
For circulation among All the Students

rAMAL MOHAMED COLLEGE (AUTONOMOUS)
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PG & RESEARCH DEPARTMENT OF COMPUTER SCIENCE

All students (Both Men and Women) are informed that the Department of Computer
Science of our College is organizing a National Level Online Quiz on "Cyber Ethics" in
Commemoration of National Cyber Security Awareness Month (Oct.202l) on 30th and 3l't
October 2021.

The invitation is attached herewith along with the programme link. The participants will
be given E-Certificates who score 400lo and above. The programme link will be open upto
11.59 PM on 3l't October 2021.
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JAMAL MOHAMED COLLEGE (Autonomous) 
                    College with Potential for Excellence 
            Accredited (3rd Cycle) with ‘A’ Grade by NAAC 
             DBT Star College Scheme & DST-FIST Funded 
                 (Affiliated to Bharathidasan University) 

               TIRUCHIRAPPALLI – 620 020 

  (Commemoration of National Cyber Security Awareness Month - Oct. 2021) 

30-10-2021 to 31-10-2021 

                         Link :  

E-Certificates will be given to  

participants who score 40% and above in the quiz 

Chairman 

Dr. S. ISMAIL MOHIDEEN 

Principal 

                          Convener                Co-Convener  

                         Dr. G. RAVI  Dr. D. I. GEORGE AMALARETHINAM 

              Head of the Department                  Director-MCA 

Organizing Secretary 

Dr. S. MOHAMED ILIYAS 

Assistant Professor of Computer Science 

https://forms.gle/hMQR83G63xJKAszY9

https://forms.gle/hMQR83G63xJKAszY9
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REPORT ON NATIONAL LEVEL ONLINE QUIZ ON CYBER ETHICS 
 

A National Level Online Quiz on “Cyber Ethics” was conducted on 30.10.2021 
and 31.10.2021 by the PG and Research Department of Computer Science of Jamal 
Mohamed College, Trichy in commemoration of National Cyber Security Awareness 
Month – Oct 2021.    
 

October is celebrated as National Cyber Security Awareness Month (NCSAM) 
globally. 

 
The Internet is today’s backbone for all kind of online services, and it has given 

rise to various features such as Social Media, Online Shopping, Digital Payments, e-
Education, e-Health and the list goes on. 

 
In the current pandemic situation where Work from Home is a reality for most 

and Digital services are on the rise, so are cyberattacks. Cyber Security has become 
more important than ever in today’s Digital Life. It is no more a matter for security 
experts and web admins to take care of. Hackers and cyber attackers no more target 
only companies and corporations, but individuals too. 

 
Cyber Security is now a part of every individual’s life. The more connected we 

get, safeguarding our digital identities becomes a shared responsibility. The more we 
share, the more we must care. 

 
The objective of this quiz is to spread awareness around Cyber Ethics best 

practices among us as individuals who access online services. We must impart basic 
security hygiene to keep using digital services securely and stay safe online. 

   
As many as 325 students / staffs / professionals from Kashmir to Kanyakumari 

participated in the event. Among them 180 participants cleared the cut off score and 
were given E-Certificates. Mr. K. Manikandan of II MCA of Jamal Mohamed College 
secured the highest score of 90%. 
 

Dr. S. Mohamed Iliyas, Assistant Professor of Computer Science and Vice-
President of Computer Science Association made all arrangements with the support 
of Dr. G. Ravi, Associate Professor & Head, Department of Computer Science and    
Dr. D.I. George Amalarethinam, Associate Professor & Director (MCA) for the 
successful conduct of the event. 
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சைபர ்நெறிமுசைகள் குறித்த ததசிய அளவிலான ஆன்சலன் 

வினாடிவினா பை்றிய அறிக்சக 

 

ததசிய சைபர ்பாதுகாப்பு விழிப்புணரவ்ு மாதம் - அக்த ாபர ்2021 ெிசனவாக திருைச்ி 

ஜமால் முகமது கல்லூரியின் கணினி அறிவியல் முதுகசல மை்றும் ஆராய்ைச்ித் 

துசையால் 30.10.2021 மை்றும் 31.10.2021 அன்று ததசிய அளவிலான ஆன்சலன் 

வினாடிவினா “சைபர ்நெறிமுசைகள்” ெ த்தப்ப ் து. 

 

அக்த ாபர ் உலகளவில் ததசிய சைபர ் பாதுகாப்பு விழிப்புணரவ்ு மாதமாக 

(NCSAM) நகாண் ா ப்படுகிைது. 

 

இசணயமானது அசனத்து வசகயான ஆன்சலன் தைசவகளுக்கும் இன்சைய 

முதுநகலும்பாக உள்ளது, தமலும் இது ைமூக ஊ கங்கள், ஆன்சலன் ஷாப்பிங், 

டிஜி ் ல் க ் ணங்கள், மின்-கல்வி, இ-நெல்த் தபான்ை பல்தவறு அம்ைங்கசள 

உருவாக்கியுள்ளது மை்றும் ப ்டியல் ெீண்டு நகாண்த  நைல்கிைது. 

 

தை்தபாசதய நதாை்றுதொய் சூழ்ெிசலயில் நபரும்பாலானவரக்ளுக்கு வீ ்டிலிருெ்து 

தவசல நைய்வது ஒரு உண்சம மை்றும் டிஜி ் ல் தைசவகள் அதிகரித்து வருவதால், 
சைபர ் தாக்குதல்களும் அதிகரித்து வருகின்ைன. இன்சைய டிஜி ் ல் வாழ்வில் 

இசணயப் பாதுகாப்பு முன்நனப்தபாசதயும் வி  முக்கியமானதாகிவி ் து. 

பாதுகாப்பு ெிபுணரக்ள் மை்றும் இசணய ெிரவ்ாகிகள் கவனித்துக் நகாள்ள தவண்டிய 

விஷயமில்சல. தெக்கரக்ள் மை்றும் சைபர ் தாக்குபவரக்ள் ெிறுவனங்கள் மை்றும் 

ெிறுவனங்கசள ம ட்ும் குறிசவக்க மா ் ாரக்ள், ஆனால் தனிெபரக்சளயும் 

குறிசவக்கிைாரக்ள். 

 

சைபர ் நைக்யூரி ்டி என்பது இப்தபாது ஒவ்நவாரு ெபரின் வாழ்க்சகயின் ஒரு 

பகுதியாகும். ொம் எவ்வளவு அதிகமாக இசணக்கப்படுகிதைாதமா, அவ்வளவுக்கு 

ெமது டிஜி ் ல் அச யாளங்கசளப் பாதுகாப்பது பகிரப்ப ்  நபாறுப்பாகிைது. ொம் 

எவ்வளவு அதிகமாகப் பகிரக்ிதைாதமா, அவ்வளவு அதிகமாக ொம் கவசலப்ப  

தவண்டும். 

 

ஆன்சலன் தைசவகசள அணுகும் தனிெபரக்ளாகிய ெம்மிச தய சைபர ்

நெறிமுசைகள் பை்றிய விழிப்புணரச்வப் பரப்புவதத இெ்த வினாடி வினாவின் 

தொக்கமாகும். டிஜி ் ல் தைசவகசளப் பாதுகாப்பாகப் பயன்படுத்துவதை்கும் 

ஆன்சலனில் பாதுகாப்பாக இருப்பதை்கும் அடிப்பச  பாதுகாப்பு சுகாதாரத்சத 

ொங்கள் வழங்க தவண்டும். 

   

இெ்ெிகழ்ைச்ியில் காஷ்மீர ்முதல் கன்னியாகுமரி வசர 325 மாணவரக்ள் / ஊழியரக்ள் / 

நதாழில் வல்லுெரக்ள் கலெ்து நகாண் னர.் அவரக்ளில் 180 பங்தகை்பாளரக்ள் க ்-

ஆஃப் மதிப்நபண்சணத் ததரை்ச்ி நபை்று மின்-ைான்றிதழ்கள் வழங்கப்ப ் ன. ஜமால் 

முெம்மது கல்லூரியின் இரண் ாம் எம்.சி.ஏ. திரு. தக. மணிகண் ன் 90% 

மதிப்நபண்கசளப் நபை்றுள்ளார.் 

 

 ாக் ர.் எஸ். முகமது இலியாஸ், கம்ப்யூ ் ர ் ையின்ஸ் அதைாசிதயஷன் துசணத் 

தசலவர ்மை்றும் கணினி அறிவியல் துசையின் இசணப் தபராசிரியர ்& தசலவர ்

 ாக் ர.் ஜி. ரவி மை்றும்  ாக் ர ்டி.ஐ. ஜாரஜ்் அமலநரத்தினம், இசணப் தபராசிரியர ்

& இயக்குெர ் (MCA) ஆகிதயாரின் ஆதரவு ன் அசனத்து ஏை்பாடுகசளயும் 

நைய்தார.் ெிகழ்சவ நவை்றிகரமாக ெ த்தினார.் 
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This is to certify that Mr.A. FAZULLULLAH of 1 MCA has successfully taken part in 
the ‘National Level Online Quiz on Cyber Ethics’ .  This online quiz is conducted as a 
part of National Cyber Security Awareness Month, October 2021 organized by PG 
& Research Department of Computer Science, Jamal Mohamed 
College(Autonomous), Tiruchirappalli 620 020. 

CERTIFICATE OF PARTICIPATION

Dr. S. Mohamed Iliyas                                Dr. G. Ravi                     Dr. D.I. George Amalarethinam
Organizing Secretary                                   Convenor                      Co-Convenor

This is an e-certificate, and hence no signatures required

Made for free with Certify'em


