
www.srcas.ac.inSRCASofficial



2

Events @ SRCAS

SRCAS Pulse

ேபாைதப் ெபா�ள் த�ப்� ��ப்�ணர்� 
வாரம் கைட��ப்�

     நம் கல்���ன் �தல்வர் மற்�ம் ெசயலர் �ைனவர் �.எல்.�வக்�மார்
அவர்க�ன் வ�காட்�த�ன் ப�, Anti-Drug Committee  மற்�ம் Gender Equity Cell
ஆ�யைவ சார்�ல், 22.08.2022 �தல் 28.08.2022 வைர, ேபாைதப் ெபா�ள்
த�ப்� ��ப்�ணர்� வாரம் கைட��க்கப்பட்ட�. 
    இைதெயாட்� வ�ப்பைறக�ல் ேபாைதப் ெபா�ள் த�ப்� ��ப்�ணர்�
உ��ெமா� மாணவர்கள் �ன்�ைல�ல் ஏற்கப்பட்ட�. ெதாடர்ந்�
24.08.2022 அன்� 1.ேபாைதயால் �ர��ம் இைளய ச�தாயம், 2.ேபாைத�ல்லா
த�ழகம் என்ற தைலப்�க�ல் ேபச்�ப் ேபாட்��ம், 1. ேவண்டாம் ேபாைத
மயக்கம் 2.ேபாைதயால் தள்ளா�ம் எ�ர்காலம் ஆ�ய தைலப்�க�ல்
க�ைதப் ேபாட்��ம் நடத்தப்பட்டன. 
   25.08.2022 அன்� 1. ேபாைத�ல் இ�ந்� ��மா இைளய ச�தாயம் 2. என�
பார்ைவ�ல் ேபாைதப் ெபா�ள் த�ப்� நடவ�க்ைக என்ற தைலப்�க�ல்
கட்�ைரப் ேபாட்��ம், 1. ேபாைத எ�ர்ப்� 2. ேபாைத த�ப்� ��ப்�ணர்�
ஆ�ய தைலப்�க�ல் ஓ�யப் ேபாட்��ம் நைடெபற்றன. இ�ல் 150 மாணவ,
மாண�கள் கலந்� ெகாண்டனர்.

ெவற்� ெபற்றவர்கள் �வரம்
ேபச்�ப் ேபாட்�: 
�தல் ப��            : A. அஃப்ேராஸ் �ஷா, இ��யாண்�, 
                                      �.எஸ்�. பேயாெடக்னால�. 
இரண்டாம் ப�� : K. �மல், இரண்டாமாண்�, �.எஸ்�. இயற்�யல். 
�ன்றாம் ப��    : J. பரத் கண்ணா, �தலாமாண்�, �.எஸ்�. �.எஸ்(�.ஏ). 

க�ைதப் ேபாட்�:
�தல் ப��            : N.M. ைவஷ்ண�, �தலாமாண்�, �.எஸ்�. �.எஸ்(�.ஏ). 
இரண்டாம் ப�� : M. �ஜய்�மார், �தலாமாண்�, �.�.ஏ. 
�ன்றாம் ப��    : A. �ம�, இரண்டாமாண்�, �.�.ஏ. 

கட்�ைரப் ேபாட்�:
�தல் ப��            : S. �த்யா, இரண்டாமாண்�, �.�.ஏ. 
இரண்டாம் ப�� : S. ஹா�ஸ், இரண்டாமாண்�, �.�.ஏ. 
�ன்றாம் ப��    : R. �ர்த்�கா, இரண்டாமாண்� �.�.ஏ. �.ஏ. 
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ஓ�யப் ேபாட்�: 
�தல் ப��            : S.K. நாக ேதவதர்��, இ��யாண்�, �.காம். �.ஏ. 
இரண்டாம் ப�� : S. ஃபாத்�மா ஃப�ஷா, �தலாமாண்�, �.காம். �.எம்.ஏ. 
�ன்றாம் ப��    : A. அட்சயா, இ��யாண்�, �.ஏ. ஆங்�லம். 

ஆ�ேயார் ேபச்�, கட்�ைர, ஓ�யம், க�ைதப் ேபாட்�க�ல் �தல் �ன்�
இடங்கைளப் ��த்தனர். 
     ெவற்� ெபற்ற மாணவர்க�க்� ப��க் ேகாப்ைப மற்�ம் சான்�தழ்கள்
வழங்கப்பட உள்ளன. ேபாட்�யாளர்கள் அைனவ�க்�ம் பங்ேகற்�ச்
சான்�தழ் வழங்கப்பட உள்ளன. 
இதற்கான ஏற்பா�கைள ஒ�ங்�ைணப்பாளர்கள் �ைனவர் த.சத்�ய�லன்,
�ைனவர் ரா. �ேரம்�மார், ேபரா. �.�ேனஷ்�மார் மற்�ம்  ஆ��ய, மாணவ
உ�ப்�னர்கள் ெசய்�ள்ளனர். 

ேப��� ேபா��
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க��ைர� ேபா��

கவ�ைத� ேபா��
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ேபாைதப் ெபா�ள் த�ப்� ��ப்�ணர்� 
உ��ெமா� ஏற்�
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Student Zone

First Prize
S.K. Naga Devadharshini, 
III B.Com P.A

7    September 2022  th

வண்ணத்��ைக 
ஓவ�ய� ேபா�� ெவ�ற�யாள�க�

Special Appreciation
G. Sandhiya Vadhanam,
I B.Sc IT 
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Student Zone

Second Prize
S.Fathima Fawiza
I B.Com CMA

7    September 2022  th

வண்ணத்��ைக 
ஓவ�ய� ேபா�� ெவ�ற�யாள�க�

Third Prize
A. Atchaya 

III B.A. English
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Student Zone
P.Jayanthkumar, 
II B.Sc Chemistry

7    September 2022  th

வண்ணத்��ைக 

S. Roshini, I BBA 

M.Subhashini, II B.Com IT 



         உலைக ஆக்�ர�க்�ம் �ரச்�ைனக�ள் �க �க்�யமான�, ேபாைதப்
ெபா�ள். உலக நா�கள் ேபாைதப் ெபா�ள் பயன்பாட்ைடத் த�ப்பதற்�
பல்ேவ� �யற்�கைள ேமற்ெகாண்� வ��ன்றன. இ�ப்��ம் அவற்ைற
அ�ப்ப� இயலாத ஒன்றாகேவ உள்ள�. ேபாைதப் ெபா�ட்க�ன் பயன்பா�
��வர்கள் �தல் ெப�யவர்கள் வைர என அ�க�த்�க் ெகாண்ேட ெசல்�ற�.
 
 ேபாைதப் ெபா�ட்கள் ெபா��ேபாக்�ற்காக�ம், உடம்�ல்
ேபாைதேயற்�வதற்காக�ம் பயன்ப�த்தப்ப��ன்றன. பலதரப்பட்ட
ேபாைதப்ெபா�ட்கள் எ�தாகக் �ைடக்�ன்றன. இவற்றால் ஏற்ப�ம்
�ைமகைளப் பற்� மக்கள் அ�ந்��ந்தா�ம், அைதப் ெப�தாக எ�த்�க்
ெகாள்ளாமல், அவற்�ற்� தங்கைளப் பயன்ப�த்�க் ெகாள்�ன்றனர். 
       ேபாைதப் ெபா�ட்களால் உடல் ��யாக�ம், மன ��யாக�ம் பா�ப்�கள்
ஏற்ப��ன்றன. அ�கப்ப�யான ேபாைதப் ெபா�ட்கள் பயன்பா�, �ைள
மற்�ம் நரம்� மண்டலத்ைதப் பா�க்�ற�. ம�ப்பழக்கத்தால் கல்�ரல்
பா�க்கப்ப��ற�. �ைக�ைலப் ெபா�ட்கள் வாய், ெதாண்ைட ப��க�ல்
�ற்�ேநாய் பா�ப்ைப �ைள�க்�ன்றன. 
   ேபாைதப் ெபா�ட்கேளா உடல் உள்��ப்�கைள ெகாஞ்சம் ெகாஞ்சம்
அ�க்கத் ெதாடங்�, நாளைட�ல் அவற்�ன் ெசயல்பாட்ைடத் த�க்�ன்றன.
இவற்றால் பா�க்கப்ப�வ� த�நபர் மட்��ன்�, அவர்கள் சார்ந்த
��ம்பம் மற்�ம் ச�தாய�ம் பா�ப்பைட�ற�. ச�க �ேராதச்
ெசயல்க�க்� �ண்��ன்றன.  
  ேத�ய ேபாைதப் ெபா�ள் த�ப்�ப் ���, ேபாைதப் ெபா�ட்க�ன்
பயன்பாட்ைடக் கட்�ப்ப�த்த, மத்�ய அரசால் ெதாடங்கப்பட்ட ஓர்
அைமப்பா�ம். இந்�ய அர�யல் அைமப்�ச் சட்டம் 47  ேபாைதப்ெபா�ள்
பயன்பாட்ைடத் த�க்க வ�வைகச் ெசய்�ற�. சட்டப்��� 64-ஏ ேபாைதப்
ெபா�ட்க�க்� அ�ைமயானவர்கள், அவற்�ல் �ள, ம�வாழ்�
ைமயங்க�ல் ��ச்ைசப் ெபற வ�வைக ெசய்�ற�. ேபாைதயற்ற
ச�தாயத்ைத உ�வாக்க நாம் அைனவ�ம் இைணந்� ெசயல்பட
ேவண்�ய� அவ�யம். 

(ேபாைதப் ெபா�ள் த�ப்� ��ப்�ணர்� வார கட்�ைரப் ேபாட்��ல் �தல் ப�� ெபற்ற�)

- ேசா.�த்யா, II �.�.ஏ.
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ப�� ெபற்ற கட்�ைரகள்
என� பார்ைவ�ல் ேபாைதத் த�ப்� நடவ�க்ைக 
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         ேபாைத�டன் இங்� நடக்�ம் ஓர் அர�யல், அைத�ம் த�ப்ேபாம் என்�
எ�ம் மற்�ம் ஓர் ஆட்�, இைத கண்ட நான் இக்கட்�ைரயாக வைர�ேறன்.
ஆம், நான் �ன்ேன ெசான்னவா� இங்� ஓர் அர�ன் வ�மானேம சாராய
கைட�ல் தான் உள்ள�. அத்தைகய வ�மானத்ைத அரேச த�க்�மா?
ஆனால் நம் கண்ேணாட்டம் ச�யா? அர� தான் த�க்க ேவண்�மா? இத்தைன
ேகள்�க்� ப�ல் எங்� உண்�. நம் �தந்�ர நாட்�ல் எல்லாம் த�
ம�த�க்�ம் �ய அ�� உண்�. தன் வாழ்க்ைகைய தான் தன்ைன உணர
ேவண்�ம்.
      ம��ைன ம�ந்� என்� எண்� அைத �ன�ம் உண்ெகாள்வார்கள்,
அ� ச�. ஆனால் “அள�ன்� உண்டால் அ�ர்த�ம் நஞ்�” என்�ம்
வாக்�யத்�ற்� இணங்க ம��ைன அள�ன்� உண்� இறந்தவர்கள் பலர்.
ம�தன் �தன்�த�ல் �கத்�ற்காக உண்ட ம� இன்� பல மன
வ�கைள�ம் ேபாக்�ம் என்� ஓர் �ந்தைன�ல் அ� மட்�ேம ஒேர வ�
என்� பலர் இைத தன் வாழ்�ல் ஓர் பாகமாகேவ ஆக்�க் ெகாண்டனர்.
      பலர் வாழ்க்ைகைய தைல�ழாக மாற்�ய சம்பவம் உண்�. அ�ல் நல்ல
வாழ்� ேசாகத்ைத கண்ட�ம் உண்�. �ய வாழ்� ஒ�ையக் கண்ட�ம்
உண்�. ஆனால், இ�ல் எ��ம் �ரந்தரம் அல்ல மற்�ெமான்� �ய வாழ்ேவ
�க�ம் �ைமயாக மா�ய சம்பவங்கள் அ�கம். ஆனால், அத்தைகய �ய
வாழ்��ம் இ்ங்� வா�ம் ம�தர்கள் ம��ைன மறப்ப� இல்ைல என்�
எண்�ய ேபா� மனம் கவைலப��ற�.
     நம் நாட்�ல் உள்ள மக்கள் அைனவ�ம் �ைர�டன் �கச்�றந்த ஈர்ப்�ைன
உைடயவர்கள். அ�ல் வ�ம் அைனத்� ெசயல்கைள�ம் ெசய்ய ேவண்�ம்
என்� ஆைச ெகாள்�ம் மக்கள் அைத ேபால் தான் மாணவ ெசல்வர்க�ம்
�ைரபடத்தால் ஈர்க்க ெசய்தார்கள்.
     என்னதான் �ைரக்� �தல் “�� ��ைய ெக�க்�ம்” என்� ெசான்னா�ம்
�ைரக்� ��த்��ட்� வ�ம் மக்கள் ெதாைகேய அ�கம். இைத�ட �ப்பர்
ஸ்டார் ��க்�ம் �ைறையக் கண்� ர�கர்க�ம் அைதேய
�ன்பற்�னார்கள். அவர் ��க்�ம் அேத நஞ்� �ைளந்த ஒன்ைற இங்�
இவர்க�ம் ��ம்�வார்கள்.
    அன்� �தல் இன்� வைர பல �ைரப்படங்கள் ேபாைத த�ப்ைப உணர்த்�
வந்தா�ம் அைத ெபா�ட்ப�த்தாமல் ��க்�ம் மக்கேள இ்ன்� அ�கம்.
��த்தம் என்ப� மக்கள் மன�ல் ஏற்ப�த்த ேவண்�ய ஒன்�, �ைர�ல்10
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 ��த்தம் என்ப� மக்கள் மன�ல் ஏற்ப�த்த ேவண்�ய ஒன்�, �ைர�ல்
ெசய்ய ேவண்�ய ஒன்� அல்ல.
       இங்� பல ம�க்கைடக�ல் மற்�ம் ம�பாட்��ல் அதன் �ைள�கைள
மற்�ம் ��ப்�ணர்� ேபான்ற பல ெசயல்கள் ெசய்�ம் பயன் இல்ைல. பல
மக்கள் தன் கவைலகைள கண்� ம��டம் ெசல்வைத �ட அதன் �ர்�ைன
மற்ெறா� வ��ல் காண ெசய்ய ேவண்�ம்.
        இங்� பல மைன�கள் தன் �ள்ைளகைள�ம் தன் கணவைர�ம் ��த்த
�ைனத்� ஏங்�ய காலம் ஓய்ந்� இப்ெபா�� ெபண்க�ம் ம� அ�ந்த
ெதாடங்��ட்டார்கள். இைத கண்� மனம் வ�ந்��ேறன். ஆண்கைள �ட
ெபண்க�க்� தான் பல �ய பா�ப்� உள்ளைத ��ப்�ணர்� ெசய்தால்
இங்� ம�ப்� என்�ம் மனப்பான்ைம இல்ைல என்ேற ெசால்ல ேவண்�ம்.
        ம� ம�ப்� என்ப� ஒவ்ெவா� ம�த�க்�ம் இங்� உ�வாக ேவண்�ம்.
தன் மனப்பான்ைம இங்� மாற்றப்பட ேவண்�ம். இைத தான் என்
பார்ைவ�ல் த�ப்� நடவ�க்ைக என்ேபன். ஆனால் அ� இன்� ஏற்ப�ம்
�ைல எங்�ேம காண ��ய�ல்ைல.
      பல தைடைய கடந்� என் கட்�ைரையப் ப�த்தா�ம் இங்� ��ந்�ம்
ம�தர் இல்ைல. பல மனம் மற்�ம் �ழல் வ�கைள கடந்�ம் ��ந்�ம்
ம�தர்கள் �ைற�. ஆனால், தான் தன்�டன் ேப�ம் 2 ��டம் தன் வாழ்ைவ
மாற்���ம். அத்தைகய 2 ��டம் நம் மக்க�டம் இல்ைல என்ேற �ைனக்க
ைவக்�ற�. மனம் ஒன்� வா�ம் வாழ்�ல் ம��ன்� வாழ்ேவாம்!

(ேபாைதப் ெபா�ள் த�ப்� ��ப்�ணர்� வார கட்�ைரப் ேபாட்��ல் இரண்டாம் ப�� ெபற்ற�)

- ச.ஹ�ஷ், II �.�.ஏ
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      இளம் ரத்தத்�ைன சார்ந்ேத நம் நா� வளர்�ற�. ஆனால் மற்ெறா� �றம்
இைளஞர்க�ன் எ�ர்காலத்ைத �ைதக்கக் ��ய ேபாைதக் கலாச்சாரம்
ெப�� வ��ற�. இன்ைறய இைளஞர்கள் ேபாைத பழக்கத்�ைன
“நாக�கத்�ன் உச்சம் எனக் க���றார்கள். ைக�ல் இ�க்�ம் பணம்
��வைத�ம் ேக�க்ைகக்காக ெசல� ெசய்�ம் மேனாபாவம் வளர்ந்�
வ��ற�.
 நாட்ைடேய உ�க்�ய �ல்� மாண� மானபங்க சம்பவத்��ம்,
ஆங்காங்ேக நைடெப�ம் பா�யல் மற்�ம் ெகாைல ேபான்ற
சம்பவங்க�க்�ப் �ன்ன��ல் உற்சாக பானம் என்�ம் “ம�“ இ�க்�ற�
என்பைத ம�ப்பதற்�ல்ைல.
 கைட�ன் ஒ� �றம் �ன்� தந்ைத �ைகத்தால் ம��றம் �ன்� மகன்
�ைகப்��க்�ம் அள�ற்� �ைகப்பழக்கம் சாதாரணமா��ட்ட�. இவ்வா�
வளர்ச்��ன் பாைதைய தவற�ட்� ேபாைத�ன் பாைதக்� அ�ைமயா�
த�க்�ன்ற� இன்ைறய இளம் தைல�ைற.
 “கவைலகைள மறக்க�ம் சந்ேதாஷங்கைள ெகாண்டாட�ம்“
உணர்ச்�வயப்பட்� ேபாைதக்� அ�ைமயா�ன்றனர். தவறான
நண்பர்க�ன் �ண்�தலால் ேபாைத மாத்�ைரகைள எ�த்�க்
ெகாள்�ன்றனர். யதார்த்தத்ைத மறக்க அல்ல� மாற்ற �ைனப்பவர் �ண்�ம்
�ண்�ம் ேபாைதக்� அ�ைமயா�ன்றனர்.
   பத்தாம் வ�ப்� ப�க்�ம்ேபாேத வாழ்�ல் நடக்�ம் அைனத்�ற்�ம்
“பார்ட்�“ என்ற ெபய�ல் இன்ைறய மாணவர்க�ம், ��வர்க�ம்
�த�தமான ேபாைதக்� அ�ைமயா�ன்றனர். �ன்� பள்�க�ல் சாக்�ஸ்
சாப்�ட்டவர்கள் தற்ேபா� இ�சக்கர வாகனங்க�ல் இ�க்�ம் “ெபட்ேரால்
ேடங்ைகத்“ �றந்� அதைன �கர்ந்� ஒ��த ேபாைத�ல்
�ைளக்�ன்றனர்.
   ேபாைத மாத்�ைரகைள ��ர்பானங்க�ல் கலந்� அதைனப் ப��
ம�ழ்�றார்கள். அரசால் தைட ெசய்யப்பட்ட ேபாைத பாக்�க�ம்
இைளஞர்க�க்� எ��ல் �ைடக்�ற�. இவ்வா� ெவ��ல�ற்�ம்,
ெபற்ேறா�க்�ம் ெத�யாமல் இைளஞர்க�ம், மாணவர்க�ம் ேபாைத�ன்
�கத்�ற்� பழ��ட்டார்கள்.
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    சர்வேதச ேபாைத ��ப்�ணர்� �னமான �ன் 26 – ஆம் நாைள
�ன்�ட்� �வெராட்�கள், பதாைககள், �ண்� �ர�ரங்கள், பத்��க்ைககள்
�லம் காவல் �ைற�னர் மக்க�க்� ��ப்�ணர்ைவ ஏற்ப�த்�னர்.
ேம�ம் பள்�கள், கல்��கள் மற்�ம் ெபா� இடங்க�ல் ��ப்�ணர்�
�காம்கள் அைமத்� அ��ைரகைள வழங்��ன்றனர்.
 ேபாைத ெபா�ள் �ற்பைன, கடத்தல் ெதாடர்பாக ஆங்காங்ேக ைக�
நடவ�க்ைககள் எ�க்கப்பட்டா�ம், அதைன ��ைமயாக கட்�ப்ப�த்த
��யாத� ஏன்? என்�ம் ேகள்� மக்க�டம் எ��ற�.
 ேபாைத பழக்கத்���ந்� �ள்வதற்� தன்னம்�க்ைக�டன் இ�த்தல்
ேவண்�ம். ேபாைத பழக்கத்�ன் எண்ணம் வந்தால் அவர்க�க்�
��த்தமான ெசயல்க�ல் கவனத்ைத ெச�த்த ேவண்�ம். ம�த்�வர்க�ன்
உத�ேயா� உ�ய ��ச்ைச ெபற்� �ண்� �டலாம்.
 ��க்�ம் மக்கள் ��ந்���ந்தால் என்ேறா ம� ஒ�ந்��க்�ம் ஏேனா
இன்ைறய ந�ன உல�ல் ெப�ம்பாலாேனார் ஏேதா ஒ� ேபாைதக்�
அ�ைமயாக உள்ளனர். ஒ� �� �� என்றா�ம் ேபாைத ெபா�ள்
நடமாட்டம் என்ப� நடமாட்டம்தான். அதற்� ஒ�வர் அ�ைமயானா�ம் அ�
“அவமானம்“தான். வளர்ந்� வ�ம் இந்�ய நாட்�ன் �ண்களாக �ளங்�ம்
இைளய ச�தாயத்�ன் எ�ர்காலத்ைதக் காப்பாற்ற “ேபாைத
பழக்கத்���ந்� நாம் �ண்ேட ஆக ேவண்�ம்“ என்ற கட்டாயத்�ல்
உள்ேளாம்.

(ேபாைதப் ெபா�ள் த�ப்� ��ப்�ணர்� வார கட்�ைரப் ேபாட்��ல் �ன்றாம் ப�� ெபற்ற�)

-ரா. �ர்த்�கா II BBA CA
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     ஒ� தந்ைத தன் மகன் தைலெய�த்� �ட்டானா? எனக்� கவைல�ல்ைல

என்பார்.  மாணவர்கள் �ைனத்தால் சா�க்க ���ம் என்பார் ஆ��யர்.

இைளஞர்க�ன்  எ�ச்�யால் ச�தாயத்ைத மாற்�யைமக்க ���ம் என்பார்

நாட்�ன் தைலவர். இதற்�ைட�ல் இந்த இைளய ச�தாயம் ேபாைதக்�

அ�ைமயா� வ�வ�, நாட்�ன் எ�ர்காலத்ைத ேகள்�க்��யாக்�

வ��ற�. 

    ேபாைதப் ெபா�ட்கள் பயன்ப�த்�ம் ேபா�, உட�ல் ஒ��த ேவ��யல்

மாற்றம் ஏற்ப��ற�. இதனால் பல�த உணர்�கள் அவர்க�க்�ள்

ேதான்��ன்றன. ச�க ஊடகங்க�ன் வ�யாக ��க்கள் அைமத்�,

ேபாைதப் ெபா�ட்கள் �ற்பைன நைடெபற்� வ�வதாக காவல்�ைற

ெவ��ட்�ள்ள தகவல் ெப�ம் அ�ர்வைலகைள ஏற்ப�த்��ள்ள�.

இைதய�த்� ைசபர் ெசல் �லமாக ச�க ஊடகங்கள் கண்கா�க்கப்பட்�

வ��ன்றன.  

 ேபாைதப் ெபா�ட்கள் பயன்பாட்ைடக் �ைறக்க, ெதாடர்ச்�யாக

��ப்�ணர்� ஏற்ப�த்த ேவண்�ய� அவ�யம். அவற்றால் ஏற்ப�ம்

பா�ப்�கள் ��த்�, இைளஞர்க�ைடேய ெதாடர்ச்�யாக அ���த்த

ேவண்�ம். த�ழக அரேசா ெதாடர்ந்� பள்�, கல்��க�ல் ��ப்�ணர்ைவ

ஏற்ப�த்� வ��ற�. இ�ப்��ம் தன்னள�ல் ஏற்ப�ம் மாற்றேம,

ேபாைதப் ெபா�ள் பழக்கத்�ல் இ�ந்� ���க்�ம். 

  இ���ந்� �ள �ைனப்பவர்கள் �ைறயான ம�ந்�, உண�ப்

ெபா�ட்கள், உடற்ப�ற்�, �யானம் ேபான்றவற்றால், ேபாைதப் ெபா�ள்

பழக்கத்�ல் இ�ந்� �ள ���ம். �ள்ைளக�ன் எ�ர்காலத்ைதக் க�த்�ல்

ெகாண்�, தந்ைதமார்கள் ேபாைத�ன் ���ல் இ�ந்� ��பட ேவண்�ம்.

ஈ� இைணயற்ற இந்த ம�தப் �ற�ைய, ம�ழ்�டன் வாழ்ந்�, �ற�க்�ம்

பயன�க்க ேவண்�ம். 

-ரா. கா�ய�, I �.எஸ்�. இயற்�யல்
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  நம் ச�க�ம் ச�தாய�ம் எ�ர்ெகாள்�ம் சவால்க�ல் �க

�க்�யமான� ேபாைத ெபா�ள். ேபாைத ெபா�ள் பயன்ப�த்�வதால்

மனஉைளச்சல் ஏற்ப�வ�டன் உ��ழப்� ஏற்ப�ம் அபாய�ம் உள்ள�.

இதனால் வ�ம் ேக�கைள�ம் அ���ந்� எவ்வா� �ள்வ�

என்பனவற்ைற �ன்வ�மா� காண்ேபாம். 

   ேபாைதப்ெபா�ள் பயன்ப�த்�பவர் அ�ல் இ�ந்� �ள ��யாமல் ெப�ம்

மன உைளச்ச�க்� உள்ளா�ன்றனர். �னச� உண� உண்பைத ேபால

ேபாைத ெபா�ட்கைள பயன்ப�த்� வ��ன்றனர். ேபாைத ெபா�ட்க�ல்

பலவைக உள்ளன. அ�ல் �லர் ேபாைதைய ேபாைத ெபா�ைள ச�க

நாக�கத்�ற்�ம் ச�க ெசல்வச்ெச�ப்ைப ெவ�ப்ப�த்த�ம்

பயன்ப�த்��ன்றனர். 

அ�ல் �க�ம் �க்�யமான ேபாைதப் ெபா�ள் ம� பானம் ஆ�ம்.

ம�பானம் அைனவரா�ம் எ��ல் வாங்கக்��ய ஒ� நச்�ப் ெபா�ள்

ஆ�ம். ம� பானங்கைள த�ர்த்�; �ைக�ைல, கஞ்சா, அ�ன், ெகாக்ைகன்,

ேபான்ற ேபாைதப் ெபா�ள் உ��க்� �க�ம் ஆபத்தானைவ. இவற்ைற

�ற்பைன ெசய்ய பல நா�க�ன் அரசாங்கம் தைட ��த்�ள்ளன.  ேம�ம்

இவற்ைற பயன்ப�த்�ேவாைர �ற்றவா�களாகக் க�� க�ங்காவல்

தண்டைன அ�க்கப்பட்� வ��ற�, இ�ந்�ம் பயன் இல்ைல

என்பதற்ேகற்ப பலர் இவற்ைற யா�க்�ம் ெத�யாமல் பயன்ப�த்�

வ��ன்றனர். 

  உல�ல் ேபாைதப் ெபா�ட்கைள பயன்ப�த்�வ�ல் ெப�ம்பா�ம்

இைளஞர்கேள| இைளஞர்கள் �ைளயாட்டாக�ம் ெபா��ேபாக்�ற்காக�ம்

அற்பமாக �� ஆைசக்காக�ம் ேபாைதப்ெபா�ைள பயன்ப�த்�வ�

உ��க்ேக ேக� �ைள�க்�ன்ற�. ச�தாயத்��ம் அவப்ெபயைர

ஏற்ப�த்��ற�. ேபாைத�ல் தன்ைன மறந்� �ற�டம் ஆக்ேராஷமாக�ம்

�ர்க்கத்தனமாக�ம் நடந்� ெகாள்�ன்றனர்.  இதன் காரணம்

இைளஞர்க�ன் ெபற்ேறார்கள்தான் அல்ல� அவைரச் �ற்��ள்ள நபர்க�ல்

யாேர�ம் ேபாைதப்ெபா�ள் பயன்ப�த்�பவராக இ�க்கலாம்.15
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யாேர�ம் ேபாைதப்ெபா�ள் பயன்ப�த்�பவராக இ�க்கலாம்.

ெபற்ேறார்கள் தங்க�ன் ேவைலப்ப� காரணமாக ெபற்ற �ள்ைளகைள

கண்�ெகாள்ளாமல் �ட்� ���ன்றனர். இதனால் அவர்கள் எங்ேக

ெசல்�ன்றன, யாேரா� பழக்கத்�ல் உள்ளனர், ேதைவக்�த்தான் பணம்

த��ேறாம் என, எைத�ம் ஆராயாமல் தவ� ெசய்� ���ன்றனர்.

ேபாைதப்ெபா�ள் �ற்பைன ெசய்பவர்க�ம் இைளஞர்கைள �� ைவத்�

�ற்பைன ெசய்�ன்றனர். 

  ேபாைதப்ெபா�ைள ஒ�க்க அைனவ�ம் �ைனய ேவண்�ம்.

அக்காலத்�ல் ேபாைதப்ெபா�ள் என்ற ெபயைர ேகட்பைத �க அ�தா�ம்.

ஆனால் இன்ேறா �ைலைம தைல�ழாக மா��ட்ட� ��கள்ேதா�ம்

ம�ந்தகம் ேகா�ல் பள்�க�க்� சமமாக ம�பானக்கைடகள்

ெப��க்ெகாண்ேட வ��ன்றன. ��வர்கள் �தல் ெப�யவர்கள் வைர

அைனவ�ம் பயன்ப�த்� வ��ன்றனர். இவற்ைற த�த்� ��த்த

ேவண்�ம். 

 ேபாைத ஒ�ப்� பற்�ய ��ப்�ணர்�கைள �� ேதா�ம்

ஏற்ப�த்தேவண்�ம். ேபாைதப்ெபா�ள் உபேயா�த்� ெசய்� நடவ�க்ைக

எ�க்க ேவண்�ம். �ற்றம் ெசய்பவைர �ட ெசய்ய �ண்�வதற்�

தண்டைன க�ைமயாக இ�க்க ேவண்�ம். ஆைகயால் ேபாைதப்ெபா�ள்

�ற்பைன ெசய்பவ�க்� ஆ�ள் தண்டைன வழங்க ேவண்�ம். ேபாைத

பாவைன�ல் இ�ந்� நம் ச�கம் �ண்�வர எத்தைகய ெசயல்க��ம்

ஈ�படலாம். இவற்ைற இைளஞர்கைள �ன்�ன்� ேபாைதப்ெபா�ள்

ஒ�ப்� ெதாடங்கேவண்�ம்.

 ெப�ம்பாலான இைளஞர்கள் �ைர�ல�ல் தங்க�க்� ��த்த

கதாநாயகர்கள் ேபாைதப்ெபா�ள் பயன்ப�த்�வைதப் ேபால, அவர்கைள

கதாநாயகர்களாக பா�த்� தவறான பாைத�ல் ெசல்�ன்றனர். ஆனால்

அேத ��மா�ல் ேபாைதப்ெபா�ைள பயன்ப�த்�வதனால் ஏற்ப�ம்

�ைமகைள காண்�த்�ம், அ���ந்� �ள ��யாமல் த�க்�ன்றனர்.

இதனால் உ��ழப்� ஏற்ப�ம் அபாய�ம் ஏற்ப��ன்றன. ேதர்�ல் ேதால்�,

ேவைல�ன்ைம, �ட்�ல் �ரச்சைன, காதல் ேதால்�, �டா நட்� ேபான்ற16
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ேவைல�ன்ைம, �ட்�ல் �ரச்சைன, காதல் ேதால்�, �டா நட்� ேபான்ற

காரணங்க�னால் இதற்� அ�ைமயா� ���ன்றனர். இ���ந்�

அைனவ�ம் �ண்� வர ேவண்�ம். எவ்வாெறன்றால் ேபாைதப் ெபா�ள்

வாங்க ெசலவா�ம் பணத்ைத ேச�த்�, தனக்� ேதைவயான அத்�யாவ�ய

ெபா�ைள வாங்கலாம். �ன் ஆேராக்�யமான உண�கைள பழங்கைள

உண்� ஆேராக்�யம் ெபறலாம். ேபாைத என்�ம் மாய உல�ல் இ�ந்�

�ண்� வர இைளஞர்கள் �ைனய ேவண்�ம்.

    ேபாைத ம�த�ன் மரணத்�ற்கான பாைத, ேபாைத�னால் எத்தைன

உ�ர்கள் ப� ேபா�ன்றன! எத்தைன ��ம்பங்கைள நாசமாக்�

இ�க்�ன்றன! இவற்�ல் மன�ல் ைவத்� அவற்ைற த�த்�

��த்�வதற்கான �யற்�கைள�ம் ��ப்�ணர்�கைள ஏற்ப�த்த

ேவண்�ம். நாட்�ன் எ�ர்காலேம இைளஞர்கள் ைக�ல் தான் உள்ள�. இ�

வ�ம் ச�தாயத்�ற்காக�ம் வ�ங்கால சந்த��ன�க்காக

ேபாைதப்ெபா�ைள உபேயாகம் ெசய்ேவாைர த�க்க ேவண்�ம்.

ேபாைத�னால் ம�தன் �ண்�ம் �ரங்காக மா�ம் அபாயத்ைத த�க்க

ேவண்�ம். ஏெனன்றால் �ரங்�க�க்� தான் உற��ைறகள் பாசம் ேநசம்

எ��ம் ெத�யாத�ரங்���ந்� ம�தன் வந்தைத ேபால �ண்�ம்

�ரங்காக மா��டாமல் இ�க்க ேபாைதைய ஒ�த்� நாட்ைட ெச�ப்பாக

ேவண்�ம்.

- ேக.ராம��ஷ்ணன், II B.Com B&I 
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   நம் நாட்�ன் எ�ர்கால �ண்கள், இைளஞர்கள். நம் நாட்�ன் கண்கள்,

இைளஞர்கள். எ�ர்கால ��ட்சங்கள், இைளஞர்கள். �ைதக�ன் ம�ப்�ன்

அ�ப்பைட��ம் அதன் தரத்�ன் அ�ப்பைட��ம் தான் ��ட்சமான�

ஓங்� வளர்ந்� ெச�ப்பாக வள�ம். அத்தைகய �ைதயா�ய இன்ைறய

இைளய ச�தாயம் ேபாைத என்�ம் �யா�யால் பா�க்கப்ப��ற�.

     கல்� கற்�ம் இடத்�ல் பாடத்ைதப் ப�த்தைத �ட, ம�ைவ ��த்தவ�ன்

��தம் இன்ைறய இைளய ச�தாயத்�ல் ெப�மள�. ேபாைதக்�

அ�ைமயாவ� ெப�ைம என இைளய தைல�ைற�டம் தவறான

கண்ேணாட்டம் காணப்ப��ற�.

 ‘காயம் ப�ர இங்ேக தஞ்ச�ல்ைல

 சாரயம் ப�ர எங்�ேம பஞ்ச�ல்ைல’

   �ன்பம் ேநர்ந்தால் ப�ர யா��ல்ைல. �ன்பம் ேநர்ந்தால் ம�தன்

ம�ைவ ேத�ப்ேபா� வழக்கமாய் மா��ட்ட�. இன்பம், �ன்பம், �ல

த�ணங்கள் என நண்ப�டம் ப�ர்ந்த காலம் அ�ந்�, ம�, �ைக�ைல,

கஞ்சா என ப�ர்வ�தான் நட்� என பழக்கத்�ற்� வந்த� இந்தகாலம்.

தகப்ப�ம் மக�ம் ப�ர்ந்� அ�ந்�னால், இைளய ச�தாயம் ேபாைத�ல்

இ�ந்� ��மா? �தந்�ரம் �ைடத்� 75 ஆண்�கள் ஆனா�ம், �ண்�ம்

அ�ைமயா� ெகாண்��க்�ற� நம் இைளய ச�தாயம். 

    அன்� அ�ைமயானேதா ெவள்ைளக்கார�டம், இன்� அ�ைமயானேதா

ேபாைத என்�ம் ெகாள்ைளக்கார�டம். ேபாைதக்� அ�ைமயாவ�

த�ைமயா�ம், �ன்பத்தா�ம், �ற்� உள்ள �ழலா�ம், அதன்

�ன்பற்�தலா�ம் தான். இதைன ஆராய்ந்� ஏன்? எப்ேபா�? எப்ேபா�? என

உணர்ந்� அ�ைமயாவைதத் த�த்� இைளய ச�தாயத்ைத �ட்ெட�க்க

ேவண்�ம். 

பாைத மறந்தவன் வ� மா�னான்

ேபாைதக்� பறந்தவன் ஆேள மா�னான்
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     ஒ� �ைற �யற்� ெசய்� பார்ப்ேபாம் என ெதாடங்� பல �ைற �யற்�

ெசய்தா�ம் �ண்ெடழ ��ய�ல்ைல என �லம்��றார்கள் பலர். ேபாைதக்�

அ�ைம ஆனவன் �த�ல் தன் கடைமைய மறந்� மடைமக்�ச் ெசல்�றான்,

�ன் உைடைமைய உ�ர்த்� ெகட்�த் ���றான். ேபாைதக்�

அ�ைமயானவ�ன் வாழ்�, ெப�ம் ேபர�ைவ சந்�க்க ேந���ற�. 

 ேபாைத�ன் பாைத அதற்� அ�ைம ஆவேதா� மற்�ம் ��த்��ட�ல்ைல.

அைனவைர�ம் தன் பாைதக்�ம் ெகாண்� வர ��க்�ற�. பள்�க��ம்,

கல்��க��ம் ேபாைதப் ெபா�ட்கள் ஒ� �ற்�ண்�யாகேவ மா��ட்ட�.

கல்���ல் ேபாைத ப�மாற்றம் ெசய்யத் ெதாடங்� ேபாைத ெபா�ள்

கடத்தல்காரனாக மாற்�ம் ேபாைத ெபா�ட்க�க்� உண்�. ேபாைத�ன்

பாைத ஒ�வ�ன் அ�� மட்�மல்ல, நம் எ�ர்காலத்�ன் ேபர�� ஆ�ம்.

ம�ைவ பழகாேத! வாழ்ைவ பாழாக்காேத!

      ஒ�வன் ெகட்டால் அவேனா� அவ�ன் வாழ்� அ�ந்���ம், அவைனச்

�ற்ற இ�ப்பவ�ம் ெகட்டால் நாேட அ�ந்���ம். ஆதலால், மாற்றம்

ஒவ்ெவா� ம�த�க்�ள்�ம் எழ ேவண்�ம். 

     வாழ்�ன் லட்�ய பாைதைய ேநாக்� அவன் பாைத அைமயேவண்�ம்,

ேபாைதைய ேநாக்� அல்ல. அழகான எ�ர்காலம் உ�வாக ம�ைவ பழகாத

இைளஞர்கள் எழ ேவண்�ம். ேபாைதக்� அ�ைமயானவைன

�ட்ெட�வைத�ட ேபாைத ெபா�ட்கைள தயா�ப்பவைன த�க்க

ேவண்�ம். ேபாைத�ன் �ைள�கள் ேபாைத�ல் இ�ப்பவ�க்�த்

ெத�யா�, ெசான்னால் ��யா�. ஆதலால், அவைனச் �ற்� உள்ள நாேம

ச�யான ��ப்�ணர்ைவ ஏற்ப�த்த ேவண்�ம்.

    ச�யான பாைத�ம், ெச�வான �ந்தைன�ம், வளமான க�த்�க�ம்

இளம் வய�ல் இ�ந்ேத ஊட்� வளர்த்தால் அழகான நா�ம், ெச�ப்பான

மக்க�ம், அ�யாத இன்ப�ம் ஓங்� வள�ம். ச�யான ���ைறகைளப்

�ன்பற்� ெகாேரானா���ந்� �ண்ட நா�, ெச�வான ெந��ைறகைளக்

ெகாண்� ேபாைத���ந்�ம் ��ம்.

நாட்ைட ஆ�ம் இைளய ச�தாயம்! 

ேபாைத���ந்� ��ம் எ�ர்காலம்!
- - �.ேகா�ல��யா, III BBA CA
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Mathematics - IST Program
16   and  29  August 2022th

Dr A Divya, Assistant Professor of PG and Research Department of Mathematics
has successfully completed IST Program organised by Bharathiar University from
August  16 to 29, 2022 on Differential Equations and its Applications.

7    September 2022  th

th
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Mathematics - Freshers Day
7   September 2022th

The house number in Raja Karorimal's lane starts with
natural numbers, i.e. 1,2,3….. Sum of all the house
numbers on the left side of Raja's house is equal to the
sum of all the house on its right side. There are more
but less than 3000 houses on the right side of Raja's
house. How many houses are there in the lane?

Check with your Answers for Page No. 10
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International Business - National Seminar
7   September 2022th

One day Sponsored National Seminar  - PG and Research Department of
International Business organised Insurance Institute of India sponsored National
Seminar on "Insurance and Risk Management - Impact and Development in Post
Pandemic Regime" in collaboration with Coimbatore Insurance Institute. The Semiar
Proceedings was released by Chief Guest: Mr. B. Prasad, Honorary Secretary,
Coimbatore Insurance Institute. Resource Persons: Dr. V. Arulmurugan, Associate
Professor and Research Supervisor, Pondichery University and Prof. Manoj Louis,
Government First Grade College, Managalore. More than 150 Faculty and Students
from various part of the Country participated and published their Research Article.
Certificates were distributed to the participants.

7    September 2022  th
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Biotechnology - National Nutrition Week
6   September 2022th

Department of Biotechnology organized National Nutrition Week 2022 on 6th
September 2022 and conducted various events such as Technical session,
Elocution, Flameless Cooking, Drawing & Poster Presentation. Dr. S. Mustaq
Ahammed, Managing Director, LifeDNA Diagnostic Laboratory delivered a session
on topic “Nutrition, Genes & Health”. 

7    September 2022  th

Technical Session
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Events - Flameless Cooking
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Events - Drawing, Poster Presentation & Elocution
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Computer Applications - Quizzy Ladder
5   September 2022th

Department of Computer Applications Organized Interdepartmental Quizzy Ladder
event on September 5, 2022. A total of 51 students participated from various
departments. QUIZZY LADDER like other quizzes, was very informative and
knowledge-enriching for the participants.

7    September 2022  th
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EXPLANATION:
Suppose there are n houses in the left side and the total number of houses in the lane is
m. Then Raja's house will be (n+1). 
Now n(n+1)/2= m(m+1)/2- (n+1)(n+2)/2 (n+1)2 = m(m+1)/2 There are many pairs of n and m
that satisfy the equation, but n=6929 and m= 9801 is the only pair from which we shall get
more than 100 but less than 3000 houses on the right side of Raja's house.
. -  PG & Research Department of Mathematics

7    September 2022  th

Take part in The Learnathon 2022 being organized by ICT Academy and learn your
way around the basics of Process mining skills with Celonis.

Exclusive self-learning program for students of ICT Academy member institutions!

Last date to register: 10 September 2022
To know more, visit: www.ictacademy.in/learnathon2022

ANSWER: 9801

http://www.ictacademy.in/learnathon2022
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