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ெசய்�க�ம் ��ப்�க�ம் 
23.06.2022, ஆேரா�ல்வா�க�க்கான த�ழ் வார ஏ�, ஆேராட்ர��ன், எண்: 957 

 
கல்� 

� அர�ந்தர் & �அன்ைன 
5. �லன்களின் ப�ற்� 

 
�லன்களின் வ�வற்ற �டப்த்�ற்�ம் ��ணர�்க்�ம் தைடயாக இ�ப்பைவ யாைவ என்பைத நாம் �த�ல் �ரிந்� 
ெகாள்ளேவண்�ம்; அப்ேபா�தான் அவற்ைறக் கைளவதற்கான �கப் பய�ள்ள நடவ�க்ைககைள நாம் ேமற்ெகாள்ள ���ம் 
��ைமைய எய்த ��ம்�ேவார,் �ைறபாட்�ன் காரணத்ைதப் �ரிந்�ெகாள்ளேவண்�ம். 

 
தகவைலக் ெகாண்�வ�ம் பாைதகளா�ய நரம்�க�க்�த ் தைட�ன்� இயங்�ம் �ற�ம், �ல�ணரை்வப் ெப�ம் 

க��யா�ய மனத�்ற்�த் தன்னிடம் வ�ம் தகவல்களில் தைல�டாமல் அவற்ைற அப்ப�ேய ஏற்�க்ெகாள்�ம் �ற�ம் 
இ�ந்தால்தான் �லன்கள் வ�வற்ற �ட்ப�ம் ��ணர�்ம் ெகாண்டைவயாக இ�க்�ம் தம்ைமப் ெபா�தத் வைர, �ல��ப்�க்கள் 
தம் ேவைலையக் �ைற�ன்�ச ் ெசய்�ன்றன. சரியான வ�வதை்தக் கண்�ம், சரியான ஒ�ையக் கா�ம், சரியான �ைவைய 
நா�ம் சரியான ெதா�ைகையத் ேதா�ம், சரியான மணத்ைத �க்�ம் அளிக்�ன்றன. �க்�யமானேதார ் உதாரணமாகக் 
கண்ணின் ெசயற்பாட்ைட ஆய்ேவாெமனில் நாம் இைத எளி�ல் �ரிந்� ெகாள்ளலாம் ெபா�ளின் சரியான �ம்பம், கண்ணின் 
உட�்ைரயா�ய ெர�னா(retha)�ல் தானாகேவ உ�ெவ�க்�ற�; அைத ம�ப்��வ�ல் ஏதாவ� தவ� ஏற்படட்ால் அப்�ைழ 
கண்ணி�ைடயதன்�, ேவ� எத�ைடயதாகேவா இ�க்�ம்.  

 
அப்�ைழ நரம்ேபாடட்ங்களில் இ�க்கலாம். நரம்�கள் பாைதகளாக மட்�ேம ெசயல்�ரி�ன்றன, �ல��ப்�க்கள் 

அ�ப்�ம் தகவைல மாற்�ம் �றன் அவற்�க்�க் �ைடயா�, ஆனால் பாைத�ல் தடங்கல் இ�க்கலாம், தகவ�ன் �டப்த்�ற்�ம் 
��ைமக்�ம் அத்தடங்கல் இைட�றாக இ�க்கலாம். இந்த இைட��, தகவல் �ல��ப்ைப அைட�ம் ேபா� ஏற்ப�வ�ல்ைல - 
அங்� தகவல் இயல்பாகேவ �ைறயற்றதாக இ�க்�ற�; தகவல் மனத்ைத அைட�ம்ேபா� தான் இந்த இைட�� ஏற்ப��ற�. 
ேமற்��யதற்� ஒேர ���லக்� உட��ப்�ல் ஏதாவ� ஊனம் இ�ப்பதா�ம்; இ� ம�த்�வைரச ் சாரந்்த �வகாரமா�ம், 
கல்�யாளைரச ்சாரந்்ததன்�. 

 
அந்தத் தடங்கல், தகவல்கள் மனத்ைதச ் ேச�வைதேய தைடெசய்யக்��யதாக இ�ந்தால், அதன் �ைளவாகப் 

�லன்களின் ��ணர�்த�்றன் �ைறப��ற�. உ�ப்�க்களில் ஏற்கனேவ ஏதாவ� ஊன�ரா�டட்ால், ஏதாவ� ேசதம் 
ஏற்பட�்ரா�டட்ால், பாரை்வ, ேகட்டல், �கரத்ல், ெதா�ைக �ைவ ஆ�யவற்�ன் �ைறகைள, அதாவ� �ல�ணர�்கள் ெவவ்ேவ� 
அள�க்� ம�ங்�ப் ேபாவைத �ணப்ப�த்�வ� இய�ம் நரம்�மண்டலத்ைதத் �ய்ைமப்ப�த்�வதன் �லம் தடங்கல்கைள 
நீக்கலாம், ��ணரை்வச ் �ர ் ெசய்யலாம். இதற்கான எளிய பரிகாரம், �வாசத்ைதச ் �ராக ஒ�ங்� ப�த்�வதா�ம்; இப்ப�ற்� 
தற்ேபா� ெவவ்ேவ� காரணங்க�க்காக, ெவவ்ேவ� ��க்ேகாள்க�டன் ஐேராப்பா�ல் ெமன்ேம�ம் பரவலாகப் ப�லப்பட்� 
வ��ற�. இவ்வ� �ைற நரம்�ப் பாைதகளின் தைடயற்ற, �றப்பான ெசயற்பாட்ைடத் தவறாமல் அளிக்�ன்ற�, இைதச ்சரியாக 
��ைமயாகக் கைடப்��தத்ால் �ல�ணர�்கள் உயரிய ெசயற்பாட்ைட எய்��ன்றன. ேயாக �ைற�ல் இதைன நா��த�் 
அல்ல� நரம்�களின் �ய்ைமப்பா� எனக் ��வர.்  

 
நரம்�ப் பாைத��ள்ள தடங்கல், தகவல்க�ள் ��தளைவக்�ட �ற்��ம் தைட ெசய்யக் ��யதாக இல்லாமல் 

அவற்ைற உ�க்�ைல�ப்பதாக இ�க்கலாம். அசச்ம் அல்ல� ���னால் �ல�ணர�்களில் உண்டா�ம் �ைள�கைள, நாம் 
பல�ைற கண்�ள்ள உதாரணங்களாகக் �றலாம் ��லைடந்த ��ைர, பாைத�ல் �டக்�ம் ேகாணிப் ைபைய ஏேதா 
அபாயகரமான �ராணி என்� �ரிந்�ெகாள்�ற�; ��லைடந்த மனிதன் க�ற்ைறப் பாம்பாகக் காண்�றான், காற்�ல் ஆ�ம் 
�ைரச ்�ைலைய ஏேதா ேப��வெமனக் காண்�றான். உள�ணரச்�்களின் �ளரச்�்யால் நரம்�ப் பாைதகள் பா�க்கப்ப�வதன் 
�ைளவாகேவ நரம்� மண்ட லத்�ல் உ�க்�ைல�கள் ஏற்ப��ன்றன. இவற்ைற �ணப்ப�த்�வதற்கான ஒேர வ�, நரம்�கைள 
அைம�யாக�ம் �ரமாக�ம் இ�க்கப் பழக்��ப்பதா�ம். இைத�ம் நா��த�் அல்ல� நரம்�களின் �ய்ைமப்பாடட்ால் ெசய்ய 
���ம். இப்ப�ற்� உட�ன் உைலைவ அகற்� அதற்� அைம�யளிக்�ற�, உள் இயக்கங்கள் அைனத்ைத�ம் நம் ��ப்பப்ப� 
அைம��டன் நைடெபறச ்ெசய்�ற�, மனத்ைதத் �ய்ைமப்பாட�்ற்� ஆயதத்ம் ெசய்�ற�. 

 
நரம்�ப் பாைதகள் அைம�யாக�ம் ெதளிவாக�ம் இ�க்�ம்ேபா� தகவல்களில் ஏதாவ� �ழப்பம் ஏற்படட்ால், அ� 

மனத�்��ந்� அல்ல� மனத்�ன் வா�லாக வ�வதாகதத்ான் இ�க்க���ம் நரம்�கைளப்ேபாலேவ, மனஸ் என்�ம் ஆறாம் 
உணர�்ம் ஒ� பாைதயா�ம் அ� �த�் என்�ம் �ைளச ் சக்��டன் ெதாடரே்பற்ப�த்�ம் பாைதயா�ம். மனத்�ல் ஏற்ப�ம் 
இைட��, ேம��ந்ேதா ���ந்ேதா வரக்��ம். ெவளி���ந்� வ�ம் தகவல், �த�ல் �லன்களின் �ற உ�ப்�களில் 
ப�வா�ன்ற�; இ� நரம்�ப் பாைதகளால் எ�த்�ச ் ெசல்லப்பட்�, ம��ைன�ல் �தத்ம் என்�ம் இயக்கமற்ற நிைனவகத்�ல் 
ம�ப�� ெசய்யப்ப��ன்ற�. அங்� காட�், ஒ�, மணம், ெதா�ைக, �ைவ ஆ�ய எல்லாப் �ல�ணர�்களின் ப��க�ேம 
ேசரத்்�ைவக்கப்ப��ன்றன. மனஸ் அவற்ைற �த�்க்�த் ெதரி�க்�ன்ற�. மனஸ் ஒ� பாைதயாக இ�ப்ப�டன், தாேன ஒ� 
�ல��ப்பாக�ம் இயங்��ற�. �ல��ப்� என்�ம் �ைற�ல், மனஸ் மற்ற �ல��ப்�க்கைளப் ேபான்� இயல்பாகேவ 
ப��ன்� இயங்�வதா�ம்; ஆனால் அ� பாைதயாக ெசயற்ப�ம்ேபா�, அ�ல் இைட�� ஏற்பட்�, அதனால் தகவல்கள் 
தைட�றேவா உ�க்�ைலயேவா ��ம். 

 
�ல��ப்� என்�ம் �ைற�ல், மனஸ் ேநர�யாக ெவளி���ந்�ம் உள்ளி�ந்�ம் க�த்�ப்ப��கைளப் ெப��ன்ற�. 

இப்ப��கள் �ற்��ம் சரியானைவயாகேவ இ�க்�ன்றன; ஆனால் அைவ �த�்க்�த ் ெதரி�க்கப்ப�ம் ேபா� அத்ெதரி�ப்� 
�த�்ைய அைடயா��க்கலாம், அல்ல� அைவ உ�க்�ைலந்�, ெபாய்யான அல்ல� ஓரள�க்�ப் ெபாய்யான ப��களாகப் ேபாய் 
ேசரலாம். கண், கா�, �க்� நா, ேதால் ஆ�யவற்���ந்� வ�ம் தகவல்களின் ப�ைவ மனத�்�ள்ள இைட��கள் பா�க்கலாம் 
எனி�ம், அைவ �க ேமாசமாகப் பா�க்கப்ப�வ�ல்ைல. ஆனால் ேநர�யான மனப்ப��கைள அந்த இைட��கள் �க 
ேமாசமாகப் பா�க்�ன்றன; மனத்�ன் ெப�ம்பாலான �ைழகள் இங்�தான் ேதான்��ன்றன. �க்�யமாக எண்ணப் 
ப��கைளேய மனம் ேநர�யாகப் ெப��ன்ற�; ஆனால் மனம் வழக்கமாகப் �லன்களிட��ந்� ெப�பைவயா�ய வ�வம், ஒ� 
ேபான்ற எல்லாப் ப��கைள�ம்�ட அ� ேநர�யாகேவ ெபறக்��ம். மனம் இவ்வா� ேநர�யாகப் ப��கைளப் ெப��ன்ற �றன் 
��ைமயாக வளரச்�்யைடந்��க்�ம்ேபா�, அைத நாம் ேயாக ஒ�க்கத�்ல் �க்�ம ��ஷ்� அல்ல� ப��கைள �ண்ைமயாகப் 
ெப�தல் என்�ேறாம்.                                                                                                                                                                                      (ெதாட�ம்….) 
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அ றி க் ைக க ள் ( R e p o r t s )  
 

ெசயற்��வ�ன் தகவல், ேததி 11.06.2022 (Update from the Working Committee dated 11th June 2022) 
 

அன்பார்ந்த நண்பர்க�க்�, 

தற்ேபாைதய சில தைலப்�கள் �றித்த தகவல்கைள தங்க�க்� நாங்கள் அள�க்க வ��ம்�கிேறாம். 
 

1. ஆேராவ�ல் அைவ (க�ன்சில்), எஃப்ஏஎம்சி, ெசயற்�� ஆகியவற்றின் வழக்கமான �ட்டங்கள் ெதாடர்கின்றன 

ெசயற்�� ஆேராவ�ல் அைவைய�ம் (க�ன்சில்), ேதைவப்ப�ம்ேபா�, ச�கம் எதிர்ெகாள்�ம் பல்ேவ� வ�திவ�லக்கான 

ப�ரச்சிைனக�க்கான பதில்கள் �றித்� வ�வாதிக்க�ம், ப�ரச்சிைனக�க்� ம�ெமாழிைய வ�வாதிக்க�ம், ஒ�ங்கிைணக்க�ம் 

��ய��ப்பாளர்கள் ேபரைவய�ன் (ெரசிெடன்ஸ் அெசம்ப�ள�) நிதி மற்�ம் ெசாத்�க்கள் ேமலாண்ைமக் ��ைவ (எஃப்ஏஎம்சி) 

ெதாடர்ந்� சந்தித்� வ�கிற�. ஆேராவ�ல் மற்�ம் ��ய��ப்பாளர்கள் ேபரைவய�ன் ெகாள்ைககள் மற்�ம் ெசயல்பா�கள் ம�தான 

தம� பார்ைவைய ெசயல்ப�த்த ெசயலாளர் அவர்கள�ன் ெதாடர்ச்சியான ஒ�தைலப்பட்ச �யற்சிகள் �ைறந்த 

எண்ண�க்ைகய�லான �யமாக நியமிக்கப்பட்ட ��ய��ப்பாளர்களால் ஆத�க்கப்ப�கின்றன, ேம�ம் இ� பல 

��ய��ப்பாளர்க�க்� �ழப்பத்ைத�ம் கவைலைய�ம் ஏற்ப�த்�கிற�. பல ��ய��ப்பாளர்கள�ன் �ரல்க�க்� 

ெசவ�சாய்ப்பதன் �லம், ��ய��ப்பாளர்கள் ேபரைவய�ன் ���கள் மற்�ம் ஒ�ைமப்பாட்�ற்காக நிைலநி�த்தப்பட 

ேவண்�யதன் அவசியத்ைத நாங்கள் காண்கிேறாம், அத்�டன் ஆேராவ�ல்லின் �க்கிய ேநாக்கத்திற்�ம் ப�ணாம வளர்ச்சிக்�ம் 

�க்கியமான அதன் ெசாந்த ெசயல்பா�கள் மற்�ம் ெசயல்�ைறகைள நடத்�வதற்� அ� அதிகாரம் அள�க்கிற�.  
 

2. நிர்வாகப் ேபரைவயால் (கவர்ன�ங் ேபார்�) ஏ��சி மற்�ம் எஃப்ஏஎம்சி-இன் சர்ச்ைசக்��ய 'கைலப்�' மற்�ம் 'அைமப்�' 

நிர்வாகப் ேபரைவய�ன் ெசயலாள�ன் அ�வலகம், ஆேராவ�ல் நகர வளர்ச்சி அைவைய �திய நிைலயாைண�டன்  

ம�சீரைமத்�, அ�வலக ஆைண �லம் உ�ப்ப�னர்கைள நியமித்�ள்ளதாகக் ��கிற�. இேதேபால், நிர்வாகப் ேபரைவ�ம்  

எஃப்ஏஎம்சிைய, நிர்வாகப் ேபரைவய�ன் ��வாக ம�சீரைமத்�ள்ள� என்� ெசயலாள�ன் அ�வலகம் ��கிற�.  2016-இல் 

�ைறயான ��வ�ன்ப�, இந்தக் �� பல ஆண்�களாக அங்கீக�க்கப்பட்ட ஆர்ஏ பண�ஆைண�டன் ெசயல்பட்� வ�கிற�.  

��ய��ப்பாளர்கள் ேபரைவய�ன் எஃப்ஏஎம்சி வ�திகள் மற்�ம் வ�தி�ைறகள�ல் இ�ந்� எ�ம் தன�த்�வமான வரலாற்ைறக் 

ெகாண்�ள்ள�. இ� எப்ேபா�ம் ��ய��ப்பாளர்கள் ேபரைவயால் அைமக்கப்பட்ட ஒ� பண�க்��வாக இ�ந்� வ�கிற�, 

ேம�ம் இ� அைனத்� �ந்ைதய நிர்வாகப் ேபரைவகளா�ம் �ைறயாக அங்கீக�க்கப்பட்�ள்ள�. நைட�ைறய�ல் 

இ�ப்பதாகக் �றப்ப�ம் நிைலயாைண மற்�ம் அ�வலக ஆைணகள் எங்க�டேனா அல்ல� பரந்த ச�கத்தின�டேனா பகிர்ந்� 

ெகாள்ளப்படவ�ல்ைல, அைவ ேகள்வ�க்��ய நைட�ைறகளா�ம். 
 

ெசயற்��, எஃப்ஏஎம்சி, �ைழ� வா�யம்/ ேசர்க்ைகக் ��, ெவள�ேயற்றம்/ந�க்கம் ��, ��சி, ஆேராவ�ல் அல்ல� ஆேராவ�ல் 

ப�ண்ேடஷன் சட்டம், 1988-இன் ப��� 19.3-இன் கீழ் அைமக்கப்பட்ட ப�ற �� அல்ல� கமிட்�க்� ��ய��ப்பாளர்கள் ேபரைவ 

உ�ப்ப�னர்கைளத் ேதர்ந்ெத�ப்ப� ��ய��ப்பாளர்கள் ேபரைவய�ன் தன�ச்சிறப்� ஆ�ம். மற்ற இரண்� அதிகார அைமப்�கள் 

அதாவ� நிர்வாகப் ேபரைவ அல்ல� பன்னாட்� ஆேலாசைனக் ��, அத்தைகய ��க்கள் அல்ல� கமிட்�க�க்கான 

உ�ப்ப�னர்கைள �ன்ெமாழிய வ��ம்ப�னால், அதன் �ைறயாக ேதர்ந்ெத�க்கப்பட்ட ெசயற்�� �லம் ஒத்�ைழப்பதற்கான 

ச�யான அதிகாரம் ��ய��ப்பாளர்கள�ன் ேபரைவயாக இ�க்�ம். அத்தைகய ��க்கள் மற்�ம் கமிட்�க�க்கான 

��ய��ப்பாளர்கைளத் ேதர்ந்ெத�ப்பதற்கான ேதர்� ெசயல்�ைற நன்� அைமக்கப்பட்� ம�யாைதக்��ய�, இ�ப்ப��ம் நாம் 

கற்�க்ெகாண்� ச�கத்தின் ேதைவக�க்� ஏற்றவா� அைத மாற்றியைமக்கிேறாம். ��ய��ப்பாளர்கள் ேபரைவ ஆன� 

ஆேராவ�ல் ப�ண்ேடஷன�ன் ேவ� எந்த அைமப்ப�ற்�ம் அதன் �� மற்�ம் கமிட்� உ�ப்ப�னர்கைளத் ேதர்ந்ெத�க்�ம் 

உ�ைமைய வழங்கவ�ல்ைல. 

அத்தைகய ��க்கள் மற்�ம் கமிட்�க�க்கான ��ய��ப்பாளர்கைளத் ேதர்ந்ெத�ப்பதற்கான ேதர்� ெசயல்�ைற நன்� 

வைரய�க்கப்பட்� மதிக்கப்ப�கிற�, இ�ப்ப��ம் நாம் ச�கத்தின் ேதைவக�க்� ஏற்றவா� கற்�க்ெகாண்� அைத 

மாற்றியைமக்கிேறாம். ��ய��ப்பாளர்கள் ேபரைவ ஆன� ஆேராவ�ல் ப�ண்ேடஷன�ன் ேவ� எந்த அைமப்ப�ற்�ம் அதன் �� 

மற்�ம் கமிட்� உ�ப்ப�னர்கைளத் ேதர்ந்ெத�க்�ம் உ�ைமைய வழங்கவ�ல்ைல. 
 

சில ��தல் ப�ன்னண�யாக, நிர்வாகப் ேபரைவய�ன் நிர்வாக அைமப்� மற்�ம் நிர்வாகக் �� (Organization and Governance 
Committee) ��ய��ப்பாளர்கள் ேபரைவ�டன் ஈ�படவ�ல்ைல என்ற வ�ஷயத்ைத ஆரம்ப கட்டத்தில் ெசயற்�� எ�ப்ப�ய� 

என்பைத நிைனவ�ல் ெகாள்ள�ம். நிர்வாகப் ேபரைவய�ன் 58வ� �ட்டத்தின் �றிப்�க�க்கான அதன் பதிலில், ெசயற்�� 

இவ்வா� ெத�வ�த்த�: “ஆேராவ�ல் ��ய��ப்பாளர்கள் மற்�ம் பண�க்��க்கள் �லம் ஆேராவ�ல்லில் நிர்வாக அைமப்� மற்�ம் 
நிர்வாகத்ைத மதிப்பாய்� ெசய்ய�ம் ேமம்ப�த்த�ம் தற்ேபா� �யற்சிகள் ேமற்ெகாள்ளப்பட்� வ�கின்றன. ��ய��ப்பாளர்கள் 
ேபரைவ மற்�ம் பன்னாட்� ஆேலாசைனக் �� ஆகிய ப�ண்ேடஷன�ன் மற்ற 2 அதிகார அைமப்�கள் ப�ரதிநிதிகைளச் ேசர்த்� 
இந்தக் �� வ���ப�த்தப்பட ேவண்�ம் என்� நாங்கள் நம்�கிேறாம்." 
 

நிர்வாக அைமப்� மற்�ம் நிர்வாகக் ��,  நிர்வாகப் ேபரைவக்காக தயா�த்த அதன் ப�ந்�ைரகைள ��ய��ப்பாளர்கள் ேபரைவ 

உடேனா அல்ல� அதன் ெசயற்�� உடேனா கலந்தாேலாசிக்கவ�ல்ைல. 
 

3. பண�க்��க்க�க்கான வரவ��க்�ம் ேதர்� ெசயல்�ைற - ஆேராவ�ல் அைவ (க�ன்சில்), ஏ��சி, �ைழ� வா�யம், 

எஃப்ஏஎம்சி, ெசயற்�� ஆகியவற்றிற்� �திய உ�ப்ப�னர்கள் ேதர்ந்ெத�க்கப்பட உள்ள ேதர்� ெசயல்�ைறய�ல் பங்ேகற்�ம் 

ஆேராவ�ல் ��ய��ப்பாளர்கள் அைனவைர�ம் நாங்கள் மிக�ம் ஆத�க்கிேறாம். �ன்� ெத�வ�த்தப�, இைவ யா�ம் 

��ய��ப்பாளர்கள் ேபரைவய�ன் ��க்கள், எனேவ அைவ �ட்டாக ஒப்�க் ெகாள்ளப்பட்ட ெசயல்�ைறகளால் நியமிக்கப்பட 

ேவண்�ம். இந்த த�வ�ரமான காலக்கட்டத்தில் பண�க்��க்க�க்� எத்தைன ேபர் நியமனம் ெசய்� தங்கைள 
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�ன்ன��த்�கிறார்கள் என்பைதப் பார்ப்ப� உண்ைமய�ேலேய உற்சாகமள�க்கிற�. ேதர்�க் ��க்கைள அைமப்பதற்காக 

ேதாராயமாக (ேரண்டமாக) ேதர்ந்ெத�க்கப்பட்ட ��ய��ப்பாளர்க�க்� நாங்கள் நன்றி உள்ளவர்களாக இ�க்கிேறாம். 
 

4. ெசன்ைன உயர்ந�திமன்றத்தில் வழக்�த் தாக்கல் ெசய்யப்பட்ட� - 13.06.2022-ஆம் ேததி திங்கட்கிழைம அன்� 

ெசன்ைனய��ள்ள ெசன்ைன உயர்ந�திமன்றத்தில் ேஹமந்த் லம்பா ப�ரதிநிதித்�வப்ப�த்திய ��ய��ப்பாளர்கள் ேபரைவய�ன் 

ெசயற்�� வழக்� ஒன்ைறத் தாக்கல் ெசய்த�. மாண்�மி� உயர்ந�திமன்றத்திற்� வ��க்கப்பட்ட ேகா�க்ைக என்னெவன�ல், 

��ய��ப்பாளர்கள் ேபரைவ மற்�ம் அதன் சட்டப்�ர்வமான ெசயற்��வ�ன் பண�கள�ல் தைலய��வைதத் தவ�ர்க்�மா� 

ஆேராவ�ல் ப�ண்ேடஷைனப் ப�ரதிநிதித்�வம் ெசய்�ம் அதன் ெசயலாள�டம் ேகட்�க் ெகாள்ளேவண்�ம். ஆேராவ�ல் 

ப�ண்ேடஷன் ெசயலாள�ன் சார்ப�ல் ஆஜரான வழக்கறிஞர், 20.06.2022 ேததி திங்கட்கிழைம நைடெப�ம் அ�த்த வ�சாரைண 

வைர ஆேராவ�ல் ப�ண்ேடஷன் எந்த நடவ�க்ைக�ம் எ�க்கா� என்� ந�திமன்றத்தில் உ�தியள�த்தார். 
 

5. எஃப்ஐஆர் (FIR) �ன்ஜாம�ன் வழங்கப்பட்ட� - 2022 ேம-இல், �ன்� ெசயற்�� உ�ப்ப�னர்கள் உட்பட ஆ� ஆேராவ�ல்வாசிகள் 

ம�� �ைணச் ெசயலாளர் எஃப்ஐஆர் (�தல் தகவல் அறிக்ைக) பதி� ெசய்தார். �ற்றம் சாட்டப்பட்டவர்கள் ெசய்த 

வ�ண்ணப்பத்ைத சவால் ெசய்ய ெசயலாளர் அ�வலகம் �யற்சித்த ேபாதி�ம், �தல் வ�சாரைண ேம 25ஆம் ேததி�ம், 

இரண்டாவ� வ�சாரைண ஜூன் 10ஆம் ேததி ெவள்ள�க்கிழைம�ம் நடந்த�, அதில் �ன்ஜாம�ன் வழங்கப்பட்ட�. ஒ� �ன்ஜாம�ன் 

என்ப�, �ற்றம் நி�ப�க்கப்ப�ம் வைர, எந்த ஒ� நப�ம் எந்த வைகய��ம் சிைற ைவக்கப்படாமல் இ�ப்பைத உ�தி 

ெசய்வதற்கான ஒ� த�ப்� நிவாரணமா�ம். அதாவ� அவர்க�க்� எதிராக த�ர்ப்� வராதவைர ைக� ெசய்� சிைறய�ல் அைடக்க 

��யா�. இந்த ஆ� ��ய��ப்பாளர்கள் ம�� �மத்தப்பட்ட �ற்றச்சாட்�கள�ல் எந்தப் ெபா��ம் இல்ைல என்�ம், 

��ய��ப்பாளர்கள் ேபரைவைய�ம் அதன் பண�க்��க்கைள�ம் ெசயலாள�ன் அ�வலகத்தின் ���கள் மற்�ம் 

நடவ�க்ைகக�க்� அ�பண�யச் ெசய்�ம்ப� அச்��த்�ம் த�வ�ர �யற்சி என்�ம் ெசயற்�� ��கிற�. ��ய��ப்பாளர்கள் 

ேபரைவய�ன் ���கைள�ம் அதன் ெசயல்பாட்ைட�ம் பா�காப்பதன் �ல�ம் நிைலநி�த்�வதன் �ல�ம் நாங்கள் எங்கள் 

கடைமைய ெதாடர்ந்� ெசய்ேவாம் என்பைத உ�தியள�க்கிேறாம். 
 

6. ச�கத்தின் �ட்டங்கள் - ஆேராவ�ல் சவாலான காலக்கட்டத்ைத எதிர்ெகாண்டா�ம் ��ய��ப்பாளர் ேபரைவையத் ெதாடர்ந்� 

ெதாடர்� ெகாள்வ�ம், தகவல் ெத�வ�க்கப்ப�வ�ம், ெசயல்ப�வ�ம் �க்கியம் என்பதால், ேதைவக்ேகற்ப அைமதியான 

�ட்டங்கள் மற்�ம் சந்திப்�கைள நடத்�வதற்� ெசயற்�� ஊக்�வ�க்கிற�. �ரதிர்ஷ்டவசமாக சில தன�நபர்களால் பரப்பப்பட்ட 

உள்�ர் ஆேராவ�ல்வாசிகள் மற்�ம் ெவள�நாட்� வம்சாவள�ையச் ேசர்ந்த ஆேராவ�ல்வாசிகள் என்ற தவறான மற்�ம் 

ப�ள�ப�த்�ம் கைதைய நாம் ெதாடர்ந்� நம� ேவ�பா�கைள ஒன்றிைணப்ப� �க்கியம். இ� சம்பந்தமாக, ஜூன் 13 

திங்கட்கிழைம தமிழ் ஆேராவ�ல்வாசிகள் ��வால் ஏற்பா� ெசய்யப்பட்ட இ�ெமாழிகள�ல் நைடெபற்ற �ட்டத்திற்�ம், ஒ� 

ச�கமாக ஒன்றிைணவதற்கான உண்ைமயான �யற்சிகைள நிைலநி�த்�வதற்கான ப�ற �யற்சிக�க்�ம் நாங்கள் நன்றி 

உள்ளவர்களாக இ�க்கிேறாம். 
 

7. தகவல்ெதாடர்� �ைறகள் - auroville.org.in ெடாைமைன ைகயகப்ப�த்தியதிலி�ந்�, ெசயற்�� ெமய�ல்பாக்ஸ், ஆேராெநட் 

இயங்�தளம் மற்�ம் ச�கத்தின் மாஸ்�ல்லட்�ன், ெசயற்�� மற்�ம் ஆேராவ�ல் அைவ ஆகியைவ மாற்�த் ெதாடர்� 

�ைறகைள அைமக்கத் ெதாடங்கி�ள்ளன. பண�க்��ைவ workcom@auroville.services என்ற �கவ�ய�ல் அ�கலாம், ேம�ம் 

ஒ� �திய மாஸ்ெமய�ல் அைமப்� அறி�கப்ப�த்தப்பட்� உள்ள�, இந்தப் ப�வத்ைத (this form) நிரப்�வதன் �லம் ந�ங்கள் 

இதில் ேசரலாம். மற்ற மாற்� தகவல்ெதாடர்� �ைறகள் ஆராயப்ப�கின்றன, ஆனால் அைவ ெவள�ய�டப்ப�வதற்� சிறி� 

காலம் ஆகலாம், எனேவ அந்தத் ேதைவ உணரப்பட்டால், கலந்�ைரயாட�க்காக தங்க�ைடய ெசாந்த தன�ப்பட்ட இடங்கைள 

உ�வாக்�மா� நாங்கள் ப�ந்�ைரக்கிேறாம். 

ேம�ம் வ�ைரவ�ல். ேசைவய�ல், ��ய��ப்பாளர்கள் ேபரைவய�ன் ெசயற்�� - சாலி, எலிசா, ழில், ேஹமந்த், ஜூ 
 

 

வ �ட்�வசதி வா�ய அறிக்ைக - 2022 ஜனவ�, ப�ப்ரவ�, மார்ச்�, ஏப்ரல் 
(Housing Board Report Jan, Feb, Mar & Apr 2022) 

 

வ �ட்�வசதி வா�ய உ�ப்ப�னர்கள் - அன்� (ெலெவன�ர்) (2022 மார்ச்சில் வ�லகினார்), ஏஞ்சலா (ச�க 

உ�ப்ப�னர்), ஏஞ்சேலா (எஃப்ஏஎம்சி), அரவ�ந்த் (வ �ட்�வசதிச் ேசைவ), பாரதி (ச�க உ�ப்ப�னர்), எைலன் 

(ெலெவன�ர்) (2022 ஏப்ரலில் இைணந்தார்), ஐயப்பன் (ச�க உ�ப்ப�னர்), �மா (ச�க உ�ப்ப�னர்), �ந்தர் 

(வ �ட்�வசதிச் ேசைவ) (2022 ஜனவ�ய�ல் வ�லகினார்), ெவங்கட் (ச�க உ�ப்ப�னர்). இராம நாராயணா 

(�ைழ� வா�யம்) (2022 ப�ப்ரவ�ய�ல் வ�லகினார்), சிவா (ஆேராவ�ல் அைவ) வ �ட்�வசதி வா�யத்தின் வள நபர்கள். 

தற்ேபாைதய வ �ட்�வசதி வா�யக் ெகாள்ைகய�ன்ப� ேகாரம் 5 உ�ப்ப�னர்களாக நிர்ணய�க்கப்பட்�ள்ள�. 

�ட்டங்கள்: ஒவ்ெவா� �தன்கிழைம�ம் ட�ன் ஹால் �ட்ட அைறய�ல் நைடெப�கிற�. 
 

ஆேராவ�ல்வாசிகள�டமி�ந்� நிரந்தர வ ��க�க்கான ேகா�க்ைககள் - ஆேராவ�ல்வாசிகள் மற்�ம் �திதாய்ச்ேசர்ந்தவர்கள�டம் 

இ�ந்� நிரந்தர வ �ட்�த் த�ர்�க�க்கான ேகா�க்ைககள் வ �ட்�வசதி வா�யத்திற்� ெதாடர்ந்� வ�கின்றன. மிக�ம் சிறப்� 

வாய்ந்த �ழ்நிைலகைளத் தவ�ர, வழக்கமான திறந்த ப�மாற்ற ெசயல்�ைற �லம் மட்�ேம நிரந்தர வ ��கைள ஒ�க்க ���ம். 

ந�ங்கள் வ �ட்�வசதி த�ர்ைவத் ேத�கிற�ர்கள் என்றால், ஆேராெநட் �லம் வ�ண்ணப்ப�க்�மா� நாங்கள் உங்க�க்� 

அறி��த்�கிேறாம். 
 

கர்ப்ப காலநிைல காரணமாக தற்காலிக இடத்திற்கான ேகா�க்ைக - தாஹிர் மற்�ம் அவர� பார்ட்டன�ன் கர்ப்ப காலநிைல 

காரணமாக�ம், அவர்கள�ன் தற்ேபாைதய ெபா�த்தமற்ற வ �� காரணமாக க்�யாவ�ல் ஒ� வ�டத்திற்�, ந�ட்�க்க ��யாத 

ப��ட்ஜிங் வ �ட்�ல் தங்கிய��ப்பதற்கான ஏவ�எச்எஸ் ஆதரவள�க்கப்பட்ட ேகா�க்ைகக்� வா�யம் ஒப்�க்ெகாண்ட�. 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc6x0ueX-btDRm0g_VrIOZQjo6Svxz2SQ-t_2ZEbJ2kDAS0Dg/viewform
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வ �ட்�வசதி வளர்ச்சிக்கான சாத்தியமான ப�திகள�ன் பட்�யல் - வ �ட்�வசதி வா�ய உ�ப்ப�னர்கள் �திய வ �ட்� 

ேமம்பா�க�க்கான சாத்தியக்��கள் உள்ள பல நிலப்ப�திகைள ஆய்� ெசய்�ள்ளனர். சாத்தியமான ப�திகள�ன் பட்�யல் 

தயா�க்கப்பட்�, அவர்கள�ன் ப�சீலைன மற்�ம் ஒப்�த�க்காக ப�ப்ரவ� 17ஆம் ேததி ஏ��சிய�டம் ஒப்பைடக்கப்பட்ட�. 

�ன்� ெவர்னர் ெபா�ப்பாளாராக இ�ந்த ெசாத்�க்கைளப் ப��த்தல் -  �ன்� ெவர்னர் ெபா�ப்பாளராக இ�ந்த வ �ட்ைட ஒ� 

தன�நபர், தம்பதியர் மற்�ம் ஒ� ��ம்பத்திற்கான வ �� என 3 ��ய��ப்�களாகப் ப��க்க வா�யம் ��� ெசய்த�. ெசாத்�க்கள் 

மிக�ம் மலி� வ�ைலய�ல் இ�க்�ம் வைகய�ல் மான�யம் வழங்கப்பட்ட�. வழக்கமான �ைறய�ல் வ�ண்ணப்பங்கள் ெபறப்பட்� 

தற்ேபா� �திய ெபா�ப்பாளர்கள் ேதர்� ெசய்யப்பட்�ள்ளனர். 

நி�வன நிர்வாகிகள் வ �ட்�ற்கான ப��பார்ப்� உதவ� ெதாடர்பாக எஃப்ஏஎம்சி இடமி�ந்� வ�ளக்கம் – நி�வன நிர்வாகிகள் 

வ �ட்ைடப் ப��பார்ப்பதற்காக தங்கள் நி�வனத்தில் இ�ந்� பணத்ைத எ�க்க ���மா என்ப� �றித்� வா�யம் 

எஃப்ஏஎம்சிய�டம் வ�ளக்கம் ேகட்ட�. இ� இன்�ம் சாத்தியம் என்� எஃப்ஏஎம்சி உ�திப்ப�த்திய�, எனேவ நி�வன நிர்வாகிகள் 

தங்கள் இ�ப்�நிைலக் கணக்ைக சமர்ப்ப�த்� ப�சீலைன ெசய்� ச�பார்த்� ப�ற� ப��பார்ப்� உதவ� �றித்� வ �ட்�வசதி 

வா�யம் ��� ெசய்�ம்.  

நி� கம்�ன�ட்�க்� தற்காலிகமாக ��ேயற ெவேரான�க் ேவண்�ேகாள் - ெசர்���ட்�ல் உள்ள நி� கம்�ன�ட்�க்� 6 மாத 

காலத்திற்� வசிப்பதற்கான ஒப்பந்தம் ெதாடர்பான ெவேரான�க்கின் ேகா�க்ைக ஏற்கப்பட்ட�.  

ேமங்ேகா கார்டன் – 2011-இல் வ �ரப்ப�க்� ேமங்ேகா கார்டன�ல் வ �ட்�வசதிச் ேசைவ ஒ� வ �ட்ைட மாற்றிக் ெகா�த்த�, 

அப்ேபா� வ �ட்�ன் அள� 60 ச�ர ம�ட்டர். 2020-இல் நடந்த ேமங்ேகா கார்டன் ப�ளாட் ஒ�க்கீ� ெசயல்�ைறய�ல் 3 மைனகள் 

ஒ�க்கப்பட்டன: மா�யப்பன் O, மா�யப்பன் G. & சங்கர்ேதவ�. சங்கர்ேதவ� ப�ன்னர் ெவள�ேயறியதால், ஒ� ப�ளாட் காலியாக 

இ�ந்த�. 

07/10/20 அன்� வ �ட்�வசதி வா�யக் �ட்டத்தில் �வத்ஸா (ஏ��சி) வ �ரப்பன�ன் வ �ட்�ன் ஒ�ப�தி தன�யார் நிலத்தில் 

இ�ப்பதாக�ம் அதனால் சர்ச்ைசக்��யதாக இ�ப்பதாக�ம் வ �ட்�வசதி வா�யத்திற்�த் ெத�வ�த்தார். அப்ேபா� அைமக்கப்பட்ட 

வ �ட்�வசதி வா�யம், தன�யா�ன் நிலம் ெதாடர்பான ப�ரச்ைன த��ம் வைர, வ �ட்�வசதிச் ேசைவய�ன் அவ்வ �ட்�ன் ெபா�ப்ைப 

ஏற்�, அைத நி�கம்மர் வ �டாக மாற்றி, வ �ரப்பன�ன் வ�ங்கால வ ��க�க்� வ �ட்�ன் மதிப்ைப ஈ�கட்ட ��� ெசய்த�. 

�திய வ �ட்�வசதி வா�யம் அைமக்கப்பட்ட ப�ற�, ேமங்ேகா கார்டன�ல் காலியாக உள்ள இடத்ைத வ �ரப்ப�க்� ஒ�க்க ேவண்�ம் 

என்� வ �ட்�வசதி வா�யத்திற்� (எச்ப�) ஏ��சி உ�ப்ப�னர் ேவண்�ேகாள் வ��த்தார். ஏ��சி உ�ப்ப�ன�க்� ஆதாய �ரண்பா� 

(��ம்ப உற�) இ�ப்பதால், ��ெவ�ப்பதில் இ�ந்� வ�ல�மா� எச்ப� ேகட்�க் ெகாண்ட�. ப�ன்னர் ஏ��சி இடமி�ந்� 

ேவண்�ேகாள் வந்த�. எச்ப� அவ்ேவண்�ேகாைளப் ப�சீலித்த�, ஆனால் அந்த ப�ளாட்�க்� ஒ� ெவள�ப்பைடயான மற்�ம் 

ெபா�ப்பைடயான ச�க ெசயல்�ைற இ�க்கேவண்�ம் என்� ��� ெசய்த�, �றிப்பாக சில ச�க உ�ப்ப�னர்கள் வ �ரப்ப�க்� 

ஒ�க்கீ� வழங்கப்ப�வதற்� ஆட்ேசபைனகைள எ�ப்ப�னர். வ �ரப்ப�ம் ேவ� எவ�ம் வ�ண்ணப்ப�க்கலாம் மற்�ம் வ �ட்�வசதி 

வா�யம் அப்ப�ளாட்ைடத் ேதர்ந்ெத�க்�ம்ேபா� அவர� �ழ்நிைலகைள க�த்தில் ெகாள்�ம். 

ேமங்ேகா கார்டன�ல் உள்ள தன�யார் நிலம் ெதாடர்பாக, வ�ங்காலத்தில் தன�யார் நிலத்தின் உ�ைமயாளர் அந்நிலத்ைதப் 

ப�வர்த்தைன ெசய்�ெகாள்ள வ��ம்�வதால், நிைலைம அவசரமான� அல்ல என நில வா�யம் ெதள��ப�த்தி�ள்ள�. 

2022ஆம் ஆண்� வ �ட்�ன் மதிப்ப�ட்�ன்ேபா�, வ �� இப்ேபா� 93 ச�ர ம�ட்டர் என்� பதி� ெசய்யப்பட்ட�. இ� என்ஓசி 

ெபறப்பட்டதா மற்�ம் தன�யார் நிலத்தில் ந�ட்�ப்� ெசய்யப்பட்டதா என்ப� �றித்� தி�ப்திகரமாக பதிலள�க்கப்படாத சில 

ேகள்வ�கைள எ�ப்ப�ய�. 

எச்ப� ���க்�ப் ப�ற�, வ �ரப்பன�ன் கட்�ட வ�ண்ணப்பத்தில் ேநர்மைறயான �ன்ேனற்றம் ஏற்பட்�ள்ளதாக ஏ��சி, எச்ப�க்� 

தகவல் ெகா�த்�ள்ள�. 

ஊழியர் ��ய��ப்� வ �ட்� ஒப்பந்தத்திற்கான ேவண்�ேகாள் - ஆேராேடம் ச�க உ�ப்ப�ன�டமி�ந்� ஊழியர் ��ய��ப்� 

ஒப்பந்தத்திற்கான ேவண்�ேகாைள எஃப்ஏம்சிய�ன் இ�தி ���க்காக அதற்� ப�ந்�ைரக்கப்பட்ட�. 
 

ஏ��சி, நிலவா�யம், எஃப்ஏஎம்சி உடன் எச்ப� சந்திப்� - 08/02/22 அன்� நைடெபற்ற இக்�ட்�க் �ட்டத்தில் ப�ன்வ�ம் 

அம்சங்கள் ஒப்�க்ெகாள்ளப்பட்டன. 

தைடய�ல்லாச் சான்றிதழ் (என்ஓசி) ெசயல்�ைற - என்ஓசிக்கான எந்தெவா� ேவண்�ேகா�க்�ம் ெகா�க்கப்பட்ட 
ெசயல்�ைறைய ஏ��சி ப�ன்பற்�ம் என்ப� ஏ��சியால் உ�திப்ப�த்தப்பட்�ள்ள�. வ�ண்ணப்பச் ெசயல்�ைறைய ெதாடர்ந்�, 
இரண்� வாரம் காலம் க�த்�ேகட்�க்காக ச�கத்திற்க அறிவ�க்கப்ப�ம். 
எந்தெவா� ஆட்ேசபைன�ம் இல்ைல என�ல், என்ஓசிக்கான ேவண்�ேகாள் அங்கீக�க்கப்பட்டதாக அறிவ�க்கப்ப�ம். ஏேத�ம் 
ஆட்ேசபைன இ�ந்தால், ச�கத்திற்� ெத�வ�க்கப்ப�ம். ஆட்ேசபைனகள் த�ர்க்கப்பட்ட�ம், ம�ண்�ம் ச�கத்திற்� அறிவ�க்கப்ப�ம். 
தன� வ ��கைளக் கட்�வதற்கான ஒ�க்கீட்� ெசயல்�ைற - கட்�மானத்திற்காக  உள்ள  எந்தெவா� மைன�ம் 

அள�க்கப்பட்�ள்ள அள�ேகால்கள் மற்�ம் அள��க்கள�ன்ப� ஏ��சி மற்�ம் வ �ட்�வசதி வா�யத்தால் ஒ�க்கீ� ெசய்யப்ப�ம். 
கட்�மானத்திற்கான காலிய�டங்கள் - ேமங்ேகா கார்டன், ப�ராமிஸ் & ப�ரெடர்ன�ட்�  ஆகிய இடங்கள�ல் கட்�மானத்திற்காக உள்ள 
காலிய�டங்கள் ெதாடர்பான ேகாரப்பட்ட தகவல்கள் வ�வரங்கள் ஆகியவற்ைற வ �ட்�வசதி வா�யத்திற்� ஏ��சி வழங்�ம். 
�ந்தர�ர்த்திய�ன் வ ��ம் அைதச் �ற்றி�ள்ள இடங்கள் - நிலவா�யம், வ �ட்�வசதி வா�யம், ஏ��சி ஆகியவற்றின் உ�ப்ப�னர்கள் 

ஆேராமாடலில் �ந்தர�ர்த்தி வசித்த வ �ட்ைடப் பார்ைவய�ட்� அந்த இடத்தின் அள�, பல்ேவ� வ��ப்பத்ேதர்�கள் ஆகியவற்ைற 

மதிப்ப�� ெசய்வார்கள். 
 

ஆேராவ�ல் �றப்ப�திய�ல் உள்ள மைனகள் - வ �ட்�வசதி வா�ய�ம் நில வா�ய�ம் இைணந்�, வ ��கள் கட்�வதற்கான 

மைனகள�ன் பட்�யைல உ�வாக்கி�ள்ள�. ஏ��சி அந்நிலங்கைள பார்ைவய�ட்� மதிப்ப�� ெசய்�ம்.  வ �ட்�வசதி வா�யம், நில 

வா�யம், எஃப்ஏஎம்சி ஆகியவற்றிற்� அ��றித்த தகவைல ஏ��சி அள�க்�ம்.  

�திய ெசாத்�க்கள�ன் ேதய்மானத்ைத எவ்வா� பயன்ப�த்த ேவண்�ம் என்ப� பற்றிய வ�ளக்கம். எஃப்ஏஎம்சிய�ன் 

வழிகாட்�தைலப் ெபற்ற ப�ற�, வ �ட்�வசதி வா�யமான� நிைலயான 0.3% மாதாந்திர ேதய்மானமான�, ெசாத்தின் �தல் 

வ�டம் ��ந்த  ப�ற� மட்�ேம பயன்ப�த்தப்ப�ம் என ��� ெசய்த�. 
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வ �ட்�வசதி வா�யம் ஒ�க்கீ� ெதாடர்பாக ஆஸ்ப�ேரஷன் ��ய��ப்ப�ன் ஆட்ேசபைனகள். உடன� வ �ட்�வசதித் த�ர்� 

ேதைவப்ப�ம் ஆேராவ�ல்வாசி சார்பாக ஆேராவ�ல் அைவ உதவ� ேகா�ய�. அவர� அவசர மற்�ம் உடன�த் ேதைவய�ன் 

அ�ப்பைடய�ல், ஒ� வ�ட ஒப்பந்தத்தின் அ�ப்பைடய�ல், அந்நபர் ெசய்�வ�ம் அங்கீக�க்கப்பட்ட பண�க்காக ஆஸ்ப�ேரஷன�ல் 

வ �ட்ைட ஒ�க்க வ �ட்�வசதி வா�யத்தால் ஒப்�க்ெகாள்ளப்பட்ட�. ஆஸ்ப�ேரஷன் ��ய��ப்� இந்த ஒ�க்கீட்ைட எதிர்த்த�,  

வ �ட்�வசதி வா�யம் அவர்கள�ன் க�த்�க்கைள ப�சீலித்த�. ஆனால் அவர்கள� வழிையப் ப�ன்பற்றவ�ல்ைல. இந்த ஒ�க்கீ� 

ஆண்�ேதா�ம் மதிப்பாய்� ெசய்யப்ப�ம். 

�ன்னாள் ழான்-மார்க் வ �ட்ைட வ �ட்�வசதிச் ேசைவக்� மாற்�தல் - ழான்-மார்க் ஆஸ்ப�ேரஷன�ல் உள்ள தன� வ �ட்ைட 

வ �ட்�வசதிச் ேசைவக்� ஒப்பைடக்க ஒப்�க்ெகாண்டார். வ �ட்�வசதி வா�யம் �தலில் வ �ட்ைட மாற்றம் ெசய்ய ஒப்�க்ெகாண்� 

வழக்கமான �ைறய�ல் வ�ண்ணப்பங்கைளப் ெபற்ற�. இ�ப்ப��ம், உள்கட்டைமப்� இல்லாத�, வ �ட்�ன் ேமாசமான நிைல 

ஆகிய ��தல் தகவல்கைளப் ெபற்ற ப�ன்னர், வ �� மாற்றத்ைத இரத்� ெசய்ய வா�யம் ��� ெசய்த�, அதற்�ப் பதிலாக 3 

�திய வ ��கைள வ�வைமக்க வா�யம் ��� ெசய்த�. சாத்தியமான தளவைமப்� வ �ட்�வசதி ேசைவ ப��பார்ப்� 

ஒ�ங்கிைணப்பாளரால் ெசய்யப்பட்ட�.  ஏ��சிய�ன் ஒப்�த�க்காக காத்தி�க்கிற�. 

�சர்/ ஷரங்காவ�ல் வ �� ப�மாற்றத்ைத �ைறப்ப�த்�தல் - �ச�ல் உள்ள கிேரஸ், ஷரங்காவ�ல் உள்ள கவ�தா ஆகிேயா�க்� 

இைடேயயான தற்காலிக வ �� ப�மாற்றம் ஒப்பந்தம் நடந்� ஒ� ஓராண்� ஆகிற�, ேம�ம் இந்த ஒப்பந்தத்தில் இ�தரப்ப�ன�ம் 

மகிழ்ச்சியைடந்� உள்ளதால், அைத நிரந்தரப் ெபா�ப்பாளர் ஒப்பந்தமாக மாற்�மா� ேகா��ள்ளனர். வ �ட்�வசதிக் ெகாள்ைகக்� 

இணங்க இவ்ேவண்�ேகாள்கள் ஒப்�க்ெகாள்ளப்பட்டன. 

ஃேபான� ஃபார்ம் ப��ட்ஜிங் அ�ஸ் ஒப்பந்தம் ந�ட்�ப்�. ெஜய�தாவ�ன் ேவண்�ேகாள�ன்ப�, ஃேபான� ஃபார்மில் ப��ட்ஜிங் அ�ஸ் 

ஒப்பந்தம் ந�ட்�க்கப்பட்ட�. 

வ �ட்�வசதிச் ேசைவ ஒ�ங்கிைணப்பாளர் �ந்தர், மாத்�மந்தி�ன் நிர்வாகிகள�ல் ஒ�வராக நியமிக்கப்பட்டதன் காரணமாக, 

ஜனவ�ய�ல் வ �ட்�வசதி வா�யத்தில், தன� வ �ட்�வசதிச் ேசைவ ஒ�ங்கிைணப்பாளர், வ �ட்�வசதிச் ேசைவ ப�ரதிநிதி ஆகிய 

பதவ�கைள அவர் இராஜினாமா ெசய்தார். ச�கத்தவ�டம் இ�ந்� வ�ண்ணப்பங்கைளப் ெபற்ற ப�ற�, வ �ட்�வசதி வா�யம் �திய 

ஒ�ங்கிைணப்பாளராக �ன்� வ �ட்�வசதி வா�யத்தின் ெசயலாளராக இ�ந்த எமி L.-ஐ நியமித்த�. எஃப்ஏஎம்சி ப�ன்னர் அவர� 

நியமனத்திற்�ம் ஒப்�தல் அள�த்�, வ �ட்�வசதி வா�யத்திற்கான அவர� நியமனத்ைத ப�சீலிக்�ம் �ன் ஒ� மாதம் ப�ட்சார்த்த 

காலம் இ�க்�ம் என �றிய�. �ந்த�ன் பல வ�ட ேசைவக்� வ �ட்�வசதி வா�யம் நன்றி ெத�வ�த்�க்ெகாள்கிற�. 

இன்ஸ்ப�ேரஷன�ல் ��ம்பத்திற்கான அ�க்�மா� ��ய��ப்� ஒ�க்கீ� - இன்ஸ்ப�ேரஷன�ல் உள்ள ��ம்பத்திற்கான (�ன்னாள் 

கி�ஷ்ணா ைமயர்) அ�க்�மா� ��ய��ப்� ேவ� (ேகஸ் சர்வ �ஸ்) & ��ம்பத்திற்கான ஒ�க்கீ�, இ�தியாக �ன்� 

ஒப்�க்ெகாள்ளப்பட்ட ேமல்�ைறய�ட்� ெசயல்�ைறக்� ஏற்ப இன்ஸ்ப�ேரஷன் ��ய��ப்பா�ம் வ �ட்�வசதி வா�யத்தா�ம் 

ஒப்�க்ெகாள்ளப்பட்ட�. 

நி�கம்மர் வ ��க�க்� இைணய இைணப்� வழங்�மா� வ �ட்�வசதிச் ேசைவ ேவண்�ேகாள் - சரண்ட�ல் உள்ள நி�கம்மர் 

வ ��க�க்� இைணய இைணப்� வழங்�வதற்கான வ �ட்�வசதிச் ேசைவய�ன் ேவண்�ேகாள் ஏற்கப்பட்ட�. 

நி� ஸ்�ல் கிராஃப்ட் �றித்� எஃப்ஏஎம்சிய�ன் ேவண்�ேகாள் - உடன�யாக வ �� ேதைவப்ப�ம் ஒ� ஆேராவ�ல்வாசி 

��ம்பத்திற்� வ �� ஒ�க்கீ� ெசய்யேவண்�ம் என்ற நிபந்தைன�டன் நி� ஸ்�ல் கிராஃப்ட் நி�வனத்தின் கீழ் உள்ள ஒ� 

வ �ட்ைட வ �ட்�வசதிச் ேசைவக்� மாற்�வதற்கான ேவண்�ேகாைள ப�சீலிக்�மா� வ �ட்�வசதி வா�யத்ைத எஃப்ஏஎம்சி 

ேகட்�க்ெகாண்ட�. இலவச வ ��க�க்கான வ�தி�ைறக�க்� இணங்க ேவண்�ம் என்ற நிபந்தைனய�ன் ேப�ல் �றிப்ப�ட்ட 

��ம்பத்திற்� வ �ட்ைட வழங்க வ �ட்�வசதி வா�யம் ஒப்�க்ெகாண்ட�. 

இைண- ெபா�ப்பாள�க்கான ேவண்�ேகாள்கள் - வ �ட்�வசதி வா�யம், எல்வ�ரா & ஃேபப�யன் - ப�ச்சாண்�க்�ளம், �பாலன் & 

�ரஞ்சின� - ெஜய்மா, பத்மாவதி மண� & பவ�த்ரா - ப�ரெடர்ன�ட்�, பகவான்தாஸ் & கிறிஸ்�ன் - ப�ரெடர்ன�ட்� ஆகிேயா�ன் 

இைணப் ெபா�ப்பாளர் ஒப்பந்தத்திற்கான ேவண்�ேகாள்கைன ப�சீலித்� அவற்�க்� ஒப்�தல் அள�த்த�. 

�ன்� ேராமா ெபா�ப்பாளராக இ�ந்த வ �� - �ன்� ேராமா ெபா�ப்பாளராக இ�ந்த வ ��, �வான் & கமிலா ஆகிேயார் 

ெசய்�வ�ம் அங்கீக�க்கப்பட்ட ேவைலக்காக அவர்க�க்� ஒ�க்கப்பட்ட�. 

இராமநாராயணா வ �ட்�வசதி வா�யத்தில் இ�ந்� வ�லகினார்- பரஸ்பர ஒப்பந்தத்தின் �லம், �ைழ� வா�யத்தின் 

ெதாடர்பாளராக இ�ந்த இராமநாராயணா ப�ப்ரவ�ய�ல் வ �ட்�வசதி வா�யத்தில் இ�ந்� வ�லகினார். இராமநாராயணன�ன் 

பண�க்� வ �ட்�வசதி வா�யம் நன்றி ெத�வ�த்த�டன், �ைழ� வா�யம் ஒ� �திய ெதாடர்பாளைர வ�ைரவ�ல் அ�ப்�மா� 

ேகட்�க்ெகாண்ட�. 

நி�ைவத் ெதாைகக்கான கேரஜின் ேவண்�ேகாள் - �திய மின் கட்டைமப்ைப நி��வதற்கான நி�ைவத் ெதாைகைய 

வ �ட்�வசதிச் ேசைவ ெச�த்�மா� கேரஜ் ��ய��ப்� ேகா�ய�, இ� நிராக�க்கப்பட்ட�. வழக்கத்திற்� மாறான �ழ்நிைலகள் 

காரணமாக இதற்� �ன்� வ�திவ�லக்� அள�க்கப்பட்ட�, இ�ப்ப��ம் இந்த மிகச் சிறிய ெதாைகைய �� ��ய��ப்�ம் 

சமாள�க்க ���ம் என்� வ �ட்�வசதி வா�யம் க�திய�. 

தகவல் அள�க்�மா� ஆேராவ�ல் ப�ண்ேடஷன் ேவண்�ேகாள் – தகவல் அள�க்�மா� ஆேராவ�ல் ப�ண்ேடஷன் 

அ�வலகத்திலி�ந்� வ �ட்�வசதிச் ேசைவக்� வரப்ெபற்ற ேவண்�ேகா�க்�  எஃப்ஏஎம்சி �லம் பதில் அள�க்கப்பட்ட�.  

ப��பார்ப்� ப��� பற்றிய தகவல் - வ �ட்�வசதிச் ேசைவய�ன் ப��பார்ப்� ப��வ�ல் இ�ந்� அெலக்ஸி, ஆ��கம் ஆகிேயார� 

இராஜினாமா ஏற்�க்ெகாள்ளப்பட்ட�. இ�வ�ன் பல ஆண்� பண�க்� வ �ட்�வசதி வா�யம் நன்றி ெத�வ�த்�க் ெகாள்கிற�. 

ஒ�ங்கிைணப்பாளர் & ப��பார்ப்� ஆகிய பண�க�க்கான காலிய�டத்ைத நிரப்ப ச�கத்திற்� அைழப்� வ��க்கப்பட்ட�. 

வ�ண்ணப்பங்கைள ப�சீலித்த வா�யம், வ�க்ேனஷ் (ைமத்ேரய�) ஒ�ங்கிைணப்பாளராக�ம், ஐயனார் (�சர்) �திய 

ப��பார்ப்பாளராக�ம் பண�யாற்ற ஒப்�தல் அள�த்த�. 

வ �ட்�ற்கான மதிப்ப�ட்�ற்கான ெசல�கள் - ஒ� வ �ட்ைட ேவ� ஒ�வ�க்� மாற்�வதற்� �ன் ேமற்ெகாள்ளப்ப�ம் 

மதிப்ப�ட்�க்கான ெசல�கள் வ �ட்�வசதிச் ேசைவயால் ெச�த்தப்ப�ம் என்பைத வா�யம் ஒப்�க்ெகாண்ட�. ஒ� ெபா�ப்பாளர் 

தன� ெசாந்த தகவ�க்காக மதிப்ப�ட்ைடக் ேகா�னால், அவர்கேள அச்ெசல�கைள ஏற்�க்ெகாள்ள ேவண்�ம். 

வ �ட்�ற்கான உதவ�த்ெதாைக - ெதாற்�ேநாய் பரவலின்ேபா� நி�த்தி ைவக்கப்பட்ட, வ�ண்ணப்பங்க�க்கான வ �ட்�ற்கான 
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உதவ�த்ெதாைகைய ம�ண்�ம் ெதாடங்க வா�யம் ஒப்�க்ெகாண்ட�. இந்த ஆண்�ற்கான (2022-23) நிதிைய ஆய்� ெசய்�, ஒ� 

காலாண்�ற்� 10 இலட்சம் வழங்க ��� ெசய்யப்பட்ட�. வ �ட்�வசதிக்கான உதவ� நிதியான� ஃப்ெரட்டர்னல் பங்கள�ப்�க் 

ெகா�ப்பன�கள�ல் இ�ந்� உ�வாக்கப்ப�வதால், எதிர்கால வ �ட்�த் திட்டங்கள் நிதிப் பற்றாக்�ைறயால் பாதிக்கப்படலாம் என்� 

�றிப்ப�டப்பட்ட�. 

இைளஞர் வ ��க�க்கான பங்கள�ப்�த்ெதாைக �ைறப்� - ஓராண்� ப�ட்சார்த்த காலத்திற்�, இைளஞர் வ �ட்�வசதி 

��ய��ப்பாளர்கள�டமி�ந்� ேகாரப்பட்ட நிதி பங்கள�ப்ைப �ைறக்க ஒப்�க்ெகாள்ளப்பட்ட�. ஹி�மன்ஸ்ேகப், கி�யா, 

கி�ேயட்�வ�ட்� �த் அபார்ட்ெமன்ட், கேரஜ் ஆகியவற்றில் வசிப்பவர்க�க்� தகவல் ெத�வ�க்கப்பட்ட�. ஒ� வ�டத்திற்�ப் 

ப�ற� �ைறக்கப்பட்ட பங்கள�ப்�த் ெதாைக ப��பார்ப்�, பராம�ப்�ச் ெசல�கைள ஈ�கட்ட ேபா�மானதாக இ�க்கா� என்� 

கண்டறியப்பட்டால், பங்கள�ப்�த்ெதாைக அதிக�க்கக்��ம். அேதேவைள, “�யற்சிக்கான“ நிதி ஏற்பா�கள் �றித்� ஆராயப்பட்�, 

��ைமயாக வ �ட்�வசதிச் ேசைவய�ன் கீழ் இத்திட்டத்ைத ெகாண்� வர ��� ெசய்யப்பட்ட�. 

வ �ட்�வசதிச் ேசைவய�ன் பட்ெஜட் 2022-2023-க்� ப�சிசி ஒப்�தல் அள�த்த�. 

�ரான்ஸ்ஃபர்ேமஷன�ல் உள்ள வ �ட்ைட பராம�ப்பாளர் இல்லமாக மாற்�தல் - �ரான்ஸ்ஃபர்ேமஷன�ல் உள� என்பவரால் 

கட்டப்பட்ட சிறிய வ ��, எந்தெவா� ெசல�மின்றி வ �ட்�வசதிச் ேசைவக்� மாற்றப்பட்�, பராம�ப்பாளர் இல்லம் என 

ெபய�டப்ப�ம். 

'நி� கம்�ன�ட்�க்�'  ��ெபயர ேவண்�ேகாள் - ஃப�ரட்ெட�க் & ந�யா ஆகிேயார் சிட்டா�ன�ல் இ�ந்� 'நி� கம்�ன�ட்�க்�'  

��ெபயர ேகட்�க்ெகாண்டனர். இந்த ேவண்�ேகா�க்� வ �ட்�வசதி வா�யம் ஒப்�தல் அள�த்த�, ெசர்���ட் ��ய��ப்� இதற்� 

ஒப்�தல் அள�த்த�. 

வ �ட்�வசதி கணக்ெக�ப்� - ஆேராவ�ல்லில் உள்ள அைனத்� வ �ட்�ச் ெசாத்�க்கள் பற்றிய ��ைமயான கணக்ெக�ப்ைப 

வ�ைரவாக ��க்க ேவண்��ள்ள�. வ �ட்�வசதிச் ேசைவ�ம், வ �ட்�வசதி வா�ய�ம் இைணந்த ஒ� �ைணக்�� 

உ�வாக்கப்பட்ட�, இக்��வ�ற்� உத�வதற்காக ேம�ம் ஒ� ஆேராவ�ல்வாசி ேதைவ. ஃெபலிசிட்� & ேஹப்ப�னஸ் 

��ய��ப்�கள�ல் ஏப்ரல் மாதம் இக்கணக்ெக�ப்�  ெதாடங்கப்பட்ட�. 

ப�ரயாத்னா/கேரஜ் வ �� ேவண்�ேகாள் - ேபால் வ�ன்ெசன்ட் & தனலட்�மி ஆகிேயார் ப�ரயாத்னாவ�ல் உள்ள தம்பதியர் வ �ட்�ற்காக  

வ �ட்�வசதி வா�யத்தால் ேதர்ந்ெத�க்கப்பட்டனர். ேபா�க்� அவசரமாக கீழ்தள அபார்ட்ெமண்ட் ேதைவப்ப�வதால், கேரஜில் 

உள்ள தன� அபார்ட்ெமண்ைட மாற்றம் ெசய்வதற்�  �ன், ேதைவயான சீரைமப்�ப் பண�கைளத் ெதாடங்க, ப�ரயாத்னா வ �ட்�ன் 

சாவ�ைய ெபற்�க்ெகாள்ள அ�மதிக்�மா� ேகட்�க் ெகாண்டார். இந்த ேவண்�ேகாள் ஏற்கப்பட்ட�. 

சஞ்சனா ெபா�ப்பாளர்க�க்கான ெபா�ப்பாளர் ஆவணங்கள் - சஞ்சனா திட்ட ேமலாளர்க�க்�ம் கட்�டக் கைலஞ�க்�ம் 

இைடேய நடந்� வ�ம் மத்தியஸ்த ெசயல்�ைற காரணமாக, சஞ்சனாவ�ல் உள்ள பல வ �ட்�ப் ெபா�ப்பாளர்கள் தங்க�ைடய 

ெபா�ப்பாளர் ஆவணங்கைளப் ெபறவ�ல்ைல. வ��ப்ப�ள்ள ெபா�ப்பாளர்கள் ஆவணங்கைளப் ெபறலாம் என்பைத வா�யம் 

ஒப்�க்ெகாண்ட�. இ�ப்ப��ம் மத்தியஸ்த ெசயல்�ைறய�ன் ���க்� அவர்கள் இணங்க ஒப்�ெகாள்கிறார்கள் என்ற வ� அதில் 

ேசர்க்கப்ப�ம். 

ஃப்ெரட்டர்னல் பங்கள�ப்�த்ெதாைகையத் தள்�ப� ெசய்�மா� ேவண்�ேகாள் - கல்பனாவ�ல் தாங்கள் ெபா�ப்பாளராக உள்ள 

அபார்ட்ெமண்�ன் வ �ட்�வசதிய�ன் ஃப்ெரட்டர்னல் பங்கள�ப்�த்ெதாைகையத் தள்�ப� ெசய்யம்ப� சத்யவான் & ஃெபன� 

ஆகிேயா�ன் ேவண்�ேகாைள வ �ட்�வசதி வா�யம் ஏற்�க்ெகாண்�, அ� எஃப்ஏஎம்சிக்� ப�ந்�ைரக்கப்பட்ட�. 

வ �ட்�வசதிச் ேசைவ கின�ஸி இலி�ந்�  இ-ைபக் வாடைகக்� ெபற ேவண்�ேகாள் - வ �ட்�வசதிச் ேசைவ, தங்கள� 

பண�கைளச் ெசய்வதற்� உதவ, கின�ஸி இலி�ந்� ேம�ம் ஒ� இ-ைபக்ைக வாடைகக்� எ�க்�மா� ேவண்�ேகாள் 

வ��த்த�. அ� ஏற்கப்பட்ட�. 

ஆேராேடம் வ �� ஏற்பா�கள் - ஆேராேடம்/கிேரஸ் ��ய��ப்�கள�ல் உள்ள பல உ�ப்ப�னர்கள�ன் தற்ேபாைதய வ �ட்� ஏற்பா�கள் 

வா�யத்தால் ஆராயப்பட்ட�. ேதைவயான அ�ஸ் சிட்�ங் ஆவணங்கள் ��ப்ப�க்கப்ப�ம் வைர இந்த ஏற்பா�கள் ெதாடரலாம் 

என்� ��� ெசய்யப்பட்ட�. 

ெபத்தித் ஃெபர்ம் ஸ்ேடார் அலமா� �றித்� ெதள��ப�த்�தல் - �ன்� சீக்ஃப்ைரட் என்பவர் ெபா�ப்பாளராக இ�ந்த வ �ட்�ன் 

மதிப்ப�ட்�ன்ேபா� ெபத்தித் ஃெபர்ம்  ��ய��ப்ப�ல் உள்ள ஒ� ஸ்ேடார் அலமா� ெதாடர்பான வ�ஷயத்ைத கவன�க்�ம்ப�  

வா�யத்திடம் ேகட்கப்பட்ட�. ெபத்தித் ஃெபர்ம்  உ�ப்ப�னர்கள்  மற்�ம் �ன்� இ��றித்� ஆய்�ெசய்த ஆேராவ�ல் அைவய�ன்  

வ�ளக்கத்திற்�ப் ப�ற�, அந்த மதிப்ப�ட்�ல் தவ� இ�ப்பதாக�ம், ஸ்ேடார்  அலமா� உண்ைமய�ல் �� ��ய��ப்�க்�மான  

ெபா�வான இடம் என்பைத வா�யம் ஒப்�க்ெகாண்ட�. இத்தவற்ைற ச�ெசய்ய �திய மதிப்ப�� ேமற்ெகாள்ளப்ப�ம். 

இடஅைமப்� வ�ளக்கக்  கணக்கீ� ெசய்ததற்� வ �ட்�வசதிச் ேசைவ கட்டணம் ெச�த்த எஃப்ஏஎம்சி  ேவண்�ேகாள் -

ஃெபலிசிட்� மற்�ம் ேபாேலா ேடாமாசிஸ்-க்� �ன்� ெசாந்தமான நிலம் ஆகியவற்றில்  இடஅைமப்� வ�ளக்கச் சர்ேவ 

ெசய்ததற்� வ �ட்�வசதிச் ேசைவ கட்டணம் ெச�த்த ேவண்�ம் என்பைத வ �ட்�வசதி வா�யம் ஒப்�க்ெகாண்ட�. 
 

வ �ட்�வசதிய�ன் நிதி�தவ�க்� ஒப்�தல் அள�க்கப்பட்ட� (ஜனவ� -மார்ச்�) 

 

ெபயர் & ��ய��ப்�: ெதாைக:  

ேடன�ஷ் & சாரா, ஷரங்கா   - 250,000  

ஃேபன� & சத்தியவான், கல்பனா  - 200,000 

இளங்ேகா, ப�ராமிஸ்   - 200,000  

சங்கர்ேதவ�, ேசக்ரட் �ேராவ்ஸ் - 200,000  

த�மன், கி�ஷ்ணா ஃபார்ம் - 300,000 

 

 

ப��பார்ப்� நிதி�தவ�க்� ஒப்�தல் அள�க்கப்பட்ட� (�.5,000 ேமல்) (ஜனவ� -மார்ச்�) 

ெபயர் & ��ய��ப்�: ெதாைக:  

ஹ� & �ர்யகாந்தி, ெஜய்மா  - 111,106  

ஆனந்தமய�, ம�கா   -  17,628 

மாத்�ப�ரசாத், ப�ரயாத்னா  -  12,730 

மஞ்�ளா, ைமத்ேரய�  -  21,034  
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ெபான்�சாமி, கிேரஸ்   - 250,000  

ப�ேலாமினா, ஃப�ெரட்டர்ன�ட்�  -  51,613  

ப�கி, சம்�தி    - 215,000  

சில்வானா, ப�ரயாத்னா            - 100,000  

ெவங்கட், சரண்டர்   - 100,000  

மகாலட்�மி இல்லம்   - 150,000  

ெபர்ட்ரன்ட், சரண்டர்   -  38,750 

ஜ�வாத்மன், �ரான்ஸ்பர்ேமஷன்  -  85,867 

ஸ்வாஹா, ப�ராத்தனா   -  13,100  

இன்ெவாேகஷன், சாதகா கட்�டம் -  38,700 

ேராசா, கிேரஸ்    - 101,100 

 

வ �� மாற்றம் ெசய்யப்பட்டைவ (ஜனவ�-ஏப்ரல்) 

ெபயர் & ��ய��ப்�: ெவெரனா – இன்ெவாேகஷன், ஃேபன� & சத்யவான் – கல்பனா, ஓஷன் ெபக்கர் - ஆங்கிராஸ் கார்டன், 

அேசாக் – ெஜய்மா, கீதா – ப�ராமிஸ், ெஜகன் – ெஜய்மா 
 

 

தற்ேபாைதய பண� �றித்த தகவல் #5 (Working Update #5) 
 

அன்பார்ந்த ஆேராவ�ல்வாசிக�க்�,  

இ� தற்ேபா� நாங்கள் ெசய்�வ�ம் பண� �றித்த தகவல் #5 ஆ�ம்: 
 

ெசயற்�� ெசயலகம்: 

எங்க�க்�த் ெத�யாமல் கட�ச்ெசால் மாற்றப்பட்ட 2 ெசயற்�� கம்ப��ட்டர்கைள, ஒ� கம்ப��ட்டர் வ�ஸார்ட் உதவ��டன்,  

தற்ேபா� எங்களால் அ�க ��கிற�. 2 கம்ப��ட்டர்கள�ன் ஹார்ட் �ைரவ்கள் காலியாக இ�ப்ப� கண்டறியப்பட்ட�! 

ெசயற்��வ�ன் கம்ப��ட்டர் தர�கள் அைனத்�ம் அழிக்கப்பட்�வ�ட்டன! எங்கள�டம் எந்தெவா� கம்ப��ட்டர் ஆவணங்க�ம் 

இல்ைல, ெசயற்��வ�ன் அைனத்� கம்ப��ட்டர் தர�க�ம் ந�க்கப்பட்� வ�ட்டன. இ� தர�த் தி�ட்� மற்�ம் கி�மினல் �ற்றம் 

ஆ�ம். இ� �றித்� நாங்கள் �கார் அள�த்�ள்ேளாம்.  

ஃைபலிங் ேகப�னட்கள் (ேகாப்�ைறகள்) மற்�ம் அலமா�கள் இன்�ம் �ட்டப்பட்�ள்ளன, அவற்றின் சாவ�கள் காணவ�ல்ைல. 

அச்சாவ�கைள எங்கள�டம் தி�ப்ப�த் த�மா� �ன்னாள் ெசயற்�� ெசயலாளர்கள�டம் நாங்கள் ேகட்�க்ெகாண்ேடாம். ஆனால் 

அவர்கள் அைதத் தர ம�த்�வ�ட்டனர். ேம�ம் ெசயற்��வ�ன் அ�வலக �த்திைர காணவ�ல்ைல. அ� ப�ண்ேடஷன்  

நிராக�த்த வ�சா ப�ந்�ைரகள�ல் ேமாச�யாக �த்திைரய��வதற்� பயன்ப�த்தப்பட்� உள்ள�. 
 

ஆேராவ�ல் ப�ண்ேடஷ�க்� எதிராக�ம், சில ஆேராவ�ல்வாசிக�க்� எதிராக�ம் ெசன்ைன உயர்ந�தி மன்றத்தில் 

ஆேராவ�ல்வாசிகள் சார்ப�ல் 3 �ட் ம�க்கள் தாக்கல் ெசய்யப்பட்�ள்ளன. 

இந்த 3 �ட் ம�க்கள் எ��ம் இ�வைர ந�திமன்ற நடவ�க்ைககள�ல் ஏற்�க்ெகாள்ளப்படவ�ல்ைல. 
 

1 - WP/14707/2022 - ேஹமந்த் லம்பா vs (எதிர்) ஆேராவ�ல் ப�ண்ேடஷன் மற்�ம் �ன்னாள் ெசயற்�� உ�ப்ப�னர்கள் - வழக்� 

எண் 204900147072022. 

• �ட் ம�, தற்ேபாைதய ெசயற்�� உ�ப்ப�னர்களான அ�ராதா ெலக்ராண்ட், அ�ண் S, பார்த்தசாரதி கி�ஷ்ணன், �மாய� 

ேராஜ்கர் ஆகிேயாரால் ப�ட�ள்�ஜி (பங்ேகற்� பண�க்�� ஆவணம்) எனப்ப�ம் அங்கீக�க்கப்பட்ட ச�க ெசயல்�ைறய�ன் �லம் 

�ன்னாள் ெசயற்�� உ�ப்ப�னர்களான தி�.சவ்ரவ் மெசட்�, தி�.ேஹமந்த் லம்பா, ெசல்வ�. சாலி கி�ன்னல் ஆகிேயாைர 

பண�ந�க்கம் ெசய்த� ெதாடர்பான�. ேஹமந்த் லம்பா தங்கள� பதவ� ந�க்கப்பட்டதன் சட்டப்�ர்வமான தன்ைமைய ந�திமன்றத்தின் 

�ன் சவால் ெசய்ய வ��ம்�கிறார்.  
 

2 - WP/11738/2022 - கி�ஷ்ண ேதவானந்தன் vs (எதிர்) ஆேராவ�ல் ப�ண்ேடஷன் - வழக்� எண் 204900117382022 

• இந்த �ட் ம� ச�கத் ேதர்� ெசயல்�ைற 2017-இன்ப� ஏ��சி உ�ப்ப�னர்கைளத் ேதர்ந்ெத�ப்ப� ெதாடர்பான�. 
 

3 - WP/8675/2022 - அன�தா க�ர் vs (எதிர்) ஆேராவ�ல் ப�ண்ேடஷன் 

• இந்த �ட் ம� ெசல்வ�. ஃேபப�யன் மெரெஷல் என்பவர், ெசல்வ�. அன�தா க�ர் அவர்கைள அவர் சார்பாக ஒ� வழக்ைகத் 

தாக்கல் ெசய்ய அதிகாரம் அள�த்�ள்ளார். தைலப்� அ�ட்�ச் ம��யா. 
 

ஏ��சி மற்�ம் எஃப்ஏஎம்சி உடனான �ட்�க் �ட்டங்கள�ல் ேநர்மைறயான நடவ�க்ைககள் எ�க்கப்பட்�ள்ளன, அைவ   

நிர்வாகப் ேபரைவய�ன் 57வ� �ட்டத்தின் �றிப்�கள�ன் அம்சங்கைள மதிப்பாய்� ெசய்� ெசயல்படத் ெதாடங்�ம். 
 

ெசயற்�� 2 �ட்�க் �ட்டங்கைள நடத்திய�, உடன� கவனம் ேதைவப்ப�ம் தைலப்�கைள ேம�ம் ஆராய்ந்� வ�கிற�. 

நி�ைவய�ல் உள்ள பல பண�கள் மற்�ம் திட்டங்கள�ல் பங்ேகற்க ச�கத்திற்� அைழப்� வ��க்கிேறாம். பண�ச்�ைம மிக 

அதிகமாக�ள்ள�. ஆேராவ�ல்ைல நிர்மாண�க்க அதன் அைனத்� அம்சங்கள��ம் ஒத்�ைழக்க அைனவ�ம் �ைனப்�டன் 

ஒத்�ைழக்�மா� பண�க்��க்கள் ேகட்�க்ெகாள்கின்றன. 
 

ஆர்ஓஆர்  ��ப்ப�ப்� - 18 வய�க்� ேமற்பட்ட 2472 ��ய��ப்பாளர்கள�ல் இ�வைர 1572 ��ய��ப்பாளர்கள் ஆர்ஓஆர் பதி� 

ப�வத்ைத நிரப்ப��ள்ளனர். இ� ஏறக்�ைறய 64% ஆ�ம். �மார் 900 ேபர் இன்�ம் தங்கள் ஆர்ஓஆர் ப�வத்ைத 

நிரப்பவ�ல்ைல. தய�ெசய்� ��ய வ�ைரவ�ல், ப�வத்ைத நிரப்ப�ம், உங்க�க்� உதவ� ேதைவப்பட்டால் எங்கைள ெதாடர்� 

ெகாள்ள�ம். 

வாழ்த்�க்க�டன், அ�, அ�ண், ேஜாசபா, பார்த்தா, ெசல்வராஜ், �மாய�, �னா - ��ய��ப்பாளர்கள் ேபரைவய�ன் ெசயற்�� 
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த க வ ல் ( I n f o r m a t i o n )  
 

1) �த்�ஸ் ெகாள்�தல் ேசைவய�டம் இ�ந்� (From PTPS) 
 

அன்பார்ந்த ச�கத்தவ�க்�, 

உங்கள�டம் பகிர்ந்�ெகாள்ள எங்கள�டம் நிைறய ெசய்திகள் உள்ளன. அைவ வ�மா�. 

ந�ங்கள் வ��ம்�வைதப் ேபால, ”பைழய �த்�ைஸ” ந�ங்கள் ெசல்ல வ��ம்�ம் இடமாக மாற்ற நாங்கள் நிைறய மாற்றங்கைளச் 

ெசய்� வ�கிேறாம். 
 

பல ெபா�ட்கள் இடம் மாற்றி ைவக்கப்ப�கின்றன, தய�ெசய்� அதற்� எங்க�க்� ஒத்�ைழப்� த�வ �ர்கள் என்� நம்�கிேறாம். 

ந�ங்கள் உள்ேள �ைழ�ம்ேபா� வல� பக்கம் அைனத்� ஆேராவ�ல் மற்�ம் ஆேராவ�ல் மண்டலப்ப�தி, இயற்ைக�ைறய�ல் 

உற்பத்தி ெசய்யப்ப�ம் ெபா�ட்கள் ைவக்கப்பட்� இ�க்�ம். 

ஆேராவ�ல் மற்�ம் ஆேராவ�ல் மண்டலப் ப�திய�ல் உற்பத்தியா�ம் எந்தப் ெபா�ைள�ம் ஒேர இடத்தில் ந�ங்கள் 

கண்�ப��க்கக்��யதாக இ�க்�ம். 

இட�ப்பக்கத்தில், உண்ைமய�ல் எஞ்சி�ள்ள மற்�ம் நிைலத்தத்தன்ைம அல்லாத ெபா�ட்கள் எண்ண�க்ைகய��ம் அளவ��ம் 

�ைறக்கப்ப�ம். ஆனால் �ற்றி�ம் மைறந்�வ�டா�! 

உங்கள் வ��ப்பத்ைத நாங்கள் ஒ�ேபா�ம் கட்�ப்ப�த்த மாட்ேடாம். உங்க�க்� உண்ைமய�ேலேய ேதைவப்பட்டால், சிறந்த 

மாற்� அல்ல� இ�ப்�ப் ெபா�ட்கைளக் கண்�ப��க்க �யற்சிப்ேபாம். ந�ங்கள் ெபா�ட்கைள கண்�ப��க்கத் தவறினால், அைத 

எங்க�க்�த் ெத�வ�க்க�ம். அதற்� நாங்கள் உத�ேவாம்.  
 

இ� நிச்சயமாக ஒ� ப�ப்ப�யான ெசயல்�ைற மற்�ம் காலம் எ�க்�ம். 

ெபா�ைமயாக இ�ந்� எங்க�க்� ஆக்கப்�ர்வமான ஆேலாசைனகைள வழங்கி உத�மா� ேகட்�க்ெகாள்கிேறாம், ந�ங்கள் 

பங்கள�க்க ���ம் என்� நிைனத்தால் �ட வந்� எங்க�க்� உத�ங்கள்! 
 

சில ெவற்� இடங்கள் மற்�ம் காலி ெஷல்ஃப்�கைள ஏற்ப�த்�ம் ஆர்டர் �ைறைய நாங்கள் மாற்�கிேறாம். ஆனால் ச�யான 

ெபா�ட்கைள உடேன வாங்க வ��ம்�கிேறாம். ெபா�ைம காத்தைமக்� நன்றி! 
 

ப�க்-அப் அல்ல� ெடலிவ�க்� தயாராக இ�க்க மின்னஞ்சல் ஆர்டர்கைள ப�ேசாதித்� வ�கிேறாம். 

நி�வனங்கள், ேசைவகள், வ��ந்தினர் இல்லங்கள், பள்ள�கள் மற்�ம் ந�ங்கள் பயன்ப�த்�ம் ெபா�ட்க�க்கான ேசைவக�க்� 

எங்களால் தள்�ப�கைள வழங்க ���ம். 

ேம�ம் மாத இ�திய�ல் ேதைவக்ேகற்ப ஜிஎஸ்� இன்வாய்ஸ்கைள வழங்கலாம். 
 

மின்னஞ்சல் �லம் உங்கள் ஆர்டர்கைள ெசய்யலாம்: ptps@auroville.org.in   தகவல்: 0413-262 3091 
 

 

2) �த்�ஸ் ெகாள்�தல் ேசைவய�டம் இ�ந்� (From PTPS) 
 

அன்பார்ந்த ச�கத்தவ�க்�, 

ஆஸ்ப�ேரஷன�ல் உள்ள �த்�ஸில் நாங்கள் மிக�ம் ேவைலயாக இ�ந்ேதாம். ேம�ம் நம� ச�க ைமயத்திற்கான சிறந்த 

திட்டங்கைள நாங்கள் ைவத்தி�க்கிேறாம்... 

�த்�ஸில் பண����ம் ெபண்கள் �ற்�ப்பயணத்தில் இ�க்�ம்ேபா�, �த்�ஸின் உட்�றத்தில் நாங்கள் ெபய�ண்ட் அ�த்ேதாம். 

இப்ேபா� ெவள�ப்�றத்ைத �திய நிற ெபய�ண்ட்�டன் ��ப்ப�த்� வ�கின்ேறாம். வ�ைரவ�ல் இ� ஆச்ச�யப்ப�த்�ம்ப� ேதான்�ம்.  

�ைழவாய�லில் இப்ேபா� அம�ம் இடம் உள்ள�, ேம�ம் அைத இன்�ம் கண்கவ�ம் இடமாக மாற்ற ெதாட்�ச் ெச�கைளச் 

ைவக்கின்ேறாம். 

அ�ப்பைட வண்ணங்கைள ��த்த�டன், ெபா�த்தமான அலங்காரங்கள் �றித்த ப�ந்�ைரகைள வழங்க வ��ம்�ம் 

தன்னார்வலர்கைள நாங்கள் அைழக்கிேறாம். 
 

ந�ங்கள் ஏேத�ம் வைகய�ல் ஒத்�ைழக்க வ��ம்ப�னால், சஞ்சானவ�ல் ேஜாயைல 262 3091 என்ற எண்ண�ேலா அல்ல� 

ptps@auroville.org.in என்ற மின்னஞ்சல் �லேமா ெதாடர்� ெகாள்ள�ம். 
 

எங்களால் ��ந்தவைர வ�ைரவ�ல் ேகன்�ைன திறக்க நாங்கள் தயாராகி வ�கிேறாம், ேம�ம் அந்தப் ப�திைய ஏற்கனேவ 

�த்தம் ெசய்ய ஆரம்ப�த்�ள்ேளாம். 

ஆேராவ�ல்வாசிகள் மற்�ம் அவர்கள�ன் வ��ந்தினர்கள் ஆேராக்கியமான, நிைலயான மற்�ம் மலி� வ�ைலய�ல் உணைவ 

அ�பவ�க்கக்��ய இடத்ைத நாங்கள் வழங்�ேவாம்.  
 

ஆேராவ�ல் மற்�ம் ஆேராவ�ல் மண்டலப்ப�திய�ல் இ�ந்� பல தயா�ப்�கள் ேசர்க்கப்பட்�ள்ளன. 

ஏேத�ம் ெபா�ட்கைள உற்பத்தி ெசய்�ம் அைனத்� ஆேராவ�ல் தயா�ப்பாளர்க�ம் எங்கைளத் ெதாடர்� ெகாள்�மா� 

அைழக்கிேறாம். 

ெவ�மேன ம�ண்�ம் ேபக்ேகஜிங் ெசய்வ� ��தல் மதிப்� அல்ல, அைத ந�ங்கள் ஒப்�க்ெகாள்வ �ர்கள் என நம்�கிேறாம். 

ஆேராவ�ல் மற்�ம் ஆேராவ�ல் மண்டலப்ப�திையச் ேசர்ந்த ெபா�ட்கள�ன் ேதைவக�க்�, சாத்தியமான சிறந்த வ�ைலைய 

அள�க்கக்��ய ைமயமாக இ�க்க நாங்கள் வ��ம்�கிேறாம். 

 

mailto:ptps@auroville.org.in
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நாங்கள் இப்ேபா� ப�ன்வ�வனவற்ைற வழங்�கிேறாம். 

- காஜிம்பா �ள�த்த பானங்கள் 

- மாசிேமாவ�ன் ஃேபாண்�னா சீஸ் 

- ேபக்க�ய�ல் இ�ந்� ெராட்�கள், கிேரக்கர்கள் மற்�ம் �க்கீகள் (ஆர்டர் ெசய்யேவண்�ம்).  

- தி�வண்ணாமைலய�ல் இ�ந்� ��வ�ன் மலி� வ�ைலய�ல் நட்� ெவண்ெணய். 

- ஐஎஃப்ப� ப�ஷ் ஃைபலட்ஸ் மற்�ம் ப�ெரட் ப�ஷ் ப�ங்கர்ஸ் (சிறி� மசாலா�டன்! ;-) 

மலி� வ�ைல வ�ன�க�டன் ெமாத்த வைககள�ன் வரம்� வ��வைடந்� இப்ேபா� அதன் ெசாந்த இடத்ைதப் ெபற்�ள்ள�. 

ேதைவப்ப�ம்ேபா� உதவ� ேகட்க�ம்.  
 

தினந்ேதா�ம் அதிக வ�ழிப்�ணர்�டன் ஆர்டர் ெசய்� உங்க�க்�த் ேதைவயானைத வழங்க �யற்சிக்கிேறாம்... 
 

அைனத்� நி�வனங்கள், ேசைவகள் மற்�ம் வ��ந்தினர் இல்லங்கள் ஆகியவற்�க்� ெதாழில்�தியாக அவர்கள் ெப�ம் 

அைனத்திற்�ம் தள்�ப� வழங்�கிேறாம், வ�ைரவ�ல் வாங்கப்ப�ம் அைனத்� ெபா�ட்க�க்�ம் மாதாந்திர ஜிஎஸ்� ப�ல் வழங்க 

���ம். 

அேரகாவால் வ�வைமக்கப்பட்ட சன்லிட் ஃப��ச்ச�லி�ந்� ேசாலார் ேபனல்கைள நி�வ� �யாத�னமாக ��யச்சக்தி 

மின்சாரத்திற்� மாற�ம் நாங்கள் திட்டமிட்�ள்ேளாம். அப்ேபா� சார்ஜிங் ஸ்ேடஷன்க�ம் இ�க்�ம்... 
 

உங்க�க்�ம், ச�கத்�க்�ம், எங்களால் ��ந்தவைர ேசைவ ெசய்ய �யல்கிேறாம்... 
 

�த்�ஸ் ெகாள்�தல் அண� - �மரன், நேரன், �மார், ேஜாயல், பாரதி, ேதவனா, ெஜயந்தி, கைல, ல�மி, �லா, மதி, ��ந்தன், 
நந்தின�, நவன�தம், நிவ�, சத்யா, சண்�கம், �ந்த�, திலகா, வாண�-சிவபாக்கியம், வன�தா 
 

 

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) 
 

01.07.2022, ெவள்ள� அன்� 7.45 மண�க்� (தய�ெசய்� இந்ேநர மாற்றத்ைதக் கவன�க்க�ம்) சின�மா பாரைடஸில்: “தி/கிேரட் 

ேரஸ்” (“The Great Race”) - திைரக்கைத, இயக்கம்- ப�ேளக் எட்வர்ட், �எஸ்ஏ, 1965. ந�ப்� - ேடான� கர்�ஸ், ஜாக் ெலமன், நடாலி 
�ட், ப�ட்டர் பால்க். ஆங்கில ெமாழிப்படம், ஆங்கிலத் �ைண வாசகங்க�டன்.  காலம்: 2 மண�ேநரம் 40 நிமிடம். 
 

நந்தின�ய�ன் �திய அறிவ�ப்� (New Announcement From Nandini) 
 

அன்பார்ந்த நண்பர்க�க்�, 

நந்தின� ைதயல் ப��� இப்ேபா� உங்கள் ைதயல் ஆர்டர்கைள எ�க்கத் திறக்கப்பட்�ள்ள�. நாங்கள் இன்�ம் ஒ� �திய 

��ைவ உ�வாக்�ம் ெசயல்பாட்�ல் இ�ப்பதால், இச்சமயத்தில் உங்கள் ஆர்டர்கைள ��த்� ெகா�ப்பதற்� காலதாமதம் 

ஆகலாம். நாங்கள் எங்கள� இயல்பான மற்�ம் ேமம்ப�த்தப்பட்ட ேசைவக்� வ�ைரவ�ல் தி�ம்�ேவாம் என நம்�கிேறாம். 

ைதயல் ப��� திறந்தி�க்�ம் நாள் மற்�ம் ேநரம் ஆகியவற்றில் எவ்வ�த மாற்ற�ம் இல்ைல. உங்கள் பார்ைவக்காக அைவ 

கீேழ ெகா�க்கப்பட்�ள்ளன:  

திங்கள், �தன், ெவள்ள� அன்�  காைல 9 - 12 மண� வைர, ப�ற்பகல் 2 - 4 மண� வைர 

உங்கள் அைனவைர�ம் காண ஆவ�டன் காத்தி�க்�ம். நந்தின� ைதயல் ப��� ��, எலிசெபத் & இந்திராண� 

 

 

 

ஆர்ஓஆர் �றித்� ப�ண்ேடஷன் அ�வலகத்தில் இ�ந்� க�தம் (Letter from Foundation Office regd. RoR) 
 

அன்பார்ந்த ��ய��ப்பாளர்க�க்�, 

ஜூன் 17, ெவள்ள�க்கிழைம ேததிய�ட்ட ��ய��ப்பாளர்கள் பதிேவ� (ஆர்ஓஆர்) (Register of Residents) ெதாடர்பாக ஓஎஸ்� 

டாக்டர் G. சீத்தாராமன் அவர்கள�டமி�ந்� ப�ன்வ�ம் தகவைலப் ெபற்ேறாம். தய�ெசய்� தங்கள�ன் ஆஓஆர் ப�வத்ைத உடேன 

நிரப்ப�ம். 
 

ஆன்ைலன�ல் அல்ல� காகிதப் ப�வத்ைத நிரப்ப உங்க�க்� உதவ� ேதைவப்பட்டால், தய�ெசய்� எங்கள�ல் ஒ�வைரத் 

ெதாடர்� ெகாள்ள�ம். 
 

இங்ேக  here ப�வத்திற்கான இைணப்ைப�ம், அச்சிடக்��ய ப�வங்க�க்கான ஆேராெநட் இைணப்ைப இங்ேக�ம் 

here காணலாம்.   

நன்றி, அ�, அ�ண், ேஜாசபா, பார்த்தா, ெசல்வராஜ், �மாய�, �னா - (��ய��ப்பாளர்கள் ேபரைவய�ன் ெசயற்��) 
 
 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe21uw2qubAJ8WFp5pBWaINX4k0pKP3Ky_a0g1rZQkWIi73MA/viewform
https://auroville.org.in/article/91413
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உங்கள் �கார்கைளப் ெபற, �ைறத�ர்ப்�ப் ப��ைவச் ெசயற்�� அைமக்கிற� 
(The Working Committee is setting up a Grievance Cell to receive your complaints) 

 

அறிவ�ப்� 

2021 �தல் ஆேராவ�ல் ஒ� மாற்றத்ைத சந்தித்� வ�கிற�,  தற்ேபா� இங்�  ெசயலிழந்த அைமப்� இயங்�வைத ேம�ம் 

ேம�ம் ெதள�வாகக் காண ��கிற�. நிர்வாகப் ேபரைவ (கவர்ன�ங் ேபார்�) தன�  58வ� �ட்டத்தில், இ� �றித்� ஆய்� 

ெசய்ய ஓர் நிர்வாக அைமப்� மற்�ம் நிர்வாகக் �� ஒன்ைற ஏற்ப�த்த ேவண்�ம் என்�  ேகட்�க் ெகாண்ட�. ��தலாக, நகர 

வளர்ச்சிைய வ�ைர�ப�த்�வதற்கான இயக்கம் ��ய��ப்பாளர்கள�ன் ஒ� �றிப்ப�ட்ட ப��வ�ன�ைடேய சலசலப்ைப 

எ�ப்ப��ள்ள�. 
 

பல அதிகார�ர்வமற்ற �கார்கைள  ெப�ம்பான்ைமயான ெமௗனம் காக்�ம் ஆேராவ�ல் ��ய��ப்பாளர்கள் ெத�வ�த்�ள்ளனர். 

ேம�ம், ெவள�ப்பைடயாக  மாஸ்டர் ப�ளான்ப� நகரத்ைத கட்டைமக்�ம் தற்ேபாைதய இயக்கத்திற்� ஆதரவாகேவா அல்ல� 

நிர்வாகப் ேபரைவக்� (கவர்ன�ங் ேபார்�) ஆதரவாகேவா, அவர்களால் ேபச ��யவ�ல்ைல. ஏெனன்றால், அவர்கள�ன் ேவைல, 

வ ��, ச�க வாழ்�, �ழந்ைதகள�ன் பள்ள� அ�பவம், அவர்க�ைடய ஆசி�யர் மற்�ம் சக மாணவர்கள் மத்திய�ல் அச்சம் த�ம் 

�ழல் நிலவ� வ�வேத அதன் �க்கிய காரணமா�ம். 
 

ஆக்கிரமிப்�,  ஆத்திர�ட்டல் மற்�ம் தன�ப்பட்ட ெசாத்�க்க�க்� ேசதம் வ�ைளவ�த்தல் ேபான்ற ெவள�ப்பைடயான நிகழ்�கள் 

�றித்� பல �கார்கள் ெபறப்பட்�ள்ளன. இத்தைகயப் �கார்கள் த�வ�ரம் மிக்க� என்பதால், ெசயற்�� ஒ� �ைறத�ர்ப்�ப் ப��ைவ 

(Grievance Cell) ஏற்ப�த்தி உள்ள�. அங்� இ�ேபான்ற �கார்கள் ெபறப்பட்� ஆராயப்ப�ம். 
 

நியாயமற்ற நைட�ைற, ஆக்கிரமிப்� அல்ல� அந�திைய ந�ங்கள் அ�பவ�த்தால், உங்கள் �கார்கள் மற்�ம் �ைறகைள 

எங்க�டன் பகிர்ந்� ெகாள்�ங்கள், நாங்கள் உங்க�க்� கண்�ப்பாக உத�ேவாம். 
 

�கார் ப���  மின்னஞ்சல் �கவ�: grievancecell@auroville.org.in 
நன்றி, அ�, அ�ண், ேஜாசபா, பார்த்தா, ெசல்வராஜ், �மாய�, �னா - (��ய��ப்பாளர்கள் ேபரைவய�ன் ெசயற்��) 
 

 

ஆேராவ�ல் ப�ண்ேடஷன் தர� & அறி�சார் ெசாத்�க்கள் (Auroville Foundation Data & Intellectual Properties) 
 

01.04.2022 ேததிய�ன்ப�, ப�ன்வ�ம் பண�க்��க்கள் மற்�ம் அக்��க்கள�ன் உ�ப்ப�னர்க�க்� இத்தகவல் ெத�வ�க்கப்பட்ட�. 

நில வா�யம், பட்ெஜட் ஒ�ங்கிைணப்�க் ��, ெசயற்��, வ �ட்�வசதி வா�யம்/ேசைவ, �ன�ட்� ஃபண்ட்/ நகர ேசைவகள், 

பண்ைணகள் மற்�ம் கா�கள், அறக்கட்டைளகள், நி�வனங்கள் & ேசைவகள். 

ஆேராவ�ல் ப�ண்ேடஷன் ெசாத்�க்க�டன் ெதாடர்�ைடய ஆேராவ�ல் பண�க்��க்கள�ன் தர� மற்�ம் மின்னஞ்சல் கணக்�கள், 

அைமச்சகங்கள், நிர்வாகப் ேபரைவ உ�ப்ப�னர்கள் ேபான்ற அதிகார�ர்வ நி�வனங்கள் உடனான தகவல் ப�மாற்றங்கள் 

auroville.org.in அல்லாத ப�ற ெடாைமன்க�க்� மாற்ற ேகா�ம் ஆேராவ�ல் அைவய�ன் இ�ைக �றித்� எஃப்ஏஎம்சிய�ன் 

கவனத்திற்� வந்த�. எஃப்ஏஎம்சி அத்தைகய நடவ�க்ைகைய ேமற்ெகாள்ளக் �டா� என்பைத க�ைமயாக அறி��த்�கிற� 

என்பைத தய�ெசய்� கவனத்தில் ெகாள்ள�ம். ஆன்ைலன் தர� மற்�ம் பண�க்�� மின்னஞ்சல்கள் ேபான்ற ஆேராவ�ல் 

ப�ண்ேடஷன�ன் கண�ன�ய�ல் ேசமிக்கப்பட்ட தகவல்கைள மாற்�தல், நகெல�த்தல், ந�க்�தல் ஆகியைவ அைனத்� பண�க்�� 

உ�ப்ப�னர்களா�ம் தவ�ர்க்கப்பட ேவண்�ம், ஏெனன�ல் இ� ஆேராவ�ல் ��ைமக்�ம் மற்�ம் பண�க்�� உ�ப்ப�னர்க�க்�ம் 

சட்ட�தியான தாக்கங்கைள ஏற்ப�த்�ம். 

� அன்ைனய�ன் ேசைவய�ல், அன்�டன், எஃப்ஏஎம்சி (சந்திேரஷ், கீதா, ேஜாஸ்லின், கலியா, சத்தியநாராயணன், ேடார்கில்) 
 

 
ம�சரீைமக்கப்பட்ட எஃப்ஏஎம்சிய�டம் இ�ந்� ெசய்தி (Note from reconstituted FAMC) 

 

அன்பார்ந்த  ச�கத்தவ�க்�, 

தற்ேபாைதய எஃப்ஏஎம்சி �ன்� ஆண்�காலம் ெசயலாற்ற நிர்வாகப் ேபரைவய�ன் கீழ் ேநர�யாக ம�சீரைமக்கப்பட்�ள்ள�. 

ஆேராவ�ல்லின் வ�தி�ைறகள், வ��மியங்கள் மற்�ம் இந்தியாவ�ன் சட்டவ�திகள் ஆகிய இரண்�ற்�ம் ஆேராவ�ல் 

இணங்காததால் இ� நிகழ்ந்த�.  

�ந்ைதய எஃப்ஏஎம்சி ��க்கள் �த்தம் ெசய்வதற்� தங்களால் இயன்றைதச் ெசய்தன, ஆனால் சிறிய ெவற்றிையப் ெபற்றன. 

காலம் ஓ�க்ெகாண்��க்கிற�, நாம் இணக்கமாக இல்லாத�, நம� நற்ெபய�க்� மி�ந்த ேசதத்ைத ஏற்ப�த்தியேதா�, ச�கம் 

ெப�ய அபராதத் ெதாைகைய ெசலவழிக்க ேவண்��ள்ள�. இ� சாசனம் மற்�ம் இலட்சியங்கைளப் ப�ன்பற்�வதற்கான 

�ன்ேனற்றத்திற்காக ஆேராவ�ல்�க்� வழங்கப்பட்ட வ� வ�லக்� நிைலய��ம் எதிர்மைறயான வ�ைளைவக் ெகாண்�வ�கிற�. 
 

ஆேராவ�ல் பல ஆண்�களாக "இயற்ைகயாக�ம் கட்�ப்பாடற்றதாக�ம்" வளர்ந்�ள்ள�. அதன் ேமலாண்ைம அைமப்�கள் 

மிக�ம் சிக்கலானதாக ஆகிவ�ட்டன.  இப்ேபா� அவற்றின் ெசாந்த �ைமய�னால் ச�ந்� வ�கின்றன. அதனால்தான் வளர்ந்� 

வ�ம் நகரத்தின் ேதைவகைளப் �ர்த்திெசய்ய நம� நிர்வாக அைமப்ைபச் ம�சீரைமக்க�ம்,  நிர்வாகப் ேபரைவய�ன் 57வ� 

�ட்டத்தில் ெத�வ�க்கப்பட்ட அைனத்� �ர்ேநாக்�கைள�ம் உடன�யாக நிவர்த்தி ெசய்ய�ம் இந்த 3 ஆண்�கள் எங்க�க்� 

அள�க்கப்பட்�ள்ள�. 

(https://auroville.org.in/sites/www.auroville.org.in/files/article_attacments/GB%20Minutes%20of%2057th%20meeting.pdf) 
 

 

https://auroville.org.in/sites/www.auroville.org.in/files/article_attacments/GB%20Minutes%20of%2057th%20meeting.pdf
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நாங்கள் ெசய்� ��க்கேவண்�ய பண�கள்: 

• ஒ� �ட்� பகிரப்பட்ட கணக்கியல் அைமப்��ைறைய (Collective Shared Accounting System) அைமத்தல். 

• ஒ� (�ட்�) ஜிஎஸ்� கணக்கியல் �ைழவாய�ைல (one collective GST accounting gateway) அறி�கப்ப�த்�தல். 

• தற்ேபா�ள்ள அறக்கட்டைளகள�ன் எண்ண�க்ைகைய (�மார் 50) 2 ஆகக் �ைறத்தல், அதன்ப�, ஒ� அறக்கட்டைள 

ேசைவக�க்கா�ம், இன்ெனா� அறக்கட்டைள வ�மானம் ஈட்�ம் நி�வனங்க�க்�ம் இ�க்�ம்.  

• ஒேர ெகாள்�தல் ேசைவைய உ�வாக்�தல். 

• ஆேராவ�ல் பண்ைணகள�ன் வ��வாக்கத்திற்கான திட்டத்ைத உ�வாக்�தல். 

• உற்பத்தி பயன்பாட்�ற்காக அைனத்� நிலப் பயன்பாட்ைட�ம் மதிப்பாய்� ெசய்தல். 

• பயன்ப�த்தப்படாத மற்�ம் �ைறவாக பயன்ப�த்தப்ப�ம் கட்�டங்கள் மற்�ம் அ�வலக இடங்கள் அைனத்ைத�ம் 

கண்டறிந்� பயன்ப�த்�தல். 

• இடம், நிதி மற்�ம் வழிகாட்�நர்கள் ஆகிய இரண்�ன் ஆதர�டன், �திய ெதாழில்�ைனேவா�க்கான ெதாடக்கத் திட்டத்ைத 

உ�வாக்�தல். 

• தற்ேபா�ள்ள நி�வனங்கள் வளர்ச்சியைடவதற்�ம், ச�கத்திற்� வ�மானத்ைத வழங்�வதற்�ம், இ�ேபான்ற திட்டத்ைதச் 

ெசயல்ப�த்�தல். 

• மன�தவளங்கள் ேசைவ மற்�ம் பய�ற்சி ெப�பவர்/தன்னார்வத் திட்டம். 

• �ழல் �லதனத்தின் (capital flow) உகந்த பயன்பாட்�ற்� பட்ெஜட் ஒ�ங்கிைணப்�. 

• �திய வளர்ச்சிக்கான நிதி இ�ப்�த் ெதா�ப்ைப ஒ�ங்கிைணத்தல். 

• வ ��/கட்�டச் ெசாத்� ம�ஒ�க்கீட்�க் ெகாள்ைக (ெசாத்�கைள பணமாக்�தல் இல்லாமல்.)  

• ஆேராவ�ல் தர�கள�ன் உண்ைமத்தன்ைமைய ஒ�ங்கிைணத்� ச�பார்த்தல்: மன�தர்கள், நிலம் மற்�ம் கட்�டங்கள் மற்�ம் 

அைனத்� பண�க்��க்க�க்�ம் ச�கத்திற்�ம் கிைடக்கக்��ய ஒ� ஒ�ங்கிைணந்த மற்�ம் ��க்�-இைணப்�ள்ள 

தர�த்தளத்தில் தரைவ உ�வாக்�தல். 

• அைனத்� ஆேராவ�ல் ெசாத்� வைகக�க்கான ெபா�ப்பாளர் ெகாள்ைககள�ன் மதிப்பாய்� 
 

இ� நமக்�ள்ள ஒ� ெப�ய சவாலான பண�யா�ம். ேம�ம் நாம் அைனவ�ம் நம்மால் ��ந்தவைர சிறப்பாக பங்ேகற்க 

ேவண்�ம். ஏெனன�ல் ஆேராவ�ல்லின் வாழ்க்ைக அைதச் சார்ந்த�. அதில் பங்ேகற்காமல் இ�ப்ப� நல்ல வ��ப்�த்ேதர்� அல்ல.  

இதற்� நிைறய ேவைலகள் ெசய்ய ேவண்�ய��க்�ம்.  

இந்த அைனத்� ம�சீரைமப்�க�ம் ெசய்யப்ப�ம்ேபா�, ஆேராவ�ல் ஒ� அழகான வழிய�ல் �ன்ேனற ���ம். இங்� அதிக 

ஆற்றல் உள்ள�, இன்�ம் ெகாஞ்சம் கவனம் ெச�த்தினால், அ� மிக�ம் சக்திவாய்ந்த சக்தியாக மா�ம். அவ்வா� ெசய்வ� 

அதிக ஆற்றைல வ��வ�க்�ம், பண�க்��க்கள் மற்�ம் நி�வனங்கள் தங்கள் தன�ப்பட்ட ேபாராட்டத்தில் ெசலவழிக்�ம் 

ஆற்றைலத் தவ�ர்த்�, தங்கள் ேவைலய�ல் கவனம் ெச�த்தலாம். இந்த மாற்றம் ேதைவயான ெவள�ப்பைடத்தன்ைமைய 

ஏற்ப�த்�ம் மற்�ம் ஆேராவ�ல் வ��மியங்கள�ன் அ�ப்பைடய�ல் நம� ச�கத்ைத உ�வாக்�வதில் அதிகக் கவனம் ெச�த்த 

அ�மதிக்�ம். 
 

அக்கைற�ள்ள எவைர�ம் சந்திக்க�ம், நம� �ட்�ப் பண�ய�ன் அைனத்� அம்சங்கள��ம் அவர்க�ைடய ஆேலாசைனகைளக் 

ேகட்க�ம் கீதா�ம் ேஜாஸ்லி�ம் வாரம் ஒ��ைற உங்கைளச் சந்திக்கக் காத்தி�ப்பார்கள். இன்ன�ம் அ�வலகப் 

ெபா�ப்�கைள ஏற்�ம் பண�ையச் ெசய்�வ�வதால், இ�பற்றிய வ�வரத்ைத மாஸ்�ல்லட்�ன் �லம் அறிவ�ப்ேபாம். ேமேல 

உள்ள சில அம்சங்கள் �றித்த வ��வான வ�ளக்கத்ைத வ�ைரவ�ல் அறிவ�ப்ேபாம். 

 

2021-2022ஆம் ஆண்�ற்கான கணக்�கைள ச�யான ேநரத்தில் சமர்ப�ப்பதற்காக ெப�ம் �யற்சிைய ேமற்ெகாண்ட அைனவ�க்�ம் 

இந்த ேநரத்தில் நன்றிையத் ெத�வ�த்�க் ெகாள்கின்ேறாம். இ� �தல் ஆண்டாக இ�ந்தா�ம், ஒ� ச�கமாக நாம் இந்தப் 

பண�ைய மிகச் சிறப்பாக நிர்வகித்ேதாம். அைனத்� ஆேராவ�ல்வாசிக�க்�ம், அவர்கள்தம் அர்ப்பண�ப்�க்காக, அவர்கள�ன் 

அ�ப்பைடத் ேதைவகைள நிவர்த்தி ெசய்�ம் வைகய�ல், ப�ப்ெபா�ள் மற்றம் ஆன்மா ஆகியவற்றில், தற்ேபா�ள்ள பராம�ப்� 

�ைறைய மாற்றி, �ராஸ்ெப�ட்� (ெசழிப்பான) அைமப்��ைறையக் (Prosperity System) ெகாண்� வ�வதற்� எங்கள�ன் 

�� ஆதரைவத் ெத�வ�க்க வ��ம்�கிேறாம். 
 

உங்க�க்� ஏேத�ம் க�த்� இ�ந்தால், தய�ெசய்� famc@auroville.org.in என்ற மின்னஞ்ச�க்� எங்க�க்� எ�த�ம். 

� அன்ைனய�ன் ேசைவய�ல், அன்�டன், எஃப்ஏஎம்சி - (சந்திேரஷ், கீதா, ேஜாஸ்லின், கலியா, சத்தியநாராயணன், ேடார்கில்) 
 

 
 

� அர�ந்தரின் அ�ள்ெமா� 
 
�ந்தைனயால் உண்ைமயான அ�� �ைடக்கா�. நீ என்னவாக இ�க்�றாய் என்ப�தான்; அ�ேவ நீ 
ஆ�றாய். 
 
நம� உண்ைமயான எ�ரி நமக்� ெவளி�ல் இ�க்�ம் எந்தச ்சக்��ம் அல்ல, மாறாக நம� ெசாந்த அ�ைக 
பல�னங்கள், நம� ேகாைழத்தனம், நம� �யநலம், நம� பாசாங்�த்தனம், நம� கண்��த்தனமான 
உணர�்ப் ேபாக்�. 
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அன்பார்ந்த ��ய��ப்பாளர்க�க்�, 

ேதர்� ெசயல்�ைறய�ல் ெபயர் ப�ந்�ைரப்பதற்கான கட்டம் ��ந்�வ�ட்ட� என்பைத மகிழ்ச்சி�டன் ெத�வ�த்�க் 

ெகாள்கிேறாம். ஆேராவ�ல் அைவ, �ைழ� வா�யம், நிதி மற்�ம் ெசாத்�க்கள் ேமலாண்ைம அைவ, ெசயற்��: ெபயர்கள் 

ப�ந்�ைரக்கப்பட்�, இப்பண�க்��க்கள�ல் ஏேத�ம் ஒன்றில் பண�யாற்ற �ன்வந்�ள்ளவர்கள் �றித்த ஆக்க�ர்வமான 

க�த்�க்கைளப் பகிர்ந்� ெகாள்ள உங்கைள அைழக்கின்ேறாம். 
 

எப்ப� - தய�ெசய்� வ�ண்ணப்பதாரர்கள�ன் வ��வான �யவ�வரங்கைளக் கண்டறிந்� அதற்காக உள்ள க�த்�ப் ப�வத்ைத 

இந்த இைணப்ப�ல் நிரப்ப�ம்: https://www.ras-auroville.org/main-wgs-2022/  
 

க�த்�கள் அள�ப்பதற்கான கைடசி ேததி, ெவள்ள�, 24.06.2022 
 

"க�த்� ெத�வ�ப்பவர் ேதர்�க் ��வ�ற்� அவர� ெபயர் அநாமேதயமாக இ�க்�மா� ேதர்� ெசய்யலாம், இ�ப்ப��ம் அவர் 

ெபயர் ஆர்ஏஎஸ்-ஆல் பதி� ெசய்யப்ப�ம். 

ப�ந்�ைரக்கப்பட்ட நப�க்� அநாமேதயமாக க�த்� ெத�வ�க்கப்ப�ம், அவர் அக்க�த்�க்� பதிலள�ப்பதற்கான அல்ல� 

ப�ந்�ைரைய தி�ம்பப் ெப�வதற்கான வாய்ப்ைபப் ெப�வார். எந்தெவா� ப�ந்�ைரக்கப்பட்ட நப�ம் ேதர்� ெசயல்�ைறய�ல் 

இ�ந்� வ�லகிவ�ட்டால், ெபறப்பட்ட க�த்�கள் ந�க்கப்ப�ம். 

க�த்� மற்�ம் அதற்கான பதில்கள் அைனத்� ேதர்�க் ��க்க�க்�ம் வழங்கப்ப�ம் (ப��� 6-ஐப் பார்க்க�ம்), அவர்கள் 

ப�ன்�ட்டம் ெபா�த்தமானதா அல்ல� �க்கியத்�வம் வாய்ந்ததா என்பைத ��� ெசய்வார்கள். பண�க்�� உ�ப்ப�னர்கைள 

ேதர்� ெசய்வதற்கான ெபா�த்தமான தகவலாக மட்�ேம ப�ன்�ட்டம் பயன்ப�த்தப்ப�ம். ேதர்� ெசயல்�ைறக்� �ன் 

எந்தெவா� நப�ம் த�தி ந�க்கம் ெசய்யப்பட மாட்டார்கள். 

ேதர்� ��க்க�டன் மட்�ேம க�த்�கள் பகிரப்ப�ம் மற்�ம் ெபா�வ�ல் ெவள�ய�டப்பட மாட்டா�. ேதர்�க் ��க்கள் மற்�ம் 

ஆர்ஏஎஸ் உ�ப்ப�னர்கள் க�ைமயான இரகசியத்தன்ைமையப் ேப�மா� ேகட்�க் ெகாள்ளப்ப�கிறார்கள், ேம�ம் 

அநாமேதயமாக க�த்� ெத�வ�ப்பவர்கள�ன் க�த்ைதேயா ெபயர்கைளேயா ெத�வ�க்கா�" (PWG 2022, Part 3, 3 - 
https://drive.google.com/file/d/1Bbes-na1CG_CvcWBIJaRTcSFEMXCQkq4/view ) 
உங்க�க்� ஏேத�ம் ேகள்வ�கள் இ�ந்தால் அல்ல� உதவ� ேதைவப்பட்டால், தய�ெசய்� ஆர்ஏஎஸ்-ஐத் ெதாடர்� ெகாள்ளலாம்- 

raservice@auroville.org.in  அன்�டன், ஆேராவ�ல்வாசிகள் அைவச் ேசைவ - ேடன், ஜிேயாவான� P, சத�ஷ் A, டாட்�யானா S. 
 

 

�ைழ�ச் ேசைவய�ன் அறிவ�ப்�, ES#137, ேததி: 25-06-2022 
 

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�: 

இந்திரா இராமலிங்கம் (இந்தியா) – வ�காசில் தங்கி�ள்ளார், த�பனம் பள்ள�ய�ல் பண���கிறார். 

இலட்�மி பன்ன�ர்ெசல்வம் (இந்தியா) – ெடரா ேசால் பண்ைணய�ல் தங்கி�ள்ளார், ஆேரா ேசாயாவ�ல் பண���கிறார். 

நிேவதிதா ப�மளெசல்வன் (இந்தியா) – ஆர்க்கான்சியலில் தங்கி�ள்ளார், �ராகிரஸ் ேலண்ட்ஸ்ேகப்ப�ல் பண���கிறார். 

 

ஆேராவ�ல்வாசியாக உ�திெசய்யப்ப�கிற�: 

வ�க்ேனஷ் கந்தசாமி (இந்தியா) 

 

தாமாகேவ ஆேராவ�ல்ைல வ�ட்� ெசன்றவர்கள்: 

ேடன�யல் கி�ன்ெபர்க் (அெம�க்கா) 

ேராஸ்ேம� ெடெமல்ேலா (ேராஸ்) - (இங்கிலாந்�) 
 

� அர�ந்தரின் அ�ள்ெமா� 
 

��க்ேகாளற்ற வாழ்க்ைக எப்ேபா�ேம �ழப்பமான வாழ்க்ைகதான். ஒவ்ெவா� நப�க்�ம் ஒ� ��க்ேகாள் 
இ�க்கேவண்�ம். ஆனால் உங்கள் இலக்�ன் தரம் உங்கள் வாழ்க்ைக�ன் தரத்ைதப் ெபா�த்த� என்பைத 
மறந்��டா�ரக்ள். உங்கள் ேநாக்கம் உயர்ந்ததாக�ம் பரந்ததாக�ம், தாராளமாக�ம் ஆரவ்மற்றதாக�ம் 
இ�க்கேவண்�ம்; இ� உங்கள் வாழ்க்ைகைய உங்க�க்�ம் மற்றவரக்�க்�ம் �ைலம�ப்பற்றதாக 
மாற்�ம். உங்களின் இலட்�யம் எ�வாக இ�ந்தா�ம், உங்க�க்�ள் ��ைமைய நீங்கள் உணர்ந்தாலன்�, 
அைத ��ைமயாக நிைறேவற்ற ��யா�. 

https://www.ras-auroville.org/main-wgs-2022/
https://drive.google.com/file/d/1Bbes-na1CG_CvcWBIJaRTcSFEMXCQkq4/view
https://drive.google.com/file/d/1Bbes-na1CG_CvcWBIJaRTcSFEMXCQkq4/view
mailto:raservice@auroville.org.in
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