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PRESIDENT

HUMAN BEINGS ARE BESTOWED WITH
ENORMOUS FORTITUDE, INTELLIGENCE,
PATIENCE AND PERSEVERANCE...
Muthu
President – AUETAA

Dear Auetaan’s
Trust that you are all safe and
doing well. Life is strangely
paradoxical now – “to take
care of our lives or take care of
our economies !!??” Both are
important and we have been
carefully exposing ourselves to
take care of both so that both of
them are not compromised. The
key is awareness. Being aware
at every instant paves the way
forward to the new normal. Our
future is taken care by doing all
the right things in the present.
Human beings are bestowed with
enormous fortitude, intelligence,
patience and perseverance with
at least 6 major multinational
Pharmaceutical companies
edging forward to inventing the
new vaccine. Many of them have
assured to roll out the vaccine
before the year end, after all the
trials. We all live on hope, don’t
we? The cure is on the way…
During the pandemic which
has wreaked havoc, more so
psychologically, it is however a
strange phenomena that we have
observed the following.

1. We were able to spend more
quality time with family. The
everyday hustle and bustle which
we are used to was practically
not there on roads as well as at
works. We were walking more and
so our cardio improved and so did
our weight loss program !!As we
reflect back it is already 3 months
since the time of the first lockdown
!!Another few months and we
would emerge victorious not only
in the battle with covid 19 but also
with ourselves.
2. It is a strange feeling to have
everything but still unable to use
them – for example we have our
cars, yet we could not get past our
groceries or nearest pharmacies.
We have planes but they won’t
fly. We have trains but they won’t
run. We have our factories but
they won’t run. We have the best
restaurants and hotels. But they
are not open. When we think
about this it is quite astonishing
that all this while we had been in
a mad frenzy of going to hotels,
traveling when it could have
been avoided. We are able to
understand the difference between
Needs and Wants !!
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3. Surprisingly the clinics and
hospitals which overflowed with
patients and meeting the doctor
for consultation was tough, all
of them are closed. We have
been able to manage without the
doctors except at times of dire
emergencies. Most people get
adjusted to the fact that there is
no doctor facility, somehow the
internal wiring changes and they
are able to manage.
I do hope just like all of you that
the flattening of our body and
flattening of the covid curve would
take place simultaneously. With
the lockdowns coming to a close
on the 30’th June we look forward
to resuming the monthly programs
and all the other activities from
there on.

Thank you very much
Yours sincerely
Best wishes
Muthu
President – AUETAA

S
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SECRETARY

MAINTAINING BALANCE…
S.D.Gopi
Secretary-AUETAA

In late December 2019 and early
January 2020 when an important
message was sent out regarding
the COVID-19 Pandemic, it was a
“Call to Action” that talked about
the urgent need to get our affairs
in order at a time when many of
our Businesses were suffering.
Back then we had created many
of our own problems. Too many of
our businesses were overstaffed
or unconcerned about crisis. We
were funding experiments as if
they were proven winners instead
of pure speculation. Today the
primary source of our problem
is external rather than internal.
We now face a Global Economic
crisis that is affecting all our
business.
Housing Construction began
declining a couple of years
ago and recovery for that
market is still nowhere in sight.
Consequently, demands for
building products is down by
double digits. Demand for a
certain Nylon Product dropped
by more than a half. With auto,
clothing and housing sales
down, is it any wonder that
demand for the fiber used to
make airbags, apparels and

carpeting has plummeted? Many
predicted a dwindling Refining
Margins in 2019-20 and has
already announced plans to
shutdown some plants this year.
Who knew, one year ago that
Crude Oil prices would hit $35
a barrel and then drop to less
than $15 per barrel in just few
months? The future is unknown
and unknowable. The only
constant is change. So how do
we deal with such traumatic and
unexpected changes? Perhaps,
the simplest answer is to do many
of the same things at work that
you’re already doing at home.
At home, we are probably
spending less and saving more.
These are two of the most
common, and prudent, responses
to our challenging times. That
may mean eating out less often
or less expensively, downscaling
or postponing vacation plans,
avoiding new debits or waiting
a little longer before making any
new purchases. It’s important
that you are not giving up any
necessities, such as food,
clothing and shelter. But you’re
probably a lot more careful about
what you spend and how you
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spend it. At work, the same is
true. In many companies they are
avoiding unnecessary expenses,
postponing major projects and
trying to keep the inventories and
workforce in line with customer
demand. This is not a pleasant
or easy process, but it is an
essential one. Again, when we
talk of essentials, we refuse
to cut corners on safety and
compliance. But we’re more than
willing to cut capital spending for
optional projects-especially those
with questionable prospects.
All of a sudden living within
our means has become
fashionable.
I knew from experience that
it doesn’t take many plant
closings, idling announcements
or headcount reductions before
everyone seems to be asking
the same questions. Is my job at
risk? Will my role change? What
is the future for my company?
I cannot predict the future, but
I can share some specifics
about how we can apply our
market-based framework to deal
with these challenging times.
Firstly, it is important that we all
maintain a balanced view of our
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circumstances. Tough times do
not have to mean total gloom
and doom. However, because
the external economy is so bad,
our internal discipline must be
sharper than ever. The severity of
what we do internally is driven by
the severity of external markets.
For example., in todays economic
environment, re-investing in
assets to improve their reliability
doesn’t make as much sense
as it used to make. When the
demand and margins for a
product are high, we want our
plants making that product to run
as close to capacity as is safely
possible, because we don’t want
to miss any sales. But, if demand
or margins drop, it’s no longer
as important so to run at 98%
capacity, we may choose to run
at 90% capacity or less, or even
incur some additional downtime.
Similarly, because liquidity has
become such an issue we have
to think differently about how or
when to spend in todays markets,
we need to conserve capital,
so we’re rethinking our entire
approach to inventory levels. Most
customers would have to be given
extended payment terms. In the
past, we may have carried extra
inventory so we could always say
“yes” when customer called for
a immediate delivery. Since, we
are customers ourselves, we also
need to be aware of the financial
health of our vendors and
suppliers. Todays challenge is to
be better than ever at evaluating
risks-internally and externally- in

light of todays turbulent economy.
We must also scrutinize every
cost and be better than ever at
relentlessly eliminating waste
wherever possible.
By taking this approach, we are
likely to travel less often, hire
fewer people and acquire fewer
assets. Salaries and wages are
much less likely to rise. Many
companies focus on creating real,
long-term value. They don’t have
to play the game of trying to meet
analyst’s quarterly expectations.
Even so, we are adjusting our
time preference during these
tough times. This means we
must focus on driving benefits
and profits sooner than later. We
are not giving up on innovation
or the need for new product
development, but we are giving
priority to those innovations and
investments that will provide a
quicker payback.
All employees need to be
intellectually honest in assessing
your activities. If you are a part of
a team that was built to support
a growth strategy for a product,
and there is no longer much of a
market for that product, you need
to be thinking of other ways to
contribute. If you are a leader, you
must know your customer, stay
connected with your suppliers
and develop even better market
knowledge. Creative destruction
pretty much guarantees that
you have got to be constantly
rethinking what your team is doing
and how it is done. A note of
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caution about adjusting account
for the times……. When margins
are squeezed and plants are
facing over capacity, compliance
becomes more important than
ever. Many companies succumb
to stress trying to cut corners or
colluding with others during tough
times. Principles one and two,
integrity and compliance cannot
be compromised ever, for any
reason.
Until then, the most important
thing I can share with you all
today is my firm belief that the
opportunities of a lifetime await
us at the end of these tough
times. When we emerge from
this struggle, I suspect bargain
prices for assets will abound,
we will have chances to expand
like never. By making difficult but
necessary decisions today, we will
be ahead of the curve in capturing
the opportunities of tomorrow.

S.D. GOPI
1987-Chemical

S
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Planned to have series of *ABN Meeting*
followed by high profile industry leaders.

Dear Friends,

Request to circulate to invite amongst your
respective groups and batches and also lure
friends to participate more in ABN program
regularly to promote their Business in a
effective way.

Due to the COVID19- situation, all current
conferences and events were either
postponed or cancelled and we could not
meet at AUETAA.

HOPE ALL MIGHT HAVE MADE ZOOM
MEETINGS CONDUCTED BY ABN IN A
PRODUCTIVE WAY FOR YOUR BUSINESS
IN A TAILORED WAY.

However , we can still participate and offer
our expertise virtually. ZOOM meeting is
being organised to keep ourselves engaged
to prepare and help our entrepreuners
promote when we are invited for online
meetings/ conference.

Thanks,
Kind Regards
ABN Core Committee

ZOOM is a communication tool that allows us
to stay in contact digitally is a webinar. We
have several tools of choice, and these are
excellent medium for us to broadcast video
and meeting content to large online audience
across the globe.
Through these webinars we can schedule
large live events as well as more interactive,
smaller webinars tailored exactly to our
needs.
We are inviting fellow AUETAAN’s / Industry
Leaders / Entrepreneurs from across the
Globe to share their thoughts on the strategy
adopted by them in their respective Industry
since the start of this Pandemic.

5
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ACTIVITIES

AUETAA - COVID-19 Madhur ( Near Tiruttani ) Tasildar
participating in our distribution

6
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ACTIVITIES

Auetaa 80 batch Covid relief
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ACTIVITIES

Auetaa 80 batch Covid relief
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ACTIVITIES

Auetaa Covid-19 relief
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Auetaa Covid-19 relief

OBITUARY
Shri. S.Venkatarathinam, 1956 Mech,
General Manager(rtd), Head of BHEL Piping
Centre, breathed his last at 09:25Hrs on
2020/06/22. He was battling colon cancer
and finally laid to rest on 23.06.2020.
His last funeral rites was done at
Isha Alandurai Crematorium his son
Velmurugan(1991E&E)

Shri. A. Jayapalan (93 M&P) worked in
Wadia Group as Manufacturing Engineer,
passed away on 26th June 2020 at
Chennai due to COVID- 19. He was
survived by his wife and 2 Daughters

AUETAA PRAY MAY THEIR SOUL REST IN PEACE
10
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ARTICLE

HEAVEN ON EARTH
Ramkumar 81-E&E

Today some of our friends

were talking about Covid 19 and
its impact throughout all world
countries sweeping across East
to West, North to South without
any discrimination with respect to
race, creed, sex, caste, color, age,
rich and the poor. It has uniformly
affected everyone and its impact is
going to be felt for several years.
We were also talking about the
disease, the transmission, the
recovery, the mortality when one
of them jokingly said that in case
we all die, we would all meet up in
heaven and have coffee together.
One of them remarked, “Everyone
wants to go to heaven but no one
wants to die!!” While dying is scary,
heaven is a cool idea, one of
them remarked; we slowly started
talking about Mythology!!
On the subject of heaven, our
talk took us through some Hindu
Mythological stories that we spoke
of and heaven what comes to
our mind is called Swarga. We

all know, Swarga or paradise- is
where everyone of us want to go
after death !! Why do we want to
go to Swarga? Because Swarga
has a wish fulfilling cow called
“Kamadhenu,” you ask for anything
and it will give it to you. As if
that is not enough there is a tree
called “Kalpataru.” Stand under
the tree and wish for anything and
it would be fulfilled. One more
wish fulfiller is available and that
is called Chintamani. Chintamani
is a jewel, as you keep it in your
hand and wish for anything and lo
and behold !! You will get it. With
so many perks available its little
wonder that everyone wants to go
there !!

yearning are all satisfied. In
Swarga the king is Indira. He is
very powerful, rides an elephant,
and is a happy man; but a little
insecure !! The reason why he is
insecure is because Swarga is
always under siege. Asuras are
always behind his back. There
were always wars happening. In
the mythological stories, Indira
is said to be drinking, gambling,
merry making, basically everything
that one shouldn’t do. When an
asura is born he runs to his father
and asks him to kill the new born.
When a rishi performs penance,
he engages the Ramba, Oorvasi
department to disturb the rishis
and spoil their mood.

In other words living in Swarga
is equivalent to “Infinite returns”
with zero investment !! Also,
you need not go to work but you
will get your salary and bonus !!
Swarga is a place where hunger
is indulged. All your wants,
desires, craving hunger, wish,

Indira represents the desires,
impulsive nature, and insecurity
of the human mind. So, in order
to protect his chair as the king, he
disturbs the penance of the rishis,
Yajna of the rakshasas, and pujas
of earthly kings. In spite of having
mighty resources in the form of
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a fulfilling cow Kamadhenu, a
Kalpataru tree, and a Chintamani
jewel Indira was always insecure.
He had everything, yet he is very
insecure. Does it sound familiar?
Some of you could relate to this;`
Having everything but still feeling
insecure !!
Moving from Swarga to Kailash - a
mountain covered with snow. This
is the abode of Lord Shiva where
hunger is outgrown. If you see the
family picture of Lord Shiva, you
can see the Parvathy’s lion sitting
near the Shiva’s bullock, the
snake, is sitting on Shiva’s head
not afraid of the Karthikeya’s
Peacock and the mouse under
Ganesha is not afraid of the snake.
There is no hunger here for hunger
is outgrown.

From here we move to Vaikunta,
the dwelling place of Lord Vishnu.
Vishnu reclines on a five headed
serpent. The place is sorrounded
by opulence, abundance, affluence
– prosperity but accompanied with
peace. It is a happy play ground
and not a battle field. Vishnu
descends, participates with all and
engages with everybody at many

levels and dons many roles – a
lover, a priest, a teacher, a king, a
friend and so on and this is what
modern business calls it as Avtar !!
We now have three places in
heaven – Swarga where hunger is
indulged and my hunger matters
more; Kailash where hunger is
outgrown and Vaikunta where
everyone’s hunger is satisfied.
To understand what underlies the
three places called heaven -- For
this we need to understand an
animal hunger and human hunger.
Human hunger is different from
animal hunger in three ways.
The first is quantitative. I am not
just hungry for today’s food, I am
hungry for tomorrow’s food, the
day after, for my chidren, for my
childrens children and their grandchildren, for twenty generations
and more…. The hunger is
insatiable. It is a bottomless pit.
You hoard and hoard and hoard
and not give anyone anything to
anyone. I will remain poor in order
to become rich is the ideology.
Human hunger is qualitative also.
Humans are not just hungry for
food, besides food they want
power, status, properties. Animals
have territories and they cannot
bequeath them to their off-spring
!! We pass on our property to our
children and to their children and
for many generations to follow.
And the third point is since human
beings have imagination, they also
have empathy. I can be sensitive
to your hunger too !! The human
beings have the capability to feel
12

the hunger both quantitatively as
well as qualitatively.
And that is what underlines the 3
different places in heaven. Indira
feels my hunger matters first,
Shiva feels that I can outgrow my
hunger and Vishnu feels that your
hunger matters most. So, now
which place in heaven would you
like to go to?
It’s very clear that for many, your
hunger matters only after my
hunger is satisfied or after I satisfy
my hunger only I will think about
your hunger. Even before you pay
the employees you pay yourself
attitude. That is how most people
are; most people are designed like
that. In Mythological stories the
concept of satisfying your hunger
would enable me to outgrow my
hunger, therefore you find temples
for both Shiva and Vishnu. As a
matter of fact they are two sides of
the same coin Hari and Hara. By
satisfying your hunger helps me to
outgrow my hunger – never heard
of this concept ?!!
There is not much confusion now.
Cynic 1 would say, outgrowing
one’s hunger is only for people
who wears saffron color robes.
Cynic 2 would say If I am going
to focus on your hunger first then
I am going to be exploited. Cynic
3 would say there is only one
underlining reality and that is my
hunger. My hunger matters most
and first. This is the only reality
that have been taught to us and
whereas it applies to the human
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kingdom it is not necessarily
applicable in the human kingdom.
Turning all the three possibilities
into a Management model, if my
hunger comes first and I satisfy
it without feeding others then it
would be selfish and you would
be creating a battlefield. There will
be no prosperity, no peace. If you
believe that your hunger matters
first, and creating a playground
with prosperity and peace is
difficult. However there is a big
possibility in creating prosperity
with peace if you focus on other
people’s hunger.
Now ask yourself – Whether the
high heavens are in Swarga where
hunger is indulged or Kailash
where there is no hunger or

Vaikunta where every one’s hunger
is taken care of and your hunger
is outgrown. You know where you
belong, right?
The Covid 19 pandemic has
portrayed the characters of many
– This pandemic has hit the entire
world and the world is reeling from
its onslaught in every possible
way. The world is not going to be
the way it was in at least the next
couple of decades. The nation
and the State needs funds. The
economically affected people need
jobs. The homeless need food.
Doctors and Government staff
need appreciation and applause.
For people who have resources,
this is the best time to stand out
and be counted. Take care of
your hunger but please take into
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consideration of the jobless, the
homeless and help the State and
Centre and be the Change you
want to see in this World. This
would enable to have a heaven
on earth and we don’t need to go
to heaven to feel this heaven on
Earth !!

S
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கட்டுரை

“வைகைப் பெருவெள்ளம்”
ப�ோடுகின்றது.
ஆடல் தெரியாத
பெண்ணொருத்தி,
தன்போக்குக்கு
ஆடுவதனைப்போல், வெள்ளம்
தன்போக்குக்கு, கட்டற்று
ஓடுகிறது .

அன்புள்ள நண்பர்களே !
ஆறுகள் தங்களது ப�ோக்கினை
- வழித்தடத்தினை மாற்றிக்
க�ொள்வது குறித்து
கேள்விப்பட்டிருக்கிற�ோம்.

ஆடல் அறியா அரிவைப்
ப�ோலவும்
ஊடல் அறியா உவப்பினள்
ப�ோலவும்
ஓடியதாம் வைகை.

அதுப�ோலவே, பல ஆறுகள்
தங்களது நீர்வளத்தினை
இழந்திருப்பதனையும்
கேள்விப்பட்டிருக்கிற�ோம்,
பார்த்துமிருக்கிற�ோம்.
இன்று பெரும்பாலும் வறண்டு
கிடக்கின்ற வைகை நதி, ஒரு
காலத்தில், நீர்வளத்துடன்
சிறப்புடன் விளங்கியது,
என்பதற்கு நம் இலக்கியங்கள்
சான்றுகளைத் தருகின்றன.
மலைகளில் மழை ப�ொழிந்து,
நதி வெள்ளப் பெருக்கெடுத்து
வரும்போது, வேம்பு, புன்னை, மா,
சண்பகம் இன்ன பிற மரங்களின்
கிளைகளையும் தழைகளையும்
நீருடன் அடித்துக் க�ொண்டு
வருகிறது .
புது வெள்ளமாக வரும்போது,
வண்டல் நிறைந்து நீரின்
நிறமே செந்நிறம் க�ொண்டு
வந்தாலும், வரும் வழியில்,
பல பூஞ்சோலைகளின் மீது
பாய்ந்து வருவதால், காந்தள்,
செவ்வரி,சம்பகம், என பல
வித பூக்களை தனக்குப்
ப�ோர்வையாகப் ப�ோர்த்தியும்,
மணத்துடனும் வருகிறது .
கரையினை மீறி வரும்
அவ்வெள்ளம், ஓரிரவிலே
மதுரைமாநகரையும் புரட்டிப்

தங்கள் வீட்டு வாசலில் இட்ட
க�ோலங்கள் அழிந்து பட்டன எனக்
கவலைப்படும் இளம் பெண்டிர்,
கட்டிய மணற் சிற்றில் சிதைந்து
விட்டது என விம்மியழும் சிறார்,
அறுவடை செய்து வயலில்
கிடந்த அரிகால் அனைத்தும்
நீரில் மூழ்கியது என்றுக்
கவலையுறும் உழவர், ஊரையே
வெள்ளம் சூழ்ந்தது எனப்
பறையறிவிப்போர், வெள்ளம்
உயர்ந்து, நீரில் இருக்கும் பாளை
மீன்கள் தென்னை மரத்தின்
உச்சியில் ஏறிவிட்டதனைக்
கண்ணால் கண்டவர்கள் என
மதுரை மாநகர், விடிந்தும்
விடியாதப் ப�ொழுதிலேயே
இரண்டு பட்டுக் கிடக்கிறது.
ஒரு சில நாட்களில் வெள்ளம்
சற்றே கரைக்குள் அடங்குகிறது;
மதுரை மாநகர் வைகையைக்
க�ொண்டாடுகிறது... .. வைகையில்
நீராட மதுரை மாநகரே
ஆற்றங்கரையில் திரள்கிறது .
யானை மீது வரும் செல்வந்தர்,
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குதிரைகளின் மீதும் க�ோவேறுக்
கழுதைகளின் மீதேறி
வருவ�ோர், பல்லக்கில் வரும்
மேட்டுக்குடியினர்,இளைஞர்,அவர்
மனதைக் க�ொள்ளைக்
க�ொண்ட அழகியர், தன் காதல்
க�ொழுநனையே மனதில்
என்றுன்றும் நினைத்திருப்போர்,
தங்களது வேல்விழியால்,
ஆடவரை மயக்கி சிறைப்படுத்தும்
பரத்தையர்,அவர்தம்
குற்றேவலாளர்கள், முகைப்
பருவத்தோர், இளமைக் கடந்த
பேரிளம்பெண்கள், அங்கொன்றும்
இங்கொன்றுமாய் தலை
நரைத்தோர், முழுவதும் நரைத்த
தலையினர் (விரவு நரைய�ோரும்
வெறு நரைய�ோரும்) எனப்
பல்வேறு வகைப்பட்டோரும் நீராடி
மகிழ வருகின்றனர்.
இந்த வைகைக்கரையிலும்,
படித்துறைகளிலும்,
வெள்ளத்திலும் சிற்சில
ஓரங்க நாடகங்கள்
ஆங்காங்கே அரங்கேறிக்
க�ொண்டுதானிருந்தன..
அவற்றைப் ப�ொருட்படுத்திடாது,
வைகைவெள்ளம் கரைபுரண்டபடி
ஓடிக்கொண்டுதானிருந்தது......
அவற்றுள் ஒன்றினை, பரிபாடல்
காட்டுகிறது,காண்போம்;
வைகை வெள்ளத்தில்,
வனப்புமிக்க வாலிபன் ஒருவன்,
நீந்திக்கொண்டிருக்கிறான்....
வெள்ளத்தில் அடித்துக்கொண்டு
மிதந்து வந்த, ஒரு வாழை
மரத்தண்டினை, அவன்
பற்றிக்கொண்டிருக்கிறான்.
வெள்ளத்தில் நீந்தும் அவனது
நெஞ்சத்தினை கரையில் இருந்த
மாடு மேய்க்கும் சிற்றிடையாள்
வாங்க, வெள்ளம் வேற�ொரு
புறம் வாங்க, அவன் பிடித்திருந்த
வாழைத்தண்டு இன்னொரு புறம்
வாங்குகிறது.
கைச�ோர,வெள்ளத்தில் அவன்,
ப�ோராடினாலும்,வைகை
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அவனை தன்போக்குக்கு இழுத்துச் செல்ல,
கரையிலிருந்தபடி,அவன் மீது ஒரு கண்
வைத்திருந்த, அவள�ோ, பதறியபடி, கரைய�ோரமாக
ஓடுகிறாள்
இதனை,அறியாத அவளதுத் தாய�ோ, ‘
அடியே, பசுக்களை விட்டு விட்டு எங்கேயடி
ஓடுகிறாய், பசுக்களிடத்தில் ப�ோய் சேர் “, என்று
கூக்குரலிடுகிறாள்...
மனதை க�ொள்ளைக�ொண்டவன் கரை
சேருவானா என்ற பதைப்பில் திகைக்கிறாளாம்,
அக்கன்னி, அவன் உள்ளம் கவர் கள்வி... .
பரிபாடல் காட்டும் எழில்மிகு எளிய வரிகள்
இத�ோ.....
தண்டு தழுவா தாவுநீர் வையையுள்
கண்ட ப�ொழுதில், கடும்புனல் கைவாங்க
நெஞ்சம் அவள்வாங்க, நீடுபுணை வாங்க
நேரிழை நின்றுழிக் கண்நிற்ப நீர்அவன்

தாழ்வுழி உய்யாது தான்வேண்டும் ஆறுஉய்ப்ப
ஆயத்துடன் நில்லாள், ஆங்கு அவன்பின்
த�ொடரூஉ
தாய் அத் திறம் அறியாள் தாங்கி, தாங்கி
‘தனிச்சேறல்’,
‘ஆயத்தின் கூடு’, என்று அரற்றெ டுப்ப தாக்கிற்றே
சேய் உற்ற கார் நீர் வரவு
(ஆசிரியன் நல்லந்துவனார்;வைகை - 11;108-116)
என்னே வரிகள்!... நம்மை,
வைகையாற்றங்கரைக்கே இட்டுச் செல்லும் காட்சி
வர்ணனை... !!

அன்புடன்
கதிரவன் - 81
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Captions - Part 2

நண்பர்கள் வேர்களைப்போல
இருப்பவர்கள். கிளைகள் வளர்வதற்கும்,
மலர்கள் மலர்வதற்கும் காரணமாக
இருந்தாலும் வெளியே காட்டிக்கொள்ள
வெட்கப்படுபவர்கள். அவர்கள் செய்த
உதவியை கமுக்கமாக
வைத்திருப்பார்கள். இதயத்தைப்போல
ஒளிந்திருந்து உயிர்வாழ ஒத்தாசை
செய்வார்கள்.
நட்பின் அடிப்படை நேர்மையாக
இருப்பது. நண்பனை ஒருப�ோதும்
ஏமாற்ற நினைக்கக் கூடாது.
நட்புக் க�ோபுரம் நேர்மை என்ற
அடிக்கல்லில்தான் கட்டத்
த�ொடங்கப்படுகிறது.
நண்பன் என்பதற்கு மறு பெயர்
நம்பிக்கை. உரிமை எடுத்துக் க�ொள்ள
முடியும் என்கிற சுதந்திரமும் யாரிடமும்
ச�ொல்ல முடியாததை பகிர்ந்து
க�ொள்ளலாம் என்கிற உறுதியும்
இருந்தால்தான் நட்பு நீடிக்க முடியும்.
விசுவாசம் இல்லாத நட்பு விழலுக்கு
இறைத்த நீர். நண்பன் எந்த சூழலுக்குத்

தாழ்ந்தாலும் அவனைக் கைவிடாமல்
இருக்க வேண்டும்.

உணர்த்த வேண்டும். ச�ொற்களாலும்
நட்பை வெளிப்படுத்துவது அவசியம்.

நகைச்சுவை உணர்வு நட்பில் முக்கியம்.
கலகலப்பும், நகைச்சுவையும், சிரித்த
முகமும் நட்புக்கரம் நீட்டும் நல்ல
அம்சங்கள்.

நண்பனை எவ்வளவு தூரம்
புரிந்துவைத்துக் க�ொண்டிருக்கிற�ோம்
என்பது முக்கியம். நண்பனுடைய
உணர்வுகளையும் துல்லியமாக புரிந்து
வைத்திருந்தால்தான் நட்பு ஒவ்வொரு
நாளும் வளர முடியும்.

கருணையுடன் இருப்பது நட்பில்
பெரும்பங்கு வகிக்கிறது. நண்பன்
தன்னுடைய துயரத்தை இறக்கி
வைக்கும்போது நம் அதற்காக
வருந்துகிற�ோம் என்பதை நம்முடைய
உடல்மொழி தெரிவிக்க வேண்டும்.
வேடிக்கையான நிகழ்வுகளும் நட்புக்கு
எரு சேர்க்கின்றன. திடீரென
நண்பனிடம் வேடிக்கையயை
நிகழ்த்தி காட்டுவது நட்பை
உறுதிப்படுத்தும்.
அன்பு நட்புக்கு அடிப்படையென்றாலும்
அதை உள்ளுக்குள்ளேயே
வைத்திருப்பதில் எந்த பயனும் இல்லை.
சில நேரங்களில் செயல்கள் மூலமாக
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நண்பர்கள் பேசும்போது ப�ொறுமையாக
கவனிப்பது அவசியம். ப�ொறுமையாக
கேட்பது இதயத்திலிருந்து நிகழ
வேண்டும்.
நண்பரிடம் கனிவாக இருப்பது மிகவும்
முக்கியம். கனிவு இதயத்தில் மட்டுமல்ல,
கண்களிலும் வெளிப்பட வேண்டும்.
அடுத்தவர்களுக்கு உதவத் தயாராக
இருப்பதே நட்பின் முக்கியப் பண்பாகக்
கருதப்படுகிறது. அன்பைக்
க�ொடுப்பதற்கும், பெறுவதற்குமான
தேவையை நண்பர்கள் நிறைவு
செய்கிறார்கள்.
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கட்டுரை

வெட்டுக்கிளி விந�ோதங்கள்

உழுவார் உலகத்தார்க்கு ஆணிஅஃது
ஆற்றாது
எழுவாரை எல்லாம் ப�ொறுத்து
			
-குறள்
இந்த உலகின் தலைசிறந்த
த�ொழிலான உழவுத்தொழிலுக்கு
எத்தனைய�ோ அச்சுறுத்தல்கள்
வந்தாலும் அவைகளை வெல்ல
இயற்கையும் பல யுக்திகளை தன்வசம்
வைத்திருப்பது ஆச்சரியம் தான்.
எங்கோ பாலைவனத்தில்
பிறந்து பல நாடுகள் கடந்து
பாகிஸ்தான் வழியே இந்தியாவை
அடைந்துள்ளன பல விந�ோதமான
வெட்டுக்கிளிகள். திரைகடல�ோடி
திரவியம் தேடுதல் ப�ோல பல
நாடுகள் கடந்து பசியாறுதல் அந்த
வெட்டுக்கிளிகளுக்கு விதிக்கப்பட
கட்டளை ப�ோலும். இந்தியாவின் ஐந்து
மாநிலங்களை கடந்து பல விவசாய
பயிர்களை நாசம் செய்த Locust
என்று அழைக்கப்படும் இந்த புதிய
வகை வெட்டுக்கிளிகள் தற்போது
கர்நாடகம் வழியே தமிழகத்தின்
நீலகிரி மற்றும் கிருஷ்ணகிரி
மாவட்டங்களில் நுழைந்துள்ளன.
ஓரிரு வெட்டுக்கிளிகள் என்றால்
அதை ரசிக்கலாம். ஒரு க�ோடி
வெட்டுக்கிளிகள் படையெடுப்பை
நிச்சயம் நம் விவசாய நிலங்கள்
தாங்காது.

இனப்பெருக்கம் செய்யும். ஒவ்வொரு
முறையும் 500 மூட்டைகள் வரை
இடும் வல்லமை படைத்தவை.
மழை வெள்ளம் காலங்களில்
இனப்பெருக்கம் ஐந்து மடங்கு
வரை அதிகரிக்கும். தரைமட்டத்தில்
இருந்து பத்து மீட்டர் உயரம் வரை
பறக்கும் என்றாலும் சில அசாதாரண
சூழ்நிலையில் அதற்கு மேலும்
பறக்கும். காற்றடிக்கும் திசைகளில்
ஒரு நாளைக்கு 150 கிமீ வரை பறந்து
செல்லும். ப�ொதுவாக காற்றடிக்கும்
திசைக்கு எதிரே பறப்பதில்லை.
இதனால் காற்றடிக்கும் திசையை
வைத்து அவை எங்கு எப்போது இடம்
பெயரும் என்பதை ஓரளவிற்கு யூகிக்க
இயலும்.
தற்காலிக யுக்திகள்
வெட்டுக்கிளிகளின் படையெடுப்பு
சிறிய அளவில் இருந்தால் அவற்றை
அழிக்க நம்ம ஊர் கரிச்சான்
குருவிகளும் வாத்துக்களுமே
ப�ோதும். இந்த நேரத்தில் அவைகளின்
எண்ணிக்கையை நாம் குறைத்தது
வேதனை. சில நூற்றாண்டுகளுக்கு
முன்னர் வரை விவசாயிகள்
காய்ந்த மிளகாய் செடிகளை
எரித்து புகைமூட்டம் ஏற்படுத்தியும்,
விசில் சத்தம் மூலமாகவும், பூண்டு
வாசனையாலும் அவைகளை
விரட்டினர். ஆனாலும் அவை
அடுத்த நிலத்திற்கு செல்லும்
வாய்ப்புகள் உள்ளன. தற்போது
ஹெலிகாப்டர், டிர�ோன் ப�ோன்ற
சிறு விமானங்கள் மூலம் இரசாயண
பூச்சிக்கொல்லிகளை (carboryl &
cyfluthrin) தெளிக்கலாம். இப்படி
தெளிக்கும்போது இயற்கை முறையில்
விவசாயம் செய்யப்படும் நிலங்களும்
மக்கள் குடியிருப்பு பகுதிகளும்
பாதிப்படையும்.

தன்மைகள்
வெட்டுக்கிளி உணவு
இவைகளின் ஆயுட்காலம் மூன்று
மாதங்கள் முதல் ஒருவருடம் வரை
இருக்கும். ஆனால் மாதத்திற்கு
மூன்று முறை மூட்டைகள் இட்டு

வாய்ப்புதான் வெட்டுக்கிளி உணவு.
வெட்டுக்கிளி புரதச்சத்து நிறைந்தது.
நம் இரத்தத்தில் உள்ள வெள்ளை
அணுக்கள் குறைபாடு மற்றும்
தட்டணுக்கள் குறைபாடுகளை நீக்கி
நாம் சுறுசுறுப்பாக இயங்கக்கூடிய
ஆற்றலை அளிக்கும். நம்மில் பலர்
மழைக்காலத்தில் ஈசல்களை பிடித்து
அதன் இறக்கைகளை பிரித்தெறிந்து
உப்பு மஞ்சள் மிளகாய் காரம் சேர்த்து
வறுத்து சாப்பிட்டிருக்கிற�ோம். இதே
முறையில் இனி வெட்டுக்கிளிகளையும்
உணவாக க�ொள்ளலாம்.

ஒரு பஞ்ச காலத்தில் விவசாயிகள்
எலிகளை பிடித்து தின்றதைப்போல
இப்போது கிடைத்திருக்கும்
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எதிர்பார்ப்பு
நாம் அரசிடம் எதிர்பார்ப்பது சிறிய
உதவிதான்.
Locust வெட்டுக்கிளிகளின்
படையெடுப்பு பகுதிகளையும்
காலத்தையும் (புயல் கரையை கடக்கும்
காலத்தை அறிந்து முன் எச்சரிக்கை
விடுப்பதைப்போல ) தெரியப்படுத்த
வேண்டும். அடுத்து அந்த பகுதிகளில்
வெட்டுக்கிளி பிடிக்கும் ப�ொறிகளை
அரச�ோ விவசாயிகள�ோ அமைக்க
உதவ வேண்டும்.
நமக்கு எதிராக த�ொடுக்கப்படும்
கணைகளை சாதகமாக
பயன்படுத்திக்கொள்வதில்தான் நமது
வெற்றியே உள்ளது
.
-மலர்பாரதி
(ராஜேந்திரன் -81)
S

NEWSLETTER | JUNE 2020

INFORMATION

Annamalai Innovation
and Incubation Research
Foundation

chancellor, we enjoy total support of the
entire University team
We are driven by the highly networked
and dedicated alumni with rich
entrepreneurial experience and success.

is a Technology business incubator
formed as an Independent Section 8
company by Annamalai university with
the backing of its strong Alumni and
supported by EDII TN under the aegis of
EDII-TNMBIIDP.

Hence we, the Annamalai Incubation
team, have all the ingredients to achieve
our objectives of becoming a Role model
incubator that identifies, nurtures and incubates Ideas into profitable Businesses
  

Have an innovative Idea? And Believe
you can make a business out of it.
Come to us. We will help you achieve
your dream
http://annamalaiincubation.com

Our single-minded objective is to create
and nurture a world-class Incubation and
Accelerator set up / Ecosystem in the
university to contribute to the betterment
of our community.

Initiative by AUETAA

Being the favorite brainchild of the Vice17
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EC Meeting

NEWS

Dear Friends,

3. COVID19 Relief Materials distribution dates
finalization.
4. Regularization of WhatsApp Group.
5. Admission of New EC Members to replace
in- active members.
6. Updates on AUETAA Skill Development
and AUETAA Consultancy Services.

EC meeting of AUETAA Office Bearers was
held on the 20th May 2020 at 7.00 pm via
ZOOM.
The following agenda was discussed in the
meeting:

					S.D.Gopi
					Secretary

1. Welcome Address by Mr. S.Muthu
President .
2. Monthly Accounts/ Finance Position.

S

Covid Receipts and Payment Accounts
01 April 2020 to 18 June 2020

Particulars

Particulars

Covid -19 Payments

11,22,345.00

Salary

19,500.00

Bank charges

336.09

Event COVID -19 Collections

Excess of Receipts over
Payments		

245170.91

Total		

1387352.00

Total

1387352.00

1387352.00

S. Ramkumar (81 -E&I)
Covid-19 Response
Summary

Delivered To

From 23-03-2020

Policeman on Beat

20
To 31-05- 2020

Homeless people

70 Days

Theosophical society

Food Packets

14,270

Tea cups to police

4,150

By: Muthu Meena
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WEBSITE &
YOUTUBE

Visit AUETAA web site: www.auetaa.com for updates

Youtube : auetaa video channel
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ART

ARTWORKs & PAINTINGs done by auetaans family during covid-19 lockdown

Congratulations

Zentangle Art
S.Sarvesh
XII STD

S/o Er.B.Saravanan
1995 Mechanical
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Poorani, D/o Karthik 94 M & P

Jai Iswarya S
Final year B. Tech
D/O R. Saravanan, 91 Chemical
21

AUETAA NEWS | JUNE 2020

Beach inside a coconut shell by S.Siddarth
Age-11, class-6
S/o. V.Sreekant 95 M&P

Painting done by Krithika. V
D/o Vijayan-82

Art by N. Rajshree, 7th grade, Chennai Public School
D/o Narayanasethu-88
22
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Art by Apoorva Ravinder
D/o Ravindhran-83

Sahana
D/o Loganathan 99 E&I
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Art by Rm. Muthumeena
D/o M. Ramanathan 94 civil
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