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 NTU தமி� இல�க�ய ம�ற ஊடக ��வ�� (Media Committee)
�த�ய �ய�ச�யாக "ரணகள�த��� ஒ� ��கல�" எ�ற
���பட� �பாவளி�� ெவளிவ�த�. இ�த ���பட�ைத
ஆர�ப�த����� ஆ�வ��ட� அ�க�ய இவ�க���
இ� ஒ� �த�ய அ�பவமாக அைம�த�. �பாவளிய��
���ப�ேதா� 

�பாவளிைய ��னி��  

எ��த ஒ� �த�ய
�ய�ச�

- ேந�மா

ஊடக ��வ�� உ��ப�னராக இ��த ந�ஷா, பட�ப���ப��
ேபா� நட�த பல த�ண�க��, க���ெகா�ட ��
த�ற�க�� அவ��� மற�க ��யாத அ�பவ�களாக
அைம�தன எ�� �ற�னா�. �ைற�த அ�பவ�� வள��
இ��தேபாத���, இ�த ���பட� �த�ய வ�ஷய�கைள
க���ெகா�ள, ம�ற உ��ப�ன�க��� ஒ� தளமாக
அைம�த�. 

�பாவளி ெகா�டாட ��யாத
��� மாணவ�கைள�
ப�ற���, அவ�க� �ைவயான
உணைவ ேத�� ெச���ேபா�
ஏ�ப�� ந�க��கைள
நைக��ைவ கல��
கா����ள� இ�பட�. அத��
ஒ� அ��தமான நடன ப�த���
ேச��க�ப���ள�.
�பாவளிய�� ச�ற�ேப எ�லா��
ேச��� ஒ����
ெகா�டா�வத�� தா� உ�ள�
எ�ற க��தேதா� இ�பட�
���த�. 

Deepavali Video



கைல பைட��க� பத��
ெச�ய�ப�ட ெம�ந�க�
வாய�லாக
ெகா�டாட�ப�டா��,
ெகா�டா�ட உண�வ���
ச�ற�தள��
�ைறவ��ைல. நாடக�,
நடன� ம��� பாட�
ஆக�ய ���
கைலக��,
பா�ைவயாள�களி�
கவன�ைத ஈ����
வைகய��
�வாரச�யமாக�
பைட�க�ப�டன.

 

��கலமான �பாவளி

 

NTU தமி� இல�க�ய ம�ற�, NTU �� ம�ற� (NTU Sikh Society)
ம��� NTU ப�டதாரி மாணவ� கழக� (NTU Graduate Student
Association) ஆக�ய ��� அைம��க�� ஒ�ற�ைண��,
�பாவளி-2021 கைலந�க��ச�ைய ஏ�பா� ெச�தன�.

- ரி�த�கா வ�ேவகான�த�



ந�க��ச�ய�� ெதாட�க�த��, த�களி� இ�னிைச �ர�
ம��� மன� மய��� இைசைய�ெகா��
பா�ைவயாள�களி� �ல�க��� வ���தளி�தன�
இைச���வ�ன�. அதைன� ெதாட��� NTU தமி� இல�க�ய
ம�ற நாடக� ��வ�ன�, ஒ� ேவ��ைகயான நாடக�ைத�
பைட�ததன�. 

ேம��, ந�க��ச�ய�� பா�ைவயாள�க�
ப�ேக�� மக���ப�, ம�ற�த�� ��வ�ன�
வ�னாவ�ைட ேபா�� ஒ�ைற�� ஏ�பா�
ெச�த���தன�. ேபா��ய�� இ�த�ய��
பரி�க�� த��ப�ட�க��
ெவ�ற�யாள�க��� வழ�க�ப�டன. 

ஆ�ட�� பா�ட�மா� �பாவளி ந�க��ச� மிக
ச�ற�பாக நைட�ெப�ற�.                              



ேத�� நா� ெந��க��ெகா����க��ற� எ��
ந�ைன�தாேல அைனவ���� பய� ந��சய�. இ�த
��ந�ைலய��, மாணவ�களி� மன அ��த�ைத�
�ைற�பத��� அவ�கைள ஊ��வ��பத�� எ��க�ப�ட
ஒ� �ய�ச�ேய “நல� பராமரி�� ைப�க�”. இ�த
�ய�ச�ைய வணிக ���� (Business Committee) நல�
பராமரி�� ���� (Welfare Committee) ஒ�ற�ைண��
ஏ�பா�� ெச�த�.

ம�ற உ��ப�ன�க���
ஊ�கமளி��� ஒ� �ய�ச�

ேத��க��� இர� பக� பாராம�
ப���� ேநர�த��, ேசா�வைடயாம�
இ��பத�� பலவைகயான
த��ப�ட�க� ம�ற
உ��ப�ன�க��� வழ�க�ப�டன.
நல� பராமரி�� ைபகளி� உ�ள
ெபா��கைள பா��� பா���
வா�க�ன�, நம� நல� பராமரி��
��வ�ன�, ேம��, வணிக ��வ�ன�,
பராமரி�� ைபகளி� ெபா��கைள�
ெபற, ஆதர� ந��வன�கைள நா�ன�. 

- ரி�த�கா வ�ேவகான�த� 



�பாவளி �� த�ன� அ��, நல� பராமரி�� ைபக� ம�ற
உ��ப�ன�களிட� வழ�க�ப�டன. இ�த�யாக, நல�
பராமரி�� ��வ����, வணிக ��வ���� ம�ற
உ��ப�ன�க� த�களி� ந�ற�ைய� ெதரிவ��தன�. 
   



கதாநாயகனான ச������ ஈ�ெகா���� வ�ண�,
ரச�க�களா� வ���ப�ப�� ஒ� ந�க� ப�டாளேம இ�பட�த��
உ�ளன�. இவ��� எ�.ேஜ. ��யாவ�� கதாபா�த�ர�
எ�ைன மிக�� கவ��ததா��. க�பைன கல�த இ�த
கைதய��, அ��� கா��� (ச���) ஏ�ப�ட ேநர வைளவ��
காரண�தா� ஒேர ச�பவ�ைத ���� ����
அ�பவ��பா�. இதனா�, பல ���கைள பரிேசாதைன ெச��
பா���� வா��� அ��� கா��� ஏ�ப�ட�. இதனா�
பா�ைவயாள�க� கைதைய அ��� கா��க��
க�ேணா�ட�த����ேத காண ��க�ற�. கதாநாயகனி�
பல�ைத அற���, அவ��� சவாலாக��, அவரி�
பயண�த�� தைடயாக�� வ�� எ�.ேஜ. ��யாவ��
கதாபா�த�ரமான, த��ேகா�, பா�ைவயாள�க���
�வாரச�ய�ைத அளி�க�ற�. 

த�ைர வ�ம�சன�:
 மாநா�

- ேந�மா

உ�ைஜ� (Ujjain), ேநர வைளய�,
�ராண கைதக�, வ�கரமான
கதாபா�த�ர�க� - அ�ேவ மாநா�.
ச���வ�� ��ட இைடேவைள��
ப�ற�, ெவ�க� ப�ர�வ��
இய�க�த�� ெவளிவ�த
த�ைர�படேம மாநாடா��. ஆ�க�ல
பட� "Groundhog Day" சாய��
த�ைர�கைத
அைம�க�ப����தா��, இ�த�ய
பா�ைவயாள�க��� ஏ�றவா�
இ�பட� இய�க�ப���ள�. 



இ�த எத�ெரத��
பா�த�ர�களி� ேமாத��
�ல� கைத �� ப���க�ற�.
ஒ�ெவா� ேநர வைள��
பா�ைவயாள�களி�
கவன�ைத ����
வ�த�த��
அைம�க�ப���ள�. 



 

சார� ��

 

எ��தாள�க�

 

வ�வைம�பாள�க�

 ஹரிணி

ேந�மா ரி�த�கா 
வ�ேவகான�த� 



அ��த பத��� - 

APRIL 2022


