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உங்களுக்குத் தெரியுமா? வினாக்்கள்...

ெமிழ்ச்சங்கங்களின் 
சுவையான 
த்சய்திக் ்கட்டுவை்கள்38



அன்புள்ள பேரவை உறுப்பினர தமிழ்ச்சங்கத் தவைைர்கள, ச்சயற்குழு 
உறுப்பினர்கள, பேரவைப் பேரா்ளர்கள, ைாழ்ாள உறுப்பினர்கள, 
ச்காவையா்ளர்கள, ஆரைைர்கள  அவனைருக்கும் சோங்கல், புத்தாண்டு 
ைாழத்து்கள உரித்தாகு்க. இவையுதிர ்காை அருவி இதழ ைழியா்க 
உங்கவ்ள்ச ்சந்திப்ேதில் பேருைவ்க அவைகிபேன்.

உங்கள தமிழ்ச்சங்கப் சோங்கல் விழா நி்கழ்சசி்களில் தமிழ மரபு 
்சாரந்த ்கவை நி்கழ்சசி்கவ்ள இந்தத் தவைமுவே்ச  சிோர்கள எண்்ணங்களில் 
ேதியுமாறு எடுத்து ்ைத்த  பைண்டுகிபேன். பேரவையின் 33 ஆைது தமிழ 
விழா அடைாண்ைா மா்்கரில் ைரும் ஜூவை 3, 4, 5 பததி்களில் ் ைக்்கவுள்ளவத 
நீங்கள அறிந்திருப்பீர்கள. 2020 தமிழ விழாவை அடைாண்ைா மா்்கரத் தமிழ்ச்சங்கம் 
எடுத்து ்ைத்துகிேது; விழா ஏற்ோடு்கள பை்கம் எடுத்துள்ளன. விழா ஒருஙகிவ்ணப்ோ்ளர திரு. எழிைன் 
இராமராசுவும், இவ்ண ஒருஙகிவ்ணப்ோ்ளர திரு. ்சாமி்ாதன் அண்்ணாமவையும், விழாக் குழுக்்களும்  
சிேப்ோ்கப் ேணி்கவ்ள முன்சனடுத்து ைருகிோர்கள. பேரவைத் தமிழவிழாவில் தன்னாரைத் சதாண்ைர்க்ளா்க 
ேணியாற்ே ஆரைமுள்ளைர்கள பேரவை்ச ச்சயைா்ளவர (secretary@fetna.org) மின்னஞ்சலில் சதாைரப்பு 
ச்காள்ள பைண்டுகிபேன்.

பேரவையின் ஏழாம் ஆண்டு தமிழிவ்ச நி்கழ்சசி ச்சன்வனயில் ்கைந்த டி்சம்ேர மாதம் சீரும் சிேப்புமா்க, 
திருமதி     அனுராதா கிருஷ்ணமூரத்தி அைர்களின் இவ்ச நி்கழ்சசியுைன் ் வைசேற்ேது. பமலும் மதுவரயில் 
்ைந்த உை்கத் தமிழிவ்ச மா்ாடடிலும், ்கானாடு ்காத்தானில் ் வைசேற்ே முவனைர அழ்கப்ோ இராம்பமா்கனின் 
‘ைளளுைர அறிை்கம்’ அடிக்்கல் ்ாடடு விழாவிலும் பேரவையின் ்சாரபில் ்கைந்து ச்காண்ைது சிேப்ோ்க 
அவமந்தது.

சதாைரந்து தமிழப்ேணி ஆற்றுபைாம்.
தமிழன்புைன்,

உங்கள தவைவமப் ேணியா்ளன்

சுந்தர் குப்புசாமி
ைை அசமரிக்்கத் தமிழ்ச்சங்கப் பேரவை

பேரவைத் ்தவைைரிடமிருநது...
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ஆண்டு 2020 பிேந்து, தமிழர திரு்ாவ்ள 
ப்ாக்கித் தைழந்து ச்காண்டிருக்கிேது. 
‘ஆண்சைான்று போனால்  ையசதான்று 
போகும், அதற்கு முன்னாபை....’ எனும் 
்க ண் ்ண த ா ்ச ன்  ை ரி ்க ளு க் கு 
சமருப்கற்றும் ைவ்கயில்,  ்மது 
தமிழ்ச்சங்கங்கள 2019 ஆம் ஆண்டின் 
இறுதிப் ேருைமான இவையுதிர 
்காைத்தில், சிேப்ோன ேை மரபு மற்றும் 
புதுவம நி்கழவு்கவ்ள ் ைத்தியுள்ளன என்ேது 
இந்த இதழுக்கு ைந்துள்ள ்கடடுவர்களிலிருந்து 
அறிய முடிகிேது. ்மது அருவியும் புது முயற்சி்கள 
பமற்ச்காளைதில் ்சங்கங்களுக்கு்ச ்சவ்ளத்ததல்ை எனக் 
்காடடிை, ப்சாதவன முவேயில், அடுத்த சிை இதழ்கவ்ள 
மின் ைடிவில் மைர்ச ச்சயயவிருக்கிேது. இது ்மது 
்சங்கங்களின் நி்கழவு்கவ்ளயும், ்சாதவன்கவ்ளயும் 
மின்னூை்கங்கள ைாயிைா்க பமலும் ேைவர அவைய்ச 
ச்சயய ஏதுைா்க இருக்கும் என்ேது திண்்ணம்.

முத்தமிழ விழா, தீோைளி விழா, இவ்ச நி்கழ்சசி்கள, 
விவ்ளயாடடு போடடி்கள, மரபு இவ்ச என ைழவமயான 
ச்காண்ைாடைங்கள மடடுமின்றி, சைவபைறு ேல்்கவைக் 
்கழ்கங்களில் தமிழிருக்வ்கக்கு நிதி திரடைல், ஒரு 
நிமிைத்தில் ஓர தவைப்பு, 10 ஆம் ஆண்டு தமிழிவ்ச 

உள்ளே...

ஆசிரியர் கடி்தம்

விழா, ்சங்கங்களுக்கு என்றும் துவ்ணயாயிருக்கும் 
மூத்த தவைமுவேயினவரப் ோராடடி 
மரியாவத ச்சயதல், நூல் சைளியீடு, தமிழ 
ேடிக்கும் மற்றும் இருசமாழி ்சான்றிதழ 
சேறும் குழந்வத்களுக்குப் ோராடடு மற்றும் 
ஊக்்க உதவி ைழஙகும் நி்கழ்சசி்கள, 
குழந்வத்களின் தமிழ பேசும் திேன் 
ை்ளரக்கும் ைவ்கயிைான நீயா ்ானா 

நி்கழ்சசி்கள,  தமிழ்க அவம்ச்சர்கள ேஙப்கற்ே 
நி்கழவு்கள, ேல்பைறு ்சமூ்க உதவி நி்கழ்சசி்கள 

என வியக்கும் ேை ச்சயதி்கவ்ள இந்த அருவி தாஙகி 
ைருைது மகிழ்சசியான ஒன்று. 2020 பேரவைத் தமிழ 
விழாவிவன உங்கள அவனைரின் பேராதரவுைன் சிேப்புே 
்ைத்திை ஏற்ோடு்கள ச்சயது ைரும் அடைாண்ைா 
தமிழ்ச்சங்கத்திற்கு ைாழத்துக்்கள. 

இந்த இவையுதிர மைருக்குக் ்கடடுவர்கள ைழஙகிய 
தமிழ்ச்சங்க்ச ச்சயற்குழுக்்களுக்கும், ைழவமபோல் 
அயராது உவழத்துத் சதாகுத்த அருவி ஆசிரியர 
குழுவிற்கும் ் ன்றி்கள ேை. அடுத்து ைரவிருக்கும் மைரில் 
மீண்டும் ்சந்திப்போம்.

அன்புைன் 
இளஙபகாைன் ்தஙகபைலு

நியூ யாரக் தமிழ்ச்சங்கத்தில் தீோைளிக் ச்காண்ைாடைம் - 04

உைவ்க சோஙகும் தமிழர திரு்ாள!  -05

தமிழ்ச ்சங்க்ச ச்சயதி்கள  -06

‘திருக்குேள அறிை்கம்’ விழா ்காடசி்கள  -9

தமிழ்ச்சங்கப் பேரவையின் தமிழிவ்ச விழா ்காடசி்கள -23
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1. ப�ோகி விழோ என�து கீழ்க்கண்ட எதனு்டன ததோ்டர்புட்டயதோ்க்க ்கருதப�டுகிறது?

  அ) அன்ன்கத்கோடி விழோ  ஆ) இந்திர விழோ.  இ) சித்திடரத் திருவிழோ ஈ) பேனில் விழோ

நியூ யார்க் ்தமிழ்சசஙகத்தில் தீோைளிக் ககாணடாடடம்
50 ஆம் ஆணடில் அடிதயடுத்து டே்ககும் 

நியூ யோர்்க தமிழ்ச்சங்கத்தின தீ�ோேளி்க 
த்கோண்டோட்டம், ்க்டந்த நேம்�ர் 9 ஆம் 
நோளனறு, திருமதி உடமயோள் முத்து 
அேர்்களின ்கவியர்சர் ்கண்ணதோ்சன குறித்த 
சிறபபுடரயு்டன ததோ்டஙகியது. திரு B H 
அபதுல் ஹமீது அேர்்கள் ததோகுத்து ேழஙகிய 
இட்ச நி்கழவில், ஹரீஷ் ரோ்கபேந்திரோ, சூப�ர் 
சிங்கர் கிருஷ்்ணோ, அர்்ஜுன அ்டப�ள்ளி, 
ஷ்ரத்தோ ்கப்ணஷ், மற்றும் ்க்ன்டோவின சூப�ர் 
்சனஸ் இட்ச்க குழுவி்னர் �ல அருடமயோ்ன 
திடரப �ோ்டல்்கடள ேழஙகியது ம்க்கள் ம்னம் 
்கேர்ந்த நி்கழேோ்க அடமந்தது. உ்ணவு 
இட்டபேடள்ககுப பின்னர், திரு B H அபதுல் 
ஹமீது அேர்்கள், நியூ யோர்கின உள்ளூர்ப  
� ோ ்ட ்க ர் ்க ளி ன  தி ற ட ம ்க கு ம் , 
நிட்னேோற்றலு்ககும் ்சேோல் விடும் ேண்ணம், 
பநர்த்தியு்டனும் நட்க்சசுடேயு்டனும் ந்டத்திய 
‘�ோடடு்ககுப �ோடடு’ நி்கழ்சசி ஒரு ேரலோற்று நி்கழவு. இட்சயில் மூழ்க ேந்த 400-்ககும் பமற்�ட்ட ரசி்கர்்கள் அட்னேரும் நி்கழ்சசியின 
நிடறவு ேடர ்கோத்திருந்து ரசித்தது இனனுதமோரு சிறபபு.

நியூ கெர்சி ்தமிழ்சசஙகத்தின் 30 ஆம் ஆணடு விழா 
      நியூ த்ர்சி தமிழ்ச்சங்கம் ததோ்டங்கப�டடு 30 ஆணடு்கள் ஆகிவிட்ட்ன. இயல், இட்ச, நோ்ட்கம், த�ோழுதுப�ோ்ககு எனறு 

்கடல விருந்து்கள் �ட்டப�பதோடு மடடுமினறி நியுத்ர்சி தமிழ்ச்சங்கம் ்க்டந்த 30 ேரு்டங்களில் தமிழ்கத்திலும் மற்றும் அதமரி்க்கோவிலும் 
�ல ்சமூ்க நல �ணி்களு்க்கோ்க நிதியுதவி்கள் த்சய்து ேருகினறது. �ல விழிபபு்ணர்வு்க கூட்டங்கள், இல்ககிய்க கூட்டங்கள், ததோழில் 
முட்னபேோர் கூட்டங்கள், தமிழ நோடடில் இரு்ககும் தோய்த் தமிழப �ள்ளி்களு்ககு உதவி, ஆதரேற்பறோர் இல்லம், ஏடழ மோ்ணவியரு்ககு 
ம்களிர் விடுதி மற்றும் சு்னோமி, ்சோணடி புயல், ஹோர்வி புயல், த்சனட்ன தேள்ளம், ஹூஸ்்டன தேள்ளம், ்க்ோ புயல் ப�ோனற  
இயற்ட்க இ்டர்�ோடு்களு்ககு நிதி திரட்டல் ப�ோனற �ல ம்க்கள் நலப �ணி்கடள்ச த்சய்து ேருகினறது.

நியூ த்ர்சி தமிழ்ச்சங்கம் அ்கப்டோ�ர் 19, 2019 ்சனி்ககிழடம 30 ஆம் ஆணடு விழோடே்ச  சிறப�ோ்க்க த்கோண்டோடியது. ஓய்வுப 
த�ற்ற ்கோேல்துடற ்கண்கோணிப�ோளரும் ப�்ச்சோளருமோ்ன திரு.்கலியமூர்த்தி அேர்்களின சிறபபுப ப�்சசு, திடரப�்டப�ோ்டகி சினமயி 
அேர்்களின மோத�ரும் இனனிட்ச நி்கழ்சசி, நியூ த்ர்சி ம்க்களின ்கடல நி்கழ்சசி்கள், குழந்டத்களு்க்கோ்ன ்கணிணிப �யிற்சி மற்றும் 
்கல்லூரியில் ப்சர்ேதற்்கோ்ன த்சயல்முடற்கள் �ற்றிய உடரயோ்டல் எ்ன விழோ சிறப�ோ்க நட்டத�ற்றது.
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விண்ணில் விரிந்த ்கதிராபை  
வையம் ஒளிவயக் ்கண்ைதுபை! 
மண்ணில் விவ்ளந்த ்கதிராபை 
மாந்தர மகிழ்சசி ச்காண்ைனபர! 
 
புத்தம் புதிய அரிசியிபை 
சோங்கல் சோஙகிப் பூரிப்ோயத் 
தித்திப் ோன ்கரும்புைபன 
ேவைய லிடடு மகிழகின்ோர! 
 
நித்தம் உவழப்வேத் தான்்ல்கி 
நிைத்வத உழுத ்காவ்ள்கடகும் 
சித்தம் மகிழும் ைண்்ணத்தில் 
சிேப்பு்ச ச்சயது ்களிக்கின்ோர! 
 
்கத்தும் ்கைலின் அழகிவனபய 
சுற்ேத் தாருைன் ்கண்டிைபை 

உவகை ப�ொங்கும் 
தமிழர் திருநொள!  

முத்தாய ஒரு்ாள சதரிவுச்சயது 
’்காணும் சோங்கல்’ ்காண்கின்ோர! 
 
ப்சற்றில் உழைர ் ாற்று்டடு 
ச்ல்வை விவ்ளத்துத் தந்தால்தான் 
ப்சாற்வே ் ாமும் உண்டிைைாம்! 
சு்கமாய ் ாளும் ைாழந்திைைாம்! 
 
உழுைார உைகிற் ்காணிசயன்பே 
உரக்்க்ச ச்சான்னார ைளளுைனார – ஆதலின் 
உழவுத் சதாழிவைப் புரிகின்ே 
உத்தமர தவமபய போற்றிடுபைாம்! 
 
அவனைரக்கும் இனிய தமிழர திரு்ாள ைாழத்து! 

்ன்றி: திருமதி. பம்கைா இராமமூரத்தி
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சான் ஆணபடானிபயா ்தமிழ்சசஙகம்
்சோன ஆணப்டோனிபயோ தமிழ்ச்சங்கம் அ்கப்டோ�ர் 19 ஆம் பததி, ‘அேர் பலடி ஆஃப தி பல்க’ �ல்்கடல்க்கழ்கத்தில் உள்ள 

அரங்கத்தில் மி்க நவீ்னமோ்ன முடறயில், ப்கோலோ்கலமோ்கத் தீ�ோேளி சிறபபு நி்கழ்சசி்கடள ந்டத்தியது. அடதத் ததோ்டர்ந்து நேம்�ர் 
2 ஆம் பததி, தீ�ோேளி SA எனும் 40,000 ம்க்கள் ்கலந்து த்கோண்ட மோத�ரும் விழோவில் ்சோன ஆணப்டோனிபயோ தமிழ்ச்சங்கம் ்சோர்பில் 
�ல நி்கழ்சசி்கள் ததோகுத்து ேழங்கப�ட்ட்ன.

மத்திய இல்லினாய் 
்தமிழ்சசஙகம்

மத்திய இல்லி்னோய் தமிழ்ச்சங்கத்தின தீ�ோேளித் 
திருநோள், ்க்டந்த நேம்�ர் இரண்டோம் தி்கதி ்சனி்ககிழடமயனறு 
ஆர்ஸ்்சர்ட த்டௌன ்சமூ்க்க கூ்டத்தில் சிறப�ோ்க்க 
த்கோண்டோ்டப�ட்டது. ்சங்க அன�ர்்களோல் விரும்பித் 
தயோரி்க்கப�ட்ட அறுசுடே உ்ணவு �ரிமோறப�ட்டது. 'ஒரு 
நிமி்டத்தில் ஓர் தடலபபு' எனற உடரயோ்டல் நி்கழ்சசி 
அட்னேடரயும் ்கேர்ந்தது. குடும்�த்பதோடு கூடிய '்கம்பி 
மத்தோபபு தீ�ோேளி்க த்கோண்டோட்டத்து்டன' விழோ இனிபத 
நிடறவுற்றது.

க்தன் கெர்சி ்தமிழ்சசஙகம் -  
தீோைளிக் ககாணடாடடம் 2019

ததன த்ர்சி தமிழ்ச்சங்கம், 2019 தீ�ோேளி விழோடே நேம்�ர் மோதம் 2 
ஆம் நோள் 3 மணி அளவில் ததோ்டஙகியது. விழோவில் குழந்டத்கள் நம் 
விே்சோயி்கடளப �ற்றிய நி்கழ்சசியிட்ன அருடமயோ்க நி்கழத்தி்னர். அடத 
ததோ்டர்ந்து ஒரு குழு ந்ட்னம் இருந்தது. திரு.B.H அபதுல் ஹமீது அேர்்களின 
�ோடடு்ககு �ோடடு நி்கழ்சசி மி்கவும் சுடேயோர்ேமுள்ள ேட்கயில் அடமந்தது. 
�ல உள்ளூர் �ோ்ட்கர்்கள் நி்கழ்சசியில் �ஙப்கற்று நி்கழ்சசிடய ்கல்கலப�ோ்ககி்னர். 
பின்னர், ‘த்சனட்ன தமபலோடிஸ்’ குழுவி்னர் நி்கழத்திய �ோடடு்க ்க்சப்சரியும் 
ரசி்ககும்�டியோ்க இருந்தது. ்கண்களு்ககும், த்சவி்களு்ககும்  மடடுமினறி, 
‘பதோட்ச கிரில்’ ததன இந்திய உ்ணே்கம் எங்கள் நோவிற்கும் ருசியோ்ன 
உ்ணவிட்ன அளித்தது. அத்து்டன, எங்கள் தீ�ோேளி விழோ நி்கழ்சசி்கள் 10;30 
மணி அளவில் இனிதோ்க நிடறேட்டந்த்ன.. 

2.  ‘திங்களிது டதயடிபய த்சந்தமிழ ரினதிருநோள்; இஙகிது ப�ோல் எனடற்ககுபம என்னருந் பதோழி

இன�ம் நிடலத்கோள்ள பேணடும்’ - இந்த ேரி்களு்ககு்ச த்சோந்த்க்கோரர்..

 அ) �ோரதியோர்  ஆ) புதுடமப பித்தன  இ) �ோரதிதோ்சன. ஈ) சுரதோ
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கனடியத் ்தமிழர் பேரவை - கராறன்பரா  
த்சப்டம்�ர் 8, 2019 நோளனறு, ்க்னடியத் தமிழர் ப�ரடேயோல் ஸ்்கோ�பரோ ததோம்்சன நிட்னவுப பூங்கோவில் நட்டத�ற்ற �திப்னோரோேது 

ஆணடு, ்க்னடியத் தமிழர் நீள்நட்ட மூலம்  த்டோரோணப்டோ ஸ்்கோர்�ோபரோ �ல்்கடல்க்கழ்கத்தில் தமிழ இரு்கட்க்ககு, 79,000 ்டோலர்்கள் 
திரட்டப�ட்ட்ன. நூற்று்க்க்ண்க்கோ்ன ்க்னடியர்்கள் இந்த நி்கழவில் �ஙப்கற்ற்னர். அபிபே்கோ தலோயிட்சன இந்நி்கழ்சசிடயத் 
ததோகுத்தளித்தோர். ்கப்னடிய தமிழ ்கோஙகிரசின தடலேர் சிேன இளஙப்கோ, தரோதறோணப்டோ �ல்்கடல்க்கழ்க அதி�ர் விஸ்்டம் த்டடடி, 
நிர்ேோ்க இய்ககுநர் லி்சோ தலமன, நோ்டோளுமனற உறுபபி்னர் ்சல்மோ ேோஹிட மற்றும் தரோதறோணப்டோ ந்கர ்கவுனசிலர் த்னி�ர் 
ம்க்கல்வி, ப்டோ்னோரஸ் ப்டோஸ்-்க்னடிய உயர் ்கல்வி்க்கோ்ன ்கல்லூரி, த�ோனனியோ விபே்கோ்னந்தன-தரோதறோணப்டோ �ல்்கடல்க்கழ்கத்தின 
தமிழ தமோழி விரிவுடரயோளர் ஆகிபயோர் சிற்றுடர்கடள ேழஙகி்னர். ்க்னடியத் தமிழர் நீள்நட்ட 2019-இன தடலேரோ்ன ஜீவிதோ 
புவிரோ்சிங்கம் நனறியுடர ஆற்றி்னோர். கூடுதல் வி�ரங்களு்ககு (www.tamilcanadianwalk.ca) எனற இட்ணயத்தளத்டத நோ்டவும். 

ககன்டக்கித் ்தமிழ்சசஙகம்
த்கன்ட்ககி தமிழ்ச்சங்கத்தில், 2019-ன 4 ஆம் ்கோலோணடு நி்கழேோ்க, ‘தீ�ோேளி 

இட்ச்க த்கோண்டோட்டம் மற்றும் ேோடழ இடல விருந்து’, தீ�ோேளி்ச சிறபபு 
நி்கழ்சசியோ்க்க த்கோண்டோ்டப�ட்ட்ன. இதில்.த்கன்ட்ககித் தமிழ்ச்சங்கத்தில் முதல் 
முடறயோ்க  ேோடழ இடல விருந்து மதிய உ்ணேோ்க ேழங்கப�ட்டது. விருந்டதத் 
ததோ்டர்ந்து 3:30 மணி்ககு, தீ�ோேளி இட்ச்க த்கோண்டோட்டம் எனனும் தமல்லிட்ச 
நி்கழ்சசி நட்டத�ற்றது. ்சங்க்ச த்சயற்குழு மற்றும் தன்னோர்ேலர்்களின அளப�ரிய 
உடழபபின �ய்னோ்கவும், உள்ளூர் த்கோட்டயோளர்்களின �ங்களிப�ோலும் மி்க்ச 
சிறப�ோ்ன முடறயில் ஒருஙகிட்ண்க்கப�ட்ட இந்த இட்ச நி்கழ்சசி அட்னேரது 
�ோரோடடு்க்கடளயும் த�ற்றது. குழந்டத்கள் முதல் த�ரியேர்்கள் ேடர அட்னேரும் 
்கணடும், ப்கடடும், ்கரதேோலி எழுபபியும் ்களித்து மகிழந்த்னர். விருந்து்ககு 
ேந்திருந்த 300-்ககும் பமலோ்ன ம்க்கள் தங்களுட்டய வீடடு நி்கழ்சசியில் ்கலந்து 
த்கோண்டடதபப�ோல் ேயிறும், உள்ளமும் நிடறந்து, உ்ணவின சுடேடயயும், 
விருந்பதோம்�டலயும் மி்கவும் �ோரோடடி்ச த்சனற்னர்.   

மிகசௌரி ்தமிழ்சசஙகம் - முத்்தமிழ விழா
மித்சௌரி தமிழ்ச்சங்கத்தின முத்தமிழ விழோ அ்கப்டோ�ர் மோதம் 27 ஆம் நோளில் சிறப�ோ்க ந்டந்பதறியது. குழந்டத்கள் ந்ட்னம், 

ேோத்திய இட்ச, த�ரியேர்்களின ப்ோடி ந்ட்னம் மற்றும் ப்கோல்்டன ரிதம்ஸ் குழுவி்னரு்டன சூப�ர் சிங்கர் பு்கழ பிர்கதி மற்றும் அர்்ஜுன 
�ஙப்கற்ற தமல்லிட்ச நி்கழ்சசி எ்னப �ல்பேறு ேட்கயிலோ்ன த்கோண்டோட்டங்கள் உறுபபி்னர்்கடள உற்்சோ்க தேள்ளத்தில் ஆழத்தி்ன. 
தமிழ்ச்சங்கத்தின ஒவதேோரு நிர்ேோ்க்க குழுவும், அதன நிர்ேோ்க்க ்கோலத்தில், தமிழ்ச ்சமூ்கத்திற்குப �ல்லோணடு ்கோலமோ்கத் 
தன்னலமற்ற ப்சடே புரிந்து ேரும் மூத்த உறுபபி்னர்்கடளத் பதர்ந்ததடுத்து, நனறி �ோரோடடி த்கௌரவிப�து ேழ்க்கம். அதன�டி இந்த 
நிர்ேோ்க்க குழுவி்னர், திரு.ப்கோவிந்தரோ்ன மற்றும் திருமதி.த்யோ ப்கோவிந்தரோ்ன ஆகிய இருேரின ப்சடேடயப �ோரோடடி, ேோழநோள் 
்சோதட்னயோளர் விருதிட்ன அட்னேரின ்கரப்கோேத்து்டன ேழஙகி சிறபபு்ச த்சய்து மகிழந்தது.
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நியூ யார்க் ஆல்கேநீ 
்தமிழ்சசஙகம் - இவச மாவை
நியூ யோர்்க ஆல்த�நீ தமிழ்ச்சங்கத்தில், நேம்�ர் மோதம் 

15 நோளனறு, லி்சோ கில் இட்டநிடலப �ள்ளியில் ‘்கல்யோண’ஸ் 
ப்கோல்்டன ரிதம்ஸ்’ இனனிட்ச நி்கழ்சசி ந்டந்தது. மோடல 6  
மணி அளவில் அறுசுடே  விருந்து ேழங்கப�ட்டடதத் 
ததோ்டர்ந்து, த்சவி்களு்ககு விருந்தோ்ன இட்ச நி்கழ்சசி 
ததோ்டஙகியது. திடரப�்டப  பின்னணிப �ோ்ட்கர்்கள் ஹரிஷ் 
ரோ்கபேந்திரன, ்சோம் கீர்த்த்னோ, �வித்ரோ, ரோ்பேலு மற்றும் 
பிர்கதி ஆகிபயோர் �ோடி்னர். இந்த இட்ச தேள்ளத்தில் மூழ்க 
ேந்த 400-்ககும் பமற்�ட்ட இட்ச ஆர்ேலர்்கள், நி்கழ்சசியின 
நிடறவு ேடர இருந்து ரசித்த்னர். பமலும் சிலர் உற்்சோ்கத்து்டன  
�ோ்டல்்களு்ககு ந்ட்னமோடியும் மகிழந்த்னர். 

க்தன் மத்திய ்தமிழ்சசஙகம்
தமம்ஃபிசு ந்கரில் ஒவதேோரு ஆணடும் நட்டத�றும் மோத�ரும் 

நி்கழேோ்ன 'இந்தியத் திருவிழோ', ்க்டந்த நேம்�ர் 2 ஆம் பததியனறு 
நட்டத�ற்றது. ததன மத்தியத் தமிழ்ச்சங்கத்தின ்சோர்�ோ்க ”தமிழ்சசுடே” 
எனும் உ்ணவு அரங்கமும், நம் தமிழ்க ்கலோ்ச்சோரத்டதப பிரதி�லி்ககும் 
்கோடசி்ககூ்டமும் அடம்க்கப�ட்ட்ன. தமிழநோடடின �ோரம்�ரிய உ்ணவு 
ேட்க்கடள, அட்னேரும் விரும்பி ேோஙகி உணடு மகிழந்த்னர். இந்தியோவின 
அட்னத்து மோநிலத்தேரும் �ஙகுத�ற்ற ்கடலநி்கழ்சசி்களில், தமிழ்ச்சங்க 
உறுபபி்னர்்களும் �ஙகு த�ற்று்ச சிறபபித்த்னர். தமிழீழத் பதசிய மோவீரர் 
நிட்னவு நோளோ்ன நேம்�ர் 29 ஆம் பததியனறு, ்சங்கப த�ோறுப�ோளர்்கள் 
திருமிகு. அரங்கநோயகி, திரு. ்சரே்ண்ககுமோர் மற்றும் முட்னேர் சிதம்�ரம் 
ஆகிபயோரின முயற்சியோல், முதன முடறயோ்க அஞ்சலி நி்கழவு ந்டத்தப�ட்டது. 
முட்னேர் சூரியன த�ோனனு்சோமி சிற்றுடரயோற்றி்னோர்.

சார்ைட ்தமிழ்சசஙகம்
்சோர்லட தமிழ்ச்சங்கத்தின ்சோர்�ோ்க ் ூன 29 ஆம் நோளில், 

ததரு சுத்தம் த்சய்யும் �ணி த்சவேப்ன நட்டத�ற்றது. அடதத் 
ததோ்டர்ந்து, ஆ்கஸ்ட 17 அனறு ப்கோட்ட விழோ புதுப புது 
விடளய ோ ட டு ்க ்கள் ,  � ரி சு ்கள்  எனறு ஆ்னந்தம ோ ய் 
த்கோண்டோ்டப�ட்டது. த்சப்டம்�ர் 28 அனறு ததோணடு நிறுே்னம் 
ஒனறு்ககு உதவும் விதமோ்க 5 K நட்ட/ஓட்டம் பிரமோண்டமோ்க 
ஏற்�ோடு த்சய்யப�டடிருந்தது. தணணீர்ப �ந்தல், முதல் உதவி்ககு 
மருத்துேர்்கள் எனறு அட்னத்து ஏற்�ோடு்களும் சிறபபு்டன 
ஒருஙகிட்ண்க்கப�டடிருந்த்ன. இேற்பறோடு, ்க்ோ புயலோல் ேோடிய 
நம் உறவு்களு்க்கோ்கத் திரடடிய நிதியில் மிஞசியடத, நோ்கப�டடி்னம் 
த்சருத்துர் அரசி்னர் பமனிடலப �ள்ளி்ககு ்கழிப�டற ்கட்ட 
நனத்கோட்டயோ்க அளி்க்கப�ட்டது.

3. டத மோதத்தின இரண்டோம் நோள் திருேள்ளுேர் ஆணடு ததோ்ட்க்கமோ்க்க ்கருதப�டுகிறது. அனடறய ஆஙகில ஆணடு்டன எந்த 
எணட்ண்க கூடடி்னோல் திருேள்ளுேர் ஆணடு எண கிட்ட்ககும்?

 அ) 25  ஆ) 30  இ) 21  ஈ) 31.8
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சி்காக்கா முவனைர். திரு அழ்கப்ா இைாமகமா்கன் அைர்்களின் நிவனைா்க, 
்கானாடு ்காத்ொனில் நவைத்ற்ற “ைள்ளுைர் அறிை்கம” நி்கழ்சசியின் ்காட்சிப ்ைங்கள்
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கமடபராப்களக்ஸ் ்தமிழ்சசஙகம்
த்சப்டம்�ர் 28 ஆம் நோள், நட்க்சசுடே்க ்கடலஞர் பிரவீன 

குமோர் அேர்்களின "தனி்ககுரல் நட்க்சசுடே" நி்கழ்சசி 
நட்டத�ற்றது. சுமோர் 400 ப�ர் குடும்�த்தி்னபரோடு ்கணடு 
்களித்த்னர். அ்கப்டோ�ர் 1 ஆம் நோள் த்ட்க்ோஸ் ஆளுநரி்டம் 
"கிரீன ்கோர்டு" பத்க்க நிடலடய்ச சீர்�டுத்த பேணடி்கத்கோள்ளும் 
விண்ணப�ம் தமடபரோபதளஸ் தமிழ்ச்சங்கத்தின ்சோர்பில் 
த்கோடு்க்கப�ட்டது. இய்ககுநர் மற்றும் நடி்கர் திரு. �ோர்த்தி�ன 
அேர்்களின  "ஒத்த  த்சருபபு" திடரப �்டம் ஆஸ்்கோர் ப�ோடடி்ககு 
அனுப�ப�டடுள்ளடதப �ோரோடடும் ேட்கயில் அேடர அடழத்து, 
அ்கப்டோ�ர் 26 ஆம் நோள் அேரின திடரப�்டம் திடரயி்டப�ட்டது.  
நேம்�ர் 9 ஆம் நோளனறு, தீ�ோேளித் திருநோளும் ஈட்கத் 
திருநோளும் ஒபர விழோேோ்க்க த்கோண்டோ்டப�ட்ட்ன. 1500 
உறுபபி்னர்்கள் ேந்திருந்து விழோடே்ச சிறபபித்த்னர். த்சோந்த 
ஊடரப �ற்றி குழந்டத்களின உடரயோ்டல், ஸ்ரீநிேோஸ் மற்றும் 
வி்ய் பிர்கோஷ் குழுவி்னரின இனனிட்ச விருந்து, பிரியோணி 

ப�ோடடி மற்றும் �ட்டோசு எனறு இனிடமயோ்க விழோ ந்டந்பதறியது.  
நேம்�ர் 23 ஆம் நோள் நட்டத�ற்ற, உல்கத் தமிழ இரு்கட்க்களின 
பிரதி�லிபபு மற்றும் "அனறு இந்த நிலத்தின நிறம் சிேபபு" 
நூல் தேளியீடடு விழோவில் ஹோர்ேர்ட தமிழ இரு்கட்க புரேலர் 
திரு ்சம்�ந்தம் அய்யோ, திரு அமிர்த்கப்ண்சன அய்யோ, ஹூஸ்்டன 
தமிழ இரு்கட்கயின நிர்ேோ்க்க குழு உறுபபி்னர் திரு நோ.
்கப்ண்சன அேர்்களின அனு�ேங்கடள்க ப்கட்டறிந்பதோம். 

ப�ரடே 2020 விழோடே்ச சிறபபி்க்க, ப�ரடேத் துட்ண 
ஒருஙகிட்ணப�ோளர் திரு. சுேோமிநோதன அேர்்கடள, ப�ரடேயின 
துட்ணத் தடலேர், தமிழத்பதனீ குழுவி்னர், பம்னோள் 
ததோழில்முட்னபேோர் குழுத் தடலேர் முதலோப்னோடர்ச டி்சம்�ர் 
8 அனறு, ்சந்தி்க்க்ச த்சய்து அனு�ேங்கடளப �கிர்சத்சய்பதோம். 
பமலும் 'எம். டி. எஸ். ேோத்னோலி (MTS radio)' மூலம், ப�ரடே 
நி்கழடேப �ற்றிய ஒரு விழிபபு்ணர்டே உலத்கஙகும் பநரடல 
மூலம் �கிர்ந்து த்கோணப்டோம்.

அபயாைா ்தமிழ்சசஙகம் - தீேத் திருவிழா ககாணடாடடம்

அபயோேோ தமிழ்ச்சங்கத்தின 2019 ஆணடு தீ�த் திருவிழோ்க 
த்கோண்டோட்டம், நேம்�ர் 2, 2019 அனறு இனிபத ந்டந்பதறியது. 
400-்ககும் பமற்�ட்ட ்சங்க உறுபபி்னர்்கள் மற்றும் நண�ர்்கள் 
்கலந்து த்கோணடு விழோடே்ச சிறபபித்த்னர். 130 குழந்டத்கள் 
மற்றும் த�ரியேர்்கள், ந்ட்ன, நோ்ட்க நி்கழ்சசி்களில் உற்்சோ்கத்து்டன 
�ஙகு த்கோணடு அட்னேடரயும் மகிழவித்த்னர். நி்கழ்சசியின 
முடிவில் சுடேயோ்ன ட்சே, அட்சே உ்ணவு்கள் �ரிமோறப�ட்ட்ன. 

     இந்த அடரயோணடில் அபயோேோ தமிழ்ச்சங்கம் மற்றும் 
அபயோேோ தமிழப�ள்ளியும் இட்ணந்து ்க்டலூர் மோேட்டம், 

அ.அ்கரம் அரசு உதவி த�றும் �ள்ளி்ககு, ்கல்வி உ�்கர்ணங்கள் 
மற்றும் அடற்கலன்கள் ேழஙகியது, 2019 ஆணடின  நி்கழவு்களின 
முத்தோய்ப�ோ்க அடமந்தது.

    அ்கப்டோ�ர் 12, 2019 அனறு அபயோேோ தமிழப�ள்ளி, 
தோய்கம் ்சோர்ந்த விடளயோடடு்கடள மோ்ணேர்்களு்ககுப 
�யிற்றுவித்தது. தோயம், �ல்லோஙகுழி, �்சட்ச்ககுதிடர, குடல 
குடலயோ முந்திரி்க்கோ, ஆடு புலி ஆட்டம், ஒரு கு்டம் தணணி 
ஊத்தி ப�ோனற விடளயோடடு்கள் மோ்ணேர்்களு்ககு புதிய 
அனு�ேத்டதத் தந்தது.

4. பேந்தன பமய தீம்பு்னல் உல்கமும்;  ப்சபயோன பமய டம ேடர உல்கமும் எ்னத் ததோல்்கோபபியம் கூறும் திட்ண நிலங்கள் யோடே?
அ) குறிஞசி, முல்டல ஆ) மருதம், குறிஞசி.  இ) தநய்தல், �ோடல  ஈ) குறிஞசி, �ோடல
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ரி்சமணட ்தமிழ்சசஙகம் - நம்ம ஊர் திருவிழா
ரி்சமணட தமிழ்ச்சங்கம் அணடமயில் ந்டத்திய ‘நம்ம ஊர் 

திருவிழோ’ நி்கழ்சசியில், இப�குதியில் ேோழும் �ல மோநில இந்திய 
ம்க்களும் ்கலந்து த்கோண்ட்னர். இந்நி்கழ்சசியின சிறப�ம்்சமோ்க 
ேோஷிங்டனில் இருந்து ேந்த தமிழப �ோரம்�ரிய �டற இட்ச்க 
குழுவி்னரின �டற இட்ச நி்கழ்சசி நட்டத�ற்றது. பமலும், இதில் 
த�ோய்்க்கோல் ந்ட்னம் மற்றும் த்கோம்பு இட்சயும் ஏற்�ோடு 
த்சய்யப�டடிருந்த்ன. 

நி்கழ்சசிடய்க ்கோ்ண ேந்த த�ரியேர்்களும், சிறுேர்்களும் 
அதில் ்கலந்து த்கோணடு ஆடியும், இட்சத்தும் மகிழந்த்னர். ஊர்த் 
திருவிழோ நி்கழ்சசியின மற்றுதமோறு  சிறப�ம்்சமோ்க கிரோமபபுறத் 

‘பதநீர் ்கட்ட’ ப�ோனற  பதோற்றம் அடம்க்கப�ட்டது. இது 
அட்னத்து ம்க்கடளயும் தேகுேோ்க்க ்கேர்ந்ததோல் அதன 
பின்னணியில் நினறு �லர் புட்கப�்டம் எடுத்து மகிழந்த்னர்.
பமலும் இந்நி்கழ்சசியில் சிறுதோனிய ்சடமயல் ப�ோடடி, ப்கோலப 
ப�ோடடி  த�ண்களு்ககு  ஏற்�ோடு த்சய்யப�டடிருந்த்ன. 

அதில் �லரும் ஆர்ேமு்டன ்கலந்து த்கோண்ட்னர். விழோவின 
சிறப�ம்்சமோ்க உரியடி நி்கழ்சசி, சுண்டல் ேணடி, தோயப 
ப�ோடடி்கள் நட்டத�ற்ற்ன.நம்ம ஊர் திருவிழோ அதமரி்க்கோவில் 
ேோழும் குழந்டத்களு்ககு நம் தமிழ �ோரம்�ரிய்க ்கலோ்ச்சோரத்டத 
எடுத்துடர்ககும் விதமோ்க அடமந்தது.

ோரதி கவை மன்றம் - ஹூஸ்டன்
�ோரதி ்கடல மனறம், த்சப்டம்�ர் 15 ஆம் நோளில், த்னது 45 ஆம் ஆணடு 

நிடறவு விழோடே தேகு விமரிட்சயோ்க்க த்கோண்டோடியது. மனறத்டத 
பதோற்றுவித்து, ேழி ந்டத்திய முன்னோள் தடலேர்்கடளயும், ஆயுட்கோல 
உறுபபி்னர்்கடளயும் த�ருடமப�டுத்தும் ேட்கயில் நிட்னவுப �ரிசு்கள் 
ேழங்கப�ட்ட்ன. இந்நி்கழ்சசியின சிறபபு அங்கமோ்க, தமிழப�ள்ளி குழந்டத்கள் 
்கலந்து த்கோண்ட 'நீயோ? நோ்னோ?' நி்கழ்சசிடய்க குறிபபி்ட பேணடும். இந்திய-
அதமரி்க்க ேோழ்கட்க முடற்கடள அலசி ஆரோய்ந்த இளம் சிறோர்்கள், தத்தமது த்சறிேோ்ன ்கருத்து்க்கடளப �கிர்ந்துத்கோணடு 
அேர்்களின அறிேோற்றடலயும் தன்னம்பி்கட்கயும் தேளிப�டுத்தி்னர். பமலும், ப்கடடி தமிழப�ள்ளியில் இயஙகி ேரும் சிறோர் 
நூல்கத்தின ேளர்்சசியோ்க, �ோரதி ்கடல மனறத்தின முன்னோள் தடலேர். ்டோ்க்டர். திருபேங்க்டம் ஆறுமு்கமும், அேரின மட்னவி 
்டோ்க்டர்.வி்யலடசுமி திருபேங்க்டமும் அன�ளிப�ோ்க ேழஙகிய ஐம்�திற்கும் பமற்�ட்ட நூல்்கள் ேோயிலோ்க த�ற்பறோரு்க்கோ்ன நூல்கம் 
ஒனறு ேடிேம் த்கோள்ளத் ததோ்டஙகியுள்ளது.
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ைவளகுடாப் ேகுதித் ்தமிழ 
மன்றம்

குறுகிய ்கோலத்தில் (சுமோர் 30 நோட்கள்) தமிழ 
மனறம் ேோடழ இடல விருந்டத அ்கப்டோ�ர் 12, 
2 0 1 9 ஆம் பததியனறு ந்டத்தியது . இது 
நுடழவு்சசீடடு்க்கள் அட்னத்தும் பத்க்கமினறி 
முழுேதுமோ்க விற்்கப�ட்ட ஓர் நி்கழவு. தமிழ 

ககாைம்ேஸ் ்தமிழ்சசஙகம்
த்கோலம்�ஸ் தமிழ்ச்சங்கம் நேம்�ர் திங்கள் 10 ஆம் நோளில் ந்டத்திய 'ப்கோல்்டன ரிதம்ஸ்' குழுவி்னரின இடலயுதிர்்கோல இனனிட்ச 

மோடல, இரசி்கர்்கடள இட்ச மடழயில் நட்னத்து மகிழவித்தது. அரங்கபம ஆடி்க ்களித்தது. த்கோலம்�ஸ் தமிழ்ச்சங்கம் 'டலப 
ப்கர் அடலயனஸ் (Life Care Alliance)' எனும் ததோணடு நிறுே்னத்தின 'மீல்ஸ் ஆன வீல்ஸ் (Meals On Wheels}' எ்ன அடழ்க்கப�டும் 
முதிபயோரு்ககும், இயலோபதோரு்ககும் உ்ணவு த்கோணடு ப்சர்்ககும் அரும்�ணியில் தனட்னயும் இட்ணத்து்கத்கோணடு, ேோழும் 
பத்சத்திலும் ்சமூ்கப �ணிடயத் தன்னோர்ேலர்்களு்டன சிறப�ோ்கத் ததோ்டர்கிறது.

மனறத்தின குழந்டத்கள் தி்ன விழோ நேம்�ர் 9, 2019ஆம் பததியனறு நட்டத�ற்றது. தமிழர் ஆ்டற்்கடல்களோ்ன ்கர்கோட்டம், �ரத 
நோடடியம் மற்றும் �ல ஆ்டல் நி்கழ்சசி்கள், நோ்ட்கம் ப�ோனறடே நட்டத�ற்ற்ன. தமிழ மனறத்தின சூப�ர் சிங்கர் நி்கழ்சசியின 
தேற்றியோளர்்கடளத் பதர்ந்ததடு்க்க �ோ்டல் ப�ோடடியின இறுதி்ச சுற்றும் நட்டத�ற்றது. அ்கப்டோ�ர் 26, 2019, ்சனி்ககிழடம அனறு 
்கலிப�ோர்னியோவின ஃபரீமோணட ந்கரில், ேடளகு்டோப �குதித் தமிழ மனறம், இந்தியோ பமம்�ோடடு ்சங்கம் (AID-Association for 
India’s development) மற்றும் அம்ப�த்்கர் கிங �டிபபு ேட்டத்தின (AKSC-Ambedkar King Study Circle-California Bay Area 
Chapter) ்கலிப�ோர்னியோ விரிகு்டோப �குதி அத்தியோயத்து்ட்ன இட்ணந்து அறபப�ோர் இய்க்கத்தின (AI) அடமப�ோளர் திரு.த்யரோம் 
தேங்கப்ட்சன அேர்்கடள அடழத்து ேந்து ஒரு நி்கழ்சசி ஏற்�ோடு த்சய்யப�ட்டது.

5. புது்க்கலத்து எழுந்த தீம்�ோல் த�ோங்கல் - எ்னப த�ோங்கடல்க குறிபபிடும் நூல் எது?
அ) சிலப�தி்கோரம் ஆ) மணிபம்கடல  இ) சீறோபபுரோ்ணம் ஈ) சீே்க சிந்தோமணி.12
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சிகாபகா ்தமிழ்சசஙகம் - குழநவ்தகள் தின விழா

சி்கோப்கோ தமிழ்ச்சங்கத்தின ்சோர்�ோ்க இந்த ஆணடு்க 
குழந்டத்கள் தி்ன விழோ ்க்டந்த நேம்�ர் மோதம் 9 ஆம் நோள் உட 
ப்டல் �ள்ளி அரங்கத்தில் த்கோண்டோ்டப�ட்டது. பிஞசு ம்னதில் 
�திேது எனறும் அழியோது என�டத ம்னதில் த்கோணடு, இனறும் 
எனறும் இவவுலகிற்குத் பதடேயோ்ன "இயற்ட்க ேளம் 
்கோபப�ோம்" என�டத்க  ்கருப த�ோருளோ்க்க த்கோணடு இந்த 
ஆணடு்க குழந்டத்கள் தி்ன விழோ ேடிேடம்க்கப�ட்டது. �டற, 
தமல்லிட்ச, ந்ட்னம், நோ்ட்கம், மோறுபே்ட நி்கழ்சசி, விடளயோடடுப 
ப�ோடடி்கள், த்சோல் ப�ோடடி்கள், ப�்சசுப ப�ோடடி்கள் எ்ன்ச 
சிறுேர்்களு்ககு்க ப்களி்கட்க ்கடல நி்கழ்சசி்களோ்க  மடடுமினறி 
அேர்்கள் திறடம்கடளப �டற ்சோற்றும் நி்கழ்சசி்களோ்கவும் இந்த 
விழோ நட்டத�ற்றது. அத்து்டன, சிறுேர்்கபள நி்கழ்சசி 
ததோகுப�ோளர்்களோ்கவும் பமட்டபயறி தங்கள் திறடம்கடள 
தேளிப�டுத்தி்னர். இந்நி்கழ்சசி்களில் 150்ககும் பமற்�ட்ட 
சிறுேர்்கள் ப�ரோர்ேத்து்டன பமட்டபயறி்க ்கலந்துத்கோண்டது, 
்கோ்ண ேந்த ம்க்கடள  மகிழ்சசியிலும் ஆ்ச்சரியத்திலும் திடள்க்க 
டேத்தது. �ோர்டேயோளர்்கள் அவேபப�ோது மி்க்க ஆரேோரத்து்டன,  
சிறுேர்்கடளப �ோரோடடி மகிழந்தோர்்கள். சிறுேர்்கள் தங்கள் 
திறடம்கடள தேளிப�டுத்த எடுத்து்கத்கோண்ட ்கடி்ன உடழபபும், 

அயரோத முயற்சியும், தளரோத நம்பி்கட்கயும், ்கோணப�ோரின 
�ோரோடடுதல்்கடளப த�ற்றுத்தந்தது என�து ்கணகூ்டோ்கத் 
ததரிந்தது.

இந்த்க குழந்டத்கள் தி்ன விழோவிற்கு பமலும் தமருப்கற்றும் 
ேண்ணமோ்க, மோணபுமிகு தமிழ்கத் துட்ண முதலடம்ச்சர் 

ஓ. �னனீர்த்சல்ேம் அேர்்கள் ்கலந்துத்கோணடு சிறபபுடரயோற்றி 
இடளபயோர்்கடள ஊ்ககுவித்தோர்்கள். பமலும் இந்தியப 
�ோரோளுமனற உறுபபி்னர் திரு ஓ.பி . இரவீந்திரநோத் குமோர் 
அேர்்களும், தமிழ நோடு அரசு நிதித்துடற முதனடம த்சயலோளர் 
திரு. கிருஷ்்ணன இ.ஆ.� அேர்்களும் ்கலந்துத்கோணடு 
நி்கழ்சசிடய்ச சிறபபித்தோர்்கள். அேர்்கள் முனனிடலயில் தங்கள் 
்கடலத் திறன்கடள்க ்க ோ ட டியத ோல் சிறுே ர்்களும் 
த�ருடமயட்டந்தோர்்கள். ்க்டந்த சூடல மோதம், 10 ஆம் உல்கத் 
தமிழ ஆரோய்்சசி மோநோடு சீபரோடும் சிறபப�ோடும் நட்டத�ற்றி்ட, 
தமிழ்க அரசு 1 ப்கோடி ரூ�ோய் நனத்கோட்ட அளித்து்ச 
சிறபபித்தடம்ககு, தமிழ்க முதலடம்ச்சர் மற்றும் தமிழ்க துட்ண 
முதலடம்ச்சர் ஆகிபயோரு்ககு, இந்த விழோவில் சி்கோப்கோ தமிழ்ச 
்சங்கம் த்னது தநஞ்சோர்ந்த நனறிடயத் ததரிவித்து்கத்கோண்டது.

பகன்சஸ் நகர ்தமிழ்சசஙகம்
ப்கன்சஸ் ந்கர தமிழ்ச்சங்கத்தின இந்த ேரு்ட்க ்கடல விழோ, நேம்�ர் மோதம் 2 ஆம் நோளில், உள்ளூர் �ள்ளியின ்கடல அரங்கத்தில் 

சிறப�ோ்க நட்டத�ற்றது! '�ோரம்�ரிய ந்ட்னம், திடரப�்டப �ோ்டல்்களு்க்கோ்ன ந்ட்னம், இனனிட்ச்க ்கருவி்களு்டன திடரப�்டப �ோ்டல்்கள்' 
எ்னப �ல்பேறு நி்கழ்சசி்கள் ்கணப்டோர் ம்னங்கடள த்கோள்டள த்கோண்ட்ன. நி்கழ்சசியின நிடறேோ்க ஆட்ட அலங்கோர அணிேகுபபில் 
பூட்ன நட்ட ந்டந்து ேந்த மஙட்க்கள் எல்பலோரின ்கரதேோலிடயப த�ற்ற்னர்! இட்டபேடள்ககுப பிறகு இந்தியோவில் இருந்து ேந்த 
'்கல்யோண ப்கோல்்டன ரிதம்'  குழுவி்னரு்டன ேந்திருந்த 'சூப�ர் சிங்கர்' �ோ்ட்கர்்கள் மற்றும் 'தனி்ககுரல் நட்க்சசுடே' (stand up 
comedy) நி்கழ்சசி்கள் எல்பலோடரயும் ஆ்னந்த தேள்ளத்தில் ஆழத்தி்ன! இரவு விருந்து்டன விழோ இனிபத நிடறவுற்றது!  
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சாக்கரகமணபடா ்தமிழ மன்றம்
்சோ்க்கரதமணப்டோ தமிழ மனறம், ்க்டந்த 20 ஆணடு்களு்ககும் பமலோ்கத் தமிழபபுத்தோணடு விழோ ந்டத்தி ேருகிறது. இந்த ஆணடும் 

்க்டந்த பம மோதம் �ோல்த்சோம் பமல்நிடலப�ள்ளியில் இவவிழோ நட்டத�ற்றது. இந்த விழோவில் சிறியேர்்கள் முதல் த�ரியேர்்கள் 
ேடர ்கலந்துத்கோணடு இயல், இட்ச, நோ்ட்கம் எ்ன முத்தமிழ விருந்து �ட்டத்து அட்னேடரயும் மகிழவித்த்னர். ்ச்னேரி மோதம் ந்டந்த 
திரு்ககுறள் ப�ோடடியில் தேனறேர்்களு்ககு இவவிழோவில் �ரிசு்கள் த்கோடு்க்கப�டடு த்களரவி்க்கப�ட்டோர்்கள்

ஹூஸ்டன் கேருநகரத் ்தமிழ்சசஙகம்
ஹூஸ்்டன த�ருந்கரத் தமிழ்ச்சங்கத்தின ்சோர்பில் அ்கப்டோ�ர் 

மோதம் 20 ஆம் நோளில் நட்டத�ற்ற �ணடிட்க்க்கோல்க 
த்கோண்டோட்டம், தமிழத்தோய் ேோழத்து முழங்க, திரு்ககுறள்-விள்க்கம் 
துலங்க இனிபத ததோ்டஙகியது. நி்கழவின முத்தோய்ப�ோ்க விழோத் 
தடலடமபயற்று்ச சிறபபு்ச த்சோற்த�ோழிேோற்ற ேருட்க 
தந்திருந்த தமிழ்க்க ்கோேல்துடற முன்னோள் ்கண்கோணிப�ோளர் 
திரு.அ.்கலியமூர்த்தி அேர்்கள், “உறவு்களும் உ்ணர்வு்களும்” 
எனும் தடலபபில் மி்க்ச சுடேயோ்கவும் உ்ணர்வு்கடளப 
பிரதி�லி்ககும் ேண்ணமும் உடரயோற்றி்னோர். விழோவின 
மற்தறோரு மு்ககிய நி்கழேோ்க, மோ்ணோ்க்கர்்கள் மற்றும் 
த�ரியேர்்களு்க்கோ்ன ப�்சசுப ப�ோடடி்கள் பமட்டயில் 
அரஙப்கற்றப�டடு, தேற்றி த�ற்றேர்்களு்ககு விருது்களும் 
�ரிசு்களும் ேழங்கப�ட்ட்ன. விழோ ஏற்�ோடு்கடள ்சங்க உறுபபி்னர்்கள் அட்னேரு்ககுமோ்ன ம்னநிடறவு்டன திறம்�்ட ஏற்�ோடு 
த்சய்திருந்த்னர்.

6. ‘டதஇத் திங்கள் தண்கயம் �டியும்தண்கயம்’ எனற நற்றிட்ணப �ோ்டலில் ேரும் ‘தண்கயம்’ என�து எதட்ன்க குறி்ககிறது?
அ) குளிர்ந்த ஆறு ஆ) குளிர்ந்த நீர்  இ) குளிர்ந்த குளம். ஈ) குளிர்ந்த ஓட்ட14
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மத்திய இநதியானா ்தமிழ்சசஙகம்
மத்திய இந்தியோ்னோ தமிழ்ச்சங்கம் த்னது தீ�ோேளி மற்றும் ஈட்கத் 

திருவிழோவிட்ன ்க்டந்த டி்சம்�ர் 7 ஆம் நோளில் தேகு விமரிட்சயோ்க்க 
த்கோண்டோடியது. அதில் ்கோர்மல் ந்கர பமயர் சிறபபு விருந்தி்னரோ்க்க 
்கலந்து த்கோண்டோர். ப்கோட்ட ்கோலத்தில் ந்டத்தப�ட்ட �ந்தோட்ட 
ப�ோடடி்களில் தேனற அணி்களு்ககுப �ரிசு்கள் ேழங்கப�ட்ட்ன. 
தமிழநோடு அற்க்கட்டடளயு்டன இட்ணந்து, சீர்்கோழியில் உள்ள ‘அன�ோலயம்’ குழந்டத்கள் ்கோப�்கத்திற்கு, நிதி உதவி்கள் திரட்டப�ட்ட்ன. 
உறுபபி்னர்்கள் ஆடிப�ோடி, விருந்து உணடு மகிழ, திருவிழோ இனிபத நிடறவுற்றது.

அடைாணடா மாநகரத் ்தமிழ்சசஙகம் - தீோைளித் திருவிழா
தீ� ஒளித் திருநோளோ்ன “தீ�ோேளித்  திருவிழோடே”, 

மி்கபபிரம்மோண்டமோ்ன நி்கழேோ்க அடலோண்டோ மோந்கரத் 
தமிழ்ச்சங்கம் த்கோண்டோடியது. எஙகுப �ோர்த்தோலும் 
புன்னட்கயு்டன த�ண்களும், ஆண்களும், மழடல்களும் 
ேண்ண ேண்ண உட்ட்களு்டன ேலம் ேந்தது 
்கணத்கோள்ளோ்க ்கோடசியோ்க அடமந்திருந்தது. சிறபபு 
விருந்தி்னரோ்க ேந்திருந்த ஐயோ ப�ரோசிரியர் கு.
ஞோ்ன்சம்�ந்தன அேர்்கள், ்சங்கத்தின ஆணடுமலர் மற்றும் 
்சங்க உறுபபி்னர்்கள் பிரதீ�ோ பிபரம், ்சங்கர் தங்கபேலு, 
ரோஜி ரோம்ச்சந்திரன அேர்்களின முதல் நூடல தேளியிட்டோர். 
�ோ்டகி மோளவி்கோ மற்றும் �ோ்ட்கர் கிருடடி்ணோ தடலடமயில் 
ேந்த இட்ச்ககுழுவி்னர் அடலோண்டோ தமிழர்்கடள 
இட்சதேள்ளத்தில் மித்க்கவிட்ட்னர். 

இட்சநி்கழ்சசியின இட்டயில் ஐயோ ப�ரோசிரியர் கு.ஞோ்ன்சம்�ந்தன ்கோட்டோற்று தேள்ளம் ப�ோல், தமிழத் திடரயிட்சப �ோ்டல்்கடளப 
�ற்றி ஆற்றிய உடர ஒடடுதமோத்த நி்கழவில் தீ�ோேளி்ச ்சரதேடி ப�ோல் இருந்தது. எழுநூற்று்ககும் பமற்�ட்ட உறுபபி்னர்்கள் மி்கவும் 
த�ோறுடமயோ்க இருந்து, அறுசுடே உ்ணேருந்தி்ச த்சனற்னர். �ல மற்க்க முடியோத தரு்ணங்கடள அடலோண்டோ ேோழ தமிழர்்களு்ககு 
இந்த தீ�ோேளித் திருவிழோ அள்ளி ேழஙகியது.
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மினபசாடடா ்தமிழ்சசஙகம் - ைாவழயிவை விருநது
தமிழர்்களின விருந்பதோம்�ல் சிறபபிட்ன்க த்கோண்டோடும் விதமோ்க நேம்�ர் 3, ஞோயிற்று்க கிழடம அனறு ேோடழயிடல விருந்து 

சிறப�ோ்க நட்டத�ற்றது. இந்த ேரு்ட ேோடழயிடல விருந்தில் முதன முடறயோ்க தநகிழி்கடள (Plastics) �யன�டுத்தோமல், �ோ்ககு 
மடட்டயில் த்சய்யப�ட்ட தடடு, ்கரும்பு்ச்ச்கட்கயில் த்சய்யப�ட்ட தணணீர் குடி்க்க்க குடுடே, �ோயோ்சம் குடி்க்க்க கிண்ணம், மரத்தில் 
த்சய்யப�ட்ட சிறிய மர்க்கரணடி ப�ோனறடே �யன�டுத்தப�ட்ட்ன. இவவிருந்தின முடிவில் த்சல்வி. ் ோனிஸ் ஹனி�ோல் த்னது முதல் 
மோத்ச ்சம்�ளத் ததோட்கடய மி்னப்சோட்டோவில் தமிழ �டி்ககும் மோ்ணேர்்களு்க்கோ்ன ஊ்க்கத்ததோட்க நிதி்க்கோ்க நனத்கோட்டயோ்க 
ேழஙகி்னோர். அேரு்ககு மி்னப்சோட்டோத் தமிழ்ச்சங்கமும், தமிழப �ள்ளியும் நனறிடயத் ததரிவித்து்கத்கோண்ட்ன.

மி்சசிகன் ்தமிழ்சசஙகம் - இன்னிவச தீோைளிக் ககாணடாடடம்
மி்சசி்கன தமிழ்ச்சங்கத்தின இனனிட்ச தீ�ோேளி்க த்கோண்டோட்டம் நேம்�ர் 16 அனறு இனிபத ந்டந்பதறியது.

அபரோமோ உ்ணே்கத்தின அறுசுடே உ்ணடே ேயிறோர ்சோபபிட்ட பின எல்பலோரும் விழோ அரங்கத்திற்குள் த்சல்ல, அஙப்க ்டோ்க்டர். 
்கணணி்கஸ் ்கனனிப்கஸ்ேரன குழுவி்னரின "யோதும் ஊபர" இட்ச நி்கழ்சசி ஆரம்பித்தது. ்கணணி்கஸ் குழு, நமது ்சங்க இல்ககியப 
�ோ்டல்்கடள மி்கவும் அற்புதமோ்க ேடிேடமத்தது நனறோ்க இருந்தது. அந்த இட்ச நி்கழ்சசி்ககுப பிறகு, சிறோர்்களின ேண்ண ேண்ண 
ந்ட்னம் பமட்டடய அலங்கரி்க்க, �ோர்்க்க அழ்கோ்க இருந்தது. ப்கோடேயிலிருந்து ேந்த '�டற ஆ்சோன திரு ்ச்கதி இரோே்ணன' 
அேர்்களின பமற்�ோர்டேயில், 'த்டடரோய்ட உ்ணருயிர் ்கடல்ககூ்டத்தின' �டறயிட்ச்க ்கடலஞர்்கள் பமட்டடய �டறயின நோதத்தோல் 
அடித்து அற்புதம் த்சய்த்னர். ஒரு நீண்ட நோடள, குடும்�த்தி்னர் மற்றும் நண�ர்்கபளோடு ்கலந்து, மி்கவும் நனறோ்க்க த்கோண்டோடிய 
ட்கபயோடு ம்க்கள் தங்களது �ரிசு ட�டயயும் த�ற்று மகிழபேோடு த்சனற்னர்.

7. “த�ய்து புறந்தந்த த�ோங்கல் தேண மடழ” - இந்த ேரி்கள் அ்டஙகிய நூல் எது?
அ) அ்கநோனூறு.  ஆ) புறநோனூறு இ) குறுந்ததோட்க ஈ) நற்றிட்ண 
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ஒக்ைபஹாமா ்தமிழ்சசஙகம் - ்தமிழக்கூடடம்
ஒ்கலபஹோமோ தமிழ்ச்சங்கத்தின 31 ஆேது தமிழ்ககூட்டம் அ்கப்டோ�ர் 26 ஆம் நோளில் சிறப�ோ்க ந்டந்பதறியது. திரு்ககுறள் ஒபபு 

வி்ககும் ப�ோடடி, �ரத நோடடிய ந்ட்னங்கள், திடரப�்டப �ோ்டல் ந்ட்னங்கள், நோ்ட்கம், மற்றும் ்கவிடத ேோசிபபு ப�ோனற சிறந்த நி்கழ்சசி்கள் 
இனிபத ந்டந்த்ன. தமிழு்ககும், ஒ்கலபஹோமோ தமிழ்ச ்சமூ்கத்திற்கும் �ோடு�ட்டேர்்களு்ககு விருது்கள் ேழங்கப�ட்ட்ன. விழோவில் �ல்சுடே 
உ்ணவு ேட்க்களும் �ரிமோறப�ட்ட்ன. இந்த விழோ அட்னத்துத் தமிழ ப�சும் அன�ர்்கடளயும் ஒருஙகிட்ண்ககும் விழோேோ்க ந்டந்பதறியது.

பகபராவைனா ்தமிழ்சசஙகம் - முத்்தமிழ விழா
த்சப்டம்�ர் 14 ஆம் நோளனறு, எழுத்தோளர் திரு. த்ய பமோ்கன அேர்்களின உடர மற்றும் ்கலந்துடரயோ்டலு்ககு ப்கபரோடல்னோ 

தமிழ்ச்சங்கம் ஏற்�ோடு த்சய்திருந்தது. திரு. த்ய பமோ்கனின “குறள் எனனும் ்கவிடத” எனற தடலபபில் அடமந்திருந்த உடரயும், 
்கலந்துடரயோ்டலும் பதனில் நட்னந்த  �லோ்சசுடள்களோ்க இனித்திருந்த்ன. அதுமடடுமினறி, ்க்டந்த நேம்�ர் மோதம் 2 ஆம் பததி, 
‘முத்தமிழ விழோ’ சிறப�ோ்க ந்டத்தப�ட்டது. விழோவில் குழந்டத்களும், த�ரிபயோரும் சிறந்த நி்கழ்சசி்கடள அடமத்துப �ஙப்கற்றோர்்கள். 
த்சயலோளரின ேரபேற்புடரபயோடு ததோ்டஙகி, தோய்த் தமிழின த�ருடமடய எடுத்து ்கோடடும் �டியோ்க  �ோ்டல், ந்ட்னம், ப�்சசு, ்கவிடத 
எ்ன �ல்சுடேபயோடு இந்த முத்தமிழ விழோ அடமந்திருந்தது. த்சவி்களு்ககும், ்கண்களு்ககும் விருந்து �ட்டத்த இந்த நி்கழ்சசியில், 
ேயிற்று்ககும் விருந்து �ட்ட்ககும் விதமோ்க இரவு உ்ணவு �ரிமோறப�ட்டது. இறுதியில் ்சங்கத் தடலேரும், த�ோருளோளரும் நனறியுடர 
ததரிவி்க்க, விழோ இனிபத நிடறபேறியது.
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போர்டைணட மாநகரத் ்தமிழ மன்றம் - தீோைளிக் ககாணடாடடம்
ப�ோர்டலணட மோந்கரத் தமிழ மனறத்தின தித்தி்ககும் தீ�ோேளி்க 

த்கோண்டோட்டம், 10/26/2019 அனறு சிறப�ோ்க நட்டத�ற்றது. இடற 
ே்ண்க்கத்து்டன ததோ்டஙகி ,  ேோனகூேர் (Van c o u v e r ) 
பமயர் மி்ஸ் ஓ்கபல தடலடமயில் குத்துவிள்ககு டே�ேம், 
சுபபிரமணிய ந்ட்னம் ப�ோனறடே நி்கழ்சசி்ககு முத்தோய்ப�ோய் 
அடமந்த்ன. ப�ோர்டலணட மோந்கர்ச சின்னஞசிறு சிடடு்க்கள், 
ேண்ண்க ப்கோலங்களில் மினமினி ்களோய் மினனிய "சூப�ர்  ந்ட்னம்" 
ப�ோடடி நி்கழ்சசி, ம்க்களின ்சமூ்க விழிபபு்ணர்டே உயிர்பபித்த 
"பமஜி்க மீம்ஸ்" நி்கழ்சசி, இருடடின விளிம்ட� ஒளியின பிம்�ங்களில் 
ஒருஙகிட்ணத்த 'ஆரோ' (Aura) ந்ட்ன நி்கழ்சசி, �ரதம், �ோரதம், �ோரதி 
ஆகியேற்டற ஒனறிட்ணத்த நோடடியோ அ்கோ்டமியின ந்ட்ன நி்கழ்சசி, 
தீ�ோேளி்க த்கோண்டோட்டத்தின த�ோருடள விள்ககும் ்கலோ�ோரதியின 
ந்ட்ன நி்கழ்சசி, ்கவிடத, ்கடடுடர, த்கோலு, ஸ்மூல் இட்ச (Smule), 
புட்கப�்டம், ேடரதல் உள்ளிட்ட �ல ப�ோடடி்கள் நட்டத�ற்ற்ன. 
இடே அட்னத்திற்கும் மகு்டமோ்க, வீட்ணயில் ப�சும், ம்க்கள் ம்னடத 
மய்ககும், உள்ளத்டத உரு்கடே்ககும் ்கடலமோமணி "ரோப்ஷ் 
டேத்யோ" குழுவி்னரின இட்ச்ச ்சங்கமம், ்கோணப�ோரின ம்னடத 
�றி்ககும் ேண்ண ேண்ணத் பதோர்ணங்கள், 50 ேட்கயோ்ன '�ோகு�லி 
உ்ணவு' எ்ன, 1300-்ககும் பமற்�ட்ட தமிழ உள்ளங்கள் ஒனறிட்ணந்த 
உன்னத விழோேோ்க த்சவேப்ன நிடறவுற்றது!

்தமிழ சிபநகம்
்தாம்ோ 

தோம்�ோ ேோழ தமிழர்்கடள மகிழவி்க்க, நேம்�ர் 
மோதம் 3 ஆம் நோளனறு ‘தமிழ சிபந்கம்’ சின்னத்திடர 
ம ற்றும்  தேள்ளித்திட ரயில்  பு ்க ழ த� ற் ற 
்கடலஞர்்கடள்க த்கோணடு ஏற்�ோடு த்சய்திருந்த 
விடுமுடற்க த்கோண்டோட்ட நி்கழவில் ஏரோளமோ்னேர்்கள் 
்கலந்துத்கோணடு த�ோழுது ப�ோ்ககு நி்கழ்சசி்கடள்க 
்கணடு மகிழந்த்னர்.

 ‘தமிழ சிபந்கம்’ ேரு்டந்பதோறும் ந்டத்தி ேரும் 
ஆண்களு்க்கோ்ன ட்கப�ந்து மற்றும் த�ண்களு்க்கோ்ன 
எறிப�ந்துப ப�ோடடி்கடள ்க்டந்த நேம்�ர் மோதம் 16 
ஆம் பததி ந்டத்தியது. 11 அணி்கள் ்கலந்து 
த்கோண்ட ஆண்கள் ட்கப�ந்துப ப�ோடடி்களில் 
‘ரோ்ச்சோ’ அணியும், 6 அணி்கள் ்கலந்து த்கோண்ட 
த�ண்கள் எறிப �ந்துப ப�ோடடி்களில் ‘்சன 
டே்னர்ஸ்’ அணியும் தேற்றி த�ற்று சுழற் 
ப்கோபட�டய்க ட்கப�ற்றி்ன. ப�ோடடி நோளனறு 
ப�ோடடியோளர்்களு்ககும் மற்றும் �ோர்டேயோளர் 
்களு்ககும் சுடேயோ்ன மதிய உ்ணவு மற்றும் 
சிற்றுணடி �ரிமோறப�ட்ட்ன.

8. “டதயில் நீரோடி தேம் தடலப�டுேோபயோ” -  எ்ன டத மோதத்தின த�ருடம கூறும் நூல் எது?
 அ) மணிபம்கடல ஆ) த�ரிய புரோ்ணம் இ) புறநோனூறு ஈ) ்கலித்ததோட்க.
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டுவின் சிடடீஸ் ்தமிழ அபசாசிபயஷன் - தீோைளிக் ககாணடாடடம்.
டுவின சிடடீஸ் தமிழ அப்சோசிபயேன (TCTA) ்சோர்பில் நேம்�ர் 16 ஆம் பததி தீ�ோேளிப 

�ணடிட்க  த்கோண்டோ்டப�ட்டது. ்டோ்க்டர் ப்ோ தேரினியன அேர்்கள் நேம்�ர் 22, 23 மற்றும் 
24 ஆகிய பததி்களில் '�டற �யிற்சி' அளித்தோர். 

இந்தப �யிற்சிப �ட்டடறயில், ஆர்ேமுள்ள ்சங்க உறுபபி்னர்்கள், எவேோறு �டறடயப 
�யன�டுத்துேது, எப�டிப �டறயு்டன ந்ட்னமோடுேது என�டத்க ்கற்று்கத்கோண்ட்னர். எங்கள் 
தமிழப �ோ்ட்சோடல (TCTP) மோ்ணேர்்களோ்ன ்சோய்பரோ்னவ, மணி்கண்டன மற்றும் பரோஹித் 
ரவி்ச்சந்திரன ஆகிபயோர் நமது த்சம்தமோழியோம் தமிழ தமோழியில் இருதமோழி முத்திடரத் பதர்டே 
தேற்றி்கரமோ்க முடித்த்னர்.

மாநகர மில்ைாக்கி ்தமிழ்சசஙகம் 
மில்ேோ்ககி மோந்கரத் தமிழ்ச்சங்கத்தின 2019 

தீ�ோேளி | கிறிஸ்துமஸ் | மிலோடி நபி திருவிழோ்க 
த்கோண்டோட்டம் ்க்டந்த நேம்�ர் மோதம் 23 ஆம் பததி 
தேகு விமரிட்சயோ்க்க த்கோண்டோ்டப�ட்டது. இந்த விழோ, 
நமது உள்ளூர் தமிழர்்களின ்கடலத் திறடம்கடள 
பமட்டபயற்ற நல்ல ேோய்ப�ோய் அடமந்தது. விழோவில் 
நூற்று்க்க்ண்க்கோ்ன குழந்டத்களும், த�ரியேர்்களும் 
ஆடிப �ோடி , நடித்துத் தங்கள் திறடம்கடள 
தேளிப�டுத்தி்னர். விழோவில், மதியம் ட்சே, அட்சே 
உ்ணவு ேட்க்கள் �ரிமோறப�டடு , அட்னத்து 
உறுபபி்னர்்களு்ககும் 2020 ஆம் ஆணடு மில்ேோ்ககி 
மோந்கரத் தமிழ்ச்சங்க நோட்கோடடியும், �ல்கோரமும் 
அளி்க்கப�ட்ட்ன.     மில்ேோ்ககி மோந்கரத்தில் ்சமூ்கப 
�ணி ஆற்ற ஏதுேோய், ்க்டந்த டி்சம்�ர் 14, 2019 நோளனறு, ஏழோம் மற்றும் எட்டோம் ேகுபபு �டி்ககும் மோ்ணேர்்களு்ககு “குழந்டத்கள் 
தடலடம ஆற்றல்” எனற நி்கழ்சசி நட்டத�ற்றது. இந்த நி்கழ்சசியில் மில்ேோ்ககி மோந்கர மோநில பிரதிநிதி திரு. ்டோன நோ்டல் 
தடலடம ஏற்று உடரயோற்றி்னோர். நி்கழ்சசியில் மோந்கரில் ேசி்ககும் �ல ததோழில் ்சோர் ேல்லுநர்்கள் பிள்டள்களி்டம் உடரயோற்றி்னர். 
‘பிள்டள்களு்க்கோ்ன நிதி விழிபபு்ணர்வு’ குறித்தும் விேோதி்க்கப�ட்டது.
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ககனக்டிகட ்தமிழ்சசஙகம் - தீோைளித் திருநாள் ககாணடாடடம்
்கத்ன்கடி்கட தமிழ்ச்சங்கத்தின தீ�ோேளித் திருநோள் த்கோண்டோட்டமோ்க, நேம்�ர் திங்கள் 17 ஆம் நோள், தேர்்னோன டமய நடுநிடலப 

�ள்ளியில், ‘ப்கோல்்டன ரிதம்ஸ்’ இட்ச்க குழுவி்னரு்டன, பின்னணிப �ோ்ட்கர்்கள் ஹரிஷ் ரோ்கபேந்திரோ, பிர்கதி, ்சோம் கீர்த்தன, �வித்ரோ 
மற்றும் வி்ய் டி.வி.யின ‘்கல்க்க ப�ோேது யோரு’ பு்கழ ரோ்பேலு இட்ணந்து ேழஙகிய ‘கிரோணட மியூசி்கல் ஈவினிங’ இட்ச்க ்க்சப்சரி 
மி்க்ச சிறப�ோ்க ந்டந்பதறியது. 

நியூ இஙகிைாநது 
்தமிழ்சசஙகம்

நியூ இஙகிலோந்து தமிழ்ச்சங்கம் மோ்ச்சசூத்சடடில், 
நேம்�ர் 2 ஆம் நோளில் ந்டத்திய குழந்டத்கள் தி்னவிழோவில், 
‘்கணியன பூஙகுனற்னோர்’ டமய்க ்கருத்தில் குழந்டத்கள் 
அட்னேரும் ்கலந்துத்கோணடு தங்கள் அட்னத்து திறட்னயும் 
தேளிப�டுத்தி்னோர்்கள். விழோவின சிறபபு, முதன முதலோ்க 
தமிழ த்சவவிட்ச ப�ோடடியும், தமிழ த்சவவிட்ச விருந்தும் 
தனிபய அரஙப்கற்றப�ட்டது. பமலும் குழந்டத்களு்க்கோ்ன 
திரு்ககுறள் ப�ோடடி, ப�்சசுப  ப�ோடடி, ேோர்த்டத 
விடளயோடடுப ப�ோடடி மற்றும் ந்ட்னப ப�ோடடி இந்த 
முடறயும் சிறப�ோ்க ந்டந்தது. அடுத்தோ்க, தித்தி்ககும் 
த�ோங்கல் விழோ 2020 பிபரேரி மோதம் 1 ஆம் பததி சிறப�ோ்க 
நட்டத�ற உள்ளது.

9. ்சல்லி்க்கடடு எனற த்சோல்லில் உள்ள ‘்சல்லி’ என�து குறிபபிடுேது என்ன?
           அ) சிறபபுப �ரிசு ஆ) த�ரிய த்கோம்பு இ) சிறு ்கோசு. ஈ) த�ரிய ஆ�ர்ணம்20
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கடன்னசி ்தமிழ்சசஙகம்
த்டன்னசி தமிழ்ச்சங்கம் ந்டத்திய விடளயோடடு நி்கழவில் 

எறிப�ந்து, பூப�ந்து, கிரி்கத்கட ப�ோனற ப�ோடடி்கள் ந்டத்தப�ட்ட்ன. 
இம்முடற புதிதோ்க சிறுேர்்களு்ககு ‘த்டனனிஸ் ப�ோடடி’ 
ந்டத்தப�டடு �ரி்சளி்க்கப�ட்டது. விழோவில் முன்னோள் அடம்ச்சர் 
திரு. தநபப�ோலியன அேர்்கள் �ஙப்கற்று்ச சிறபபித்தோர். 
த்டன்னசி தமிழ்ச ்சங்கத்தின உறுபபி்னர்்கள் ஒபர குடும்�மோ்க 
கூட்டோஞப்சோறு ்சடமத்து ஆடிப �ோடி மகிழ, ்சங்கத்தின மூலம் 
பூங்கோவில் ஓரிரு நோட்கள் தஙகுேதற்கு மு்கோம்்கள் 
அடம்க்கப�டடிருந்த்ன. பமலும், குழந்டத்களின ஆற்றடல 
தேளி்கத்கோ்ணரும் ேட்கயில் த்டன்னசி தமிழ்ச ்சங்கம் 
திரு்ககுறள் ஒபபுவித்தல், ஓவியம் ேடரதல் ப�ோனற ப�ோடடி்கள் 
ந்டத்தி �ரி்சளித்தது. திரு்ககுறள் ப�ோடடி �ஙப்கற்�ோளர்்களு்ககுப 
த�ோனமுடிபபும் ேழங்கப�ட்டது.

பராட ஐைணடு ்தமிழ்சசஙகம்
தீ�ோேளிப �ணடிட்கடய முனனிடடு ்க்டந்த 

நேம்�ர் மோதம் 3 ஆம் நோளில் பரோட ஐலணடு 
தமிழ்ச்சங்க உறுபபி்னர்்கள் அட்னேரும் ஒனறுகூடி 
ஈஸ்ட பரோவி்டணசில் உள்ள ஒன்னோ பமோனிஸ்-்ோன 
பூங்கோவில் �ட்டோசு்கள் தேடித்து மகிழ்சசிபயோடு 
தீ�ோேளிடய்க த்கோண்டோடிப்னோம். அதட்னத் 
ததோ்டர்ந்து நேம்�ர் 9 ஆம் தி்கதியில் 2019 
கிரோனஸ்்டன �ள்ளி ேளோ்கத்தில் ‘ரிடஸ் தீ�ோேளி 
2019’ ்கடலநி்கழ்சசி்கள் நட்டத�ற்ற்ன. குழந்டத்கள் 
தீ�ம் ஏந்தி ேர அழ்கோ்கத் துேஙகி, சிறுேர் மற்றும் 
த�ரியேர்்களின ஆ்டல், இட்சயு்டன கூடிய �ோ்டல் மற்றும் நோ்ட்கம் ப�ோனற ்கடல நி்கழ்சசி்களு்டன விழோ இனிபத நிடறவுற்றது. 
இப�குதிேோழ இந்திய்க குடும்�ங்களு்ககு இவவிழோ இன�மூடடும் நி்கழேோ்க அடமந்திருந்தது. 

்தமிழ மக்கள் மன்றம் - 
ககாலு போடடி 2019

தமிழ ம்க்கள் மனறம் ்சோர்பில், நேரோத்திரிடய முனனிடடு “த்கோலு 
ப�ோடடி 2019”, முதன முடறயோ்க நியூ இஙகிலோந்தில் ந்டத்தபத�ற்றது. 
இதில் நியூ இஙகிலோந்தின 6 மோ்கோ்ணங்களிலிருந்தும் �லர் உற்்சோ்கமோ்கப 
�ஙகு த்கோணடு, தங்கள் ்கற்�ட்ன்கப்கற்�, 3 முதல் 9 �டி்களில் தங்கள் 
த்கோலுவின புட்கப�்டங்கள் மற்றும் ்கோத்ணோளியு்டன அனுபபி டேத்த்னர். 
திருமதி. ரஞ்சனி ட்ச்கல், திருமதி. சுமதி நோரோய்ணன, திருமதி. தீ�ோ 
ப்்க்கப நடுேர்்களோ்க தேற்றியோளர்்கடளத் பதர்ந்ததடுத்த்னர். முடறபய, 
திருமதி. சு�ோஷினி ரோமன, திருமதி. சிந்து்ோ ஸ்ரீரோம், திருமதி.்கோயத்ரி 
கிருஷ்்ணன முதல் மூனறு இ்டங்கடள தேனற்னர். இேர்்களு்ககுத் தமிழ 
ம்க்கள் மனறத்தின த�ோங்கல் விழோவில் ்சபதீ்கோ என்டர்பிடர்சஸ் �ரிசு்கள் 
ேழங்க இட்சந்துள்ள்னர்.
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ைாசிஙடன் ைடடாரத் ்தமிழ்சசஙகம்:  குழநவ்தகள் தினம் மற்றும் 
10 ஆம் ஆணடு சிறப்புத் ்தமிழிவச விழா

நேம்�ர் 3, 2019 அனறு குழந்டத்கள் தி்ன விழோவிட்ன ேோசிங்டன ேட்டோரத் தமிழ்ச்சங்கம் த்கோண்டோடியது. 40 ஆணடு்களோ்க 
தமிழ்ச்சங்கத்தின தடலேர்்களோ்க இருந்து �ணியோற்றிய நல் உள்ளங்களு்ககு பமட்டயில் �ோரோடடு த்சய்யப�ட்டது. ேழ்க்கம்ப�ோல் 
உள்ளூர் தமிழ்க குழந்டத்களின மோறுபே்ட அணிேகுபபு, தந்டத ம்கன �ோரம்�ரிய உட்ட்கள் நி்கழ்சசி, ்கடலநி்கழ்சசி்கள், 
தமிழப�ள்ளி்களின ்சங்கமம் முதலிய நி்கழவு்கள் மி்க்ச சிறப�ோ்க நட்டத�ற்ற்ன. 70 ்கே்ன்கர் முட்னேர் ்கடல த்சழியன சிறபபு 
அடழப�ளோரோ்க ்கலந்துத்கோணடு தமிழர் மரபு்க்கடல்களில் ஒனறோ்ன ்கே்ன்க்க ்கடலடய த்சய்து்கோடடி விள்ககி, ேந்திருந்பதோடர 
மிகுந்த வியபபில் ஆழத்தி்னோர். ்கடல த்சழியன அேர்்கள், எடடு்ககும் பமற்�ட்ட தமிழப �ள்ளி்களு்ககு்ச த்சனறு குழந்டத்களு்ககு 
இந்த அரிய ்கடல்கடள த்சய்து்கோடடி �யிற்சித�ற ேோசிங்டன தமிழ்ச்சங்கம் ஏற்�ோடு த்சய்திருந்தது. டி்சம்�ர் 14 அனறு ்சங்கத்தின 
10 ஆம் ஆணடு தமிழிட்ச விழோ சிறப�ோ்க்க த்கோண்டோ்டத் திட்டமி்டப�டடுள்ளது. 50-்ககும் பமற்�ட்ட குழந்டத்கள் தமிழிட்ச �ோடி 
மகிழவி்க்கப �திவு த்சய்துள்ள்னர்.

அர்கன்சாஸ் ்தமிழ்சசஙகம் - தீோைளித் திருநாள் விழா
அர்்கன்சோஸ் மோ்கோ்ணத்தின தடலந்கர் லிடடில்ரோ்க ந்கரில் 

தீ�ோேளித் திருநோள் அர்்கன்சோஸ் தமிழ்ச்சங்கம் ்சோர்பில் 
அ்கப்டோ�ர் 26 2019 ஆம் நோளில் த்கோண்டோ்டப�ட்டது. மோடல 
6 மணி்ககு தமிழத்தோய் ேோழத்து்டன விழோ ததோ்டஙகியது. திரு.
ேள்ளிநோய்கம் இடறே்ண்க்கம் �ோடி்னோர். திருமதி �ோ்கம்பிரியோள் 
ேள்ளிநோய்கம் மற்றும் திருமதி ப்கோடத பமோ்கன அேர்்கள் 
குத்துவிள்ககு ஏற்றி விழோவிட்னத் துே்ககி டேத்தோர்்கள். 
தடலேர் திரு. மகிழ இரோப்ந்திரன ேரபேற்றுப ப�சி்னோர். 
பின்னர் ்சங்க உறுபபி்னர்்களின ்கடல நி்கழ்சசி்கள் நட்டத�ற்ற்ன. 

நி்கழ்சசி்கடள �ோல்சங்கர் மற்றும் அக்ஷய் ஆகிபயோர் ததோகுத்து 
ேழஙகி்னர். ்கடல நி்கழ்சசி்களு்ககு நடுவில் ப�ோடடி்கள் 
ந்டத்தப�டடு தேற்றி த�ற்றேர்்களு்ககுப �ரிசு்கள் ேழங்கப�ட்ட்ன. 
ப�ோடடி்கடள திரு ்ேஹர் ஒருஙகிட்ணத்து ேழஙகி்னோர். 
நிடறவில் த்சயலோளர் திரு மீ்னோடசிசுந்தரம் ேள்ளிநோய்கம் நனறி 
கூறி்னோர். தோய்க �ோரம்�ரிய விருந்து்டன விழோ இனிபத 
நிடறவுற்றது. விழோவில் ்கலந்து த்கோண்டேர்்களு்ககுத் தீ�ோேளிப 
�ட்டோசு்கள் ேழங்கப�ட்ட்ன. விழோ ஏற்�ோடு்கடள்ச ்சங்க்ச 
த்சயற்குழுவி்னர் சிறப�ோ்க்ச த்சய்திருந்த்னர்.

10. த�ோங்கல் என�து கீழ்க்கண்ட எதட்ன ஒடடி எழுந்த விழோேோ்க இரு்க்கலோம்?

 அ) �னிமு்டங்கல். ஆ) முன�னி  இ) அறுேட்ட ஈ) கூதிர்
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டிசம்ேர் 2019 கசன்வனயில் நடந்த ைட அகமரிக்கத்  
்தமிழ்சசஙகப் பேரவையின் ்தமிழிவச விழா காடசிகள்
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