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கல்� 

கல்� தவம் நான்�, தைள நீக்கம் நான்� – � அன்ைன 
5. மனக்கல்� 

 

இதன் ெபா�ள் என்னெவன்றால், நம் மன உணர�்ல் ��ம் ஒவ்ெவா� எண்ணத்ைத�ம் நம� ைமயக் க�த�்ன்�ன் ைவக்க 
ேவண்�ம்; ஏற்கனேவ அங்� ஒ�ங்கைமக்கப்பட�்�க்�ம் க�த்�க்களினிைடேய தக்கேதார ் இடத�்ல் அந்த எண்ணம் 
ெபா�ந்தக்��யெதனில், க�த்�க் ேகாைவ�ன் ஒ� பாகமாக அந்த எண்ணத்ைத ஏற்�க்ெகாள்ளலாம்; இல்ைலெயனில் 
ெசய�ன்�� அந்த எண்ணம் எந்த�தமான ெசல்வாக்ைக�ம் ெச�த்தாம��க்�ம் ெபா�ட்�, அைத ஒ�க்�த ் தள்ளி�ட 
ேவண்�ம் ஒ�வன் தன்�ைடய ெசயல்களின்�� ��க் கட்�ப்பாட்ைட அைடய ேவண்�ெமனில் இவ்வா� மனத்ைதத ்
�ய்ைமப்ப�த்�ம் ேவைலைய அவ்வப்ேபா� ஒ�ங்�டன் ெசய்ய ேவண்�ம். 

  
இதற்ெகன ஒவ்ெவா� நா�ம் ஒ�வன் தன் எண்ணங்கைள அைம�யாக ஆய்�ெசய்�, தன� க�த்�க் ேகாைவைய 

ஒ�ங்�ப�த்�வதற்ெகனச ் ��� ேநரத்ைத ஒ�க்�வ� நல்ல�. இவ்வா� ெசய்யப் பழ��டட்ால், ேவைல ெசய்�ம் ேபா�ம்�ட 
ஒ�வன் தன் எண்ணங்கைளக் கட்�ப்பாட்�ன் �ழ் ைவத்��ப்ப� இய�ம்; தான் அசச்மயத�்ல் ெசய்�ம் காரியத்�ற்�ப் 
பயன்படாத எண்ணங்கள்  மனத�்ன் ேமற்பரப்�க்� வ�வைதத் தைடெசய்வ� இய�ம். இதத்ைகய ஒ��ைனப்�த் �றைன�ம் 
கவனிப்�த் �றைன�ம் ஒ�வன் ெதாடரந்்� ேபணிவளரத்்தால், ேதைவயான எண்ணங்கைள மட்�ேம தன� �ற உணர�்ல்     
அ�ம�க்�ம் ஆற்றைல அவன் ெப��றான்; அப்ேபா� அவ்ெவண்ணங்கள் அ�க ெசயற்�றன் �க்கைவயாக�ம், அ�க 
பயனளிப்பைவயாக�ம் இ�க்�ம். ேம�ம், ��ரமாக ஒ� �ைனப்ப�ம்ேபா� எல்லா எண்ணங்கைள�ம் அறேவ நி�த�்��வ� 
ேதைவப்படட்ா�ம், அவன் தன் மன அ�ர�்கள் அைனதை்த�ம் அைம��றசெ்சய்�, ஏறத்தாழ ��ைமயான ேமானதை்தப் 
ெப�வ�ம் இய�ம். இத்தைகய ேமானத�்ல்தான் ஒ�வன் மனத்�ன் ேமல்தளங்க�க்�ச ் ��� ��தாகத் தன்ைனத் �றக்க 
���ம், அங்��ந்� வ�ம் ஞானெவாளி�ைனத் தன்�ள் ப��மா� ஏற்�க்ெகாள்ளக் கற்ப� இய�ம். 
 

ஆனால் அந்நிைலைய அைடவதற்� �ன்ன�ம்�ட, இம்ேமானநிைல தன்னிேலேய �கப் பய�ள்ளதா�ம்; ஏெனனில், 
��� வளரச்�்யைடந்� ����ப்பா��க்�ம் மனம் ெப�ம்பா�ம் ஒய்ெவ�ப்பேத இல்ைல. பகல்ேவைள�ல் அதன் இயக்கம் 
ஓரள�க்�க் கட்�ப்பாட்�க்�ள் இ�க்�ற�; ஆனால் இர�ேலா, உடல் உறங்�ம்ேபா�, ��த்��க்�ம் ேவைள�ல் உள்ள 
கட்�ப்பா� ஏறக்�ைறய �ற்��ம் இல்லாமற் ேபாய்��வதால், மனம் அ�க்க� அரத்த்மற்ற இயக்கங்களி�ம், �லசமயம் 
மட்���ய இயக்கங்களி�ம் தன் ��ப்பம்ேபால் ஈ�ப��ன்ற�. இதன் �ைளவாக மனத�்ல் ஓர ் இ�க்கநிைல ஏற்பட்� அ� 
கைளப்பைட �ன்ற�; அத�ைடய அ��த்�றன் ம�ங்����ன்ற�.  

 

மனிதனின் மற்ற பாகங்கைளப் ேபாலேவ, மனத்�ற்�ம் ஓய்� ேதைவ; மனத்�க்� ஓய்வளிப்ப� எவ்வா� என்பைத நாம் 
அ�யா��ல், அதற்�த் ேதைவயான ஓய்� �ைடப்ப �ல்ைல. மனத�்ற்� ஒய்வளிதத்ல் என்ப�, ஒ�வன் கற்�க் ெகாள்ள ேவண்�ய 
கைலயா�ம். மனத�்ன் இயக்கங்கைள மாற்�வ�, அதற்� ஓய்வளிக்கக் ��ய ஒ� வ�யா�ம் என்ப� உண்ைமேய; ஆனால் 
ேமானேம �கச ் �றந்த ஓய் வா�ம். பல மணிேநர உறக்கத்ைத�ட, �ல நி�டங்கைள ேமானத்�ன் அைம��ல் க�ப்பேத மன 
ஆற்றல்க�க்� ��ந்த பயனளிக்கக்��ய ஒய்வா�ம். 
  

ஒ�வன் தன் மனதை்தத ் தன் ��ப்பம்ேபால் அைம��றச ் ெசய்ய�ம், ஏற்�ம் �ற�ள்ள ேமான நிைல�ல் அைத 
ஒ��ைனப்ப�தத்�ம் கற்�க்ெகாள்வாெனனில், அவனால் �ரக்்க�யலாத �ரச�்ைனேய இரா�. �ைடகாண�யலாத மனச ்
�க்கல் எ���ரா�. மனம் சலனமைடந்த நிைல�ல் இ�க்�ம்ேபா�, எண்ணம் �ழம்�யதாக�ம் வ�வற்றதாக�ம் இ�க்�ம்; 
கவனத்�டன் ��ய அைம�யான நிைல�ல், ஞானெவாளி ெவளிப்பட்�, மனித ஆற்ற�க்�ப் ��ய பரப்�கைளத ்�றப்ப� இய�ம். 

 
6. ைசத்�யக் கல்��ம் ஆன்�கக் கல்��ம் 

 

இ�வைர நாம் ��யைவ, இவ்�ல�ற் �றந்த ஒவ்ெவா� �ழந்ைதக்�ம் அளிக்கக்��ய கல்� �ைறையப்                   
பற்�யைவயா�ம்; இைவ �ற்��ம் மனித ஆற்றைலச ் சாரந்்த �ஷயங்கேள. ஆனால் நாம் இத்�டன் நிற்க ேவண்�ய�ல்ைல. 
ஒவ்ெவா� மனித�ள்�ம், அவ�ைடய சாதாரண வாழ்�ன் எல்ைலக�க்� அப்பாற்படட் ஒர ் உயர ் உணர�்ற்கான வாய்ப்� 
மைறந்�ள்ள�. இந்த உய�ணர�்ன் வா�லாக அவன் இப்ேபா��ப்பைத�ட உயரந்்த அகன்ற வாழ்�ைன வாழ ���ம் 
உண்ைம�ல், அசாதாரணமான மனிதரக்ள் அைனவ�ைடய வாழ்��ம் இந்த உய�ணரே்வ ஆட்� ெச�த்��ன்ற�, 
அவரக்�ைடய வாழ்�ன் சந்தரப்்பங்கைள�ம், அசச்ந்தரப்்பங்களில் அவரக்ள் நடந்�ெகாள்�ம் �தத்ைத�ம் அந்த உணரே்வ 
�ரம்ானிக்�ன்ற�. மனிதனின் மன உணர�் அ�ய�யலாதைத�ம் ெசய்ய�யலாதைத�ம், அந்த உணர�் அ��ன்ற�, 
ெசய்�ன்ற�. அ� மனிதனின் ைமயத்�ல் �ட�ம் �பத்ைதப் ேபான்ற�, அவ�ைடய ெவளி உணர�்ன் அடரத்�்யான 
உைறகளி�ேட அதன் ஒளி பர� ���ன்ற�. 

 

இந்த உணர�் உள்ேள இ�ப்பைதச ் �லர ் அைர�ைறயாக உணர�்ன்றனர;் பல �ழந்ைதகள் இதன் ெசல்வாக்�ன் �ழ் 
இ�ப்பதால், இ� அவரக்�ைடய இயல்பான ெசயல்களி�ம், அவரக்�ைடய ெசாற்களி�ம்�டத் ெதளிவாக ெவளிப்ப��ன்ற�. 
ஆனால் �ர��ஷ்டவசமாக ெப�ம்பா�ம் ெபற்ேறா�க்� இைதப்பற்� ஒன்�ம் ெதரியாததால், தம் �ழந்ைதகளின் உள்ேள என்ன 
நடக்�றெதன்பைத அவரக்ள் அ�வ�ல்ைல. எனேவ, �ழந்ைதகளின் இதத்ைகய இயக்கங்கைளப் ெபா�தத் வைர ெபற்ேறார ்
ெசய்பைவ சரியான �ைற�ல் அைமவ�ல்ைல. இவ்�ஷயங்களில் �ழந்ைதகைளக் ��யமட்�ம் உணரவ்ற்றவரக்ளாகச ்ெசய்�, 
அவரக்�ைடய கவனதை்தெயல்லாம் ெவளிப் ெபா�ட்களின் �ேத ஒ��ைனப்ப�த்�, ெவளி �ஷயங்கைள மட்�ேம 
�க்�யமானைவயாகக் க��ம் பழக்கதை்த அவரக்ளிடம் வளரப்்பேத ெபற்ேறார ் தம் �ழந்ைதக�க்� அளிக்�ம் கல்�யா�ம். 
ெவளிப் ெபா�ட்களின்�� ஒ��ைனப்ப�வ�ல் �க்க பய�ண்� என்ப� உண்ைமேய, ஆனால் அைதச ் சரியான �ைற�ல் 
ெசய்ய ேவண்�ம். உடற்கல்�, �ராணக்கல்�, மனக்கல்� ஆ�யைவ இைதப் பற்�யைவேய; இைவெயல்லாம் ஒ�வ�ைடய 
தனித்தன்ைமைய உ�வாக்��ன்றன. உ�ப்ெபறாத அ��ணர�்ப் �ண்டத�்��ந்� தனிமனிதைன எழச ்ெசய்�ன்றன, அவ�க்� 
உணர�்ள்ள, �டட் வடட்மான ஒ� வ�வத்ைதக் ெகா�க்�ன்றன. 

 

ைசத�்யக் கல்�ையத் ெதாடங்�ம்ேபா�, நாம் வாழ்�ன் உண்ைமயான ��க்ேகாைள, ���ல் நாம் வாழ்வதன் 
அ�ப்பைடக் காரணத்ைத வந்தைட�ேறாம். அக்காரணதை்தக் கண்���ப்பதற்ேக வாழ்� நம்ைம இட்�ச ் ெசல்�ன்ற�, இக் 
கண்���ப்�ன் �ைளவாக மனிதன் தன� நித�்ய சாராம்சத�்ற்�த் தன்ைன அரப்்பணிக்�றான்.     

(ெதாட�ம்…) 
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அ றி க் ைக க ள் ( R e p o r t s )  
 

நிதி மற்�ம் ெசாத்� ேமலாண்ைம  அைவ அறிக்ைக, 2022 ெசப்டம்பர் 
(Funds & Assets Management Committee Report September 2022) 

 
• அைனத்� ெசாத்�க்கள், கட்�டங்கள், பண்ைணகள், கா�கள், நிலங்கள் ஆகியைவ ெதய்வ �க அன்ைனக்� ெசாந்தமான 

வளங்கள்  ஆ�ம், அைவ அைனவ�க்�ம் உகந்த வழிய�ல் கவனத்�டன் பயன்ப�த்தப்பட ேவண்�ம். ஆேராவ�ல் �றிப்ப�ட்ட 

எவ�க்�ம் ெசாந்தமான� அல்ல என்� ஆேராவ�ல் சாசனத்தில் �றிப்ப�டப்பட்�ள்ள�… ேம�ம் கி�த் ேஜாஷி அவர்கள் தம் 

உைரய�ல், இந்நாட்�ன் சட்டங்க�க்� இணங்கக்��ய ஒ� கட்டைமப்ப�ல் �றச் ெசாத்�கைள ைவத்தி�க்க ஒ� சட்டம் 

உ�வாக்கப்பட ேவண்�ம் என்� அவர் அ�க்க� ேமற்ேகாள் காட்�வார். ஆேராவ�ல் ப�ண்ேடஷன�ன் ��க்கமான 

�ன்�ைரய�ல், “அதன் அசல் சாசனத்தின்ப� ஆேராவ�ல்லின் ெபா�ப்ேபற்� நி�வனங்கைள ைகயகப்ப�த்�தல் மற்�ம் 

ப�மாற்றம் ெசய்தல், ஆேராவ�ல்லின் சிறந்த ேமலாண்ைம மற்�ம் ேம�ம் வளர்ச்சிக்கான ந�ண்டகால ஏற்பா�கைள 

ெசய்�ம் ேநாக்கத்�டன் அத்தைகய நி�வனங்கைள, நி�வப்பட்ட ஒ� ப�ண்ேடஷ�க்� வழங்�வதற்கான ஒ� சட்டம்…” 

என்� �றிப்ப�டப்பட்�ள்ள�. 

• எஃப்ஏஎம்சி ஆன� ஆேராவ�ல்லின் நிதி மற்�ம் ெசாத்�க்கைள அைனவ�க்காக�ம் ஒ�ங்கிைணக்க சட்டத்தில் 

உ�வாக்கப்பட்ட�. இைதக் க�த்தில்ெகாண்�, சிறந்த ���கைளப் ெப�வதற்�த் ேதைவயான நிதி, ெசாத்�க்கள், 

பயன்பா�, மன�த வளங்க�டனான ஒ�ங்கிைணப்� ஆகிய அைனத்�ப் ப�திகள��ம் இணக்கம், ெபா�ப்�க்�றல்,  

ெவள�ப்பைடத்தன்ைம ஆகியவற்ைற  �ன்ென�த்�ச் ெசல்ல எஃப்ஏஎம்சி �யற்சி ெசய்கிற�. ஒத்�ைழப்� இல்லாமல், 

�திய மற்�ம் நடப்� ேவைலகள் அைனத்ைத�ம் இணக்கத்�ட�ம் ஒட்�ெமாத்த �ன்ேனற்றத்�ட�ம் ெசய்ய ��யா�.  

எஃப்ஏஎம்சிய�ன் அைனத்� �ைணக்��க்க�ம் தங்கள் பண�த் திட்டங்கைளத் தயா�க்�மா� நாங்கள் ேகட்�க்ெகாள்கிேறாம், 

ேம�ம் இதன் �லம் நாம் ஒன்றாக மதிப்பாய்� ெசய்யலாம், ஒ�ங்கிைணக்கலாம்,  மாற்றத்ைத �ன்ென�த்�ச் 

ெசல்லலாம்.  

• ஆேராவ�ல்லின் வ �ட்� ெசாத்�க்கைள ஒ�ங்கிைணத்� நிர்வகிப்பதற்� எஃப்ஏஎம்சியால் வ �ட்�வசதிச் ேசைவ �� 

ம�கட்டைமக்கப்பட்�ள்ள�. கீேழ�ள்ள �தல் இைணப்ைப காண�ம். வ�ஷயங்கள் எவ்வா� வளர்ந்தன என்பதற்கான 

��க்கமான கண்ேணாட்டத்ைத இ� வழங்�கிற�.  

• 02.09.2022 அன்�, எஃப்ஏஎம்சி, மற்ற பண�க்��க்க�டன் ேசர்ந்�, தன�நபர் தர�ப் பா�காப்� மேசாதா 2019-க்கான �ட்�க் 

��ைவச் சந்தித்த�. இந்தக் ��வ�ல் அங்கம் வகிக்�ம் மக்களைவ எம்ப�., தி�.P.P.ெசௗத்�, டாக்டர் ஹர்ஷ்வர்தன் 

ஆகிேயார் ஆேராவ�ல்லிற்� வ�ைக தந்தனர்.  

• எஃப்ஏஎம்சி ஆன�, ஆேராவ�ல் ப�ண்ேடஷன�ல் பதி�ெசய்யப்பட்ட அைனத்� நி�வனங்கள், ேசைவகள�ன் ஜிஎஸ்� 

சமர்ப்ப�ப்� மற்�ம் தாக்கல் ஆகியவற்ைற ஆ� ப�நிைலகளாக ஒ�ங்கிைணக்�ம் ெசயல்பாட்�ல் ஈ�பட்�ள்ள�. 08.09.2022, 

வ�யாழன் அன்�, எஃப்ஏஎம்சி�ம் ப�ண்ேடஷன் அ�வலக�ம் கல்வ� மற்�ம் ச�க அறிவ�யல் ஆராய்ச்சி ெதாடர்பான 

அைனத்� ப���க�க்கான ஜிஎஸ்� அறிக்ைக மற்�ம் தாக்கல்கைள ஒ�ங்கிைணக்க ஏற்பா� ெசய்தன, 15.09.2022 அன்� 

�ற்�ச்�ழல் ஆராய்ச்சி ��ைவ சந்தித்ேதாம், 22.09.2022 அன்�, நாங்கள் அறிவ�யல் ஆராய்ச்சி ��ைவ சந்தித்ேதாம். 

அைனத்� நி�வனங்கள், ேசைவகள�ன் ெபா�ப்பாளர்கைள ஜிஎஸ்� தாக்கல் ெசய்வதற்கான �திய மாற்றங்கைள கவனத்தில் 

ெகாள்�மா� ேகட்�க் ெகாள்கிேறாம். ேம�ம் அைவ ச�யாக ��ந்�ெகாள்ளப்பட்� ப�ன்பற்றப்பட ேவண்�ம். ஆ� 

ப�நிைலகள் ஒவ்ெவான்றின் தகவல்க�ம் ேதைவக�ம் பகிரப்ப�கின்றன. தய�ெசய்� அதற்காக ேநரம் ஒ�க்கி கலந்� 

ெகாள்ள�ம்.  

• தற்ேபா�, வனப் பண�க்காக ஒ�க்கப்பட்ட பராம�ப்�த் ெதாைககள�ன் எண்ண�க்ைக 37.5 (32 ��ேநரம், 11 ப�திேநரம்).  

பண்ைணத் �ைறக்� ஒ�க்கப்பட்ட பராம�ப்�த் ெதாைககள�ன் எண்ண�க்ைக 30 (27 ��ேநரம், 6 ப�திேநரம்). ஆேராவ�ல்லின் 

தற்ேபாைதய மக்கள்ெதாைகய�ன் ேதைவக்� ேதாராயமாக 15% பண்ைணகள் உற்பத்தி ெசய்கின்றன. ெலெவன �ர், ஏ��சிக்கான 

பராம�ப்�த்ெதாைககள�ன் எண்ண�க்ைக 11 (9 ��ேநரம்,4 ப�திேநரம்). �மிக்�த் ேதைவயான நகரத்ைத நிர்மாண�ப்பதில் 

ஒ� அைமப்� �தியான தவ�ம், சமநிைலய�ன்ைம�ம் உள்ள�. தற்ேபாைதய சமநிைலய�ன்ைம நகர ைமய மாஸ்டர் ப�ளான் 

திட்ட வளர்ச்சிய�ல் ெப�ம் �ைமயாக உள்ள�. எஃப்ஏஎம்சி ஆகிய நாங்கள் மாற்றங்கைளத் ெதாடங்�வதற்� �ன், 

ஆேராவ�ல்லின் இந்த �ன்� �க்கியமான நடவ�க்ைககள�ல் ஒ� �ேலாபாய சமநிைலைய எவ்வா� ெகாண்� வ�வ� 

என்பைதப் ��ந்�ெகாள்வதற்காக கா�வளர்ப்ேபாைர�ம் வ�வசாய�கைள�ம் சந்திக்கத் தயாராக இ�க்கிேறாம். தய�ெசய்� 

வ�ைரவ�ல் எங்கைளத் ெதாடர்� ெகாள்ள�ம். 

• எஃப்ஏஎம்சி ஆற்ற ேவண்�ய பண�கள் ஏராளமாக உள்ளன என்ப� ெதள�வான� ஆ�ம். எங்க�க்� ச�கத்தின�ன் 

ஒத்�ைழப்� ேதைவ, ேமலாண்ைம, கணக்கியலில் திறைம உள்ளவர்கள் மற்�ம் நல்ெலண்ண�ம் ேவைல ெசய்ய 

வ��ப்ப�ம் உள்ளவர்கள் எங்கைளத் ெதாடர்� ெகாள்�மா� ேகட்�க்ெகாள்கிேறாம். 

• நி�வனங்கள் மற்�ம் அறக்கட்டைள வ�ஷயங்கள் - அறங்காவலர்கள், நி�வன நிர்வாகிகள் மற்�ம் ெசயல்பாட்� 

ேமலாளர்கள�ன் நியமனம், ம� நியமனம் அல்ல� இராஜினாமா: 

o அபயா என்ப� �ைட அைமப்பான ஏஎஸ்எஸ்ஏ (ஆேரா சிறிய அளவ�லான ெசயல்பா�கள்) கீழ்  ெசயல்ப�ம் ஒ� 

�திய ெசயல்பாடா�ம். ஜியாேகாேமா ெகாலம்பா 01.09.2022 �தல் ேமலாளராக நியமிக்கப்பட்டார். 

o இன்ெடகிேரடட் �ரான்ஸ்ேபார்ட் சர்வ �ஸ், ஆேராவ�ல் ேசைவ அறக்கட்டைளய�ன் கீழ் ெசயல்ப�ம் ஒ� நி�வனம். 

25.08.2022- �தல் 24.08.2025 வைர ��தல் நிர்வாகியாக ராேஜஷ் தட்சணா�ர்த்தி நியமனம். 

o அவ�த்ரா, ஏப�சி அறக்கட்டைளய�ன் கீழ்  ெசயல்ப�ம் ஒ� நி�வனம், 25.08.2022-இல் ேதஜாஸ் ேஜாசப், ைமக்ேகல் �ட் 

ஆகிேயார் நிர்வாகிகள் ெபா�ப்ப�லி�ந்� இராஜினாமா ெசய்தனர். 
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o அேவர் என்ப� ஆேராவ�ல் ேசைவ அறக்கட்டைளய�ன் கீழ் ெசயல்ப�ம் ஒ� �திய நி�வனம். இந்த  நி�வனம் 

ஆராய்ச்சி மற்�ம் ெவள�ய��கள், எ�த்�ைரத்தல் ஆகிய பண�கள�ல் ஈ�ப�ம். லக்ஷய் தரன் & ஷங்கர் தனேசகரன் 

ஆகிேயார் 30.09.2022 �தல் 29.09.2025 வைர நிர்வாகிகளாக நியமிக்கப்பட்�ள்ளனர். 
 

 

த க வ ல் ( I n f o r m a t i o n )  
 

சிப�ட�ள்��-இன் பண�ையத் த�ப்ேபார் கவனத்திற்� (To all those who are obstructing the work of CPWD) 
 

பார்க்�கள் வழியாக ைசக்கிள் பாைதகைள அைமப்பதற்காக �த்தம்ெசய்�ம் பண�கள் ேதைவயான இணக்கத்�டன் நைடெபற்� 

வ�கின்றன என்பைத இதன்�லம் ெத�வ�த்�க்ெகாள்கிேறாம்.  

ஒ� ைசக்கிள் பாைதைய அைமக்�ம் ேநாக்கத்திற்காக �தர்கைள அகற்�ம் பண� ெதாடரப்பட்ட�. ேம�ம், இதற்காக மரங்கள் 

ஏ�ம் ெவட்டப்படவ�ல்ைல. 

தற்ேபா� நடந்� ெகாண்��க்�ம் இப்பண�ையத் த�ப்ப� சட்டப்ப� �ற்றம் ஆ�ம். இந்த ேவைலையத் த�க்�ம் எவ�ம் தங்கள் 

ெசாந்த வ�ைள�க்��ய ெபா�ப்ப�ல் அவ்வா� ெசய்கிறார்கள், ேம�ம் சம்பந்தப்பட்ட நபர்கள�ன் வ ��ேயாக்கள்,  

�ைகப்படங்கைளக் ெகாண்� ேதைவயான நடவ�க்ைககள் ெதாடங்கப்படலாம். 

அன்�டன், டாக்டர் G. சீதாராமன் (MS), ேகாவ�ந்த், ேஹமந்த், ெஜயா, ெபான்�சாமி, ப�ரசாத், சிந்�ஜா, ேடாப�. 
ெலெவன�ர் � ஆேராவ�ல் 

 

 

அ றி வ� ப் � க ள் ( A n n o u n c e m e n t s )  
 

மல்� ம��யா ெசன்டர் அரங்கம் (எம்எம்சி, ட�ன் ஹால்) 
(MULTI MEDIA CENTRE AUDITORIUM (MMC, Town Hall) 
 

நிைன�ட்டல்: 07.10.2022, ெவள்ள�க்கிழைம, இர� 8:00 மண�க்�: "�ர்மாவதாரா" (“Kurmavatara” (The  Tortoise, an 

Incarnation) - இயக்கம்- கி�ஷ் காசரவள்ள�, கர்நாடகா, இந்தியா, 2011. 
 

14.10.2022, ெவள்ள�க்கிழைம, இர� 8:00 மண�க்�: "ப��த்ெலஸ்"/ஈ ெபௗ ெத �ஃப்ெள (Breathless/ À bout de souffle). 
இயக்கம்- ழான் �க் ேகாடா, ப�ரான்�, 1960. ந�ப்� – ழான்-ேபால் ேபல்ேமான்�, ழான் சிெபர்ஜ், ேடன�யல் �லான்ேஷ. 

ப�ரஞ்� ெமாழிப்படம் ஆங்கில �ைணவாசங்க�டன் – காலம் 1 மண�ேநரம் 30 நிமிடம். 
 

 

ஆனந்தமான தாய்ைம (BLISSFUL PREGNANCY) 
 

ஆேராவ�ல்லில் வார இ�தி �ட்�ட் -  2022 அக்ேடாபர் 7, 8, 9 

உள்�ணர்�டன் க�த்த�த்தல், ப�றப்�, தாய்ப்பால் மற்�ம் அதற்� அப்பால் 
 

ஆேராவ�ல்லில் உள்ள க�த்த�க்க வ��ம்�ம் தாய்மார்கள், கர்ப்ப�ண�த் தம்பதிகள் (அல்ல� தன�யாக உள்ளவர்கள், அல்ல� 

ஆேராவ�ல்வாசி அல்லாதவர்) ெகாயட் ஹ�லிங் ைமயத்தில் இ�ெதாடர்பாக கற்�க்ெகாள்�ம் �ட்�ட்�ல் கலந்�ெகாள்ள 

அைழக்கிேறாம்.    
 

ந�ங்கள் ெம�வாக, தைரையத் ெதாட, அைலகைள உணர மற்�ம் கர்ப்ப காலத்தில் உங்கள் உடலின் அற்�தமான 
ெசயல்�ைறையப் பற்றி அறிய அைழக்கின்ேறாம். இந்த �ட்�ட்�ன் ேபா�, �ழந்ைத ப�றப்பதற்கான வலிைம, ெமய்யறி�, அன்� 
ஆகியவற்ைற உள்ேநாக்கிப் பார்த்�, ஒ� �திய ஆன்மாைவ உலகிற்�க் ெகாண்�வ�ம் �ன�தப் பயணத்திற்�த் தயாராேவாம். 
மார்ன�ங் ஸ்டா�ன் ேப�கால உதவ�யாளர்கள் அறி��த்த�டன் நி�ணத்�வம் ெபற்ற வழிநடத்�பவர்களால் இந்நிகழ்ச்சி 
நடத்தப்ப�ம். 
 

இந்நிகழ்ச்சி நிரல் அடங்கிய சி�ப�ர�ரத்ைதப் ப�க்க வ��ம்ப�னால் தய�ெசய்� எங்க�க்� ெசய்தி அ�ப்ப�ம். 

உங்கள�டமி�ந்� ேகட்க ஆவ�டன் காத்தி�க்கிேறாம்! மின்னஞ்சல்: morningstar@auroville.org.in வாட்ஸ்ஆப்: +91 9892699804 
 

 

பாரத் நிவாஸின் அறிவ�ப்� (Announcement from Bharat Nivas) 
 

அன்ப�ற்��ய நண்பர்கேள, 

ஆேராவ�ல் ச�கத்தின் த�பாவள� வ�ழா 23.10.2022 அன்� பாரத் நிவாஸில் நைடெப�ம். இந்த நிகழ்ைவக் ெகாண்டா�ம் வைகய�ல், 

நிகழ்வ�ன்ேபா� நியாயமான வ�ைலய�ல் தங்கள் வ �ட்�ல் தயா�க்கப்பட்ட உண� சிற்�ண்�கைள ைவக்க வ��ம்�ேவா�க்� 

இ� ஒ� அைழப்�. 

தின்பண்டங்கள் ைசவ இந்திய உலர் சிற்�ண்�யாக இ�க்க ேவண்�ம் (இன�ப்�ச் �ைவ அல்ல� உப்�ச்�ைவ - இந்தியாவ�ன் 

எந்தப் ப�திய�லி�ந்�ம்) ஒ�வர் "வ�ரல்களால் உண்ணத்தக்க உணவாக" இ�க்கலாம். 

ஆர்வ�ள்ளவர்கள், உங்கள் ஸ்டாைல �ன்பதி� ெசய்ய bharatnivas@auroville.org.in என்ற மின்னஞ்சல் �கவ�க்� எ�த�ம். 

நன்றி. ஆேராசங்கமத்�டன் இைணந்� பாரத் நிவாஸ் ��.  
 

mailto:morningstar@auroville.org.in
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உலகளாவ�ய அைமதிய�ன் நடனங்கைளக் கண்டறிதல்  
(Discovering the Dances of Universal Peace) 

 

ேஜாய்-அன�த்யா ��, �ன�வர்சல் ப�ஸ் நடனங்கைளக் (the Dances of Universal Peace) 
கண்டறிய உங்கைள அைழக்கிற�. 18 ஆண்�களாகப் பய�ற்சி ெசய்�வ�ம் �த்த 

வழிகாட்�யான அர்ஜுன் காெலேரா அவர்கள் இப்பய�ற்சிைய நடத்�வார். �ன�வர்சல் ப�ஸ் 

நடனங்கள் பண்ண�ைச, இைச, இயக்கம் ஆகியவற்ைற ஒன்றிைணத்� ஒற்�ைம, 

அைமதி, ஒ�ங்கிைணப்ப�ன் வாழ்க்ைக அ�பவமாக மாற்�கிற�. அைவ இயக்கத்தில் 

ஆன்ம�க பய�ற்சியாகக் காணப்ப�கின்றன. 

அர்ஜுன் அவர்கள் தம� பய�ற்சிைய உலகம் ��வ�ம் பகிர்ந்�ெகாள்ள �ேளாபல் 
ஈக்ேகாவ�ல்ேலஜ் ெநட்ெவார்க்கின் ஆதரைவப் ெபற்�ள்ளார். அவர் ஆேராவ�ல்லில் இைத 

�தல் �ைறயாக நடத்�கிறார்! 

அக்ேடாபர் 21, ெவள்ள� மாைல 5:30 மண�க்� திெபத்திய ெபவ�லியன�ல் 2 மண�ேநர அறி�கப் பய�ற்சிப்பட்டைறய�ல் 

(திெபத்தியன் ெபலிய�க்கான நன்ெகாைடய�ன் அ�ப்பைடய�ல்) சந்திப்ேபாம்.  

ப�ன்னர் ந�ங்கள் அக்ேடாபர் 22 சன�, அக்ேடாபர் 23 ஞாய�� ஆகிய நாட்கள�ல் அன�த்யாவ�ல் 1, 5 பய�ற்சிப்பட்டைறய�ல் 

எங்க�டன் ேசரலாம் (எங்கள் திட்டத்தின் வளர்ச்சிக்� நன்ெகாைடத்ெதாைக ேதைவ). 

��ப� (DUP) பற்றி ேம�ம் அறிய, danceofuniversalpeace.org -ஐப் பார்ைவய�ட�ம். தய�ெசய்� �ன்பதி� ெசய்ய�ம்: 
joianitya@gmail.com 
 

 

பாரத் நிவாஸ் கலாச்சாரக் �� வழங்�ம் கர்நாடக இைச வாய்ப்பாட்� வ�ப்� 
(Bharat Nivas Cultural team presents Carnatic Classical Vocal Music Class) 

 

1990ஆம் ஆண்� �தல் அகில இந்திய வாெனாலிய�ன் ”ஏ” கிேர� கர்நாடக இைசப் பாடக�ம், 1989-ஆம் ஆண்� அகில இந்திய 

வாெனாலிய�ன் ேதசிய இைசப் ேபாட்�ய�ல் வ��� ெபற்றவ�மான தி�மதி. ேஷாபா ரேமஷ் அவர்கள் ெப�யவர்க�க்கான 

கர்நாட இைச வாய்ப்பாட்� வ�ப்ைப வழங்க இ�க்கிறார் என்பைத பாரத் நிவாஸ் கலாச்சாரக் �� மகிழ்ச்சி�டன் 

அறிவ�க்கினற�. இவைரப் பற்றிய வ�வரங்கைள இந்த இைணயதளத்தில் பார்க்கலாம்: www.shobharameshcarnatic.org 
 

03.10.2022 திங்கள் �தல் இவ்வ�ப்ைப அவர் ெதாடங்�கிறார்: 

திங்கள் & வ�யாழன்: ேநரம்: மாைல 5 �தல் 6 வைர. இடம்: இைச அைற, � அரவ�ந்தர் அரங்கம், ஃேபாயர் ேபஸ்ெமன்ட். 
 

கர்நாடக இைச வாய்ப்பாட்ைடக் கற்க வ��ம்�ம் அைனவைர�ம் வரேவற்கிேறாம், உங்கள் ேவண்�ேகாைள பாரத் நிவாஸ் - 

bharatnivas@auroville.org.in என்ற மின்னஞ்சல் �கவ�க்� அ�ப்ப�ம். 

அன்�டன், ேதவஸ்மிதா, பாரத் நிவாஸ் கலாச்சாரக் �� சார்பாக. 
 

 

இந்த வாரம் ஐப�ேக கண�த ெசயல்பா�கள் (IPK mathematics activities this week) 
 

ஐப�ேக (IPK)-இல் நடக்�ம் ப�ன்வ�ம் கண�த ெசயல்பா�கைள தய�ெசய்� �றித்� ைவத்�க் ெகாள்ள�ம். 

ஈேராப்ப�யன் அ�ஸில் 2022 ெசப்டம்பர் 29 �தல் அக்ேடாபர் 29 வைர. 
 

1. 8-16 வய� வைரய�லான �ழந்ைதக�க்கான கண�தம் பற்றிய ��தலில் ஒ�வ�க்� ஒ�வர் உதவ� அள�த்தல் 

(நன்ெகாைடத்ெதாைக எதிர்பார்க்கப்ப�கிற�). 

பல்ேவ� அம்சங்கள�ன் �லம் கண�தத்தின் ெமாழிையக் கண்டறிதல்/ம�ண்�ம் கண்டறிதல் ஆகியைவ ேநாக்கம் ஆ�ம். ஒ�வ�ன் 

ேதைவக்ேகற்ப வ�வைமக்கக்��ய கண�தத்ைதக் கற்�ம் ஒ� பாய்ம ஓட்ட வழிையக் �ழந்ைதகள் ெகாண்��க்க ேவண்�ம் 

என்� நாங்கள் வ��ம்�கிேறாம். 

இந்தச் ெசயல்வாட்�ல் ேசர, https://forms.gle/CiZ26YUh7DJvQx189 என்ற இைணப்ைபக் கிள�க் ெசய்ய�ம் 
 

2. பய�ள்ள கைதெசால்ல�க்�ப் ப�ன்னால் உள்ள கண�தம்: கைதெசால்ல�க்�ப் ப�ன்னால் உள்ள கண�தத்ைதக் கண்டறிந்� 

ஆராய்வதற்காக கைதெசால்�ேவார் அைனவைர�ம் அைழக்கிேறாம்! ந�ங்கள் எ�த்தாளராகேவா, இயக்�நராகேவா, ந�கராகேவா 

அல்ல� கைதையப் பகிரேவா அல்ல� கைதகைளக் ேகட்கேவா வ��ம்�பவராக இ�ந்தால் வா�ங்கள். ந�ங்கள் ஆர்வ�ள்ள 

ஆன்மாவாக இ�ந்தால், உங்கைள�ம் வரேவற்கிேறாம்! 
 

நாங்கள் திட்டமிடல் இன்றிச் ெசய்ய வ��ம்�கிேறாம். இந்த அமர்�கள�ன் பாடெநறி ெபா�வாக பங்ேகற்பாளர்களால் 

த�ர்மான�க்கப்ப�கிற�. (அ�மதி இலவசம், நன்ெகாைடகள் வரேவற்கப்ப�கின்றன). 

இந்த நிகழ்� 18+ வய�, தய�ெசய்� ஸ்ெனகல் அவர்க�க்�த் ெத�வ�க்க�ம். 

ேததிகள்: 2022 அக்ேடாபர் 8 மற்�ம் 24, சன�க்கிழைம.  ேநரம்: ப�ற்பகல் 2:00 - 4:00 மண� 
 

3. 3-7 வய�க்�ட்பட்ட �ழந்ைதக�க்கான கண�த ஆய்� அமர்� (நன்ெகாைடத்ெதாைக எதிர்பார்க்கப்ப�கிற�). 

இந்தச் ெசயல்பாட்�க்கான உங்கள் அ�ைமயான பதி�க்� மிக்க நன்றி. உங்கள�ல் பலர் இைத ஒ� வழக்கமான ெசயலாக 

மாற்�வதில் ஆர்வம் காட்��ள்ளனர். எனேவ, அ�த்த நான்� வாரங்க�க்� வ��வான திட்டத்ைத உ�வாக்கி�ள்ேளாம். இந்தச் 

ெசயல்பாட்�ல் ேசர, இந்த இந்த கிள�க் ெசய்ய�ம்: https://forms.gle/ejSq5HBm3gPUu6ea9 
 

http://www.shobharameshcarnatic.org/
https://forms.gle/CiZ26YUh7DJvQx189
https://forms.gle/ejSq5HBm3gPUu6ea9
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4. கண�தம் பற்றிய �ய-தைலைம அமர்�கள். இந்த மாதம் நாங்கள் 11-17 வய�க்�ட்பட்ட �ழந்ைதக�க்கான �ய-தைலைம 

அமர்�கைளத் ெதாடங்�கிேறாம். இந்தச் ெசயல்பாட்�ன் கீழ், இந்த இளம் மன�க�க்�க் கண�தத்ைத நன்றாகப் ��ந்�ெகாள்ள 

உத�ம் கற்றல் நடவ�க்ைககைள நாங்கள் உ�வாக்�ேவாம். நாங்கள் வ�ைளயாட்�க்கைள வ�வைமத்� வ�ைளயா�ேவாம், 

ேம�ம் ெசயல்திட்டங்கைள�ம் ேமற்ெகாள்ேவாம். இைவ �� அமர்�கள் ஆ�ம். �ழந்ைதகள் தாங்கள் கற்�க்ெகாள்ள 

வ��ம்�வைதத் தாங்கேள த�ர்மான�ப்பார்கள், ேம�ம் அவர்கள�ன் ஆய்�ப் ேபாக்ைக�ம் த�ர்மான�ப்பார்கள். 

எனேவ, ந�ங்கள் இ�வைர கற்�க்ெகாண்ட ஒ� �றிப்ப�ட்ட க�த்ைத (எ.கா. �க்ேகாணவ�யல் அல்ல� வ�வ�யல் �த்திரங்கள் 

ேபான்றைவ) ��ந்� ெகாள்ளாத ��வாக இ�ந்தால், எங்க�டன் இைண�ங்கள். 

நாங்கள் எவ்வா� அமர்�கைள ேமற்ெகாள்கிேறாம் என்பைதப் ��ந்� ெகாள்ள, அக்ேடாபர் 7 ெவள்ள�க்கிழைம ப�ற்பகல் 2:00 

மண� �தல் எங்க�டன் ேசர�ம். "நம்ப�க்ைகய�ன் ப�ணாமத்ைத" (Evolution of Trust) ஆராய்ேவாம். 

ேமேல உள்ள ெசயல்பா�கள�ல் ேசர அல்ல� வ�சா�க்க, மின்னஞ்சல் (ipk@auroville.org.in) அல்ல� ெதாைலேபசி (ஸ்ெநகல் - 

9529673687) �லம் ெதாடர்� ெகாள்ள�ம். 

*நம� கற்றல் அ���ைறைய ��ந்� ெகாள்ள; ஆேராவ�ல் வாெனாலி�டன் எங்கள� சம�பத்திய ேபாட்காஸ்ைடக் 

(வைலெயாள�) ேகட்க இந்த இைணப்ைபக் கிள�க் ெசய்ய�ம் https://www.aurovilleradio.org/interview-with-snehal-d-roy/ * 
 

 

ஆர்ஏ பண�க்�� உ�ப்ப�னர்கள் அல்ல� அவற்�டன் ேசர்ந்தவர்கள் வழக்கமான பராம�ப்�த்ெதாைகய�ல் இ�ந்� 

'ப��ட்ஜிங் பராம�ப்�த்ெதாைகக்�' மாற்றப்பட்�ள்ளனர் (RA working group members or associates switched from 
regular maintenance to 'bridging maintenance') 
 

அன்பார்ந்த ��ய��ப்பாளர்க�க்�, 

ஆேராவ�ல் ப�ண்ேடஷன் ெசயலாளர் அ�வலகக் கணக்� அதிகா�யான சத்தியநாராயணன் அவர்கள், ஆஏ பண�க்��க்கள�ன் 

10 உ�ப்ப�னர்கள் அல்ல� அவற்�டன் ேசர்ந்தவர்க�க்� அ�ப்ப�ய மின்னஞ்சைலக் கீேழ காண�ம்: பட்ெஜட் ஒ�ங்கிைணப்�க் 

��, ெசயற்��, ம நிதி மற்�ம் ெசாத்� ேமலாண்ைமக் ��. 
 

இைத நாங்கள் ஒப்�க்ெகாள்ளவ�ல்ைல. 

உண்ைம�ள்ள, ஆர்ஏ-எஃப்ஏஎம்சி (பாப� ப�., ேடன�, எேலா�, மிதா ஆர்., பழன�, இரஞ்சித் (தற்காலிகமாக ெவள��ர் ெசன்�ள்ளார்). 
 

மின்னஞ்சல் வ�மா�: 
அன்பார்ந்த நண்பர்கேள, 

ப�ன்வ�ம் நபர்கைள ப��ட்ஜிங் பராம�ப்�த்ெதாைகய�ல் (Bridging  Maintenance) ைவக்க ��� ெசய்யப்பட்�ள்ள�:- 

1.ஆேரா�கன். 2.அகிலா. 3.ராஜ். 4.ஆய�ஷா. 5.எமி. 6.ரஞ்சித். 7.சாலி. 8.வள்ள�. 9.உமா. 10.அன�தா. 

அன்�டன், சத்தியநாராயணன், கணக்� அதிகா�, ஆேராவ�ல் ப�ண்ேடஷன். 

------------------------------------------------------------------- 
 

ப��ட்ஜிங் பராம�ப்�த்ெதாைக (Bridging  Maintenance) பற்றி. 
ஒ� ப��ட்ஜிங் பராம�ப்�த்ெதாைக என்ப� தற்காலிகமாக ேவைலய�ல்லாமல் இ�க்�ம் ஆேராவ�ல்வாசிக�க்� ஆதரைவ 

வழங்�கிற�. அதன் நிபந்தைனகள் வ�மா�: 

1. ப��ட்ஜிங் பராம�ப்�த்ெதாைக ேகா�ம் ஒ� ஆேராவ�ல்வாசி ஏற்கனேவ ஆேராவ�ல்லில் �ைறந்தபட்சம் �ன்� ஆண்�கள் 

பண���ந்தி�க்க ேவண்�ம். 

2. ஒ� ப��ட்ஜிங் பராம�ப்�த்ெதாைக ஒ� ேநரத்தில் 3 மாதங்கள் வைர ஒ�க்கப்படலாம். 

3. ெபா�வாக, ப��ட்ஜிங் பராம�ப்�த்ெதாைக ஒ� வ�டத்தில் ஒ� �ைறக்� ேமல் வழங்கப்படா�. 

4. மாதாந்திர ப��ட்ஜிங் பராம�ப்�த்ெதாைக, ஆேராவ�ல்வாசிக�க்� வழங்கப்பட்ட கைடசி பராம�ப்�த்ெதாைகைய வ�ட 

அதிகமாக இ�க்கக்�டா�. 

5. ஆேராவ�ல்வாசி ஒ� �ன�ட்�ல் (நி�வனத்தில்) பண���ந்�, தானாக �ன்வந்� ெவள�ேயறினால், வ�திவ�லக்கான 

சந்தர்ப்பங்கள�ல் தவ�ர, அவர் ப��ட்ஜிங் பராம�ப்�த்ெதாைக ெபறத் த�தியற்றவர். 

6. ஒ� �ைணவர் அல்ல� உறவ�ன�க்� நிதி�தவ� அள�த்த ஆேராவ�ல்வாசி இறந்�வ�ட்டால், அதிகபட்சம் 3 மாதங்க�க்� 

ஒ� ப��ட்ஜிங் பராம�ப்�த்ெதாைக வழங்கப்ப�ம். 
 

� அன்ைனய�ன் கனவ�ல் அக்கைற�டன் பங்ேகற்பதில் ஒ�வ�க்ெகா�வர் ெதாடர்ந்� ஆதரவள�ப்ேபாம். 
 

 

ெபா� அறிவ�ப்�: சில தன�நபர்க�க்கான பராம�ப்�த்ெதாைககள் நி�த்தப்பட்ட� 
(Public Announcement: Individual Maintenances Discontinued) 

 

அன்பார்ந்த ச�கத்தவ�க்�, 

வழக்கமான சிட்� சர்வ �சஸ் பராம�ப்�த்ெதாைக ெபற்�வ�ம் (ெமய�ன்டனன்ஸ்) சில ஆேராவ�ல்வாசிகள், உ�ய ெசயல்�ைற 

இன்றி அல்ல� நியாயம் இல்லாமல், ப��ட்ஜிங் பராம�ப்�த்ெதாைகக்� (Bridging Maintenances) மாற்றப்பட்�ள்ளனர் என்�ம், 3 

மாதங்க�க்�ப் ப�ற� இ� நி�த்தப்ப�ம் என்�ம் நாங்கள் அறிகிேறாம். 
 

பாதிக்கப்பட்ட நபர்கள் ச�கத்திற்கான தங்கள் ேசைவைய நி�த்தவ�ல்ைல. அவர்கள் ஏன் ஒ� ப��ட்ஜிங் பராம�ப்�த்ெதாைகக்� 

மாற்றப்பட்டனர் என்பதற்கான காரணங்கள் எ��ம் ெத�வ�க்கப்படவ�ல்ைல. ப��ட்ஜிங் பராம�ப்�த்ெதாைக என்ப� ஒ� 

ஆேராவ�ல்வாசி ஒ� ேவைலய�ல் இ�ந்� நின்ற ப�ற�, இன்ெனா� ேவைலையத் ேத�ம் இைடப்பட்ட காலத்திற்� வழங்கப்ப�ம் 

https://www.aurovilleradio.org/interview-with-snehal-d-roy/
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தற்காலிக ஆதரவா�ம். பாதிக்கப்பட்ட ஆேராவ�ல்வாசிக�க்� ஆேராவ�ல் ப�ண்ேடஷன் கணக்� அதிகா� அல்ல� ப�ற 

ப�சிசி/ப�சிஎஸ் �லம் மாற்றம் �றித்� ெத�வ�க்கப்பட்ட�, ேம�ம் அ�பற்றி எங்க�க்�த் ெத�வ�க்கப்படவ�ல்ைல.  
 

இந்தப் பராம�ப்�த்ெதாைக மாற்றங்கைளத் த�ர்மான�ப்பதில், அறி��த்தல் ெசய்வதில் அல்ல� ெசயல்ப�த்�வதில் ஆர்ஏ 

ப�சிசிக்� எந்தப் பங்�ம் இல்ைல. ேம�ம் ஆர்ஏ ெசயற்��, ஆர்ஏ எஃப்ஏஎம்சி, மற்�ம் ஆர்ஏ பண�க்��க்கள�ன் உ�ப்ப�னர்கள் 

மற்�ம் அவற்�க்� உதவ� ெசய்�ம் ப�ற நபர்க�க்�ம் ப��ட்ஜிங் பராம�ப்�த்ெதாைகக்� மாற்றப்பட்டவர்கள�ல் அடங்�வர். 

(எங்க�க்�த் ெத�ந்தவைர ெமாத்தம் 17 ேபர்). 
 

இந்த மாற்றங்கைள நாங்கள் சட்ட�ர்வமானதாக ஏற்கவ�ல்ைல. உங்க�க்� ஆதரவள�க்க எங்களால் ��ந்த அைனத்ைத�ம் 

ெசய்ேவாம் என்பைத பாதிக்கப்பட்ட அைனவ�க்�ம் ெத�வ�க்க வ��ம்�கிேறாம். ந�ங்கள் பாதிக்கப்ப�ம் பட்சத்தில் ஆர்ஏ ப�சிசிக்� 

bccoffice@auroville.services என்ற மின்னஞ்ச�க்� எ�த�ம். 
 

எங்கள�ன் அைனத்� அக்கைற�ட�ம் ஆதர�ட�ம், உங்கள் ப�சிசி உ�ப்ப�னர்கள் (ஆேரா�கன், ேடன�, என்�கா, ஹன்ஸ், மஹி, 
இரத்தினம், சஷா, �ர்யமய�, ெவ�னா)  
 

 

சாவ�ய�ன் அறிவ�ப்� (SAVI Announcement) 
 

ேதைவயான அைனத்� தகவல்கைள�ம் ெகாண்ட �த்தம் �திய தர�த்தளத்�டன் தன்னார்வலர்கைள பதி� 

ெசய்வதற்கான �திய மற்�ம் ேமம்ப�த்தப்பட்ட ெசயல்�ைறைய நாங்கள் இப்ேபா� ெபற்�ள்ேளாம். 

சில மாற்றங்கள் ெசய்யப்பட்� உள்ளன: அக்ேடாபர் 1 �தல் அைனத்� தன்னார்வலர்க�ம், ெவள�நாட்டவர் மற்�ம் இந்தியர்கள், 

வாரத்திற்� �ைறந்தபட்சம் 25 மண�ேநரம் பண�ெசய்ய ேவண்�ம். ேம�ம் தன்னார்வப் பண�க்கான அதிகபட்ச ெதாடர்ச்சியான 

காலம் 12 மாதங்க�க்� வைரய�க்கப்பட்�ள்ள�. அதன் ப�ற� ஒவ்ெவா� தன்னார்வல�ம் மதிப்பாய்� ெசய்யப்ப�வர். 

எப்ேபா�ம் ேபால தன்னார்வலர்கள் பதி� ெசய்யப்பட்ட ஆேராவ�ல் வ��ந்தினர் இல்லத்தில்/��ய��ப்ப�ல் தங்க ேவண்�ம். 

இப்ேபா� நாங்கள் �திய ேலமிேனட் ெசய்யப்பட்ட தன்னார்வலர் பாைஸ வழங்�கிேறாம், அதில் தன்னார்வல�ன் �ைகப்படம் 

உள்ள�, இ� சில தள்�ப�கைள�ம், ேம�ம் மாத்�மந்திர் ேதாட்டங்கள், உள்அைறக்� ெசல்வதற்கான அ�கைல�ம் 

வழங்�கிற�!! 
 

உங்கள�ன் �திய பாைஸ (திங்கள்-ெவள்ள�, காைல 9:00 -12:30) ெபற, உங்கள் தன்னார்வலர் ஆேராகார்�டன் ட�ன்ஹாலில் உள்ள 

எங்கள் அ�வலகத்திற்� வா�ங்கள். 
 

நி�வனம்/ெசயல்பா�    தள்�ப�   நி�வனம்/ெசயல்பா�   தள்�ப� 

காஃப� ப�ேரக்       15%    ேநச்சர்ல்ெமன்ட்      25% 

மார்க்ஸ் கஃேப       10%    ைரட் பாத் கஃேப     15% 

அன�தாஸ் கிச்சன்      10%    ேநாவானா/ஐக்யாமி     20% 

ேடன்ட்ேடா       10%    ச�ரா �ஷி      10% 

 

….. ேம�ம் இன்�ம் சில வ�ைரவ�ல் வ�கிற�. 

www.auroville-learning.net மின்னஞ்சல்: study@auroville.org.in ெதாைலேபசி: 0413 2622121 
 

 

�ைழ�ச் ேசைவய�ன் அறிவ�ப்�, ES#150, ேததி: 06-10-2022 
 

நம� ச�கத்தில் ேசர ப�ன்வ�ம் நபர்கள் �ைழ� வா�யத்தால் ப�ந்�ைரக்கப்பட்�ள்ளனர். சாத்தியமான �திதாய்ச்ேசர்ந்தவர்கள், 

ஆேராவ�ல்லின் �ட்டாள�கள், நண்பர்கள் பற்றிய உங்கள் க�த்�க்கைள 2 வாரத்திற்�ள் பகிர்ந்� ெகாள்ள�ம். சாத்தியமான 

ஆேராவ�ல்வாசிகள், தி�ம்ப�வ�ம் ஆேராவ�ல்வாசிகள், இைளஞர்கள், ஒ� ஆேராவ�ல்வாசிய�ன் �ைணவர்/பார்ட்னர் ஆகிேயார் 

பற்றிய க�த்�க்கைள 4 வாரத்திற்�ள்�ம் entryservice@auroville.org.in என்ற மின்னஞ்ச�க்� எ�த�ம். நன்றி. 
 

�திதாய்ச்ேசர்ந்ேதாராக அறிவ�க்கப்ப�கிற�: 

ஃப�ராங்க்லின் மார்க் (இந்தியா) – ெசெலப�ேரஷன�ல் தங்கி�ள்ளார், ஆேராஆர்ச்சர்�ல் பண���கிறார். 

ம�னாட்சி லால் (கனடா) – பழ�திர்ச்ேசாைல பண்ைணய�ல் தங்கி�ள்ளார், �ன�ட்� �ரான்ஸ்ேபார்ட் சர்வ �ஸில் பண���கிறார். 

�ய� ரடாகிர் (கனடா) – கிேரஸில் தங்கி�ள்ளார், லாங்ேவஜ் ேலப் & மாத்�மந்தி�ல் பண���கிறார். 

அ�ல் ேலசிெனர் (இத்தாலி) – ஆேராமாடலில் தங்கி�ள்ளார், ப���சிய�ல் பண���கிறார். 

ஜிேயார்டாேனா ஜன்ேனாட்� (இத்தாலி) – ஆேராமாடலில் தங்கி�ள்ளார், ெசன்டர் ஆஃப் ப�ல்�ங் பேயாலஜிய�ல் பண���கிறார். 
 

�திதாய்ச்ேசர்ந்ேதா�ன் �ழந்ைதகள்: சாஷா �� (கனடா) – 02.08.2006-இல் ப�றந்தார் (இவர் ம�னாட்சிய�ன் மகன் ஆவார்) 
 

ஆேராவ�ல்வாசியாக அறிவ�க்கப்ப�கிற�: 

வத்சலா சர்மா (இந்தியா) – சிட்டா�ன�ல் தங்கி�ள்ளார், இந்திய ஆய்� ைமயம் & லாங்ேவஜ் ேலப்ப�ல் பண���கிறார்.  
ஆேராவ�ல்லிற்� தி�ம்ப�வந்�ள்ள ஆேராவ�ல்வாசியாக அறிவ�க்கப்ப�கிற�: 
ர�நாத் ேகாலி (ெநதர்லாந்�) – ெசர்����ல் தங்கி�ள்ளார், ஆேராவ�ல் கன்சல்�ங் & ஃப்ேளா�ஸில் பண���கிறார்.  

ேயார்கன் கிஸ்ேமன் (ெஜர்மன�) – கி�ேயட்�வ�ட்�ய�ல் தங்கி�ள்ளார், மாத்�மந்தி�ல் பண���கிறார்.  
 

தாமாகேவ ஆேராவ�ல்ைல வ�ட்�ச் ெசன்றவர்கள்: அன் ம�ன�யர் (ப�ரான்�).                   - தங்கள் �ைழ�ச்ேசைவ 


