ல
இந்த ஆண்
கல்

தி

மி அம்மாள் இன்ஜினியரிங் கல்
வஞ்ேசரி, கிழக்கு தாம்பரம் ெசன்ைன

(2016) இன்ஜினியரிங் ேசர்க்ைகக்கு

ரி ெபா

உறவினர்க

ளாதாரத்தில் பின்தங்கிய கு
க்கு சிறப்

ச

3. 1000 மார்க் எ

ைக அளிக்க உள்ள

ேம

ம் இக்கல்

மி அம்மாள் இன்ஜினியரிங்

ைக வழங்குகின்ேறாம்.

க்கு 100% கட்டண ச

ைக வழங்குகின்ேறாம்.

ைக வழங்குகின்ேறாம்.

ரியின் சிறப்பம்சம் யாெதனில் மற்ற கல்

4. IAS படிப்பதற்கு சிறப்

பயிற்சி

ரிகளில் இல்லாதைவ

ம்

5. மத்திய/ மாநில அரசு ேவைலவாய்ப் க்கான பயிற்சி
6. சுயெதாழில் ேவைலவாய்ப் க்கான பயிற்சி
7. ெபண் மாணவர்க

ம்

.

க்கு 950 மார்க் ெபற்றால் 50% ச

ப்பவர்க

600126

ம்பத்தின் மகன் / மகள் மற்

1. ெபண் மாணவியர் 900 மார்க் ெபற்றால் 50% ச
2. ஆண் மாணவர்க

ல

-

ரி

ம்

க்கு சிறந்த தகவல் ெதாழில்

ேவைல வாய்ப் ம் அதற்க்கான

ம்

ட்ப கம்ெபனிகளில்

ைறயான பயிற்சி

ம்

8. சிறப்பான ேவைலக்கான பயிற்சிக்கு குறிப்பிட்ட கம்ெபனியின் HR
(மனிதவள ேமம்பாட்

ைற அ

தலாம் ஆண்டிேலேய குறிேகா
வழங்க ஏற்பா
9. ேதர்
ஏற்பா

ெசய்யப்பட்

ேநரத்தில் மாணவர்க
ெசய்யப்பட்

10. எல்லா மாணவர்க

உள்ள

வலர்) உடன் மாணவர்கைள
க்கான சரியான ஆேலாசைன

உள்ள
க்கு வி

.
தியில் இலவசமாக தங்க

.

க்கும் இலவச இைணய வசதி

ம் உள்ள

ெதாைலேபசி எண்: 8939772599, 8939772699, 044 65336999, 044 22290357

.

ல

தி

மி அம்மாள் இன்ஜினியரிங் கல்
வஞ்ேசரி, கிழக்கு தாம்பரம் ெசன்ைன

-

600126

ரி

The Engineering admission for the year 2016 at Sri Lakshmi Ammal
Engineering college is started with aim to serve the economically weak
students this year especially. So it is decided to extend special offer in the
admission process to those students. Some of the special features are:
1. Girls who score more than 900 marks will be given 50% concession in the
Regular Fees.
2. For boys are expected to score 950 marks to get 50% concession in the
Regular Fees.
3. Students who score 1000 marks will get 100% concession in the Regular
Fees.
4. We are the only college in Chennai having IAS, IPS, IES coaching centre.
5. We help the students to get jobs in Central and State Governments.
6. We also equip and coach the students to get self employment, also.
7. The one and only college going to give typical environment as good as IT
companies to get working practice in the companies well before the
placement.
8. The basic interest of each and every students will be identified and they
will be associated with HR of specific company to mould them towards
job opportunity.
9. We have wifi facility that is extended to students too.
10. Students are facilitated to stay in the hostel during examinations time.
For further details and clarifications call us :

8939772599, 8939772699, 044 65336999, 044 22290357

