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 12-ஆ� ெசய���
ேத�த� ெசா� ��த� வ�டா�த�ர

ெபா����ட� (AGM)

WELCOME TEA வா�க பழகலா� ப�ைண�� நா�

இளைம �ர� : ஹாேலாவ�� ச�ற��
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�த�ய தைலவ�க��கான ேதட�

 12-ஆ� ெசய��� 
ேத�த�

ப�ேவ� தைடக��� ம�த�ய��� எத����ச�
அ����ெகா�� ெதாட��� ெசய�ப�� வ�க��ற� நம�
NTU தமி� இல�க�ய ம�ற�. ந� ம�ற�த�� ��த��த�ய
அ�த�யாயமாக 12-ஆ� ெசய��� அைம�க�ப���ள�.

ந� உ��ப�ன�களி� ஒ��ைம�� க�ன உைழ��ேம நம�
பல� எனலா�.

“ேதா�ற�� �கெழா� ேதா��க அஃத�லா�
ேதா�ற�� ேதா�றாைம ந��.”

அ�வா�, ந� ம�ற�ைத ேம�ேம�� ச�ற�ப��க தயாராக
இ��க��ற� ந� 12- ஆ� ெசய���. ம�ற�த��
த��ட�கைள�� வள��ச�ைய�� ேம�பா�ைவய��வத��
தைலவ�க� அவச�ய� அ�லவா? இ�தைகய
தைலவ�கைள� ேத�� ெச��� த�னமாகேவ ஆக�� 7ஆ�
ேதத� 2021 அைம�த�.

ப�ர�சாரமி�ற� ேத�த� உ�ேடா? அைத� ேபாலேவ,
ேவ�பாள�க� ம�ற�த�� சக உ��ப�ன�க��� ம�த�ய��
த�க� உைரகைள ஆ�ற�ன�. இ�ந�க�� ZOOM தள�த��
ச�ற�பாக நைடெப�ற�.

V O T E

ேவ�பாள�களி� ெபா�ைமைய ேம��
ேசாத��காத வ�த�த��, ேத�த��
���க� உடேன அற�வ��க�ப�டன.
இ�ேத�த�� நா�டாைமகளாக
ெபா��ேப�றவ�க� ேவ�
எவ�மி�ைல; ந� ம�ற�த��
உ��ப�ன�கேள! அவ�கள�
வா�களி��களி� அ��பைடய��, 11ஆ�
ெசய���வ�� தைலவ�க�
���கைள� ெதரிவ��தன�.

- க�. க���த�கா



இ�த�ண�த��, 12ஆ� ெசய���வ�� தைலவ�களாக
ந�யமி�க�ப�டவ�கைள வா��த�, அவ�கள�
தைலைம��வ�ைத வரேவ�க��ற� ந� NTU தமி� இல�க�ய
ம�ற�! ம�ற�த�� ந��வாக ெபா��ப�ைன ஏ��� ந�
தைலவ�களி� வ�வர�க� இேதா உ�க� பா�ைவ��!
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அர�க� ���� ச�த�, அ�ேவ ெசா� ��த�
 

வள�தமி� இய�க�த�� �தலா� தமி� இைளய� வ�ழாவ��காக (TYF
2021), NTU தமி� இல�க�ய ம�ற�தா� ப�ர�த�ேயகமாக
தயாரி�க�ப�ட� ‘ெசா� ��த�’. ப�கைல�கழக மாணவ�கைள
தமிழி� ேயாச��க�� வ�வாத��க�� ஊ��வ���� ேநா�ேகா�
இ�ேபா�� ந�க��த�ப�ட�. தமி ழி� வ�வா த� ெச� �� ஆ� வ�ைத
த�� எ���� ஒ� வா��பாக அைம�தேதா� ந� நா�� நட��கைள
ந� ெமாழிய�� வழி அலச� ஆராய�� ஒ� தள�ைத அைம���
ெகா��த� இ�ந�க��. ‘ெசா� �� த�’ எ�� வ�வா த� ேபா� � ய��
ெமா� த� நா�� ���க� கல��ெகா�டன. ேபா� � ய�� இர��
�� � க�� த�ேபாைதய ந�க��க� ம��� ச��ைச��ரிய
வ�டய�க� �ற��� ஆரா�� தன.

த�த� ���

“மனித இன�ைத உ���� ப�ர�சைனக���, க�வ��
மரப� மா��� ெதாழி���ப� (Designer Babies) ஒ�

��க�ய ���. (தைல�� 1)”

ச�ற�த ேப�சாள� 
ஹ�ஷ�

ெவ�ற�யாள�க�
ேக�தரி�,
ெகௗச�யா,
அப�ராமி

- க�ணாந�த� �தா



த�த� ���
“�த� தர உலக நா�க� நா��� ந�பக�த�ைமைய
ேம�ப��த ெபா�ளாதார வள��ச�ைய வ�ட ச�க
நலனி� கவன� ெச��த ேவ���.” (தைல�� 2)

ச�ற�த ேப�சாள� 
அஸ்வ��

ெவ�ற�யாள�க�
அ�வ��,

வ�ளிய�ப�,
��ரமணிய�

இ�த� ���

“ச��க��ரி� ச�க வ��க� ப�ரிவ�ைனகைள அக���
�ய�ச�ய�� க�வ��ைற�ேக �த�ைம ப�� உ�ள�.”

ச�ற�த ேப�சாள� 
அஸ்வ��

ெவ�ற�யாள�க�
அ�வ��,

வ�ளிய�ப�,
��ரமணிய�



12th NTU TLS AGM 2021
ஒ� �த�ய �வ�க� 

வ�டா�த�ரவ�டா�த�ர
ெபா����ட�ெபா����ட�

- ச� � அ�� ராேம�வ�
 

NTU தமி� இல�க�ய ம�ற�த�� வ�டா�த�ர ெபா�� 7 ஆக��  2021
அ�� நைடெப�ற�. மா�ற� ஒ�ேற மாறாத�. அத�ேக�ப,
ஒ�ெவா� ஆ���  ம�ற�ைத ந��வக���� கடைமைய அ��த
ெசய���வ��� ஒ�பைட�க இ�த ெபா����ட�
நைடெப�க�ற�. 

��ேனா��� ச��தைனேயா� பல
�ய�ச�கைள ெவ�ற�கரமாக
ைகயா�ட 11ஆ� ெசய���வ��
சாதைனகைள� ெகா�டா�� ஒ�
ப�ரமா�ட நாளாக இ�நா�
அைம�த�. �த�தாக பதவ�ேய���
12ஆ� ெசய��� ேம�ேம�� பல
ெவ�ற�கைள அைடய 11ஆ�
ெசய��� த�க� வா���கைள
பத�� ெச��, உர�த கரெவா��ட� 

அவ�கைள வரேவ�றன�. அ� ம��மா? 11ஆ� ெசய���வ��
க�ன உைழ�ைப�� ப�களி�ைப�� ெகௗரவ���� வைகய��
வ���க�� வழ�க�ப�டன.

ந�ச�த�ர கைல வ���
 

NTU தமி� இல�க�ய ம�ற�த�� ந�ச�த�ர கைல வ���களி�
ப�ேவ� ப�ரி�க� உ�ளன. அைவ இைச�ப�ரி�, நடன�ப�ரி�,
எ�தாள� ப�ரி�, நாடக�ப�ரி� ம��� ெதாழி���ப� ப�ரி�
ஆக�யைவ ஆ��. ேம��ற�ய ப�ரி�களி� ச�ற�� வ�ள�க�,
த�களி� த�றைமகைள ெவளி�கா��ய உ��ப�ன�க���
வ���க� வழ�க�ப�டன எ�ப� �ற��ப�ட�த�க�.



ெப�ந� ப��ய�:
 

ப�ற வ���க� 

ெதாழி���ப�
ப�ரி�

VISVANI JAYAKUMAR

நாடக�ப�ரி�
T NIRAJ

நடன�ப�ரி�
KALYANI HEMA NAIR

 

இைச�ப�ரி�
GNANADAS

HAMSAVATHANAN

எ�தாள� ப�ரி�
PALANIVEL SARAVANA

BALAJI

த��வ��வ�
இல�க�ய வ���
MOSHIK SEETLOO

ெப�ந� ப��ய�:
 

மகாகவ� பாரத�
ேசைவ வ��� &
த�ராவ�ட� வ���
NURUL 'BEAST' HAQ

 



கரிகால ேசாழ� வ���

ெப�ந� ப��ய�:
 

GNANADAS
HAMSAVATHANAN

THARSINY D/O
BALAKRISHNAN

SARAVANAN S/O
THARMALINGAM

SUNDER S/O
NAGAYAH

இ�த�ண�த��, வ��� ெப�றவ�க���� ந� ம�ற�த��
வள��ச��� த�களி� உைழ�ைப வ�ைத��� அைன��
உ��ப�ன�க���� NTU TLS-இ� சா�ப�� வா����கைள
ெதரிவ����ெகா�க�ேறா�!



வரேவ��  வ�ழாவரேவ��  வ�ழா   
  20212021

Welcome Tea

NTU தமி� இல�க�ய ம�ற�த�� சா�ப�� 21 ஆக�� 2021 அ��
காைல 10 மணி �த� மத�ய� 12 மணி வைர ம�ற�த�� ேசர
வ����ேவா��கான ச�த��� நைடெப�ற�. 

��கல� ந�ைற�த இ�ந�க��ச�ய��
பல �ைறகைள� சா��த
மாணவ�க��, ��னா�
மாணவ�க�� கல�� ெகா�டன�.
அவ�க� த�க��� ஏ�ப�ட
ஐய�கைள ����� ெகா�டேதா�
தா�க� அற����ெகா�ள வ�����
வ�வர�கைள��
ேக���ெகா�டன�. 

12-ஆ� ெசய��� தைலவ�க�,
ம�ற�த�� ெசய�பா�கைள��
இ�வா��� த��ட�கைள��
கல��ெகா�ேடா�களிட� ���கமாக
பக����ெகா�டன�. அ�த
கல��ைரயாட� மிக�� �வார�யமாக
இ��த�. ச�க� தைலவ� இ�த
ந�க��ச��� வரேவ��ைர ம���
ந�ற��ைர ஆ�ற� ந�க��ச�ைய ேம��
ச�ற�ப��தா�.

அைனவ���� பய��ள ச�த��பாக
அ�� அைம�த�. ம�ற�த��
ேச����ெகா�ள ஆ�வ� உ�ளவ�க�
மி��த மனந�ைற�ட� வ�ைடெப��
ெச�ற� இ�ந�க��ச�ய�� ெவ�ற�ைய
உண��த�ய�. 

- ச� � அ�� ராேம�வ�
 



NTU தமி� இல�க�ய
ம�ற�த�� சா�ப�� 21 ஆக��
2021 அ�� காைல 10 மணி
�த� மத�ய� 12 மணி வைர
ம�ற�த�� ேசர
வ����ேவா��கான ச�த���
நைடெப�ற�. 

இ�ந�க��ச�ய��
���தைலவ�க��, ம�ற
உ��ப�ன�க�� ஒ���
ேச��� KOLLYWOOD
த�ைர�பட�
கதா�பா�த�ர�க� ம���
பாட�க� எ�ற
க��ெபா�ைள�ெகா��
���கைள அைம�தன�:
வ��ர� ேவதா (ேவதா), 
எ�ேஜா� எ�சாமி (அ�னக�ளி�), நா�� ர�� தா� (ஆ� � ஒேக
ேபப�?), அடடா (ஹா! ஹா! ஹாச�னி), ெந�ச���� ேப��த���
(அ�சல டா), மா�ட� (வா�த� ெகா���), ச�ரி�காேத (ஒ� ெச�ஃப�)
ம��� வ�ைளயா� ம�கா�தா (ம�கா�தா).

- யேசாைத D/O ச�தன ேபா�
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ZOOM வழி உ��ப�ன�க� த�கைள  ���கமான
�ைறய�� அற��க� ெச���ெகா�டன�. ப���,
ம�ற உ��ப�ன�க� த�கைள� ப�ற�ய
�வார�யமான வ�ஷய�கைள
பக����ெகா�டன�. 

அத�� ப�� எ�ன? ��கல� ஆர�ப� தா�!
“ெசௗ�� பா���”, “அ� இ� எ�”, “தமி�
ப��ேகா”, என ப�ேவ� வ�ைளயா��க�
இட�ெப�றன. இைவ ந�� உற�கைள வள����
உ�னத தளமாக த�க��தன.



கணினி� த�ைர �� அம���, மத�ய உணைவ ZOOM வழி
ந�ப�க�ட� உைரயா�யவாேற மத�ய உணைவ உ��
மக���தன� ப�ேக�பாள�க�. ேம��, ப�ேவ� வ�ைளயா��கைள
வ�ைளயா�யேதா�, தமி� இல�க�ய ம�ற�த�� ெசய�பா�கைள�
ப�ற��� வ�வரமாக அற��� ெகா�டன�. 

வா�க பழகலா� �கா� ZOOM வழி, 
    "�ண��ச� பழ�த� ேவ�டா உண��ச�தா�
                         ந�பா� க�ழைம த��'' , 

எ�பத�� ஏ�ப நைடெப�ற�. ந��ண�ைவ
ஏ�ப��த��ெகா�ள ெதாட��� பழ�க��
ேவ��யத��ைல. ேநர�யாக பா��� பழக
ச�த��ப� இ�ைலெய�றா��
உண��ச�தா� ந�ைப ெதாடர� ெச���.
மனத�� உ�டான எ�ைலய��லா
மக���ச�ய�னா�� பலரி�
����வ�னா�� ெவளி�பைடயாக
ேதா�ற�ன.

வா�க பழகலா� �கா� ந��ண�ைவ
வள��க�� தமி� ெமாழிய�� மக��வமான
ச�ற�ைப உண��த�� வழிவ��த�. உ�னத
நவரச�க� கல�த பயண� இனி
�வ�க���!



BONDINGBONDINGBONDING
DAYDAYDAY

உற�க�  மலர���உற�க�  மலர���
- யேசாைத D/O ச�தன ேபா�

 

இைடெவளி வார�ைத ��னி��, ப�ைண�� நா� நைடெப�ற�.
��க�ய ேநரமாக இ��தா��, ப�ேவ� வ�ைளயா��க� ஏ�பா�
ெச�ய�ப����தன. இைட�கால� ேத��களினா� உ�டான
மன�ைள�சைள ��க� ���ண�� ஊ��� வைகய�� அைம�த�
இ�நா�.

“ஆர�ப�த�� நல� பராமரி��
���� நா�� க��ரிய��
�வார�யமான ப�தய�ைத
நட�த மிக�� உ�சாகமாக
இ��ேதா�. இ�த
ந�க��ச��காக நா�க�
�வ�ரமாக தயா� ெச�ேதா�  

ந�க���� நா�� நா�க��� ���, ஒ� ��வ�� இ�வ�
ம��ேம இ��க���� எ�� ேகாவ��-19 அற��ைக
ெவளிய�ட�ப�ட�. இ� எ�கைள ெபரி��
அத���ச����ளா�க�ய�. ஆனா�, இ�தைகய த��� மா�ற�கைள
நா�க� �����ேய எத���பா��த���ேதா�. 

நா�க� �����ேய
த��டமி����த இைணய
வழி ந�க��ச� உடன�யாக
ZOOM வழி ந�கழ
ேவ��ய���த�. பல
உ��ப�ன�க� ZOOM �ல�
ப�ைண�க தய��வைத
நா�க� க��த�� 

ெகா�டதா�, ந�க��ச�ய�� ேநர�ைத �ைற�ேதா�. 



எ�க� நல��� கைடச� ந�மிட மா�ற�க��� ஏ�ப
ெசய�ப�வத�� த�றைமயாக இ��� அ�த�த ���க���
ெபா��ேப�� இைணய�த�� வ�ைளயா��கைள ெவ�ற�கரமாக
நட�த�ேனா�.”  

“எத��கால ப�ைண�� ந�க��க� உ�சாக�� ��கல�� ந�ைற�த
வ�ண� இ����. ேம��, அைனவ�� எ�க�ட� ேசர ����
எ�� ந��க�ேறா�. நா�க� ம�ற ���க�ட� ப�ைண�ைப
வ�வா��� ேநா�க��ட� ெதாட��� ெசய�ப�ேவா�” - நல�
பராமரி�� �� தைலல� ���த� ெர�கநாத�.

ஒ��ெமா�த�த�� ப�ைண�� நா� மக���ச�கரமாக த�க��த� !



அ�வ�ட� பாழைட��, ��ற� அட��த காடாக
காண�ப�க�ற�.

அவ�க� த��மிட�த�� ம�மமான வ�ஷய�க� நட���ேபா�,
அத� காரண�ைத அற�ய எ�ேலா�� �ைனக��றன�.
இ�பட� ம�ற ேப� பட�கைள�ேபா� இ�லாம�, ����ழைல
பா�கா�பத� ��க�ய��வ�ைத ைமயமாக�ெகா��
எ��க�ப���ள�. இ�பட�ைத NETFLIX-� பா��க�.

இய��ன� வ�னி� வர�ப�ரசா� இய�க�த�� கவ�� ம���
அ�ரிதா ந��ப�� ெவளிவ�த பட� “���”.

இளைமய��இளைமய��இளைமய��       
   �ர��ர��ர�

ஹாேலாவ�� த��நா� வ�தா��! ேப�
பட� பா��கலாமா?

 
 

- ���கா கைல�ெச�வ� & க�ணாந�த� �தா

�மிகா

இய��ன� ஆ�.ர��த�ர� ப�ரசா� இய�க�த�� ஐ�வ�யா
ராேஜ� ந��ப�� ெவளிவ�த பட� “�மிகா”.
 அரச�ய� தைலவ� ஒ�வ� ஓ� இட�ைத ���ப��க

ஒ� க�டட வ�வைம�பாளைர� ேக���ளா�.

ேவைலைய� ெதாட�க வ�வைம�பாள�
அ�வ�ட�த��� த� மைனவ� (ஐ�வ�யா
ராேஜ�), ப��ைள, த�ைக ம��� ேதாழி�ட�
ெச�க�றா�.

���



இ�த பட� ஒ� தகவ� ெதாழி���ப ந��வன�த�� நட���
த�க�� ச�பவ�கைள அ��பைடயாக ெகா��� தயாரி�க
ப�ட�.

அமா��ய� ந�ைற�த அ�த க�டட�த��,
நாயக�� நாயக��� எத�� பாராத
வ�தமாக மா���ெகா�க�றா�க�.
நாயக�� நாயக��� த�ப��க
�ய�வ��, க����� ெதரியாத
உ�வ�க� �ர��வ�� என
வ��வ���ேபா�� த�க�ேலா��
இ��க�ற� இ�பட�.

பல இட�களி� ந�ைம இ��ைகய��
�னி�� ெகா�� வ�த� இ�பட�.
தகவ� ெதாழி���ப ஊழிய�க��� உ�ள ேவைல ப�,
அவ�க��� ஏ�ப�� மன உைள�சைள�� ெசா��
இ��க�ற� இ�த பட�.
ச�ெப�� ம��� த�க�� ந�ைற���ளதா�, க���பாக
இ�பட�ைத பா��க�

இ�பட�ைத HOTSTAR-� காணலா�.

�பாவளி ப�ற�ய �வார�யமான தகவ�க�
 
 

- யேசாைத D/O ச�தன ேபா�
 

�ப ஒளிய�� ச�ற��
1.�ப ஒளி, மி�கா�த� ��ைச (ELECTROMAGNETIC RADIATION)
ெவளியா��க��ற�.  இ� ந� ச�ம�ைத ெதா�� ேபா�, பல
ந�ல மா�ற�க� ஏ�ப�க��ற�.  நம� ேநா� எத���� ச�த�ைய
அத�கரி�பேதா�, ந�ல எ�ண�கைள��, மன அைமத�ைய��
த�க�ற�.

2.�பாவளி ெபா�வாக அ�ேடாப� அ�ல� நவ�பரி� வ�க�ற�. 
அ�ேடாப�/நவ�ப� மாத� ப�வ� மா�� ேநர�, அ� ஒ�
வ��த�யாசமான வானிைல. கன�த மைழயாகேவ இ����,
�ளி�� ந��காம� அ����. அ�த ��ந�ைலய��, ��க�
எளிதாக ேநா�வா��படலா�.



இ�த ப�வந�ைல, கா�ற�� உ�ள க��மிகைள அத�கரி���.
ஆனா�, வ�ள�க�� �டரி���� ெவளியா�� இரசாயன�க�,
கா�ற���ள �� க��மிகைள ெகா���.

த�ப� ! ஒ� எ���ரா எ� எ�ெண� பா�ச�
 3. �பாவளி �ளி��த கா�� ப�வ�த�� ெகா�டாட�ப�க�ற�. 

எ� எ�ெண� உட� ெவ�ப�ைத �ைற�க��ற�. தைல �த�
கா� வைர இைத பய�ப���வத�னா�, �����ழ�
மா�ப��த�க�, ந��க�, உய�ர� கழி� ெபா��க�
அைன��� ச�ம�த����� ��க�ப�க��றன.ேம�� மன
அ��த�த����� வ��ப�� ந� மனைத அைமத��ப���க�ற�.
இர�த ஓ�ட�ைத அத�கரி�க�ற�, நர��க� ம��� தைசகைள
வ��ப��த உத�க�ற�.



எ��தாள�க�

வ�வைம�பாள�க�
 

SPONSORS

க�ணாந�த� �தா

ரா�ந�வா� ஸ்�த�
 

யேசாைத D/O
ச�தன ேபா�

 

க�. க���த�கா

ச� � அ��
ராேம�வ�

 

���கா
கைல�ெச�வ� 

சார� ��சார� ��சார� ��



ஆத� உ�� அ�த� இ�ைல,
தமிழ� ��� இ���� வைர!

அ��த பத��� - JANUARY 2022
 அ�வைர��� சார�ட�
இைண�த���க�.....


