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உமாமேக�வர	ைடய ெகாைல எ�வா� நட�த� 
எ�பத�� ேந�� பா��த சா சிய" எ�#" 
கிைடயா�. அ� ப�றி கிைட�தி&'க'()ய 
எ�லா� தகவ�க*" ெவ�" ஊக,க- 
எ�ற அ).பைடயிேல தா� இ&'கி�றன.  

 

இ�ைறய 2ெளா  தைலைமதா� 
ஆ5சிராச�, ராபி� உ பட 6 ேப� ெகா6ட �7தா� 
அவைர' ெகாைல ெச8யதாக5 ெசா�கிற�. இதி� 
எ�வள# 9ர" உ6ைம இ&'�" எ�ப� ெத�யா�. 

ஏெனனி� உமாமேக�வர� ெகாைல <)�த ைகேயா= 
ெச�ைன வடபழனி ேதசிக� ெத&வி� உ-ள 11" 
இல'க இ�ல�தி� ஒ& ( ட" நட�ததாக#" அதி� 
இ�ைறய 2ெளா  தைலைம உ பட இ�ைறய 2ெளா  
<'கிய�த�க- சில&" கல�� ெகா6டதாக#" 
ெசா�ல.ப=கி�ற�.  

 

இ�த' ( ட�தி� கல�� ெகா6ட அைனவ&" 
உமாமேக�வரனி� ெகாைலைய நியாய.ப=�தி 
அத�கான காரண,கைள ஒ& ஒலி.பதி# நாடாவி� 
பதி# ெச8� இல,ைகயி� எAசியி&�த 2ெளா  
உ�.பின�க*'�. ேபா =' ேக க ஏ�பா= ெச8� 
அ	.பிB" இ&�தா�க-. இ�த ஒலி.பதி# நாடா 
ம�றவ�களி� ைகயி� அக.படாத வைகயி� 
வ#னியாவி� ைவ�� அைத மாணி'கதாச� தCயி =' 
ெகா*�தியதாக அறிய <)�த�. 

உமாமேக�வர� ெகாைலB6ட#ட� அவர� 
சடல�ைத. ெபா�.ேப�க உடன)யாக யா&" 
<�வரவி�ைல. உமாமேக�வர� 
ெகா�ல.ப =வி டா�, அ�#" ஆ5சிராச�, ராபி� 
ஆகிேயா� தா� அவைர அைழ��5 ெச�� 
ெகாைலெச8தவ�க- எ�ற விடய�ைத ம�றவ�க*'� 
<தலி� ெசா�னவ� சா" <&ேகD எ�பவ�. இவ� 
தா� அ��ல�<தலியி� உதவிBட� பி�ன� 
உமாமேக�வரன� சடல�ைத. ெபா�.ேப�� 
வ#னியாவி�� ெகா6= ெச�� அட'க<" ெச8தா�. 
 

உ6ைமயி� உமாமேக�வர	ைடய இ�தி' 
கால�தி� அவைர தி&ட� எ�� விம�சி�தவ�க-, 

�ெராகி எ�� ெவ��தவ�க-, ேறா #ட� ேச��த 

Microfinance Empowers 
Join us in enabling the poorest of the poor to improve their own lives 
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அவைர கவிE'க5 சதி ெச8தவ�க- எ�லா" அவர� 
சடல" தCயி� எ��� சா"பலான#ட� தியாகி எ��", 

ெகா-ைக வ Cர� எ��" ம'க- B�த�தி� மக�தான 
தளபதி எ��" ஆகா, ஓேகா எ�� 2கழ 
ஆர"பி��வி டா�க-. 

 

 

ெபா�வாக ஒ& அைம.பின தைலவ� இற�த#ட� 
ஆக'�ைற�த ப ச" அத� உய� அ,கமான ெபாலி  
பேீராேவா அ�ல� ம�திய �7ேவா () ஒ& 
த�காலிக� தைலவைர� ெத�# ெச8வேத வழ'க". 

ஆனா� உமாமேக�வர� இற�த#ட� 2ெளா )� 
ெபாலி. பேீராேவா, ம�திய �7ேவா ( ட.படவி�ைல. 

மாறாக மாநா )� இய'க�தி� சகல 
ெபா�.2'களிHமி&�� இைட நி��தி ைவ'கப ட 
மாணி'கதாச� வ#னியாவி� ைவ�� தன'� 
ேவ6)ய சில�� உதவிேயா= தாேன அைம.பி� 
த�காலிக தைலவராக த�ைன தாேன பிரகடன.ப=�தி' 
ெகா6டா�.  
 

 

இ�த. பிரகடன.ப=�தH'� <� அவ� அ.ேபா� 
சிறில,கா இராIவ� தளபதியாக இ&�த 
ெகா.ேபக=வாவி� ஆேலாசைன ெப�றதாக 
ெசா�ல.ப=கி�ற�. அத�பி� அ�த� த�காலிக� 
தைலவரா� அைம'க.ப ட நி�வாக' �7ேவ 
அவ�கைள5 ேச��தவ�கைள'ெகா6ட ஒ& மாநா ைட 
நடா�தி பால2�தைர மாகாண" ெபா&�திய தைலவராக 
ம�ட" J )ய�.  

 

 

உ6ைமயி� ஒ& சதி <ய�சி நட�தா� அத�� 
அ=�த க ட" எ�வா� நக��த.ப=ேமா அ�வா�தா� 
நக��த.ப =-ள�. 2ெளா )� 2திய நி�வாக" 
பதவிைய' ைக.ப�றி' ெகா6ட#ட� 2திய 
நி�வாக�தி� ம�திய �7 உ�.பினராக இ&�த சா" 
<&ேகD#'� அவ� சில இரகசிய,கைள ெவளிேய 
ெத�ய.ப=�தாம� இ&.பத�காக அவ&'� 
ெப&�ெதாைக பண" ெகா='க.ப )&'கி�ற�.  

 

 

ஆ5சிராச�, ராபி� அகிேயாேர உமாமேக�வரைன 
ெகாைல ெச8ததாக ெசா�ன சா" <&ேகDேவ 
உமாமேக�வரைன ெகாைல ெச8த ஆயத�ைத 
ைவ�தி&�ததாக#" பி�2 அவ�ைற 2ெளா )� 2திய 
நி�வாக" அவ�டமி&�� ெப�� மைற��வி டதாக#"; 

சில� ெசா�கிறா�க-.  

 

 

இதி� எ�தள# �ர" உ6ைம இ&'கிற� எ�� 
ெத�யவி�ைல. ஏெனனி� அத� பி� சா" <&ேகD 
நC6ட கால" உயிேரா= இ&'கவி�ைல. திKெர�� 
ம�மமான <ைறயி� அவ� ெகா�ல.ப =வி டா�. 
அவைர. 2லிக- ெகா��வி டதாக 2ெளா  தைலைம 
ெசா�கி�ற�. ஆனா� அவ� இரகசிய,கைள ெவளிேய 
ெசா�னப)யா� மாணி'கதாச�தா�; 2லிக- எ�ற 
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ெபய�� அவைர' ெகா�ற� எ�� அேதகால�தி� 
2ெளா ைடவி = ெவளிேயவ�த நிைறய. ேப� 
ெசா�கிறா�க-.  

 

 

இேதேபா� உமாமேக�வர� ெகாைல ெச8ய.ப ட 
தின�தி�� <� தின" சிறில,கா இராIவ�தா� 
ைக� ெச8ய.ப = பி� வி=தைல ெச8ய.ப ட 
உமாமேக�வரன� ந"பி'ைக'��ய 
ெம8.பா�கா.பாளரான ச'திேவ�, உமாமேக�வரைன 
ெகா�றவ�கைள பழிவா,கிேய தC&ேவ� எ�� 
ெசா�லி' ெகா6= தி��தா�. திKெர�� அவ&" ஒ& 
நா- ெகாைலB6= ேபானா�. அவைரB" 2லிக-தா� 
ெகாைல ெச8�வி டதாக 2ெளா  ெசா�கி�ற�. 

ஆனா� அ� உ6ைமயி�ைல. அவைர' ெகா�ற� 
உ6ைமயான 2லிக- அ�ல. அ� (ட ெச ட. 
ெச8ய.ப ட 2லிக- தா� எ�� ெசா�கிறா�க-.  

 

 

அ=�� இ�ைறய 2ெளா  தைலைமயா� 
ந"பி'ைக��ேராகி எ�� <�திைர ��த.ப ட 
ஆ5சிராசைள (ட இ�தியாவி� ைவ�� ெகாைல 
ெச8ய மாணி'கதாச� <ய�றதாக 
ெசா�ல.ப=கி�ற�. 1993" ஆ6= சிறில,கா அரசி� 
ேதைவ'காக ஐேரா.பிய D��. பயண" ஒ�ைற 
ேம�ெகா6= இ,� வ�த மாணி'கதாச�; இ,கி&�த 
<�னா- 2ெளா  உ�.பின�க- பல&'�� 
ெதாைலேபசி எ=�� உமாமேக�வரைன' ெகாைல 
ெச8த ஆ5சிராசைன தா,க- ெகா��வி டதாக 
அதாவ� அவ&'� த6டைன ெகா=��வி டதாக 
ெசா�லியி&�தா�.  
 

 

இைதவிட Dவ Cசி� வசி�� வ�த ராபி	", அவர� 
மைனவிB", மைனவி வயி�றிலி&�த �ழ�ைதB" 
ம�மமான <ைறயி� ெகாைல ெச8ய.ப டன�. இ�த' 
ெகாைலக- (ட 2லிக- ெச8ததாக ம�றவ�க- ந"2" 
வித�தி� ஒ& ெச ட.ைப உ&வா'கிேய 
ெச8ய.ப டதாக ெசா�ல.ப=கி�ற�. ஆனா� Dவ C� 
ெபாலிசா� அ,ேகயி&�த 2ெளா  உ�.பின�க- தா� 
இ�த' ெகாைலகளி� J�திரதா�க- எ�பைத 
க6=பி)�� அவ�கைள ைக� ெச8தி&'கிறா�க-.  

 

 

உ6ைமயி� இ�த� ெதாட� ெகாைலக- 
உமாமேக�வர� ெகாைல ப�றிேய சில ச�ேதக,கைள 
ேதா��வி�தி&'கி�றன. அதாவ� இ�த' ெகாைலைய. 
ப�றிய இரகசிய,க- ெத��தவ�க- ெகாைலகாரைன' 
க6=பி)�� பழிவா,க. ேபாவதாக சபத" ெச8தவ�க- 
தி டமி = ெகாைல ெச8ய.ப டெத�ப� இ�ைறய 
2ெளா  தைலைம.படீ" ஏேதா . ஒ�ைற மைற'க 
வி&"2கி�ற� எ�பைதேய எ=��' கா =கி�ற�. 

இ�ைறய 2ெளா )� எ�தைனேயா <�னணி 
உ�.பின�க*", ம�திய �7 உ�.பின�க*" இ&'க 
ச'திேவைலB", சா"<&ேகைசB" ம =" 
�றிைவ��' ெகா�ல ேவ6)ய அவசிய" 

கா�தி ேதச�தி� 
ம�ப'க" 14  
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கா�தி ேதச�தி� 
ம�ப'க" -11  

கா�தி ேதச�தி� 
ம�ப'க" -10  

கா�திேதச�தி� 
ம�ப'க"-09  

கா�திேதச�தி� 
ம�ப'க"-08  

கா�தி ேதச�தி� 
ம�ப'க"-07  

கா�தி ேதச�தி� 
ம�ப'க"-06  

கா�தி ேதச�தி� 
ம�ப'க"-05  

கா�தி ேதச�தி� 
ம�ப'க" 1  

கா�தி ேதச�தி� 
ம�ப'க" 4  

கா�தி ேதச�தி� 
ம�ப'க" 3  

கா�தி ேதச�தி� 
ம�ப'க" 2  
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2லிக*'கி�ைல. அவ�க- 2லிகளா� ெகா�ல.ப=" 
அள#'� அவ�களா� ேதட.ப டவ�க*" அ�ல 
எ�ப�" எ�ேலா&'�" ெத�B". 2லிக- அவ�கைள 
ெகா�றா�க- எ�ப� ேறா #'காக#" 
உமாமேக�வரன� ெவளிநா =5 ெசா��'கைள 
ைகயக.ப=�தி' ெகா-வத�காக#" தா,க- ெச8வி�த 
ெகாைலைய M)மைற'க 2திய 2ெளா )� உய�படீ" 
உ&வா'கிவி ட ப"மா�ேத இ� எ�� 
ந"ப.ப=கி�ற�.  

 

2திய 2ெளா  எ�� இ,ேக �றி.பி=வத�� காரண" 
உமாமேக�வர� ெகா�ல.ப ட#ட� பைழய 2ெளா  
தானாக கைல�� ேபா8வி ட�. 2ெளா )� 
உ6ைமயான உ�.பின�க- பல� <�றாக 
ேபாரா ட�ைதவி = ஒ�,கிவி டன�.  
 

 

ஆனா� ேறா#" சிறில,கா இராIவ<" 2ெளா  
ெதாட��� இய,க ேவ6=" எ�� வி&"பின. 

இ&ப�தியின&" ஒ&வ&'�� ெத�யாம� ஒ&வ� 
ேவ� ேவ� ம ட�தி� ெதாட�2 ெகா6= 2திய 
2ெள ='� உயி� ெகா='க <ய�றன�. 

4 commentaires:  

Publié par siva sinnapodi à 12:39 PM 

ெச�மல� ெச�வ� a dit…  

சி,களவ�க- ஒேர க�லி� M�� மா,கா8 
அ)�� வி டா�க-..  

1. வி=தைல 2லிகளி� மீ� தமிE நா = 
ம'க*'� ெவ�.2 வர ைவ.ப� 

2. இ�திய அரD , ராஜC� கா�தி இழ.பா� ப = 
படாம� ஒ=,கி வி=". 

3. ேவ� எவ&ைடய ஆதர#மி�றி, வி=தைல 
2லிக- இய'க" இய,க ேவ6=".. 

12:03 PM  

siva sinnapodi a dit…  

ந�றி ெச"மல� ெச�வ� உ,க- 
வ&ைக'�".பி�P ட��'�" 

12:26 PM  

Ranganathan. R a dit…  

சிவா... 
 

எ�ன... இ.ப) ஒ& கனமான பதி#கைள. 
ேபா =-ள C�க-... 

 

வாE��'க-... இனிேம�... தவறா� உ,க- 
பதி#கைள. ப).ேப�... 

7:49 AM  

siva sinnapodi a dit…  

 

என� பதி�க
 9 

 

என� பதி�க
 8 

 

என� பதி�க
 7 

 

என� பதி�க
 6 

 

என� பதி�க
 5 

Page 4 of 6என� பதி#க- -வரலா�" வாE'ைகB": கா�தி ேதச�தி� ம...

01/04/2010http://sivasinnapodi1955.blogspot.com/2008/09/28.html

www.tamilarangam.net

jkpo;j; Njrpa Mtzr; Rtbfs;



Enregistrer un commentaire  

Inscription à : Publier les commentaires (Atom)  

Accueil Message plus récent Message plus ancien 

த,க- வ&ைக'� ந�றி ர,கநாத�.சில பதி#க- 
கால�தி� ேதைவயா�".. 
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