
நம� நிலத்திற்� நிதி திரட்�ேவா�ன் காலாண்� ெசய்திமடல் 
(Our Land Fundraisers Quarterly Newsletter) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

இந்த �ைற நம� ெசய்திமடலில், இந்த ஆண்�ன் �க்கியத்�வம் வாய்ந்த ேததியான ஏப்ரல் 24 மற்�ம் 

� அரவ�ந்த�ன் 150வ� ப�றந்த ஆண்� ஆகியவற்ைறப் ேபாற்�ம் வைகய�ல், 8 ஊக்கமள�க்�ம் 

கட்�ைரகள் மற்�ம் �திய நிலம் வாங்�தல் பற்றிய அறிவ�ப்�டன் வ�கிற�: 

https://land.auroville.org/news/: 
 

1. ஏ4ஏ �ண்�ப�ர�ரம் - "கன� நிைறேவ�ம் வழிய�ல் உள்ள�" என்� � அன்ைன �றினார், 

மன�த�க்� ேதைவயான உள்�ணர்�த் திறன் இல்லாவ�ட்டா�ம், தன�ப்பட்ட �ைறய��ம் மற்�ம் 

�ட்��ைறய��ம் - நம்மிடம் ஆர்வம் உள்ள� –எனேவ, அச்சக்தி அைனத்� எதிர்ப்ைப�ம் 

சிரமங்கைள�ம் ெவற்றிெகாள்�ம். ஆங்கிலம், தமிழ், ப�ரஞ்� ஆகிய ெமாழிகள�ல் இங்ேக ப�க்கலாம்: 

https://land.auroville.org/a4a-flier-24th-april-2022/ 
 

2. எல்எஃப்ஏ� க�தம் - 102 ஆண்�க�க்� �ன்�, ஒ� �திய உலகம் மற்�ம் ஒ� �திய இந்தியாைவ 

உ�வாக்�வதற்கான ஒ� ெப�ய �றிப்ப�டத்தக்க நிகழ்� நடந்த�: � அரவ�ந்த�டன் இைணந்� 

பாண்�ச்ேச�க்� � அன்ைன நிரந்தரமாகத் தி�ம்ப�னார். அவர் சாவ�த்தி�ய�ல் எ�திய� ேபால்: 

"ஒன்�பட்ட இ�வ�ம் ஒ� ெப�ம் �கத்ைதத் ெதாடங்கினர்." ஆங்கிலம், தமிழ், ப�ரஞ்� ஆகிய 

ெமாழிகள�ல் இங்ேக ப�க்கலாம்: https://land.auroville.org/lfau-letter-24th-april-2022/ 
 

3. மாஸ்டர் ப�ளான் நிலத்தின் �ன்� �திய நிலங்கள் - உங்கள் �ட்�ப்ெபா�ப்�ணர்�க்� நன்றி! 2022 

ஆேராவ�ல் மாஸ்டர் ப�ளான�ல் ப�ைம வைளயப் ப�திய�ல் 3 �திய நிலங்கைள வாங்கத் ெதாடங்கிய� 

- ப�ச்சாண்��ளத்தில் இரண்�, ஃெபர்ைடலில் ஒன்�, ஆகிய இைவ �ன்�க்�ேம நில 

நன்ெகாைடகளால் நிதியள�க்கப்பட்டன! https://land.auroville.org/new-plots-master-plan-thanks/ 
 

4 . ஏ கிேரட்ஃ�ல் ப�ய�ங் - ப� (வ�ல்லியம் சல்லிவன்). � அரவ�ந்தைரக் கண்டறிந்த ப�ற�, 1974-இல் 

ஆேராவ�ல்லில் ப� ��ேயறினார். ஆேராவ�ல்லில் பல �க்கிய �ன்ேனற்றங்கைள உ�வாக்�வதில் 48 

https://land.auroville.org/news/
https://land.auroville.org/a4a-flier-24th-april-2022/
https://land.auroville.org/lfau-letter-24th-april-2022/
https://land.auroville.org/new-plots-master-plan-thanks/


ஆண்�களாக இைடவ�டா� உைழத்�ள்ளார். நைகச்�ைவயான �ண்ணறி�டன், ப� தன� சில 

ஆேராவ�ல் அ�பவங்கள�ன் உயர்�, தாழ்�கைள மதிப்பாய்� ெசய்கிறார். 

https://land.auroville.org/grateful-being-b-william-sullivan/ 
 

5. தி சகீ்கர் ஈஸ் தி ஃைபன்டர் – எல்லி, ஈராைனச் ேசர்ந்த ஒ� �திய ஆேராவ�ல்வாசி. எல்லி ஒ� 

தன்னார்வலராக வந்� 2021-இல் ஆேராவ�ல்வாசி ஆனார். அவர் ஒ� பட்டய கணக்காளர் (சார்ட்டர்� 

அக்க�ண்டன்ட்), அவர் தன� திறன்கைள இரண்� ஆேராவ�ல் நி�வனங்க�க்� அள�த்� வ�கிறார். 

அவர் ��கிறார், "ஆேராவ�ல் என் இதயத்திற்� அன்பான மற்�ம் அழகான இல்லமாக மாறிவ�ட்ட�." 

https://land.auroville.org/the-seeker-is-the-finder-by-ellie/ 
  

6: �ட்�ப்ெபா�ப்�ணர்� – கார்டன் ஆஃப் தி அன்எக்ஸ்ெபக்ெடட் அஞ்சல் அட்ைடகள் & ஸ்�க்கர்கள் - 

ஏ4ஏ-க்�ச் ெசல்க! ஜிஓ� (GOU) �ழந்ைதக�க்காக "ஆச்ச�யம் மற்�ம் எதிர்பாராத கற்றல் இடமாக" 

உ�வாக்கப்பட்ட�. இந்த �ட்�ப்ெபா�ப்�ணர்�  கைலப்பைடப்ைப ஜிஓ� ெகாண்டா�கிற� மற்�ம் 

நிலம் வாங்�வைத ஆத�க்கிற�. https://land.auroville.org/solidarity-for-a4as-fundraising/ 
 

7. � அரவ�ந்த�ன் 150வ� ப�றந்த ஆண்� - மன�த ஒற்�ைம, உத்ேவகம் மற்�ம் வளங்கள். 

ஆேராவ�ல் மன�த ஒற்�ைமைய உ�வாக்�வதற்காக நி�வப்பட்ட�, � அரவ�ந்த�ன் ேபாதைனகைள 

அதன் ைமயத்தில் ெகாண்�ள்ள�. இந்த ஆண்� அவர� ேபாதைனகள�ன் அவர� அகக்காட்சிய�ன் 

அம்சங்கைள அள�த்�ள்ேளாம். அவற்�ள் ஊக்கமள�க்�ம் சிலவற்ைற ெதாடர்�க�டன் வழங்�கிேறாம். 

https://land.auroville.org/150th-year-inspiration-contacts 
 

8. உத்ேவகம் அள�க்�ம் ேமற்ேகாள்கள் - 24 ஏப்ரல் 2022.  

� அரவ�ந்த�ம், � அன்ைன�ம் மன�த வாழ்க்ைக, நம� தன�ப்பட்ட பங்�பண�கள், வாழ்வ�ற்�ம் 

ெசயல்ப�வதற்�ம் ேதைவயான அ���ைறகள் �றித்த பல பய�ள்ள �ன்ேனாக்�கைள நமக்� 

அள�த்�ள்ளனர். ெகாந்தள�ப்பான காலங்க�க்� திைசகாட்�யாக இ�க்�ம் அவர்கள�ன் ேபச்�க்கள் 

மற்�ம் எ�த்�க்கள�ல் இ�ந்� ஏ� ேமற்ேகாள்கள் இங்ேக உள்ளன. 

https://land.auroville.org/inspiring-quotes-24-april-2022/ 
 

ஆேராவ�ல் நிலத்திற்கான உங்கள் ஆதரவ�ற்� எங்கள�ன் நன்றி! ெதாடர்�க்�: lfau@auroville.org.in 
மற்�ம் +91 413 2622657 நன்ெகாைட அள�த்தல்: https://land.auroville.org/new-banking-information/ 
மற்�ம் https://land.auroville.org/donate/ 
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