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ெசய்�க�ம் ��ப்�க�ம் 
23.03.2023, ஆேரா�ல்வா�க�க்கான த�ழ் வார ஏ�, ஆேராட்ர��ன், எண்: 996 

 
� அர�ந்தர ்- மனித  சக்கரம் (Human cycle) 

2. தனி மனித ச�தாயக் கால�ம் ப�த்த��ம் 
 
ஆனால் ேமல்வரி எ�த்�க்காட�்��ந்� இத்தைகய கட்���ய �றழ்�கைள, ஒ� கண்�ப்பான ெபா�ளாதார மற்�ம் 
க�ைமயான �ஞ்ஞான மற்�ம் ைமய வ�ைமக் ேகாடப்ாட்�ச ் (unitarian) ச�தாயதத்ால் ச�த்�க்ெகாள்ள இயலா�. அ� ஒ� 
மாறாத ச�தாய ஒ�க்கம் மற்�ம் பழக்கவழக்கம் மற்�ம் ஒ� ச�தாய சமதரம்க் ெகாள்ைக ெகாண்ட அைமப்��ைறயாக�ம் 
வள�ம். காரிய சாத்�ய வைக�ேலா அல்ல� அ��ப்�ரவ்மாகக் �ட, இைத எ�ரத்்� ஒ� ேகள்� ேகட்க ��யா�. ஏெனன்றால் 
அப்ப�ச ் ெசய்வ� �ைர�ல் அத்தைகய அைமப்��ைறையச ் �தற�த்� ��ம். அல்ல� மைறவாக அ�யரிப்ைப ஏற்ப�த�் 
அ�த்��டக்��ம். இதனால் நாம் கலப்பற்ற ெபா�ளாதாரத் �றைம மற்�ம் கடைமைய -�ணகரம்த்ைத (guna karma) 
அ�ப்பைடயாகக் ெகாண்ட ஒ� ��ய �ணவைகைய அைட�ேறாம். ேம�ம் இ� தனிமனித உரிைமையத் தைடெசய்வதால், 
ப�தத்��சாரந்்த சம்�ரதாயங்களாலான இ��ப்ேபான �ைரவாக �ைதப�வமா�ம் ஓர ் அைமப்ைபப் ெபறேவண்� இ�க்�ம். 
ேம�ம் இத்தைகய ேதக்க நிைல அைமப்� இ���ல் அேநகமாக, ஒ� ��ரத் தத்�வர�ீயான அராஜகத்�ன் ெகாள்ைககளால் 
(philosophic anarchism) வ�நடதத்ப்ப�ம் ஒ� ��ய தனிமனித உரிைமக்காலத்�ன் �ரட�்யால் உைடத்� எ�யப்ப�ம். 

 
அதற்� மாறாக, இந்த வளரச்�் அ� அச�்�த்�ம் உசச்கடட்த்ைத அைட��ன், அைதக் �ைலத்��ம் அல்ல� அதன் 

க�ைமையக் �ைறத�்�ம் சக்�கள் ெசயற்ப��ன்றன. �தற்கண் ப�த்த�வாலான �ல �ஞ்ஞானம் தன்ைனேய கடந்� 
ெசன்��ட்ட�. எனேவ அ� �ைர�ல் ெப��வ�ம் உள�யல் மற்�ம் ைசத�்ய அ��ெவள்ளதத்ால் அ�த்� ெசல்லப்ப�ம்; அந்தத ்
தாக்கம் மனிதைனப் பற்�ய �ற்��ம் ��ய ஒ� கண்ேணாட்டத�்ைன வற்��தத்த ்தவறா�. ேம�ம் மனித இனத�்ன்�ன், ஒ� 
��ய வ�ங்காலம் பற்�ய காட�்ைய (vista)த் �றவாமல் இரா�. அேதேநரத�்ல் ப�தத்��க்காலம், ெதள்ளத்ெதளிய ஒ� ���க்� 
வந்� ெகாண்��க்�ற�; ��ய க�த்�கள் உலெகங்�ம் பர� வ��ன்றன. ேம�ம் அைவ ஒ� ��ப்�டதத்க்க �ைர�டன் 
ஒப்�க்ெகாள்ளப்பட்� வ��ன்றன; எதத்ைகய ��ராத ெபா�ளாதாரப் ப�தத்��ன் �ணவைத ஒ�ங்ைக�ம் (typal order) 
�ைலக்�ம் க�த்�க்கள் அைவ. காடட்ாக ெஜரம்ானிய தத்�வ ஞானி நீட்��ன் ஆற்றல்�க்க க�த்�க்களான “வாழ ��ப்பாற்றல்" 
(will to live), ெபரக்்ஸனின் ேநரஞ்ானம் ப�தத்��ம் �ண்ண���ம் ேமலான� எ�ம் க�த்�, அல்ல� அண்ைமக்காலத்�ன் 
ெஜரம்ானியத் தத்�வப் ேபாக்காக உள்ள ஒ� ப�தத்�� கடந்த அ��த் �றைன�ம் (supra rational faculty) மற்�ம் ப�தத்�� கடந்த 
உண்ைமகளின் இ�ப்ைப�ம் ஒப்�தல் �த�யன. ஏற்ெகனேவ ேவெறா� மனநிைல, நிைலெகாள்ள ஆரம்�த்��டட்�. 
நைட�ைறக் களத�்ல் ெசயலாற்றக்��ய க�த்�க்கள் வரத்ெதாடங்��ட்டன. இைவ தனி மனித உரிைமக் காலத்ைதத ்
ெதாடரந்்� ஒ� ��ய �ணவைகக் காலம் வரா� என்�ம், ஒ� அக�ணர�்க் காலேம வ�ம் என்�ம் உ�� ெசய்யக் ��யைவயாக 
உள்ளன. அக�ணர�்க் காலம் மகதத்ான�ம் அ��க்�யமான�மா�ம். இ� மனிதைன ஒ� ��ய ��க்ேகா�க்� இட்�செ்சல்லக் 
��யதாக இ�க்�ம். நாம் ஏற்ெகனேவ மனித சக்கரத்�ன் �ழற்��ன் இந்தப் ��ய கால கடட்த்�ன் ைவகைற�ல் (�லரக்ாைலப் 
ேபா�ல்) இ�க்�ன்ேறாேமா என ஐ�றலாம். 

 
இரண்டாவதாக ேமைல நா�களின் உலைக ஆடெ்காண்ட ெவற்�, �ைழ நா�கைள உறக்கத�்��ந்� 

��த்ெதழசெ்சய்த�. ேம�ம் அவற்�ைடேய, ேமைல நா�களி��ந்� இறக்�ம�யான தனிமனித உரிைமக்�ம், �ைழநாட்�ன் 
ெசாந்த பைழய சம்�ரதாயக் ெகாள்ைகக்�ம் இைடேய ெப��வ�ம் ேபாராட்டத்ைத ஏற்ப�த�்ய�. பைழய சம்�ரதாயக் 
ெகாள்ைககள் ஆங்காங்ேக ஒ� �ல இடங்களில் �ைரவாக�ம் ஒ��ல இடங்களில் ெம�வாக�ம் �ைலயத் ெதாடங்�ன. ஆனால் 
ேமற்கத�்யத ் தனி�ரிைம���ந்� �ற்��ம் மாறான ஒன்� அதன் இடதை்தப் ��க்கக் ��ம். ஐேராப்பா, தாேன ��ய 
வ�வங்கைள�ம் �ன்ேனற்றத்�டன் ேமற்ெகாள்ள �யற்�ெசய்� ெகாண்��க்ைக�ல், ஆ�யா. ஐேராப்பா�ன் 
ப�தத்��க்காலதை்த அதன் அைனத்� உலகாயதத்�டன் மதச ்சாரப்ற்ற தனிமனித உரிைமைய அப்ப�ேய ேமற்ெகாள்�ம் எனச ்
�லர ் உண்ைம�ல் க���ன்றனர.் ஆனால் இ� ��தள��ட நிகழக்��யதாக இல்ைல. அதற்� மாறாகக் �ைழ நா�களின் 
தனிமனித உரிைமக்காலம், நீண்ட காலத்ெதாடரச்�் உைடயதாகேவா, அல்ல� அதன் தன்ைம�ல் �தன்ைமயான ப�தத்��ச ்
சார�்ைடயதாகேவா, மதசச்ாரப்ற்றதாகேவா இ�க்கா� என்பதற்கான அ���கள் ெதன்ப��ன்றன. அவ்வாறா�ன் �ைழநா�கள் 
தங்கள் ��ப்�ணரச்�்�ன் �ைளவாகத் தம் மனப்ேபாக்ைகேய �ன்பற்�, ஒ� ��ய ச�தாய மனப்பாங்ைக�ம் பண்பாட்ைட�ம் 
உ�வாக்�மானால், உலக நாகரிகத்�ன் ேபாக்�ல் அ� ஒ� �கப் ெபரிய �ைளைவ ஏற்ப�த்�வ� உ��. நாம் ஐேராப்பா�ல், 
அதன் உண்ைமயான ெசல்வாக்ைக, க�த்�க்களின் �தல் தாக்கத்�ன் ஆழ்ந்த �ைள�களால் அ�யலாம். அந்த �ைள� எ�வாக 
இ�ந்தா�ம் ச�தாயத்ைத இயந்�ர க��லான ஒ� ெபா�ளாதாரத்ைத ேநாக்� ம� ஒ�ங்� ெசய்வதாக இன்றள�ம் உள்ள பாங் 
�ற்� ஆதரவாக இரா�. ேமைல நா�களின் வாழ்��ம் மன��ம் இந்த ஆ�க்கம் இன்�ம் �ரந்்தபா�ல்ைல. �ழ்நா�களின் 
ெசல்வாக்� ெப�ம்பா�ம் அக�ணர�், மற்�ம் காரியசாத�்யமான ஆன்�கம் ஆ�ய �ைசகளிேலேய ெசல்�ம். அவரக்�ைடய 
மற்�ம் உ�ர ் மற்�ம் உடல் அவற்�ன் ��தத்ம் ெபறாத �டப்மற்ற இயல்� ��க்�ம் வ�வான வைரயைறக்�டப்டட் 
��க்ேகாள்க�க்� மாறான உயர�்�க்ேகாள்கைள அைடவதற்�த் �ல வாழ்�ற்� உயரவ்� �றப்பதாக இ�க்�ம். 

 
ஆனால் எல்லாவற்��ம் �க �க்�யமான� ஐேராப்பா�ன் தனிமனித உரிைமக் காலம், தன� தனிமனிதக் 

கண்���ப்�ல் அதன் வ�ங்காலக் க�த்�-சக்�களிைடேய (idea-forces) தைலைமயான சக்�வாய்ந்த இரண்ைட நிைல நாட�்ய�; 
எதத்ைகய தற்கா�க எ�ரச்ெ்சயலா�ம் இவற்ைற ��ைமயாக �லக்��ட ��யா�. இவற்�ள் �தலாவ�, தற்ெபா�� 
அைனவரா�ம் ஒப்�க்ெகாள்ளப்படட் ஜனநாயகக் க�த்தா�ம். அதாவ� ச�தாயத்�ன் உ�ப்�னரக்ளா�ய எல்லாத ்
தனிமனிதரக்�ம் தனிதத்��க்� ஏற்றவா�, ��வாழ்க்ைக வாழ்வதற்�ம் ��வளரச்�்யைடவதற்�ம் உரியவர ்ஆவர ்என்பதாம். 
ச�தாயத்�ல் ஒ��ல ��ப்�டட் வ�ப்�னர ்வளரச்�்ைய�ம் �� ச�தாயப்பலைன�ம் �கரத் தங்க�க்ேக உரிைம கற்�த்�, 
அேத ேநரத�்ல் ஒ� வ�ய வரண்ட ேசைவெசய்வ� ஒன்ைறேய கடைமயாகப் �ற�க்� ஒ�க்�ம் எந்த ஏற்பாட்ைட�ம் ஒ� 
��க்ேகாளாக ஏற்பெதன்ப� இனி ஒ�க்கா�ம் நடவா�. ச�தாயத்�ன் அைனத்�த் தனிமனிதரக்ளின் வளரச்�்�ம் நல�ேம 
ச�தாயத்�ன் வளரச்�்�ம் நல�ம் எனப்ெபா�ள்ப�ேமயன்� ஒன்�ரண்� வ�ப்பாரின் �ர�்றப்ைப�ம் ஆ�க்கதை்த�ம் 
உ��ெசய்�ம் ஒட்�ெமாதத்ச ் ெச�ப்� மட்�ம் அன்� என்ப� இப்ேபா� நிைல நி�தத்ப்பட்��டட்�. இக்க�த்� ��ைமயாக 
அைனத்� �ன்ேன�ம் நா�களா�ம் ஒப்�க்ெகாள்ளப்பட்��டட்�; ேம�ம் தற்ேபாைதய உல�ன் சமதரம்ப் ேபாக்�ற்�ம் இ�ேவ 
அ�ப்பைட. ஆனால், இத்�டன் தனிமனிதன் ெவ�ம் ச�தாயக்�ட்�ன், ெதா���ன் ஓர ் உ�ப்� மட்�ம் அல்லன், என்ற ஆழ்ந்த 
உண்ைமைய�ம்�டத் தனிமனித உரிைம கண்���த்�ள்ள�. அவ�ைடய இ�ப்�, வாழ்வதற்�ம் வளரவ்தற்�மான அவ�ைடய 
உரிைம�ம் ேகாரிக்ைக�ம், அவ�ைடய ச�தாயப் பணி மற்�ம் நைட�ைறப்ெபா�ப்� இவற்�ன் அ�ப்பைட�ல் மட்�ேம 
நி�வப்பட�ல்ைல.                     

(ெதாட�ம்….) 
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த க வ ல் ( I n f o r m a t i o n )  
 
�ஜிட்டல் மயமாக்�ேவாம் (Let's Get Digital) 
 

�ஜிட்டல் பணம் ெச�த்�ம் ெசயல்�ைற 
 

கடந்த பல ஆண்�களாக, பல்ேவ� எஃப்ஏஎம்சி ��க்கள், ெபா�ட்கள் தயா�க்�ம் நி�வனங்கள், ேசைவகள், வ��ந்தினர் 
இல்லங்கள் ஆகியவற்றின் அைனத்� நிர்வாகிகள் மற்�ம் ேமலாளர்கைள  பணப் ப�வர்த்தைனைய �ஜிட்டல் மயமாக்க�ம், 
வா�க்ைகயாளர்கள�டமி�ந்� ேநர�யான பணப் ப�வர்த்தைனைய �ைறக்க�ம் ேகா�க்ைக வ��த்� வந்தன. ஆேராவ�ல் 

ப�ண்ேடஷன் �லம் நடத்தப்பட்ட 'அைமப்��ைறகள் மற்�ம் ெசயல்�ைறகள் தண�க்ைகய�ல்' ('Systems & Processes Audit'), 
ஆேராவ�ல்�க்� ெவள�ேய வர்த்தகம் ெசய்�ம் நி�வனங்கள�ன் �ைறகள�ல் ஏராளமான பணப் ப�வர்த்தைனகள் ெதாடர்ந்� 
ஆத�க்கப்ப�வ� கண்டறியப்பட்ட�. ேம�ம், பல்ேவ� நி�வனங்கள�ல் பல பணப் ப�வர்த்தைனகள் �ைறயான கணக்�ப்பதி� 
ெசயல்�ைறகைளப் ப�ன்பற்றவ�ல்ைல மற்�ம்/அல்ல� நிர்வாகிகள் அல்ல� கணக்காளர்களால் ெபா�ப்பான காரணத்ைதக் 
காட்ட இயலவ�ல்ைல. �ஜிட்டல், ெராக்கமில்லாப் ப�வர்த்தைனகள், நிதிப் பதி�கள�ன் �ல்லியம் மற்�ம் 
ெவள�ப்பைடத்தன்ைமைய உ�திப்ப�த்த�ம், நிதி �ைறேக�க்கான வாய்ப்�கைளக் �ைறக்க�ம், ேநரத்ைத�ம் உைழப்ைப�ம் 
மிச்சப்ப�த்த�ம், நி�வனங்கள் அல்ல�  ெசயல்பா�கள�ன்  ெசயல்பாட்ைட மிக�ம் பா�காப்பானதாக்க�ம் உத�கின்றன. 
 

�ன்னதாக, ஆேராவ�ல்லின் அைனத்� நி�வனங்க�ம் �ஜிட்டல் ப�வர்த்தைன �ைறகைள உடன�யாக ஏற்�க்ெகாள்வதற்� 
வைரய�க்கப்பட்ட வழி�ைறகள் இ�ந்தன. இன்� �ஜிட்டல் மயமாக்க�க்கான ெதாழில்�ட்பம் மற்�ம் ஏற்�ெகாள்ளல் 
ஆகியைவ இந்திய அரசால் உடன�யாக ஆத�க்கப்ப�கிற�. காய்கறி வ�ற்பைனயாளர்கள், ேதந�ர்க் கைட உ�ைமயாளர்கள் 
ேபான்றவர்கள் �ட  ��ள்ேப (Google Pay) மற்�ம் பல கிைடக்கக்��ய �ைறகைளப் பயன்ப�த்தி பணம் ெபறத் தயாராக 
உள்ளனர். ஆேராவ�ல் ப�ண்ேடஷன் ஆேராவ�ல்லி�ம் �ஜிட்டல் இந்தியா �ன்�யற்சிகைளப் ப�ன்பற்ற ஆர்வமாக உள்ள�. 
பல நி�வனங்கள் ஏற்கனேவ �ஜிட்டல் பணம் ெச�த்�ம் ெசயல்�ைறையக் ெகாண்��க்கலாம். என��ம், ஆேராவ�ல்லில் 
உள்ள அைனத்� நி�வனங்கைள�ம் ��ய வ�ைரவ�ல் �ஜிட்டல் மயமாக்�ம் இந்த வழிகாட்டைல எப்ஏஎம்சி எ�த்�ள்ள�.  
 

ெராக்கத்திலி�ந்� �ஜிட்டல் ப�வர்த்தைனக்� வ�ைரவாக�ம் திறம்பட�ம் மா�வதற்� வசதியாக, இ�வைர �ஜிட்டல் பணம் 
ெச�த்�ம் ெசயல்�ைறைய ேமற்ெகாள்ளாத அைனத்� நிர்வாகிகள் மற்�ம் ேமலாளர்கள், தளம்ேப-இல் (TalamPay) (பாய�ன்ட் 
ஆஃப் ேசல் UPI QR �றிய��கள் உட்பட) உடன் பதி� ெசய்ய�ம், இைதத் தளம் உ�வாக்கி அறி�கப்ப�த்தி உள்ள�. இப்ப�வத்ைத 
�ர்த்தி ெசய்வதற்கான தகவல்கைளப் ெபற, பதி� ெசய்வதற்� அவர்கைள வ�ைரவ�ல் ெதாடர்� ெகாள்ள�ம். 

� அன்ைனய�ன் ேசைவய�ல், 1+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0 =1 (ஒன்�க்� சமம்), எஃப்ஏஎம்சி 
 

 

2023 நிதி�தவ�த் திட்டங்க�க்கான எஸ்�இசட் அைழப்�  
(Call for Grant Proposals, SDZ Funding in 2023) 

 

ஸ்�ச்சிங் � ஸாய�ன் (எஸ்�இசட்) நிதி�தவ� ெப�வதற்கான திட்டங்கைள திட்ட ஒ�ங்கிைணப்�க்�� (ப�சிஜி) வ�ைரவ�ல் 

சந்தித்� ப�சீலைன ெசய்ய உள்ள�. உங்கள் திட்டங்கள் வந்� ேசரேவண்�ய கைடசி ேததி:  17.04.2023,  திங்கள்.  ��ந்தால் 
தய�ெசய்� �ன்னதாகேவ சமர்ப்ப�க்க�ம். உங்கள் திட்டத்தின் வைர� பதிப்ைப உ�ய ேததிக்� �ன்னர் க�த்�ைரக்� அ�ப்ப 
உங்கைள வரேவற்கிேறாம். (ந�ங்கள் ஒ� திட்டத்ைத சமர்ப்ப�க்கத் திட்டமிட்டால், தய�ெசய்� இந்த �� அறிவ�ப்ைப�ம் 
கவனமாகப் ப�க்க�ம்!). இந்த திட்டம் ெதாடர்பான அைனத்� ஆவணங்க�ம் இைணப்ப��ள்ள ப�ந்�ைரக்கப்பட்ட �ைறய�ல் 

சமர்ப்ப�க்கப்பட ேவண்�ம், pcg@auroville.org.in-க்� மின்னஞ்சல் ெசய்ய ேவண்�ம்.  
 

இந்தக் கைடசி ேததிக்�ள் உங்கள� திட்டங்கைள சமர்ப்ப�க்க இயலவ�ல்ைல என�ல், இந்த ஆண்�ன் ப�ற்ப�திய�ல் 
ஆேராவ�ல்லின் திட்டங்கைளப் ெப�வதற்� ஸ்�ச்சிங் � ஸாயர் மற்ெறா� அைழப்ைப வ��க்�ம் என்பைத நிைனவ�ல் 
ெகாள்ள�ம். 
 

திட்டங்கள் எஸ்�இசட் (SDZ) நிதி அள�ேகால்க�க்� உட்பட்டதா என்பைத திட்ட ஒ�ங்கிைணப்�க் �� ச�பார்த்�, இ�தித் 
ேதர்� மற்�ம் நிதி ஒ�க்கீட்�ற்காக எஸ்�இசட் (SDZ) வா�யத்திற்� அ�ப்�ம். 
 

கீழ்க்கண்ட ெசயல் திட்டங்க�க்கான வ�ண்ணப்பங்கைள ஸ்�ச்சிங் � ஸாயர் வரேவற்கின்ற�:  
• ச�கவ�யல், ெபா�ளாதாரம், உளவ�யல் மற்�ம் அகவளர்ச்சி ஆகிய �ைறகள�ல் ெசய்யப்ப�ம் ஆராய்ச்சிப் ப�ப்�கள்;  
• ஆேராவ�ல்லிற்� ெவள�ேய உலக உற�கள் �றித்�, �றிப்பாக ஆேராவ�ல்ைலச் �ற்றி�ள்ள கிராமங்கள் உடனான 

(உற�கள் �றித்� ஆராய்தல், அத்�டன் இந்த உற�கைள வ�ப்ப�த்த உத�ம் �ன்�யற்சிக�க்கான திட்டங்கள்; 
• தற்ேபா� ஆேராவ�ல்லில் உள்ள வாய்ப்�கைள ��வ�ம் பயன்ப�த்�ம் ேநாக்கத்�டன் ஆேராவ�ல்வாசிகள�ன் 

திறைமைய ேமம்ப�த்திக் ெகாள்வதற்காக எ�க்கப்ப�ம் �ன்�யற்சிகள்;  
• ஆேராவ�ல்லின் வ�ங்கால ந��த்த வளர்ச்சி மற்�ம் அத்தைகய ஒ� வ�ங்காலத்திற்� பங்கள�க்�ம் �ன்�யற்சிகள் 

�றித்� கண்டறி�ம் ஆய்�கள்;  
• ��ைமயான மற்�ம் �ைறசாரக் கல்வ� மற்�ம் பய�ற்சி, மகள�ர் ேமம்பா�, இைளஞர்களால் தயா�க்கப்ப�ம் (சி� – 

திட்டங்கள்) திட்டங்கள் ஆகியவற்�க்கான �ன்�யற்சிையத் ெதாடங்�வதற்கான பணம்.  
 

உள்கட்டைமப்�, கட்�டங்கள் அல்ல� ேபாக்�வரத்�க்� ெபா�வாக நிதி�தவ� கிைடயா� என்பைத நிைனவ�ல் ெகாள்ள�ம். 
திட்டத்தின் ெசயல்பாட்�ற்� �றிப்பாக ேதைவப்பட்டால், ேம�ம் அைவ ஏற்கனேவ ஆேராவ�ல்லில் கிைடக்கவ�ல்ைல என்றால் 
மட்�ேம உபகரணங்க�க்கான ேவண்�ேகாள்கள் ப�சீலிக்கப்ப�ம்,  
 

ஆேராவ�ல்வாசிகள�ன் பராம�ப்�த்ெதாைக ஆேராவ�ல்லில் இ�ந்ேதா அல்ல� ேவ� ஆதாரங்கள�ல் இ�ந்ேதா 
ெபறப்படேவண்�ம். இதற்� ஸ்�ச்சிங் � சாயர் நிதி�தவ� வழங்கா�.  
ஒ� திட்டத்திற்� நிதி�தவ� ெப�வதற்கான வ�ண்ணப்ப ப�வம் மற்�ம் பட்ெஜட் ேவண்�ேகா�க்கான ஸ்ப்ெரட்ஷ�ட் 

ஆகியவற்ைற pcg@auroville.org.in என்ற மின்னஞ்ச�க்� எ�திப் ெபறலாம். 
 

�றிப்�: திட்ட ஒ�ங்கிைணப்�க் ��வ�டமி�ந்� ந�ங்கள் ஒ� திட்டத்திற்கான நிதி�தவ�ைய ஏற்கனேவ ெபற்றி�ந்தால் அதன் 
�ன்ேனற்ற அறிக்ைகைய/தற்ேபாைதய நிைல �றித்த தகவைல தய�ெசய்� அ�ப்ப�ம் (திட்டம் ெசயல்பாட்�ல் இ�ந்தால்) 
அல்ல� திட்டம் நிைற�ெபற்� அைனத்� நிதி�ம் பயன்ப�த்தப்பட்� இ�ந்தால் அதன் இ�தி அறிக்ைகைய எங்க�க்� 
அ�ப்ப�ய ப�றேக, �திய திட்டத்திற்கான வ�ண்ணப்பத்ைத அள�க்கேவண்�ம். 
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ஆேராவ�ல் அல்ல� ஆேராவ�ல் கிராமப் பள்ள�க�டன் ெதாடர்�ைடய ஒ� திட்டத்ைத ந�ங்கள் சமர்ப்ப�க்கிற�ர்கள் என்றால் 
அல்ல� ஏேத�ம் தன�ப்பட்ட வ�ப்�கள�ன் மாணவர்க�க்கான திட்டமாக இ�ந்தால், திட்ட ஒ�ங்கிைணப்�க் �� (ப�சிஜி) 
மதிப்பாய்�க்� �ன்னர் உங்கள் திட்டத்ைத சம்பந்தப்பட்ட அைனத்� பள்ள� வா�யங்க�ம் மதிப்பாய்� ெசய்யேவண்�ம். 
(தய�ெசய்� உங்கள் திட்டத்ைத பள்ள� வா�யங்க�க்� சமர்ப்ப�க்�ம் �ன் தன�ப்பட்ட பள்ள�கைள�ம் ெதாடர்� ெகாள்�ங்கள்). 
எனேவ, ெதாடர்�ைடய அைனத்� அைமப்�க�ம் (அதாவ� பள்ள�கள், ஆசி�யர்கள், பள்ள� வா�யங்கள் ேபான்றைவ) உங்கள் 
திட்டத்ைதப் பற்றி அறிந்தி�ப்ப�ம், அைத ஆத�ப்ப�ம் �க்கியம். இந்த வழிய�ல், திட்ட ஒ�ங்கிைணப்�க்�� நிதி�தவ�க்� 
ஒ� திட்டத்ைத ப�ந்�ைரக்க ���ம், இ� பள்ள�கள�ன் ஆதரைவக் ெகாண்��க்�ம் என்பைத அறிந்� அதன் �லம் திட்டத்தின் 
பயனாள�க�க்� அதிக தாக்கத்ைத ஏற்ப�த்�ம். 
 

ேம�ம் தகவ�க்� அல்ல� உதவ�க்� pcg@auroville.org.in -க்� எ�த�ம். இந்த அைழப்ப�ற்கான திட்டங்கைள 

சமர்ப்ப�ப்பதற்கான கைடசி ேததி 17.04.2023, திங்கட்கிழைம ஆ�ம். ��ந்தால் தய�ெசய்� �ன்னதாகேவ சமர்ப்ப�க்க�ம்.  
�றிப்�: இந்த ஆண்�ன் ப�ற்ப�திய�ல் ஆேராவ�ல்லின் திட்டங்கைளப் ெப�வதற்� ஸ்�ச்சிங் � ஸாயர் ேம�ம் ஒ� வாய்ப்ைப 
அள�க்�ம். 
 

 

நிலச் ெசாத்� ேமற்பார்ைவ ெபா�ப்� ம�வைரயைற ெசய்யப்பட்�ள்ள� 
(Land Asset Stewardships Redefined) 

 

அன்பார்ந்த ஆேராவ�ல்வாசிக�க்�,  
ேகலக்ஸி மாஸ்டர் ப�ளான் வ�வரம் மற்�ம் ெசயல்ப�த்தல் பல நிைலகள��ம் அவசரத் ேதைவயாக ஏ��சி-ஆல் 
தயா�க்கப்பட்� வ�கிற�. 
 

மாஸ்டர் ப�ளான�ன்ப� ஆேராவ�ல் நகரத்தின் வளர்ச்சி�டன் �ன்ேனாக்கிச் ெசல்வதற்�ம், உ�ைம�ைடைம இல்லாைமேய, 
ஆேராவ�ல் வாழ்க்ைகய�ன் �க்கிய மதிப்� என்பைதக் க�த்தில்ெகாண்�ம், மாஸ்டர் ப�ளான��ம் ஏ��சி-ஆ�ம் 
வைரய�க்கப்பட்�, எஃப்ஏஎம்சி-ஆல் ஒப்�தல் அள�க்கப்பட்ட ஆேராவ�ல் நிலங்கள�ன் பயன்பாட்�ன்ப� அைவ ப�ன்பற்றப்ப�ம்.  
இ�வைர நைட�ைறய�ல் உள்ள நிலம் அல்ல� ப�ற ெசாத்�க்கள் ம�தான தன�நபர் உ�ைமகள், ஏ��சிய�ன் திட்டமிடல் 
அள��க்கள், எஃப்ஏஎம்சி மற்�ம் அதன் �ைணக்��க்களால் உ�வாக்கப்பட்ட ேமற்பார்ைவயாளர் ஒப்பந்தங்கள�ன்ப� இப்ேபா� 
ச�கத்தின் உ�ைமயாக மா�ம். 
 

கடந்த காலத்தில் வழங்கப்பட்ட அல்ல� ��ந்�ெகாள்ளப்பட்ட அைனத்� "நிலப் ெபா�ப்பாள�க்கான ெபா�ப்�க�ம்", �றிப்பாக 
நகர மாஸ்டர் ப�ளான் ப�திய�ல், நைட�ைறப்ப�த்தப்பட்ட �ழலில் இன� ெசல்�ப�யாகா� என்பைத இ� �றிக்கிற�. 
ெலெவன�ர் � ஆேராவ�ல்/ஏ��சி என்ப� அைனத்� ஆேராவ�ல் நிலங்கள�ன் நிலப் பயன்பாட்ைட ��� ெசய்�ம் அதிகாரம் 
ெபற்ற அைமப்பா�ம். நகர ைமயம் மற்�ம் நகர மாஸ்டர் ப�ளான் ப�திய�ல் உள்ள நிலங்கள் உடன�யாக ஏ��சி மற்�ம் 
எஃப்ஏஎம்சி ஆகியவற்றின் �ட்�ப் பண�க்��வ�ன் கீழ் வ�ம். இந்த நிலச் ெசாத்�கைளப் பராம�ப்பதற்� நில வா�யக் �� 
உத�ம். 
 

ப�ைம வைளயப் ப�திய��ள்ள அைனத்� நிலங்க�க்�ம் அ�ப்பைட உண்ைமகள் மற்�ம் சாத்தியமான மாற்றங்கைள 
க�த்தில்ெகாண்� இத்திட்டமிடல் அள��க்கள் ப�ன்பற்றப்ப�ம். மாஸ்டர் ப�ளான் ப�திக்� ெவள�ேய உள்ள ப�ைம வைளயப் 
ப�தி நிலங்கள், பண்ைணகள், நிலங்க�க்கான பராம�ப்� மற்�ம் ெபா�ப்பாளர் ஒப்பந்தங்கள் அவற்றின் ச�யான 
பயன்பாட்�ற்காக ப�சீலைன ெசய்யப்பட்� வ�கின்றன.  
 

கடந்த காலத்தில் நிலப் ெபா�ப்பாளர் ெபா�ப்� வழங்கப்பட்�ள்ளவர்கள் மற்�ம் தங்கள�ன் நிைலைம �றித்� ேகள்வ�கள் 

இ�ப்பவர்கள், avenir@auroville.org.in மற்�ம்/அல்ல� famc@auroville.org.in என்ற மின்னஞ்சல் �கவ�க்� எ�தி தன�ப்பட்ட 
�ைறய�ல் கலந்�ைரயாட �ன்பதி� ெசய்� ெகாள்ளலாம். 

� அன்ைனய�ன் ேசைவய�ல், எஃப்ஏஎம்சி, ஏ��சி 
 

 

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: மார்ச்� 24, ெவள்ள�க்கிழைம, இர� 8:00 மண�க்�: “தி அன்ெமய�ல்� ெலட்டர்” (“The unmailed Letter”), 
இயக்கம் - மிைகல் கலேடாேசாவ், �எஸ்எஸ்ஆர், 1960.  

மார்ச்� 31, ெவள்ள�க்கிழைம, இர� 8:00 மண�க்�: “தி ேடஸ்ட் ஆஃப் அதர்ஸ்” (“The Taste Of Others”), அசல் தைலப்� -        (Le 
Goût des autres), இயக்கம் - அன�யஸ் ஜாவ்ய், ப�ரான்�, 2000.  
ந�ப்�: ஜ�ன்-ப�யர் பாக்�,  அன்ேன அல்வாேரா, அெலன் சாபட், அன�யஸ் ஜாவ்ய், ெஜரார்ட் லான்வ�ன், கிறிஸ்�யன் மில்லட். 
ப�ெரஞ்� ெமாழிப்படம், ஆங்கிலத் �ைண வாசகங்க�டன்.  காலம்: 1 மண�ேநரம் 52 நிமிடம்.  
 

 

மார்ச்� 26, ஞாய�ற்�க்கிழைம சிறப்� நிகழ்ச்சி (Special program on Sunday, March 26) 
 

ஆேராப�லிம் வழங்�ம் ”சின�-மாஸ்டர் கிளாஸ்” - 26.03.2023 ஞாய�� அன்� மாைல 5.00 – 7.30 மண� வைர. ஆேராப�லிம், 
கலா�மி (கி�பா�க்� அ�கில்). 
 

திைரப்படங்கள் மற்�ம் சின�மா பற்றி வ�வாதிக்க�ம், பகிர�ம் ேம�ம் அறிய�ம் ந�ங்கள் வ��ம்ப�னால், எங்கள் சின� மாஸ்டர் 
வ�ப்�க�க்� உங்கைள அைழக்கிேறாம்! எங்கள் சிறப்� வ��ந்தினர் மற்�ம் ேபச்சாளர் ேபராசி�யர் சிவ�மார் ேமாகனம் 

அவர்கள் தைலைமய�ல் இந்நிகழ்வ�ற்� வரேவற்கிேறாம்: “தி ஸ்ப��ட் ஆஃப் 45” (THE SPIRIT OF 45) – இயக்கம் - ெகன் ேலாச் 
(�ேக, 2013). 
 

கண்ேணாட்டம்: ஒ� திைரப்படத் தயா�ப்பாள�ம் திைரப்பட ஆசி�ய�மான (எல்.வ�. ப�ரசாத் திைரப்படம் & ெதாைலக்காட்சி 
நி�வனம், மற்�ம் லேயாலா கல்��, ெசன்ைன) ேபராசி�யர் சிவக்�மார் ேமாகனம் அவர்கள் ெகன் ேலாச்சின் சம�பத்திய 
ஆவணப்படமான “தி ஸ்ப��ட் ஆஃப் 45” பற்றிய வ�ளக்கக்காட்சிைய வழங்�வார்.  
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கைதச்��க்கம்: 1945-இல் ஆட்சிக்� வந்த கிெளெமன்ட் அட்லிய�ன் ெதாழிற்கட்சி அரசாங்கத்தின் கீழ் ேபா�க்�ப் ப�ந்ைதய 
ப��ட்டன�ல் ஏற்பட்ட த�வ�ர மாற்றங்கைள ைமயமாகக் ெகாண்� திைரப்படம் எ�க்கப்பட்�ள்ள�. �தன்ைமயாக ஆவணக்காப்பக 
காட்சிகள் மற்�ம் ேநர்காணல்கைள சார்ந்�, �ரல் வழி வ�ப�ப்�கள் இல்லாமல், திைரப்படம் வ�வ�க்கிற�. ேபா�க்� �ந்ைதய 
ப��ட்டன�ல் உள்�ர் வ�ைம, இரண்டாம் உலகப் ேபா�ல் ெவற்றிையத் ெதாடர்ந்� நம்ப�க்ைக உணர்� மற்�ம் மக்கள் நல 
அரசின் வ��வாக்கம், ேதசியச் �காதார ேசைவைய நி��தல் மற்�ம் இங்கிலாந்தின் ெபா�ளாதாரத்தின் �றிப்ப�டத்தக்க 
ப�திகைள ேதசியமயமாக்�தல். இந்தச் சாதைனகள், ேலாச் பார்ப்ப� ேபால், அதன்ப�ன் வந்த பத்தாண்�கள�ல், �றிப்பாக 
1980கள�ல் மார்கெரட் தாட்ச�ன் கன்சர்ேவ�வ் அரசாங்கத்தின் கீழ், தாக்�த�க்� உள்ளாகிய��ப்பைத படம் ஆவணப்ப�த்�கிற�. 
படத்திற்கான மாதி� "வாய்வழி வரலா�, படங்க�டன்" என்� ேலாச் �றினார். 
ஆங்கில ெமாழித் திைரப்படம், ஆங்கில �ைண வாசகங்க�டன். காலம்: 1 மண�ேநரம் 34 நிமிடம். 
 

 

�ந்தி� நிலங்கள் (Cashew plots) 
 

அன்பார்ந்த அைனவ�க்�ம், 
ஆேராவ�ல்லின் �ந்தி� நிலங்க�க்கான திறந்த ெடண்டர் 24-03-2023 அன்� ட�ன் ஹால் �ன் (�திய பார்க்கிங்கிற்� அ�கில்) 
காைல 10 �தல் 12 மண� வைர நைடெப�ம். 
ஆர்வ�ள்ள அைனவ�ம் தாங்கள் வழங்க �ன்வ�ம் ெதாைகைய, அறிவ�க்கப்பட்ட நாள் மற்�ம் இடத்தில் மட்�ம் 
சமர்ப்ப�க்கம்ப� ேகட்�க்ெகாள்கிேறாம். ெதாடர்�ைடய அைனத்� தகவல்க�ம் காட்சிப்ப�த்தப்ப�ம். ப�ற்பகலில் ெடண்டர் இ�தி 
ெசய்யப்ப�ம்.  
நியாயமான மற்�ம் ெவள�ப்பைடயான ெசயல்�ைறய�ல் ந�ங்கள் பங்ேகற்பதற்� �ன்�ட்�ேய நன்றி. 
அன்�டன், நில வா�யம் - ராஜா, ராஜேவ�, சத்யகாம், ெவங்கட் 
 

 

“மாற்றம்“ 2023 மார்ச்� (Maatram, March 2023) 
 

மனநல ம�த்�வம், ம�த்�வ உளவ�யல், நரம்ப�யல்/பேயா ப�ன்�ட்ட சிகிச்ைச, ஒ�ங்கிைணந்த கண் 
அைச� சிகிச்ைச, என்எல்ப�, ஈஎம்�ஆர், கைல சிகிச்ைச, கள�மண்ைண ெகாண்� �யமாக ெபா�ட்கைள 
உ�வாக்�தல் ேபான்றவற்றில் பய�ற்சி ெபற்ற நி�ணர்கைள ெகாண்� நாங்கள் ஆேலாசைன வழங்�கிேறாம். 

 

ஓசிஎச் (OCH) (ஆேலாசைன ெப�வதற்காக ேநரம்) 
திங்கள் �தல் ெவள்ள� வைர: காைல 9.00 �தல் 10.00 வைர. திங்கள்/�தன்/ெவள்ள�: மாைல 4.30 �தல் 5.30 வைர 
 

ஆேலாசைன வழங்�பவர்கள்  
திங்கள் - ைசஃயப், பழன�. ெசவ்வாய் – ேரஷ்மி. �தன் – பழன�, தியா.  வ�யாழன் - ேசத்னா 
ெவள்ள� - ேகாபா, தியா 
 

ஓசிஎச் (OCH) (ஆேலாசைன ெப�வதற்காக ேநரம்) ேநரத்தில், ந�ங்கள் �ன்பதிவ�ன்றி ேந�ல் வரலாம். ந�ங்கள் வ�ம்ேபா� 
ெதரப�ஸ்ட் ேவ� ஒ�வைரப் பார்த்�க் ெகாண்��ந்தால், உங்கள் ெதாடர்� வ�வரங்கைள அங்ேக வ�ட்�வ�ட்�ச் ெசல்ல�ம், 
நாங்கள் உங்கைளத் ெதாடர்� ெகாள்ேவாம். 
 

ப�ற நடவ�க்ைககள்: 
• கிராமப்�ற மனநல நடவ�க்ைககள் - தாமைர, அன்ைன நகர். மாதந்ேதா�ம் �தல் வ�யாழன் அன்� காைல 10 - 12.30 

மண�. 
• மனநல வ�ழிப்�ணர்� �றித்த வ �தி நாடகம், மாதத்திற்� ஒ��ைற ெவவ்ேவ� இடங்கள�ல் அல்ல� அைழப்ப�ற்� ஏற்ப 

நடக்�ம்.  
• ஆேராவ�ல்லின் �த்த உ�ப்ப�னர்கள் (�திேயார்) பராம�ப்�. 

 

��ஞ்ெசய்தி அல்ல� ெதாடர்�க்�: 90877 09434, மின்னஞ்சல்: maatram@auroville.org.in, இைணயதளம்: maatram.org.in 
இடம்: மித்ரா �த் ஹாஸ்டல், ட�ன் ஹால் அ�கில். 
 

 

�ய�ைலப் பைடப்� ைமயம் – ேகாைட�காம் 2023 ேம 
Kuilai Creative Centre – Summer Camp May 2023) 

 

உங்கள் அ�பவம், திறன், அறி� ஆகியவற்ைறப் பகிர்ந்� ெகாள்�ங்கள்!! 
 

நாங்கள் �ய�ைலப் பைடப்� ைமயத்தில் ஒவ்ெவா� ஆண்�ம் ேம மாதம் ேகாைடக்கால 
�காைம நடத்�கிேறாம். இதனால் மாணவர்கள�ன் வ���ைற நாட்கள் ��வ�ம் அவர்கைள 
நாங்கள் மகிழ்ச்சியாக ைவத்தி�க்கிேறாம். அவர்கள�ல் ெப�ம்பாேலார் நம� ஆேராவ�ல்ைலச் 
�ற்றி�ள்ள ஊர்கைளச் ேசர்ந்தவர்கள் ஆவர். ஆேராவ�ல்லில் உள்ள �ழந்ைதக�ம் பங்ேகற்க 
வ�ண்ணப்ப�க்கலாம்.  
 
இந்த ஆண்� ேகாைடக்கால �காம் ேம 3 �தல் ேம 25 வைர காைல 9:30 மண� �தல் 
மாைல 4:30 மண� வைர நைடெப�ம். 

 
ேம�ம் பல்ேவ� பாடங்கள�ல் தங்கள�ன் அறிைவப் பகிர்ந்� ெகாள்ளேவா அல்ல� இக்�ழந்ைதக�க்� ேயாகா, ஓவ�யம், 
ைகவ�ைனப் பய�ற்சிகள், ேதாட்டக்கைல அல்ல� ஆேராவ�ல் பற்றி ந�ங்கள் பகிர வ��ம்�ம் ேவ� எைத�ம் கற்ப�க்கேவா நாங்கள் 
வ��ம்�கிேறாம். இந்த மாணவர்கள�ன் வய� 10 �தல் 17 வைர இ�க்�ம். ெமாத்தம் 50 மாணவர்கள் உள்ளனர்.  
ந�ங்கள் ஏதாவ� நன்ெகாைட அள�க்க வ��ம்ப�னால் அல்ல� ேம�ம் தகவ�க்� எங்கைளத் ெதாடர்� ெகாள்ள�ம் - 

kuilaicreativecentre@auroville.org.in அல்ல� 9843195290. ெசல்வா மற்�ம் �ய�ைலப் பைடப்� ைமயக்��. உங்கள் பங்கள�ப்� 
மிக�ம் வரேவற்கத்தக்க�. எங்கள் நிதிச்ேசைவ கணக்� எண்: 240051. 
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சாைலகள�ல் ேமற்ெகாள்ளப்ப�ம் பா�காப்� பண�கள் �றித்� (Security Works On Roads) 
 

அன்பார்ந்த ச�கத்தவ�க்�, ஏவ�இஎஸ் கண்காண�ப்� ேகமராக்க�டன் 16 ெத�வ�ளக்�கைள நி�வ�ள்ள�. இவற்றில் 
ெப�ம்பாலானைவ ேபாக்�வரத்ைத கண்காண�ப்பதற்�, ஆேராவ�ல்�க்� உள்ேள �ைழ�ம் இடங்கள�ல் ப�ரதான மண் 
சாைலகள�ல் அைமக்கப்பட உள்ள�. இதன் கட்�ப்பாட்� அைற தற்ேபா� ஆேராவ�ல் ப�ண்ேடஷன் அ�வலகத்தில் 
அைமக்கப்ப�ம். ஏவ�இஎஸ், சாைலச்ேசைவ, ஆ�ெனாேகா இதற்கான பண�கைளத் ெதாடங்கி�ள்ளன என்பைதத் தங்க�க்�த் 
ெத�வ�த்�க் ெகாள்கிேறாம். � அன்ைனய�ன் ேசைவய�ல், ெவெவன�ர் � ஆேராவ�ல்/ ஏ��சி 
 

 

2023 மார்ச்� மாதத்திற்�ள் ஆேராவ�ல் ெஹல்த் பண்� ப�ல்கைள சமர்ப்ப�க்க�ம் 

(Submitting bills for AVHF before end of March 2023) 
 

ஆேராவ�ல் நலவாழ்� நிதி (ெஹல்த் பண்�) உ�ப்ப�னர்கள் அைனவ�க்�ம், உங்கள் வ �ட்�ல் �ந்ைதய 
மாதங்கள�ன் ம�த்�வ ப�ல் இன்�ம் ஏேத�ம் இ�ந்தால், உங்கள் �த்�ஸ் கணக்� எண், மின்னஞ்சல் 
�கவ� ஆகியவற்ைற �றிப்ப�ட்� உங்கள் ம�த்�வ�ன் ம�ந்�ச் சடீ்ைட�ம் இைணத்�, ஆஸ்ப�ேரஷன் 
�காதார ைமயத்தில் அல்ல� சாந்ேதவ�ல் உள்ள நலவாழ்� நிதி (ெஹல்த் பண்�) ெபட்�ய�ல் ேபாட�ம். இந்த 

நிதியாண்� ���றப் ேபாகிற�, 2022 ஏப்ரல் �தல் 2023 ப�ப்ரவ� வைர நி�ைவய��ள்ள அைனத்� ம�த்�வ ப�ல்கைள�ம் 
2023 மார்ச்�க்�ள் ப�சீலிக்கேவண்�ம். 2023 மார்ச்சில் உள்ள ம�த்�வ ப�ல்க�க்� மட்�ேம 2023 ஏப்ரல் இ�தி வைர பணம் 
ெச�த்த ���ம். 
2023 மார்ச்�க்�ப் ப�ற�, கடந்த நிதியாண்�ன் எந்தெவா� ப�ல்ைல�ம் ப�சலீைன ெசய்யேவண்டாம் என தண�க்ைகச் ேசைவ 
எங்கள�டம் �றி�ள்ள�. இதற்� இன்�ம் ேநரம் உள்ள�, தய�ெசய்� உங்க�ைடய அலமா�ய�ல் பார்க்க�ம்!  

ஆேராவ�ல் நலவாழ்� நிதி 
 

 
ஆம்ப�த்திேயட்டர் – மாத்�மந்திர் (AMPHITHEATRE – MATRIMANDIR) 

 

வ�யாழன்ேதா�ம் ��ய அஸ்தமனத்தில் �ன�லின் இைசய�ல் � அன்ைன அவர்கள் வாசித்த 
சாவ�த்தி��டன் தியானம்  

 

��யன் அஸ்தமனத்ைத ப�ன்ெதாடர்ந்�, ப�வகாலத்திற்� ஏற்ப ேநரம் மாற்றப்ப�கிற�…  
ஒவ்ெவா� வ�யாழன் ேதா�ம், மாைல 6 - 6.30 வைர. (வான�ைல அ�மதித்தால்) 
ஆேராவ�ல்லின் ைமயத்தில் உள்ள அழகிய திறந்தெவள�ய�ல், மகத்தான ��ய அஸ்தமனத்தில், 
பரேலாக இைசையக் ேகட்� மகி�ங்கள்!  
 

அைனவ�க்�ம் நிைன�ட்�கிேறாம்: ஒ�ைமப் �ங்கா (ஃபார்க் ஆஃப் �ன�ட்�) அைமதி, தியானம், அகப்பண�க்கான இடமா�ம், 
ஆகேவ, இந்த இடத்ைத இதற்காக மட்�ேம பயன்ப�த்த ேவண்�ம். 
அைனவைர�ம் ேகட்�க்ெகாள்கிேறாம்: ேகமராக்கள், ஐ-ேப�கள், ெசல்ேபான்கள் ேபான்றவற்ைறப் பயன்ப�த்தக் �டா�. 
�ைகப்படங்கள் �டா�. அன்பான வ��ந்தினர்க�க்�, தங்க�டன் தங்கள�ன் வ��ந்தினர் அட்ைடைய எ�த்� வர�ம். 
மாைல 5.45 மண� �தல் ஆம்ப�த்திேயட்ட�க்� மட்�ேம ெசல்ல ���ம்.   நன்றி. �ர்யா & ேவல்��கன்  
 

 

ேராேஷ ஆன்ேஷ: 100 ஆண்�கள் - 1923-2023 - 24 மார்ச்� (ROGER ANGER : 100 Years - 24th March 1923-2023) 
 

24 மார்ச்� | மாைல 5 மண� | இந்தியா ஸ்ேபஸ் வ�ண்ெவள� - பாரத் நிவாஸ் 
 

1965ஆம் ஆண்�ல், ஆேராவ�ல்�க்கான நகரத் திட்டத்ைதத் தயா�க்க ேராேஷ ஆன்ேஷைவ � 
அன்ைன அைழத்தார்.  �அன்ைனய�ன் அகக்காட்சிய�ல் உ�வான தன�ச்சிறப்�மிக்க ேகலக்ஸி 
திட்டத்தில், � அன்ைன அவர்கள் தி�ப்தி அைட�ம் வைர, அவ�டன் ேசர்ந்� பல 
�யற்சிகைளச் ெசய்�, பல மாதி�கைள உ�வாக்கினார். அைத இன்ன�ம் நாம் இன்ன�ம் 
கண்டறிந்� வ�கிேறாம். ேகலக்ஸி ஒ� காலம் கடந்த திட்டமாக இல்லாமல், அ� அைனத்� 
ப�திகள��ம், மன�த�க்�ம், வளர்ந்� வ�ம் உள்�ணர்வ�ற்�ம் ஓர் ஒ�ங்கிைணக்�ம் 
திறன்ெகாண்ட எதிர்கால நகர்ப்�றத்தின் �ன்ேனா�யாக தன்ைன ெவள�ப்ப�த்தி�ள்ள�. 
 

அவர� �ற்றாண்� வ�ழா � அரவ�ந்த�ன் 150வ� ப�றந்த ஆண்��ம், இந்தியாவ�ன் 75வ� 
�தந்திர ஆண்டாக�ம் உள்ள� �றிப்ப�டத்தக்க� ஆ�ம். அத்�டன், ஆேராவ�ல் மற்�ம் 
இந்தியா ஆகிய இரண்�ற்�ம், ஆனால் உலகிற்� எப்ெபா��ம் தன�த்� நிற்�ம் ஜ�வ�ய 
உணர்�ள்ள நகரமயமாத�க்�ம் அவர் மிக �க்கியப் பங்கள�ப்ைபச் ெசய்�ள்ளார்.  
 

பாரத் நிவாஸில் உள்ள இந்தியா ஸ்ேபஸ்,  ேராேஷவ� அவர்கள�ன் பண�, ஆேராவ�ல்�க்கான 
அவ�ைடய ப�ரதிநிதித்�வம் ஆகியவற்ைறக் ெகௗரவ�த்� நிைன���ம் வைகய�ல் ெலெவன�ர் � ஆேராவ�ல்/ ஏ��சி மற்�ம் 
150வ� ஆண்� நிகழ்�கள் �� ஆகியைவ இந்நிகழ்�க்� உங்கைள வரேவற்கின்றன. 
 

 

கர்நாடக இைச அர்ப்பணம் (An offering of Carnatic Instrumental Music) 
 

"�ைவன் ச�ண்ட்" ��வ�னர் வழங்�ம் உைமயாள்�ரம் மாலி (மி�தங்கம்), S. ெவங்கடரமணன் (கஞ்சிரா), வலங்ைகமான் 
ஹ� (கடம்), V.சிவப்ப��யா (ெகான்னக்ேகால்), N. ராஜாராமன் (ெகத்�). �ன்னண� வயலின் இைச (MSG �ேரஷ்).  
இடம்: � அரவ�ந்தர் அரங்கம், பாரத் நிவாஸ். நாள்: 25.03.2023 சன�,  ேநரம்: இர� 7 - 8.15 மண�. 
 

அறிவ�ப்�: ேராமன் தாஸ், பக்க வாத்திய இைசக்கைலஞர், 29.03.2023, �தனன்� ஃேபாயர்/ பாரத் நிவாஸுக்� அ�கி�ள்ள  இைச 
அைறய�ல் தன� வ�ப்� அல்ல� மதியம்  பய�ற்சி பட்டைற வழங்�கிறார். ஆர்வ�ள்ள அைனவ�ம், மின்னஞ்சல் �லம் பதி� 

ெசய்ய�ம், நன்றி - bharatnivas-auditorium@auroville.org.in 
நிகழ்ச்சிய�ல் ஏேத�ம் மாற்றங்கள் இ�ப்ப�ன் உங்க�க்� ெத�வ�க்க உங்கள� வாட்ஸ்அப் எண்ைண அ�ப்ப�ம். 
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டாக்டர். அேலாக் பாண்ேட அவர்க�டன் கல்வ�ய�ல் ஆய்�கள் - ஆரம்பகால �ழந்ைதப் ப�வக் கல்வ� 

(Explorations in Education with Dr. Alok Pandey – Early Childhood Education) 
 

அன்பார்ந்த ச�கத்தவ�க்�,  
‘டாக்டர். அேலாக் பாண்ேட அவர்க�டன் ”கல்வ�ய�ல் ஆய்�கள்’ என்ற தைலப்ப�ல் எங்கள�ன் 
இரண்டாவ� அமர்�க்� உங்கைள அன்�டன் அைழக்கிேறாம். 
கடந்த �ைற கல்வ�ய�ன் அ�ப்பைடகள் - கல்வ�ய�ன் ெபா�ள், மன�தர்கள�ல் கல்வ�ய�ன் 
ேதைவ, ஆன்மிகக் கல்வ� மற்�ம் ெதாடர்�ைடய தைலப்�கள�ல் ஒன்றாகப் ப�ரதிபலித்ேதாம். 
�தல் அமர்வ�ன் பதிைவப் பார்க்க ஆர்வமாக இ�ந்தால், எங்கைளத் ெதாடர்� ெகாள்ள�ம். 
இந்த வரவ��க்�ம் உைர �றித்�, நாம் கவனம் ெச�த்�ம் ப�தி ‘ஆரம்பகால �ழந்ைதப் 
ப�வக் கல்வ�’. �ழந்ைதய�ன் ஆரம்பகால கல்வ�ய�ல் ெபற்ேறார், கல்வ�யாளர், �ற்�ச்�ழல் 
ஆகிேயார் பங்கள�ப்� ெசய்கின்றனர். �ழந்ைதய�ன் இணக்கமான மற்�ம் ��ைமயான 
வளர்ச்சிக்� இந்த �ழலின் வ�ழிப்�ணர்� மற்�ம் உணர்திறன் அவசியம். ஒ� சி� 
�ழந்ைதய�ன் (7 வய� வைர) கல்வ�த் ேதைவகள் ெதாடர்பான சில �க்கியக் ேகள்வ�கைள 
நாம் ஆராய்ேவாம்: 
- ஒ� ஒ�ங்கிைணந்த வளர்ச்சி �ன்�தாரணத்திலி�ந்� �ழந்ைதய�ன் �ன்ேனற்றத்தில் ஆரம்ப ஆண்�கள�ன் �க்கியத்�வம் 
என்ன?  - ‘ஸ்வபாவ்’ (�பாவம்) என்றால் என்ன? �ழந்ைதய�ன் ஆரம்ப ஆண்�கள�ல் அதன் பங்� என்ன? 
- ஆரம்ப ஆண்�கள�ல் ஒ� �ழந்ைதக்� �தந்திரமான �ன்ேனற்றத்ைத இலக்காகக் ெகாண்ட உகந்த �ழைல எவ்வா� 
வழங்�வ�? 
கல்வ� �றித்த டாக்டர். அேலாக் பாண்ேட அவர்கள�ன் �ந்ைதய உைரய�ன் இைணப்� இங்ேக உள்ள�, இ� இத்தைலப்ப�ல் 

உங்கள் ஆர்வத்ைத நன்� அறிந்�ெகாள்ள�ம் ஆழப்ப�த்த�ம் உத�ம்: https://www.youtube.com/watch?v=Y3ry4pe-MYI 
அவ�ைடய உைரக்�ப் ப�ற� ேகள்வ�-பதில் அமர்� இ�க்�ம், எனேவ, உங்கள் ேகள்வ�கைளக் ேகட்கத் தயங்க ேவண்டாம். 

என்ன: 'டாக்டர். அேலாக் பாண்ேட அவர்க�டன் ‘Exploration in Education' (கல்வ�ய�ல் ஆய்�) - ஆரம்பகால �ழந்ைதப் ப�வக் 
கல்வ�. எப்ேபா�: சன�க்கிழைம, மார்ச்� 25, காைல 9:30 - 11:00 மண�. எங்ேக: ஆஹா கிண்டர் கார்டன். 

அன்�டன், ஆஹா கிண்டர்கார்டன் �� (aha@auroville.org.in) 
 

இரண்டாவ� நிகழ்�: ஆஹா கிண்டர்கார்டன் ஓபன் அ�ஸ் 
 

அன்பார்ந்த ச�கத்தவ�க்�,  
ஆஹா மழைலயர் பள்ள�ய�ல் ஓபன் அ�ஸிற்� உங்கைள அன்�டன் அைழக்கிேறாம்! �ழந்ைதகள�ன் பைடப்�கைளப் பகிர்ந்� 
ெகாள்ேவாம், இப்பள்ள�ய�ல் தங்கள�ன் ஏேத�ம் ேகள்வ�க�க்� பதிலள�க்க ��வ�னர் இ�ப்பார்கள்! �தந்திரமான 
�ன்ேனற்றத்திற்கான அ���ைற, �ழந்ைதகள�ன் ெசயல்பா�கள் & ஈ�பா�கள் ேபான்றைவ. ஓபன் அ�ஸிற்� �ன், காைல 
9:30 மண�க்�, ஆரம்பகால �ழந்ைதப் ப�வக் கல்வ� �றித்� டாக்டர். அேலாக் பாண்ேட அவர்கள�ன் உைர உள்ள�. வ��ப்பம் 
உள்ளவர்கள் இதில் கலந்�ெகாள்ள அன்�டன் அைழக்கிேறாம்.  
�ள�ர்பானம் வழங்கப்ப�ம்.  
என்ன: ஓபன் ஹ�ஸ். எப்ேபா�: சன�க்கிழைம, மார்ச்� 25, 11:00 - 2:00 மண�. எங்ேக: ஆஹா கிண்டர் கார்டன்  

அன்�டன், ஆஹா கிண்டர்கார்டன் �� (aha@auroville.org.in) 
 

 

யாைன ஏன் சிவப்� நிறமாக இ�க்க ��யா�?  
(Why can’t Elephant’s be red?) 
 
யாைன ஏன் சிவப்� நிறமாக இ�க்க ��யா�? - வாண� தி�பாதி �க்� & 
மாணவர்கள், ெபற்ேறார்கள், ஆசி�யர்கள் ஆகிேயா�க்� இைடய�லான 
கலந்�ைரயாட�க்� ஆேராவ�ல் ப�ண்ேடஷன் தங்கைள அன்�டன் 
வரேவற்கிற�. 
 

24.03.2023, ெவள்ள� அன்� காைல 9.30 - 10.45 மண�க்� உதவ�ப் பள்ள�ய��ம், 
நண்பகல் 11.15 - 12.30 மண�க்�, சாச்�, பாரத் நிவாஸ் வளாகத்தில் 
இந்நிகழ்ச்சி நைடெப�ம். 
 

 

 

�ைழ�ச் ேசைவய�ன் அறிவ�ப்�, ES#173, ேததி: 23-03-2023 
 

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�: 
இலட்�மி கி�ஷ்ண�மார் (இந்தியா) – சன்ஷிப்ப�ல் தங்கி�ள்ளார், ப�ச்சாண்�க்�ளத்தில் பண���கிறார். 
ேலாேகஸ்வ� ெஜய�ர்த்தி (இந்தியா) –  ஹி�மன்ஸ்ேகப்ப�ல் தங்கி�ள்ளார், வ �ட்� வசதிச் ேசைவய�ல் பண���கிறார். 
 

ஆேராவ�ல்வாசியாக அறிவ�க்கப்ப�கிற�: பாலகேணஷ் சிவப�ரகாசம் (இந்தியா) – �ச�ல் தங்கி�ள்ளார், மார்ன�ங் ஸ்டார் & 
ஆேராைதமாவ�ல் பண���கிறார். 
ஆேராவ�ல்வாசியாக உ�திெசய்யப்ப�கிற�: அ�ராதா ெசங்�ட்�வன்  (இந்தியா), ரா�ல் சான்ெசஸ் (ஸ்ெபய�ன்), 
சங்கர்ஷன் கின� (இந்தியா), �ர்யா ரவ�சங்கரன் (இந்தியா).  
 

தங்கள�ன் �ைழ� வா�யம் - (அெலன், த�னா, கிேரஸ், ெஜயந்தி, இலட்�மணன், ம�ல்ட், ராமநாராயணா, ேசான�யா, ஸ்வதா) 
�ைழ�ச் ேசைவ திறந்தி�க்�ம் ேநரம்: திங்கள், �தன், ெவள்ள� - காைல 9:30 - 12:30 மண� வைர / ெசவ்வாய் & வ�யாழன் – 
ப�ற்பகல் - 2:30 - 4:30 மண� வைர – �திதாய்ச்ேசர்ேந்ேதார் (நி�கம்மர்) கிட் வழங்கப்ப�ம்.  

ெதாைலேபசி எண்: (0413) 262-2707 மின்னஞ்சல் �கவ� : auroville.entryservice@gmail.com 
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