற்காக மட்�ம் தான்
உங்கள் மகைனப�க்க ைவக்��ர்களா? உடேன
அ�லா, அெதல்லாம் எனக்� ெத�யா�. என்
மகன் ைக �ைறய சம்பா�ப்பான். அ� எங்கள்
��ம்பத்�ற்� உத�ம். இப்ேபா ப�ப்பவர்கள்
எல்ேலா�ம் தங்க�க்காக மட்�ம் பணம்
சம்பா�த்� நன்றாக இ�க்�றார்கள். தனக்�
மட்�ம் எல்லாவற்ைற�ம் ைவத்� ெகாண்�
………..
ம�ப��ம் ஆ��யர், இைட�ல் வந்� �ண்�ம்
� அ�த்த வ�ைய ���ட்டாய், அ�ஞர்
கதாபாத்�ரத்�ல் ந�த்த ந�ன் உடேன தன்
சக்��ன் �லம் ��த்� ைவக்�றான்.
அைனவ�ம் அைசயாமல் இ�க்�றார்கள்.
�ண்�ம்  �ேழ   உள்ள நாடகம் �த்தகத்ைத
ப�த்� �ண்�ம் ேமைடக்� வ��றான். இவன்
��� ேநரத்�க்� �ன் ெசால் என்�
��ய�டன் அ�லா ��ய வசனத்�ற்�,
ெசல்�றான். அ� எங்கள்  ��ம்பத்�ற்�
உத�ம். அ�ஞர், அ� உங்கள் ��ம்பத்�ற்�
மட்�ம் தான் உத�ம். அப்�றம் எ�க்� உங்கள்
மக�ன் ெப�ைமைய அைனவ�ட�ம் ெசன்�
����ர்கள். உங்க�டன் ேப�னால ஒேர
�ரச்�ைன தான். ெசல்�ேறாம் என்�
���ட்� இ�வ�ம் ெசல்�றார்கள் . 
ைககட்�ம் சத்தம் ேகட்�ற�. யாேரன்�
பார்த்தால் ஆ��யர். எப்ப� உன்னால் ெப�ய
வசனத்ைத மறக்காமல் �ன்�ம் �ன்�ம்
மாறாமல் ேப�னாய் நன்றாக இ�ந்த� என
அைனவ�ம் பாராட்�னர்.  டம் டம் டம் டம் 
(�க்க கலக்கத்தல் ந�ன்) 
ேடய் எ�ந்��டா. இன்�மா? � �த்தகத்�ல்
உள்ள வசனங்கைள மனப்பாடம் ெசய்யாமல்
இப்ப� �ங்� ெகாண்��க்�றாய். அ��ம்
நாற்கா��ல். ைக�ல் உள்ள �த்தகத்ைத
ைவத்� �ட்� ெமத்ைத�ல் உறங்� என்�
ந��ன் அம்மா ���ட்� அவர்க�ைடய
ேவைலைய ெசய்ய ேபா�றார்கள். இவ�ம்
ைக�ல் உள்ள �த்தகத்ைத ைவத்��ட்�
உறங்க ெசல்�ன்றான். 

-ேக.லட்�மணன், 
II �.எஸ்�. பேயா ெடக்னால�

20    January 2023  th


