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PROFILE OF THE INSTITUTION

FOUNDER CHANCELLOR
The
Thirumuruga
Kirupananda
Variyar Thavathiru Sundara Swamigal
Medical, Educational and Charitable Trust
was established in the year 1981 by Salem
based philanthropist and educationist
Dr. A. Shanmugasundaram with an insight
to serve the society in general and the
needy
in
particular
by
imparting
education.
Accordingly
Vinayaka
Mission’s
Kirupananda Variyar Arts and Science College was started in the
year 1996 under the Affiliation of Madras University and in 1997
under the affiliation of Periyar University, Salem. Witnessing the
recognition of the Trust’s excellence in education, the University
status was accorded in the year 2001 by the Ministry of Human
Resource Development, Government of India and the University
Grants Commission, New Delhi. The university is the 48th Deemed
University in India. As envisaged by the Founder Chancellor, all
the Affiliated Colleges including the Arts and Science College are
brought under the ambit of Vinayaka Mission’s Research
Foundation Deemed University, Salem. Since then, VMKV Arts
and Science College too encompasses its educational service in the
fields of Arts and Science and Education especially to the poor and
needy at a very nominal cost.

VISION
To provide World Class Education towards facing global
challenges and to promote all-round development of the students’
potential by providing student centered, career-oriented, quality
education.

MISSION
The College of Arts and Sciences encourages excellence in
teaching through academic programs in the arts, humanities and
social sciences by:
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•
•
•
•
•

Providing quality education to the under privileged sections
of the society
Imparting leadership qualities to dare new challenges
Facilitating students to develop professional and life skills to
enhance the employability
Inculcating the importance of human and ethical values
Promoting students’ ethical and intellectual development
and capabilities through critical and independent thinking,
reading, and communicating

Dr. A.S. GANESAN, Hon’ble CHANCELLOR’S MESSAGE
I am happy to know that our
Vinayaka Mission’s Kirupananda Variyar
Arts & Science College, Salem, is celebrating
the Annual Day as part of which they are
releasing a magazine “WINASC 2019”.
Arts & Science are like two eyes and
both are important for pursuit of education
which lays proper foundation for any
Society.
I wish the students should concentrate on their chosen field of
study and aim at success for shaping their career for a bright
future.
I find the articles are praiseworthy and I appreciate the
contributors.
With Best Wishes ! ! !

Dato’ Sri Dr. S. SHARAVANAN, HON’BLE PRO-CHANCELLOR’S MESSAGE
I’m happy the Vinayaka Mission’s
Kirupananda Variyar Arts and Science
College, Salem, is releasing its Annual
Magazine “WINASC”.
Education
makes
a
person
knowledgeable to enable to contribute better
to the community. The students graduating
from this college should prove to be good
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citizens, improving the overall image of the Nation.
I’m confident the VMKV Arts and Science College, Salem,
will prove to be one of the best colleges shaping the future citizens
to build a better tomorrow.
I wish them all the very best.

Prof. Dr. P.K. SUDHIR, Hon’ble VICE-CHANCELLOR’S MESSAGE
I am pleased to know that Vinayaka
Mission’s Kirupananda Variyar Arts and
Science College, Salem is bringing out the
college magazine “WINASC 2019” during the
college annual day celebration. Bringing out
a magazine is not an easy task, but it is a
venture of the combined efforts of students
and faculty. It is a platform to reflect
vibrant talents of faculty and students in a
creative way.
I congratulate the principal, faculty,
editorial group and all contributors for their sincere effort in
bringing out the magazine.
I wish you all the best on all your endeavours…
With regards ! ! !

Prof. Dr. P.S. MANOHARAN, PRO VICE-CHANCELLOR’S MESSAGE
My Congratulations on your College
day celebrations WINASC-2019 and to the
grand release of college day Magazine.
Vinayaka Mission’s Kirupananda Variyar
Arts and Science College, constantly strive
to achieve excellence in education and
offers unparrelled promise to the student
community
for
a
brighter
future.
Transformation from the “Smell of the
chalk” to “Touch of Technology” in all
spheres of education have modernized the
academic delivery tools to make our country a World leader.
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Vinayaka Mission’s Kirupananda Variyar Arts & Science College
aptly plays its role to face the new challenges of this Millennium.
My Best Wishes…

Prof. Dr. B. JAYKAR, REGISTRAR’S MESSAGE
I am pleased to know that the
Vinayaka Mission’s Kirupananda Variyar
Arts & Science College, Salem, is releasing the
college magazine “WINASC2019” in the
Annual Day Celebration.
The College magazine creates a good
platform to exhibit the talents of the faculty
members and students and to preserve their
memories for years to come.
My best wishes for the grand success
for the Annual Day Celebration.

Prof. Dr. J. SABARINATHAN, DIRECTOR ACADEMICS’ MESSAGE
It gives me great pleasure to pen a
few words in this magazine "WINASC
2019", released in conjunction with college
day celebrations of Vinayaka Missions
Kirupananda Variyar Arts & Science
College. This magazine is a wonderful
initiative to show case the literary skills of
students. Apart from providing intellectual
outlet to the students, college magazine also
helps in preserving the memories of college
days. The Editorial team's passion &
foresight for this initiative is commendable.
My congratulations for the Editorial team, the conducting
batch of this year's college day celebrations.
Wishing you all the success.
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Dr. P. GNANASEKAR, DIRECTOR IQAC’S MESSAGE
It gives me immense pleasure to
congratulate
the
Vinayaka
Mission’s
Kirupananda Variyar Arts and Science
College, Salem for having published this
College Magazine on the occasion of the
college day celebrations 2019.
I am happy to appreciate and
congratulate the Principal and his team for
the untiring efforts in publication of this
magazine.
“Do not train a child to learn by force
or harshness; but direct them to it by what
amuses their minds, so that you may be better able to discover
with accuracy the peculiar bent of the genius of each” – Pluto
As rightly said by Pluto, training the students to learn
through things which amuses their minds such as these magazines,
will bring out the genius in them. Such extra-curricular activities
encourage the students to bring out their talents.
I extend my greetings and best wishes to the staff and
students of the institution and wish their endeavours my very
best.

Dr. K. EZHILRAJAN, PRINCIPAL’S MESSAGE
VMKV Arts and Science College, a
Constituent College of Vinayaka Mission’s
Research
Foundation
(Deemed
to
be
University),
Salem,
has
deep
rooted
experience in various fields of basic sciences
education since last two decades.
It is a well-known element that
education is a dynamic process in which
new-fangled thoughts are supplemented
persistently to construct the education in
progressive approach.
Vital difference
among developed, developing and under developed countries
depend on the strength of education system imparted to its young
generations. It is thus, the education and its system that makes
the country great, strong and developed.
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That’s why, our Institution strongly believes in imparting all
round education in a systematic and structured approach for our
students to become multidimensional rather than Uni-dimensional
by providing an exclusive environment, rich knowledge and
support for developing the interest of students in various
curricular, co-curricular and extra-curricular activities.
The
Institution aims at and does function by evaluating its students on
the basis of the physical, psychological, social, emotional and
intellectual development, such that every student is proud of
becoming a fragment of the Institution. So as students, it gives me
and my team an immense pleasure for witnessing the success
journey of the Vinayaka Missions family.

Dr. A. NAGAPPAN, PRINCIPAL, VMKV ENGINEERING COLLEGE, SALEM
The magazine is a platform for the
students to express their creative ideas
which develops in them originality of
thought and perception. The Contents of
the WINASC 2019 magazine reflect the
wonderful creativity of thoughts and
imagination of students. We congratulate
students and faculty of VMKV Arts and
Science College, Salem for high initiatives
taken to publish the magazine and wishing
them all the best in their future endeavours.

Dr. G. AMBUJAM, DEAN, VINAYAKA MISSION’S MEDICAL COLLEGE, KARAIKAL
It gives me a great pleasure to write
these words of encouragements for your
efforts in bringing out the Annual Day
Magazine “WINASC 2019”.
I extend my warm wishes to
everyone involved in the conception and
production of the magazine.
I am sure that the magazine reflects
the glory of your prestigious institution
and
Vinayaka
Mission’s
Research
Foundation. My best wishes for all the success.
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Dr. M.K. MURALITHARAN, DEAN, AARUPADAIVEEDU MEDICAL COLLEGE, PUDUCHERRY
I am delighted to know Vinayaka
Mission’s Kirupananda Variyar Arts and
Science College has completed 23 years of its
journey to excellence in education and is
bringing out of a special commemorative
issue of the Annual Day magazine of the
college
Education plays an important role in
enabling a person to face a real life
situation with adequate knowledge. College
is a temple of learning and in Vinayaka
Mission’s Kirupananda Variyar Arts and
Science College are making best effort giving quality education to
the students.
Very few have fully realised the wealth of sympathy,
kindness and generosity hidden in the soul of child. The effort of
every educator should be to unlock that treasure and Vinayaka
Mission’s Kirupananda Variyar Arts and Science College is an
excellent example of everyone strive indefatigably for this.

Dr. J. BABY JOHN, PRINCIPAL, VM SANKARACHARIYAR DENTAL COLLEGE, SALEM

good luck.

It gives me immense pleasure to share my
thoughts and wishes through this magazine
WINASC 2019. Arts and science has grown
leaps and bounds in various innovative fields
to meet the present challenges of the universe.
The thought of bring these innovative courses
has helped the students to develop in their field
of interest. I am sure and confident this
magazine will expose our student talents to all
who receives this copy. I congratulate the
team effort in bringing out this magazine and
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Dr. A. NAGARAJAN, PRINCIPAL, VM HOMEOPATHY MEDICAL COLLEGE, SALEM
I am extremely happy to know that
Vinayaka Mission’s Kirupananda Variyar
Arts & Science College, Salem is celebrating
its Annual Day
“WINASC-2019” and
bringing out the college magazine on that
occasion. My best wishes to the editorial
team and I congratulate the Principal, all
faculty members and students for their
efforts to show the talents in magazine.

Dr. B.S. VENKATESWARLU, PRINCIPAL, VM COLLEGE OF PHARMACY, SALEM
I am extremely happy to note that
VMKV Arts & Science College, Salem is
bringing
out
their
college
Magazine
WINASC-2019.
In addition to numerous
achievements of the institute, this is yet
another milestone in their curricular and
co-curricular activities.
Magazine is a forum which could
aptly be used for recording events, fond
memories and creative writings, I am sure
that this Magazine will be informative and

resourceful.
I wish Principal, Faculty, Staff and Students of the college in
their endeavours.

Dr. V. SELVANAYAKI, PRINCIPAL, VM ANNAPOORANA COLLEGE OF NURSING, SALEM
I am extremely happy to know that
Vinayaka Mission’s Kirupananda Variyar
Arts & Science College, Salem is celebrating its
Annual Day “WINASC-2019” and bringing
out the college magazine on that occasion. My
best wishes to the editorial team and I
congratulate
the
Principal
all
faculty
members and students for their efforts to
show the talents in magazine.
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Dr. K. KAMALA, PRINCIPAL, VINAYAKA MISSION’S COLLEGE OF NURSING, KARAIKAL
I am extremely happy to note that
Vinayaka Mission’s Kirupananda Variyar
Arts and Science College, Salem, is releasing
the
college
magazine
“WINASC–2019”.
Magazine is a milestone that marks our
growth, unfolds our imaginations, and gives
life to our thoughts and aspirations. It
unleashes a wide spectrum of creative skills
ranging from writing to editing and even in
designing the magazine. I congratulate the
entire team who took the responsibility for the arduous task most
effectively. I wish them all success.

Dr. C. KABA ROSARIO, DEAN, FACULTY OF PHYSICAL EDUCATION, SALEM
It gives me an immense pleasure to
know that the principal, staff members and
students of VMKV Arts and Science
College, Salem are bringing out the annual
Magazine “WINASC 2019” during the
occasion of the College Day celebration. It is
an wonderful opportunity for all the staff
members & students to express their talents
in their chosen articles. It is an everlasting
magazine for all the outgoing students. In
this happiest occasion of the College Day, I
congratulate the principal, all
staff
members and students for their valuable efforts to bring out the
magazine “WINASC 2019”.
Finally, I earnestly pray to god to shower His blessing to one
and all throughout their life.
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ARTICLES OF STAFF MEMBERS
The Story of Four Friends
This is the story about four friends, named
Everybody, Somebody, Anybody and Nobody,
There was an important job to be done and
Everybody was sure that somebody would do it.
Anybody could have done it, but Nobody did it,
Somebody got angry about that because it was
Everybody’s job. Everybody thought that
Anybody could do it, but, Nobody realized that
Everybody would do it, It ended up that
Everybody blamed
Somebody, when actually Nobody accused Anybody.
Mr. C. Krishnan, Assistant Professor & AO

Interesting Facts


The Thickness of the skin varies from ½ to
6mm depending on the area of the body.



The four taste zones on your tongue are
Bitter[back], Sour[back side], Salty[front
side]and Sweet[front].



One uses 14 muscles to smile and 43 to frown.



The strongest muscle of the body is the
masseter muscle, which is located in jaw.



The small intestine is about 25 feet long.



The large intestine is about 5 feet long and 3times wider than the
small intestine.



Most people shed 40 pounds of skin in a life time.



When sneeze, air rushes through your nose at the rate of 100 mph.



An eye lash lives about 150 days before it falls out.



Our brain sends messages at the rate of 240 mph.



We blink our eyes about 20,000 times a day.



Our heart beats about 100,000 times a day.
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It’s impossible to sneeze with our eyes open.



When you sneeze, all your body functions stop even your heart.



The nose can remember 50,000 scents.



Children grow faster in the spring season.



Women blink twice as much as men.
Mr. R. Ravikumar, Assistant Professor

ப ொன்னில்

திக்கப் ட வேண்டியவே
குழந்வதவய

சிறந்தேர்களொக

ேளர்ப் து

எப் டி?
நாம் சிறந்தவர்களாக நடந்து காட்டுவது

ஒன்றுதான்

அவர்களளச்

சிறந்தவர்களாக

ஆக்கும் சிறப்பான வழி.
ப ொறுவை
பபாறுளையால் எளதயும் சாதித்து விட
முடியும்.
முடியும்.

தண்ணளைக்
ீ

கூட

ஜல்லளடயில்

எடுத்துச்

பசல்ல

அது உளறயும் வளை காத்திருந்தாள்.

தன்னடக்கம்
ஆலய ைணி தளல கவிழ்ந்து உள்ளது.
ஓளச பதாளலதூைம் வளை ககட்கிறது.

ஆனால் அதன்

அதுகபால அடக்கைாகச்

பசய்யும் பதாண்டு பநடுங்காலம் பயன்தரும்.
கடவுளிடம் வேண்டுவகொள்
கடவுள்

நம்

நல்ல

கநாக்கங்களள

பூர்த்தி

பசய்வார்.

கபைாளசகளள அல்ல.
இவறேன்
இளறவளனக்

காணாகதார்

வண்
ீ

வாதம்

புரிகின்றனர்.

அவளன தரிசித்த பின் பைளனைாகி விடுகின்றனர்.
Mrs. M. Suguna, Assistant Professor
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A TO Z of Entrepreneurship
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

ASSETS
BEHAVIOUR
CREATIVITY
DIFFERENT
EXECUTION
FUTURE
GROWTH
HARD
INNOVATION
JOBS
KNOWLEDGE
LEADERSHIP
MARKET

N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

NEW
OPPORTUNITY
PERMANCE
QUALITY
RISK
STARTUP
TRAIT
UNDERSTANDING
VISION
WEALTH
X-FACTOR
YIELD
ZENITH

Ms. R. Roja, Assistant Professor

Gimmick numbers
1x8+1

=

9

12x8+2

=

98

123x8+3

=

987

1234x8+4

=

9876

12345x8+5

=

98765

123456x8+6

=

987654

1234567x8+7

=

9876543

12345678x8+8

=

98765432

123456789x8+9

=

987654321

1x9+2

=

11

12x9+3

=

111

123x9+4

=

1111

1234x9+5

=

11111

12345x9+6

=

111111

123456x9+7

=

1111111

1234567x9+8

=

11111111

12345678x9+9

=

111111111

123456789x9+10 =

1111111111
Mr. N. Vedichi, Assistant Professor

Page | 12

WINASC-2019

குறுக்பகழுத்துப் வ ொட்டி
1.

2.

கூ

ப

இ
3.

ட

வி

லூ
4.

ர்

5.

6.

ம்

க

சி

7.

கு
8.

வி
9.

யா
11.

தி

ளக

10.

ச

12.

ள

பி

13.

அ
14.

வி
18.

ந

15.

16.

யா

வி

பு

இடைிருந்து ேலம்:

வைலிருந்து கீ ழ்:

1. கல்வி கற்கும் இடம்

1.ஒரு வளக விளளயாட்டு

6. தைிழ் ஆண்டின் முதல்
ைாதம்
9. உலகம்
12. காஃபி
14. பநாடி
18. நடு இைவு
19. விடுகளத

ை

19.

வு

4. சண்ளடயிடும் இடம்

17.

ளத

2.முத்திளை
3.பசால்லுதல்
5.முக்கடல் சங்கைிக்கும் இடம்
7.தம்ளர்
8.முகவரி
10.உடல் வளர்ச்சிக்குக் காைணைாவது
11.ஒரு வளக நடனம்
13.பதாடர்ைளழ
15.கவகம்

16.கட்டுதல்
17.வடு
ீ
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Mr. A. Rajasekar, Assistant Professor
உன்ளனப் பாதுகாப்பதற்கு!
எங்கள் ைாணவனின் புத்தகம் உள்ளது
உதிர்ந்துவிட்கடாகை என்று!
ையிலிறகக கவளலப்படாகத,

வைக்கூ
Mr. A. Rajasekar, Assistant Professor

ேிவடகள்:
வைலிருந்து கீ ழ்:

இடைிருந்து ேலம்:

1.பல்லாங்குழி

1. பள்ளிக்கூடம்

2.இலச்சிளன

4. கபார்க்களம்

3.விளம்பு

6. சித்திளை

5.கன்னியாகுைரி

9. யாக்ளக

7.குவளள

12. குளம்பி

8.விலாசம்

14. பநாடி

10.வளர்சிளத

18. நள்ளிைவு

11.தில்லானா

19. புதிர்

13.அளடைளழ
15.விளைவு
16.யாப்பு

17.ைளன

WINASC-2019
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ைரங்கள் – நல் ேரங்கள்
வட்டுக்கு
ீ

ஒரு

ைைம்

வளர்ப்கபாம் - அைச ைைத்ளத
பளழய

தைிழ்ப்

ைளழ

தரும் , காய்

காற்று

தரும்.

விறகாக
அதன்

தரும்-

பழக்கம்.

பபயர்

நிழல்

தரும்,

காய்ந்து

தன்ளனகய
'தரு'.

கற்பகதரு

ஆண்டவனுக்கக

‘தரு’ என்பது
தரும்,

கனி தரும்,

விழுந்தாலும்

தரும்.

ககட்டளத

அைசளன

ைைத்ளத

அதனால்
எல்லாம்
விடவும்

அர்ப்பணம்

பசய்தது அதிநுட்பைானது.
கடம்பு முருகனுக்கு உரியது. கவம்பு ைாரியம்ைன்னுக்கு

உரியது. ‘பைாசக்தி கதம்ப வன வாசினி கற்பகம்’ என்ற தருவின்
பபயர் கற்பகாம்பிளகக்கு உண்டு. கைலும் ையிளல ககாயிலில்
புன்ளன

ைைம்

ஸ்தல

விருட்சம்.

கூடாது.

கபாதி ைைத்தடியில் புத்தர்

ஸ்தல விருட்சகைா அந்த
ைைத்தடியில்
அைர்ந்தபடி

ைைத்தடியில்
உலகுக்கக

நம்ைாழ்வர்

திருைந்திைம்
தான்

நிழல்

ஒவ்பவாரு

ககாவிலும்

எது

ைைத்ளத ஊரிகல யாரும் பவட்டக்

ஞானம்

ஞானம் பபற்றார்.

தந்தார்.

பசய்தார்

ைாணிக்கவாசகர்
பகாடுத்த

அைச

ைைத்தடியில்

திருமூலர்.

குருளவக்

ஞானிகளுக்கு

புளிய

நிழல்

குருந்த

கண்டார்.
பகாடுத்த

பபருளை ைைங்களுக்கக உண்டு.
Mr. R. Asokan, Assistant Professor
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INSTITUTION ALBUM

INAUGURATION – 2018 -19

YOGA TRAINING PROGRAMME

TNPSC COACHING CLASS
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FACULTY DEVELOPMENT PROGRAMME

COMPETITION - VIVEKANANDA’S SPEECH

ALUMNI MEET
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TECHNOLOGY EMBRACED TEACHING

INDUSTRIAL VISITS / TRAINING

INDUSTRIAL VISITS / TRAINING
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SPECIAL LECTURES

TRAINING IN ARTS & CRAFTS

CO-CURRICULAR ACTIVITIES – DEBATE
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TRAINING TO DEFEND ONESELF

ANNUAL DAY & COLLEGE MAGAZINE

TEACHERS DAY CELEBRATION
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INDEPENDENCE DAY CELEBRATION

REPUBLIC DAY CELEBRATION

PONGAL FESTIVAL CELEBRATION
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VINAYAKA CHATHURTHI CELEBRATION

HONOURING SPORTS WINNERS

HONOURING SPORTS WINNERS
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PARTICIPATION IN COMPETITIONS
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CULTURAL ACTIVITIES

EXTRA CURRICULAR ACTIVITIES

INTER COLLEGIATE SPORTS COMPETITION
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INTRA COLLEGE SPORTS COMPETITIONS
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INTRA COLLEGE SPORTS COMPETITIONS
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STUDENTS’ ARTICLES
New Year
The leaf that withers and falls,
The sun that sets as the day falls,
The rainbow that fades into nothing,
Leaving reminiscences of everything.
Yet another year bids adieu,
Time ticks by as life looks anew,
The yester year gliding away,
The new year gently making its way.
Each new day and each new year,
Like the cry of a newborn babe I hear,
Like the sun that brightens every morn,
And the new blooms that adorn.
Brimming with hopes and aspirations,
Bringing us close to our destinations,
A chance for a new beginning,
Or maybe to finish what is left undone.
R. Umamaheswari, M.A. English – II Year

Memory of Love
You will kiss me on Sunday mornings
And make me promises you can’t keep.
You will hold me tighter than
The clouds hold on the sky.
You will find my head with dreams
And tell me your sweet, sweet lies.
You think I’m all in love , my love,
But I’ve gone knee-deep.
It is you who reach for my hand
And dust off all that I once believed.
L. Eswaran, B.A. English – II Year
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Value of Time
To realize the value of ONE YEAR, ask a student
who failed a grade.
To realize the value of ONE MONTH, ask a mother
who gave birth to a premature baby.
To realize the value of ONE WEEK, ask the editor
of a weekly newspaper.
To realize the value of ONE HOUR, ask the lovers
who are waiting to meet.
To realize the value of ONE MINUTE, ask a
person who missed the train.
To realize the value of ONE SECOND, ask a person
who just avoided an accident.
―A minute now is better than a minute later!
Treasure every moment!
Yesterday is history. Tomorrow is mystery!
Today is a gift. That‘s why it‘s called the present.
A.M. Saisrinivas, B.A. English – II Year

Life
Life is full of tests
But ,you will not take rest
Every test provides glorious victory
Each victory comes from failure
A great king was once a crying child
A huge building was once a blueprint
Through the small tool we can
Beat great mountains
Even , a spider does not tire
Till it reaches the destination
So you will try , try and try
At last your life will be successful
If you want to achive
“SUCCESS”
In your life; then
“NEVER”
Watch the clock
A.S. Pranaveega, B.A. English – II Year
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Challenge
In this diagram 11 matchsticks make 3 squares; your
challenge is to move only 3 matchsticks to show 2
squares.

N.S. Revathi, B.A. English – III Year

Secret of Success
 Truth is more valuable if it takes
You a few years to find it.
 There is no shame in not knowing;
The shame lies in not finding out.
 Coffee and love taste best when hot.
 The pen is mightier than the sword.
 Fall seven times, stand up eight.
 If you can’t live longer, live deeper.
 It takes a whole village to raise a child.
 Turn your face toward the sun and the
shadows Fall behind you.
 Some men go through a forest and see
No firewood.
 The tree with most leaves will not necessarily
Produce juicy fruit.
 Begin to weave and god will give the thread.
 A bird does not sing because it has an answer.
It sings because it has a song.
 Even though you know a things , ask the man
Who knows one.
 Those who wish to sing always find a song.
 It’s not enough to learn how to ride,
You must also learn how to fall.
 Hunger is felt by slave and hunger is Felt by a king.
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The work praises the man.
A mother understands what a child does not say.
Cheese, wine, and friends must be old to be good.
The best candle is understanding.
Even from a foe a man may learn wisdom.
M. Sujithkumar, B.Sc. Computer Science – I Year

Students’ Behaviours
1st Year
New entry
Respecting Professors
Waiting in the class
Students introductions
Innocent faces
Silent tables
Getting arrears
2nd Year
Forming gangs
Last bench rockers
Window sightings
Giggling in the middle
Donating fine for ID cards
Group study
Clearing arrears
Final year
Often absent in the class
Frequent presence in the canteen
Mocking with friends
Getting suspends for vacation
Outing with friends
Sleeping in exam hall
Speaking in class hours
Show off among juniors
Ever rocking final years
B. Nirmalkumar, B.A. English – III Year
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Humour
Teacher

:

What is the chemical formula
for water?
H–I–J–K–L–M–N–O

Student

:

Mother

:

Son
Mother

:
:

Son

:

Teacher

:

Student

:

Vikkey
Sukky

:
:

What is the difference between a teacher and a train?
The teacher always says “Spit out the gum”; but train
says “Chew! Chew!”

Teacher
Student

:
:

What is the full form of MATHS?
Mentally affected teachers harassing students

Teacher
Student
Teacher
Student

:
:
:
:

How old is your father?
As old as I am.
How is it possible?
He became father only after my birth.

Teacher

:

Student
Teacher
Student

:
:
:

I’m going to reduce 10 marks for cheating during the
exam?
Why Sir?
I saw you looking under the table.
I’m not copying sir, Question no.4 says “LOOK AT THE
TABLE BELOW”

Ravi
Giri

:
:

What did you do in school
today?
We played guessing game.
But I thought you were having
math exam.
That’s right.
If you have 10 apples, 3 pine apples, 5 bananas, what
would you have?
A delicious fruit salad.

Why are you taking bath with the bathroom door open?
I want to make sure that no one is looking at me through
the key hole.
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Wife

:

Husband

:

Our neighbour always kisses his wife when he leaves for
work. Why don’t you do that?
How can I? I don’t even know her.

Wife
Husband
Wife

:
:
:

Do you want dinner?
Sure, What are my choices?
Yes and No.

What does it mean if a man opens the car door for his wife?
Either the car is new or the wife is.
S. Jothiakash, B.A. English – II Year

Curious Thoughts
What is black & white but extremely difficult?
QUESTION PAPER
Which pan cannot be used for cooking?
JAPAN
Which angle is the noisy but accepted?
BANGLES
Which is the best key to have?
LUCKY
What comes down but does not go up?
RAIN
Press me at the bottom, meet me at the top:
TOOTH PASTE
Which nation would you find in the garden?
POLLINATION
What dress does a house wear?
ADDRESS
What has a head, but no brain?
CAULIFLOWER
WHAT is in the middle of the sea ?
THE LETTER “E”
A.S. Pranaveega, B.A. English – II Year
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Amazing Facts












Hot water will turn into ice faster than cold
water.
There are only two words in the English language
that have all five vowels in order: "abstemious"
and "facetious."
The name of all the continents end with the
same letter that they start with.
Minus 40 degrees Celsius is exactly the same as
minus 40 degrees Fahrenheit.
"Rhythm" is the longest English word without a vowel
111,111,111 x 111,111,111 = 12,345,678,987,654,321
The electric chair was invented by a dentist.
Wearing headphones for just an hour will increase the bacteria in
your ear by 700 times
Kangaroos can't walk backwards.
Octopus have three hearts.
V. Adithya Priya, B.Ed. – II Year

Speed Mathematics
Calculate 7 x 9 =
Step 1:
How much required for the
above nos. to make 10?
Step 2:

Subtract diagonally

Step 3:

Multiply 3 & 1 and write next
to the obtained answer of
step 2
This is your answer
7
(3)

x

9
(1)

9-3

or

7-1

=

6

9

=

63

3x1=3
7

x
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Calculate 96 x 95 =
Step 1:
How much required for the
above nos. to make 100?
Step 2:

Subtract diagonally

Step 3:

Multiply 3 & 1 and write next
to the obtained answer of
step 2
This is your answer
96
(4)

x

95-4 or

95
(5)
96-5 =

91

95

9120

4 x 5 = 20
96

x

=

S. Aruna, B.Ed. – II Year

உதேி
விளதமுளளக்க ைைம்வளரும்
விளதைளறந்து கபாகுகை!
விளதைளறந்து கபாவதால் தான்
ைைம் வளை லாகுகை!
ைளழத்துளிகள் ஒன்றுகசை
ைாநதியும் கதான்றுகை!
ைாநதியாய்த் பதரியுகை!
பைழுகுவத்தி எரிவதால்தான்
விளக்கின் ஒளி கதான்றுகை!
பைழுகுவர்த்தி உருகும்கபாது
பவளிச்சைாக ைாறுகை!
தியாகம் பசய்யும் பண்பினால்தான்
தினமும் அன்பு பபருகுகை!
தியாகம் என்றால் நம்ளைைறந்து
பிறர்குதவி பசய்வகத

S. Boopathi, B.Sc., Computer science – II year
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இரொணுே ேரன்
ீ
குண்டுகளள பநஞ்சில் முத்தைாய்
வாங்கி விட்டு

நைக்காக கபாைாடி இந்தியத் தாயின் ைடியில்
ைடிந்து கிடக்கிறான் இைாணுவ வைன்…
ீ
அளனத்தும்

இருந்தும்

அர்ப்பணித்தான் நாட்டுக்காக

தன்ளனகய

அடிபணிந்து வாழ்வளதவிட நிைிர்ந்து சாவது
கைல்

ஒரு கவளள நான் இறந்து விட்டால்

என் உடளல ஒரு பபட்டியில் ளவத்து என்
வட்டிற்கு
ீ
அனுப்பி ளவயுங்கள்

இப் டிக்கு
இந்திய ைாணுவ வர்ன்…
ீ

L. Eswaran, B.A. English – II Year

அன்வ

ற்றி

டிக்கும் வ ொபதல்லொம்

தவறைால் வந்து கபாகிறது அம்ைாவின் முகம்
நான் சிரித்தால் சிரிக்கவும் நான் அழுதால் அழவும்
எனக்பகன உள்ளவர்கள் என்
தாய் தந்ளத ைட்டுகை
நீ கனவில் கண்ட
பபண்ளண விட உன்ளன கருவில்
சுைந்த தாளய கநசி
பகாஞ்சைாய் சளைத்தாலும்
அதிகைாய் அன்பூட்டுபவள் அம்ைா
உன்னில் இருக்கும் கபாதும்

உன் அருகில் இருக்கும் கபாதும்
தன்னம்பிக்ளக ைட்டுகை அம்ைா
நடிக்கத் பதரிந்தவனுக்ககா
உலகம் ஓர் அழகான
நாடககைளட ஆனால் நடிக்கத்
பதரியாதவனுக்ககா உலகம் ஒரு
நைகத்தின் கைளட

K. Devayani, B.Com. – III Year
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இன்று முயற்சி நொவள பேற்றி
இன்று இது நம்ைால் முடியும் என்று
முயற்சி பசய்தால் நிச்சயைாக
நீ பவற்றி அளடவாய்!

இன்று முயற்சி பசய்யாைல் இருந்தால்
நாளள

இந்நிளலளய

கைாசைாகி
இன்று

விட

விடுவாய்!

முடியும் என்று நம்பிக்ளக

உன்னிடம் இருந்தால் நாளள நிச்சயைாக
நீ தளலவனாக திகழ்வாய்!
N. Devi Ishwarya, B.Sc. Computer Science – I Year

ேொழ்க்வக
வாழ்க்ளக என்பது
ஒரு சந்தர்ப்பம் - நழுவ விடாதீர்கள்
ஒரு கடளை - நிளறகவற்றுங்கள்
ஒரு இலட்சியம் - சாதியுங்கள்

ஒரு கசாகம் - தாங்கிபகாள்ளுங்கள்
ஒரு கபாைாட்டம் - பவன்று காட்டுங்கள்
ஒரு பயணம் - நடத்தி முடியுங்கள்
G. Gowtham, B.Sc. Computer Science – I Year

எதிர்

ொர்த்த கொலம்

காலத்ளத

ஏந்திய

ளககள்

காலத்ளத

கடந்த

கால்களும் கிளடயாது

காலத்ளத
ைாறாக

கணித்த

காலத்கதாடு

கிளடயாது

கண்களும்

கலந்த

ைட்டுகை

என்பறன்றும்

ஏற்றுக்

பகாள்

கிளடயாது

ஞாபகங்கள்
எனினும்

நிகழ்காலத்ளத

C. Jenitra, B.A. English – I Year
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பேற்றிபகொள் இலக்வக
கிளடக்காைல் கூட கபாகட்டும்
நீ ளவக்கின்ற குறி

ைிக உயர்வாக இருக்கட்டும்.....
இலக்கு எனும்

இையம் பசல்...

பவற்றிகாணும் வளை ைீ ண்டும் ைீ ண்டும்
பதாடர்ந்து பசய்துபகாண்டு இரு.....

பவற்றி நிச்சயம் காண்பாய்
ஒரு நாள்...

P. Karuppan, B.Sc. Computer Science – I Year

நல்லேர் ேொழ்க!
அறுப தாண்டு பசன்றும்
அணுவிலும் முதுளை கதான்றா
வறுடன்
ீ
விளங்கும் கதாற்றம்
வியத்தகும் சுறுசு றுப்பு
கூறுகபாட் டறியும் ஆற்றல்
பகாள்ளகயில் நீங்காப் பற்று
ஏறுகபாற் பகாண்டு வாழும்
இனியவர் வாழ்க! வாழ்க!
பூபவன்ற உள்ளம் ஆங்கக
பபான்பனன்ற எண்ணம் பகாண்ட
ககாவிந்த சாைி எங்கள்
பகாற்றவர் ைைபுத் கதான்றல்
கதவர்க்கும் அரிய தான
திறபைலாம் பளடத்த கதாழர்
நாபவல்லும் நலம் நிளறந்த
நல்லவர் வாழ்க! வாழ்க!
S. Kannan, B.Sc. Computer Science – I Year
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கருேவற
எத்தளன பிறவி எடுத்தாலும்
நான் வாழ்ந்த இடத்திற்கு

வாடளக பசலுத்தாத இடம்

தாயின் கருவளற ைட்டுகை

தாயின் கருவளறயில் சிக்கி

தவித்கதன் என்று நிளனக்காகத

தாயின் பாதுகாப்பு அளறயில்

இருந்கதன் என்று நிளன

அது உன்ளன பாதுகாத்த
பாதுகாப்பு அளற

தாயின் பாதுகாப்பு அளறயில் இருந்தளத
நிளனத்து பார்க்கின்றவன் ைகன்...

M. Karthi, B.Sc. Computer Science – I Year

உன்னொல் முடியும்
வழுக்கி விழுந்தி டாைகல
வாளழ ைைத்தில் ஏறவும்
உளழத்துப் பயின்றால் முடியுகை
உறுதி கவண்டும் ைனதிகல!

இரும்புப் பட்ளட தன்ளனகய
இழுத்துத் தீட்டத் தீட்டகவ
அரிவாள் கிளடக்கும், எதளனயும்
ஆக்க லாகை முயற்சியால்!
குயிளலப் கபாலப் பாடவும்
ககால ையிலாய் ஆடவும்
பயிற்சி பசய்தால் முடியுகை
பழக கவண்டும் தினமுகை
வழுக்கு ைைத்தின் உச்சியில்

வளளத்துக் கட்டும் உறிளயயும்
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பழக்க ைான ைனிதகன

பாய்ந்கத ஏறி பநாறுக்குவான்!
தன்னால் எதுவும் முடியுகைா?
தகுதி தாகன உயருகைா?

உன்னால் முடியும் உளழத்திட
உளழப்பி னாகல உயர்வுபகாள்!
N.S. Revathi, B.A English – III Year

நட்பு
ஒரு வார்த்ளதயில்

கவிளத ககட்டார்கள்
அம்ைா என்கறன்
ககட்டது அம்ைாவாக
இருந்திருந்தால்

ஒரு எழுத்தில் பசால்லி
இருப்கபன் நீ என்று
நீ கனவில் கண்ட
பபண்ளணவிட !
உன்ளன கருவில்

சுைந்த தாளய கநசி !
களை
இல்லாைல்
கடல்
இல்ளல....
ைாகம்
இல்லாைல்
பாடல்
இல்ளல...
உயிர்
இல்லாைல்
உடல்

இல்ளல...
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காதல்

இல்லாைல்
ைனிதன்

இல்ளல...
உன் நட்பு

இல்லாைல்
உன் நண்பன்
நான்

இல்ளல....

A. Nandhakumar, B.Sc. Computer Science – I Year

ேிேசொயம்
விவசாய நிலகை
தைிழ் நாட்டின் தடகை
நிலங்கள் நலைானால்

நம் வாழ்வும் பலைாகும்
ஆளடயின்றி வாழ்ந்தாகன - அன்று
விவசாயி.......!

ஊளணதந்து தம் உயிளை வளர்ந்தாகன
விவசாயி......!
வயலின் வாசத்திகல வயிளற
நிளறத்தவளன
வறுளையால் வாடி நின்றாலும் - அன்று
தன்னம்பிக்ளக தான் பகாண்டு
வயல் இறங்குபவன் விவசாயி
வளரும் பயிர்களின் நம் பசிளய தீர்த்தவன்
விவசாயி.....!
எத்தளன நாடுகள் பசன்றாலும்
எத்தளன பதாழில்கள் பசய்தாலும்
விவசாயம் பசய்து பார்
நாம் பபருளை பகாள்கவாம்
உணவூட்டும்
விவசாயத்திற்க்கு

உயிர் ஊட்டுகவாம்...

M. Ranjani, B.Com. – III Year
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ைலர்
அகதா
ைாகாளி கபால்

யுத்தம் அைங்ககற்றி குருதியில் குளித்து
தளலயாட்டி உடபலங்கும்
முள்களாபளாடும் நிற்கும்
அவளள பார்

அவளுக்கு ைட்டும் எப்படிகயா பதரியவில்ளல
கதன் பசாரியும்

ைகைந்தயிதழ் நூறு

பைாட்டாய் நிற்குைவள்
பகாஞ்சம் தளலயாடி
நிற்குைவளருகில்

பநஞ்சம் தடுைாறி நிற்கும் கபாது
ஏகதா கடுங்ககாப

பபண்னணங்கு பபருமூச்சு

எய்ப்பது கபாலல்லவா கதான்றும்
K. Sathishkumar, B.Sc., Chemistry – III Year

‘கணினி உ ரிகளின் தைிழொக்கம்
1. Whatsapp

-

புலனம்

2. YouTube

-

வளலபயாலி

4. WeChat

-

அளவி

3. Instagram

-

படவரி

5. Message

-

பற்றியம்

7. Telegram

-

பதாளலவரி

8. Skype

-

காயளல

10. WiFi

-

அருகளல

6. Twitter

9. Bluetooth

-

-

கீ ச்சகம்

ஊடளல

11. Hotspot

-

பகிைளல

13. Online

-

இயங்களல

12. Broadband

-

ஆலளல
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14. Offline

-

முடக்களல

16. Hard Disk

-

வன்தட்டு

18. CCTV

-

ைளறகாணி

15. Thumb Drive
17. GPS

-

விைலி

தடங்காட்டி

19. OCR

-

எழுத்துணரி

20. LED

-

ஒளிர்விமுளன

21. 3D

-

முத்திைட்சி

23. Project

-

ஒளிவச்சீ
ீ

22. 2D

-

இருதிைட்சி

24. Printer

-

அச்சுப்பபாறி

25. Scanner

-

வருடி

27. SIM card

-

பசறிவட்ளட

26. Smart Phone
28. Charger

-

திறன்கபசி
ைின்னுக்கி

29. Digital

-

எண்னைின்

31. Router

-

திளசவி

30. Cyber
32. Selfie

-

ைின்பவளி
தம் படம்

33. Thumbnail

-

சிறுபடம்

35. Print Scan

-

திளைப்பிடிப்பு

34. Meme
36. Injket
37. Laser

-

கபான்ைி

ளைவச்சு
ீ
சீபைாளி
M. Sidheshkumar, B.Sc. Computer Science – I Year
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ப ொன்பைொழி
எந்தக் காரியத்ளதயும்
உற்சாகத்கதாடு பசய்கிறவன் தன்
கநாக்கத்ளத தவறுவது அபூர்வம்.

கநர்ளையும் தூய்ளையும்

எளிளையின் இைட்ளடக்
குழந்ளதகள்.

நீ பதாளலத்தது நாட்களளத்தான்,
நம்பிக்ளகளய அல்ல.

இந்தச் பசயளல என்னால்

முடியாது என்ற எண்ணகை
உங்கள் உள்ளத்தில் எழக்கூடாது.

என்னால் இந்தச் பசயளல பசய்து
முடிக்க முடியும்

என்கற நீங்கள் எப்கபாதும்
நிளனக்க கவண்டும்.

R. Sathiya Kumar, B.Com. – III Year

ேொழ்க்வக ேொழ்ேொதர்கொகவே
அதிகம்

நல்லவனாக இருக்க நிளனகாகத

உன்ளன நடிகன் என்று பசால்லிவிடுவார்கள்
அதிகம் அன்கபாடு நடந்து பகாள்ளாகத
அடிளையாக்கி

விடுவார்கள்

அதிகம் பபாறுளையுடன் நடக்காகத
ளபத்தியம் ஆகும் வளை விடைாட்டார்கள்
பவளிப்பளடயாக இருந்துவிடாகத
பலர்

உன்ளன பவறுக்க கநரிடும்

எல்கலாளையும் நம்பிவிடாகத
ஏைாற்ற பலர் இருக்கிறார்கள்
ககாபம் படாைகல

இருந்துவிடாகத

ககாைாளியாக்கி விடுவார்கள்

M. Tamilarasan, B.Com. – I Year
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ேொழ்க்வக
நம்பிக்ளக ளவத்தவர்ககளள ஏைாற்றுவது
சாைர்த்தியம் அல்ல துகைாகம்.

ஏைாற்றங்களள சுைப்பளத விட

குளறத்துக் பகாள்வகத சிறந்தது.
பாசம் குளறந்து
குளறந்து

எதிர்பார்ப்புகளள

விட்டால் கபசும் கநைமும்

விடுகிறது.

திடீபைனக் கிளடக்கும் அன்ளப நம்பி
வாழ்க்ளகயில் பவகுதூைம்
பசய்யாகத,

பயணம்

பபாய்யான அன்பு காரியம்

முடிந்த பின் உன்ளன விட்டு விலகிவிடும்.
எப்கபாதுகை பிறருளடய இடத்தில் இருந்து

கயாசித்து பழகுங்கள் ைிகச்சிறந்த பவற்றியாளைாய்
நீங்கள்

வளம் வருவர்கள்.
ீ

உயிகை கபாகும் நிளல வந்தாலும் நம்பிக்ளகளய
ைட்டும் இழக்காகத இழந்த அளனத்ளதயும்

திரும்ப பகாண்டு வரும் ஆற்றல் “தன்னம்பிக்ளகக்கு” ைட்டுகை
உண்டு.

கபசிய வார்த்ளதகளால் நீ அவைானப்படும் கபாதுதான்
புரிந்து பகாள்வாய், கபசாத வார்த்ளதகள்
தான் உன் ைானம் காக்குபைன்று.

தனிளையும் அளைதியும் அைிர்தம் கபாதுதான் புரிந்து பகாள்வாய்
அதிகைாகி விட்டால் ைனிதளன பகான்றுவிடும்.
வாழ்க்ளக என்பது ஓவியைல்ல

ைாற்றிைாற்றி

வளைய வாழ்க்ளக என்பது சிற்பம்
என்பது பசதுக்கினால் பசதுக்கியது தான் இது தான் வாழ்க்ளக
K. Tamilselvan, B.Sc. Computer Science – I Year
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அன்று ஆடியவே
பல்லாங்குழி -

இருக்கும் இடத்தில்
எடுத்து இல்லாத இடத்தில்

பைைபதம்

-

பகாடுக்கும் குணம் வளை...

ஏற்றம் , இறக்கம் இைண்டும்
இருப்பகத வாழ்க்ளக
என்பளத உணர்த்த...

கில்லி

தாயம்

-

-

சதுைங்கம் பநாண்டி

-

கூட்டல் , பபருக்கல்

கணக்ளகக் களிப்புடன்
ைகிழ்ந்து கற்க...

பவட்டி பவளிகய எறிந்தாலும்
ைீ ண்டும் முயன்று பதாடங்கி முன்கனற...
இதை வழி இல்லாதகபாதும்

இறுதிவளை கபாைாடும் உறுதி ைனம் பபற...
சைைாக இல்லாதகபாதும்

சதிக்கத் தூண்டும் சக்திளயப் பபற...

கண்ணாமூச்சி - ஒளிந்து இருப்பவர்களளக்

கண்டுபிடிப்பதற்கான பபாறுளைளயயும்,
தாகன ஒளிந்து ைகிழ்ந்து இருக்கும்
பபருளைளயயும் பபற......
A.P. Ushanandhini, B.Sc. Computer Science – III Year

பதொடர்ேண்டி… பதொடரும் நிவனவுகள்
என் கல்லூரி நாட்களில் என்ளன தினமும்
சுைந்து பசன்றது பதாடர்வண்டி.
இப்பயணத்தில் எத்தளன நண்பர்கள்,
எவ்வளவு ைகிழ்ச்சி.
என் கல்லூரிப் படிப்பு முடிவளடந்தது.
ஆனால், பதாடர்வண்டி தன் பயணத்ளத
நிறுத்தவில்ளல.
இப்கபாது தினமும் தூைத்தில் நின்று,
பதாடர்வண்டிளயப் பார்த்து ளகயளசக்கின்கறன்
பளழய நிளனவுகளள சுைந்தபடி.

P. Vallarasu, B.A. Tamil – I Year
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உறவு முவற
தங்ளக உள்ளவனுக்கு
தங்க தங்கைாளிளக
கதளவயில்ளல...
தங்ளக உள்ளகை

தங்க ைாளிளக தான்...

எப்கபாது சண்ளடயிட்டாலும்
என் பபாய்யான
அழுளகயில்

அளனத்ளதயும்

விட்டுதரும் நல்ல உறவு
அக்கா......

ஆயிைம் கபர்
உறபவன்று இருந்தாலும்
என்

அக்கா நீ

ஒருத்தி தான்
என்கனாட
உயிரு...

R. Vignesh, B.Sc. Computer Science – I Year

சுயசரிவதகள்
ைகாத்ைா காந்தி

-

The Story of my experiments with truth

அடால்ப்

–

Mein Kampf

–

Daughter of the East

ஜவகாலால் கநரு
ஹிட்லர்

பபனாசிர் பூட்கடா
பில் கிளிண்டன்

-

–

An Autobiography

My life

பநல்சன் ைண்கடலா –

Long Walk to Freedom

தலாய்லாைா

–

Freedom in Exile

அப்துல் கலாம்

–

Wings of Fire

ைவந்தாநாத்
ீ
தாகூர்

–

My reminiscences

நைசிம்ைைாவ்

–

The Insider

பவங்கட்ைாைன்

–

My Presidential Years

கிைண்கபடி

–

I Dare

S. Vimala, B.Ed. – I Year
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ARTICLES OF ALUMNI
கொர்வைகம்
உங்கள் சிவப்பு ளைப் கபனாக்களால்
எங்கள்

தளல எழுத்ளத திருத்திய
பிைம்ைாக்ககள!
துரிகயாதனர்கள்

அத்தளனகபளையும்
அர்ஜுனர்களாகிய

எங்கள் 21 ம் நூற்றாண்டின்
துகைாணாச்சாரிககள!
பசால் உளிபகாண்டு
எங்கள் உள் ஒளி பசதுக்கிய
நீங்கள் ஒவ்பவாருவரும்
சிற்பிககள!

ஆண்டுகதாறும்
எங்கள் அறிவு தாகம்
ஆற்றியதால்

நீங்கள் அத்தளன கபரும்
அருவிககள!
எங்களுக்கு
கதான்றியகபாபதல்லாம் உங்களள பின்பற்றி
நாங்கள்
பிைட்டியகபாபதல்லாம் பபாருள் தந்தீர்
ஆதலால் நீங்கள்
அகைாதிகள்!
வளையளறயின்றி
வாரி இளறத்ததனால்
அறிளவ வாரி இளறத்ததனால்
நீங்கள் கைகம்
ஆம்! கார்கைகம்
Ms. Rexcy, Alumni – M.A. English
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A BOOK CAN CHANGE YOUR LIFE
One can change the way of leading life after
reading a book. It changes your life with no time
and no guide. A right book at right time will make
a big bang. It impacts your life and shape with
vast amount of knowledge which is applicable for
past, present and future values. It expands our
mind and intelligence. When you read a book it
transports you and your worried mind to another
place and it reduces the stress level. A book can in
turn lead positive thinking and building intellectual
capacity.
Ms. M. Uma, Alumni – M.A. English
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