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President’s Message
Dear Auetaan’s,

for sheer pleasure… More
details about this great
event would be communicated very soon.
On the 5’th of September
we have a programme in
our AUETAA channel at 6.30
pm. – A story telling session
by Mr Mohan Krishnan, a
retiree from RBI in a senior
position. Mr Mohan is an articulate speaker and
is fluent in Tamil, English, Hindi and Bengali. He
will share with us selective lessons and stories
from Indian vedic heritage, folk tales mostly
from Ramayana and Mahabharata that are still
applicable to apply in our present day life.
On behalf of AUETAA I request you all to tell
your friends to become a member in AUETAA
and become an “AUETAAN.” You can download the application form from the net when
you visit our website www.auetaa.com. Also
requesting you to kindly download the app
“Telegram” in your phone and join us at
“AUETAA NEWS. It is always better to stay connected with your friends from our alma mater
– I mean “Faculty of Engineering and Technology, Annamalai University, for we have lived in
the same place, stayed in the same hostel, ate
in the same mess, ate the same type of food,
visited the same temple before exams, visited
the same station, sent off passengers whom
we never knew by boat mail…
Stay in touch

It gives me enormous satisfaction for having
hosted two Live programs in our “Live Program” for AUETAA. On the 8’th of August we
had a “Live Talk” by Venerable Olande Ananda, a Dutch born Buddhist monk from Pagoda
Meditation centre, Sri Lanka the subject was
on “Mindfulness.” It was about Mindfulness,
the state of being “absolutely in the present.”
It was well received by people who wanted to
see and hear from a Buddhist monk of European origin talk about an aspect of spirituality !!
On the 22’nd August we had Mr Anand Srinivasan, an engineer by qualification but a financial consultant by profession, give a talk in our
AUETAA video channel about “Money and finance in times of a sliding economy – during
this pandemic. It was a very useful message
to all of us about where to invest, how long it
would take for economic revival, why it is so
important to close off all debts immediately,
the instruments to invest, what to do with our
money and more importantly what not to do….
Again it was very well received by people who
also asked a number of pertinent questions at
the end of the program that Mr Anand Srinivasan answered.
After discussion with our EC members we have
decided to have our International Convention
organized by AUETAA by the end of the year,
mostly in December. It would be based from
Chennai and would be aired... Since it is our
own AUETAA program we request you all to
participate and make it a grand success. Au- Yours sincerely,
etaan’s are connected globally and it would be S. Muthu
another opportunity for all of us to connect
with our friends – for business, trade, or just Honorary President - AUETAA
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Transform / Create new capabilities…
A Perspective:
S.D.Gopi
Secretary
AUETAA

The rate of change in our world is greater to- yourself to grow your skills, knowledge and
capabilities in areas that will help you in the
day than it ever was before.
future. There are many self-directed learning
Our banking experience is a good example. opportunities available. Ask yourself, “What
Today, we can make deposits, pay our bills, ideas, methods, tools or technology can I
transfer money and check our balances an- learn to keep on the leading edge of my job,
ytime, anywhere we want using our smart- business or industry?”
phone. There’s no need to go to the bank to
handle most transactions. This saves time In the past couple of years, we have seen
and resources and reduces the direct costs many new opportunities to embrace techto deliver those services. For any company nology across. Ask yourself, “How well am I
to be successful over the long-term, it must doing in understanding and using technology
continuously find new and better ways to applicable to my role today? How well have I
meet its customers’ needs. Otherwise, it will embraced these tools to improve productivibe disrupted and put out of business. This is ty? How well have I embraced technology to
transform how I do my job to create greater
creative destruction in action.
value?”
Over the past few years, technology advancements in artificial intelligence, cloud
computing, software as a service, the internet of things, robotics, automation, sensors,
apps and data analytics (just to name a few)
are transforming the way businesses provide
and receive services. These advancements
in technology are also changing the way we
do our jobs. This presents a huge opportunity for employees to transform the skills and
knowledge if they need to be successful. No
matter which company you work for or what
your role may be, here are some focus areas
that will help you prepare for the future.
NETWORKING
The quickest way to learn something new
is to seek knowledge from others. Establish
BE A LIFELONG LEARNER
Be curious about things. Go to work every and build your networks. Benchmark with
day expecting to learn something new. Con- people across businesses and other industinuously transform yourself. Take it on tries to discover the best methods. Even if
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the ideas originate from different industries,
ask yourself, “How can I modify, adjust or
customize those ideas to create value for my
organization?” Pay attention to networking
meetings for new ideas. Be active on networking meetings to seek out and share
knowledge with others. Make information
requests or ask for help from mentors or
content experts.

ANTICIPATE CHANGE

Thinking forward and focusing on what
is coming next gives organizations a competitive advantage. We all need to update
our skills and knowledge continuously. Ask
yourself, “What technologies, methods or
tools are coming next? How do I best expose
myself to them to create greater value in my
business and in my areas of responsibility?”

SELF-SERVICE

Many companies are using artificial intelligence technology to encourage consumers
to use online, self-service tools to resolve issues, make purchases and get information.
This trend will only accelerate in the future.
Ask yourself, “How can I use self-service
tools more effectively in my areas of responsibility?”

aggregate, integrate and manipulate it to
improve the business. Ask yourself, “How
can I utilize the data in our systems to identify opportunities to improve my business
or capability?”

KNOW THE UNKNOWN

Although the future is unknowable, there
can be no doubt that creative destruction
will accelerate as businesses deploy technology to find new and better ways to create value for their customers. You, too, can
be ready for the future by being a life-long
learner, embracing technology, building
your networks, anticipating change, and
using self-service and data analytics tools
to innovate new and better ways to create
value for others. “Our philosophy should be,
no matter how well we’re doing — whether
in our individual roles, our businesses or our
capabilities — it has to be done better.
“That’s why we always need to be striving
to advance and find improved approaches.
We want all of us to be experimenting every
day to find better ways — large or small —
to do things and be exposed to what’s going
on everywhere in the world.” As innovative
problem-solvers, we will want to grow, experiment and try new things in hope of delivering greater value for our customers and
society. I’m convinced there are likely to
be tremendous opportunities at the end of
this dark economic tunnel. When the crisis
ends business will be likely to be cash constrained. Until then we should be happy to
spend our capital strengthening existing
business. I think that’s a great way to create
value as principled entrepreneurs.

DATA ANALYTICS

“The way to get started is to quit talking and
As more technology is deployed, we will begin doing”….Walt Disney.
capture more data in our systems. Data analytics can help us run our businesses better S.D. Gopi
and see new opportunities. However, this 1987-Chemical
requires building skills in data analytics to
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AUETAA Business Networking Group (ABN)
………. A Pathfinder!!!
From PPE to creating rapid COVID-19 test kits,
entrepreneurs across ABN fraternity have
stepped up in response to this pandemic.
Many have developed projects and products
for a greater purpose. ABN is a group that values entrepreneurship, fresh perspectives and
new ideas- and most of our careers proves
it. The true entrepreneurial spirit of ABN has
helped many within the community to collaborate, innovate and automate. Since the
outbreak of this pandemic, ABN Core Committee Team have developed events which
has significantly helped the ABN Community.
The weekend Webinars gives ABN Members
and Alumni Chapters an opportunity to have
a virtual meeting and interact with a diverse
group of entrepreneurs and industry leaders
from around the globe. It has helped considerably for advancing opportunity, which enables ABN to expand social and economic opportunities in fragile communities.

from the skill and experience of our alumni,
and alumni’s are our best ambassadors, offering invaluable promotion and marketing
across their personal and professional networks. Many of our distinguished alumnus
are international ambassadors too. They have
been providing our team with business prospects from around the Globe. Our Alumnus
donates their valuable time to support our
entrepreneurs by being Mentors, Work Shadowing and Professional Networking. This has
enhanced the experience of our entrepreneurs and given them competitive edge in todays tough market scenario.
We always perceive that at the core of ABN’s
work is the philosophy “CONNECT TODAY,
CHANGE TOMORROW”. All our activities have
been aimed at preserving our personal channels of communication to push professional
frontiers. With such a strong network of professionals backed by wonderful families, we
are confident we can make significant strides.
We sincerely hope to cross more milestones
in the days ahead with a surge of remarkable events. After all ABN is a forum where the
Past, Present and Future Coalesce.

Skills from our experienced members are
used to evaluating and determining needs,
translate almost seamlessly into opportunities. Plus, it’s just as much fun as we have all
dreamed. “It’s such a blast”. We are here because this is how we do things. We talk about
self-actualization, about integrity and respect,
and incorporating them into our community.
These are the guiding principles ABN is built
on. All of us are passionate about what we
are doing. ABN Team has been consistently
working on development plans towards real- Warm personal greetings to all.
izing our goals of being in Business Networking. It indeed is a simple decision to support S.D.Gopi
our fellow alumnus.
– 1987 Chemical
Convener-ABN
At ABN we are engaged in creating a supportive alumni network as it is crucial for the
success of our alma mater too. Good alumni Tariq Kamal
relationship brings benefits to the alumni as- – 1984 Electronics & Instrumentation
sociation and the alma mater. Being alumni Co-Convener - ABN
we have a special connection amongst us and
the alma mater, as a result we are more loyal to both the bodies. We benefit immensely
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ABN Meeting 4 Jul 2020

ABN Meeting 27 Jun 2020

ABN Meeting 27 Jun 2020

ABN Meeting 11 Jul 2020
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ABN Activities in July 2020
It’s great to see all of you online on a Sunday morning. This lockdown has blurred the lines between a
workday and a weekend because as you all are aware
there’s an increasing number of weekend webinars
to engage people stuck in homes because of a virus.
Thanks to the Internet, online connectivity and the
dime a dozen apps, staying safe indoors doesn’t
mean missing out on meeting interesting people and
imbibing positives from their work and life. Over the
past few weeks, we have been able to put together
online programmes to keep our ABN community not
just engaged, but also meet a range of inspiring people who can help shape your ideas and thoughts.
At ABN, we are working diligently to bring the best
entrepreneurs’ unique solutions, which includes sizable checks and a breadth of capabilities. We have
access to large ecosystems of knowledge, connections, and capabilities across multiple industries that
can help entrepreneurs scale up their businesses
faster and deliver disruption sooner. In all fairness,
ABN is not the only bringing additional resources and
capabilities to the table alongside the check. There
are several talented venture groups and investors —

many of whom we work with — who are evolving as
well. But having deployed in tech-related businesses
in the past several years, we believe ABN Community
is a unique partner, capable of bringing our alumni
across the Globe to bear with any technology platform.

WEBSITE &

Disrupting Ourselves and Creating a Better TomorYOUTUBE
row
At ABN, we believe disruption starts with our own
entrepreneurs. We must disrupt ourselves, and we
must partner with the best entrepreneurs and investors to do it. If we don’t shoot ourselves in the foot,
the market will gladly shoot us in the chest. While
change can certainly be painful, it is an absolute necessity.
Because our vision is to drive disruption and support
principled entrepreneurs who are solving large challenges, we believe it is critical to think and act differently. So, we are always exploring how we can be a
customer, a solutions provider, a tech validator, an
experimentation partner, a knowledge source, or a
capability provider.
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The best entrepreneurs don’t want guarantees —
they want opportunities. And they deserve partners
who embrace a mutual benefit and long-term thinking mindset as well. We don’t do this perfectly, but
, we are constantly iterating and striving to create a
situation where everyone wins.

and facilitate easy conduct of the event. We will now
provide the community with the new strategic framework in tune with the changing complex of the market
scenario to drive topline growth for our members. It
is better to travel than arrive. The fun is in the journey
and not merely in reaching the destination.

We look forward to your continued support and enOur Webinar series commenced in the last week of couragement. Find below the Webinars conducted in
June and till the end of July we have already com- June and July 2020.
pleted 5 successful programs. Also, our calendar for
August has been filled-up for all the weekends. We S.D. Gopi - 1987 Chemical
are now in the process of identifying speakers for the Convener- ABN
vacant slots. I must thank the Core Committee Members for their whole-hearted support to co-ordinate

Please Visit
Website : WWW.auetaa.COM

Youtube : auetaa video channel
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What interviewer’s expect
Ramkumar
81-E&I
The first question in an interview and quite a attitude – “the way they looked at things,” the
boring one too, that is generally asked is, “Tell overall personality, and ‘processing their anme about yourself !!”
swers well’ to questions that were put across
to them also go into the selection process
during the interview. They also mentioned
that Job hoppers are not given preference in
higher posts for it affects the stability of their
company.
The HR looks for the ability of the candidate
to endure an unpleasant situation and move
forward and just not quit the company when
things are just a little unpleasant. They would
want a high commitment level to stick for
My cousin some thirty five years back started long periods of time since turn-overs can be
off replying to that question in an interview, very expensive for the company.
the following way – he went on from when
his parents got married, when he was born,
why he was named like that, his schooling,
his college, his friends, the latest movie he
saw, his hobbies… when the interviewer felt
that he had heard enough of that crap, later
corrected his question to “tell me about your
strengths, weaknesses, why did you leave
your previous job, how do you handle unfavorable situations, how do you handle stress,
where do you see yourself one year from
now, five years from now… your salary expectations and so on.” Of course that was for a
middle management position and my cousin
said he got it !!
The overall things interviewers expect are
good
I asked three of my friends who are MD’s in
a Rs 5,000 + Crore companies – as to what 1.
Communication skills
they would expect the most from their pro- 2.
Positive attitude
spective employees? The first preference 3.
Co-operation or Team work
they gave was – besides their education, ex- 4.
Goal oriented
perience, skills and knowing the job well, the 5.
Flexibility
factor “Trust and Integrity” plays a very im- 6.
Emotional Quotient aka Soft skills
portant factor in the selection, they said. The 7.
Integrity
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8.
9.
10.
11.
12.
13.

Creativity
Organizational skills
Professional attitude
Inter personal skills
Intra personal skills
Analytical skills

The star method of interview is a structured
manner of responding to a behavioral – based
interview question by discussing the specific
situation, task, action and result of the situation you are describing – this is to analyze the
candidate’s thought process and behavior pattern. Your behavior shows your personality.

the office in a similar manner !! How practical
!!
There are no hard and fast rule the method
of interviewing. Thomas Alva Edison had his
own style – He used to take the shortlisted
candidate out for dinner and when the food
arrived he would take a bite in it and exclaim,
“This dish needs salt.” He adds salt, mixes and
takes it. If the candidate also adds salt without
tasting he would not be getting the job !!
Edison, even in those days knew the value
of a first-hand experience !! Adding salt just
because someone told salt is required depicts a person who would act blindly without
thinking. There are lots of people who have
enormous number of dreams but lack the
conviction to fulfill them. They are not original thinkers but second hand thinkers !! They
do not have a mind of their own but do what
the herd does. Originality and individuality
are mostly taboo for them. Edison would not
recruit such people !!
So, if you are a candidate - Be unique. Be
yourself. Be original. Listen to understand,
Communicate to be understood.

My cousin once while interviewing a candidate
for a clerical position asked the candidate to
produce his valet !! The candidate was aghast
!! He thought the interviewer was going to rob
him and only after my cousin told the candidate that he would give the valet back and intact did the candidate take out his valet and
gave !! My cousin’s logic was if the candidate
keeps his purse in an organized way - keeping
the currency notes, coins, credit, debit cards
in a neat and organized manner the candidate
would have the natural internal wiring to keep All the best !!

Krishna Jeyanthi Celebrations

S.Kaethana,first STD,
Grand daughter of Er. Asokan 81- Chem
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Aradhana & Varun
Grand kids of
Er. Ramadurai Narayanasami. 74-79M

நெய்தல்
--------------உப்பளத்தை உருவாக் கி
வெப்பத்தை வ ிழைந்தான�ோ. .
முத்துக்குள ிக்க மூழ் கி
சாகசம் செய்தான�ோ. .
கட்டுமரம் ஏற ி
மீ ன்பிடிக்க சென்றான�ோ. .
கடல் வாண ிபமென்று
கடந்துதான் ப�ோனான�ோ. .
ச�ோழிகள் ப�ொறுக் கி
மாலை ஆக் கி
சேரத்துடிக்கும்
செழு மார்பகத்தாள்
வாடி உடல் வணங் கி வாரணன் வணங் கி
நெய்தலில் தேடுகிறாள்
அலை சத்தம் மேளமாகி
கடல் காற்று நாதமாகி
செவ்வானம் சாட்சியாகி
சதி அவனை அடைவாள�ோ
ஈர மணல் பரப்பே
இருவரும் சேரும் வரை
நண்டுகள் சீண்டாமல்
அவள் பாத சுவடுகளை
பத்திரமா பாத்துக்கோ
-மலர்பாரதி

தூச ி தட்டினால்
-------------------------துணைய ில்லாமல்
தன ியாக தென்னை மரம்
க�ொஞ்சம் காய்களும்
பழைய வடு
ீ
பச்சையும் மஞ்சளுமாய்
இன்னும் இடியவ ில்லை
பச ிய�ோடு
பெயர் தெரியாத பறவைகள்
கூடுகள் எங்கே ?
வானவ ில்
செவ்லரித்த வண்ணங்கள்
மழைய ில்லாமல்
ஆறும் மீனும்
அக்கரைய ில் மரங்கள்
க�ோடைய ிலும் பசுமை
பத்துக்கு ஆறு
பத்துக்கு ஏழு
கஞ்ச வாத்தியார்
பள்ளிப்பருவத்து
பழைய ந�ோட்டுப்புத்தகம்
பரண ில் கிடைத்தது
-மலர்பாரதி
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என் மகன்களுக்கு,
முனைவர்

வெ. இறையன்பு

இஆப

‘அன்புள்ள’ என்ற
ச�ொற்களெல்லாம்
தக்கையாகிவ ிட்ட காரணத்தால்
அப்படி அழைக்காமல் இந்தக்
கடிதத்தைத் த�ொடங்குகிறேன்.
ச�ொற்களைத் தாண்டிய
ச�ொந்தமென்பதால் இந்த உரிமை.
பல நேரங்கள ில் இல்லாத
உணர்வுகளுக்குத்தான் ச�ொற்கள்
தேவைப்படுகின்றன. தங்கத்திற்கு
யாரும் தங்க முலாம்
பூசுவதில்லை.
எப்போதும் உடன ிருந்தாலும்
எல்லாவற்றையும் ச�ொல்விவ ிட
முடிவதில்லை. ச�ொன்னாலும்
அவற்றை முழுமையாகக்
கேட்கும் ப�ொறுமை
உங்களுக்கு இருக்காது என்பது
எனக்குத் தெரியும். இந்தக்
கடிதத்தை நீங்கள் அவச ியம்
வாச ிப்பீர்கள் என்பதால்
இதை சற்று நீளமாகவே
எழுதுகிறேன். காசையும்
பணத்தையும் எழுதி வைப்பது
மட்டுமல்ல, கனவுகளையும்
லட்சியங்களையும் எழுதி
வைப்பதும் உய ில்தான் என்பது
என் கருத்து.

வந்துக�ொண்டேய ிருக் கின்றன.
மாற ிக்கொண்டிருப்பதைப்பற்றி
நாம் கவலைப்பட
வேண்டியதில்லை. மாறாமல்
இருக்க வேண்டியதைப்பற்றி
மட்டுமே நாம் ச ிந்தித்துத்
தெள ிய வேண்டும்.
எனக்கு மகன்களாகப்
ப ிறந்துவ ிட்டதாலேயே நான்
என் ஆசைகளை உங்கள்மீது
திண ிக்க வ ிரும்பவ ில்லை.
நீங்கள் எதை வ ிரும்புகிறீர்கள�ோ
அதைத் தேர்ந்தெடுக்கும்
உரிமை உங்கள் கல்விக்கும்,
பண ிக்கும், துணைக்கும்
உண்டு. நீங்கள் தேர்ந்தெடுப்பது
தற்காலிக குதூகலத்தை மட்டும்
அள ிக்காமல் நீடித்த திருப்தியை
அள ிக்க வேண்டும் என்பதே
என் வ ிருப்பம். தேர்ந்தெடுக்கும்
உரிமையை நம்மிடமே
வ ிட்டுவ ிடும்போது நம் ப�ொறுப்பு
அதிகரிக் கிறது.
ச ின்ன வயதில் நான்
தவறவ ிட்டவற்றை உங்கள்மீது
நான் திண ிக்க வ ிரும்பவ ில்லை.
உங்களை ச�ொத்தாகவ�ோ,
உடமையாகவ�ோ, என்
ஆளுமைய ின் நீட்சியாகவ�ோ

`நாங்கள் வாழ்ந்த காலத்தில்...’
என்றெல்லாம் நான் உங்கள ிடம்
எதையும் வலியுறுத்த
வ ிரும்பவ ில்லை. காலந்தோறும்
வாழ்வும், வசதிகளும் மாற ி
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கருதவ ில்லை. இருந்தாலும்
எனக்குப் ப ிறந்ததாலேயே
இச்சமூகம் உங்கள ிடம்
ச ிலவற்றை எதிர்பார்க்கக்கூடும்
என்பதையும், அவற்றை நீங்கள்
முற்றிலுமாகப் புறக்கண ிக்க
முடியாது என்பதையும் நான்
உணர்வேன். நான் ஆசைப்பட்டு
கிடைக்காதவற்றை நீங்கள்
வ ிருப்பப்படும்போதெல்லாம்
நான் நிறைவேற்றி
வைக் கிறேன். உண்பதற்கென்றும்,
வ ிளையாடுவதற்கென்றும்
பருவம ிருக் கிறது. அதைத்
தாண்டிய ப ிறகு எவ்வளவு
வசதி இருந்தாலும் அவற்றை
மேற்கொள்ள முடியாது.
அதைக் கருத்தில் க�ொண்டு
என் தகுதிக்கேற்ப உங்கள்
ஆசைகளைப் பூர்த்திசெய்து
வருகிறேன். அதே நேரத்தில்
ஏமாற்றங்கள் சேர்ந்ததே
வாழ்க்கை என்பதால்
அவற்றிற்கும் நீங்கள் பழக
வேண்டும் என் கிற அக்கறைய ில்
ச ிலவற்றை அங்கீகரிக்காமல்
உங்கள் கணநேர வெறுப்புக்கும்
ஆளாகிய ிருக் கிறேன். நீங்கள்
தந்தையாகும்போது நான் அள ித்த
பய ிற்சிய ின் மகத்துவத்தை
அவச ியம் உணர்ந்துக�ொள்வீர்கள்.
என் பண ிய ின் காரணமாகக்
கிடைக்கக்கூடிய பல
சலுகைகளை நான்
மறுத்திருக் கிறேன். நான்
பண ிய ிலிருந்து ஓய்வு
பெற்றப ிறகும், என்
ப�ொருளாதார வசதிக்கேற்ப
எந்த உணவகங்களுக்கு

அழைத்துச்செல்ல முடியும�ோ,
அந்த உணவகங்களுக்குத்தான்
இப்போதும் உங்களை
அழைத்துச் செல் கிறேன்;
எந்த உடைகளை வாங் கிதர
முடியும�ோ அந்த உடைகளைத்hன்
வாங் கித் தருகிறேன்.
நட்சத்திர வ ிடுதிகளுக்கு
அழைத்துச் சென்று உங்களை
ஆடம்பரத்திற்குப் பழக்குகிற
தவறை நான் செய்யவ ில்லை
என் கிற மகிழ்ச்சி எனக்கு
உண்டு. சாப்பிட்ட ப ிறகு
நாமே இலையைத் தூக் கி
எற ிய நிர்ப்பந்தப்படுத்துகிற
ச ின்ன சாலைகள ிலும் நாம்
சாப்பிட்டிருக் கிற�ோம். அது
எவ்வளவு பெரிய அனுபவம்
என்பதை நீங்கள் ப ின்னால்
உணர்வீர்கள். வெள ிநாடுகளுக்கு
நான் அழைத்துச் செல்லவ ில்லை
என் கிற வருத்தம் உங்களுக்கு
இருக்கும். நாமாக முயன்று
அதைப் பெறும்போது ஏற்படும்
பெரும ிதம் இப்போது த�ோன்றாது
என்பதாலேயே என் வசதிக்கு
மீ ற ி நான் உங்களை மகிழ்விக்க
வ ிரும்பியதில்லை.
சகமாணவர்கள�ோடு
ஒப்பிட்டு நீங்கள் தாழ்வாக
எண்ணக்கூடாது என்பதில்
எப்போதும் எச்சரிக்கைய�ோடு
இருந்திருக் கிறேன். அதே
நேரத்தில் நான் உங்களை
யாருடனும் ஒப்பிட்டு
உசுப்பிவ ிட்டதில்லை.
உங்களுடைய ஆற்றலை
நீங்களே உணர்வதற்காக
முயற்சி செய்ய வேண்டும்
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என்பதை மட்டுமே வலியுறுத்தி
வருபவன் நான். வாழ்க்கை
இந்தப் பருவத்தில் ம ிகவும்
நீளமானதைப்போலத் த�ோன்றும்.
என் வயதை அடையும்போது
ச ிறுகதையைப்போல சீக் கிரம்
முடிந்துவ ிட்டதாகப் படும்.
முறையாக வாழ்பவர்களுக்கு அது
தகுந்த அளவ ிற்கு வ ிசாலமாகவே
இருக் கிறது.
நான் உங்களுக்கு
எந்த ச�ொத்தையும்
சேர்க்கப்போவதில்லை. என்
பெற்றோர்கள் எனக்கு அள ித்த
கல்வியை ச�ொத்தாகக்
கருதியவன் நான். கல்வி
மட்டுமல்ல, அவர்கள ிடம் கற்ற
பண்புகளும் ச�ொத்து என்பதை
உணர் கிறேன். நீங்களும் முடிந்த
அளவ ிற்கு வாரிவாரி கல்வியைப்
பெற்றுக்கொள்ளுங்கள்.
அதைவ ிட முக் கியம், மன ித
நேயத்துடன் வாழ்வது. நான்
ச�ொற்கள ின்மூலம் உங்களுக்குக்
கற்றுத் தர நினைப்பதைவ ிட
வாழ்வின் மூலம் கற்றுத் தர
நினைப்பவையே அதிகம்.
அவற்றை உதாசீனம்
செய்துவ ிடாதீர்கள்.
எல்லோரையும் நயமாக
நடத்தவும், மன ித நேயத்துடன்
நடந்து க�ொள்ளவும் தவறாதீர்கள்.
யாரிடமும் ஆணவப்பட நமக்கு
எந்த உரிமையும் இல்லை.
நீங்கள் அனைவரிடமும் அன்பாக
நடந்துக�ொண்டால் நினைக் கிற
உயரங்களை உங்களால்
த�ொட முடியும். அனைத்துப்
பூட்டுகளையும் திறக் கிற அற்புத

சாவ ி அன்பு மட்டுமே என்பதை
உணருங்கள்.
உங்கள் நண்பர்கள்
எண்ணிக்கையால்
அல்ல, எண்ணத்தால்
தீர்மான ிக்கப்படுகிறார்கள்.
நல்ல நண்பர்கள் வாய்க்க
வேண்டுமென்றால்,
முதலில் நீங்கள்
உண்மையாக அவர்கள ிடம்
நடந்துக�ொள்ளுங்கள். நல்ல
தந்தைக்கே நல்ல மகன்கள்
கிடைப்பார்கள். நல்ல குருவ ிற்கே
நல்ல சீடர்கள் அமைவர்கள்.
வெற்றி பெறுகிறப�ோது
அதிகம் துள்ளுவது தவறு.
த�ோல்வியுறும்போது துவள்வதும்
தவறு. இரண்டிலும் நிதானமாக
இருக்கக் கற்றுக்கொள்ளுங்கள்.
எந்த வெற்றியை அடைந்தாலும்
உங்கள�ோடு உழைத்தவர்களையும்
அதற்குப் பங்குதாரராக
ஆக் கிக்கொள்ளுங்கள்.
அதற்கு நீங்கள் மட்டுமே
உரிமை க�ொண்டாடும் அற்பப்
பழக்கத்தைக் கைவ ிடுங்கள்.
த�ோல்வியுறும்போது அதை
ஏற்றுக்கொள்ளும் பக்குவத்தை
வளர்த்துக்கொள்ளுங்கள்.
அதே நேரத்தில் அதற்கான
காரணங்களை ஆழமாக
அலசுங்கள். அவற்றிலிருந்து
வ ிடுபடுவதற்கு அயராது
பாடுபடுங்கள். ச ின்னச்சின்ன
வெற்றிகளை த�ொடர்ந்து பெற்று
இறுதிய ில் பெரிய த�ோல்வியை
அடைவதைக் காட்டிலும்,
ச ின்னச்சின்ன த�ோல்விகளுக்குப்
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ப ிறகு வரும் மாபெரும் வெற்றி
உன்னதமானது என உணருங்கள்.

நீங்கள் உங்களுக்கான
ந�ோக்கத்தை
ச ிருஷ்டித்துக்கொண்டு ஒவ்வோர்
அடியையும் அதைந�ோக் கி
அழுத்தமாக எடுத்து வையுங்கள்.

இவ்வுலகம் கண்ணுக்குத்
தெரியாத மயக்க வலைகள ின்
ப ின்னல். எந்தவ ித குறுக்கு
வழிகள ிலும் நீங்கள்
நினைத்ததைச் சாதிக்க
முயலாதீர்கள். நேர்மையாக
அடையும் த�ோல்வி தவறான
வழிய ில் அடையும்
வெற்றியைவ ிட மேன்மையானது
என்பதை அழுத்தமாக நெஞ்சில்
ஏற்றிக்கொள்ளுங்கள். இதுமட்டும்
உங்களை வழிநடத்தும்
கலங்கரைவ ிளக்கமாக இருந்தால் நீங்கள் எத்தனை புத்தகங்களை
எதற்கும் கலங்க மாட்டீர்கள்.
வாச ித்தீர்கள் என்பது
முக் கியமல்ல, எப்படி
பணம் முக் கியம்தான். ஆனால்
வாச ித்தீர்கள் என்பதுதான்
அதுவே வாழ்க்கை என்று
முக் கியம். அகலமான
இன்றைய உலகம் மாயையை
வாச ிப்பு தேவை. அது
ஏற்படுத்திக்கொண்டிருக் கிறது.
உங்கள் தகவல்தொடர்பை
அதில் ஒருப�ோதும் ச ிக் கி
வ ிரிவுபடுத்தலாம். ஆனால்
வ ிடாதீர்கள். அடுத்தவர்களுக்கு
ஆழமான வாச ிப்பு மட்டுமே
உதவவும், நம்மை
உங்கள் ஆன்மாவை
மேம்படுத்திக்கொள்ளவும்
தூய்மைப்படுத்தும். உங்களுக்கு
தேவைப்படும் பணத்தோடு
எத்தனை திருக்குறள்கள்
உங்கள் சம்பாத்தியத்தை
தெரிந்திருக் கின்றன
நிறுத்திக்கொள்ளுங்கள். சமூகப்
என்பதைவ ிட ஏதேனும் ஒரு
ப ிரக்ஞைய�ோடு வாழ்வதன்
குறள ின்படியாவது நீங்கள்
மூலம் உங்கள் ப ிறவ ிக்கான
வாழ் கிறர
ீ ்களா என்பதையே
காரணத்தைத் தேட முற்படுங்கள். நான் அதிகம் தெரிந்துக�ொள்ள
இந்த உலகத்தில் எண்ணற்றோர்
வ ிரும்புகிறேன். உங்கள் படிப்பும்,
இலக்குகளை அடைகிறார்கள்,
வாச ிப்பும் வாழ்க்கைய�ோடு
ந�ோக்கம ில்லாமல்.
த�ொடர்புடையதாக இருக்கட்டும்.
இன்னும் ச ிலர�ோ
ஒவ்வொரு நாளும் உங்களுக்குள்
அடுத்தவர்கள் நிர்ணய ித்த
அது ப�ோற்றத்தக்க மாற்றத்தை
இலக்குகளுக்குப் ப ின்னால்
ஏற்படுத்திய வண்ணம்
ஓடிக்கொண்டிருக் கிறார்கள்.
இருக்கட்டும்.
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மென்மையாகச் செல்லக்
நான் ஏற்கெனவே
கற்றுக்கொள்ளுங்கள்.
கூற ியதைப்போல ஆடம்பரத்தைக் உங்கள் காலுக்கடிய ில்
கற்றுக்கொள்ள பய ிற்சிகள்
ஊறும் எறும்புகளுக்குக்கூட
தேவைய ில்லை. எள ிமையாக
ஊறு நினைக்காதீர்கள்.
வாழவே வைராக் கியம்
ஒருப�ோதும் தன்முனைப்போடு
தேவைப்படுகிறது.
நடந்துக�ொள்ளாதீர்கள்.
ஏழ்மைய ினால் வருகிற
உங்கள் பண ிவு அன்பின்
த�ோற்றத்திற்கும், எள ிமைய ினால் முதிர்ச்சியால் வ ிளையட்டும்,
உண்டாகிற த�ோற்றத்திற்கும்
கையலாகாததனத்தால்
வேறுபாடு இருக் கிறது.
அல்ல. முடிந்த அளவ ிற்கு
முதலாவது, இயலாமைய ின்
மற்றவர்களுக்கு வழி கேட்டால்
வெள ிப்பாடு. இன்னொன்று
ச�ொல் கிற ப�ொறுமைய�ோடு
ப�ொங் கி வழிவதன் குற ியீடு.
இருங்கள். பாதைய ிலும்
எல்லா நேரங்கள ிலும்
வாழ்க்கைய ிலும் வழிகாட்டுவது
எள ிமையாக இருங்கள்.
மகத்தான பண ி என்பதை
உடைய ினால் எள ிமையாக
மனத்தில் நிறுத்தி வையுங்கள்.
இருப்பதைப்போல பாசாங்கு
காட்டுவது எள ிது. அது
உங்களுக்கு யாரை
மேம்போக்கானது. உணர்வினால் வேண்டுமானால் ஒதுக் கிவ ிட
எள ிமையாக இருங்கள்.
உரிமையுண்டு. ஆனால்அது
சாதி, இனம், மதம்
உங்கள் ஆச ிரியர்களை
ஆகியவற்றின் பெயரில்
நேச ித்தால் பாடங்களையும்
இருக்கக்கூடாது. மன ிதர்களை
நேச ிக்கத் த�ொடங்குவர்கள்.
ீ
அவர்கள் இயல்புக்காக
எனக்குத் த�ொடக்கப்பள்ளி
நேச ிக்கும் சான்றான்மையை
ஆச ிரியரிலிருந்து பல்கலைக்கழக வளர்த்துக்கொள்ளுங்கள்.
துணைவேந்தர்வரை
உங்களுக்கு எந்தப் பெண்
பய ிற்றுவ ித்த அனைவரும்
மீ தாவது வ ிருப்பம் வரலாம்.
இன்னமும் த�ொடாப ில்
ஆனால் அது வரவேண்டிய
உள்ளனர். நீங்களும் உங்கள்
வயதில், வர வேண்டிய
ஆச ிரியர்கள ிடம் எப்போதும்
வ ிதத்தில் வரட்டும். அது
மரியாதையாக இருங்கள்.
கம்பீரம் கலந்த வேண்டுக�ோளாக
மானசீகமாக அவர்களை
இருக்க வேண்டுமே தவ ிர,
வணங்குங்கள்.
பரிதாபம் நிறைந்த யாசகமாக
இருக்கக்கூடாது.
தெருவ ில் செல் கிறப�ோதும்,
ப�ொது இடங்கள ில்
எந்தத் தீய பழக்கத்தையும்
புழங்குகிறப�ோதும், பூ நீரில்
தீண்டிக்கூடப் பார்க்காதீர்கள்.
ம ிதந்து செல்வதைப்போல
அவை உங்கள் நேரத்தையும்,
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மனத்தையும், நலத்தையும்
வ ிரயமாக் கிவ ிடுபவை.
எந்தச் செயலைச்
செய்தாலும் அதனால்
ஏற்படும் வ ிளைவுகளையும்
ஏற்றுக்கொள்ளத் தயாராக
இருந்தால் மட்டுமே அதில்
இறங்குங்கள். எல்லாவற்றிலும்
எதிர்மறை வ ிளைவுகள் ஏற்பட
வாய்ப்புண்டு. அவை ஏற்பட்டால்
அவற்றையும் சமாள ிக்க
முடியுமா என்பதை நினைத்துப்
பாருங்கள். வ ிழிப்புணர்வுடன்
ஒரு செயலை அணுகினால்
வ ியர்த்தமானதா அது
என்பதை உள்ளுணர்வு உடனே
உணர்த்திவ ிடும். ப ிறகு அந்தப்
பழக்கம் சருகு மரத்திலிருந்து
உதிர்வதைப்போல
நம்மைவ ிட்டு அகன்றுவ ிடும்.
நூங்கள் நம் நாட்டை
நேச ியுங்கள், மற்ற நாடுகளை
வெறுக்காமலேயே. நம்
ம�ொழிய ின்மீது பற்று
வையுங்கள், ப ிற ம�ொழிகளை
உதாசீனப்படுத்தாமல்.
உங்களுக்கு இருக்கும்
நம்பிக்கைய ில் கண்ணியமாக
நடைப�ோடுங்கள், மற்றவர்கள்
நம்பிக்கை மீ து எட்டி
உதைக்காமல்.
இந்தப் பண ிக்குத்தான்
வர வேண்டும் என நான்
நிர்ப்பந்திக்க மாட்டேன்.
ஆனால் நீங்கள் செய் கிற
பண ிய ில் யாரும் கடுகளவுகூட
குறை காணாத அளவ ில்
கடமையைச் செய்யுங்கள்.

உங்களுக்கு நல்லது
செய்தவர்களுக்கெல்லாம்
நன்றி செலுத்த ஒரே ஒரு
வழிதான் உண்டு. அது
நீங்களும் உங்களைப்போல
தவ ிப்பவர்களுக்கு உதவுவது
மட்டுமே.
வாழ்க்கை ஒரே ஒரு
முறை வாய்க் கிறது.
அடுத்த ப ிறவ ிய ில் எனக்கு
நம்பிக்கைய ில்லை.
அப்படியே இருந்தாலும்,
உங்களுக்குத் தந்தையாக
நான் வாய்க்கப்போவதில்லை.
நாமெல்லோரும் சேர்ந்து
நம் இருத்தலை முடிந்த
அளவு மகிழ்ச்சியானதாக
மாற்றுவ�ோம். குடும்பம் என்பது
மகிழ்ச்சி தாண்டவமாடும்
இடமாக மாறட்டும்.
நம்மைக் காட்டிலும் அதிக
மகிழ்ச்சிய�ோடு உலகத்தில்
திகழ உரிமை பெற்றவர்கள்
யாரும ில்லை என நினைப்பதே
ச ிறந்த குடும்பத்தின்
இலக்கணம்.
கசப்பு மருந்தைப்போல
இக்கடிதம் இருந்தாலும் இதன்
வ ிளைவு இன ிப்பாக இருக்கும்
என்தற்கு நான் உத்தரவாதம்
அள ிக் கிறேன்.
இப்படிக்கு,

காலம் உங்களுக்குத்
தந்தையாக் கியவன்.
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Painting by G.RAGHAVKRISHNAA
Studying Seventh std in Chennai Public
School Mogappair CHENNAI.
Grandson of
Er. N.RAMALINGAM
Deputy Chief Engineer (Retired)
TWAD Board, CHENNAI 1972~77 CIVIL
and
Er. D.JAYACHANDAR, CUDDALORE
1977~82 CIVIL.
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“வெறுங்கூடு காவல் க�ொண்டாள் ... “
நண்பர்களே!

இரா.கதிரவன் - 81 Mech

அவள்....
பாராளும் வேந்தன் பாண்டியன ின்
பெயரைக்கேட்டாள் முதல்நாள்...
பார்புகழும் அவன் நகராம்
க�ொற்கையைப் பற்றி கேட்டாள்
மறுநாள்.

எரிநெருப்பில் எண்ணெய்
ஊற்றுவதுப�ோல் ஒரு நிகழ்ச்சி.

பாண்டியன்தன் வரம்
ீ
-வள்ளன்மை-பேரழகு
இவையெல்லாம்
கேள்விப்பட்டாள் நங்கை
,மூன்றாம் நாள் ....

அவர்கள் வாழும் ஊர்வழியாக
யானைமேல் பவன ி
வருகிறானாம் மன்னன்.
கேள்விப்பட்டனர் தாயும் மகளும்.

அவனை நினைத்தாள்
அவனையே நினைத்தாள்.
தனை மறந்தாள்
தன் பேரையும் மறந்தாள்..

அனலிடைப்பட்டப் புழுப�ோல்
நெள ிந்தது தாயுள்ளம்...ப ிச்சி
ப�ோலிருக்கும் மகள்,மன்னனைக்
கண்ணால் கண்டால்
என்னாவாள்?
‘முழுப்பைத்தியமாய்
மாற ிவ ிடுவாளே’, என
அஞ்சினாள்.

அந்தோ....
நிறம் நீத்தாள்...!
நெஞ்சத்தைத் துறந்தாள் !!
தாய்க் கிழவ ிக்கும் தெரியவந்தது
பேண ி வளர்க்கும் மகள ின்
நிலை.

ஆனால்,
கள ிப்பிலாழ்ந்தது கன்னிய ின்
நெஞ்சம்.
‘காணக்கண் க�ோடி
வேண்டுமாமே...
நாளை நாம் காணத்தானேப்
ப�ோகிற�ோம் அவனை...
இருகண்பெற்றப் பயனை
இவ்வுய ிர் பெறத்தானேப்
ப�ோகிறது’,
எனக் காத்திருந்தாள் நங்கை.

நாம ிருப்பத�ோ எள ிய ச ிற்றில்...
மன்னன் வச ிப்பத�ோ எழுநிலை
மாடத்தில்.
ஏண ி வைத்தாலும் எட்டாதே!
கனவ ிலுங் கருதாலாகாதே ...
கவலையுற்றாள் தாய்.
மகள ின் மனத்தினை மாற்ற
மார்க்கம ின்றித் தவ ித்தாள்.
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வ ிழிகள் பூத்திருக்கப் ப�ொழுதும்
புலர்ந்தது.
ஆனால்....
ஒரு ச ிற்றறைய ில் அவளை
ச ிறை வைக் கிறாள் அன்னை...
மன்னனைக் காணவ�ொட்டாதுத்
தடுத்த நிம்மதிய ில்,ஊர்வலம்
ப�ோனப ின்னர் வ ிடுவ ிக் கிறாள்...

“தாய் என்னை அடைத்து
வைப்பதாக நினைத்து
ச ிற்றறைய ில் ச ிறை வைத்தாள்..
காவலும ிருந்தாள்”.
“அவள் அற ியமாட்டாள் என்
நெஞ்சம் மாமன்னனுடன்
எப்போத�ோ பறந்து ப�ோய்விட்டது...”

அன்று மாலைய ில்
ஆருய ிர்த்தோழி க�ோதை
வருகிறாள் நங்கையைக்காண,
‘வருந்துவாளே
நங்கை’,என்றெண்ணியபடி.

“பாவம் அவள் அந்த வேடன்
கவ ிழ்த்த கூடைப�ோல
என் நெஞ்சம் நீங் கிய,
வெற்றுடலுக்கு-வெறும் கூட்டுக்குக்
காவலிருந்தாள்...என்னே
அற ியாமை”.

அவள�ோ,க�ோதைய ிடம்
ச�ொல் கிறாள்.
“பாவமடி நம் அன்னை...
அவளது அற ியாமை
நகைப்பினைத் தருகிறது”.

நண்பர்களே!
என்ன அருமையான உவமை
தருகிறார் புலவர்.
ஆனால் அவர் பெயரைப் பதிவு
செய்ய மறந்தது தம ிழகம்.

“நீ கேள்விப்பட்டிருக் கிறாயா?
வேடன் தான் கண்ணி
வைத்துப் ப ிடித்தப் பறவையை
கூடைய ினால் மூடி வைத்து
வ ிட்டு, வேறு பறவைகளுக்கு
கண்ணி வைக்கச் செல்வான்.”

அவரது வரிகள் இத�ோ...
க�ோள் தெங்கு சூழ்கடல்
க�ோமானைக் கூட என
வேட்டு ஆங்கு என் நெஞ்சற ியாள்
- கூட்டே
குறும்பூழ் பறப்பித்த வேட்டுவன்
ப�ோல் -அன்னை
வெறுங்கூடு காவல்
க�ொண்டாள் .

“அப்பறவைய�ோ
மண்ணைத்தோண்டி
வழியேற்படுத்திக் கவ ிழ்த்து
வைத்திருக்கும் கூடைய ிலிருந்துத்
தப்பிவ ிடும்....ஏமாந்து ப�ோவான்
(முத்தொள்ளாய ிரம்.)
வேடன்”
அன்புடன்
“எதற்கடி இதைச்
இரா.கதிரவன்
ச�ொல்லுகிறாய்”என்றாள் க�ோதை.
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Eightieth birthday of Mr.Rabindranath 63 chemical, AUETAA founder member
24 August 2020
M.Rabindranath
Career profile:
1963 batch Chemical Engineering from AU
One year as Lecturer in just then started Institute of Chemical Technology in the Polytechnic Campus in Adayar under Dr.Chennakesavan of AC Tech who was its visiting Special
Officer. Had an unique opportunity to act as
the full time in charge of the Institute setting
up of Laboratory, Library etc.
For five years was with the Murugappa group
as Technical Assistant to the Sales Manager in
Coromandal Prodorite gained experience in
visiting large number of Chemical Industrial
customers almost throughout our Country for
technical discussions and finalising Contract
Orders .
For five years worked with Mirch Mirex Ltd of
Bombay as. their Regional Manager for South
India during which period gained immense
experience in Marketing apart from erection
and commissioning of Chemical Industrial
Plants.

propylene , PVDF and other Plastic Materials .
Ran the Industry for 30 years very successfully before deciding to retire for good.
Other Activities
-------------------------Was actively involved in Tamilnadu Small and
Tiny Industries Association (TANSTIA). as its
Secretary till I became its Vice President and
was elected to become Chairman of TANSTIA - Friedrich Naumann Foundation Service
Centre (TFSC). providing support services to
MSME sector as it is called now.Incidentally
Mr.V.Krishnaswamy (59-M) fondly known to
all of us in AUETAAas Kittu was my predecessor. I was the longest serving Chairman of this
Organisation.

In 1972 started my own Industry - Glasstics
India - in Chennai in the field ofDesign and
manufacture of Chemical Industrial Needs like
Large Storage Tanks, Towers, Piping. ducting, Coming to our own AUETAA, I had the privilege and pleasure of working with our Seniors
like Mr.Veera Reddi 1956 Civil, Dr.S.Sathikh
1959 Mech, Mr.P.N.Arunachalam 1959 Chemical and a score of others in the formation of
AUETAA in the year 1975. I was a member of
the Founding AdhocCommittee to become
the first Joint Secretary, second Secretary and
Tenth President of AUETAA.
When we formed Annamalai University Alumni Club in the year 2000, I was its first President. I am also an active member of AUETAA
TRUST now. I am the Publisher of AUETAA
NEWS and was its Editor earlier for many
Reaction vessels etc handling corrosives out years.
of Fibreglass Reinforced Plastic , PVC, Poly-
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EFFECTIVE MEETINGS IN 7 SIMPLE STEPS
WHY EFFECTIVE MEETINGS?

Chokkaiah
-89Mech

An effective meeting serves a useful purpose.
This means that in it, you achieve a desired
outcome. For a meeting to meet this outcome, or objective, you have to be clear about
what it is. Too often, people call a meeting to
discuss something without really considering
what a good outcome would be.
The meeting that drones on and on; the meeting where everyone sits fiddling with his or
her smartphone; the meeting that Doug from
Accounting hijacks; or the meeting where almost everyone in the room is wondering the
same thing: Why am I even here?
Meetings fill an increasing number of hours in
the workday, and yet most employees consider
them as a waste of time. According to a survey
of U.S. professionals by Salary.com, meetings
ranked as the number one office productivity
killer. (Dealing with office politics was a close
second, according to the 2012 survey.

STEPS FOR EFFECTIVE MEETINGS

ful. When you’re calling a meeting, take time
to think about who really needs to be there.
If you’re announcing a change, invite the people who are affected by the announcement.
If you’re trying to solve a problem, invite the
people who will be good sources of information for a solution
Five Ways to Succeed:
1. Be Clear Why the Meeting is Necessary.
2. Ensure Only Relevant People attend.
3. Ensure Meeting Rooms and Facilities are
Organised Early before Commencement of
Meeting
4. Keep to an Agreed Date and Time.
5. Send Regular reminders to delegates and
ensure conformance.
Five Ways to Fail:
1. Be Unclear about the Purpose of the Meeting.
2. Don’t check and chase up attendance.
3. Don’t check layout and organisation of the
Meeting Room.
4. Don’t send Invitations.
5. Ignore the Paperwork (Agenda, Minutes,
etc..).

Step 2: PREPARE USEFUL DOCUMENTS:
The Following 7 Steps are considered We need to Have a Clear Agenda Circulated
to be the those that make a Meeting Effective to all Participants with the Meeting Objective.
with the Do’s and Don’ts to be adhered.
A meeting must have a specific and defined
purpose. Before you send that calendar invite,
Step 1: ORGANISE PEOPLE, PLACES AND TIMES: ask yourself: What do I seek to accomplish?
We need to Organise the Meeting Place, Per- Are you alerting people to a change in mansons to Attend and at What Time beforehand agement or a shift in strategy? Are you seekfor the Meeting to be Effective and Meaning- ing input from others on a problem facing the
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company? Are you looking to arrive at a de- 1. Be Polite and Cheerful at all Times.
cision on a particular matter? Standing meet- 2. Find Ways to Involve Yourself in the Meetings with vague purposes, such as “status uping.
dates,” are rarely a good use of time.
3. Think Before You Speak.
4. Keep Your Remarks Concise – Short, Sharp
Five Ways to Succeed:
and Sweet.
1. Always Have an Agenda of the Meeting.
5. In Disagreement, Separate the Person
2. Communicate the Aim and Objectives of
from the Problem.
the Meeting.
3. Organise the Discussion Documents for Five Ways to Fail:
the Meeting.
1. Be Loud and Argumentative.
4. Know how to Present Your Own Ideas.
2. Criticise the Meeting Leader Openly.
5. Take and Present Minutes to Suit the Meet- 3. Be too Personal in Your Remarks.
ing.
4. Get Upset and Emotional.
5.
Say Nothing.
Five Ways to Fail:
1. Assume that the Meeting can run by itself.
2. Waste Time by not Organising/Attaching
Discussion Papers.
3. Not Taking the Minutes.
4. Write down what Everyone says and Try to
Reproduce it.
5. Forget to Check Minutes before Circulation.

Step 3: PARTICIPATE WITH IMPACT:
Nothing derails a meeting faster than one
person talking more than his fair share. If you
notice one person monopolizing the conversation, call him out. Say, “We appreciate your
contributions, but now we need input from
others before making a decision.” Be public
about it. Establishing ground rules early on
will create a framework for how your group
functions
Five Ways to Succeed:

Step 4: HOST VIRTUAL MEETINGS:
Many a Times, it would be difficult for all to
Meet at the same time may be due to their
Commitments or due to Travel Restrictions
and hence Virtual Meetings are Hosted. It
may be Either a Conference Call or Video Conferencing.
Five Ways to Succeed:
1. Make the Intended Outcome of the Call
Clear.
2. Talk to Key Players before the Meeting Call.
3. Check the Facilities before you Start.
4. Check You are Presenting the Right Company Image.
5. Make Sure Participants contribute if they
wish to.
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Five Ways to Fail:
1. Book the Facilities at Too Short Notice.
2. Assume Everyone will be Online on Time.
3. Don’t Control Who speak When.
4. Ignore Issues Affecting Clarity.
5. Assume Everyone is Happy to be treated
the Same.
Step 5: USE INFORMAL MEETINGS WISELY:
Sometimes instead of Formal Meetings, Informal Meetings may be needed to be Done to
create a Conducive atmosphere for the Team
to discuss freely and arrive at a Solution for a
Complex Issue.

5. Finish on Time.
Five Ways to Fail:
1. Assume the Meeting can Run by Itself.
2. Let Other Participants take over the Meeting.
3. Allow the Discussion to Ramble on.
4. Stop Expression of Ideas.
5. Don’t Minute Action Points.

Five Ways to Succeed:
1. Make sure You know your Point of View.
2. Predict the Point of View of the Person
you’re Meeting.
3. Check Your Appearance and Behaviour.
4. Focus on the Issue, Not on the Individual.
5. Be Prepared.
Step 7: RUN EFFICIENT, EFFECTIVE MEETINGS:
Run Effective / Efficient Meetings for Smooth
Five Ways to Fail:
Running of the Operation / Business.
1. Assume it’s ‘Just a Chat’.
2. Think it’s Not Important.
Five Ways to Succeed:
3. Get Emotional.
1. Know Your Objectives.
4. Ignore Meeting Rules.
2. Keep to Time.
5. Assume there will be No Formal Outcome. 3. Achieve the Goals of the Meeting.
4. Motivate the Participants.
Step 6: ADAPT TO MEETING DYNAMICS:
5. Make Sure Everyone Knows What They
Ensure a Conducive Atmosphere prevails durNeed to Do.
ing the Meeting and try to Moderate if any Issue arises.
Five Ways to Fail:
1. Be Vague and Unclear in Communicating
Five Ways to Succeed:
the Objectives.
1. Communicate Your Key Objectives Clearly 2. Overrun Time.
and Consistently.
3. Allow or Create Unnecessary Discord.
2. Know When to Dominate, Facilitate and 4. Have no clear Follow-up on Agreed Action
Listen.
Points.
3. Encourage Everyone to Contribute.
5. Have No Contingency Plan for Non-Com4. Deal with Difficult and Unexpected Situapletion items?
tions Decisively.
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OBITUARY
Er.D.Ezilarasu,

84 (Chemical )
Passed away on19.8.2020

Er. T. Raja

Chemical 1999-2003)
Passed away on17.8.2020

Er.S.Krishnamurthi

65-C&S
M.D., Surguru Hotel, Pondicherry.
Passed away on11.8.2020
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கணவன் காத்திருக் கிறார்
மகிழ்ச்சிய ில் திளைக்கும்
உறவ ினர் கூட்டம்
அப்பா நெகிழ்ந்து ச ிரிக் கிறார்
அம்மாவ ின் சீர்வரிசை
அத�ோடு ஆல�ோசனைகள்
பட்டுப்புடவை சரசரக்க
புறப்பட ஆயத்தம்.
கண்கள் கலங் கி
வ ிம்மி வெடித்து
அழுகைய ில் நனைந்து
த�ொழுவம் வ ிரைகிறாள்.
வணங் கிய பசுவும்
பழகிய கன்றும்
ப ிரிவுத் துயரில்
பரிதவ ிக்குதே
என்ன ச�ொல்லி அவைகளை
எப்படி தேற்றுவாள் ?
-மலர்பாரதி
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