
F¼õœÀõ˜ Ý‡´ 2050 / புரட்டாசி / SEP - 2019

க�ோடைமலர்

உங்களுக்குத் தெரியுமா? வினாக்்கள்...

31 ெமிழ்ச்சங்கங்களின் 
சுவையான த்சய்திக் ்கட்டுவை்கள்

உல்கத் ெமிழ தொழில்முவனவைார் 
கூட்்டவமப்பு விழா - 2019

நியூ யார்க் ஸவ்டானி புரூக்
பல்்கவலக் ்கழ்கத்தில்  ெமிழ இருக்வ்க

Best Compliments  to 2nd International Conference
on Humanism and Self-Respect from Balagan Arumugaswamy CPA., LLM

Balagan Business & Tax Service
Welcome to

Please visit our website for more information: www.balaganfinancials.com

Balagan Business & 
aTax Service

We want you to get the best financial and tax help possible. If you 
have a question which is not addressed here, please contact us via 

e-mail: questions@balaganfinancials.com  
or by phone:                    

(301)  931-1040/ (703) 723-9471

Balagan Business & Tax Services can provide 
you with assistance in all your tax, financial, and 

business affairs - assistance that will improve 
your total financial well-being.



பேரவைப் பேரடாளர்களுக்கும், க்கடாவ்யடாளர்களுக்கும் மற்றும் முப்கேரும் விழடா 
தன்டாரைத் கதடாண்ர்களுக்கும் ைணக்்கம்.

உங்கவள அருவியின ப்கடாவ் இதழ் ைடாயிலடா்கச் சந்திப்ேதில் மகிழ்ச்சியவ்கிபேன. 
சி்கடாப்கடாவில் பேரவையின 32 ஆம் ஆணடு தமிழ் விழடாவும், ேத்தடாைது உல்கத் 
தமிழ் ஆரடாய்ச்சி மடாநடாடும், சி்கடாப்கடா தமிழ்ச்சங்கத்தின கேடானவிழடாவும், உங்கள் 
ஒத்துவழப்பு்ன சிேப்ேடா்க ந்ந்து முடிந்த். 5,500-க்கும் பமலடா் தமிழ் மக்்கள் 
முப்கேரும் விழடாவில் ்கலந்து க்கடாண்டார்கள் எனேது சிேப்பு. உல்கத் தமிழ் ஆரடாய்ச்சி 
மடாநடாடடில் தமிழ்க அரசின சடாரேடா்க, தமிழ் ஆடசி கமடாழி மற்றும் தமிழ்ப் ேணேடாடடுத்துவே 
அவமச்சர திரு. மடாஃேடா. ப்க. ேடாணடியரடாஜன அைர்கள் ஒரு குழுவு்ன மடாநடாடடுக்கு 
ைந்து சிேப்பித்தடார.  கமடாரிசீயஸ் நடாடடின அதிேர மடாணபுமிகு ேரமசிைம் வையடாபுரி, மற்றும் 
ஐக்கியநடாடு்கள் சவேயின மனித உரிவம ஆவணயத்தின முன்டாள் ஆவணயர முவ்ைர 
நைநீதம் பிள்வள அைர்களும் மடாநடாடு கதடா்க்்க விழடா நி்கழ்ச்சியில் ்கலந்து சிேப்பித்தடார்கள்.

உல்கத் தமிழடாரடாய்ச்சி மடாநடாடவ் ைடாழ்த்தி இந்தியத் தவலவம அவமச்சர மடாணபுமிகு நபரந்திர பமடாதி அைர்கள், 
“இந்தியடா ேல்பைறு கமடாழி்கவளத் தன்்கத்பத க்கடாண் சிேப்புக்குரியது. ஒவகைடாரு கமடாழியும் தனித்துைமும் கேருவமயும் 
ைடாய்ந்தது. ேல்பைறு சமூ்கத்வதச் பசரந்த மக்்கவள ஒனறிவணக்கும் விவசயடா்க இம்கமடாழி்கபள தி்கழ்கினே்…. இந்த 
உல்கத் தமிழ் மடாநடாடு கேருகைற்றி கேேடடும்! தமிழ்கமடாழி புதிய உச்சங்கவளத் கதடா் அது உதைடடும்!” எனறு ைடாழ்த்துவர 
அனுப்பியது நமக்குப் கேருவம. மடாணபுமிகு தமிழ்க முதல்ைர திரு.எ்ப்ேடாடி ப்க. ேழனிசடாமி அைர்களும் ைடாழ்த்துச் கசய்தி 
அனுப்பித் தந்தது மகிழ்ச்சி. பதரந்கதடுக்்கப்ேட் எழுேத்து மூனறு ஆரடாய்ச்சிக் ்கடடுவர்கள், உல்கத் தமிழ் ஆரடாய்ச்சி 
மடாநடாடடில் தமிழ் அறிஞர்களின முனனிவலயில் ைடாசிக்்கப்ேட்்.

2020 பேரவைத் தமிழ்விழடாவை அடலடாண்டா மடாந்கரத் தமிழ்ச்சங்கம் எடுத்து ந்த்த இவசந்துள்ளது. புரிந்துணரவு 
ஒப்ேந்தம் (Memorandum of Understanding) வ்ககயழுத்தடா்வு்ன, முவேயடா்க 2020 பேரவைத் தமிழ்விழடா குறித்து 
அறிவிப்பு கைளியி்ப்ேடும். பேரவை உறுப்பி்ர சங்கங்களின எணணிக்வ்க ஐம்ேத்து ஐந்வத தடாணடியுள்ளது எனேவத 
மகிழ்ச்சியு்ன கதரித்துக் க்கடாள்கிபேன.

2020 பேரவைத் தமிழ்விழடாவில், நீங்கள் உங்கள் குடும்ேம் மற்றும் நணேர்களு்ன ைந்து ்கலந்து சிேப்பிக்்க பைணடுகிபேன.. 
பேரவை ைளரச்சிக்்கடா் உங்கள் திட்ங்கவளயும், ்கருத்து்கவளயும் எங்களு்ன ேகிரந்து க்கடாள்ள பைணடுகிபேடாம். 2019 
முப்கேரும் விழடா கைற்றியவ்ய கேரும் கேடாறுப்பேற்று ந்த்திக் க்கடாடுத்த விழடா ஒருஙகிவணப்ேடாளர திரு. வீரடா பைணுப்கடாேடால் 
அைர்களுக்கும், இரடாப்ே்கலடா்க உவழத்த தன்டாரைத் கதடாண்ர்களுக்கும் நனறி்கள் ேல உரித்தடாகு்க.

அனபு்ன

சுந்தர் குப்புசாமி, ்தலைவர்
ை் அகமரிக்்கத் தமிழ்ச்சங்கப் பேரவை

பேரலவத் ்தலைவரிடமிருநது...
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அண்ாமலை முத்துக்கருப்ேன், 
கவி்தா அண்ாமலை

முலைவர். ்தணி குமார் பசரன் 
குடும்ேத்திைர்

டாக்டர். ப்ஷாோ

ைணி்கப் தபருஙத்காவ்ட ைள்்ளல் 

தபருஙத்காவ்டைள்்ளல்ைள்்ளல்

விவ்ட்கள் 1 - இ;    2 - அ;   3 - இ;    4 - ஈ;    5 - ஆ;   6 - இ;   7 - இ;   
8 -  இ;   9 - இ;  10 -  அ;  11 - அ;  12 - ஆ;  13 - ஆ;  14 - ஈ

2019 ் பரன� விழொ மலரில் விடுபடட 
விளேமபரஙகள மற்றும தகொனடயொளேர் வி�ரம

19

 க
�

ோட
ை

 ம
ல

ர
 ்  

   
    

ச
ெ

ப்
ை

ம்
ப

ர
 ்- 

20
19



ஆசிரியர் கடி்தம்

TX

அருவி ைடாச்கர்களுக்கு அனேடா் ைணக்்கங்கள். நமது தமிழ்ச்சங்கங்களில் 
இவைடாணடு ப்கடாவ்யில் நவ்கேற்ே நி்கழ்ச்சி்களின கதடாகுப்பிவ் உங்களு்ன 
ேகிரந்து க்கடாள்ைதில் ஆசிரியர குழு கேருமகிழ்ச்சியவ்கிேது. 

பூங்கடாக்்களில் நவ்கேற்ே ப்கடாவ் விழடாக்்கள், விவளயடாடடுப் பேடாடடி்கள், 
பேரவையின முப்கேரும் விழடா, சிேப்பு விருந்தி்ர்களு்ன சந்திப்பு, தமிழ்கக் 
்கவல விழடாக்்கள், ேயிலரங்கங்கள், விடுதவல நடாள் விழடாக்்கள், சமூ்கநலப் 
ேணி்கள், முத்தமிழ் விழடாக்்கள், ைடாக்டாலி ைடாயிலடா் ்கலந்துவரயடா்ல், 
்கல்லூரி பசரக்வ்கக்்கடா் ்கலந்துவரயடா்ல்்கள், ்க்டியத் தமிழர கதருவிழடா 
பேடானே ேல இனிய நி்கழ்வு்களின நறுமணம் வீசும் மலரடா்க இக்ப்கடாவ் இதழ் 
உருகைடுத்துள்ளது.  

பேரவைத் தவலைர தமது ்கடிதத்தில் குறிப்பிடடுள்ளைடாறு, சி்கடாப்கடா முப்கேரும் 
விழடா சிேப்புே நவ்கேே உதவிய தன்டாரைலர்களுக்கு அருவியின நனறி்கள் மற்றும் 2020 அடலடாண்டா 
பேரவை விழடா கைற்றியவ்ய உவழத்து ைரும் அனபுள்ளங்களுக்கு ைடாழ்த்துக்்கள்.

இந்தக் ப்கடாவ் மலருக்குக் ்கடடுவர்கவளக் ்கடாலத்பத அனுப்பி உதவிய சங்கத் தவலைர்களுக்கும், 
கசயற்குழுவி்ருக்கும் ம்மடாரந்த நனறி்கள்

அடுத்துைரும் இவலயுதிர மலரில் மீணடும் சந்திப்பேடாம்..
குறிப்பு: 2019 பேரவை விழடா மலரில் விடுேட் விளம்ேரங்களும், நனக்கடாவ்யடாளர்கள் விைரங்களும் 

இந்த இதழில் பசரக்்கப்ேடடுள்ள்.

அனபு்ன இளஙபகாவன் ்தஙகபவலு
அருவி ஆசிரியர, கசயினட லூயிஸ், மிகசௌரி.

உள்ளே...

முப்கேரும் விழடா  - 04
சங்கங்களின நி்கழ்வு்கள்  - 05
கதடாழில் முவ்பைடார மடாநடாடு  - 16
தமிழிருக்வ்க  - 18
உங்களுக்குத் கதரியுமடா? விவ் - 19 
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உங்களுக்குத் 
தெரியுமா?

1. க�ொளைவல், பொணன், பொடினி, கூத்தர், இளையர், �ண்டொர், இருவள�ப் பொங�ர், பொ�ன் பொஙகி, கெவிலி, 
அறிவர்.... ் பொன்்றொளை, ‘நம்பி அ�ப்கபொருள் நூறபொ’ எவவள�யினைொ�க் குறிக்கிறது?

அ) ் ்தொழன் ் ்தொழி உறவு�ள் ஆ) குடும்ப அங�ததினர் இ) ஊடல் தீர்க்கும் வொயில்�ள் ஈ) கபொது மக்�ள்

அனைவரும் மிக ஆவலுடன் எதிர்பாரத்திருந்த 
10-ஆம் உலகத் ்தமிழ் ஆரபாய்ச்சி மபாநபாடு,  வட 
அமமரிககத் ்தமிழ்ச் சஙகப் ப்ரனவயின் 32 ஆம் 
்தமிழ் விழபா, சிகபாபகபா ்தமிழ்ச் சஙகத்தின் ம்பான்விழபா 
எை முப்ம்ரும் விழபா சூனலத் திஙகள் 4 ஆம் நபாள் 
மு்தல் 7 ஆம் நபாள் வனர சிறப்புடன் நடநப்தறியது.

சிறப்பு மிகு கனல நிகழ்ச்சிகளபாக ஒயிலபாடடம், 
கரகபாடடம், ்ர்த நபாடடியம், தினரப்்டப் 
்பாடல்களுககபாை நடைம் எை வண்ணமிகு நபாடடிய 
நிகழ்ச்சிகள், நபா்தசுரம், வீன்ண, ்தவில் ப்பான்ற ்தமிழ் 
இனசககருவிகளின் இன்னினச, ்தமிழினச ்னற 
ப்பான்ற உ்ணரச்சிமிகு இனச நிகழ்ச்சிகள், இலககியச் 
மசபாறம்பாழிவுகள், ்தமிழ் உ்ணரவுகனளத் ்தடடி 
எழுப்பும் கருத்துனரகள், விழிப்பு்ணரவு நபாடகஙகள், 
்தமிழ்ப் ்ள்ளி மபா்ணவரகளின் திறனமகனளயும் 

்தமிழ் மீ்தபாை ் றனறயும் மவளிகமகபா்ணரந்த குறள் 
ப்தனீ, குறள் தூ்தர, ்தமிழ்த் ப்தனீ மறறும் கனல 
நிகழ்ச்சிகள், ்தமிழரின், ்தமிழின் ம்தபான்னமனயப் 
்னற சபாறறும் கீழடி மறறும் ்தமிழர ்றறிய 
ப்ருனரகள், ்தமிழினசப் ் பாடல்கள், சிறுவரகளுககபாை 
ஓவியப் ்டடனற, இலககிய விைபாடி விைபா, 
்டடிமன்றம், சஙக இலககியப் ்பாடல்களின் 
பசரநதினச, மககளினச, இன்னினச, தினரப்்ட 
நடிகர நடினகயரின் ஆடல் ் பாடல்களுடன் நடசத்திர 
இரவு எை, கணணுககும், மைதுககும், அறிவுககுமபாை 
விருநதுகளபாக ஏரபாளமபாை நிகழ்ச்சிகள் அனைவரின் 
்பாரபாடடு்தல்களுடன் மூன்று நபாடகளபாகச் சிறப்்பாக 
நடநப்தறிை.

50 ஆணடுகபாலமபாகச் சிகபாபகபா ம்ருநகரில் 
்தமிழுககும் ்தமிழ் மககளுககும் ்ணியபாறறிய 
முன்ைபாள் ்தனலவரகனளக மகௌரவித்தும், ்தடம் 

2019 சி்காவ்கா முப்தபரும் விழா 
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2. நொட்டுப்புற மருததுவதள்த எத்தளன வள�யொ�ப் பிரிக்�லொம்? அளவ யொளவ?
அ) மந்திைெமய, இயறள� மருததுவம். ஆ) சித்த, ஆயுர்்வ்த மருததுவம் இ) இயறள�, சித்த மருததுவம் 

 ஈ) மந்திைெமய, சித்த மருததுவம்

ேலை நிைம் ்தமிழ்சசஙகம்
ெொர்கலஸடன் மொந�ரில், பளன நிலம் ்தமிழ்செங�ததின் ெொர்பொ� ் �ொளட விழொ மி�்சசிறப்பொ�க் க�ொணடொடப்பட்டது. சிறுவர்�ள் 

மு்தல் கபரியவர்�ள் வளை அளனவரும் ஆர்வமுடன் �லந்து க�ொணடனர். அளனவருக்கும் விளையொட்டுப் ் பொட்டி�ள், விநொடி வினொ 
நி�ழ்சசி�ள் நடத்தப்பட்டன. புதிய நிர்வொ�க் குழு ் ்தர்ந்க்தடுக்�ப்பட்டது.

்தித்்தவரகளுககு விருதுகள் வழஙகியும், ம்பான்்னற 
நிகழ்ச்சிகள் நடத்தியும் சிகபாபகபா ்தமிழ்ச்சஙகம் ்தன் 
ம்பான்விழபானவக மகபாணடபாடியது.

கனடசி இரணடு நபாடகளில் உலகத் ்தமிழ் 
ம்தபாழில் முனைபவபாரின் சிறப்பு மபாநபாடு மறறும்  
்தமிழின் ம்தபான்னமனயயும், வளனமனயயும், 
ம்ருனமனயயும் மவளிப்்டுத்தும் ஆரபாய்ச்சிக 
கடடுனரகள் உலகமமஙகுமிருநதும் வநதிருந்த  
1 0 0ககும் பமற்டட அறிஞரகளபால் உனர 
நிகழ்த்்தப்்டடும், கலநதுனரயபாடியும் மசவவபை 
நடநப்தறியது.

நபான்கு நபாடகளபாக நனடம்றற இம் மபாம்ரும் 
விழபாவில், 5000-ககும் பமற்டட மககள் கலநது 
மகபாணடு  சிறப்பித்்தைர. அவரகளுககுச் சுனவ மிகு 
உ்ணவும் ் ரிமபாறப்்டடது.

அனைத்து மககளின் உள்ளஙகளுககும் , 

உ்ணரவுகளுககும், சிந்தனைககும் விருந்தபாக இருந்த 
இத்்தனகய எழுச்சிமிகு, வண்ணமிகு  சிறப்புமிகு 
நிகழ்ச்சிகள் மவறறி ம்ற ்தன்ைபாரவத் ம்தபாணடரகள் 
அனைவரின் அளப்்ரிய, அயரபா்த உனழப்ப் 
கபார்ணமபாகும். "னகமபாறு கரு்தபா வபான் மனழ ப்பால்" 
அயரபாது உனழத்்த ்தன்ைபாரவத் ம்தபாணடரகள், 
வழிகபாடடிய மறறும் வழிநடத்திய ம்ருந்தனககள் 
அனைவருககும் பகபாடபானுபகபாடி நன்றிகனளத் 
ம ்த ரிவி த்து க  ம க பாள்வதில்  விழ பா க  குழு 
ம்ருனமமகபாள்கிறது.

நிகழ்வுகனளத் ம்தபாய்வில்லபாமல் உறசபாகத்துடன் 
மகபாணடு மசல்ல,  ம்ருமளவில் கலநதுமகபாணடு 
ப்ரபா்தரவு நல்கிய ம்ருமககள் அனைவருககும் 
நன்றிகள் கூறி விழபா குழு அகமகிழ்கிறது. 

முப்பெரும் விழாக் குழு, சிகாககா தமிழ்ச்சஙகம்
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3. பலைது அறிளவயும் ஒருவைது நுணணுணர்ளவயும் அதிலிருந்து கபறுகின்றன. அறிவின் சுருக்�ம் எதுவொ� வடிகவடுக்கிறது?
அ) நீதி நூல் ஆ) வொயளம இ) பழகமொழி ஈ) உவளம

சிகாபகா ்தமிழ்சசஙகம்
சி�ொ்�ொ ்தமிழ்செங�ம், ்நப்பர்வில்லில் 

நளடகபறற இந்திய விடு்தளல நொள் க�ொணடொட்ட 
அணிவகுப்பில், பங்�றறு, அஙகு குழுமியிருந்்த 
25000-க்கும் ் மறபட்ட மக்�ள் முன் “பளற” நி�ழ்சசி 
நடததி, சிறப்பொ�்ச கெய்தளமக்�ொ� இைணடொம் 
பரிளெப் கபறறது. �டந்்த கெப்டம்பர் 15, 2019 ஆம் 
நொைன்று, சி�ொ்�ொ ்தமிழ்செங�ததின் “ெமூ�ப்பணி 
நொள்” - லிபர்ட்டிவில், ெொம்பர்க்கு மறறும் அ்ைொைொ 
பகுதி�ளில் நளடகபறறது. ்தன்னொர்வத க்தொணடர்�ள், 
மறறும் நம் இளை்யொர், வறிய இளை்யொர்க்குத 
்்தளவயொன ெததுணவுப் கபொட்டலததிளனத 
்தயொரிக்கும் பணியில் ஆர்வததுடன் ஈடுபட்டனர்.  

மிசசௌரி 
்தமிழ்சசஙகம்
மிகெௌரி ்தமிழ்செங�ததின் 

்�ொளடக் க�ொணடொட்டம் , 
ஆ�ஸட் மொ்தம் 18 ஆம் நொைன்று 
லொைல் பூங�ொவில் இனி்்த 
க�ொணடொடப்பட்டது. இயறள�்ச 
சூழலில், ்தமிழ்செங� இளை்யொர் 
குழுவினர் (TSYVO) நடததிய 
விளையொட்டு நி�ழ்சசி�ள் மறறும் 

சகன்டக்கி ்தமிழ்சசஙகம்
இந்்த ஆணடின் ்�ொளட �ொல நி�ழவு�ைொ�, 

க�ன்டக்கி ்தமிழ்செங�ததில் இரு நி�ழ்சசி�ள் 
நளடகபறறன. 5 ஆம் ஆணடு கிரிக்க�ட் க்தொடரில் இந்்த 
ஆணடு லூயிவில் மறறும் அணளட மொ�ொணங�ளிருந்து 
16 அணி�ள் �லந்து க�ொணடனர். கவறறி கபறற 
அணிக்குக் ் �ொப்ளபயும், பரிசும் வழங�ப்பட்டன. இந்்த 
ஆணடிற�ொன ்�ொளட்ச சிறறுலொவில் ஏறத்தொழ 250 
கபரியவர்�ள் மறறும் குழந்ள்த�ள் பல்்வறு விளையொட்டுப் 
்பொட்டி�ளில் உறெொ�ததுடன் பஙகு கபறற்்தொடு, 
“நடப்்பொம் நல்வொழவு கபறு்வொம்” என்ப்தற்�றப, 
அளனவரும் பூங�ொளவ்ச சுறறி நளடபயணம் 
்மறக�ொணடனர். சுளவயொன இைவு உண்வொடு 
இனிளமயொ� முடிவளடந்்தது ் �ொளட்ச சுறறுலொ.

சுளவயொன உணவு என நி�ழ்சசி �ளை�ட்டியது. மிகெைரி ்தமிழ்செங�ம் ்தனது கவள்ளி விழொ நி�ழவு�ளுக்க�னத திைட்டப்பட்ட 
நிதியில் 25 ெ்தவிகி்ததள்த, ஜூளல 14 ஆம் நொளில், ் ெொளலவனம் க்தொணடு நிறுவனததின் உ்தவியுடன், �ஜொ புயலொல் பொதிக்�ப்பட்ட 
திருவொரூர் மொவட்டம், எட்மளலயூர் கிைொமததில் உள்ை 700 குடும்பங�ளுக்கு ்தலொ 5 மைக்�ன்று�ள் வீ்தம் வழஙகியது.
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4.  சின்னஞ் சிறு பள்ளியில் - உனக்க�ொரு; சிங�ொைப் கபஞ்சுமிட்டுத; தின்னக் �னியளிததுப் - பொலபொடம்; 
கெப்புவன் வொ கிளி்ய - இந்்தப் பொடலின் ஆசிரியர்..

அ) அழ வள்ளியப்பொ ஆ) பொைதியொர் இ) பொைதி்தொென் ஈ) �விமணி 

நியூ யார்க் ்தமிழ்சசஙகம்
நியூ யொர்க் ்தமிழ்செங�ததில் ் �ொளட விழொ ஜூன் 22, 2019 

அன்று பல்்வறு �ளல நி�ழ்சசி�ளுடன் க�ொணடொடப்பட்டது. 
பொடல்�ள், நடனம், இளெ, உடல் நலம் குறித்த உளை, 
நள�்சசுளவ  நொட�ம், இவற்றொடு மு்தல் பகுதி  நிளறவுற, 
மொளலயில்  இனிய திளை இளெப் பொடல்�ளுடன் கமல்லிளெ 
நி�ழததினொர்�ள் சு்ைஷ் மறறும் ஹரிணி. நியூ யொர்க் ்தமிழ�க் 
�ல்விக் �ழ�ததுடன் இளணந்து நடததிய ‘்பைளவ சிறப்பு 
விருந்தினர் ெந்திப்பு ஜூளல 21-ஆம் நொள் நி�ழந்்தது. முளனவர் 
பொல்செந்திைன் இ.ஆ.ப., எழுத்தொைர் திரு. ஆழி கெந்தில்நொ்தன், 
நடி�ர் திரு. ஆரி எனப் பன்மு� சிறப்பு விருந்தினர்�ளுடன், நம் 
்தொய�மொம் ்தமிழ�ததிறகு, நொம் இஙகிருந்து ஆறற்வணடிய 
�டளம�ள் குறிதது மிக்� மன நிளற்வொடு உளையொடி்னொம்.

நியூ யார்க்  ஆலேனி  ்தமிழ்சசஙகம்
ஆல்பனி ்தமிழ்செங�ம் ஜூளல மொ்தம் 28 ஆம் நொளில், 

எல்ம் பூங�ொவில் நடததிய மகிழவுலொவிறகு 245-க்கும் 
்மறபட்்டொர் வருள� ்தந்்தனர். பல்்வறு வள�யொன 
உணவுடன், ் ்தநீர், சுணடல், நீர் ் மொரும் வழங�ப்பட்டன. 
திளைப்பட நடி�ரும் ெமூ� கெயறபொட்டொைருமொன திரு.ஆரி 
அவர்�ள் 2 மணி்நைததிறகு ஒரு விளையொட்டு 
நி�ழ்சசியிளன நடததினொர் . பல்்வறு வயதினர் 
அந்நி�ழ்சசியில் �லந்து க�ொணடனர். ்மலும், அவர் 
்தன்னுளடய குறும் படம் ஒன்ளறத திளையிட்டொர். 
இறுதியொ�, அந்்த மொளலப் கபொழுதின் மயக்�ததில் இருந்்த 
அளனவளையும், பளழய பொடல்�ள் மறறும் புதிய 
பொடல்�ளை உள்ளூர்ப் பொட�ர்�ள் பொடி மகிழவித்தனர்.

அடைாணடா மாநகரத் ்தமிழ்சசஙகம்
மனம் நிளறயத திததிக்கும் ்தருணங�ளை முத்தமிழ விழொ, 

அட்லொணடொ வொழ ்தமிழர்�ளுக்கு அள்ளிக் க�ொடுததிருக்கிறது. ஐயொ 
முளனவர் தி.அமிர்்த�்ணென், ஐயொ சுந்்த்ைென் ெம்பந்்தம், கெொல்லின் 
கெல்வி உளமயொள் முதது அம்மொ, ஓயவு கபறற ்பைொசிரியர் ்ெது 
பொணடியன், முளனவர் ் வள்தயன் என்று அைங�்ம ்தமிழக் �டலில் 
ஆைவொைமொ� முஙகி எழுந்்தது. முத்தமிழ விழொவில் முத்தொயப்பொ� 
உள்ளூர் ்தமிழ இயக்குனர் கெல்வொவின் �ணணகி நொட�ம், 
பட்ளடளயக் கிைப்பிய பளறயிளெ, மனள்த வருடிய ைொள்த மனதில் 
நொட்டியம், பவிதைொ மறறும் ் ெொபியொ குழுவினரின் பை்த நொட்டியம் என 
அளனதது நி�ழ்சசி�ளும் உள்ைதள்தக் க�ொள்ளை க�ொணடன 
என்றொல் அது மிள�யல்ல. முத்தமிழ விழொவுடன் ்தமிழப்பள்ளி 
மொணவர்�ளுக்�ொன பட்டமளிப்பு விழொவும் சிறப்பொ� நடந்்்தறியது.
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அர்கன்சாஸ் ்தமிழ்சசஙகம்
அர்�ன்ெொஸ ்தமிழ்செங� வருடொந்திை ெமூ�க் கூடுள� 

மறறும் விளையொட்டு விழொ ஆ�ஸட் 24, 2019 அன்று  
லிட்டில்ைொக் ந�ர் மொமல் பூங�ொவில் நளடகபறறன. அதில் 
ெங� உறுப்பினர்�ள் மறறும் விருந்தினர்�ள் �லந்து 
க�ொணடனர். சிறுவர்�ள் மறறும் கபரியவர்�ளுக்கு  ஓட்டப் 
பந்்தயம், ெொக்கு ஓட்டம், பந்து எறி்தல், இளெ நொற�ொலி 
ஓட்டம், குதிளை லொடம் எறி்தல் மறறும் கில்லி விளையொட்டு�ள் 
நடத்தப்பட்டன. நிளறவில் பரிெளிப்பு நளடகபறறது. 
்தளலவர் முளனவர் மகிழ இைொ்ஜந்திைன் அளனவளையும் 
வை்வறறுப் ்பசினொர். பரிசு�ளை விருந்தினர்�ள் திரு.
ஹக்கீக் அஹமத மறறும் திருமதி.ைததினமணி வழஙகினர். 
கெயலொைர் மீனொட்சி சுந்்தைம் நன்றியுளை கூறினொர்.

சான் ஆணபடானிபயா 
்தமிழ்சசஙகம்

ெொன் ஆண்டொனி்யொ ்தமிழ்செங�ததில் ஜூன் மொ்தம், 
கபண�ள் மறறும் சிறுவர்�ளுக்�ொன பல்வள� விளையொட்டுப் 
்பொட்டி�ள் நளடகபறறன. ்மலும் இந்தியொவின் பல 
மொநிலத்தவர்�ள் பஙகு க�ொணட கிரிக்க�ட் ்பொட்டி�ளின் 
இறுதிப் ் பொட்டியில் SATS  அணி கவறறிக் ் �ொப்ளபளயக் 
ள�ப்பறறியது. ஆ�ஸட் 10 ஆம் ்்ததி வொளழ இளல 
விருந்துடன் சுறறுலொ இனி்்த நடந்்தது. அன்று அளனதது 

கைடியத் ்தமிழர் பேரலவ - சராறன்பரா  ‘்தமிழர் ச்தருவிழா 2019’

விளையொட்டுப் ் பொட்டி�ளிலும் கவறறி கபற்றொருக்கு பரிசுக்்�ொப்ளப�ள் வழங�ப்பட்டன. ஆ�ஸட் 15 ஆம் ் ்ததி ்தமிழ்செங�ததின் 
இைணடொம் ஆணடு கவளியீடொன ‘மல்லிள� மலர்’ கவளிவந்்தது.

கைொறன்்ைொ மொந�ரில் ஆ�ஸட் 24, 25 ஆம் தி�தி�ளில், மொர்க்�ம் ெொளலயில் நளடகபறற 
�னடியத ்தமிழர் ்பைளவயொல் ஒழுஙகு கெயயப்பட்ட ்தமிழர் க்தரு விழொவில் 250,000 ்பருக்கும் 
்மலொ்னொர் �லந்து க�ொணடனர். கைொறன்்ைொ ந�ைபி்தொ ் ஜொன் ் ைொறி மங�ை விைக்்�றறித க்தொடக்கி 
ளவத்தொர். மயிலொட்டம், �ை�ொட்டம், சிலம்பொட்டம், பிறநொட்டவர் நி�ழ்சசி�ள் எனப் பல �ளலஞர்�ளின் 
�ளலவடிவங�ளும் இடம்கபறறிருந்்தன. மின்ெொட்டொவின், ‘்தமிழர் 2500 வருட வைலொறறு முக்கியததுவம் 

வொயந்்த ெம்பவங�ளின் 
க்தொகுப்பு �ண�ொட்சியும்’, 
FeTNAவினொல் வடிவளமக்�ப் 
பட்ட கீழடி அ�ழவொைொட்சி 
�ண�ொட்சியும், கைொறன்்ைொ 
பல்�ளலக் �ழ�ததில் 
்தமிழ இருக்ள� திட்டததிறகு 
ஆ்தைவு திைட்டும் �ளல 
ஊ ர் வ ல மு ம்  ்த மி ழ 
ஆர்வலர்�ளைப் பைவெப் 
படுததியது.

5. ெங� இலக்கியங�ளுக்கு இலக்�ணமொ� விைஙகிய நூல் எது?
அ) நன்னூல் ஆ) க்தொல்�ொப்பியம் இ) இைணடும் ஈ) இைணடுமில்ளல 
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சமடபராப்சளக்ஸ் ்தமிழ்சசஙகம்
ஜூளல 13 அன்று “எணணங�ளின் நொள்” என்று அளழக்�ப்பட்டு, 

உல�ைவில் பு�ழ கபறற மருததுவர், எழுத்தொைர், ெமூ� ் ெவ�ர், 
�ளலததுளற முன்்னொடி�ள், க்தொழில் அதிபர்�ளை அளழதது்ச 
சிறப்பிதது அவர்�ளின் அனுபவங�ளைக் ் �ட்டுப் பயனளடந்்்தொம். 
்தமிழ�ததிலிருந்து வந்்த திளை மறறும் இளெததுளற வல்லுநர்�ள் 
்ெர்ந்து நடததிய “நட்ெததிை இைவு” நி�ழ்சசி அளனவளையும் 
�வர்ந்்தது. “MTS RADIO” நிளலய இளணப்பில், 25 குடும்பங�ள் 
க்தொளல்பசியில் அளழதது, அவர்�ைது அனுபவங�ளையும் 
்தங�ைது ்தொயக்கு நன்றி�ளையும் உரித்தொக்கினர். அளழத்த 
அளனவருக்கும் $10 அ்மெொன் பரிெட்ளட வழங�ப்பட்டது. ஜூளல 
27 அன்று எழுத்தொைர் திரு. ஆழி கெந்தில்நொ்தன் மறறும் முளனவர் 
திரு. விஜய அ்ெொ�ன் அவர்�ளுடன் சிறப்புக் �லந்துளையொடல் 
நளடகபறறது.

ரி்சமணட  ்தமிழ்சசஙகம்
நமது அடுத்த ்தளலமுளறயினர் ்தொன் ரி்சமணட்  ்தமிழ்செங�தள்த 

எதிர்�ொலததில் வழி நடததி்ச கெல்லப் ் பொகிறொர்�ள் என்பள்த �ருததில் 
க�ொணடு இந்்த ஆணடு உயர்நிளலக் �ல்வி மறறும் �ல்லூரி கெல்லும் 
இளைஞர்�ளுக்�ொ� “Impact-2019” என்ற நி�ழ்சசிளய �டந்்த ஆ�ஸட் 
மொ்தம் 10-ஆம் ் ்ததி ்தமிழ்செங�ம் நடததியது. 

இதில் இளைஞர்�ள் ்தமிழ்செங� நி�ழவு�ள் (்தமிழப் பள்ளி, ் �ொளட 
மு�ொம், �ளல நி�ழ்சசி�ள் மறறும் விளையொட்டுப் ் பொட்டி�ள்) மூலமொ�ப் 
கபறற ்தங�ைது அனுபவம் மறறும் இனிய நிளனவு�ளைப் பகிர்ந்து 
க�ொணடனர். ் மலும் இளைஞர்�ள் ்தங�ள் �ல்லூரி வொழக்ள�, �ல்லூரி 
்ெர்வ்தற�ொன வழிமுளற�ள் பறறி ஆவலுடன் ்�ட்டு அறிந்து 
க�ொணடனர்.

மத்திய இலலிைாய் ்தமிழ்சசஙகம்
உல�த்தமிழ மொநொடு மறறும் அகமரிக்�த ்தமிழர்�ளின் 

ஒருஙகிளணந்்த விழொவிறகு வருள� ்தந்்த பல �ளலஞர்�ளுடன் 
மததிய இல்லினொய ்தமிழ்செங�ததிலிருந்து �லந்துக�ொணட பல 
அங�ததினர் உளையொடி, �ருததுக்�ளைப் பரிமொறிக் க�ொணடனர். 
இறுதியில் உல� அளமதிக்�ொ� அைஙகில் அளனவரும் 
ெப்தகமடுததுக்க�ொணடது, ்தமிழ்ச ெமு்தொயம், ‘்தம்்பொல்வ பிறரும் 
அன்்பொடும், அரு்ைொடும், அறி்வொடும் வொழ்வணடும்’ என்ற 
�ருதள்த ளமயமொ� ளவதது புலவர் குழந்ள்த எழுதிய “அன்பொகி  
யருைொகி யறிவொகி  யுலகுயிரின், முன்பொகி கயொளியொகி மு்தலொகி 
முடியொ்த, இன்பொகி யியல்கின்ற இளறவொழததி முளறவொழந்்தொர், 
்தன்்பொல்ப் பிறவொழவு ்தளனப்்பணும் பழந்்தமிழர்” என்ற  வரி�ளை 
நிளனவூட்டியது.

6. ஏலம், இலவங�ம், நொ�்�ெைம், மிைகு, திப்பிலி, சுக்கு ஆகிய மூலப் கபொருள்�ளைக் க�ொணட மருந்து எது?

        அ) திரி�டு�ம் ஆ) சிறுபஞ்ெமூலம் இ) ஏலொதி ஈ) அளனததும் 9
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பகன்சஸ் ்தமிழ்சசஙகம்
எங�ள் ெங�ததின் இவவொணடு ்�ொளட 

மகிழவுலொ, 24 ஆ�ஸடு 19 ஆம்  நொளில், 
கஹரி்டஜ் பூங�ொவில் இனி்்த நளடகபறறது. 
்தமிழநொட்டு வட்டொை உணவு வள��ளை, 
ெங�ததின் உறுப்பினர்�்ை ெளமதது 
விறபளன கெய்தனர். இனிப்பு ்பொளி, 
இடியொப்பம், பழ்செொறு, கெட்டிநொட்டுத ்தவளல 
வளட, குழிப் பணியொைம் மறறும் பலவள�யொன 
சுளவயொன உணவு பணடங�ள் அளனவளையும் 
மி �வும்  �வ ர் ந் ்தன .  சி ற ொ ர்  ம றறு ம் 
கப ரியவ ர் �ளுக்� ொன விளைய ொ ட்டுப் 
்பொட்டி�ளும் நளடகபறறன.

இைஙலக ்தமிழ்சசஙகம் - 
நியூ யார்க்

இலஙள� ்தமிழ்செங�ம் - ஸடொடன் ஐலொந்து ்தமிழப் 
பொடெொளலயின் ஐந்்தொம் ஆணடு ்தந்ள்தயர் தின ் �ொளட 
�ொல விழொ, ஆனி மொ்தம் 16 ஆம் நொள், மில்லர் பீல்ட் (Miller 
Field)  ஸடொடன் ஐலொந்து பூங�ொவில் சிறப்பொ� நளட 
கபறறது. பொடெொளல மொணவர்�ள், சிறுவர் விளையொட்டு�ளில் 
ஆர்வமுடன் �லந்து க�ொணடனர். வழளம ்பொல் இந்்த 
முளறயும் பல வள�யொன சுளவமிக்� உணவு வள��ள் 
பரிமொறப்பட்டன. ் மலும், மு்தன் முளறயொ� அப்பூங�ொவில் 
்தமிழரின் உணவொன ் ்தொளெயும், ஈழததிலும் இந்தியொவிலும் 
பு�ழ கபறற ெொளல்யொை உணவொன க�ொதது கைொட்டியும் 
அங்�்ய ்தயொரிக்�ப்பட்டு பரிமொறப்பட்டன. 

வாசிஙடன் வடடாரத் ்தமிழ்சசஙகம்
ஜூளல 14 அன்று நடந்்த வொசிஙடன் வட்டொைத ்தமிழ்செங�ததின் 

முத்தமிழ விழொவில் சி�ொ்�ொ ் பைளவ விழொவில் �லந்துக�ொணட 
பல ்தமிழறிஞர்�ள், மறறும் �ளலஞர்�ள் பங்�றறனர். ஆ�ஸடில் 
நடந்்த இைணடு இன்ப்ச சிறறுலொக்�ளும் இப்பகுதிவொழ ்தமிழக் 
குடும்பங�ளுக்கு இன்பமூட்டும் நி�ழவு�ைொ� அளமந்திருந்்தன. 
ஹொர்வொர்டு பல்�ளல�ழ�த ்தமிழொசிரியர் திரு. ஜொன்தன் ரிப்லி 
அவர்�ளின் ‘்தமிழொசிரியர் பயிறசிப் பட்டளற’ ்தமிழப் பள்ளி�ளுக்கு 
மி�வும் பயனுள்ை்தொ� இருந்்தது. கெப்டம்பர்  14 அன்று  நடந்்த 
இளை்யொர் திருவிழொவும் இளை்யொர் வழஙகிய கமல்லிளெ 
நி�ழ்சசியும் வந்திருந்்த அளனவளையும் �வர்ந்்தன. அணளமயில் 
நியூயொர்க் வந்திருந்்த ்தமிழ� மு்தல்வர் ்தளலளமயிலொன சிறப்புக் 
கூட்டததிலும் வொசிஙடன் வட்டொைத ்தமிழ்செங�்ச கெயறகுழு 
உறுப்பினர்�ள் �லந்து க�ொணடனர்.

7.  அமொவொளெ அன்று வொனததில் முழு நிலவு வை்வணடி அபிைொமி அந்்தொதிளய அபிைொமபட்டர் பொடியது எந்்த மன்னனுக்�ொ�?
அ) இைொ்ெந்திை ் ெொழன் ஆ) இைணடொம் ெொளுக்கியன் இ) இைணடொம் ெை்பொசி ஈ) ் ெைன் கெஙகுட்டுவன்
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ச்தன் மத்திய 
்தமிழ்சசஙகம், சமம்ஃபிஸ்

கெப்டம்பர் 8 ஆம் ்்ததியன்று இந்தியக் 
�லொ்செொை ளமயம் மறறும் ்�ொயில் ெொர்பொ� 
நளடகபறற விநொய�ர் ெதுர்ததி விழொவில், 
்தமிழ்செங�ததின் உறுப்பினர்�ள்  பை்தநொட்டியம், 
�ை�ொட்டம், மறறும் கும்மியொட்டம் என ்தமிழப் 
பணபொட்டுக் �ளல�ளை வழஙகி்ச சிறப்பித்தனர். 
்தமிழப்பள்ளியின் ஆணடுவிழொவின்்பொது , 
பள்ளியில் அதி� மதிப்கபண�ள் கபறறு மு்தலிடம் 
மறறும் இைணடொமிடம் கபறற குழந்ள்த�ளுக்குப் 
பரிசு�ள் வழங�ப்பட்டன. பதிப்பொசிரியர் திரு. 
சீனிவொென் முததுெொமி அவர்�ளின் ்தன்னி�ைறற 

மத்திய இநதியாைா 
்தமிழ்சசஙகம்

ஜூளல 21 ஆம் நொளில், மததிய இந்தியொனொ 
்தமிழ்செங�ததின் ் �ொளடக் க�ொணடொட்டம் ் �ொலொ�லமொ� 
பூங�ொகவொன்றில் க�ொணடொடப்பட்டது. அதில் சிறுவர் 
சிறுமி�ளுக்குப்  ்பொட்டி�ள் பல ளவக்�ப்பட்டு பரிசு�ள் 
வழங�ப்பட்டன. ்தமிழ�ததிலிருந்து வந்திருந்்த ்தொத்தொ 
பொட்டி�ளுக்கு சிறப்புப் ்பொட்டி�ள்  நடத்தப்பட்டு, 
கவன்றவர்�ளுக்குப் பரிசு�ள் வழஙகி்ச சிறப்பிக்�ப்பட்டனர். 
ஆ�ஸட் 10 ஆம் நொளில் ஆடவர் மறறும் ம�ளிருக்�ொன 
ள�ப்பந்துப் ்பொட்டி நடததி, அதில் கவறறி கபறற 
அணி�ளுக்கு கவறறிக் ் �ொப்ளப�ளும், சிறந்்த ் பொட்டியொைர் 
விருதும் வழங�ப்பட்டன.

நியூ இஙகிைாநது ்தமிழ்சசஙகம்
நியூ இஙகிலொந்து ்தமிழ்செங�ததின் ் �ொளட விழொ, �டந்்த ஆ�ஸட் மொ்தம் 17 ஆம் நொளில், ஆப்கின்டன் மொநிலப் பூங�ொவில் 

சிறப்பொ� நளடகபறறது. இதில், �ம்பஙகூழ, ் �ப்பஙகூழ ்தயொரிக்�ப்பட்டுப் பரிமொறப்பட்டன. ் மலும் ் ்தொளெ அங்�்ய கெயயப்பட்டு 
சூடொ� வழங�ப்பட்டது. சு்தந்திை தினதள்தகயொட்டி குழந்ள்த�ள் இளெக்�ருவி�ளை வொசிதது அணிவகுப்பு கெய்தது ் மலும் சிறப்பொ� 
இருந்்தது. விருந்தினர்�ள் பல்்வறு விளையொட்டுப் ்பொட்டி�ளில் பங்�றறு கவறறி கபறறனர். ்தமிழ்செங� உறுப்பினர்�ளும், 
உறவு�ளும், நணபர்�ளும் இவவிழொவில் பங்�றறு மகிழ்சசிக் �டலில் மூழகினர். 

உளழப்பில் “்தளிர்” எனும் கபயரில் பள்ளிக்�ொன சிறப்பு வருடொந்திை கெயதி 
மடல் கவளியிடப்பட்டது.

8.  நணபி க்தன்று தீய கெொல்லொர்; முன்பு நின்று முனிவு கெயயொர்; அன்பு ் வணடு பவர் - இந்்த யொப்கபருங�லக்�ொரிள�ப் பொடல் 
எந்்த கவணபொ இனதள்த்ச ் ெர்ந்்தது?

அ) குறள்கவண கெந்துளற ஆ) குறட்டொழிளெ இ) கவணடொழிளெ ஈ) கவணடுளற
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�கனக்டி�ட் ்தமிழ்செங�ததின் ் �ொளடக் குடும்ப விழொளவ, ஆ�ஸட் மொ்தம் 17 ஆம் நொளில், அளனவரும் இளணந்து மகிழ்சசியொ�க் 
க�ொணடொடி்னொம். இம்முளறயும் பூங�ொவி்ல்ய ெளமத்்தொம்! கெொல்லின் கெல்வி திருமதி. உளமயொள் முதது அவர்�ள் 
“�ொவியத்தொயின் இளைய ம�ன் �ணண்தொென்” என்ற ்தளலப்பில் ஆறறிய இலக்கியப் ்பருளை, இன்னிளெ நி�ழ்சசி எனக் 
்�ொலொ�லமொ�க் ் �ொளட விழொ �ளை�ட்டியது. ெங� உறுப்பினர்�ள் கபருமைவில் �லந்துக�ொணடு சிறப்பித்தனர்.

்தமிழ மக்கள் மன்றம் - நியூ ஹாம்ப்்ஷயர்
்தமிழ மக்�ள் மன்றததின் ் �ொளடக் க�ொணடொட்டததின் ஒரு பகுதியொ�, �டந்்த 

சூன் 22 ஆம் நொளில், 17 அணி�ளுக்கிளட்யயொன ள�ப்பந்துப் ்பொட்டி�ளும் 
மறறும் 7 அணி�ள் �லந்துக�ொணட எறிபந்து 
்பொட்டி�ளும், பொக்ஸப்ைொ ளம்தொனததில் 
நளடகபறறன. �கனக்டி�ட் மொ�ொணததின் 
பொக்யொ ் ்த்வந்திைன் ்தளலளமயிலொன எறிபந்து 
அணி கவறறி கபறறது. ள�ப்பந்து ் பொட்டியில், 
�கனக்டி�ட் ெொரியட்ஸ அணி இவவொணடும் 
கவறறி வொள� சூடியது. நொள் முழுவதும் 
நளடகபறற 60 ் பொட்டி�ளையும் நியூ இஙகிலொந்து 
மக்�ள் �ணடு �ளித்ததும் வீை ர்�ளை 
உற ெ ொ � ப் படுததியதும்  � ொணப்தறகுக் 
�ணக�ொள்ைொக் �ொட்சியொ� அளமந்்தது. 

கசைக்டிகட ்தமிழ்சசஙகம்

அபயாவா ்தமிழ்சசஙகம்
அ்யொவொ ்தமிழ்செங�ம் ெொர்பொ�, ் பைளவயின் 32 

ஆம் ்தமிழ விழொவில், �்தம்ப நடனம், ்தமிழர் ெந்ள்த 
ஆகியவறளற நடததிய்்தொடு ெங�ங�ளின் ெங�மம் 
நி�ழவில் 50 ெங� உறுப்பினர்�ள் �லந்து க�ொணடு 
சிறப்பித்தனர். ஆ�ஸட் 31 ஆம் நொள் நடந்்த ெங�ததின் 
் � ொள ட ்ச  சு றறுல ொவில்  2 5  குடு ம் பங �ள் 
பஙக�டுத்த்்தொடு, விளையொட்டு�ளில் சிறுவர்�ள் மு்தல் 
கபரியவர்�ள் வளை ஆைவொைததுடன் �லந்து மகிழந்்தனர். 
5 ஆம் வகுப்பு வளையுள்ை அ்யொவொ ்தமிழப் பள்ளியில் 
‘முன் மழளல நிளல ’ இவவருடம் புதி்தொ� 
ஆைம்பிக்�ப்பட்டது. 85 குழந்ள்த�ள் க�ொணட கவஸட் 
கட மொயின்ஸ, சிடொர் ைொபிட்ஸ பள்ளி�ளில் 20 
ஆசிரியர்�ள், 15 உ்தவிக் குழுவினர் கெயலொறறுகின்றனர்.

9.  எணணம் வந்்தொல் ் ்தொறறு முடம்பில்; உடம்பின் மி�த்்தொறறும் மு�தது; மு�ததின் மி�த்்தொறறும் �ணணில் - என்ற உள்ைதது 
உணர்வு�ளைப் பிைதிபலிக்கும் ் �ொட்பொட்டிளனக் க�ொணட �ளல எது?

அ) நொட்டியம் ஆ) பொடல் இ) நடிப்பு ஈ) ஏதுமில்ளல 12
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வலளகுடாப் ேகுதித் ்தமிழ மன்றம் - சான் பிரான்சிஸ்பகா 
வளைகுடொப் பகுதித ்தமிழ மன்றம், க்தன் �்ைொலினொ மருததுவப் பல்�ளலக் �ழ�ததில் திருமூலர் ்தமிழ இருக்ள� க்தொடர்பொ� 

மூ்சசுப் பயிறசிப் பயிலைங�ங�ளை நடததிவரும் ஆைொய்சசியொைர் திரு. சுந்்தர் பொலசுப்ைமணியன் அவர்�ளுடன் இளணந்து, ஜூன் 
8 ஆம் நொைன்று மூ்சசுப் பயிறசிப் பயிலைங�தள்த நடததியது. ஆ�ஸட் 10 ஆம் ் ்ததியன்று திரு. பழனியப்பன் அவர்�ளுடன் ் ெர்ந்து 
‘்தமிழர் பணபொட்டு வைலொறு - ஒரு புதிய �ண்ணொட்டம்’ என்ற நி�ழ்சசிளய நடததியது. ஆ�ஸட் 24 ஆம் ் ்ததியன்று, ள�ப்பந்து 
மறறும் ஏறி பந்து ் பொட்டி�ள் ஏறபொடு கெயயப்பட்டன.

சகாைம்ேஸ் ்தமிழ்சசஙகம்
க�ொலம்பஸ ்தமிழ்செங�ம் இவவொணடு நடததிய 

்�ொளட விழொவில் ெங� உறுப்பினர்�ள் பொைம்பரிய 
உணவு வள��ளை ஆர்வத்்தொடு ெளமதது வந்து 
பகிர்ந்துணடனர். சிறுவர்�ள் விரும்பும் பனிக்கூம்பு, 
பனிக்குளழவு, பழக்�லளவ�ளும் கெயது 
வழங�ப்பட்டன. மு்தன் முளறயொ� நடத்தப்பட்ட 
்நைடி பிரியொணி ெளமக்கும் ்பொட்டியில் மிகுந்்த 
ஆர்வததுடன் பலர் பங்�றறனர். குழந்ள்த�ளுக்�ொன 
மிதிவணடி ஊர்வலம், இளெநொற�ொலி ்பொன்ற 
்பொட்டி�ள் ஆைவொைததுடன் நளடகபறறன. ் மலும் 
ள�ப்பந்து, எறிபந்து, கிரிக்க�ட் என குழு 
விளையொட்டுப் ் பொட்டி�ளில் கவறறி கபற்றொருக்குப் 
பரிசு�ள் வழங�ப்பட்டன.

்பொர்ட்லணட் மொந�ைத ்தமிழ மன்றம், 
ஆ�ஸட் 17 ஆம் நொைன்று ்�ொலொ�லமொ�க் 
க�ொணடொடிய 19 ஆவது ்வனில் விழொவில் 
நூறறுக்கும் ்மறபட்ட ்தமிழக் குடும்பததினர் 
�லந்துக�ொணடு சிறப்பித்தனர். ம�ளிர் மறறும் 
சிறொர்�ள் ஸும்பொ நடனமொடி மகிழந்்தனர். 
்தமிழரின் வீை விளையொட்டொம் சிலம்பொட்டம் 
அளனவருக்கும் �றறுத ்தைப்பட்டது. விழொவில் 
�லந்து க�ொணட அளனவருக்கும் ்�ொளட 
கவயில் மறக்�, இைநீர் பொயெம் மறறும் பொலூடொ 
பரிமொறப்பட்டது. மறுசுழறசி கபொருட்�ளைக் 
க�ொணட அலங�ொைம் மறறும் ் நைடித ் ்தொளெப் 
பந்்தல் விழொவின் சிறப்பு ஏறப ொ ட ொ� 
அளனவைொலும் பொைொட்டப்பட்டது.

போர்டைணட மாநகரத் ்தமிழ மன்றம்

10.  ‘வணணப்பொட்டு’ என்ற கபண�ள் பொடும் பொடல் எ்த்னொடு க்தொடர்புளடயது?

 அ) உைலில் கநல்ளல குதது்தல் ஆ) கும்மி அடித்தல் இ) நொட்டியம் ஆடல் ஈ) திளனப்புனம் �ொத்தல் 13
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்தமிழ சிபநகம் - 
்தாம்ோ, ப்பளாரிடா

ஆ�ஸட் மொ்தம் 23 ஆம் நொள் மொளல, ்தமிழ சி்ந�ம் 
நடததும் ‘சி்ந�ம் ்தமிழ பொடெொளல’ ்தனது மூன்றொம் ஆணடு 
�ல்வியொணளட, 90 மொணவ, மொணவியர்�ளுடன் 
கவறறி�ைமொ�த க்தொடஙகியது. ஆ�ஸட் மொ்தம் 24 ஆம் 
நொளில் ‘்தமிழ சி்ந�ம்’ மடிைொ �டற�ளையில் க�ொணடொடிய 
‘நிலொ்ச ் ெொறு’ நி�ழவில் 160-க்கும் அதி�மொ்னொர் �லந்து 
க�ொணடு சிறறுணடி உணடு, �டலில் நீைொடி, மணலில் 
விளையொடி, கூடி அமர்ந்து, ்பசி, சிரிதது, ்�ளிக்ள� 
விளையொட்டு�ளில் பஙகுகபறறு, இைவு உணவு உணடு 
ஆனந்்தததுடன் விளடகபறறு்ச கென்றனர்.

ச்தன்பூவகத் ்தமிழ்சசஙகம்
க்தன்பூவ�த ்தமிழ்செங�ம் ஜூன் 8 ஆம் நொைன்று “கெல்வ 

்மலொணளம-உருவொக்�ம், கெொததுப் பொது�ொப்பு, வரி குளறப்பு 
உததி�ள்” என்ற நி�ழ்சசிளய நடததியது. திருவொைர்�ள் ெொரி மறறும் 
ெொரி மி� அருளமயொ�, கெல்வதள்த்ச ் ெமிக்� உ்தவும் முக்கியக் 
்�ொட்பொடு�ளை விைக்கினொர்�ள். ஆ�ஸட் 24 ஆம் நொளில் 
“ஆ்ைொக்கியம் உங�ள் ள�யில் - அக்கு பிைஷர் மறறும் இயறள� 
ளவததியம்” என்ற நி�ழ்சசிளய நடததியது. ் பைொசிரியர் ைவீந்திைன் 
அவர்�ள் மி� அருளமயொ�, மி� எளிளமயொ�, விவைமொ�ப் பல 
நுட்பங�ளையும், பயிறசி முளற�ளையும் விஞ்ஞொன ரீதியொ� 
எடுததுளைத்தொர். சில �டுளமயொன நொள்பட்ட ்நொய�ளுக்கு 
நளடமுளறப் பயிறசி அளிதது, தீவிைதள்தக் குளறததுக் �ொணபித்தொர்.

ஹாரிஸ்ேர்க் வடடாரத் 
்தமிழ்சசஙகம்

இந்்த ஆணடு ் �ொளட நொட்�ளை புததுணர்வூட்டிப் பயன்படும் 
வி்தமொ�க் க�ொணடொடுவ்தற�ொ� ஹொரிஸபர்க் வட்டொை ்தமிழ்செங�ம் 
‘ஜூன் மொ்தததில், 26 குழுவினர்�ள் �லந்து க�ொணட ள�ப்பந்து 
மறறும் வளலப்பந்து ்பொட்டி�ள்’, ‘ஆ�ஸட் மொ்தததில் �ொவடி, 
�ை�ொட்டம், சிலம்பொட்டம், பை்தநொட்டியம் ் பொன்ற �ளல�ள் அடஙகிய 
இந்திய நொள் ஊர்வலம் நி�ழ்சசி’, ‘்�ொளட மகிழவுலொ’ ்பொன்ற 
பல்்வறு நி�ழ்சசி�ளை ஏறபொடு கெய்தனர். ்ைொபொட்டிக் திறனில் 
ஆர்வததிளன ஊக்குவிப்ப்தற�ொ� இளைஞர் அணி உ்தவியுடன் 
சுமொர் 6 புதுக் குழுக்�ள் அளமந்்தன. ெமூ�ப் பணி�ைொ�, மததிய 
கபன்சில்்வனியொ உணவு ளமயததில் பிள்ளை�ளும் கபற்றொரும் 
உ்தவிய்்தொடு ெொளல்யொைத தூயளமப் பணி�ளையும் கெய்தனர்.

11.  நொக்கின் நுனி ் மல் எழுந்து உள் ் நொக்கி வளைந்து பின் ் வ�மொ�க் கீ்ழ வரும் ் பொது அணணததில் ் மொதுவ்தொல் எழுகிற ஒலி எது?
அ) வருகடொலி ஆ) குைல் உளட ஒலி இ) உைகெொலி ஈ) கவடிப்கபொலி

14
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மிைபசாடடாத் ்தமிழ்சசஙகம்
மின்ெொட்டொத ்தமிழ்செங�ததின் 11 ஆம் ஆணடு முத்தமிழ விழொவில் 

�ளலமொமணி திரு.சீர்�ொழி சிவசி்தம்பைம் ்தனது �ணீர் குைலில் பொடி 
அளனவளையும் கமய மறக்� ளவத்தொர். மின்ெொட்டொத ்தமிழ்செங�ம் 
மறறும் பள்ளியொல் அறிமு�ம் கெயயப்பட்ட �ல்விக்�ொன 
உ்தவிதக்தொள�ளய ்தமிழப்பள்ளியில் இதுவளை இருகமொழி முததிளை 
(Bilingual seal) கபறற பன்னிைணடு மொணவர்�ளில் ஐந்து மொணவர்�ள் 
கபறறனர். இவவொணடு ்தமிழ�ததிலிருந்து அளழதது வைப்பட்ட ்தவில், 
பளற, நொயனம், மு�வீளண, கிைொமிய நடனம், பம்ளப, உருமி 
�ளலஞர்�ளிடம் பயிறசிகயடுத்தவர்�ள் ஒயிலொட்டம், ள�்சசிலம்பொட்டம், 
படு�ர் ஆட்டம், �ம்பத்தொட்டம், �ளியலொட்டம், கும்மியொட்டம் ்பொன்ற 
இதுவளை நொம் ்நரில் பொர்ததிைொ்த பல ்தமிழர் ஆட்டங�ளை 
்மளட்யறறினர். 

மாநகர மிலவாக்கி ்தமிழ்சசஙகம் 
மொந�ை மில்வொக்கி ்தமிழ்செங�ம், 10 ஆவது உல�த்தமிழ 

ஆைொய்சசி மொநொட்டுக் குழுவுடன் இளணந்து பல்்வறு 
�ைப்பணி�ளை கெவவ்ன கெயது முடித்தொர்�ள், ெங�ங�ளின் 
ெங�மம் நி�ழ்சசியில் மில்வொக்கி மக்�ள் முளைப்பொரியுடன் 
ஊர்வலம் வந்்த �ொட்சிளயக் �ணடவர் அளனவரும் 
திருவிழொவிறகு வந்்த உணர்ளவப் கபறறனர். ்மலும் பல 
்பொட்டி�ளில் நமது ெங�ததினர் பரிசில்�ளையும், பொைொட்ளடயும் 
கபறறனர். சித்த மருததுவம் மறறும் ்தமிழர் வொழவியல் பறறி  
ஜூளல 8 ஆம் நொளில், மருததுவர் சிவைொமன் அவர்�ள் 
மில்வொக்கி வந்து ஆறறிய உளை மில்வொக்கி ்தமிழ்செங� 
உறுப்பினர்�ளுக்கு மிக்�ப் பயனுள்ை்தொ� அளமந்்தது.

டுவின் சிடடீஸ் ்தமிழ மன்றம்
�டந்்த ஆ�ஸட் மொ்தம் 18 ஆம் நொளில் டுவின் சிட்டீஸ ்தமிழ அ்ெொசி்யஷன் ெொர்பில் பிைொக்ஹொக் ஈ�ன் பூங�ொவில் குடும்ப்ச சுறறுலொ 

நடத்தப்பட்டது. பின்னர், ெொக்குப் ளப ஓட்டப் பந்்தயம் உட்பட பல்்வறு ் பொட்டி�ள் நடத்தப்பட்டு அவறறில் கவன்றவர்�ளுக்குப் பரிசு�ள் 
மறறும் பரிசு அட்ளட�ள்  வழங�ப்பட்டன. �டந்்த ஆ�ஸட் 10 ஆம் நொளில் ஐ.ஏ.எம் அளமப்பு ெொர்பில் நடந்்த இந்திய சு்தந்திை தின விழொளவ  
முன்னிட்டு நடந்்த ‘இந்திய ஃகபஸட் ‘நி�ழ்சசியில், டுவின் சிட்டீஸ ்தமிழ அ்ெொசி்யஷன் உறுப்பினர்�ள் பஙகுக�ொணடு்ச சிறப்பித்தனர்.

12.  அளமதியொய இருந்்தொல் இருப்பொன்; சினம் க�ொணடு சீறினொல் அழிதது விடுவொன் - இந்்த அதியமொனின் அளமதியொன 
பணபுக்கு ஒைளவயொர் �ொட்டும் உவளம எது?

அ) கெங்�ொல் ஆ) தீக்�ளடக்்�ொல் இ) ெொட்ளடக் ் �ொல் ஈ) அளனததும் 
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  ை் அகமரிக்்கத் தமிழ்ச்சங்கங்களின கூட்வமப்பு மற்றும் 
அகமரிக்்கத் தமிழ் கதடாழில் முவ்பைடார சங்கமும் (ATEA) ஜூவல 
6 மற்றும் 7 ஆம் பததி்களில் சி்கடாப்கடாவில் ந்த்திய “உல்கத் தமிழ் 
கதடாழில் முவ்பைடார மடாநடாடு” (GTEN) தமிழ் கதடாழில் முவ்பைடார 
ேயண ைரலடாற்றில் குறிப்பி்த்தக்்க ேஙவ்கக் க்கடாணடிருந்தது.  
10 ஆைது உல்கத் தமிழ் ஆரடாய்ச்சி மடாநடாடு, ை் அகமரிக்்க தமிழ்ச் 
சங்கப் பேரவையின 32 ஆைது  ஆணடு மடாநடாடு மற்றும் சி்கடாப்கடா 
தமிழ்ச்சங்கத்தின கேடானவிழடாக் க்கடாண்டாட்ம்  ஆகியைற்றின 
முக்கிய நி்கழ்வு்களின ஒரு ேகுதியடா்கப் இந்தப் ேயனுள்ள அமரவு 
ந்ந்தது.

உலக்கஙகிலும் உள்ள தமிழ் கதடாழில் முவ்பைடாவர 
ஒருஙகிவணத்து, இரண்டாம் தவலமுவேயி்வர ஈரக்்கவும், 
ேஙப்கற்்க ஒரு ைடாய்ப்வேயும் மதிப்வேயும் ைழஙகுைபத 
இம்மடாநடாடடின முதனவம குறிக்ப்கடாளடா்க இருந்தது. பமலும், 
ைணி்கப் பேடாடடி்களிலும் கதடா்க்்க சைடால்்களிலும் ேஙப்கற்்க 
இரண்டாம் தவலமுவேயி்வர உற்சடா்கப்ேடுத்தியுள்ளது. 
ேஙப்கற்ேடாளர்களுக்கு அைர்களின ்கருத்துக்்களின தடாக்்கத்தின 
அடிப்ேவ்யில் விருது ைழங்கப்ேட்து. 1000-க்கும் பமற்ேட் 
ேஙப்கற்ேடாளர்கள், 25-க்கும் பமற்ேட் தவலப்பு்கள், 12-க்கும் 
பமற்ேட் அமரவு்கள் மற்றும் 60-க்கும் பமற்ேட் பேச்சடாளர்கள் 

Global Tamil Entrepreneurs Network (GTEN)
ேஙப்கற்ே்ர. உல்க அரசு அதி்கடாரி்கள் உடே் “உலக்கஙகிலும் 
உள்ள அவ்த்து ேதிைடாளர்களின” எனறிருப்ேவத “ேன்டாடடுப் 
ேதிைடாளர்களின” இதயங்கவளயும் இம்மடாநடாடு கைனறுள்ளது.

பு்கழ்கேற்ே பேரடாசிரியர ்டாக்்ர ேடாலடா வி.ேடாலசந்திரனின 
அற்புதமடா் சிேப்புவரயு்ன நி்கழ்வு கதடா்ஙகியது. முக்கிய 
உவரயின பின்ர நவ்கேற்ே முதல் குழு விைடாதத்தின பேடாது, 
்டாக்்ர ேடாலடா வி.ேடாலசந்திரன, ்டாக்்ர ஜி. விஸ்ைநடாதன மற்றும் 
்டாக்்ர ேடாலன ஆகிபயடார உல்களடாவிய ்கல்வி மற்றும் மனித 
மூலத் பமம்ேடாடு குறித்து விைடாதித்த்ர. அடுத்த அமரவு மி்கவும் 
எதிரேடாரக்்கப்ேட் க்ஸ்லடாவின (TESLA) முன்டாள் சி.ஐ.ஓ (CIO) 
திரு. கஜய் விஜயனு்ன ஒரு ஆபரடாக்கியமடா் ்கலந்துவரயடா்ல் 
ேடாரவையடாளர்களின ்கை்த்வத ஈரத்தது. நடுைரும், ேடாரவையடாளரும் 
ப்கட் ப்கள்வி்களடால் இந்த அமரவு சுவையடாரைமுள்ளதடா்க 
இருந்தது.

இரண்டாைது குழு விைடாதத்தில், தமிழ் ைணி்க முனப்டாடி்கள் 
திரு. ரடாம் துக்்கடாரடாம், திரு. ேடால் ேடாணடியன மற்றும் திரு. ேடால்கன 
ஆறுமு்கசடாமி ஆகிபயடார ைணி்கத்தில் மூலத் ைடாய்ப்பு குறித்த 
தங்கள் அனுேைங்கவளப் ேகிரந்து க்கடாண்்ர. மூனேடாைது குழு 
விைடாதத்தில் திருமதி.லதடா ேடாணடியரடாஜன, திருமதி.  
வீணடா குமடாரபைல், திருமதி. ்கடாஞச்டா ரடாமன மற்றும் கசல்வி.சுமி 

13. திருமூலர் திருக்�யிளலயில் வொழந்்த சிவ்யொகியொர். அவர் ்தமிழ�ததிறகு வந்்த ் நொக்�ம் யொது?
அ) திருத்தலங�ளைத ்தரிசிக்� ஆ) அ�ததியளை்ச ெந்திக்� இ) திருமந்திைம் இயறற ஈ) க்தயவ்ச ் ெக்கிழொளை்ச ெந்திக்�

உலகத் தமிழ் ததொழில் 
முனை்�ொர் மொநொடு (GTEN)
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ஷடான ஆகிபயடார ைணி்கத்தில் கேண்களின முக்கியத்துைத்வதப் 
ேகிரந்து க்கடாண்்ர.

திரு. ேத்மசிங ஐசக், திரு.மணி கிருஷணன, திரு.ரடாஜ்குமடார 
ரடாமசடாமி மற்றும் ்டாக்்ர சி ேழனிபைலு ஆகிபயடார எல்வல்கள் 
இல்லடாமல் எதிர்கடால ைரத்த்கம் குறித்த தங்கள் நுணணறிவு்கவளப் 
ேகிரந்து க்கடாண்்ர. குடிபயற்ேம் கதடா்ரேடா்க தீவிர ந்ைடிக்வ்க 
எடுக்்கப்ேடும் இந்த பநரத்தில், குடிைரவு ைக்கீல்்கள் திருமதி. ்கவிதடா 
ரடாமசடாமி, திருமதி சடாரதடா சங்கரரடாமன, திருமதி பமரி க்கன்டி 
மற்றும் திரு. சந்தீப் அதிேதி ஆகிபயடார அகமரிக்்கடாவின 
குடிபயற்ேத்தில் உள்ள க்கடாள்வ்க மடாற்ேங்கள் குறித்து தங்கள் 
்கருத்துக்்கவள முனவைத்த்ர. திரு பிபரம் அபூரைசடாமி, திரு 
சுப்ரமணியன முனிசடாமி மற்றும் ்டாக்்ர நசீரடா தடாவூத் ஆகிபயடார 
மத்திய, மடாநில மற்றும் உள்ளடாடசி அவமப்பு்களில் பைவலைடாய்ப்பு 
மற்றும் ைணி்க ைடாய்ப்பு்கவளச் சித்தரித்த்ர. ‘கிவள்கள் ஏற்று 
ந்த்தும் கதடாழில் (Franchise industry) முனவே வி் இனனும் 
ைலுைடா்கவும் பேடாடடித்தனவமயு்னும் உள்ளது. பநச்சுரல் 
சலூன(Natural saloon)  உரிவமயடாளர திரு. சி.ப்க.குமடாரபைல், 
கேஸ்ட பிவரயினஸ் பலரனிங (Best Brains Learning Centers) 
தவலவம நிரைடா்க அதி்கடாரி திரு.அஜய் சுங்கரடா மற்றும் ஆபரடாக்கிய 
சித்தடா சு்கடாதடார தயடாரிப்பு்களின நிறுை்ர ்டாக்்ர ஜி.சிைரடாமன 
ஆகிபயடார கூட்டாணவமக்்கடா் உத்தி்கவள ைழஙகி்ர.

 கதடாழில்நுடேமும் மனித ைடாழ்க்வ்கயும் பிரிக்்க முடியடாதவை, 
பமலும் சமூ்கம் கதடாழில்நுடேத்வத சடாரந்துள்ளது. திரு.ÿதர 
பதைசி்கடாமணி, திரு.ÿனிைடாசன சுந்தரம், திரு.பிரசடாந்த் 
ரடாமகிருஷணன மற்றும் ்டாக்்ர ரடாஜ் ேழனியப்ேன ஆகிபயடார 
சமூ்கத்தில் கதடாழில்நுடேத்தின பநரமவேயடா் தடாக்்கங்கள் குறித்து 
தங்கள் ்கருத்துக்்கவள கதரிவித்த்ர. திரு. ரடாஜ் கிருஷணன, 
திரு.சிைடா ந்ரடாஜடா, திரு.கரங்கசடாமி ்கடாசி்டாதன மற்றும் ்டாக்்ர 
ரடாஜ் ரபமஷ ஆகிபயடார கதடாழில்நுடேத்தில் கேரிய மடாற்ேம் (AI, 
Blockchain, IoT, ML) ேற்றி விைடாதித்த்ர. ேல்பைறு நடாடு்கவளச் 
பசரந்த தமிழ் ைரத்த்க சவே்களின பிரதிநிதி்களு்ன ஒனறிவணந்து 
்கலந்துவரயடா் ேடாரவையடாளர்களுக்கு ைடாய்ப்பு கிவ்த்தது.

  இந்த மடாநடாடடிலிருந்து சில குறிப்பி்த்தக்்க நி்கழ்வு்களடாை்: 
தமிழ்க அரசு மற்றும் தமிழ்க ்கலடாச்சடார அவமச்சர மடாணபுமிகு 
அவமச்சர திரு. ப்க. ேடாணடியரடாஜன, தமிழ்நடாடடில் ேல்பைறு 

முதலீடடு ைடாய்ப்பு்கவள ைழஙகி்டார. மதுவர எம்.பி. திரு. சு 
கைங்கப்சன, இந்த நி்கழ்வு மக்்கள் மீது ஏற்ேடுத்திய தடாக்்கத்தடால் 
மி்கவும் வியப்ேவ்ந்தடார, அைர மதுவரயில் ஒரு முதலீட்டாளர 
சந்திப்வே ஏற்ேடாடு கசய்து மக்்களிவ்பய உேவை ைலுப்ேடுத்த 
விரும்பி்டார. ்க்்டாவின குடிைரவு அதி்கடாரி்கள் நமது குழுவு்ன 
இவணந்து ்க்்டாவில் கதடாழில்நுடே திேவம்கவள ைளரக்்கவும், 
திேவமயடா் மக்்கவள ைரைவழப்ேதற்கும் தமது ஆரைத்வத 
்கடாடடி்ர. கமடாரீஷியஸ் நடாடடின ஜ்டாதிேதி மடாணபுமிகு திரு. 
ேரமசிைம் பிள்வள வையடாபுரி, அைரது இறுதிச் சிேப்பின பேடாது, 
அதி்க முதலீட்டாளர்கவள த்து நடாடடிற்கு க்கடாணடுைருைதில் 
மற்றும் இருதரப்பு உேவில் முக்கியத்துைத்வத எடுத்துவரத்தடார.
சுற்றுலடாத் துவேயில் முதலீடு கசய்ைதன முக்கியத்துைத்வதயும் 
அைர ைலியுறுத்தி்டார.

நீங்கள் சமூ்க மீடியடாவைப் ேயனேடுத்தவில்வல எனில், உல்க 
மக்்கள்கதடாவ்கயில் கிட்த்தட் ேடாதிவய அவ்ய விவரைடா், 
மலிைடா் மற்றும் ேயனுள்ள ைழிவய நீங்கள் இழக்கிறீர்கள். சமூ்க 
இவணய ஊ்்கங்கள் இல்லடாமல் ைணி்கங்கள் ஏன ைடாழ முடியடாது 
எனறு GTEN  இன ஊ்்க ேங்கடாளி்கள் திரு. ேடாரத்தசடாரதி சம்ேந்தம் 
(Valaitamil.com) மற்றும் திரு. மப்கஷ நடாட்டாவம (Tamarica TV) 
விளக்கி்ர.

 ஒடடுகமடாத்தமடா்க, உலக்கஙகிலும் உள்ள தமிழ் ைணி்க 
சமூ்கத்வத உல்கத் தமிழ் ச டாதவ்யடாளர்களு்னும் , 
பதரந்கதடுக்்கப்ேட் தவலைர்களு்னும் கநருக்்கமடா்க இவணப்ேதில் 
GTEN கைற்றி்கரமடா்க இந்த ேணிவய அவ்ய முடிந்தது. நடாள் 
முழுைதும் ந்ந்த அவ்த்து நி்கழ்வு்களின தன்டாரைத் 
கதடாண்ர்களும் அவமப்ேடாளர்களடால் ேடாரடாட்ப்ேட்்ர. 
கேற்பேடார்களும் இவளஞர்களும் ேல்பைறு பேடாடடி்களில் ஈடுேட்்ர 
மற்றும் பேச்சு்களடால் ஈரக்்கப்ேட்்ர. இது பேடானே எதிர்கடால 
நி ்க ழ் வு ்களுக்கு  அை ர ்கள்  ப ்க டா ரி க்வ்க  விடு த் த் ர . 
நனக்கடாவ்யடாளர்கள் ஆதரவு இல்லடாமல் எந்த நி்கழ்வும் இயங்க 
முடியடாது. நி்கழ்வு அவமப்ேடாளர்கள் நனக்கடாவ்யடாளர்கவள 
ம்தடார ேடாரடாடடி்ர

இந்த GTEN நி்கழ்வு நிச்சயமடா்க தமிழ் கதடாழில்முவ்பைடாரின 
ஈடுேடாடவ் அடுத்த ்கட்த்திற்கு க்கடாணடு கசல்ைதற்்கடா் ஒரு 
துைக்்கப் ேடாவதயடாகும்.

14. ஒரு மொததிளை என்பது எந்்த ் நை அைளவக் குறிக்கும்? 
அ) இயல்பொ�க் �ண இளமப்பது ஆ) ள� கநொடிப்பது இ) ஒரு நொழிள� ஈ) அ அல்லது ஆ 17
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பேரவை உறுப்பி்ரும், தடாளடாளருமடா் திரு 
ேடாலடா சுைடாமிநடாதனும் அைரின இவணயர திருமதி 
பிரேடா ேடாலடாவும் ஸ்ப்டானி புரூக் ேல்்கவலக் 
்கழ்கத்தில் தமிழ் இருக்வ்க அவமக்்க உள்ள்ர. 
திரு ேடாலடா அைர்கள் தமிழ் கமடாழி மீது க்கடாண் 
ஆழமடா் ேற்றின ்கடாரணமடா்க தடாயடார ஆ்ந்தைல்லி 
மற்றும் தந்வதயடார ் டாக்்ர. சுைடாமிநடாதன அைர்களின 
கேயரில் இந்த தமிழ் இருக்வ்கவய அவமக்கிேடார. 
இந்த முயற்சியிவ்ப் ேற்றி திரு ேடாலடா ேகிரந்துள்ள 
விைரங்கவள இந்த ஆைணத்தில் ்கடாணலடாம்:  

இந்த இருக்வ்க ேற்றிய விைரங்கவள ஸ்ப்டானி 
புரூக் ேல்்கவலக் ்கழ்கத்தின இவணயதளத்திலும் 
்கடாணலடாம்: https://news.stonybrook.edu/alumni/
new-professorship-to-study-one-of-the-worlds-
oldest-languages/ (official SBU) 

திரு. ேடாலடா குடும்ேத்தி்ரின இந்த ம்கத்தடா் 
தமிழ்ப்ேணிக்கு, பேரவை த்து ைடாழ்த்துக்்கவளத் 
கதரிவித்துக்க்கடாள்கிேது.

நியூ யொர்க் 
ஸ்டொனி 
புரூக்

பல்கனலக் கழகத்தில் 
தமிழ் இருக்னக

15.  அமொவொளெ அன்று வொனததில் முழு நிலவு வை்வணடி அபிைொமி அந்்தொதிளய அபிைொமபட்டர் பொடியது எந்்த மன்னனுக்�ொ�?
அ) இைொ்ெந்திை ் ெொழன் ஆ) இைணடொம் ெொளுக்கியன் இ) இைணடொம் ெை்பொசி ஈ) ் ெைன் கெஙகுட்டுவன்

ை்ட அதமரிக்்கத் 
ெமிழ்ச்சங்கப் வபைவையும் 
அட்லாண்டா மாந்கை 
ெமிழ்ச்சங்கமும் 

இவைந்து ந்டத்ெவிருக்கும்

Federation of Tamil Sangams of North America 
and

Greater Atlanta Tamil Sangam
Jointly Hosting

வபைவையின் 33-ைது ெமிழவிழா 2020
33rd FeTNA TAMIL CONVENTION 2020

Date & Place: 

During the First Week of July 2020 
at Atlanta, GA

(Exact dates and venue will be 
announced soon)

அலைவரும் வருக! ஆ்தரவு ்தருக!

www.fetna.org  
  https://gatamilsangam.org

Sundar Kuppuswamy
President, FeTNA

Greater Atlanta 
Tamil Sangam

https://docs.google.com document/d/1FCeLyR 
DaKQtTZVxDsbGc4Aeuw9N6coGqzXSVuax8Y4/
edit?usp=sharing
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பேரவைப் பேரடாளர்களுக்கும், க்கடாவ்யடாளர்களுக்கும் மற்றும் முப்கேரும் விழடா 
தன்டாரைத் கதடாண்ர்களுக்கும் ைணக்்கம்.

உங்கவள அருவியின ப்கடாவ் இதழ் ைடாயிலடா்கச் சந்திப்ேதில் மகிழ்ச்சியவ்கிபேன. 
சி்கடாப்கடாவில் பேரவையின 32 ஆம் ஆணடு தமிழ் விழடாவும், ேத்தடாைது உல்கத் 
தமிழ் ஆரடாய்ச்சி மடாநடாடும், சி்கடாப்கடா தமிழ்ச்சங்கத்தின கேடானவிழடாவும், உங்கள் 
ஒத்துவழப்பு்ன சிேப்ேடா்க ந்ந்து முடிந்த். 5,500-க்கும் பமலடா் தமிழ் மக்்கள் 
முப்கேரும் விழடாவில் ்கலந்து க்கடாண்டார்கள் எனேது சிேப்பு. உல்கத் தமிழ் ஆரடாய்ச்சி 
மடாநடாடடில் தமிழ்க அரசின சடாரேடா்க, தமிழ் ஆடசி கமடாழி மற்றும் தமிழ்ப் ேணேடாடடுத்துவே 
அவமச்சர திரு. மடாஃேடா. ப்க. ேடாணடியரடாஜன அைர்கள் ஒரு குழுவு்ன மடாநடாடடுக்கு 
ைந்து சிேப்பித்தடார.  கமடாரிசீயஸ் நடாடடின அதிேர மடாணபுமிகு ேரமசிைம் வையடாபுரி, மற்றும் 
ஐக்கியநடாடு்கள் சவேயின மனித உரிவம ஆவணயத்தின முன்டாள் ஆவணயர முவ்ைர 
நைநீதம் பிள்வள அைர்களும் மடாநடாடு கதடா்க்்க விழடா நி்கழ்ச்சியில் ்கலந்து சிேப்பித்தடார்கள்.

உல்கத் தமிழடாரடாய்ச்சி மடாநடாடவ் ைடாழ்த்தி இந்தியத் தவலவம அவமச்சர மடாணபுமிகு நபரந்திர பமடாதி அைர்கள், 
“இந்தியடா ேல்பைறு கமடாழி்கவளத் தன்்கத்பத க்கடாண் சிேப்புக்குரியது. ஒவகைடாரு கமடாழியும் தனித்துைமும் கேருவமயும் 
ைடாய்ந்தது. ேல்பைறு சமூ்கத்வதச் பசரந்த மக்்கவள ஒனறிவணக்கும் விவசயடா்க இம்கமடாழி்கபள தி்கழ்கினே்…. இந்த 
உல்கத் தமிழ் மடாநடாடு கேருகைற்றி கேேடடும்! தமிழ்கமடாழி புதிய உச்சங்கவளத் கதடா் அது உதைடடும்!” எனறு ைடாழ்த்துவர 
அனுப்பியது நமக்குப் கேருவம. மடாணபுமிகு தமிழ்க முதல்ைர திரு.எ்ப்ேடாடி ப்க. ேழனிசடாமி அைர்களும் ைடாழ்த்துச் கசய்தி 
அனுப்பித் தந்தது மகிழ்ச்சி. பதரந்கதடுக்்கப்ேட் எழுேத்து மூனறு ஆரடாய்ச்சிக் ்கடடுவர்கள், உல்கத் தமிழ் ஆரடாய்ச்சி 
மடாநடாடடில் தமிழ் அறிஞர்களின முனனிவலயில் ைடாசிக்்கப்ேட்்.

2020 பேரவைத் தமிழ்விழடாவை அடலடாண்டா மடாந்கரத் தமிழ்ச்சங்கம் எடுத்து ந்த்த இவசந்துள்ளது. புரிந்துணரவு 
ஒப்ேந்தம் (Memorandum of Understanding) வ்ககயழுத்தடா்வு்ன, முவேயடா்க 2020 பேரவைத் தமிழ்விழடா குறித்து 
அறிவிப்பு கைளியி்ப்ேடும். பேரவை உறுப்பி்ர சங்கங்களின எணணிக்வ்க ஐம்ேத்து ஐந்வத தடாணடியுள்ளது எனேவத 
மகிழ்ச்சியு்ன கதரித்துக் க்கடாள்கிபேன.

2020 பேரவைத் தமிழ்விழடாவில், நீங்கள் உங்கள் குடும்ேம் மற்றும் நணேர்களு்ன ைந்து ்கலந்து சிேப்பிக்்க பைணடுகிபேன.. 
பேரவை ைளரச்சிக்்கடா் உங்கள் திட்ங்கவளயும், ்கருத்து்கவளயும் எங்களு்ன ேகிரந்து க்கடாள்ள பைணடுகிபேடாம். 2019 
முப்கேரும் விழடா கைற்றியவ்ய கேரும் கேடாறுப்பேற்று ந்த்திக் க்கடாடுத்த விழடா ஒருஙகிவணப்ேடாளர திரு. வீரடா பைணுப்கடாேடால் 
அைர்களுக்கும், இரடாப்ே்கலடா்க உவழத்த தன்டாரைத் கதடாண்ர்களுக்கும் நனறி்கள் ேல உரித்தடாகு்க.

அனபு்ன

சுந்தர் குப்புசாமி, ்தலைவர்
ை் அகமரிக்்கத் தமிழ்ச்சங்கப் பேரவை

பேரலவத் ்தலைவரிடமிருநது...
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அண்ாமலை முத்துக்கருப்ேன், 
கவி்தா அண்ாமலை

முலைவர். ்தணி குமார் பசரன் 
குடும்ேத்திைர்

டாக்டர். ப்ஷாோ

ைணி்கப் தபருஙத்காவ்ட ைள்்ளல் 

தபருஙத்காவ்டைள்்ளல்ைள்்ளல்

விவ்ட்கள் 1 - இ;    2 - அ;   3 - இ;    4 - ஈ;    5 - ஆ;   6 - இ;   7 - இ;   
8 -  இ;   9 - இ;  10 -  அ;  11 - அ;  12 - ஆ;  13 - ஆ;  14 - ஈ

2019 ் பரன� விழொ மலரில் விடுபடட 
விளேமபரஙகள மற்றும தகொனடயொளேர் வி�ரம
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F¼õœÀõ˜ Ý‡´ 2050 / புரட்டாசி / SEP - 2019

க�ோடைமலர்

உங்களுக்குத் தெரியுமா? வினாக்்கள்...

31 ெமிழ்ச்சங்கங்களின் 
சுவையான த்சய்திக் ்கட்டுவை்கள்

உல்கத் ெமிழ தொழில்முவனவைார் 
கூட்்டவமப்பு விழா - 2019

நியூ யார்க் ஸவ்டானி புரூக்
பல்்கவலக் ்கழ்கத்தில் ெமிழ இருக்வ்க

Best Compliments  to 2nd International Conference
on Humanism and Self-Respect from Balagan Arumugaswamy CPA., LLM

Balagan Business & Tax Service
Welcome to

Please visit our website for more information: www.balaganfinancials.com

Balagan Business & 
aTax Service

We want you to get the best financial and tax help possible. If you 
have a question which is not addressed here, please contact us via 

e-mail: questions@balaganfinancials.com
or by phone:

(301) 931-1040/ (703) 723-9471

Balagan Business & Tax Services can provide 
you with assistance in all your tax, financial, and 

business affairs - assistance that will improve 
your total financial well-being.

Sundar Kuppuswamy
President
Federation of Tamil Sangams of North America
3825 Grey Rock Drive
Ellicott City, MD 21042


