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vkJ rq;fj;jpd; gpjhkfd;  

rgh mz;zhit epidT $UNthk; 
 
vkJ rq;fj;jpd; %j;j 
];jhgfu;fspy; xUtUk; 
,w;iwf;F 23 tUl fhyk; 
jiytuhf> nrayhsuhf> 
epu;thfrig cWg;gpduhf 
,Wjpf; fhyfl;lj;jpy; xU 
cWg;gpduhf ,Ue;J> ve;j 
Neuj;jpYk; kdk; Nfhzhky; rq;fj;jpd; 
tsu;r;rpapy; kl;LNk fz;zhf ,Ue;J 
midj;Jf;fhy epu;thfj;jpw;Fk; xU ey;y 
topfhl;bahf jha;ik czu;NthL 
Mj;khu;j;jkhf jdJ ,Wjp %r;Rtiu rq;fj;ij 
ey;topapy; ,l;L te;j vq;fs; gpjhkfd; 
fyhepjp rghgjp rghul;zk; mtu;fspd; ,og;G 
vkf;F Xu; Ngupog;ghFk;. 
 
,tu; jdJ ,Wjp ehs;tiu fhiuefupd; 
tsu;r;rpf;fhf cs;sd;NghL nraw;gl;ltu;. kpf 
,sfpa kdq;nfhz;l ,tu;> fle;j 23 tUl 
fhyq;fspy; jdpg;gl;l Kiwapy; jhd; toq;fpa 

epjpAjtpfisf;$l jd; ngaupy;yhJ “Xu; 

md;gu;” vd;Nw Fwpg;gpLthu;. tpsk;guj;ij xU 
NghJk;; vjpu;ghu;f;fhj vq;fs; fhiuf; fu;zd; 
,tu;. vq;fs; midtu;f;Fk; mbf;fb $wp te;j 

trdk; “vq;fSf;F rpYrpYg;Gj; Njit 

,y;iy> gyfhuk; jhd; Njit” 

 
vkJ gpupj;jhdpah fhiu eyd;Gupr; rq;fj;ij 
jdJ ,Wjp %r;Rtiu flik fz;zpak; 
fl;Lg;ghl;Lld; nrt;tNd newpg;gLj;jpa vq;fs; 
gpjhkfid vd;nwd;Wk;  epidT $u ehk; 
flikg;gl;Ls;Nshk;. 
 

“ve;ed;wp nfhd;whu;f;Fk; ca;T cz;lhk; 

ca;T ,y;iy nra;ed;wp nfhd;w kfw;F” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fhiu mgptpUj;jp rig E}yfk; 
  
�லக க��ட�தி� 1� மா��கான (100- 35அ�) 

ெகா�கிற�� ேவைலக� ������ள�. அ��ட� 
��மதி ,  ��ேக� கிழ�" ப�க க�பி ேவலி 

ேவைலக%� ������ள�. அதைன� ெதாட&'� 
வல� ப�க ம(டப�தி� ய�ன , கத� 
ேவைலக%� உ�+,- ம��� அ.வலக அைற 
அைம�"� ேவைலக%� ேம�ெகா�ள/பட உ�ள�. 

இ1ேவைலக� ����ற�� �லக�தி� 1� 
க��ட�ைத ைவபவ 2தியாக இ1வ3ட இ�தி�"� 
திற/பத�" உ�ேதசி�க/ப�5�ள� . 
 

 அதைன� ெதாட&'� �லக தளபாட�க� 
ம��� �  ேசக6/7 எ�பனவ�ைற ேம�ெகா(5 
�லக ெசய�பா�ைட; ப�/ப�யாக ஆர�பி�� 
ேசைவயி  ெகா(5 வ3வெதன உ�ேதசி�க/ 
ப�5�ள�.  
 

 �லக  தளபாட�க� ெச;வத�ெகன <பா; 

200,000.00 (£1000.00) எம� பி6�தானியா காைர 
நல�76,ச�க�தினா  வழ�க/ப�5�ள�.  ேமலதிக 
ேவைலக%�" நிதி ேசக6/7 ேம�ெகா�ள/பட 
ேவ(�?�ள�. அ��ட� ஏ�கனேவ நிதி 
அ�பளி/பி�" உ�தியளி�த அ�ப&க� த�க� 
ப�களி/ைப A�ய விைரவி  த'� உத�மா� 
தாBைம?ட� ேவ(�� ெகா�ள/ப5கி�ற�&க� . 

 

FbePu; tpepNahfKk; vjpu;fhyj; jpl;lq;fSk; 
 
பி6�தானியா வாB காைர ம�களி� நிதி?தவிேயா5 

2005� ஆ(5 ஆர�பி�க/ப�5 இ�� வைர 
இ� "�த(ண�& விநிேயாக� ஏேகாபி�த காைரவாB 
ம�களி� "�ந�& "ைறபா�ைட த�&�� வ'� 
ெகா(�3கி�ற�. ேம.� இ,ேசைவயி  காைர 
பிரேதச சைபயின6ன�� , ம��� கட'த 
மாத�  �த  ேதா/7�கா5 கிராமிய ��ேன�ற 
ச�க�� ஈ5ப�5 வ3கி�ற�. 
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"� த(ண�& த�5/பா5 ெபா�வாக ேகாைட 
கால�களி  ெப3� பிர,சைனயாக இ3'� 
வ'தி3�கி�ற� ம�5ம�றி ெதாட&'�� 
வ3கி�ற�. காைர அபிவி3�தி சைப இ� 
"ைறபா5கைள ��'தள� நிைறேவ��வத�காக  

ெப6�� ேபாரா� வ3கி�றா&க�. 

 

ேம�ப� இ,ேசைவ விநிேயாக�  ப�றிய தினச6  

பாைத ஒF�" �ைறக�  (Routine Schedule) 

ம�க%�" எF�� Gல� வழ�க/ப��3'தா.� 
சில சமய�களி  இ1 அ�டவைண பி�ப�ற 
��யாம.� அ��ட� சி�சி� விநிேயாக 
தவ�க%� ஆர�பி�க/ப�ட கால�தி  இ3'ேத 
வ'� ெகா(�3�கி�ற�.  

 

இத�" ஒ�5ெமா�தமாக நி&வாக�தினைர நா� 
ெதாட&'�� "ைற Aற ��யா�, ம�களி� 
ஒ��ைழ/பி�ைம?� இ�"ைறபா��  ெப3� ப�" 
வகி�கி�ற�. 

 

த�ெபாF� த(ண�& எ5�"� இர(5 ந�ன�& 
கிண�க%� ச(�லி/பா; பிரேதச���"� 
அட�கி?�ளன. இ�கிண�களி  ெம�ள/ப5� ந�& 
"�ந�3�" உக'ததா எ�� -காதார�ைற/ப� 
ப6ேசாதி�க/ப�5, அ/ப"தி பிரேதசசைபயின6ன� 
அHமதி?ட� எ�ம�க%�" விநிேயாகி�க/ப�5 
வ3கி�ற�, ேம.� ஒ3 கிண� விளா� ப"தியி  
ெகா�வன� ெச;வத�" காைர நி&வாகசைப �ய�சி 
எ5�� வ3கி�ற�.  

 

இ� "�ந�& விநிேயாக�தி�" த�ெபாF� ஏFேப& 
ெகா(ட அபிவி3�தி சைபயி� ேசைவயாள&க� 
கடைமயி  ஈ5ப�5 வ3கி�றா&க�. இவ&களி  
G�� சாரதிக�, G�� உதவியாள&க� ம��� 
ஒ3ேம�பா&ைவயாள& அட�"வ&.  

 

த�ெபாF� த(ண�& �த   200 I�ட&க%�"  60 
சதவிகித/ப�?�,  அத�" ேம  எ5/பவ&க%�" ஒ3 
<பா; விகித/ப�?� வழ�க/ப�5 வ3கி�ற�. 

அ��ட� பாடசாைலக�, ைவ�தியசாைல,  அ�னதான 
மட�க�,  த(ண�& ப'த  ஆகியவ�றி�"  60 சத 
விகித�தி�"� வழ�க/ப�5 வ3கி�ற�, இவ�றி  
இ3'� வ3� வ3மான� ஊழிய& ச�பள�, வாகன 
தி3�த ேவைலக� , வாகன எ6ெபா3�, ம��� 
பராம6/7�"� உபேயாக/ப5�த/ப5கி�றன, இ'த 

ஆ(5 ம�5� இ3 த(ண�& தா�கிகளி� தி3�த 
ேவைலக� <பா;  5 இல�ச�தி�"� ேமலா"�. 

 
எம� பி6�தானியா காைர நல� 76,ச�க�� , 

காைர அபிவி3�தி சைப?� இைண'� இ�"� ந�& 
"ைறபா�ைட ஓ& அளவH� நிவ&�தி ெச;?� 
வைகயி  ந�(ட  எதி&கால தி�ட�கைள 
��ென5�� வ3கி�ேறா�. இத� �த  க�டமாக 
7திய "ள� ஒ�� ெவ�5வத�" காணி ஒ�� 
கள+மியி  ெகா�வன� ெச;� வழ�க/ப�ட�, 

இத� Gல� இ/ப"தியி  ஓ5� மைழ ந�& 
இ�"ள�தி  ேசமி�க/ப�5 வ3கி�ற�. இதனா  
எதி&வ3� கால�களி  இ�"ள�ைத அ(�?�ள 
பிரேதச�களி� கிண�களி�  உவ&/7� த�ைம 
"ைற'� ந�ன�ராக வா;/7(5.  

 

அ��ட� எம� சிவ� ேகாவி.�" அ3காைமயி  
உ�ள க'த&"(5 7னரைம�க/ப�5 வ3கி�ற�, 

ேம.� இனிவ3� கால�களி   ெபா�  இட�களி  
உதாரணமாக ைவ�தியசாைல, பாடசாைலக�, 

ேகாவி க� ஆகியவ�றி� Aைரகளி  இ3'� 
வழி'ேதா5� மைழ ந�ைர கிண�களி  அ ல�  

ந�&�தா�கிகளி  எ1வா� ேசமி/ப� எ�ப� 
ப�றி?� , அ��ட� ைகவிட/ப�ட ெபா� ந�ன�&  

கிண�க� ,  "ள�க� மீ�7னரைம�க/ப�5 ம�க� 
பாவைன�" ெகா(5வர/பட உ�ள�. இ/ப�யான 
ந�(டகால ெசய தி�ட�க%�"  பண� மா�திர� 
ம�5ம லா� ெவளிநா5களி  வாF� ந�ஊ& 
7�தியீவிகளி� ஆேலாசைனக�, ம��� ெசய  
ப5�த/பட�A�ய ெசய தி�ட�க� வரேவ�க/ 
ப5கி�றன. 

 

Rfhjhu Nkk;gLj;jy; 

 
%d;whk; fl;l fz;glu; mfw;wy; rpfpr;ir 

epiwTw;wJ 
 
பி6�தானியா காைர நல�76, ச�கதி� ம3��வ 
உதவி� தி�ட�தி� கீB கட'த 28/02/2013 அ��, 
G�றா� க�டமாக வ�ைம� ேகா��� கீB வாF� 
13 ேப&க%�" க(பட& அக�ற  சிகி,ைச Gளா; 
ைவ�தியசாைலயி  ேம�ெகா�ள/ப�ட�. 
 

இ� G�றா� க�ட இலவச க(பட& அக�ற  
சிகி,ைச�" -மா& 23 ேப&க� வைரயி  காைர 
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அபிவி3�தி சைப அ.வலக�தி  பதி� 
ெச;தி3'தன&. இவ&களி  13 ேப&க� ம�5ேம 
உடன� சிகி,ைச�" உ�ப5�த/பட ேவ(5� எ�� 
ம3��வ சா�றிதB வழ�க/ப5 அ5�த வாரேம 
இ'த சிகி,ைச அளி�க/ப�5�ள�.  
 
ேம.� 6 ேப&க%�" G�"� க(ணா�?� 
வழ�க/ப�5�ள�. ேம�ப� சிகி,ைசக%�கான 
உதவி� ெதாைகயாக <பா; 260,000 பி6�தானியா 
காைர நல�76, ச�க�தினரா  வழ�க/ப5�ள�.  
 
கட'த வ3ட�களி  �த  தடைவயாக 17 

ேப&க%�"�, இர(டா� தடைவயாக 15 
ேப&க%�"� இ1 க(பட& அக�ற  சிகி,ைச எம� 
ச�க�தா  வழ�க/ப�ட� "றி/பிட�த�க�. 
 
இ, சிகி,ைசைய திற�பட ஒF�கைம�� நடா�தி 
���த எம� காைர அபிவி3�தி சைப நி&வாக 
உ�/பின&க%�" எம� மனமா&'த ந�றிகைள� 
ெத6வி��� ெகா�கி�ேறா�.  
 

Rftho;T  

,ytr kUj;Jt gupNrhjid Kfhk; 
 
காைரநக6  -கவாB� நிகB,சி� தி�ட�தி�கீB 
இலவச ம3��வ/ ப6ேசாதைன �காெமா�� 
காைரநக& பிரேதச ைவ�தியசாைலயி  21.04.2013 
ஞாயி���கிழைம நைடெப�ற�. 
 
ஊ&காவ��ைற பிரேதச ைவ�தியசாைல 
அதிகா6க�, Gளா; A�5ற� ைவ�தியசாைல/ 
பி6�� காைரநக& அபிவி3�தி,சைப?� இைண'� 
இ'த இலவச ம3��வ ப6ேசாதைன �காைம 
ஏ�பா5 ெச;தி3'தன&. 
 
இ'த இலவச ம3��வ ப6ேசாதைன நிகBவி  உய& 
இர�த அF�த�, சலேராக�, காசேநா;, 7��ேநா; 
க(டறித  ப6ேசாதைன, சக வயதின&க%�கான 
ப6ேசாதைனக�, ேபாசா�" "ைற� ெதாட&பான 
ப6ேசாதைனக� ேபா�ற பலேநா;க� ெதாட&பான 
ப6ேசாதைனக� ேம�ெகா�ள/ப�டன.  
 
ேம�ப� ம3��வ �கா� அ(ைமயி  இல(டனி  

அமரரான காைர நல�76,ச�க�தி� ��கிய 

Wதாப&களி� ஒ3வ3� ச�க�தி� கட'த கால 

தைலவ3� ச�க�தி� கட'த 23வ3ட கால 

வள&,சியி  தன� இ�தி G,-வைர அயரா� 

உைழ�தவ3மான டா�ட& சபாபதி சபார�ண� 

அவ&களி� ஞாபகா&�தமாக ச�க�தி� 

அHசரைன?ட� காைரநக& அபிவி3�தி, 

சைபயினரா  நடா�த/ப�ட�. 

 

tye;jiy itj;jparhiy Nehahspfs; 

jq;Fkplk; jpUj;j Ntiyfs; 

 
��ைனய ைவ�திய அதிகா6 Dr. SHAFRAZ 

MAJUMUDEEN, ம��� த�ேபாைதய ைவ�திய 

அதிகா6 Dr. -வாமிநாத� அவ&களி� 

ேவ(5ேகா%�"� இண�க, ேநாயாளிகளி� 

-காதார�ைத க3�தி  ெகா(5 ைவ�தியசாைலயி� 

ஆ(, ெப( ேநாயாளிக� த�"� அைற நில� தி3�தி 
அத�" Ceramics Tiles பதி�க/பட உ�ள�. அரசா�க 

உதவியி  உடன�யாக ஈ5 ெச;ய/படாத ேவைல� 

தி�ட�தி  இ���  ஒ��. 

 
இத�கான ெசலவி�காக <பா; 800,000.00. (8 

இல�ச�) எம� நல�76, ச�க�தா  ஒ��க/ 
ப�5�ள�. 

 

ெப3�பாலான கிராமிய ைவ�தியசாைல� க��ட�க� 

தனி நப&க�, ம��� எ� ேபா�ற ெபா� நல சைபக�, 

ம�ற�களினா  தா� 7ன3�தாரண� ெச;ய/ப�5 

வ3கி�ற�  எ�ப�  இ�"  "றி/பிட� த�க�. 

 

 

Nahfhrdg; gapw;rp Mr;rpukk;  

“xk; fpupah ghgh[p Nahfh Muz;ak;” 

கள+மி ஆல�யி  ப��க/ப5�த/ப�ட ஆ�மீக�, 
மனிதேநய� , ந�சGக சி'தைன ேநா�க��ட� இ1 
வ3ட ஆர�ப�தி  இ'த ''ஓ� கி6யா பாபாஜி 
ஆர(ய� '' உய&தி3 ஆ��க� ஐயா அவ&களா  
ஆர�பி�க/ப�ட�. எம� ஊைர ேச&'த இவ& எம� 
ஊ& ம�க� ந�ைம க3தி இதைன ஆர�பி�தா&. 
இத�" உ��ைணயாக தி3மதி கி3[ணபி�ைள 
அவ&க� இ'த இட�ைத அ�பளி/பாக ெகா5�� 
உதவினா&.  

 

இல�ைகயி  5வ� கிைளயாக இ1 ஆ,சிரம� 
அைமகி�ற�. இதன� தைலைமயக� ெகாF�7 
ெவ�ளவ�ைதயி  பல வ3ட�களாக ெச�மேன 
300இ�"� ேம�ப�ட தினச6 ேயாகா பயி�சி 
ஆள&க%ட� அரசா�க அHமதி ெப�� இய�கி 
வ3கி�ற�.  
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எம� ஊ6  5வ� கிைளயாக ஆர�பி�க/ப�ட இ'த 
ேயாகா ஆர(ய� , விேசடமாக சனி ம��� ஞாயி� 
தின�களி  சி�வ& �த  ெப6ேயா& வைர, 
இைளஞ& �த  ?வதி வைர பா"பா��றி 
இலவசமாக ேயாகா பயி�சிக� ஆ�மீக ெசா� 
ெபாழி�க� எ�பன நைடெப�� வ3கி�றன. பி�ன& 
அ�னதான�� வழ�க/ப5கி�ற�.  

 ேம�ப� ஆ,சிரம� எம� ச�க�தி�" வி5�த 
ேவ(5ேகா%�" இண�க, த(ண�& தா�கி 
அைம/பத�"�, த(ண�& இைற�"� இய'திர� 
(Water Pump) ம��� "ழா; ந�& விநிேயாக�தி�காக 
<பா; 100,000.00 வழ�க/ப�ட�. 

இ1வாறான ேயாகா அைம/7க� ஊடாக ந லெதா3 
ஆேரா�கியமான, அைமதியான, சம,சரீான எதி&கால 
ச�தாய�ைத உ3வா�கலா� என நா� ந�7கிேறா�. 
 

fy;tp Nkk;gLj;jy; 
 

ப���தான�ய காைர நல� ���ச�க�தி� ப�ரதான 
ேநா�க�கள�� ��கியமானதான க�வ� ேம�ப��த� 
எ � தி!ட�தி� கீ$, அைன�& க�'�க(, 
பாடசாைலக( யா)� பா*பா�க(, பாரப!ச� அ�றி 
அவ,க-�* உதவ� ஊ�*வ��க ேவ0�� எ�ப& எம& 
க1�&. 
 

ah/fyhepjp M.jpahfuh[h  

kj;jpa kfh tpj;jpahyaj;jpw;F xU kpy;ypad; 

(1>000>000.00) &gha;fs; epue;ju itg;gpy; 
 

ேம�ப� க ]6யி� 125வ� ஆ(5 விழாவி� நிதி 
ேசக6/7டH�, எம� பி��தானியா காைர நல�76, 

ச�க�தி� நிதி உதவி?டH� ஒ3 மி லிய� (ப�� 

இல�ச�) <பா;க� ேசமி/7 வ�கி நிர'தர ேசமி/7 

கண�கி  இட/பட��ள�. இதி   இ3'� வ3� 

மாதா'த வ�� வ3மான�ைத ெகா(5 மாணவ&களி� 

க வி அபிவி3�தி�"�, ம��� மாணவ&கைள 

ேகா�ட  க வி, மாகாண,  ேதசிய ம�ட�தி  

நைடெப�� ேபா��களி  கல'� ெகா�வத�"� 

(க வி� திைண�கள�தா  உதவி ெபற ��யாத 

ேசைவக�) இ/பண� உதவி 76?�. 

  

 இ��ட� பாடசாைல பைழய மாணவ& ச�க�தி� 

ேவ(5ேகா%�" இண�க, பாடசாைலயி� அவசர 

ேவைலக%�ெகன  ஒ3  இல�ச� <பா; நிதி உதவி 
இ1வ3ட ��ப"தியி  வழ�க/ப�5 காைர 

அபிவி3�தி சைபயி� ேம�பா&ைவயி� கீB 

நைடெப�ற�.   
 

 

 

 

 

ah/aho;w;ud; fy;Y}up Kd;Ndw;wg; ghijapy; 
 

  ேம�ப� க ]6யி  தர� ஆ� ெதாட�க� தர� 10 

வைரயான வ"/7க%�" மாைல ேநர விேசட 
கணணி ம��� ஆ�கில வ"/7க� நைடெப�� 
வ3கி�ற�. இ1 விேசட வ"/7�க� Gல� -மா&  

100"� ேம�ப�ட மாணவ, மாணவிய&க�  ெப3� 
பயனைட'� வ3கி�றா&க� எ�ப� 
"றி/பிட�த�க�. 
  
இ1வ"/7க%�கான ஆசி6ய&க� ெகா5/பன�கைள 
எம� பி��தானியா காைர நல� 76,ச�க��, 
கனடா காைர கலா,சார ம�ற�� இைண'� 
நிதி?தவி வழ�கி வ3கி�ற�. இ� தி�ட�தி�ெகன 

எம� நல� 76, ச�க� வ3ட� ேதா�� £900.00 
நிதி?தவி வழ�கி வ3கி�ற�.  
 
ேம.� கட'த வ3ட� க ]6 அதிப6� 
ேவ(5ேகா%�" அைமய , நா� பாடசாைலயி� 
�லக வள&,சி�காக -மா& £900.00 

(<பா; 180,000.00) வழ�கி பதினா� 7திய 7�தக 
இறா�ைகக� ெச;� வழ�க/ப�5 க ]6யி� 
�லக� த�ேபா� 7��யி& ெப���ள�. 
 

ah/aho;w;ud; fy;Y}up fdp\;l gpupT 

Nfhtpe;jd; ghlrhiy 

 
த�ேபா� காைரநக6  இய�கி வ3� கனி[ட பி6� 
பாடசாைலகளி  அதி A�ய எ(ணி�ைகயான 
மாணவ&கைள� (216 மாணவ&க�)  ெகா(ட  
பாடசாைலயாக ேகாவி'த� பாடசாைல 
யாB�ர�  க ]6 அதிப6� ேநர� நி&வாக�தி� கீB 
திற�பட இய�கி வ3கி�ற�. 
 
இ/ பாடசாைலயி� சி�வ& +�கா , ம��� -��, 
bழ  தி3�த ேவைலக�, எம� நல� 76, 
ச�க�தினா  நிதி?தவி?ட�  (£500.00-<பா;  

100,000.00) நைடெப�� வ3கி�ற�.  
 
இ/பாடசாைலயி� ேமலதிக அபிவி3�தி�" உதவி 
வழ�க வி3�7� பைழய மாணவ&க� , அபிமானிக� 
க ]6 அதிப3டேனா அ ல� எம� ச�க��டேனா 
ெதாட&7 ெகா�ள��. 
  
எம� ஊ& இட� ெபய&வி�" பி�ன& இ/ 
பாடசாைல 1996� ஆ(5 மீ� திற�க/ப�ட�. 
அ�றி  இ3'� இ��வைர இ/பாடசாைல இ1வித 
தனியா&, ம��� அைம/7�க�  உதவியி�றி இய�கி 
வ3கி�ற�. 
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ah/Re;ju%u;j;jp ehadhu; tpj;jpahrhiy 

mgptpUj;jpf;Ff; ifnfhLg;Nghk; 

 
யா/-'தரG&�தி வி�தியாலய�தி� நி&மாண 
ேவைலக� (அரசா�க�தா  உதவி ெபற ��யாத) 
யா�� ல(ட� பைழய மாணவ& ச�க�, 
அபிமானிக�, நல�வி3�பிக� ம��� காைர நல� 
76, ச�க�தி� நிதி?தவி?டH� நைடெப�� 
வ3கி�ற�. 
 
பைழய மாணவ& தா;, ச�க�தி� 
ேவ(5ேகா%�" இண�க எம� காைர நல�76, 
ச�க�  -மா& £2300.00 (<பா; 450,000.00) நிதி?தவி 
வழ�கி பாடசாைல ஆர�ப பி6� (ஆல� 
ப�ளி�Aட�) க��ட� 7னரைம�க/ப�5 7திய 
க��ட��ட� இைண�க/ப5�ள�. 
 
இ/ பாடசாைல அபிவி3�தி�" ேம.� உதவி ெச;ய 
வி3�7� பைழய மாணவ&க� , அபிமானிக�, நல� 
வி3�பிக� ல(ட� பைழய மாணவ& ச�க��ட� 
அ ல� காைர நல� 76, ச�க��ட� ெதாட&7 
ெகா�ள��.  
 

Rg;gpukzpa tpj;jpahrhiy Gduikg;Gf;F 

epjpAjtp 
 
ேம�ப� பாடசாைல அதிப6� ேவ(5ேகா%�" 

இண�க, 5000� ஆர�ப பாடசாைல அபிவி3�தி 
தி�ட�தி� கீB நைடெப��, ���/ெபறாத 

ேவைலகைள நிைறேவ��வத�காக, எம� நல� 76, 

ச�க� <பா; 100,000.00 (ஒ3 இல�ச�) வழ�கி 
ேவைலக� நைடெப�� வ3கி�ற�. 

 

fyhepjp M.jpahfuh[h Qhgfhu;j;j fy;tp 

Cf;Ftpg;G mwf;fl;lis epjpak; 
 
காைரநக6  க வி பயி.� க.ெபா.த. (சாதாரண 
தர�), சக (உய&தர�) ஆகிய மாணவ 
மாணவிய&க%�" அவ&களி� க வி�  

 
ேதைவகளின��, தகைமகளின�� அ�/பைடயி  
வ3டா வ3ட� நித?தவி வழ�கி ஊ�"வி/பத�காக, 
அமர& கலாநிதி ஆ.தியாகராஜா அவ&களி� 
ஞாபகா&�தமாக இ1 அற�க�டைள அைம/7 
16/12/2012 அ�� கலாநிதி ஆ.தியாகராஜா 
ம.ம.வி�தியாலய சய�7 ம(டப�தி  ஆர�பி�� 
ைவ�க/ப�5, ஜனவ6யி  2013 இ3'� இ1 
அற�க�டைள அைம/7 உ�திேயாக+&வமாக இய�க 
/ப�5�ள�.  
 
இ'த நிதிய� வ3ட� ஒ�றி�" ஒ3 மி லிய� 
<பா;க� வைர (1,000,000.00) இ� க வி, 
ேசைவ�ெகன வழ�க��ள�.  தனி ஒ3வரா   
வழ�க/ப5� இ'த நிதி?தவி, பி6�தானிய காைர 
நல�76, ச�க�தி� அHசரைண?ட�, 
வழ�க/ப5�. 

 

Gyikg;guprpy; guPl;irapy; rpj;jpaile;j 

khztu;> Mrpupau; nfsutpg;G tpoh 

இல(ட� காைர நல�76, ச�க� ம��� கனடா 
காைர கலாசார ம�ற�, ஆகியவ�றி� 
அHசரைன?ட� காைரநக& அபிவி3�தி, 
சைபயினரா  தர� – 5 7லைம/ப6சி  ப2�ைசயி  

சி�தியைட'த 17 மாணவ&க%�"�, ேதசிய 2தியி  
நைடெப�ற ேபா��களி  ப�"ப�றி ப6சி கைள/ 
ெப��� காைரநக& ம(d�" ெப3ைம ேத��த'த 
மாணவ&க%�கான ெகௗரவி/7 விழா 26.12.2012 
காைரநக& யாB�ற� க ]6யி  நைடெப�ற�.   
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fhiuefu; kzpthrfu; rigf;F vkJ 

rq;fj;jpd; epjpAjtp 
 
காைரநக& மணிவாசக& சைபயி� ேவ(5ேகாைள 
க3�தி  எ5��  எம� பி6�தானியா காைர நல� 
76, ச�க� <பா; 20,000.00 நிதிைய வழ�கிய�. 
இ'நிதி ேம�ப� சைபயினரா  வ3டாவ3ட� 
நட�த/ப�5 வ3� தி3வாசக மனன/ ேபா��க�, 
ேப,-, ப(ணிைச ம��� சமயபாட/ ப6�ைசக� 
ேபா�றவ�ைற நடா��வத�கா"�. 
 
காைர மணிவாசக& சைப தர� 2 �த  தர� 11 
வைர  இ1வாறான ைசவசமய ப6�ைச ேபா��கைள 
கட'த 58 வ3ட கால�க%�" ேமலாக நடா�தி 
வ3வ� "றிபிட�த�க�. 
 
இ��ட� ேம.� இ,சைபயி� ேவ(5ேகா%�" 
இண�க  எம� ச�க�  ஒ1ெவா3 வ3ட�� <பா; 
35,000.00 நிதி?தவி வழ�கி, இவ&களா  
நடா�த/ப5� ''தி3வாசக�'' ���� மன� ெச;?� 
மாணவ&க%�" ப6சி க� வழ�கி ஊ�"வி�பத�" 
உத��.  
 
இ/ப�யான ந�பயH�ள தி�ட�க� Gல� சமய 
விழி/7ண&� சா&'த எதி&கால ச'ததியினைர?�, 
ம��� மாணவ&களி�  ஞாபகச�திைய?� 
வி3�தியைடய ெச;?� எ�பதி  ஐயமி ைல.    
 

KJrq;fisj; Njb...  

“Njly; gazk; kPz;Lk; Muk;gk;” 

இ��ைற எம� ��சமாக காைரநக& ைசவ மகா 

சைபயி� 1967� ஆ(5 ெவளியிட/ப�ட ெபா� விழா 

மல& எம� "ைடயி� கீB மீ� பதி/பி�கா; 

வ3கி�ற�. 1967� ஆ(5 ெபா� விழா க(ட 

இ/ெப3� சைபயி� �ைல ம�பதி/7 ெச;வதி  

ெப3மகிB� அைடகி�ேறா�. எம� ஊ6  

உ3வா�க/ப�ட �த  ஒ3 தைலயாய சைபயி� 

ெபா� விழா மல& இ�வா"�. 

1915� ஆ(5 காைரநக& ைசவ/ ெப3ம�களா  

ஆர�பி�க/ப�5. தமிைழ?� ைசவ�ைத?� எ� ஊ6  

தறிெக�5 விடா� (ஆ�கிேலய& ஆ�சியி ) தைழ�க 

ைவ�க பல ெதா(5க� ஆ�றிய� எம� ைசவ மகா 

சைப.  

ைசவ மகாசைபயி� ெபா� விழா மல3�" ஆசி, 

ெச;திக� வழ�கிய 10ேப6  ஒ1ெவா3வ3� 

த�தம�" ஈ5 இைண அ�றவ&க�. இ3'�� 

இவ&களி  "றி/பிட�த�க ெப6யவ&க� , f காgசி 
காமேகா� பீடாதிபதி யக�"3 f ச�கரா,சா6ய 

-வாமிக�, ம�ைர தி3ஞானச�ப'த& ஆத�ன� 

தி3வ3� தவேயாக fலf ேசாம-'தர ேதசிக 

பரமாசா6ய -வாமிக�, த3ைமயாத�ன� 25வ� 

"3மகா ச'நிதான�  fலf கயிைல -/ரமணிய 

ேதசிக ஞானச�ப'த பராம,சா6ய -வாமிக�, ம��� 

டா�ட&  எW. ராதாகி3[ண� ஆகிேயா& அட�"வ&.  

எனேவ எம� ைசவ மகாசைபயி� ெபா� விழா 

மலரான� காைர ம�க� ஆகிய எ�க� 

ஒ1ெவா3வ6ன�� ைககளி  தவழேவ(�ய ஒ3 

�  எ�பதி  எ�வித ஐய�� இ ைல. 

த�ெபாF� இ'�  மீ�பதி/பி�" உ�ளாகி வ3கிற�.   

வி��வா� F .X .C நடராஜா அவ&களி� பைட/பான 

காைர மா�மிய� இர(டா� பதி/பிைன� �த� 

�ைறயாக ”��ச�கைள ேத�” எH� தைல/பி  

பி6�தானியா காைர நல� 76,ச�க�� , கனடா காைர 

கலா,சார ம�ற�� இைண'� ஆர�பி�� ைவ�த  

இ�தி�ட� இ��  அைன�� காைர ம�ற�கைள?�  

ஒ�றிைண��  ஒ3  "ைட�கி� கீB 

ெகா(5வ'��ள�. 

tye;jiy Ng&e;J jupg;G epiyak; 
 
காைரநக& வல'தைல ச'தியி  எம� ச�க�தி� 
நிதி உதவி?ட�, காைர அபிவி3�தி சைபயி� 
(காைரநக&) �ைனநா� ெசயலாள& அமர& தி3 .ேஜ. 
தி ைலய�பலவாண& ஞாபகா&�தமாக க�ட/ப�ட 
பWத6/7 நிைலய� த�ெபாF� ெபா� ம�க�  
பாவைனயி  உ�ள�. 
 
இ�த6/7 நிைலய�ைத ெதாட&,சியாக பராம6�க��, 
அ��ட� ேமலதிக ���/ ெபறாத 
அபிவி3�திைய?� க3�தி  ெகா(5 காைரநக& 

பிரேதச சைபயின6ட� ைகயளி/பத�" காைர 
அபிவி3�தி சைப (காைரநக&) உ�ேதசி�� 
வ3கி�றன&.  இத� Gல�, இ�த6/7 நிைலயதி�" 
ேமலதிக வசதிக� கிைட�கலா� என எதி& 
பா&�க/ப5கி�ற�. 
 

td;dp Kjd;ikg;gs;sp Mrpupau;fSf;F 

epjpAjtp 
 
பி6�தானியாவி  இய�கி வ3� ''DEEP'' 

(Development, Education and Empowering of under 

privilege People) Global எH� நி�வனதி�" 
அவ&களி� ேவ(5ேகா%�" அைமய  எம� 
பி6�தானியா காைர நல�76, ச�க� £1000.00 
(200,000.00)நிதி?தவி வழ�கிய�. இ' நி�வன� 
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வ�னி/ பிரேதச�களி  உ�ள கிராம�களி� 
�த�ைம/ ப�ளிகளி  பணி 76?�  ெதா(5 
ஆசி6ய&களி�  (Volunteers)  அ�/பைட� 
ேதைவக%�காக�� அவ&களி� கடைம 
உண&,சியிைன ஊ�"வி/பத�காக�� மாதா'த� 
அவ&க%�" உதவி� ெதாைகயாக <பா; 2000.00 
ெகா5/பன� ெச;� வ3கி�ற�. 
 
நா� வழ�கிய இ'த சி��ளி பண� ஒ3 
மாத�தி�கான ஆசி6ய& ெகா5/பன��" 
உபேயாக/ப�5�ள�. இத� Gல� ெதா(5 
ஆசி6ய&களாக பணியா��� 72 ஆசி6ய&க� 
பயனைட'��ளா&க� எ�� இ1 அைம/பின& 
ெப3ைம?டH� ந�றி?டH� ெத6வி�தன&. 
  
எ(எ�ப ஏைன எF�ெத�ப இ1இர(5�  
க(எ�ப வாF� உயி&�"  ("ற� 392)   
 

vk; tpohf;fs; 

 

jtpy; ehj];tu ,ir fr;Nrup 
 
பி6�தானியா காைர நல� 76,ச�க�தினரா  
ஒF�கைம/7 ெச;ய/ப��3'த இைச� 
க,ேச6?ட� A�ய கைலஞ&க� ெகௗரவி/7 
ைவபவ� 02-09-2012 ஞாயி���கிழைம மாைல 
நைடெப�ற�. ைவபவ� CANNONS HIGH SCHOOL, 
SHALDON ROAD, HARROW எH� இட�தி  
அைம'��ள பாடசாைல ம(டப�தி  250 �"� 
ேம�ப�ட இைச ரசைன உண&� ெகா(ட ம�க� 
ம�தியி  நைடெப�ற�. 
 
தாயக�தி  இ3'� வ3ைக த'தி3'த எம� காைர 
ம(ைண ேச&'த நாதWவர வி��வா�, ஞானநாத 
ெசா<பி, லயனநாத ெசா<பி கேணஷ� பவ/பி6ய� , 
தவி  ேமைத லயனஞான ெச வ� வி��வா� 
கேணஷ� ெச'iர� (இவ&க� இ3வ3� நாதWவர 
வி��வா� கைலமாமணி ைகலாயக�ப& கேணஷ� 
அவ&களி� 7த வ&க� ஆவா&க�), ம��� 
நாதWவர வி��வா�, கான+பதி நாகத�ப� 
"மாரதாW, வி��வா� சத�W"மா& சி�னராசா 
ஆகிய கைலஞ&கைள வரேவ��, கைலஞ&க� 
அைனவ3�"� த�க/ பத�க�� , ெபா�னாைட?� 
ேபா&�தி ைகயி  ெரா�க�� வழ�கி 
ெகௗரவி�க/ப�டன&. 
 

fhiu rq;fk; 2012 
 
பி6�தானியா காைர நல�76, ச�க� 
�த��ைறயாக ��ென5�த விைளயா�5 

ேபா��?ட� A�ய ஒ��Aட  15th July 2102, 

ROSEHILL RECREATION GROUND ,ROSEHILL , SUTTON 
எH� இட�தி  அைம���ள திற'த ெவளி 
ைமதான�தி  ெவ" விம&ைசயாக��, 
ேகாலாகலமாக�� நைடெப�ற�. 
 
நிகBவி�" பிரதம வி3'தினராக தி3 .ஆ��க� 
ந ைலநாத� (�ைண/ ேபராசி6ய&) அவ&க%�, 
ெகௗரவ வி3'தினராக தி3 S.K. சதாசிவ� மாWட& 
(இைள/பாறிய அதிப&) அவ&க%�, சிற/7 
வி3'தின&களாக ேயாகி ரா� -'த& அவ&க%� 
கல'�ெகா(5 சிற/பி�தி3'தா&க�. 
 
நிகBவி  உைதப'தா�ட�, �5/பா�ட�, 
ஓ�ட/ேபா��க�, தைட ஓ�ட� , கயி� இF�த  
என வய� அ�/பைடயி  ேபா��க� 
-வாரசியமாக��,  ஆ&வ��டH� நைடெப�ற�. 200 
இ�"� ேம�ப�ட இள� சி�வ& சி�மிய& 
ேபா��களி  ப�"ப�றின&.  
 
நிகBவி  ம�ெறா3 7ற� AB, ெகா�� ெரா��, BBQ 

எ�� இ�H� பல உண� வைகக� -ட, -ட 
உடH�"ட� தயா& ெச;� வழ�கியைம ம�களி� 
அேமாக வரேவ�ைப/ ெப�றி3'த�. 
  
இ�தி நிகBவாக அைன�� விைளயா�5�களி.� 
ப�"ப�றி ெவ�றி ெப�ற "F ம��� தனி/ப�ட 
ெவ�றியால&க%�" பத�க�க� (MEDALS), 
ெவ�றி�கி(ண�க� (TROPHYS) ம��� 
பி6�தானிய காைர நல�76, ச�க�தின6� 
சா�றித�க%� வழ�க/ப�டன . 

 

fhiuf; fjk;gk; 2013 
 
காைர  நல�76, ச�க�தி� 16 வ� ெபா�க  
விழாவான 2nd of Feburary 2013, PRESTON MANOR 

HIGH SCHOOL, CARLTON AVENUE EAST, WEMBLEY,  
எH� இட�தில 550�"� ேம�ப�ட ம�க%ட�  
நைடெப�ற�. 
 
கனடா காைர கலா,சார ம�ற�, -விW காைர 
அபிவி3�தி சைப, காைரநக& காைர அபிவி3�தி 
சைப, பிரதம வி3'தினராக வ3ைக தர இ3'த Dr 
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.வ �ரம�ைக ேயாகரடண� ஆகிேயா&கள� வாB��, 
ெச;திக� வாசி�க/ப�5 அவ&க%�" ந�றிக%� 
பாரா�5�க%� Aற/ப��3'த�. 
 
காைர மாணவ& �  நிைலய���கான ெப3 
வா6யான � கைள ம�க� விழாவி  எ5�� வ'� 
நி&வாக�தின6ட� வழ�கியி3'தா&க�. நிகB,சியி� 
இ�தியி  ப�" ப�றிய அைன�� "ழ'ைதக%�"� 
விழாவி�" வ3ைக த'தி3'த சிற/7 
வி3'தின&களான சா�றிதBக� வழ�கி ெகளரவி� 
தி3'தா&க�. 
 
இ1 விழாவி�" அHசரைண வழ�கி இ3'த 
அைன�� நி�வன�க%�"� , தனி நப&க%�"� 
பி6�தானிய காைர நல� 76, ச�க� தம� சிர� 
தாB�திய ந�றிகைள�ெத6வி��� ெகா�கி�ற�. 
 

fyhepjp M.jpahfuhrh k.k.tpj;jpahyaj;jpd; 

125tJ Mz;L tpohf; nfhz;lhl;lk; 
 
கலாநிதி.ஆ.தியாகராசா ம.ம.வி�தியால�தி� 125 
ஆவ� ஆ(5 விழா ெகா(டா�ட� பி6�தானியா 
காைர நல�76, ச�க�தி� ஆதரவி  ஞாயி��� 
கிழைம, 23rd  June  அ��, Winston Churchill Hall 
இ  ம(டப�தி  அர�க� நிைற'த 
பா&ைவயாள&க%ட� ெவ" சிற/பாக நைடெப�ற�. 
விழாவி� பிரதம வி3'தின&களாக ஓ;� ெப�ற 
ஆசி6ைய 7லவ& தி3மதி +ரண� ஏனாதிநாத�, 
ம��� சிற/7 வி3'தின&களாக க ]6யி� 
Wதாபக& ெப6யா& ��� சய�7 ஐயா அவ&களி� 
+�ட� +�� தி3, தி3மதி G .ரேம[, ேம.� 
க ]6ைய G�� சகா/த�க%�" ேம  திற�பட 
ஆ�மா&�தமாக வழிநட�திய கலாநிதி ஆ.தியாகராஜா 
அவ&களி� 7த வி?� பி6�தானியா காைர 
நல�76, ச�க�தி� பிதாமக� கலாநிதி சபாபதி 
சபார�ண� அவ&களி� மைனவி?மான தி3மதி 
ம�ைக சபார�ண�, பிரா�W காைர நல�76, 
ச�க�தி� தைலவ3மாகிய தி3.அ. ெச வ,ச'திர� 
(ேந3 மாWர&), தி3மதி. ெச வநாயகி �ைரராஜ 

சி�க�, தி3. இைளயத�பி தயானா'தா, பைழய 
மாணவ& ச�க�தி� கனடா� கிைளயி� சா&பி  உப-
ெபா3ளாள& தி3. ந. பிரகலாத�Wவர�, 
கண�கா;வாள& தி3. க'த/7 அ�பலவாண& 
அவ&க%�,  ஓ;� ெப�ற ஆசி6ய, ஆசி6ையக�, 

ம��� அவ&க%� உறவின&க%� கல'� 
ெகா(டன&. 
 
இ1விழாவி  நிகB�க�” க6[ ெமேலா�W 
இ�னிைச "Fவின6�” இதமான ெம லிைச/ 
பாட , “பைழய மாணவ&க� தாயக� க வியி  
ந�றி மற'தவ&களா? இ ைலயா?” எ�H� 
ெபா3ளி  நைடெப�ற ப�� ம�ற�, ம��� காைர 
ைவரW நடன� "Fவின6� நா��ய நாடக�� 
சைபேயா6� வரேவ�ைப/ ெப�றி3'த�. 

 

gpupj;jhdpah fhiu eyd;Gupr; rq;f tUlhe;j 

nghJf; $l;lk; 2013 
 
பி6�தானியா காைர நல�76, ச�க�தி� 2013 � 
ஆ(��கான வ3டா'த ெபா��A�ட� (AGM ) 22nd 

Sep 2013 இ�� HARROW COUNCIL CHAMBER HALL, 

STATION ROAD, HA1 2UX, எH� இட�தில 
அைம'��ள ம(டப�தி  நைடெப�ற��ள�. 
அைனவைர?� அ�7ட� அைழ�கி�றன& 
பி6�தானியா காைர நல� 76, ச�க�தின&.  
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