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கல் �

� அர�ந்தர் & �அன்ைன
ேதசியக் கல்வ�யைமப்�
�அர�ந்தர் நடத்�வந்த கர்மேயா�ன் ' என் �ம் வாரப்பத்�ரிைக�ல் , �ஸ்டம் ஆஃப் ேநஷ்னல் எஜூேகஷன் (A System of
National Education) என் �ம் தைலப் �ல் இக்கட்�ைரகள் 1910ல் ெவளிவந்தன. “எந்நாட்�க் கவ் �யைமப் �க்�ம் ெபா�ந்தக்��ய
இந்தப் ெபா�க் க�த்�க்கைள, இந்�ய ேத�யக் கல் �க்கான �க�ைரயாகக் ெகாள் ளலாம் " என் �ம் ��ப்�டன், 1924ல் இ� �ல்
வ��ல் ெவளி�டப்பட்ட�.
1. மனித மனம்
மனித மனத்ைத அதன் �ழந்ைதப்ப�வத்��ம் இளைமப் ப�வத்��ம் வளர்ச்�யைடந்த நிைல��ம் ஆய் வதால்
�ைடக்�ம் அ�ேவ கல் ��ன் உண்ைமயான அ�ப்பைடயா�ம் . கல் ��ன் க��யா�ய மனத்ைதப் �றக்கணித்�, �த்தகப்
ப�ப்�ற் � மட்�ேம உத�ம் ேகாட்பா�களின் அ�ப்பைட�ல் அைமந்த எந்தக் கல் � �ைற�ேம, �றப்பான ஆற் றல் கைளக்
ெகாண்ட ��ைமயான மனைத உ�வாக்�வதற் � மாறாக, �த்� வளர்ச்�ையத் தைட ெசய் � �ர்�ைலக்கேவ ெசய் �ம் . ஏெனனில்
கல் �யாளர் ைகயாள் வ�, ஓ�யேனா �ற் �ேயா ைகயாள் வைதப் ேபான் ற உ�ரற் ற ெபா�ளன் �, மட்டற் ற �ண்ைமைய�ம்
உணர்ச்�க் �ர்ைமைய�ம் ெகாண்டேதார் உ��ள் ள �வனா�ம் . மனிதன் கல் லாகேவா மரமாகேவா இ�ந்தால் அவைனக்
கல் ��ன் தைல�றந்தெதா� பைடப்பாக உ�வாக்�வ� கல் �யாளரால் இயலா�. மனம் என் �ம் எளி�ல் ��படாத ெபா�ேளா�
அவர் பணியாற் ற ேவண்��ள் ள�, வ�வற் றதா�ய மனித உடல் �மத்��ன் ற வரம் �கைள அவர் ம�க்க ேவண்��ள் ள�.
பல பண்ைடயக் கல் � �ைறகேளா� ஒப் ��ம் ேபா�, ஐேராப் பா�ன் இன் ைறயக் கல் ��ைற ெப�ம் �ன் ேனற் றம்
அைடந்�ள் ள� என் ப�ல் ஐயேம��ல் ைல; ஆனால் அ�ல் உள் ள �ைறபா�க�ம் கண்�டானைவேய, மனிதனின் மன�யைலப்
பற் �ய அைற�ைறயான அ��ன் அ�ப் பைட�ேலேய அக்கல் ��ைற அைமந்�ள் ள�. எனி�ம் ஐேராப்பா�ல் அதன் �க
ேமாசமான �ைள�கள் த�ர்க்கப்பட்�ள் ளன. இ� எவ் வாெறனில் , அங் � சாதாரண மாணவன் அக்கல் � �ைற�ன்
வ�வைகக�க்� அ�ைமயாக ம�த்����றான் . தண்டைனையத் த�ர்க்க�ம் அவ் வப் ேபாைதய ேதர்�களில் ேதர்ச்� ெபற�ம்
எவ் வள� �ைறந்த அள�க்�ப் ப�க்கேவண்�யதா�றேதா அவ் வளேவ ப�க்�றான், ����ப்பான பழக்கங் கைள�ம் ��ர
உடற் ப�ற் �கைள�ம்
கைடப் ��க்�றான் . ஆனால் இந்�யா�ேலா, அக்கல் ��ைற�னால் உட�க்�ம்
மனத்�க்�ம்
�ணத்�க்�ம் �ைளந்�ள் ள ேக�கைள ெவளிப் பைடயாகக் காணலாம் . ஐேராப்�யக் கல் � �ைற��ள் ளைதப் ேபான் ற �ரிவான
கல் �ைய அைத �ட�ம் ��ைமயாக அளிக்�ம் . அேத சமயத்�ல் ���யான �த்தகப் ப�ப் �னால் �ைள�ம் இ�க்க நிைல
பாடங் கைள மனப்பாடம் ெசய் தல் , ேபான் ற �ைமகைளத் த�ர்ப்பேத ேத�யக் கல் � �ைறைய வ�ப்ப��ள் ள �தல்
�ரச்�ைனயா�ம் . மனிதனின் அ��ச்சாதனங் கைள ஆராய் ந்�, இயற் ைகயான, எளிதான, நற் பயன் அளிக்கக்��யெதா� கல் �
�ைறையக் கண்���ப்பதன் வா�லாகேவ இப்�ரச்�ைனக்�த் �ர்� காண���ம் . அந்த அ��ச்சாதனங் கைள உச்ச அள�க்�
வ�ப் ப�த்� �ர்ைமப்ப�த்�வதன் �வம் தான் . அைவ இன் ைறய உல�ன் ���யான ேதைவக�க்ேகற் ற ெசயலாற் றைலக்
ெகாண்டைவயாக இ�க்�ம் . தைசக�க்�ப் ப�ற் �யளிப்பைதப் ேபாலேவ மனத்�ற் �ம் எளிய �க்கலற் ற வ� �ைறகளால்
��ைமயான ப�ற் �யளிக்கேவண்�ம் ; இைதச் ெசய் யத் தவ�னால் , மனத்�ட��ந்� அ�ஞ் சாதைனகைள எ�ர்பார்க்க�யலா�.
ெமய் யான கல் ��ன் �தலாவ� அ�ப்பைடக்ெகாள் ைக, எைத�ம் கற் �க்க ��யா� என் பேதயா�ம் . ஆ�ரியர்,
பாடங் கைள எ�த்�ச் ெசால் �ம் அ��ைரயாளேரா, ேவைல வாங் �ம் ேமலாளேரா அல் லர், அவர் உத�யளித்� வ�நடத்�பவர்
ஆவார். க�த்�க்கைளச் �ட்�க்காட்�வேத அவ�ைடய பணியா�ம் . அவற் ைற வ�யச் �மத்�வதன் �, உண்ைம�ல் ஆ�ரியர்
மாணவனின் மனத்�க்�ப் ப�ற் �யளிப்ப�ல் ைல, மாணவன் தன் அ��ச் சாதனங் கைள எவ் வா� ெசம் ைமப்ப�த்�க்
ெகாள் ளலாம் என் பைத அவ�க்�க் காட்�, அ�ல் அவ�க்� ஆதரவளித்� ஊக்க�ட்��றார். அவர் மாணவ�க்� அ�ைவக்
ெகா�ப்ப�ல் ைல. அவன் எவ் வா� தன் �யற் �யால் அ�ைவ எய் தக்��ம் என் பைத அவ�க்�க் காண்�க்�றார். ஆ�ரியர்
உள் ளி�க்�ம் அ�ைவ ெவளிக்ெகாணர்வ�ல் ைல: அ�� எங் ேக �ைத�ண்� �டக்�ற� என் பைத�ம் , அைத எவ் வா�
ேமற் பரப் �ற் � அ�க்க� எ�ந்� வ�மா� பழக்கப்ப�த்தலாம் என் பைத�ம் அவர் அவ�க்�க் காண்�க்�றார். மாணவ�ைடய
இளைமப் ப�வத்��ம் அவன் வளர்ச்�யைடந்த �ன் ன�ம் தான் ேமற் ��ய தத்�வம் �ன் பற் றத்தக்க�. �ழந்ைதப் ப�வத்�ற் �
அ� ெபா�ந்தா� எனக் ��வ� �ற் ேபாக்கான, ம�யற் ற ேகாட்பாடா�ம் . �ழந்ைதேயா வளர்ந்�ேனா, ைபயேனா ெபண்ேணா,
�றந்த கல் �க்கான சரியான ெகாள் ைக, இ�ேவயா�ம் எவ் வள� உத��ம் வ�காட்�த�ம் ேதைவயாக இ�க்�ம் என் ப�
வயைதப் ெபா�த்� ேவ�படக்��ம் . ஆனால் அந்த உத� அல் ல� வ�காட்�த�ல் தன் ைம வயைதப் ெபா�த்� மா�வ�ல் ைல.
கல் ��ன் இரண்டாவ� ெகாள் ைக, ஒ� மனத்�ன் வளர்ச்�ையப்பற் � அம் மனத்ைதக் கலந்தாேலா�க்க ேவண்�ம்
என் பதா�ம் . ெபற் ேறார் அல் ல� ஆ�ரியர். �ழந்ைதைய வ�க்கட்டாயமாகத் தம் ��ப்பத்�ற் ேகற் றவா� உ�வைமக்க �ய�வ�,
�ட நம் �க்ைகயா�ம் அ�யாைமயா�ம் �ைள�ம் பண்பற் ற ெசயலா�ம் . �ழந்ைத, தன் இயல் �க்ேகற் றவா� தானாகேவ
�ரிவைட�மா� ஊக்��க்கப்படேவண்�ம் . தம் �ழந்ைத �ல ��ப்�ட்ட �ணங் கைள, ஆற் றல் கைள க�த்�க்கைள,
அறப்பண்�கைள வளர்த்�க் ெகாள் ள ேவண்�ம் என் ேறா, ஒ� ��ப் �ட்ட ெதா�ைல ேமற் ெகாள் ள ஆயத்தமாக ேவண்�ம் என் ேறா
ெபற் ேறார் �ன் ��ந்ேத ��� ெசய் � ெகாள் வைத�டப் ெப�ந்தவ� �ைடயா�. தன் இயல் �க்� உரிய தர்மத்ைதக் ைக��மா�
ஒ�வைன வற் ��த்�வ�, அவ�க்� நிரந்தரமான �ங் � �ைள�ப் பதா�ம் . அவன� வளர்ச்�ையச் �ைத�ப�த்�
��ைமயற் றதாகச் ெசய் வதா�ம் . இ� ஒ� மனித ஆன் மா�க்� இைழக்கப்ப�ம் �யநல�க்க ெகா�ைமயா�ம் , நாட்�க்�
இைழக்கப்ப�ம் ஊறா�ம் — ஏெனனில் அம் மனிதன் தன� நாட்�ற் � அளித்��க்கக்��ய �கச் �றந்த பயன் கைள நா� இழக்க
ேநரி��ற�. அவற் �க்�ப் ப�லாக ��ைமயற் ற, ெசயற் ைகயான, இரண்டாந்தரமான, அக்கைறயற் ற சாதரணப் பயன் கேள
நாட்�க்�க் �ைடக்�ன் றன. ஒவ் ெவா�. மனிதனிட�ம் ெதய் �கத் தன் ைம�ைடய ஏேதா, அவ�க்ேக உரிய ஏேதா, அவ�ள்
இ�க்�ன் ற�. அவன் ��ைமயைடய�ம் வ�ைமயைடய�ம் இைறவன் அவ�க்� அளிக்�ம் ஒ� வாய் ப்� அவ�ள் இ�க்�ன் ற�.
அம் ��ைம�ம் வ�ைம�ம் எவ் வள� �� களந்ைதச் சார்ந்தைவயாக இ�ப் ��ம் , அவ் வாய் ப்ைப அவன் ஏற் க ம�ப் ��ம்
அவ�ள் அவ் வாய் ப்� இ�க்கேவ ெசய் �ன் ற�. உள் ளி�க்�ம் ெதய் �கத் தன் ைம�ைடய அவ் வாய் ப்ைபக் கண்���த்� அைதப்
ேபணி வளர்த்�ப் பயன் ப�த்�வேத ெசய் யேவண்�ய ெசயலா�ம் . உள் ளி�க்�ம் �கச் �றப்பானவற் ைற ெவளிக்ெகாணர்ந்�,
அவற் ைற ��ைமயைடச் ெசய் �, ஓர் உயரிய பணி�ல் அவற் ைறப் பயன் ப�த்�வ�ல் வள�ம் ஆன் மா �க்� உத�வேத கல் ��ன்
தைலயாய ேநாக்கமாக இ�க்க ேவண்�ம் .
(ெதாட�ம் ….)
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ப�ற ��க்கள்/ேசைவகள் உடனான சந்திப்�கள்:
•

ஏவ�ஐ-�எஸ்ஏ - நிதி திரட்�தல்: ஏவ�ஐ-�எஸ்ஏ-இன் இயக்�னர் ேமத்� ஆண்ட்�ஸ் அண்ைமய�ல் ஆேராவ�ல்லிற்�
வ�ைக தந்தார். அச்சமயத்தில், ப�சிசி �ட்டத்தில் கலந்�ெகாள்�மா� அவைர அைழத்ேதாம். ஏவ�ஐ-�எஸ்ஏ ேமற்ெகாண்ட
நிதி

திரட்�ம்

�யற்சிக�க்�

ப�சிசி

தன�

நன்றிையத்

ெத�வ�த்�க்ெகாண்ட�.

ேம�ம்,

கடந்த

ஆண்�ல்

இந்த

நன்ெகாைடகள் ஏற்ப�த்திய தாக்கத்ைதப் பகிர்ந்� ெகாண்ட�. �றிப்பாக �தல் �ைறயாக (ேமரா (MERA) நிவாரண நிதி�தவ�
�லம்) வ�மானம் ஈட்�ம் நி�வனங்க�க்கான உதவ�யால் - இப்ேபா� வைர, நகரச் ேசைவக�க்� (சிட்� சர்வசஸ்)
�
வ�மானம்

ஈட்�ம்

நி�வனங்கள்

பங்கள�க்கின்றன).

ஏவ�ஐ-�எஸ்ஏ

நகரச்

ேசைவக�க்�

ெதாடர்ந்�

நிதி

திரட்ட

வ��ம்�வதாக ேமத்� ெவள�ப்ப�த்தினார். ேம�ம் ப�சிசி அவர்கைளத் ெதாடர்� ெகாள்ள�ம், ெதாடர்ப�ல் இ�க்க�ம்
நிைனவ�ல் ெகாள்�மா� அைழப்� வ��த்தார். நன்ெகாைடயாளர்கைளப் ��ப்ப�த்�க் ெகாள்ள உத�ம் ப�சிசி-இன் வழக்கமான
தகவல்ெதாடர்�க�ம் உதவ�யாக இ�க்�ம் என்� அவர் �றிப்பாகப் பகிர்ந்� ெகாண்டார். �தல் கட்டமாக, ச�க பட்ெஜட்
ெசயல்�ைறய�ன் அறிக்ைகைய ஏவ�ஐ-�எஸ்ஏ உடன் ப�சிசி பகிர்ந்�ெகாள்�ம் என்� ஒப்�க்ெகாள்ளப்பட்ட�. ஏவ�ஐ-�எஸ்ஏ
ஆத�க்கக்��ய அ�த்த ப�ரச்சாரமாக பண்ைணக�க்கான நிதி திரட்டல் இ�க்�ம்.
•

பண்ைணக்�� & ஃ�ட்லிங்க் - மான�யம்: பண்ைணக் ��வால் ேகாரப்பட்ட வ�ைல உயர்�க்� சமமான ெதாைகைய
ஈ�கட்ட ப�சிசி வழங்�ம் மான�யம் �றித்� ம� ண்�ம் வ�வாதிக்க, பண்ைணக்�� மற்�ம் ஃ�ட்லிங்க்கின் உ�ப்ப�னர்கைள
ப�சிசிய�ன் �ைணக்�� சந்தித்த�. ஏற்கனேவ ஒப்�க்ெகாண்டப�ேய இ� ெதாட�ம்.

•

பண்ைணகள்

-

�த�ட்�

நிதி:

பண்ைணக�க்கான

�த�ட்�

நிதி

ெதாடர்பாக,

ஆேராவ�ல்வாசியான

ஒ�

நன்ெகாைடயாளர், ஏவ�ஐ-�எஸ்ஏ, பண்ைணக்�� மற்�ம் ஃ�ட்லிங்க்கின் உ�ப்ப�னர்கைள ப�சிசி உ�ப்ப�னர்கள் சந்தித்தனர்.
இந்த ஆண்� ��தல் நிதி உதவ�க்காக, �தன்ைமயாக �லதன �த�ட்�ற்காக வழங்கப்பட ேவண்�ம் என்�ம், ஆேராவ�ல்
நன்ெகாைடயாளர் ஒ�வர் பண்ைணக�க்� ஆதரவள�க்க 17 இலட்சம் வழங்�மா�ம் ப�சிசிய�டம் ேகா�க்ைக வ��த்தைதத்
ெதாடர்ந்� இ� நடந்த�. அந்நன்ெகாைடயாளர், பண்ைணக்�� மற்�ம் ஃ�ட்லிங்கின் உ�ப்ப�னர்கைள அ�கி, இைத
வழங்�வதற்கான ஆதரைவக் ேகா�னார். ப�சிசி உ�ப்ப�னர்கள் ப�ன்னர் நன்ெகாைடயாளர் மற்�ம் இந்த �� ஆகிய
இ�வைர�ம் சந்தித்�, ஏவ�ஐ-�எஸ்ஏ உடனான நிதி திரட்�ம் ப�ரச்சாரத்�டன் இைணந்� இந்த நிதிைய ��தலாக
வழங்க�ம், �ட்டாக வழங்க�ம் �ன்வந்தனர். இந்த நிதி திரட்டைல ஆத�ப்பதாக உ�தியள�த்த ஏவ�ஐ-�எஸ்ஏ-இன்
இயக்�னைர அவர்கள் �ன்� சந்தித்தனர். இச்சந்திப்�கள் ஆக்கப்�ர்வமாக இ�ந்தன. ேம�ம் இந்த வாய்ப்ைப நாங்கள்
ெதாடர்ந்� �ன்ென�த்�ச் ெசல்ேவாம்.
•

நலவாழ்� நிதி (ெஹல்த் ஃபண்ட்): நலவாழ்� நிதி (ெஹல்த் ஃபண்ட்) ��, ப�சிசி உ�ப்ப�னர்கைளச் சந்திக்கக் ேகா�ய�,
இச்சந்திப்� 2021 அக்ேடாப�ல் நைடெபற்ற�. ெஹல்த் ஃபண்�ன் நிதி சாத்தியம் பற்றிய தங்கள் கவைலகைளப் அக்��
பகிர்ந்�ெகாண்ட�. ப�சிசி ஏற்கனேவ நகரச் ேசைவகள் பராம�ப்�த்ெதாைகய�ல் தன� நலவாழ்� நிதிக்கான (ெஹல்த்
ஃபண்ட்) பங்கள�ப்ப�ன் ப�திைய அதிக�த்த�, ேம�ம் ேதைவப்பட்டால் ேம�ம் அதிக�ப்ைப ஆராயலாம் என்� ெஹல்த்
ஃபண்ட் ��வ�ற்� உ�தியள�த்த� (ெஹல்த் ஃபண்ட் நிதிய�ல் தற்ேபா� ைகய��ப்� உள்ள�). தன�யார் ம�த்�வமைனகள�ல்
சிகிச்ைச ெப�ம் ஆேராவ�ல்வாசிகள் ெதாடர்பான ெசல�கைளக் �ைறக்க, அர� ம�த்�வமைனகள�ல் கிைடக்�ம் தரமான
சிகிச்ைசக்� மக்கைள வழிநடத்�ம் �திய ேசைவய�ன் சாத்தியம் பற்றி�ம் இந்தக் �ட்டத்தில் ேபசப்பட்ட�. தற்ேபா�
பல்ேவ� நபர்கள�டம் ப�ட்சார்த்தமாக ெசய்யப்பட்� வ�கிற�.

•

பட்ெஜட் ெசயல்�ைறய�ன்ேபா� ேசைவக�டனான சந்திப்�கள்: ப�சிசி உ�ப்ப�னர்கள் 2022-23 ஆண்�க்கான பட்ெஜட்
ெசயல்�ைறய�ன் ஒ� ப�தியாக பல ேசைவகைளச் சந்தித்தனர்.

•

உதவ�த்ெதாைக மற்�ம் கல்வ� நிதி:
ேமம்ப�த்�வ�

பற்றி

வ�வாதித்த�.

எஸ்இஎஃப்

��

இக்��வ�ற்�

ப�சிசி

ஒ�

உ�ப்ப�னர்கைள

ெப�ய

நன்ெகாைட

சந்தித்�

இதன்

வந்�ள்ளைத

நிதி

நிைலைமைய

ப�சிசிய�டம்

அவர்கள்

பகிர்ந்�ெகாண்டனர். ஆனால் �ைறந்தபட்சம் இதில் ஒ� ப�திைய கார்பஸ் நிதிக்காகப் பயன்ப�த்த வ��ம்�கின்றனர்,
எனேவ,

சிட்�

சர்வசஸ்
�

பட்ெஜட்�ல்

இ�ந்�

ப�தியள�

நிதி�தவ�ையத்

ெதாடர்ந்�

வழங்கேவண்�ம்

என்�

ேகட்�க்ெகாண்டனர்.
•

ப�சிஜி ப�ந்�ைரகள்: ப�சிஜி தான் ப�சீலிக்�ம் ேகா�க்ைககள் ெதாடர்பாக ப�சிசிைய அ�கிய�. சிட்� சர்வசஸ்
�
நிதிக்காக
ப�சிசி இவற்ைறக் க�த்தில் ெகாள்�மா என்� அவர்கள் ேகட்டனர். சில�க்� ெதாடர்ந்� ஆதர� ேதைவப்படலாம், ேம�ம்
இந்த ஆதர� சிட்� சர்வசஸில்
�
இ�ந்� ெபறப்படலாம் என்பதால், இந்தக் ேகா�க்ைகக�க்� நிதியள�ப்பதா இல்ைலயா
என்பைதக் க�த்தில்ெகாண்� ப�சிசிய�ன் மதிப்பாய்ைவச் ேசர்க்க அவர்கள் வ��ம்ப�னர். இந்த ேகா�க்ைககள் ஒவ்ெவான்�ம்
தன�த்தன�யாக மதிப்பாய்� ெசய்யப்பட்ட�.

•

சாைலச் ேசைவ - ப�சிசிய�ன் �ைணக்�� ஒன்� சாைலச் ேசைவ நிர்வாகக் ��ைவச் சந்தித்�, சாைலச் ேசைவய�ன்
பட்ெஜட் ப��பார்க்�ம் பண�ய�ன் ேநாக்கத்ைதப் பற்றி வ�வாதித்த�. தற்ேபா�, சாைலச் ேசைவயான� 'ெபா�' சாைலகைள
(அதாவ�

ச�கங்க�க்�ள்

உள்ள

பாைதகள்

அல்ல)

மட்�ம்

கட்டணம்

இல்லாமல்

ப��பார்க்கிற�

(அச்ெசல�கள்

அவர்கள�ன் நகரச் ேசைவகள் பட்ெஜட்டால் ஈ�ெசய்யப்ப�கின்றன). இந்த பட்ெஜட்ைடக் ெகாண்�, அவர்கள் ஆேராவ�ல்
மாஸ்டர்ப�ளான் ப�திய�ல், ெவள�வட்ட சாைல வைர மட்�ேம ப��பார்க்�ம் பண�ைய ேமற்ெகாள்கின்றனர், இ�ப்ப��ம்
தற்ேபா�ள்ள �� ஆேராவ�ல் ப�திக்�ம் இைத வ���ப�த்�வ� ஆய்� ெசய்யப்பட்� வ�கிற�. பட்ெஜட்�ல் 'ெபா�ச்
சாைல' என்றால் என்ன என்ப� �றித்� இன்�ம் சில வைரயைறகள் ேதைவப்ப�கின்றன.

2

ேசைவகள�ன் பட்ெஜட்�கள்:
•

ஏசிஏஆர்ஏ� (ACARAT): எஃப்ஏஎம்சிய�ன் ேவண்�ேகாள�ன் ேப�ல், நிலத்திற்கான மின்ன� பதி�கைள ேசமித்� நிர்வகிக்க
வ�வைமக்கப்பட்ட ஏசிஏஆர்ஏ� (ACARAT) (ஆேராவ�ல் கன்ேசாலிேடட்டட், அெசட் ெரஜிஸ்ட்�ஸ் மற்�ம் அப்ள�ேகஷன்
�ராக்கர்) வளர்ச்சிைய வ�ைர�ப�த்த மாதாந்திர பட்ெஜட்�ல் ��தலாக �.10,000 வழங்க ஒப்�தல் அள�த்த�. கட்�ட
வ�ண்ணப்பங்கள், நிலவா�யம், ��சி, எஃப்ஏஎம்சி ஆகியவற்றிற்கான வண�க/ஆேராவ�ல் நி�வனங்கள் இதனால் பயன்ெப�ம்.

•

உண�த் �ைற ஆராய்ச்சி:

ஆேராவ�ல்லின்

உண�த்

�ைறக்கான

தர�

ேமலாண்ைமைய

நி��வதற்கான

3

மாத

ஆராய்ச்சித் திட்டத்ைத ேமற்ெகாள்வதற்� 4 ஆேராவ�ல்வாசிகள் ெகாண்ட �� �ன்வந்த�. இந்தத் �ைறய�ல் பல்ேவ�
பங்�தாரர்க�க்�

இைடேயயான

தகவல்ெதாடர்�த்

திறன்கள�ல்

ெப�ம்

இைடெவள�

இ�ப்பைத�ம்,

ஆேராவ�ல்லின்

உண�ப் பா�காப்ப�ற்கான சிறந்த திட்டமிடைலச் ெசயல்ப�த்�ம் மாற்றத்தக்க தர�கள�ன் பற்றாக்�ைறைய�ம் அவர்கள்
கண்டறிந்ததன் அ�ப்பைடய�ல் இ� அைமந்த�. 3 மாத காலத்திற்� 2 அைர பராம�ப்�த்ெதாைககள் ேதைவ என்�
ேகாரப்பட்ட�.

அக்காலகட்டத்தில் அவர்கள் கடந்த காலத்தில் என்ன ெசய்தார்கள் என்பைதப் பார்ப்பார்கள், அைனத்�

பங்�தாரர்கள�ன் ேதைவகள் மற்�ம் சவால்கைளப் ��ந்�ெகாள்வார்கள், தற்ேபாைதய உள்கட்டைமப்ைப கவன�ப்பார்கள்,
பல்ேவ� க�வ�கள்/அைமப்�கள் எவ்வா� சில இைடெவள�கைளப் �ர்த்திெசய்ய ���ம் என்பைதப் பார்ப்பார்கள். இதற்�
ஒப்�தல் அள�க்கப்பட்ட�.
•

ப�த்தாங்கா:

ெகாரானா�க்�

�ன்னதாக,

ப�த்தாங்கா

கலாச்சார

ைமயம்

அதன்

வ��ந்தினர்

வ�மானத்தால்

ஓரள�

ஆத�க்கப்பட்ட�, அப்ேபா� ப�சிசிய�ல் இ�ந்� பராம�ப்�த்ெதாைக�டன், மாதம் �. 9,000 பட்ெஜட் வழங்கப்பட்ட�.

தங்கள்

ைகய��ப்� த�ர்ந்�வ�ட்டதால், தங்கள் ஊழியர்கள�ன் சம்பளத்ைத ஈ�கட்ட ��தல் உதவ�க்காக (மாதம் �. 40,000) ப�த்தாங்கா
நிர்வாகிகள்

ப�சிசிைய

அ�கினர்.

இதற்�

ஒப்�தல்

அள�க்கப்பட்ட�.

2022-23

நிதியாண்�க்கான

ப�த்தாங்கா

பட்ெஜட்

ேவண்�ேகாள் மதிப்பாய்� ெசய்யப்ப�ம்.
•

�ராஸ்ெப�ட்� ஏ�யா ஒ�ங்கிைணப்பாளர்: �ராஸ்ெப�ட்� ஏ�யாவ�ன் (ேசாலார் கிச்சன் வளாகம்) உள்கட்டைமப்ைப
ேமம்ப�த்த�ம், அதில் உள்ள ேசைவகைள ஒ�ங்கிைணக்க�ம் பண����ம் ஆேராவ�ல்வாசிகள் ��வ�டமி�ந்� ப�சிசிக்�
ஒ�

ேவண்�ேகாள்

வந்த�.

�ராஸ்ெப�ட்�

கட்�டத்தின்

வரவ��க்�ம்

வ��வாக்கத்ைத

நிர்வகிக்�ம்

ஒ�

ஒ�ங்கிைணப்பாள�க்� அைரநாள் பராம�ப்�த்ெதாைக வழங்�மா� ேவண்�ேகாள் வ��க்கப்பட்ட�. 6 மாத காலத்திற்�
மட்�ம் இப்பராம�ப்�த்ெதாைக வழங்க ஒப்�தல் அள�க்கப்பட்ட�.
•

சாந்ேத

ஒ�ங்கிைணப்�க்��:

ஆேராவ�ல்லில்

(பாரத்

நிவாஸ்)

ேகாவ�ட்

தன�ைமப்ப�த்தல்

வசதிக்காக,

ேகாவ�ட்

ெசயற்பாட்�க்��/சாந்ேத ஒ�ங்கிைணப்�க்��வ�ன் �ந்ைதய ேவண்�ேகா�க்� 2021 ெசப்டம்பர் வைர மாதம் �.29,000
அள�க்க ப�சிசி ஒப்�தல் அள�த்த�. இந்நிதியாண்�ன் இ�தி வைர (31-03-2022) ந�ட்�க்�மா� சாந்ேத ஒ�ங்கிைணப்�க்��
ேவண்�ேகாள் வ��த்த�. அதன்ப�ற� அைத ��வ�ட்� ஒ� சிறிய ெசயல்பாட்�ற்� மாற்�மா� ெசயற்��வ�டம் ேகட்க
அக்�� திட்டமிட்�ள்ள�. இந்த ந�ட்�ப்�க்கான ேகா�க்ைக ஏற்கப்பட்ட�.
��தல் (ெதாடர்ந்� வாராச் ெசலவ�னம்) பட்ெஜட் ேவண்�ேகாள்கள்:
•

ஏசி�ஆர் (ACUR): இதன் கட்�ட வளாகத்ைத சீரைமக்க ஏசி�ஆர் (ட�ன் ஹால்) நிர்வாகக் �� பல இலட்சம் ேகட்ட�.
இவ்வள�

ெப�ய

ேவண்�ேகாைள

மதிப்பாய்�

ெசய்�

அங்கீ க�க்க
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மதிப்ப��கள்

வழங்கப்பட

ேவண்�ம்

என்�

ஏசி�ஆ�டம் ப�சிசி ேகா��ள்ள�. ��தலாக, அசல் ஒப்பந்ததாரைர அ�கி, ேமற்ெகாள்ள உத்ேதசிக்கப்பட்ட பண�கள்
�றித்� ெத�வ�க்�மா� ேகட்�க்ெகாண்ேடாம். ஏவ��ைசன்ஸ் வசம் இ�ந்த �� இடத்ைத, இரண்டாகப் ப��த்�, அதில்
ஒ�ப�திைய சாவ� ேசைவக்� அள�க்க பட்ெஜட்�ல் �.35,100 ேகாரப்பட்ட�. இ� ஏற்கப்பட்ட�. ஏசி�ஆர் (ட�ன் ஹால்)
வரேவற்�க்� ஒ� மான�ட்டர் ேதைவ என்� ேகாரப்பட்ட�. இ� ப்� ைலட் �லம் கவன�க்கப்ப�கிற�.
•

அட்ெவன்ச்சர் ��ய��ப்� (ெதாடர்கிற�): சாைலச் ேசைவ மதிப்ப�ட்�ன்ப� �.107,125 அட்ெவன்ச்சர் சாைலையப் ப��பார்க்க
நிதி�தவ�

வழங்�மா�

அட்ெவன்ச்சர்

��ய��ப்�

ேகா�ய�.

அக்��ய��ப்ப�ன்

கணக்கில்

இ�ப்�

ைவத்தி�ந்ததால்,

ேகாரப்பட்ட பட்ெஜட்�ல் 50%, அதாவ�, �.88,600 வழங்க ப�சிசி ஒப்�க்ெகாண்ட�. ெபா�வாக ��ய��ப்�க�க்கான பாைத
ப��பார்ப்�க�க்�

நகரச்

ேசைவகள் பட்ெஜட்�ல்

நிதி�தவ�

வழங்கப்ப�வதில்ைல.

அவசர

ெவள்ளச்

�ழ்நிைலய�ன்

அ�ப்பைடய�ல் மட்�ேம இந்த நிதி�தவ� வழங்கப்பட்ட�.
•

ப�சிசி அ�வலகம்: ப�சிசி அ�வலகக் ��, ப�சிசி அ�வலகத்திற்� �திய கம்ப��ட்ட�க்� �.34,711 வழங்�மா� ேகா�ய�.

•

�த்தா

இதற்� ஒப்�தல் அள�க்கப்பட்ட�.
கார்டன்:

ஆேராவ�ல்

அல்லாத

நிலம்

வழியாக

�த்தா

கார்டன்

பண்ைணக்�ச்

ெசல்�ம்

வழிக்�

வாடைக

ெச�த்�வதற்� �. 18,000 வழங்�மா� ேகா�ய�. இ� அவர்கள�ன் பக்கத்� ஆேராவ�ல் பண்ைண�டன் (சித்தார்த்தா ஃபார்ம்)
ஏற்பட்ட சச்சர� காரணமாக ஆேராவ�ல் நிலத்தில் வழிையப் பகிர்ந்�ெகாள்ள ��யாமல் ேபான�. இந்தப் ப�ரச்சிைனைய
தற்ேபா� ஒ� ந�வர் மன்றம் கவன�த்� வ�வதால், எந்த ேநாக்கத்திற்காக, எவ்வள� ெதாைகைய யார் ெச�த்த ேவண்�ம்
(சிட்� சர்வசஸ்
�
பட்ெஜட்�ல் இ�ந்� சாத்தியமான நிதி) என்� ���ம் இச்ெசயல்�ைறய�ல் அடங்�ம்.
•

ேதகசக்தி வ�ைளயாட்� ைமதானம்: ேவலி ப��பார்க்க �.12,000 ஒப்�தல் அள�க்கப்பட்ட�.

•

மின்சாரச் ேசைவ: மாத்�மந்திர் எச்� �ரான்ஸ்பார்மர் மற்�ம் எச்� ேகப�ள் ெடர்மிேனஷன் கிட்�க்� 2 இலட்சம் அவசர

•

பண்ைணகள்: தன�ப்பட்ட பண்ைணகள�ல் இ�ந்� ஆதர� ேகா� ப�சிசிக்� பல ேவண்�ேகாள்கள் வந்தன: ஆயர்பா�

நிதியாக மின்சாரச் ேசைவ ேகா�ய�. ப�சிசி அதன் ேகா�க்ைகைய ஏற்�க்ெகாண்ட�.
பண்ைணய�ல் ச�ந்� வ��ந்த ஆழ்�ைள கிண�, அலிப்சா பண்ைண ெவள்ளத்தால் ேசத�ற்ற ேகாழிகைள மாற்�தல்,
மண்வாசம் ேசாலார் பம்�. பல பண்ைணக�க்� நிதி�தவ� ேதைவப்ப�வதால், இந்தத் �ைறக்கான �ன்��ைமகள�ன்
அ�ப்பைடய�ல்
இ�வைர,

உத�வதற்�,

ஆயர்பா�ய�ன்

அவ்ேவண்�ேகாள்க�க்�

ேவண்�ேகா�க்�

பண்ைணக்

பண்ைணக்��

��வ�ன்

ஒப்�தல்

ஒப்�தல்

அள�த்�ள்ள�.

ப�சிசிக்�

ேதைவப்ப�கிற�.

ஆழ்�ைளக்

கிண�க்கான

ேவண்�ேகாளாக இ�ப்பதால், ��சி மற்�ம் தண்ண �ர்க் ��வ�ன் ஒப்�தல் ேதைவ, தற்ேபா� அ� ேகாரப்பட்� வ�கிற�.
•

ஃ�ட்லிங்க்: ஆேராவ�ல் பண்ைண வ�ைளெபா�ட்கள�ன் வ�ற்பைனக்காக ப�சிசியால ஈ�ெசய்யப்பட ேவண்�ய ெதாைகைய
ஃ�ட்லிங்க் சமர்ப்ப�த்த�. இந்த உயர்� ஆேராவ�ல் �கர்ேவா�ன் ம� � �மத்தப்ப�வைதத் தவ�ர்க்க, ப�ந்�ைரக்கப்பட்ட வ�ைல
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உயர்�க்� இைணயான ெதாைகைய ப�சிசி ஈ�ெசய்�ம் என்� �ன்னர் ஒப்�க்ெகாள்ளப்பட்ட�. ேகாரப்பட்ட �. 134,003
வழங்கப்பட்ட�.
•

ேசாலார் கிச்சன்: ேசாலார் கிச்சன் �� �.5,39,850 மதிப்�ள்ள சப்பாத்தி தயா�க்�ம் இயந்திரத்ைத ேகா�ய�. இதற்� ஒப்�தல்
அள�க்கப்பட்ட�.

•

மாத்�மந்திர் மலர்கள்: மாத்�மந்திர் மலர் காண�க்ைகக் �� ப�ப்ரவ� 21 மற்�ம் 28 ேததிகள�ல் மலர் காண�க்ைகக்�

•

மாத்�மந்திர்: மாத்�மந்திர் �� ப�ப்ரவ� 28ஆம் ேததி ஃேபான்பயர் காைல உண�க்� �.70,000 ேகா�ய�. பணவக்கத்தின்
�

ேதாராயமாக �. 60,000 ேகா�ய�. அதற்� �. 30,000 ஒப்�தல் அள�க்கப்பட்ட�.
அ�ப்பைடய�ல்,

கடந்த

ஆண்ைடவ�ட

சிறி�

அதிக�த்�

�.25,000

வழங்க

ஒப்�தல்

அள�க்கப்பட்ட�

(கடந்த

ஆண்�

அ�மதிக்கப்பட்ட ெதாைக �. 23,450).
•

நி�ஸ் அண்ட் ேநாட்ஸ்: ெவள�ய�ட்�ற்� �ந்ைதய நாட்கள�ல் ந�ண்டேநரம் ேவைல ெசய்யேவண்� இ�ப்பதால், தங்கள்
�� உ�ப்ப�னர்கள�ல் ஒ�வர் வட்�லி�ந்�
�
ேவைல ெசய்ய, நி�ஸ் அண்ட் ேநாட்ஸ் �� �.15,325 மதிப்ப�ல் ��தல்
மான�ட்டர் மற்�ம் கீ ேபார்ைடக் ேகா�ய�. இதற்� ஒப்�தல் அள�க்கப்பட்ட�.

•

ெபாங்கல் ேபானஸ் பட்ெஜட் ேவண்�ேகாள்:

ஒ�

சில

ேசைவகள்

தங்கள்

ஊழியர்க�க்கான

ெபாங்கல்

ேபானஸ்

ேகா�க்ைகக�டன் ப�சிசிைய அ�கின. ேசைவய�ன் நிதி நிைலைமய�ன் அ�ப்பைடய�ல் (அதாவ� அவற்றின் இ�ப்�க்கள்)
இந்தத் ெதாைககள் வழங்கப்பட்டன. ப�சிசிக்� சமர்ப்ப�க்கப்ப�ம் ஆண்� பட்ெஜட் ேவண்�ேகாள்கள�ல், ெபா�வாக ேபானஸ்
ெதாைககைள�ம் ேசைவகளால் ேசர்க்கப்படேவண்�ம்.
•

�ராஸ்ெப�ட்� கட்�ட வ��வாக்கம் – ஆேராவ�ல்வாசிகைளக் ெகாண்ட ��, �ராஸ்ெப�ட்� கட்�டத்தின் (ேசாலார் கிச்சன்
ப�தி) வ��வாக்கத்திற்காக ஒ� ெப�ய நன்ெகாைடைய (1 ேகா�) ெபற்ற�, �றிப்பாக தற்ேபா� ப���சி, நந்தின�, ஃப்�
ஸ்ேடார் உள்ள கட்�டத்தில் ��தலாக இரண்டாவ� தளம் கட்�தல். என��ம், ெடண்டர் ெசயல்�ைற காரணமாக
கட்�மானம்

கண�சமாக

ெதாைகயான�
கண�த்�ள்ள�.

அதன்

தாமதமான�,
மதிப்ைப

திட்டத்ைத

ேம�ம்

இழக்�ம்

தற்ேபா�

மற்�ம்

��க்க ேதைவப்பட்டால்

�ன�ட்�

திட்டத்ைத
இழந்த

ஃபண்�ல்

��க்க

ெடபாசிட்

ேபா�மானதாக

மதிப்�க்� சமமான

ெசய்யப்பட்ட
இ�க்கா�

நன்ெகாைடத்

என்�

நிதிைய அள�க்கக் ேகா�

அக்��
ப�சிசிைய

அ�கினர். ப�சிசி ஆன� அசல் நன்ெகாைடய�ல் 15% வைர (�. 15 லட்சம்) ேதைவப்பட்டால், ஆேராவ�ல்லின் அத்தியாவசிய
பட்ெஜட் ேசைவகைள ஆத�க்கிற�.
ப�சிசி நிதி
•

ந�ம் ட்�: அைனத்� உணவகங்கள�ல் இ�ந்�ம் எதிர்பார்த்தப�, நகரச் ேசைவக�க்கான நன்ெகாைடத்ெதாைகையச் ெச�த்த
ந�ம் ட்� நிர்வாகிகள் ஒப்�க்ெகாண்டனர். �ைறந்த வ�ைலய�ல் உணவகம் ேபான்ற ேசைவைய ச�கத்திற்� வழங்கியதால்,
தமக்� வ�லக்� அள�க்கப்பட ேவண்�ம் என்� தாங்கள் க��வதாக �ன்� ெத�வ�த்தி�ந்தனர்.

•

பல் ம�த்�வச் ெசல�த் ெதாைகைய தி�ப்ப� அள�த்தல்: ஆேராவ�ல் பல் ம�த்�வ ைமயத்தில் அல்ல� ேவ� எங்காவ�,
சிறப்� சிகிச்ைசய�ன் ேநாக்கங்க�க்காக ஆேராவ�ல் பல் ம�த்�வ ைமயத்தின் ஒப்�தல் இ�ந்தால், நகரச் ேசைவகள்
பராம�ப்�த் ெதாைகையப் ெப�ம் ஆேராவ�ல்வாசிக�க்� பல் ம�த்�வச் ெசல�கள் தி�ப்ப� அள�க்கப்ப�ம். ஆேராவ�ல்
நி�வனங்கள�ல் பண����ம் ஆேராவ�ல்வாசிக�க்�, இேத ெசயல்�ைறையப் ப�ன்பற்�ம் வைர, பல் ம�த்�வச் ெசல�கள்
நி�வனத்தின் ெசலவாகக் க�தப்ப�ம் என்� ஒப்�க்ெகாள்ளப்பட்ட�. இ� ஒ� ெசலவாகக் க�தப்ப�வதற்�, பல்ம�த்�வ
ைமயத்தின் ப�ந்�ைரய�ன் ேப�ல் பல் ம�த்�வ ைமயத்திேலா அல்ல� ெவள�ய�ேலா பல்ம�த்�வச் சிகிச்ைசகைள
ேமற்ெகாள்ள

ேவண்�ம்.

நி�வனங்கள்/ெசயல்பா�கள்

தங்கள�டம்

பண����ம்

ஆேராவ�ல்வாசிகள�ன்

பல்

ம�த்�வச்

ெசல�கைள ஈ�கட்ட ��யாத நிைலய�ல், இந்த நபர்கள் நிதி உதவ�க்காக ப�சிசி ேகைர அ�கலாம்.
ப�சிசி ��வ�ன் உள் தகவல்கள்:
•

ப�சிசி ெசயலகம்: 31.03.2022 அன்� ப�சிசிய�ன் ெசயலாளர் பதவ�ய�லி�ந்� மதன் (ப�சிசி) இராஜினாமா ெசய்தார், அவ�க்�ப்
பதிலாக �ேளாய� டா�ேயாட்ேடா நியமிக்கப்பட்டார்.

•

ப�சிசி ஃைபனான்ஸ்: எல்லி (ப�சிசி ெசக்பாய்ண்ட்), லிசா (எஃப்ஏஎம்சி), மஹி (ப�சிசி), ஷ�டா (ப�சிசி ஃைபனான்ஸ்), �ர்யாமய�
(ப�சிசி), உள� (எஃப்ஏஆர்ஜி) ஆகிேயாைரக் ெகாண்ட ப�சிசி ஃப�னான்ஸுக்� ஒ� ஆதர�க் �� உ�வாக்கப்பட்ட�. ப�சிசி
ஃைபனான்ஸ் பண� ெதாடர்பான வழிகாட்�தல்கைள உ�வாக்�தல் மற்�ம் வ�திவ�லக்கான வழக்�கைள நிவர்த்தி ெசய்தல்
ஆகியவற்�க்� இக்�� உதவ� ெசய்�ம்.

•

�திய ப�சிசி உ�ப்ப�னர்கள்: ப�சிசிய�ல் ேசர ச�கத்தில் இ�ந்� வ�ண்ணப்பதார்க�க்� அைழப்� வ��க்கப்பட்டைதத்
ெதாடர்ந்�, 2022 ப�ப்ரவ�ய�ல் ப�சிசி ��வ�ல் ேசர ெவ�னாைவ�ம் (ஆர்ஏஎஸ் பண���கிறார்), 2022 மார்ச்சில் ேசரா
சாஷாைவ�ம் எஃப்ஏஎம்சி ேதர்ந்ெத�த்த�.

•

ப�சிசி உ�ப்ப�ன�ன் இராஜினாமா: 2021 ஜூன�ல் ப�சிசி அண�ய�ல் ேசர்ந்த ஃேபப�யன் (ேமசன் & ேகா), ப�சிசி பண�க்� ேநரம்
ெகா�ப்பதில் சிரமம் இ�ப்பதா�ம், ப�சிசிய�ன் ெசயல்பாட்ைடப் பாதிக்க வ��ம்பாததா�ம் 2022 மார்ச்சில் இராஜினாமா
ெசய்ய

���

ெசய்தார்.

எங்கள்

��வ�ல்

இைணந்ததற்காக�ம்,

அவ�ைடய

மதிப்�மிக்க

உள்ள ��க�க்காக�ம்

ஃேபப�ய�க்� நன்றி ��கிேறாம், ேம�ம் ப�ற இளம் நிர்வாகிகள் எதிர்காலத்தில் ப�சிசி ேவைலய�ல் ஆர்வம் காட்�வார்கள்
என்� நம்�கிேறாம்.
•

��தல் வாராந்திர �ட்டம்: 22-23 நிதியாண்�க்கான பட்ெஜட்�க்காக ப�சிசி ��தல் வாராந்திர �ட்டத்ைதச் ேசர்த்�ள்ள�.

(நிைற� ெபற்ற�)

� அன்ைனய�ன் அ�ள்ெமாழிகள்
ஒவ்ெவா�வ�ம் தம� �ன்ேனற்றத்திற்� உதவ�யாக இ�க்கக்��ய ஒ� ேவைலையக் கண்�ப��க்க ேவண்�ம்.
அைமதியான மனத்�ட�ம் சாந்தி�ைடய இதயத்�ட�ம் நம� ேவைலைய மகிழ்ச்சி�டன் ெசய்ேவாம்.

4

அ றி வ� ப் � க ள் ( A n n o u n c e m e n t s )
அ�மதி ெபறப்படாத கட்டடங்க�க்கான அறிவ�ப்� (Announcement for unauthorised buildings)
ஆேராவ�ல்லில் உள்ள அைனத்� அ�மதி ெபறப்படாத கட்�மானங்க�ம், ப�தியளவ�ல் அல்ல� ��ைமயாக அகற்றப்ப�ம்
அல்ல� ம�சீரைமக்கப்ப�ம் என்பைத அைனத்� ��ய��ப்பாளர்க�க்�ம் ெலெவன�ர் � ஆேராவ�ல்/ஆேராவ�ல் நகர வளர்ச்சி
அைவ

ெத�வ�த்�க்ெகாள்கிற�.

ந�ங்கள் தைடய�ல்லாச் சான்றிதழ் ெபறப்படாத ஒ� ெசாத்தில் வசிக்கிற�ர்கள் அல்ல� பண���கிற�ர்கள் என�ல், உங்கள் ெசாத்தின்
நிைல �றித்� ஏ��சிய�ல் இ�ந்� வ�ைரவ�ல் ஒ� மின்னஞ்சல் ெப�வர்கள்.
�
அ�மதி ெபறப்பட்ட கட்�டத்தில் ந�ங்கள் வசித்தால் அல்ல� பண����ம் இடமாக இ�ந்தால், கிர�ன் சர்வஸ்
�
ெபல்ட் அல்ல�
ைலன் ஆஃப் ஃேபார்ஸ் ப�திய�ல் அ� அைமந்தி�ந்தால், கட்�டத்ைத அகற்�வதற்கான ஏற்பா�கைளச் ெசய்வதற்� �ன்
உங்கைள ேவெறா� ஆேராவ�ல் இடத்திற்� இடமாற்றம் ெசய்வ� �றித்� ெலெவன�ர் � ஆேராவ�ல்/ஆேராவ�ல் நகர வளர்ச்சி
அைவய�ல் இ�ந்� ஒ� மின்னஞ்சல் ெப�வர்கள்.
�
அன்�டன், ெலெவன�ர் � ஆேராவ�ல் (ஏ��சி)

2022 ப�ட�ள்�ஜி தி�த்தங்கள் ெசயற்பாட்�க்�� (PWG Amendments Task Force 2022)
அன்பார்ந்த ச�கத்தவ�க்�,

2022 பங்ேகற்� பண�க்��க்கள் [ப�ட�ள்�ஜி (PWG)] தி�த்தங்கள் �றித்� கவன�க்க ஒ� ெசயற்பாட்�க்��ைவ உ�வாக்க
ச�கத்திற்� வ��க்கப்பட்ட அைழப்ைபத் ெதாடர்ந்�, 11 ேபர் வ�ண்ணப்ப�த்தி�ந்தனர். 11 ேப�ல் 7 ேபர் ��க்கல் �ைறய�ல்
ேதர்ந்ெத�க்கப்பட்டனர். சில உ�ப்ப�னர்களால் இைதத் ெதாடர உ�தியள�க்க ��யாததால், ம� த�ள்ள காத்தி�ப்� உ�ப்ப�னர்கள்
ெசயற்பாட்�க்��வ�ல் ேசர்க்கப்பட்டனர். அெலக்ஸாண்டர், ஆலன், ஆம்பர், ெஹன்�க், ேமயல், மார்ெலங்கா, மிலா, ப�லிப்
ஆகிேயார் இக்��வ�ன் உ�திப்ப�த்தப்பட்ட உ�ப்ப�னர்கள் ஆவர்.
கீ ழ்கண்டவா� ஆேராவ�ல் அைவ�ம் ெசயற்பாட்�க்�� உ�ப்ப�னர்க�ம் ேசர்ந்� ெசயற்பாட்�க் �� பண�ய�ன் ேநாக்கத்ைத
இ�தி ெசய்�ள்ளனர்.
2022 ப�ட�ள்�ஜி தி�த்தங்கள் ெசயற்பாட்�க்��

(Task Force)

பண�ய�ன் ேநாக்கம்:

பண�க்�� உ�ப்ப�னர்கைள ந�க்கம் ெசய்வதற்கான ெசயல்�ைற அள�ேகால்கள் மற்�ம் அவற்ைற மதிப்ப��ம் �ைறைய
வைரய�த்தல். ேதைவப்பட்டால், பண�க்��க்கள�ன் உகந்த ெசயல்பாட்ைட ஆத�க்க ப�ட�ள்�ஜி ஆவணத்தின் மற்ற பத்திகைள
ெசம்ைமப்ப�த்�தல். ெசயற்பாட்�க்�� தங்கள� பண�ைய ��ப்பதற்கான தற்ேபாைதய கால அவகாசம் 2 மாதங்கள் ஆ�ம்.
அன்�டன், ஆேராவ�ல் அைவ

ஆேராக்கியா கண் சிகிச்ைச ைமயம் திறப்� (Opening of Aurokiya Eye Care)
அன்பார்ந்த நண்பர்கேள,
ெஹல்த் அண்ட் ஹ�லிங்
ேகர் ைமயத்ைத

அறக்கட்டைளய�ன் ஒ� நி�வனமான, ஹார்மன� ெஹல்த் ஆேராவ�ல் ெசயல்பா�, ஆேராக்கியா ஐ

ெதாடங்கி�ள்ள� என்பைத மகிழ்ச்சி�டன் அறிவ�க்கின்ேறாம். இ� உலகக் கல்வ� அறக்கட்டைள, ஏவ�ஐ -

�எஸ்ஏ மற்�ம் அரவ�ந்த் கண் ம�த்�வமைன ஆகியவற்றால் ஆத�க்கப்ப�ம் ேமம்பட்ட �தன்ைம கண் சிகிச்ைச ைமயமா�ம்,
இ� ஆேராவ�ல் மற்�ம் ஆேராவ�ல் மண்டலப் ப�தி மக்க�க்� கண் சிகிச்ைச அள�க்கிற�.
� அரவ�ந்த�ன் 150வ� ப�றந்த ஆண்� வ�ழா, இந்தியாவ�ன்

75வ� �தந்திர தினம் ெகாண்ட இந்த சிறப்� ஆண்ைட �ன்ன�ட்�,

ஆேராவ�ல் மற்�ம் மண்டலப் ப�தி மக்கள�ன் ஆேராக்கியம், நல்வாழ்� ஆகியவற்ைற பராம�ப்பதற்காக ஆேராக்கியா தன�
ேசைவகைள அர்ப்பண�க்�ம். அதன் ேசைவ வரம்� கண் சிகிச்ைச, ஆய்வகச் ேசைவகள், ேநாய் கண்டறிதல் ஆ�ம்.
அள�க்கப்ப�ம்

ேசைவ

பற்ய

வ�வரங்கள்

ேபாஸ்ட�ல்

ெகா�க்கப்பட்�ள்ள�.

தய�ெசய்�

இச்ேசைவையப்

பயன்ப�த்தி

பயன்ெபற�ம். கண் சிகிச்ைச ேதைவப்ப�ம் உங்கள் நண்பர்கள், ஊழியர்கள் ஆகிேயா�டன் இத்தகவைலப் பகிர�ம்.
அன்�டன்,

ஆேரா�கன்,

ேமலாளர்

அறக்கட்டைளய�ன் நி�வனம்)

ஆேராக்கியா

ஐ

ேகர்

(ஹார்மன�

ெஹல்த்

ெசயல்பா�,

ெஹல்த்

அண்ட்

ஹ�லிங்

ேகாைடக் காலத்தில் ஃப்� ஸ்ேடார் திறந்தி�க்�ம் ேநரம் (Free store opening hours for the summer)
அன்பார்ந்த ச�கத்தவ�க்�,
ேம மற்�ம் ஜூன் மாதங்கள�ல், திங்கள் - சன� வைர - காைல 9.00 – நண்பகல் 12:30 மண� வைர மட்�ேம ஃப்� ஸ்ேடார்
திறந்தி�க்�ம் என்பைதத் தங்க�க்�த் ெத�வ�த்�க் ெகாள்கிேறாம். நன்றி & அன்�டன் – ஃப்� ஸ்ேடார் அண�
அைமதிக்கான அைழப்� (A call for Peace)
மாத்�மந்திர்

ஒற்�ைமக்கான

(இணக்கத்திற்கான)

இடமா�ம்,

ேம�ம்

ஆம்ப�த்திேயட்டர்

மன�த

ஒற்�ைமக்காக

அர்ப்பண�க்கப்பட்�ள்ள�.
12.05.2022, வ�யாழன், மாைல 5.30 மண�க்� ஆம்ப�திேயட்ட�ல் அைமதியாக ஒன்� �� சிந்திப்ேபாம்.
நாம் ெகாண்� வ�ம் �க்கைளக் ெகாண்� ஒ� மலர் மண்டலத்ைத உ�வாக்�ேவாம். இைதத் ெதாடர்ந்� மாைல 6- 6.30 மண�க்�,
வாராந்திர நிகழ்வான �ன�லின் �த்தாண்� இைச இைசக்கப்ப�ம். அைனத்� ஆேராவ�ல்வாசிகள் மற்�ம் �திதாய்ச்ேசர்ந்ேதார்கள்
இந்நிகழ்வ�ல் கலந்�ெகாள்�மா� வரேவற்கிேறாம்.
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ஈக்ேகா ேசைவய�ன் வாழ்த்�க்கள் (Greetings from the Eco Service)
அன்பார்ந்த ச�கத்தவ�க்�ம், ஈக்ேகா ேசைவ பயனாளர்க�க்�ம்,
கார்ட்ேபார்ட் அட்ைட/ அேமசான் அட்ைட ெபட்�கள், ெதர்மாேகால் ஆகியவற்ைற
அகற்�வ�

ெதாடர்பாக

தங்கள்

அைனவ�க்�மான

சில

ேவண்�ேகாள்கள்

வ�மா�.
கார்ட்ேபார்ட் அட்ைட / அேமசான் அட்ைட ெபட்�கள் / ப�ட்சா அட்ைட ெபட்�கள், ெதர்மாேகால் ேபக்ேகஜ் ஆகியவற்ைற
தய�ெசய்�

�ப்ைபத்

அைடத்�க்ெகாள்வ�

ெதாட்�கள�ல்

திண�க்க

மட்�மல்லாமல்,

ெபா�வாக

ேவண்டாம்.

அ�

ப�ப்பாய்கைள

காலி

�ப்ைபத்ெதாட்�ய�ல்
ெசய்வ�

ெப�ம்பாலான

�ப்ைபச்ேசக�ப்�

இடத்ைத

��வ�ற்�

சற்�

க�னமானதாக இ�க்�ம். எனேவ:
அ)

அட்ைடப்

ெபட்�கைளத்

தட்ைடயாக்கி,

மைழய�லி�ந்�

பா�காப்பான

இடத்தில்

தன�யாக

அ�க்கி

ைவக்�மா�

அைனவைர�ம் நாங்கள் ேகட்�க்ெகாள்கிேறாம்.
ஆ)

இேதேபால்

அைனத்�

ெதர்மாேகாைல�ம்

தன�யாக

ைவக்க

தய�ெசய்�

�யற்சிக்க�ம்.

தன�நபர்கள்

தங்கள்

ெதர்மாேகால் கழி�கைள ��ய��ப்� �ப்ைபத்ெதாட்�கள�ல் ேபா�வதற்� பதிலாக ேநர�யாக ஈக்ேகா ேசைவக்�க் ெகாண்�
வந்தால் அ� மிக�ம் நல்ல�. ��ந்தவர்கள் அைனவ�ம் தய�ெசய்� அவ்வா� ெசய்�ங்கள், அ� பாராட்�க்��ய�.
இ) ஈக்ேகாச் ேசைவ கழி�கைள ேசக�க்க வ�ம்ேபா�, எங்கள் ��வ�ற்� உத�மா� தங்கள் வட்�ப்
�
பண�யாளர்/ ேதாட்டக்காரர்
ஆகிேயா�டம் ��மா� அைனத்� ��ய��ப்�கள் மற்�ம் தன�நபர்கைள ேகட்�க்ெகாள்கிேறாம்.
ஈக்ேகா ேசைவ அைனவ�ன் ெதாடர்ச்சியான ஒத்�ைழப்ைப எதிர்ேநாக்�கிற�, அதற்காக ச�கத்திற்� நன்றி ெத�வ�த்�க்
ெகாள்கிற�. மிக்க நன்றி, ஆேராவ�ல் ஈக்ேகா ேசைவ

�ைழ�ச் ேசைவய�ன் அறிவ�ப்�, ES#133, ேததி: 14-05-2022
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 உ�திெசய்யப்ப�கிற�
கணபதி கேணசன் (இந்தியா), ேகாமதி மேகஷ் (இந்தியா), ப�ரபாகரன் நாகப்பன் (இந்தியா), ேரஷ்மி நாராயணா (இந்தியா)
சில்வ�யா ேகாேஸட்� (இத்தாலி).
ஆேராவ�ல்வாசியாக அறிவ�க்கப்ப�கிற�:
வ�க்ேனஷ் கந்தசாமி (இந்தியா) – ைமத்ேரய� – 2இல் தங்கி�ள்ளார், வட்�வசதிச்
�
ேசைவய�ல் பண���கிறார்.
ஆேராவ�ல்வாசியாக உ�திெசய்யப்ப�கிற�
அன்னா ப�யன்கா ெடாராக்ேகா (ப�யன்கா) (இத்தாலி), மலர் சகாேதவன் (இந்தியா), வளர்மதி ஆ��கம் (இந்தியா).
தாமாகேவ ஆேராவ�ல்ைல வ�ட்�ச் ெசன்றவர்கள்:
�கம� உைமர் அஹ்ரர் அப்பாத் அகம� ஆஸ்மி (இந்தியா), �திர் ராவ் ��கண்� (இந்தியா)

�ஜி (Luigi)
04.05.2022 �தன் அன்� காைல, �ஜி சான்சி அவர்கள் அவர்தம் சிட்டா�ன் ��ய��ப்ப�ல் தம�
உடைல வ�ட்� ந�ங்கினார் என்பைத ச�கத்தவ�க்�த் ெத�வ�த்�க் ெகாள்கிேறாம். அவர் சில
காலமாக

உடல்நலமின்றி

அவதி�ற்�

வந்தார்.

இந்த

ஆண்�

அன்னா�க்�

வய�

70

ஆக�ள்ள�.
ஆேராவ�ல்லின் வளர்ச்சிய�ல் �க்கிய பங்காற்றிய, ஆேராவ�ல்லின் �றிப்ப�டத்தக்க நபர்கள�ல்
�ஜி�ம் ஒ�வர் ஆவார். இத்தாலிய�ல் உள்ள ரெவன்னாைவச் ேசர்ந்த அவர், ேபாேலாக்னா
பல்கைலக்கழகத்தில்

மன�தேநய

ஆய்�கைளச்

ெசய்தார்.

தம�

22வ�

வயதில்

ஆேராவ�ல்�க்� வந்�, சில ஆண்�க�க்�ப் ப�ற�, வளர்ச்சிப் பண�யாளர், நிதி திரட்�பவர்,
ெநட்ெவார்க்கர்

ஆகிய

பண�கைள

�ைனப்�டன்

ெசய்தார்.

மண்டலத்தில் �ரான்ஸ்பர்ேமஷன் வளர்ச்சி பண�ையத்
அவர்

மாத்�மந்திர்

ப��ச்ச�ன்

நர்ச�ைய

கவன�த்�க்ெகாண்டார்.

ஒ�ங்கிைணப்பாளராக

பண�யாற்றினார்.

1980-இல்

அவர்

பன்னாட்�

ெதாடங்கினார், 1987 �தல் 1989 வைர
1990

ேம�ம்

�தல்
ஏஷியா

அவர்

ஆேராவ�ல்ஸ்

அர்ப்ஸின்

இரண்�

திட்டங்கள�ன் திட்ட ேமலாளராக�ம் இ�ந்தார். ஆேராவ�ல்லிற்� உள்�ம் ெவள�ய��ம் பல
ேதசிய, சர்வேதச மாநா�கள் மற்�ம் கண்காட்சிகள�ல் ஆேராவ�ல் சார்பாக ேபச்சாளராக பங்ேகற்றார். �ெனஸ்ேகா மற்�ம்
இந்திய அர�டன் இைணந்�, ஆேராவ�ல்லில் பல திட்டங்கள் மற்�ம் நிகழ்�க�க்� நிதி திரட்�வதில் �க்கிய பங்காற்றினார்.
ஆேராவ�ல்

திட்டமிடல்

மற்�ம்

வளர்ச்சிப்பண�கள்

��வ�ல்

பண�யாற்றிய

ப�ற�,

அவர்

தம�

இ�தி

ஆண்�கள�ல்

ஆேராசர்வஸின்
�
நிர்வாகியாகச் ெசயல்பட்டார், அங்கி�ந்� அவர் தம� வைலயைமப்ைபத் ெதாடர்ந்தார்.

ஆேராவ�ல்லின் �த்த பா�காவலரான மற்�ெமா� உ�ப்ப�ன�க்� நாம் இ�தி அஞ்சலி ெச�த்�கிேறாம். அவ�ைடய சேகாத�
டயானா, மகள் ஆேராயமி, ஆேராயமிய�ன் தாயார் ஆர்யமண�, திவ்யா ஆகிேயா�க்� நம� ஆழ்ந்த இரங்கல் உ�த்தா�க. ஓம்~
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ஆர்ஏ ��ெவ�க்�ம் ெசயல்�ைறய�ன் ��� (Outcome of the RA Decision-Making Process)
அன்பார்ந்த ��ய��ப்பாளர்கேள,
ப�ன்வ�ம் ப�ந்�ைரய�ல் ஆர்ஏ� (வாக்கள�ப்�) ���கள் வ�மா�:

“பண�ஆைணய�ல் �றப்பட்�ள்ளப� அவர்கள்

'ஆேராவ�ல்வாசிகள் அைவக்�

'ஆதர� அள�த்தல்' மற்�ம்

‘ப�ரதிநிதித்�வம்' ெசய்யத் தவறியதால், "தற்ேபாைதய ஆர்ஏ ��ெவ�க்�ம் ெசயல்�ைறய�ன் �லம் ெசயற்��வ�ன் தன�ப்பட்ட

உ�ப்ப�னர்கைள பதவ�ய�ல் இ�ந்� ந�க்க நான் ஒப்�க்ெகாள்கிேறன். 50% க்�ம் அதிகமான வாக்காளர்கள் ஒ�
ேவண்�ம் என ஒப்�தல் அள�த்தால், அந்த உ�ப்ப�ன�ன் பதவ�க்காலம் உடன�யாக ���க்� வ�ம்.

உ�ப்ப�னர் ந�க்கப்பட

ெசயற்��வ�ல் எஞ்சிய��க்�ம் உ�ப்ப�னர்கள் அப்பதவ�ய�ல் ெதாடர்வார்கள் மற்�ம் இைடக்கால உ�ப்ப�னர்கைள நியமிக்கலாம்
என்பைத நான் ஒப்�க்ெகாள்கிேறன். அவர்கள் ஆேராவ�ல் அைவ�டன் கலந்தாேலாசித்� மட்�ேம இைத ெசய்ய ���ம்.

இந்த இைடக்கால உ�ப்ப�னர்கைள �ந்ைதய ெசயற்�� உ�ப்ப�னர்கள�லி�ந்� மட்�ேம ேதர்ந்ெத�க்க ���ம். இைடக்கால

ெசயற்�� உ�ப்ப�னர்கள�ன் பதவ�க்காலம் அ�த்த அங்கீ க�க்கப்பட்ட ஆர்ஏ ேதர்� ெசயல்�ைற நைடெபற்�, �திய ெசயற்��
உ�ப்ப�னர்கள் ேதர்ந்ெத�க்கப்ப�ம் வைர இ�க்�ம்.

அைனத்� ெசயற்�� உ�ப்ப�னர்க�ம் பதவ� ந�க்கம் ெசய்யப்பட்டால், அதிக வாக்�கைளப் ெபற்�ள்ள �ன்� ெசயற்��
உ�ப்ப�னர்கள், அ�த்த
இ�ப்பார்கள்".
ெமாத்தம்

864

அங்கீ க�க்கப்பட்ட

ெசல்�ப�யா�ம்

ஆர்ஏ

வாக்�கள்

ேதர்� ெசயல்�ைற நைடெப�ம்

ஆன்ைலன��ம்

ேந��ம்

வைர இைடக்கால உ�ப்ப�னர்களாக

சமர்ப்ப�க்கப்பட்டன.

பங்ேகற்பாளர்கள�ன்

எண்ண�க்ைக ��ைவச் ச�பார்க்கத் ேதைவயான �ைறந்தப்பட்ச எண்ண�க்ைகயான (ேகாரத்திற்�) 10 சதவத
�
ேமல்
வாக்�கள் பதிவான� (239 வாக்�கள்)*.

* - ெரசிெடன்ஸ் சர்வஸில்
�
இ�ந்� ெபறப்பட்ட தர�கள�ன் அ�ப்பைடய�ல், ஆர்ஏ�-வ�ல் பங்ேகற்கத் த�தி�ள்ள நம� ச�கத்தின்

ெமாத்த வய� வந்ேதார் எண்ண�க்ைக (வய� - 18 வய�க்� ேமல், உ�திப்ப�த்தப்பட்ட ஆேராவ�ல்வாசிகள்) 2389 (2022 ேம மாத
நிலவரப்ப�).

ேம�ம் வ�வரங்கள் /More details >>>
ஆர்எ� ெகாள்ைகய�ன்ப� (the RAD policy) "உ�திப்ப�த்தப்பட்ட ஆேராவ�ல்வாசிகள் மட்�ேம ��ெவ�ப்பதில் பங்ேகற்க

���ம் என்பைதத் தய�ெசய்� கவன�க்க�ம்.

�ைழ� வா�யத்தால் உ�திெசய்யப்பட்ட ஆேராவ�ல்வாசிகள் என அறிவ�க்கப்பட்டவர்கள், ஆேராவ�ல் ப�ண்ேடஷன் ெசயலர்

அ�வலகத்தால் பராம�க்கப்ப�ம் ��ய��ப்பாளர்கள�ன் பதிேவட்�ல் பதி�ெசய்யப்பட்டவர்கள் அைனத்� ச�க ��ெவ�க்�ம்

ெசயல்�ைறகள��ம் பங்ேகற்க த�தி�ைடயவர்கள் ஆவர். இதில் 18 வய�க்�ட்பட்டவர்கள், �திதாய்ச்ேசர்ந்தவர்கள், ப�ற
ஆேராவ�ல் அந்தஸ்� ெபற்றவர்கள் இதில் ேசர்க்கப்படவ�ல்ைல".

ெசயற்��

ஏகமனதாக

ைகெயாப்பமிட்ட

அறிவ�ப்ப�ன்

அ�ப்பைடய�ல்

இந்த

உைரயான�

"'ஆேராவ�ல்வாசி'

என்�

ஏற்�க்ெகாள்ளப்ப�பவர்கள�ன் இ�தி ��� ஆேராவ�ல்வாசிகள் அைவய�டம் (ெரசிெடன்ஸ் அெசம்ப�ள�) இ�க்கேவண்�ம்,

ஆேராவ�ல் ப�ண்ேடஷன் ெசயல�டம் அல்ல. எனேவ, நாங்கள் ஆேராவ�ல்வாசிகள் அைவச் ேசைவக்� (ஆர்ஏஎஸ்) இவ்வா�
எ�தி�ள்ேளாம்:

�ைழ�

வா�யத்தால்

உ�திப்ப�த்தப்பட்ட

ஆேராவ�ல்வாசி

என

அறிவ�க்கப்பட்டவர்கள்,

ஆேராவ�ல்

ப�ண்ேடஷன் அ�வலகத்தால் பராம�க்கப்ப�ம் ��ய��ப்பாளர்கள�ன் பதிேவட்�ல் பதி� ெசய்யப்பட்ட�டன், அைனத்� ச�க
��ெவ�க்�ம்

ெசயல்�ைறகள��ம்

பங்ேகற்க

த�தி�ைடயவர்கள்

ஆவர்..."

(https://auroville.org.in/article/84308 /

உ�திப்ப�த்தப்பட்ட ஆேராவ�ல்வாசி நிைலையப் பற்றி. ேததி. 05.04.2021).
ஆேராவ�ல்வாசிகள் அைவய�ன் (ெரசிெடன்ஸ் அெசம்ப�ள�) ���

92%

(798)

ஆேராவ�ல்வாசிகள்

ேமற்கண்ட

ப�ந்�ைரக்�

ஆதரவாக

வாக்கள�த்தனர்.
8% (66) ஆேராவ�ல்வாசிகள் அைத நிராக�த்தனர், ேம�ம் அவர்கள�ன்
வாக்�கள் "எந்த உ�ப்ப�னைர�ம் ந�க்கக்�டா�" எனக் கணக்கிடப்பட்ட�.

"...50%க்�ம்

அதிகமான

ஒப்�க்ெகாண்டால்,
��வைடகிற�"

வாக்காளர்கள்

அந்த

என்�

ஒ�

உ�ப்ப�ன�ன்

ப�ந்�ைர

உ�ப்ப�னர்

பதவ�க்காலம்

��கிற�,

ந�க்கப்ப�வைத

உடன�யாக

ஆேராவ�ல்வாசிகள்

அைவயால் அங்கீ க�க்கப்பட்ட ெசயற்�� அைமப்� பற்றிய வ�வரங்கைள
கீ ேழ பார்க்க�ம். :
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அ�: 782 வாக்�கள் - அ� ந�க்கப்பட ேவண்�ம்; 82 வாக்�கள் - அ� ெதாடரேவண்�ம்.
அ�ண்: 762 வாக்�கள் - அ�ண் ந�க்கப்பட ேவண்�ம்; 102 வாக்�கள் - அ�ண் ெதாடரேவண்�ம்.
சாலி: 52 வாக்�கள் - சாலி ந�க்கப்பட ேவண்�ம்; 812 வாக்�கள் – சாலி ெதாடரேவண்�ம்.
ேஹமந்த்: 55 வாக்�கள் - ேஹமந்த் ந�க்கப்பட ேவண்�ம்; 809 வாக்�கள் – ேஹமந்த் ெதாடரேவண்�ம்.
பார்த்தசாரதி: 710 வாக்�கள் - பார்த்தசாரதி ந�க்கப்பட ேவண்�ம்; 154 வாக்�கள் - பார்த்தசாரதி ெதாடரேவண்�ம்.
சவ்ேரா: 37 வாக்�கள் - சவ்ேரா ந�க்கப்பட ேவண்�ம்; 827 வாக்�கள் - சவ்ேரா ெதாடரேவண்�ம்.
�மாய�: 779 வாக்�கள் – �மாய� ந�க்கப்பட ேவண்�ம்; 85 வாக்�கள் – �மாய� ெதாடரேவண்�ம்.
இப்ப�ந்�ைரய�ல் �றப்பட்�ள்ளப�: "ெசயற்��வ�ல் ம� த�ள்ள உ�ப்ப�னர்கள் பதவ�ய�ல் ெதாடர்வார்கள் மற்�ம் இைடக்கால
உ�ப்ப�னர்கைள நியமிக்க ேதர்� ெசய்யலாம். அவர்கள் ஆேராவ�ல் அைவ�டன் கலந்தாேலாசித்� மட்�ேம ேதர்� ெசய்ய
���ம்.
இந்த

இைடக்கால

உ�ப்ப�னர்கைள

�ந்ைதய

ெசயற்��

உ�ப்ப�னர்கள�டம்

இ�ந்�

மட்�ேம

ேதர்ந்ெத�க்க

���ம்.

இைடக்கால ெசயற்�� உ�ப்ப�னர்கள�ன் பதவ�க்காலம் அ�த்த ஆர்ஏ-அங்கீ க�க்கப்பட்ட ேதர்� ெசயல்�ைற நைடெபற்�, �திய
ெசயற்�� உ�ப்ப�னர்கள் ேதர்ந்ெத�க்கப்ப�ம் வைர இ�க்�ம்".
ஆர்ஏ� ெகாள்ைகய�ன்ப�, "8. இந்த ஆர்ஏ� ெசயல்�ைறய�ன் �லம் எ�க்கப்பட்ட ���கைள ெசயல்ப�த்�வதற்கான ெபா�ப்�
சம்பந்தப்பட்ட பண�க்��/கள் அல்ல� ��ய��ப்பாளர்கள�டம் உள்ள�".
இந்த ��ெவ�க்�ம் நிகழ்வ�ல் பங்ேகற்ற அைனத்� ��ய��ப்பாளர்க�க்�ம் மிக்க நன்றி!
~ நன்றி�டன், ஆேராவ�ல்வாசிகள் அைவ ேசைவக்காக (ஆர்ஏஎஸ்) - டான், ஜிேயாவான� P., சத�ஷ் A., டாட்�யானா S.

� அன்ைனய�ன் அ�ள்ெமாழிகள்
மனச்சாட்சி�ட�ம்,

நல்ெலண்ணத்�ட�ம்,

ஒ�ங்காக�ம்,

கைலநய

உணர்�ட�ம்

ேவைல

ெசய்�ம்

எல்ேலா�க்�ம், கற்�க்ெகாள்ள�ம் �ன்ேனற�ம் வ��ம்�ம் எல்ேலா�க்�ம் ஆசீர்வாதம்.
ேவைலைய �� உள்ளத்�ட�ம் உன்னால் ��ந்த அள� நன்றாக�ம் ெசய், என்�ைடய உதவ��ம் ஆசீர்வாத�ம்
உனக்� எப்ேபா�ம் இ�க்�ம்.

8

