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A Decade of Dedication for the 
Betterment of the Community  

We Live in & Love

The Tamil Cultural and Academic Society of Durham (TCASD) was born in August 2008, 
and have run successfully through the efforts of many volunteers for last 10 years. We 
have participated and engaged in many community events throughout Durham, and 
hosted many of our own initiatives. Through these programs we have provided oppor-
tunities for personal development and leadership skills to numerous youth members. 
By providing this opportunity, we have created community leaders who are confident, 
and have a passion for their community. We also keeps adult and senior members ac-
tively occupied with annual events, volunteer opportunities, and social gatherings  which 
gives members the opportunity to be coordinators and bring out their organization skills. 

TCASD would like to give a heartfelt appreciation to all members, executive team, youth and chil-
dren. You have all been a part of a collective effort to make the community we live in a better place. 

The history of TCASD and our initiatives will have an impact for generations to come! 

Thank you,

TCASD Executive Team 
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தமிழ் கலாசச்ார அறிவியல் சங்கம், பல நல்லசிந்தனைமிகுந்த பிள்னளகனள, 
இனளஞனர,இளம்யுவதிகனள கடந்த 1௦ வருடங்களாக உருவாக்கி இருக்கிை்றாரக்ள் ! 
தமிழ்கலாசச்ாரஅறிவியல்சங்கம்,அனமத்துககாடுத்தமமனடகமளா பலபல, ஒவ்கவாரு வருடமும் 
நூறுக்கும் அதிகமாை குழந்னதகளுக்கு மமனட ஏறும் வாய்ப்னப இந்த லாப மநாக்கமற்றசங்கம் 
அனமத்து ககாடுக்கிை்றது. 

10 வருடங்களாகநை்ககானடயாக $ 53,0000 டாலரக்ள், டுறம்ச மூகத்துக்கு ஆதரவு அளித்துள்ளது.  
இந்தசங்கத்தில் பணிபுரியும் அனைவரும் தை்ைல மநாக்கமற்றவரக்ள்.  தங்கள் கசாந்த நலை் 
கருதாது சமூக நலனை தங்கள் நலமாக கருதும் அனுபவம் ககாண்டவரக்ள். 

இவரக்ளில் பலர ்2000,ஆம் ஆண்டு முதல் டுறம் சமூகத்தில் தங்கள் கபாை்ைாை மநரத்னத 
முதலீடுகசய்துள்ளாரக்ள். நல்லபிள்னளகனள உருவாக்குவதும் எங்கள் கலாசச்ாரத்னத 
மபணுவதும் இவரக்ளது அடிப்பனட மநாக்கமாகும்.  கபற்மறாரக்னளயும், கபரிமயாரக்னளயும் 
வருடாந்தநிகழ்வுகளில் பங்கு எடுக்கனவப்பதும் இவரக்ள் கதாடரந்்து கசய்துவரும் பணியாகும். 

சமூகத்தில் நாங்கள் பங்கு ககாள்ளும்மபாது, நல்ல ஒரு சமுதாயத்னத நாங்கள் 
உருவாக்குகிை்மறாம். நல்ல சிந்தனைகள் நல்ல கசயல் வடிவமாகிை்றது. தை்ைலமற்ற 
மசனவகள் நல்ல தனலவரக்னள உருவாக்கிை்றது. எங்கள் ஒவ்கவாரு நாள் வாழ்விலும் 
உண்ணுவதும், உறங்குவதும், படிப்பதும், மவனலக்குகசல்வதும், மைிதைாக பிறந்தவர ்
அனைவரும் கசய்வதுதாை்! ஆைால் மைிதராக பிறந்த நாம் பல நல்ல சுவடுகனள பதிய விடட்ு 
கசல்வதுதாை் மைிதவாழ்க்னகயிை் உண்னமயாை அரத்்தமாகும். 

கண்ணதாசைிை்அருனமயாைவரிகளில்இனதஅழகாககசால்லிஇருக்கிை்றார :் 
இருந்தாலும்மறைந்தாலும்பேரச் ால்லபேண்டும்  
இேர்போலயாரஎ்ன்றுஊரச் ால்லபேண்டும்  

தமிழ்கலாசச்ாரஅறிவியல்சங்கம், மூை்று விடயங்கனள சீராரக்ளுக்கு கசால்லி வழி 
நடத்துகிை்றாரக்ள் .அதாவது கருனண, கடனம, கபாறுனம இனவ மூை்றுமம ஒரு நல்ல 
தனலவனர உருவாக்கும்!  இவற்னற நாம் இந்த சங்கத்திை் மூலம் அறிகிை்மறாம், இதைால் 
அடுத்த தனல முனற எதிரக்ால வாழ்க்னக நிசச்யமாக சிறப்புறும் 

வந்மதாம், வாழ்ந்மதாம், எை்றில்லாமல் எங்களால் முடிந்த சமூகமசனவனய நாம் அனைவரும் 
பங்ககடுத்து கசய்யும்மபாது ஒரு ஆமராக்கியமாை சமூகத்னத நாங்கள் 
உருவாக்குமவாதடல்லாமல், பிை்ைால் வரும் சந்ததியருக்கும் நல்ல பானதனய வழி வகுத்து 
ககாடுக்கிை்மறாம்.சமூக மசனவயாைது உங்கள் துக்கங்கனளயும் மறக்ககசய்யும் ஒரு 
கருவியாகும்.  சமூக நலை் கணக்ககடுப்பிை்படி, மைஉனளசச்ல்உள்ளவரக்ள், சமூக மசனவயில் 
தங்கனள ஈடுபடுத்திக்ககாள்ளும்மபாது, தங்கள் கவனலகனள மறக்கிை்றாரக்ள். 
மைப்பாரங்கனள குனறத்து ககாள்கிை்றாரக்ள். 

டுறம்  தமிழ் கலாசச்ார அறிவியல்  சங்கம், பல அருனமயாை, சந்தரப்்பங்கனள எங்கள் டுறம் 
சமூகத்தில் அறிமுகபடுத்துகிை்றது, அவரக்ளுடை் நாங்களும் னகமகாரத்்து உை்ைதமாை சமூக 
பணினய மமற்ககாள்மவாமாக!  

வாருங்கள் தமிழ் கலாசச்ார அறிவியல் சங்கத்துடை் பயணியுங்கள் ! 
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EMCEE#1: Hareni  Nadarajah 
EMCEE#2: Sharuya Prathapan 
Abeena Manivannan 
Abina Ananthakumar 
Abinaya Ambikaipathan 
Abisha Thehendram 
Adesh Karunakaran 
Adhvaith Shanker 
Akaran Krishnananthan 
Akchica Ariyaratnam,  
Akshaya Thehendram 
Akshini Nithianandan 
Aparna Atputharasa 
Arunesh Gnanaseelan 
Arunraj Gnanaseelan 
Ashanika Mohanathevan, 
Ashwin Gnanaseelan 
Ashwin Rajasegar 
Asmitha Manivannan 
Athiya Sasitharan 
Athmika Sibadaran 
Atshia Bhawan 
Bethany Baheerathan 
Braiden Baheerathan 
Daruneswar Kumaravel 
Deephthy Muraleeswaran,  
Earakan Krishnananthan 
Ellini Krishnananthan 
Giruththiga Ravikumar  
Hariesh Vigneswaran  
Harish Nadarajah 
Iniya Mayoorathasan 
Jaina Vilvarasan 
JanishaThurairajah  
Janusan Sooriyakumaran 
Jashwa Viththagan  
Kaniha Viththagan  
Kanuskka Rajithan 
Kavishana Kirupakaran 

Krishanth Kirupananathan 
Kiri, Kamal, Sounder  
Mr. Para Veerakathiyar
Mrs.Kiruba Ganesh 
Lakshanaa Kirupakaran 
Manusa Muraleetharan 
Mathulan Naguleswaran 
Maylan Ambikaipathan  
Mithoun Thishyan 
Mithusha Muralitharan  
Natchathira Ajuleswaran 
Netra Yogakumar 
Nila Thavaseelan 
Nilaktsha Karunakaran 
Nisha Sriraj  Pathuman Ambikaipathan 
Pathumitha Sooriyakumaran 
Pranav Rajaram 
Pranaya Thavaseelan 
Raehan Thishyan 
RatnavyArulselvan  Rhivya Santharupan  
RijithanSasitharan 
Sangeeth Prabagharan  
ShahanaPrabagharan   
SharineRajakumar  
SharuyaanPrathapan 
SharuyaPrathapan 
Shorya Sisodiya 
Sinduja Sundararajan 
Svaramy Sinnathurai  
Thivya Jeyan  
Tuthunaya Sinnathurai  
Vaishnavi Chrishnakumar 
Varniya Vasikaran 
Varshaa Thishyan 
Sound System: Thishyan
Decoration: Saras Decor

Participant List

Congratulations to all those that have made Believe in You 2018 a success. 
Thank you for contributing to the Tamil Cultural and Academic Society of 

Durhams 10th year anniversary event. You have played an integral role for the 
Durham Community.  
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