அட்னரண்டர ரகத் றழ்ச் சங்கத்றன்
ரறபேபறந வபிரகும் இழ்
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அன்று வசரன்ணது - அது ன்றும் உள்பது

ண்ி படில் வண்டும்,

ல்னவ வண்ல் வண்டும்,
றண்ி வஞ்சம் வண்டும்,
வபிந்ல் னநறவு வண்டும்.
( கரகி தரறரர் )

இங்கு வழங்குபவர்: குரேசன்

றழ்த்ரய் ரழ்த்து
ீரபேங் கடலுடுத் றனடந்றக் வகறவனரழுகும்
சலரபேம் ணவணத் றகழ்தக் கண்டறறல்
வக்கபம் அறற்சறநந் றரிடல் றபேரடும்
க்கசறறு திறநதலும் ரித்றுந் றனகபவ!
அத்றனக ரசறணவதரல் அறணத்துனகும் இன்தபந
த்றறசபம் புகழ்க்க இபேந்வதபேந் றங்வக!
றங்வக!
உன்சலரிபறத் றநம்ிந்து
வசல்நந்து ரழ்த்துதுவ!
ரழ்த்துதுவ!
ரழ்த்துதுவ!
- வணரன்ம்
ீ
வத. சுந்ம் திள்றப
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ஆசறரிர் குழு

இி தணிப்தன்

அவ்றகள்

ஆறபத்து

உகுரர்

கறன தரர்த்றதன்

அணிர ங்கி

பூங்வகரற இரம்வரகன்

கறபேஷ்ர ரச்சந்றன்

ரெற பத்து

இறப் வதரறுப்தரசறரிர்கள் அதர்ர தரஸ்கர்
ங்கபர

குவசன்

வெர ரநன்

வரறல்தட்த உி:
ீதர சறகுரர்

சந்

னரில்

வபிிடப்தடும்

கட்டுறகள்,

கற,

கிறகள், ஏிங்கள் ற்றும் இன்ணதிந வதரபேண்றகள்
ரவும்

அநறவு-சரர்

இற்றநப்

வசரத்துரிறின்

தகுறரகவர

கல ழ்

அல்னது

பேண.

பழுறரகவர

அல்னது வறு ந் டித்றவனர வபிிடுது சட்டப்தடி
ண்டறணக்குநற

குற்நரகும்.

வலும்

சந்

னரில்

வபிிடப்தடும் கட்டுறகள், கற, கிறகள், ஏிங்கள்
ற்றும்

இன்ணதிந

ஆக்கறத்பேம்
ங்வகனும்,

வதரபேண்றகள்

ழுத்ரபர்கபின்

ப்வதரவனும்

ரவும்

வதரறுப்தரகும்;

க்கூடி

அற்றந

இற்நறல்

திறகலக்கு

தறப்புக்குழுவும் சங்க றர்ரகபம் வதரறுப்வதற்க இனரது.
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தணிப்தன்

அட்னரண்டர றழ் க்கலக்கு க்கம்,
ரம் அறணபேம் தட்டி ன்ந

ரெரவுடன் சறநப்தரக

வதரங்கறன வகரண்டரடிவணரம். னறல்தர்ன் வர் டரணர
ப்ஸ்டன் (Lilburn Mayor Diana Preston ) றனற
ிபேந்றணரக ந்து சறநப்தித்ரர்கள். இறக்
வகரண்டரட 750 வதர் கனந்து வகரண்டணர். 700 வதர்
ரற இறனில் சரப்திட்டணர். இது அட்னரண்டர
றழ் சங்கத்றன் னரறு. இந் வதரவு ங்கலக்கு
வலும் வதரி வதரறுப்றத வகரடுத்றபேகறன்நது. இது
வதரன இன்னும் தன ல்ன றகழ்ச்சறகறப வகரடுப்வதரம்
ன்று உறுற அபிக்கறவநரம்.
வம் நரற: குநறத் வறல் றகழ்ச்சறகறப படிக்க
படிரறக்கு ரங்கள் பேத்த்ற வரிித்துக்
வகரள்கறவநரம். இதுவதரல் இணி டக்கரல் இபேக்க
ன்ண வசய் வண்டும் ன்று வசற்குழுில் ஆய்வு
(EVENT ANALYSIS)

வசய்வரம். இதுவதரல் இணி வல்

டக்கரல் இபேக்க அறணத்து பகரந்றங்கலம் டுத்து
உள்வபரம். ணவ இதுவதரல் இணி வல் டக்கரது
ன்று உறுற அபிக்கறவநரம்.
ன்ணரர் வரண்டர்கள்: ீங்கள் வடிரக
தரர்றபேப்தீர்கள், ல்வனரபேம் ப்தடி உறத்ரர்கள்
ன்தற. ல்வனரபேம் என்நரய் உறத்து,
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உர்றபம் உிறபம் வரடுரக இபேந்து. இந்
ன்ணரர் வரண்டர்கபின் வரண்டு வரட உங்கள்
அன்தரண வதச்சும், ஊக்கபம் வற. றழ் சங்கம்
ன்தது உறுப்திணர்கபரல் ட்டும் ஆணது அல்ன, இது
எபே குடும்தம் ன்தது உறுறரணது. அறணபேக்கும்
ன்நற ன்நற.
உங்கபிடம் ரங்கள் வகரபேம் ஏர் உி: அங்கத்றற்குள்
தனவதர் உவு டுத்து வசன்நது அங்க
ிறபறநகறப ீ நற வசனரக இபேந்ரல் க்கு
அது சறன றடபறந சறக்கல்கறப உபேரக்கறற்று. ரம்
இதுவதரல் டந்து வகரண்டரல் இணி ரபேம் க்கு
அங்கம்  ரட்டரர்கள். அது ட்டும் அல்ன வர்
உற ற்றும் தட்டின்நத்றன் வதரதும் தனபேம்
வதசறக்வகரண்டு இபேந்து அறணபேக்கும்

வரந்ரக

இபேந்து. எபே கம் சறந்றத்து தரபேங்கள் து
குந்றகலக்கு ன்ண கனரசரம் வதரய்ச் வசர்கறநது
ன்று. இற ரற்ந ங்கலக்கு உவுங்கள்.
ற்றுவரபே சறநப்தரண ிரிற்க்கு ரங்கள்
ரரகறவநரம் – ீங்கள் ரர? அநறிப்புக்கு இன்னும்
ஏரிபே ரள் கரத்றபேங்கள்!!!
ரழ்க பபடன்
அன்புடன்
இி தணிப்தன்
றனர் GATS
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GATS Tamil Education
GATS-CTA affiliated Tamil Schools
I. School Name:GATS-Bharathi Payinthamizh Palli
School Location: Hindu Temple of Atlanta
5851 Highway 85 Riverdale GA-30274
School hours: Every Sunday from 9:00 a.m. to 10:15 a.m.
Principal: Mrs.Valli Sundaram
Vice Principal: Dr.Kalai Parthiban
For details please contact
Dr.Kalai at arkchellam@aol.com (404-354-7576)
II. School Name:GATS-CMA Thamizh Palli
School Location: South Forsyth Middle School
2865 Old Atlanta Rd. Cumming GA 30041
School hours: Every Sunday from 9:30 a.m. to 10:45 a.m.
Calendar: Fulton/Forsyth county school calendar
Admission Procedure: Both Balvihar and non Balvihar kids will be admitted
Principal: Sundari Kumar
Vice Principal: Raja VenuGopal
For details please contact
principal.gats_cma@catamilacademy.org (770-446-0660)
or rajahoo@yahoo.com (630-890-6788)
III. School Name:GATS-Lilburn Thamizh Palli
School Location: Lilburn Tamil School,Atlanta Tamil Church,
6111,Oakbrook parkway, Norcross, GA 30093School hours: Every
sunday 01.00 p.m. to 02.15 p.m. (Just before Lilburn Balavihar
school.)
Principal: Ravi Palaniappan
Vice Principal: Vani Manoharan
For details please contact:
Ravi Palanippan at raviclri@hotmail.com (678-799-1212)
or Vani Manoharan at vanimano1@hotmail.com (404-538-0720)
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வரகுத்ர்: ி. உகுரர்
இறநறண ங்கும் பறந
இறந ம்திக்றக வகரண்டர்கள் ல்வனரபேம்

ஆண்டறணத் வரழும் வதரபேட்டு வகரிலுக்குச்
வசல்கறவநரம். இது அறணத்து த்றணபேக்கும்
வதரபேந்க் கூடி வசவன. அப்தடி இறநத் னத்றற்குச்

வசல்வரர் ஆண்டறண ப்தடி ங்க வண்டும் ன்தறச்
சுந்ர் க்குக் கரட்டிபள்பரர். வரம் தரடி பபேள்

சுந்பேம் எபேர். அர் றதரட்டு பறநறச் வசக்கறரர்

அடிகள் கல ழ்க்கண்ட ம் வதரிபுரப் தரட்டு பனம் ிபக்கற
உள்பரர்.

ந்துவதநறவும் கண்கவப வகரள்ப
அபப்தபேங் கங்கள் ரன்கும்

சறந்றவ ரகக் கும் எபே பன்றும்
றபேந்துசரத் துிகவ ரக

இந்துரழ் சறடரன் ஆடும் ஆணந்
ல்றனில் ணிப்வதபேங் கூத்றன்
ந் வதரின்த வள்பத்துள் றறபத்து
ரநறனர கறழ்ச்சறில் னர்ந்ரர்
ிபக்கவுற:

வய், ரய், கண், பக்கு, வசி ன்னும் ந்தும்
அநறவுப்வதரநறகள். இந் ம் வதரநறகலள் சுந்ரின் கண்கள்

ட்டும் ஆண்டறண வரக்க ற்ந புனன்கள் வறு

வசல்தடரல் கண்கலக்குத் துறரய் இபேந்ண.
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ணம் (ண்ணுகறந றறன), புத்ற (றட்டறடும் றறன), சறத்ம்
(வசனரற்றும் றறன), அகங்கரம் (வதபேறம்) ன்கறந
ரன்கு

அந்க்கங்கலள் சறத்ம் ட்டுவ வசல்தரட்டு

றறனில் இபேந்து. ற்ந கங்கள் ரவும்

வசல்தடரல் சறத்த்றற்குத் துற வசய்ண.

சத்துகும், வெரகும், வரகும் ன்ந பன்று

குங்கலள் உர்ந் றறனப்தரடு உறடது சத்துகும்.
இறநறண ங்கும் வதரது சத்துகும் ட்டுவ

வசல்தட ற்ந குங்கள் வறு இடர்ப்தரடு வசய்ரல்
எதுங்கறிபேந்ண.

இந் றறனில் டரசப் வதபேரறண எபேற உர்வுடன்
றதட்டு ரநறனர கறழ்ச்சறில் னர்ந்ரர்.
இந்ப் தரடனறன் கபேத்றச் சறந்றபங்கள்.

இன் கபேத்து

அறணத்து தக்ர்கலக்கும் ( வறுதரடு இன்நற)
ற்புறடரகும். றன் வரறனவதசறக் கரனத்றல்

ரழ்ந்ரலும் ஆண்டறண உ சுந்ர் கரட்டி ற
உவுகறநர ன்று பன்று தரபேங்கள்.
தரடலும், ிபக்கபம் சுந்ர் வரம், ரம் றபேபறந,
பேற ஆறண வபிீடு, ஞரணசம்தந்ம் தறப்தகம் (1997)
தனறல் இபேந்து (தக்கம் 11) சறன ரற்நங்கலடன்
ப்தட்டுள்பது.
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வரகுப்பு : ரெர வணுவகரதரல்
அட்னரண்டர ரகத் றழ்ச் சங்க பப்தரது

வதரங்கல் ிர கடந் திப்ரி 6-ம் வற ஞரிற்றுக்
கறற, சுரணி க்ின்ணட் உர் றறனப் தள்பிில்

சறநப்தரக றடவதற்நது. றகழ்ச்சறகள் சரிரக கரறன 11
ிக்கு வரடங்கப் தட்டு ரறன 6 ிபில் இணிவ
றறநவுற்நது. றழ்த் ரய் ரழ்த்து ற்றும் அவரிக்க

வசற கல த்றத் வரடர்ந்து, சங்கத் துறத் றனர்

றபே.ங்கி தரல்ச்சரற ிபேந்றணர்கறப வற்றுப்வதசற
ிரிறணத் வரடங்கற றத்ரர்.

சறன்ணஞ்சறறு வரட்டுக்கபின் ஆடல் தரடலுடன்

வரடங்கற ிர, சறநப்பு ிபேந்றணர், னறல்தர்ன் வர்

றபேற டரணர ப்ஸ்டன் அர்கபின் சலரி உறபடன்
ற இறடவறபறத் வரட்டது. அங்கத்றல் எபேபுநம்
ரபம் றுபுநம் வகரனம், ஆம்! ண்ரண
வகரனப்வதரட்டிபம் றடவதற்நது.

ற உவு றத்றக்கும் வதரங்கலுடன்

ரறிறனில் தரிரநப்தட்டது. இறபப்தரறும்

வறபில் வகரனங்கறபப் தரர்றிட்ட ிபேந்றணர்கள்
து ரக்குகறப அபித்து, சறநந் வகரனத்றத்
வர்ந்வடுத்ணர்.

வகரில் றபேிரவுடன் ீ ண்டும் வகரண்டரட்டம்
கறபகட்ட, தறண றனம் றழ்ச் சங்கத்றணர் ில்லுப் தரட்டு
தரடி டக்கிபேக்கும் ட அவரிக்கப் வதறின்
பப்வதபேம் ிரிற்கு அறப்பு ிடுத்ணர். சங்கத்
றனர் றபே.இி தணிப்தன் றனறபற ஆற்நற,
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வசற்குழு உறுப்திணர்கறப அநறபகம் வசய்துறத்ரர்.

அப்வதரது சறநப்புப் வதச்சரபர், தட்டின்நம் புகழ் றபே.ரெர
அர்கள் அங்றக அறட, ிரக்குழுிணர் அற தறந
பக்கத்துடன் வறடக்கு அறத்து ந்ணர்.

னரறு கரர கூட்டத்றணரல், அங்கம் றம்தி

ற, தன ிபேந்றணர்கள் உட்கர இடம் இல்னரல்

றன்றுவகரண்வட தட்டின்நத்றக் வகட்டு சறத்ணர். றழ்
சங்கங்கபின் வசறகறபபம் ற்றும் அறல்

உறுப்திணரறன் வறகறபபம் னறபறுத்றப் வதசற
றபே.ரெர,

புனம்வதர்ந்து ரழும் ரழ்க்றகில் ட்தின்

அசறத்றபம், உநின் ரக்கத்றபம் எப்திட்டு,

ரழ்க்றகக்கு உறுதுறரக இபேப்தது உநவ ணத் ீர்ப்பு
கூநறப் தட்டின்நத்ற றறநவு வசய்ரர்.
ிரக்குழு எபேங்கறறப்தரபர் றபேற.வற
தரஸ்கன் ன்நற ின, இந்ற வசற கல த்துடன் ிர
இணிவ றறநறடந்து.
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வரகுப்பு: .குவசன்,ஆறபத்து

ரறப ிடில்

கண்கரர தரரபம்

கக்கறல்னரக் கறபிஞ்சல்கள்

உள்லக்குள் உப்புத்ண் ீர்-எபே சறனற்நறல்

உபேண்றடக்கற்கள்
பூறவங்கும் ண்வடுகள்
ரணம் ற

பர்ந் றன-எவவரபே கபேம்தரறநில்
சறன்ணச் சறன்ணச் சறற்தங்கள்
வடுங்கறற்றுக்குள்வப

வற்றநக்குப் வதய் ற-தன்ண ீரய் ந்துவசர்ந்து

தறணரறு வசரட்டுத் ண் ீர்
பூங்கரணத்துக்குள்

புதுசு புதுசரய்ப் பூச்வசடிகள்-அர்ச்சறணத் ட்டின்வல்

ஆவந ஆறு உறரிப்பூக்கள்
ண்ணுக்கு றுதக்கம்
ரித்துப் வதரணர்கள்--

புறந் தின்னும்
உிவரடிபேந்து

ிழுதுிட ிழுந் ிற
றல்வதரல்

எபிந்றபேந் ரழ்க்றக
றச்சம் றகழ்கறநது-ீங்கலம் ரனும்

றறணக்கர வம்
கண் ீர் பேம்வம்
கறள்பிப் தரர்த்துக்வகரள்வரம்அது கணரரய் இபேக்கனரம்
தநந்து ந்து வரபின்வல்
உட்கரர்ந் தட்டரம்பூச்சற-இத்றண ரள் ரம்
துத்ற ந்ரய்
இபேந்ரலும் இபேக்கனரம்
ம்திக்றக றக்கனரம்-ரறப ிடில்

ம்பறடரய் இபேக்கனரம்
—ஆறபத்து
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வரகுப்பு : அணிர ங்கி
GATS றழ்ப் தள்பிில் குடிசு றணம்
ஆல்தட்டர: அவரிக்கரில் உள்ப ஆல்தட்டரவகட்ஸ் றழ்ப் தள்பிில் ெணரி 23-ம்

வறன்று குடிசு றணம் வகரண்டரடப்தட்டது. து
வசறக் வகரடிற்றும் வதபேந்றனர்கபின் தடபம்

தரர்றக்கு றக்கப் தட்டது. றன ற்றும் உர் தள்பி

ர, ரிகள் பறநரக இற தரர்ற வசய்ணர்.
அன்றந றணத்றன் சறநப்தம்சரக அறந்து குந்றகள்
அிந்றபேந் உறடின் ண்ம்.

அறணபேம் து

வசறக் வகரடிில் உள்ப பர் றநத்றல் உறட

அிந்றபேந்து அர்கபின் ரட்டுப்தற்றந வபிப்தடுத்றணர்.
சுந்றக்

கரற்றந சுரசறக்கும் றம்ற அர்கபின்

உறடில் திறதனறத்து. குப்தில் அன்று து சுந்ற
றணம் தற்நற ஆசறரிர்கள் ிபக்கறணர். றனகள் து
வசறக் வகரடிக்கு ர்ம் ீட்டி கறழ்ந்ணர்.
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றபேற. ீதர சறகுரர் ற்றும் றபேற. கிர தத்ரனர
வசறக்வகரடி ரர் வசய்து, அறணத்து

குப்புகலக்கும்

வசன்று குந்றகலக்கு ங்கற புறகப்தடம் டுத்ணர்.
தள்பி பல்ர் றபேற. சுந்ரி குரர், துற பல்ர்
றபே. இரெர வணுவகரதரல், ஆசறரிர்கள்

ற்றும் றழ்ப்

தள்பி கறன றகழ்ச்சறின் எபேங்கறறப்தரபர்

றபேற.அணிர ங்கி இர்கள் எபேங்கறறந்து து
சுந்ற றணத்ற சறநப்தரக வகரண்டரட றக வசய்ணர்.
ந்வ ரம்...
ரெற பத்து
GATS றழ் தள்பி,அவரிக்கர

னர்: 3, இழ்: 4 ிக்பேற, ரசற 6

சந் னர்; தக்கம்

15

வரகுத்ர் : ங்கபர

ிக்கற….ிக்கறத்து றன்நண ல்னசுகள்! (வதரண ரத்
வரடர்ச்சற)

அசறல் வரற ன்தது - வதரய்ற வய்வதரனவும்,

வகரறனற வன்றப்தடுத்றபம், வறும் கரற்றநத்
றடம்வதரனவும் கரட்டுது! – ெரர்ஜ் ஆர்வல்
(ிக்கறலீக்ஸ் டிவரில்
ீ
பல் கரட்சற)

ிக்கறலீக்மறன் தற னரறு தரர்த்வரம் வதரணரம்.

ிக்கறலீக்ஸ்க்கு ப்தடி இந் ஆங்கள் கறறடக்கறன்நண,
இந் இற பத்ற ல்னசுகபில் இங்கும் ணிரர்
றறுணங்கள் கூட, ன் றுபிக்கறன்நண, றநக்குநறீடு,
வறும் வங்கரம் ன்று புநந்ள்ப படிர TOR

(The Onion Ring) இந் ஆங்கறபத் வரகுக்க ப்தடி உி
வசய்கறநதுன்னு வகரஞ்சம் வகரஞ்சரப் தரர்க்கப் வதரகறவநரம்.
ப்தடி இந் ஆங்கள் கறறடத்ண?

இதுற வரகுக்கப்தட்ட ஆங்கள் தன. அந்

ஆங்கறபப் தடிக்கும் குற வகரண்ட அறகரரிகவப
உள்றகர இபேந்து வகரடுத்றபேக்கறநரங்கபரம். அதுவும்,

அவரிக்க அசறன் கம்திட ஆங்கறப, அசரங்கவ
வறப்தட்டங்கலக்கு ட்டும் கறறடக்கறந ரறரி

கட்டுக்வகரப்தர கசறர வபிிட்டிபேக்கரங்க. (Secret Internet
Protocol Router Network). அந் திறத்துக்கு உள்ப
வதரகக்கூடி அனுற வதற்ந “ரணிங்“ (Manning)
ன்தவ ஆங்கறப ிக்கறலீக்மளக்குக்
வகரடுத்றபேக்கறநரர்.
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தரபேங்கவபன், யறனரரி க்பிண்டன் கசறக் வகதிபில் “.ர.
சறதில் றந் உறுப்திணரகணும்னு இந்றர

பந்றரிக்வகரட்றடர இபேக்கு“ ன்று வசரல்னறற சுட்டிக்
கரட்டுகறநரங்க க்கள். அவ ரறரி வவநரபேர்

தரகறஸ்ரறணப் தற்நற கசறக் வகதிபில், ஃெர்ரரி

தரகறஸ்ரணின் பன்வணற்நப் தரறில் குறுக்கறடுகறநரர்;
றன அழுகறணர, உடம்பும் ரவண தரறக்கப்தடும்னு

வசரன்ணதும் வபிந்றடுச்சு! தரகறஸ்ரன் றனர்கள்
றபேம்தத் றபேம்த வறனப்தக்கத்து ரடுகள் கறட்ட

வசரல்னறிபேக்கரங்க, இந்ற ர்கள்
ீ
ஆஃப்கணிஸ்ரணில்
இபேந்ரல் தரகறஸ்ரணின் தரதுகரப்புக்கு அச்சர

இபேக்குன்னு. இந் அச்சத்றத் ிர்க்க றறணச்சு,
வணும்னுட்வட இந்றரற ஆஃப்கன் வரடர்தரண

சந்றப்புக்கு துபேக்கற அறக்கர ிட்டிபேக்குது. இது ல்னரம்
ிக்கறலீக்ஸ் பனர வபிப்தறடரத் வரி ந்ரலும்,
அசல் புசனர, தத்றரிறககள் பனர ரம் தடிச்வசர,

றகழ்ச்சறகபினறபேந்து ரரகக் கற்தித்துக் வகரண்டவர ரன்!
ிக்கறலீக்றம ல்னசுகபில் இங்கும் ணிரர்
றறுணங்கள் கூட, ன் றுபிக்கறன்நண?

ிக்கறலீக்ஸ் பத்றன் தக்கங்கறப அவசரன்
ங்கறட்டிபேந்து (இறப் தற்நற இன்ணபம் கல வ இபேக்கு!);
ிக்கறலீக்றமத் வரடர்ந்து டத் அன்தபிப்புகறப, வததரல், ரஸ்டர்கரர்டு,ிசர வதரன்நற பனர க்கள்

ங்கறட்டிபேந்ரங்க. வவன வசரன்ண ரறரி அவரிக்க
அசறன் வகதிள்கள் வபிந்ப்புநம், “அசறண ம்திப்

புபேறண ிட்ட கறர“ அவரிக்கத் ணிரர்
றறுணங்கலம் ிக்கறலீக்மளக்கு உி வசய்

ரட்வடரம்னு வசரல்னறட்டரங்க! ன் ன்தது தற்நற றறந

னர்: 3, இழ்: 4 ிக்பேற, ரசற 6

சந் னர்; தக்கம்

17

கரங்கள் வசரல்னப் தடுகறன்நண. இந்க் கடுப்தின,

உடணடிர ிக்கறலீக்றம ஆரிக்கும் வகரந்துர்கள் (hackers)
அவசரன், வத-தரல், ரஸ்டர்கரர்டு இற்நறன் இற
பங்கறபப் வதரட்டுத் ரபிச்சறட்டரங்க. அவசரன்,

ீ றசரது ண்ரதுன்னு உடவண ந்றரிச்சறட்டரங்க

 ரஸ்டர்கரர்டு வதரன்நற வகரந்துர்கபின் ரக்குலுக்கு
உள்பரகறண.

வகரந்துர்கபின் ரக்குல்…. அப்தடின்ணர ன்ணர?
வகரந்துல் ன்தது யரக் (hack) வசய்து.

இப்த, எவ்வரபே

இறபத்றன் வதறபம் தரர்த்றபேப்தீங்க: http://

www.youtube.com/. இறபத்றன் வதற உங்க கிணிின்
உனரிில் சுட்டிணரல், அந் பம் றநக்கும். எவ்வரபே
பத்துக்கும் தின்ணரன, கத்ரர் டுகள்
ீ
வதரன வதரி

கட்டுக்வகரப்தரண அறப்பு, அந்த் பத்துக்வக வசரந்ரண
தக்கங்கள், வசய்றகள் இபேக்கும். உகங்கபில் இத்றண

வதர் ிபேந்து ந்ரல், வ்பவு சறல் வசய்ணும்கறந
ரறரி, வதரி வதரி இற பங்கபின் ங்கு

சக்றற, க்கள் பேறக றர்தரர்ப்புக்வகற்நரற் வதரன
ச்சறபேப்தரங்க.

பி டுத்துக்கரட்டு வசரல்வநன், ங்க
ஊர்ன ீரபிக்குப் தசங்க ன்ண

தண்ணுரங்க வரிபர? வதரண்ணுங்க
இபேக்கறந டுகபிலும்,
ீ
ற்ந றரிப்
தசங்க(!) இபேக்கறந டுகபிலும்
ீ

ட்றடக்
ீ
கழுி ிடுகறந, அறடக்கர
கறவுப்தரற (drainhole)கபில் –

ிடிகரறன வண்டு ிக்கு வடி
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வச்சறட்டு ஏடிப் வதரிடுரங்க. எவ வத்றல், 10 வதர்
ஆிம் ரனர வடி ச்சர ப்தடிிபேக்கும்? அம்புட்டு
ரங்க. DDoS ரக்குலும், வசரல்னற ச்சறட்டு, ரப

கிணிகள் (computer) / றனறகள் (software) பனர எவ
வத்றன ஏர் இற பத்றச் வசனறக்க றப்தது!
அவசரன் ங்கறன்ணர ன்ணர?
(தடம் ன்நற: blog.wareseeker.com)

வசய்ற ஆங்கறபபம் றனற
கல்கறபபம் திற டுத்து

உனகம் பழுக்க ங்கக் கூடி
றநறறத் ன் “வகக்

கிணிம்” பனர ங்குது

அவசரன். தூிலும் இபேப்தரர்,
துபேம்திலும் இபேப்தரர்னு, இறம்

பனர ங்கறபம் கறறடக்க ற வசய்றபேக்கரங்க. ஆணரல்,
ன்றநக்கு அசுக்கு றர ிக்கறலீக்ஸ் வசல்தடுதுன்னு
வரிந்வர, அன்றநக்கு ிக்கறலீக்றமத் துண்டித்து
ிட்டரங்க!
இதுக்வகல்னரம் அசஞ்சுடுரர அசரஞ்வச? ன்ண
வசஞ்சரபே?

தரர்ப்வதரம்!
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வரகுத்ர் : ஆறபத்து
சறங்கம்+ஊர் = சறங்கப்பூர், அரது
சறங்கத்றன் ஊர் ன்ந றழ்

வதரபேறபக் வகரண்டதும் ஆகும்.

சறங்கப்பூர் ன்ந வதர் சறங்கப்பூர
ன்ந னரய் வசரல்னறபேந்து

பேிரகவும் கூநப்தடுகறநது.
னரய் வசரற்கபரண சறங்கர (சறங்கம்) ற்றும் பூர (ஊர்)
வசர்ந்து சறங்கப்பூர ன்று அறக்கப்தடுகறநது. னரய்
னரற்நறன் தடி 14-ம் தற்நரண்டு சுத்றர னரய்

இபசர் சரங் றனர உத்ர, எபே கடும் புனறன் வதரது
இந் ீில் எதுங்கறணரர். அப்வதரது அர் சறங்கம் வதரன
எபே றபேகத்ற தரர்த்து, சறங்கம் ன்று றுனரக
றறணத்துக்வகரண்டு சறங்கபூர ன்று அறத்ரக
னரற்றுக்கறபம் உண்டு

கர ரரிம்ன் வகரில் சறங்கரப்பூரில் றசணர டவுன்
ன்னும் ட்டரத்றல், சவுத் திரிட்ச் சரறன ன்னுறடத்றல்
அறந்றபேக்கும் ஏர் இந்துக் வகரில் ஆகும். இதுவ
சறங்கப்பூரின் றகப் தறரண வகரில்.
கர ரரிம்ன் வகரில் றழ்ரட்டில் ரகப்தட்டிணம்,
கடலூர் வதரன்ந இடங்கபில் இபேந்து சறங்கப்பூரில் றழ்
க்கபின் உறுதுறவரடு 1827-ல் அறக்கப்தட்டது.
ரரிம்றண பற் வய்ரகவும், பனஸ்ரண
வய்ரகவும் அறத்துள்பரர்கள்.
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சறங்கப்பூரில் வசந்வரசரத் ீவு ிர்க்கக் கூடர எபே இடம்.
அறலும் குநறப்தரக அண்டர் ரட்டர் வரர்ல்ட்,

றபெசறக்கல் ஃதவுண்டன்,டரல்தின் னகூன், வகதிள்கரர் தம்
வதரன்நற ன்நரக இபேக்கும். கறட்டத்ட்ட எபே பழு ரள்
அபிற்வக அங்கு வசனிடனரம். படிரது ன்நரல்

திற்தகல் இண்டு ிபில் வசன்நரல் இவு 9 ி
ற ன்நரக இபேக்கும். திற்தகறனத் வரிவு வசய்து
உகந்ரக இபேக்கும்.

அடுத்ரற்வதரன ினங்கறல் வரட்டம், தநறப் பூங்கர
வதரன்நறபம் றக பக்கறரணறரகும். ன்நரலும்
உங்கலக்குப் வதரதுரண வம் இபேக்குர ன்று

வரிில்றன. எவ்வரபே இடத்றலும் கறட்டத்ட்ட அற
ரபரது வசனிட வண்டி இபேக்கும். இந்றக்

வகரில்கறபப் தரர்ப்தறல் ஆர்ம் இபேந்ரல் சவுத் திரிட்ஜ்
வரட்டில் உள்ப ரரிம்ன் வகரில் றகறகப்

தறரண வகரில். சறரங்கூன் சரறனிவனவ சறன
ஆனங்கள் உள்பண.

சறரங்கூன் தகுறில் ஆணந்தன் ற்றும் வகரப
ினரஸ் வதரன்நற றசத்துக்கும், அறசத்துக்கு
பத்தூஸ் கநற, அஞ்சப்தர், சகுந்னர வதரன்ந
உகங்கலம் உள்பண.
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- பூங்வகரற ரம்வரகன்

இப்தகுற ஊட்டபறக்க சறல் குநறப்புகள்,
தந்றழ் / தரம்தரி உவு றககள் ற்றும்
தன்றக்க சறறு குநறப்புகறப ரசகர்கலக்கு அபிக்கும்.
ஆர்பள்பர்கள் தங்கு வதந அறக்கறவநரம்
தன திர் வரட்டி
வறரண வதரபேட்கள்
பழு வகரதுற ரவு

– 4 குறப

கம்பு ரவு, வசரப
ரவு, ரகற ரவு,

வசரர(soy) ரவு,

ஏட்சு(oats) ரவு, ற
(rye) ரவு,

தச்றசப்திறு
ரவு, ஃதபரக்ஸ்(flax) ரவு, கறன்ர(quinoa) ரவு, தரர்னற
ரவு ல்னரம் வசர்த்து – 1 குறப

வங்கரம் வதரடிரக றுக்கறது – 1 வதரிது
தச்றச றபகரய் வதரடிரக றுக்கறது – 4
கநறவப்திறன வதரடிரக றுக்கறது – 2 வறசக்கண்டி
வகரத்ல்னற இறன வதரடிரக றுக்கறது – 1/2
குறப

கல ற வதரடிரக றுக்கறது – 1/2 குறப
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உப்பு – வறரண அபவு

ண்வய் - வறரண அபவு
வசய்பறந:
1. வறரண வதரபேட்கள் அறணத்றபம் ண் ீர்
வசர்த்து, சப்தரத்ற ரற ிடக் வகரஞ்சம்
பர்த்றரகக் கனந்து வகரள்பவும்.

2. எபே ி வம் அப்தடிவ றத்து ிடவும்.
3. வரறசக்கல்னறல் ஏபே றக ரற, கணரகத் ட்டி,
சுற்நறலும்

வந்வுடன்

ண்வய் ிட்டு, இபே புநபம் ன்நரக
உதவரகறக்கனரம்.

சறறு குநறப்புகள்:


வதரடிரக றுக்கற வந்க் கல ற ற்றும் புறணர,
தல், தல்னரக றுக்கற வங்கரய் ரில் வசர்க்கனரம்.



வரட்டுக் வகரள்ப ஊறுகரய், சட்ணி றககள்
வதரபேந்தும்.
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வரகுத்ர் : அதர்ர தரஸ்கர், ீதர சறகுரர்
அட்னரண்டரில் ரழும் றர்கபின் ணித்றநறகறப
(வனரக்கல் வடனன்ட்ஸ்) வபிச்சம் வதரட்டுக்
கரட்டும்

இப்தகுறில் இந் இறல் ஏிர், உட்புந

டிறப்தரபர் (இன்டீரிர் வடகவட்டர்), ஆசறரிர்,

றகவறனப்தரடுகபில் றநறரணர் ன்ந தன்பகங்கறபக்
வகரண்ட றபேற.ர வங்கட் அர்கறப வகட்மறன் சந்
னர் சரர்தரக, றபேற.அதர்ர தரஸ்கர் வரில் சந்றத்து

உறரடிணரர். உறரடறனபம், தடத்றபம் தறவுச் வசய்ர்
றபேற.ீதர சறகுரர்.
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தம்தரில் பர்ந்துள்ப இர் சறறுது பவன ஏிங்கள்
றறல் றகவும் ஈடுதரடு வகரண்டரக இபேந்துள்பரர்.

அவரிக்கர ந்தின் லீணர ன்னும் ஏிரிடம் பறநரக

ஏிம் றக் கற்றுக் வகரண்டுள்பரர். இர் வதபேம்தரலும்
இந்ற, ஆப்திரிக்கக் கபேத்றல் தடங்கள்(அப்ஸ்ட்ரக்ட் ஆர்ட்)
ற்றும் டஸ்கண ீ தடங்கறப றகறநரர்.
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ல்ன தடங்கவபர, கரட்சறவர இபேறட ஏிங்கலக்குத்
தூண்டுனரக இபேக்கறன்நண ன்கறநரர். ஆல்ஃதவட்டரின்

'றடில்டரஸ் ஆர்ட் வகனரிில்' இபேறட ஏிங்கறபக்

கரனரம். ம்ப்ரய்ட்ரீ, ஃவதப்ரிக் வதின்டிங், வட்டி ணப்தடும்
குறுக்குத் றல் (க்ரஸ் ஸ்டிச்), டரட்டிங் ணப்தடும் வனஸ்

வசய்து, ஃப்வபரல் அவஞ்ன்ட் வசய்து, வவகரதரஜ் ன்னும்
வறனப்தரடு வதரன்ந தன றகவறனப்தரடுகபில் றநற
வதற்நறபேக்கறநரர். சறநற து பல் ன்னுறட ரரர்
ட்றட
ீ
பிறரக, அகரக றத்றபேப்தறப் தரர்த்து
பர்ந்ரல் உட்புந டிறப்தில் றகவும் ஈடுதரடு

வகரண்டுள்பரகக் கூறுகறநரர். பழு வ ஆசறரிரக இபேக்கும்
இர் வகரறடில் ஏிங்கள் ற்றும் றகவறனப்தரடுகபில்
குப்புக்கள் டுக்கும் ண்பள்பது ன்கறநரர். றபேற.ர
வங்கட் அர்கலக்கு வகட்மறன் சந் னர் சரர்தரக
ரழ்த்துக்கள்.
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வரகுப்பு : அணிர ங்கி
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வரகுப்பு : ங்கபர
க்கம். ரன் தன்தடுத்தும் றழ் அகபனறகள் http://
dsal.uchicago.edu/dictionaries/fabricius/ ற்றும் http://

www.dictionary.tamilcube.com/. உரம்: பற் தரறில்
துனங்கறது ழுத்துக்குநறப்பு, இண்டரம் தரறில்

றநந்றபேந்து வதரபேட்குநறப்பு! (3) துப்பு னும் ிறட
வரிந்ர?
1

2

3

1. கரன் னந்வரறும் இறபடன்

4
5

6

7

வகரண்டரடுரர் றணம்றணம்,

8
9
10

11

12

குறுக்கு

13

14
15

க்வகர பேடத்றல்

இம்ரத்றல் எவ ரள். (4,3)
4. தரகரக சறறு தங்குண்டு,

என்நறனறபேந்து என்று ரறும்
வதரது (2)

5. ணவு கற்தறணில் இப்தடி ரநறிடுவர, தூக்கம்
படிந்தும் றன்று ிடுவர? (3)

6. அல் வதரக்கறக் கறன் தகன்நறடும் வதரழுது, ம்ற
ரிக்கும் றப் வதரழுது (3)

7. ரறின் த்றில் வரன்நற பூ, வசற்நறவன பறபத்
சறப்வதர? (3)

8. எற்றநப்தறடில் டட டம்ரற்நற, டரம்
அடிக்குவர? (2)

10. தரம் எற்று றநந்து குறுகறணரலும், எபேதரறணக்கு
சறறு வசரறு இது (2)

11. கபேத்து ஏவழுத்துக் குறுகறணரலும் உத்துச் வசரல்,
குவனடுத்துச் வசரல்! (3)
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12. அரிது வசரன்ணரள் அவ்ற, ரணிடப் திநிச் சறநப்பு,!
(3)

13. கழுற பல்ரநற தரம்பு ஆணரலும், கிவந ஆணரலும்
றறக்கரல் வசல்க! (3)

14. சுற இடம்ரநறணரலும், உடனறல் வரல் றச ம்பு
ணப் தல்றக! (2)

15. பேசுரண வசறிது வசர்க்கப்தரடு, இறசின்
ஆரத்வரடு குல் வகரர்க்கப் தரடு! (3,4)
வடுக்கு

1. கரிம் ஞரனத்ரல் அறரது, றநரது வத்ரல் (5)
2. றணபம் படிக்கக் கணவு, டுத்து ம் வரபில் இது! (3)
3. புகுந்வன் அகல் ிபக்வகற்நற, பூணுகறன்வநன் றன் ரள்
ஞ்சம் (3)

4. ஆனத்றல் அகனர்ந்து ங்கறணரலும், வகரில்
றதரட்டு பறநகள் சரிற கறரிற வரக ஞரணம்
ணப்தடும் (3)

5. கரகம் அக்கறில் தகர்ந்து, றில் கரரல்
வதரணது (5)

6. சுறப்தடச் சறத்றக்கற, சறறுபேக்குப் திடித்து (5)

9. சகுணிபம் துரிவரணனும் ஆடி அங்க ிறபரட்டு,
அக்தபேம் ஆணந்தும் ிபேம்தி ிறபரட்டு (5)

10. தரிவு சுக்கும் வகுற, றநறிவனர அன்திவனர
வல்லும் ற (3)

12. அறகம் றண்டு ிபேந்றணர் ந்ரலும், கடவுபரின் ரய்
ந்ரலும் ிபேந்வரம்பு! (3)
13. ழு தரி றணபம் றக்ிெம், கறணின் எபிட்டம்

(3)
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ிடுகறகள்:
1. ட்டில் என்நரக இபேக்கும், ண் ீரில் வதரட்டரல் என்று

றக்கும், என்று கறபம், என்று பழ்கும் அற ன்ண?

2. ந்து ட்டிற்கு
ீ
எபே பற்நம் அது ன்ண?

3. குபத்துக்குள்வப குறத்ன் கும்ரபம் வதரடுகறநரன்
அன் ரர்?
ண் புறர் :
கல வ வகரடுக்கப்தட்டுள்ப தடத்றல், அ பல் 

றினரண இடங்கபில் 1 பல் 9 றினரண
ண்கறப வதரறுத் வண்டும்.
ிற பறநகள்:

1. எபே ண்ற எபே பறந ரன் தன் தடுத் வண்டும்.

2. (அ ஆ இ ஈ) , (ஈ உ ஊ ) , (   அ) ஆகற ண்கபின்
கூட்டல் 17 ஆக இபேக்க வண்டும்.
ண்கறப அ பல் 

ஈ
இ

ரிறசில், vasanthama-

lar@gatamilsangam.org

பகரிக்கு அனுப்தி
றக்கவும்.

ஊ

ஆ
அ

ன்ந றன்ணஞ்சல்

உ
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கடந் ர புறர்கலக்கரண ிறடகள்:
குறுக்வகழுத்து:
1

கு

டி



2



3





7

ி

ர ண

கர



8

9

ங்

க

க



கர 

ம்

த

12

சற

அ ங்

ம்

14

அ

15

17

ற

18

வதர று

ங்
21

கு



ன

ல்

ச

10

றச

இ

ப

ப
ணர

16

ர 

ர்


சற ந

ர்

றந 

ம்

19

ம்

ணி


டு

ர

ச்

க

று

பு

ற

13

ணு

6

ம்

ி

5

அ

நர

ர
11

4

சு

22

அ

23



ந்

ட்
ஞ்

சற

20



ப்
ப்

தர

ிடுகறகள்:
றும்பு, ரக்கு, உடு
தடம் தரர்த்து தகர்:

1. ரடுகலக்கறறடவரண
கனங்கபரல் ல்றன ரண்டிப்
வதரண அன்பு

2. க்கபம் கறன துடிக்கும்

புறக சூழ்ந் இம்

ரசகங்கறப ழுற அனுப்திர்:வெர ரநன்
ரழ்த்துக்கள்!!
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இறடிறடவ
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வரகுப்பு : வெர ரநன்

கிி வதரநறரபர்

எபேன் ஆடு வய்த்துக் வகரண்டிபேந்ரன். அப்வதரழுது

அந் றரக இன்வணரபேன் பேகறநரன்.

ந்து, உன்ணிடம்

த்றண ஆடுகள் இபேக்கறன்நண ன்று எபே றறடத்றல்
வசரல்னறிடுவன்.

அப்தடி ரன் வசரல்னறிட்டரல் ணக்கு எபே

ஆடு கூனற ன்று கூநறிட்டு, டிில் றவர றத்துக்
வகரண்டு கக்குப் வதரட்டரன்.

தின், ஆடுகபின்

ண்ிக்றகறக் கூநறிட்டு, எபே ஆட்றடத் தூக்கறக் வகரண்டு
கறபம்திணரன். உடவண ஆடு வய்ப்தன், "ன்ணிடம் த்றண
ஆடுகள் இபேக்கறன்நண ன்று ணக்குத் வரிபம்.

ீரக ந்ரய்.

ீரக உன் வறனறபம் கூனறறபம் ீர்ரணித்ரய்.
கிி துறநினர வறன வசய்கறநரய்?" ன்நரன்.
"ஆரம் உணக்வகப்தடித்வரிபம்?" ன்நரன்.

ீ

அன்,

ீ ஆடு ன்று றறணத்து ரய்க்குட்டிறத் தூக்கற வரபில்

றக்கும்வதரவ ணக்கு வரிந்து ிட்டது ன்நரன்.
தின் குநறப்பு:

இது ன் கபேத்ல்ன.

ங்வகர

தடித்து.

வ்பவர றநறபள்ப தஞ்சரப் ரறன க்கறப

ிறபரட்டரக வகனற வசய்பம் வதரபேட்டு அறந்துள்ப சர்ரர்
ெீ றகச்சுறற ப்தடி சறத்து
ிட்டு நந்து ிடுகறவநரவர,

அவ

வதரல் றகச்சுறக்கரக ட்டுவ

ழுப்தட்ட இந்க் கறற தடித்து
சறரித்து ிட்டு நந்து ிடும்தடி
வகட்டுக் வகரள்கறவநன்.
- வெர ரநன்
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வரகுப்பு : அணிர ங்கி
சறகுரர் சறண்பகம் குடும்தம்
றபேப்பூர் ரட்டம் உடுறனவதட்றடற வசர்ந்

சறகுரபேம், வகரற ரட்டம் சறறுபறகற வசர்ந்
சுதரறிபம் கடந் 2005 ஆண்டு பல் அட்னரண்டர
ரகரில் சறத்து பேகறநரர்கள். இர்கள் இபேபேம்

கிணி சரர் தி புரிந்து பேகறன்நணர். இர்கலறட

வசல்ன கன் சன் பரது குப்பு தடிக்கறநரன்.
கடந் ந்து பேடங்கபரக றழ் சங்கத்றல் துடிப்பு றக்க
உறுப்திணரய் இபேக்கறன்நணர். சறகுரர் அட்னரண்டர

ரகற வசர்ந் இறச குழுரண "சயரணர ட்ரீம்ஸ்"-இன்
ஆம்த கரன உறுப்திணர். சறரவுக்கு றறல் கிற
ற்றும் கற ழுதுது ிபேப்தம்.

னர்: 3, இழ்: 4 ிக்பேற, ரசற 6
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சறகுரர் வசதுகவசன் குடும்தம்
சறகுரர் (சறர) ற்றும் அது றணி ீதர சறகுரர்
இபேபேம் வசன்றணற வசர்ந்ர்கள். சறர அவரிக்கர
பேற்கு பன்பு வடரரண்வடர ற்றும் துதரில்

சறத்றபேக்கறநரர். 2004 ஆம் ஆண்டு பல் இர்கள்
அட்னரண்டரில் சறத்து பேகறன்நணர். இபேபேம் கிணி
சரர் தி புரிகறன்நணர். இர்கலறட வசல்ன கள்
சஞ்சணர ஆம்தப் தள்பிில் தின்று பேகறநரர்.

சறர, ீதர

இபேபேம் கரட்ஸ் சற.ம். றழ் தள்பிில் றகுந்

ஈடுதரடுள்பர்கள். ீதர புறகப்தடம், றகழ்தடம் டுப்தறல்

றக்க ரட்டம் வகரண்டர். சறர 2010 ஆம் ஆண்டின் கரட்ஸ்
வசற்குழுிலும் ற்றும் 2011 ஆம் ஆண்டின்
கரட்ஸ்

கல்ிக்குழுிலும் உறுப்திணரக உள்பரர்.
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தரறின்

சங்கத்ற

லுப்தடுத்

ரரீர். எற்றுறின் னறறற உவும்/உர்த்வும்
த்றணவர

பது

வரறகறபபம்,

ீறக்

ரம்

கறகறபபம்

தடித்தும் வகட்டும் இபேக்கறன்வநரம். எற்றுறரய் ரம் என்று
கூடும்

வதரது

துன்தரண

இன்தரண

பேங்கள்

பேங்கள்

வரறனந்து

கண்டதுரவண!

இட்டிப்தரதும்

வதரதும்

ரம்

அந் எற்றுற க்கரண எபே சங்கரய் அறபம் வதரது

அன்

ீட்சறபம்

அணரல்

ண்ினடங்கர.

ம்

வசரல்னறனடங்கர.

ரம்

சங்கபம்

அறடபம்

அன்

ன்றகலம்...

வசல்தரடுகலம்...

இன்று கறன, கல்ி, கனரச்சரம் ன்நறபேக்கும் இன்றந

வசற

றர் பேம்

சபரத்றணபேக்கரண
உபேப்வதநவும்,
றபேத்
ஏய்வு

கரனத்றல்
றநன்

பர்ந்து

வடலுக்கரண

வதற்ந

பர்ச்சற

பேம்

கல்

கரனத்றல்

பர்ந்து
இந்

பேம்

வம்தரட்டு

சங்கம்

றரக

ம்

ம்

ணவரத்

இறப

றரக

உங்கள்

ட்டு
ீ

அறவும்,

ம்

ணிர்கலடன்

அர்ந்து வதச எர் ணகறழ் அங்கரகவும், ரசறப்வதரபேக்கரண
தனகரகவும்
இன்வந

தன

ித்றட

-

வரக்கறல்

றழ்

ரறப

வதசும்

எற்றுறரய் என்று கூடிட ரரீர்.
இந்றரில்

இபேந்து

ம்

ரபம்

அவரிக்கர

ம்

ந்து

வறகலக்கு

ண்தர்கலம்

ம்

றநற,

அட்னரண்டர ரகத் றழ்ச் சங்கத்றல் உறுப்திணரக வசபேது

பிற, அறல் ரம் வதபேம் ண்ிக்றகபடன் இபேந்ரல் ரன்
னறற.

ரரீர்...

எற்றுறரய்

இபேப்தது

உரிற ன்நரல் இன்னும் ன் ணிற?

எபே

ரரீர்... வரறரல் என்றுதடுவரம்... ரரீர்.

இணத்றன்
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Not a GATS member yet?
Please become a member to support your community.
Existing members, it’s time to renew your membership for
2011.
Life Time Membership……………...$350
Annual Family Membership………..$40
Annual Individual Membership…….$15
Annual Student Membership………$10
We encourage you to visit our website
www.gatamilsangam.org and sign up for membership
1. Pay through Paypal
2. Send filled in membership form with check to our
address
3. Pay at the program













GATS Member Benefits
Entry FREE for most events!
Discount from GATS Preferred Vendors!
Opportunity to participate in various competitions for kids
& adults !
Opportunity to showcase your talents at GATS events!
Opportunity to network with vast Tamil community!
Great opportunity for kids to learn and experience Indian
culture !
A great way to celebrate Indian festivals, they way you
would back home!
Certificates for experience & volunteer hours!
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