
மதி�ப����ய இ�திய அரசா�க�தி� க�வ� அைம�சக
உ��ப�ன�க���,

மதி�ப����ய இ�திய அரசா�க�தி� கலா�சார அைம�சக
உ��ப�ன�க���,

மதி�ப����ய �ென�ேகாவ�� தைலைம இய��ந� ெச�வ�. ஆ�ேர
அேசாேல அவ�க���,

மதி�ப����ய �ென�ேகாவ�� நிர�தர ப�ரதிநிதியான தி�. வ�ஷா�
V.ஷ�மா அவ�க���,

மதி�ப����ய �ென�ேகா ெபா�� சைப��,

மதி�ப����ய �ென�ேகா அம��க���,

(நக�: ஆேராவ�� அற�க�டைளய�� ��ய���பாள�க� ேபரைவய��
ெசய���)

30 ெச�ட�ப� 2022� �ென�ேகாவ�� � அரவ��த�� 150வ� ஆ��
வ�ழா நிக��சிைய �றி��
�த�ைமயாக ஆேராவ�� அற�க�டைளய�� ��ய���பாள�க�
ேபரைவய�� சா�ப���, ஆேராவ��லி� ந��ட கால ந�ப�க� ம���
நல� வ���ப�கள�� சா�பாக�� 1968 �தேல ஆேராவ��ைல ஆத���
வ�� �ென�ேகாவ��� எ�க� உளமா��த ந�றி�ண�ைவ
ெத�வ���� ெகா�கிேறா�.  1966 �த� ெத�ன��தியாவ��
உ�வா�க�ப�� வ�� இ�த ச�வேதச நகர�ைத ஆத��� �ென�ேகா
5 த��மான�கைள நிைறேவ�றி��ள�. இ�த ஆதர� ஆேராவ�����
மிக�� ��கியமானைவ ஆ��. ேம�� மன�த நிைலய�� ப�னாம
வள��சி�கான ெபா�� ம��� ஆ�ம�க� சா��த ஒ� ஆ�ைவ
அ��பைடயாக ெகா�ட  இ�தைகய ஒ� �திய �ய�சியான இ�த
நகர�தி�� இடமள��தி���� இ�திய நா����� எ�க� ஆ��த
ந�றிகைள ெத�வ��கிேறா�.

கட�த 54 வ�ட�கள�� வன ம��சி, நிைலயான க��ட�கைலக�,
���ப��க�த�க வ�ல ஆ�ற� ெதாழி���ப�க�, ��ைமயான உழ�
�ைறக�, ப�ேக�� �ைறய�லான ஜனநாயக அைம�� �ைறக�,
ஒ��கிைண�த க�வ�, கைல ம��� கலா�சார�, ���� ெபா�ளாதார
நி�வாக�, ஆ� ெப� சம��வ�, கிராம��ற வள��சிக�,
�ர�பா�கள�� த���க�, ச�க நி�வன�க�, ம��ழ�சி ம��� திட�
கழி� ேமலா�ைம ம��� மைழ ேந� ேசக��� ேபா�ற ப�ேவ�



�ைறகள�� பைட�த சாதைனக� �ல� ஆேராவ�� உலகளவ�� சிற��
ெப�� வ�ள��கிற�.
இ�த �ைறகள�� எ�க� ெசய�க� அைன��� � அரவ��த��
வழிகா��த�க��� இண�க ஆேராவ�� சாசன�தி�ப�:
‘ேவ��ைமய�� மன�த ஒ��ைம’ (ப��ேச��ைக எ� 1) எ�கிற இல�ைக
அைடவத�கான எ�க� �ய�சிக� ஆ��.

ஆனா� இ�� ஆேராவ�� ��ய���பாள�களாகிய நா�க� இ�தைகய
ந��டகால �ய�சிக�� சாதைனக�� ெப�� அபாய�தி� உ�ளன
எ�� �ைறய��கிேறா�. க�வ���ைற அைம�சக�தா� ஜூைல 2021�
ஆேராவ�� அற�க�டைளய�� ெசயலாளராக டா.ெஜய�தி ரவ�
நியமி�க�ப�ட� ம��� அைத� ெதாட��� ஆேராவ��
அற�க�டைளய�� �திய ஆ�� �� அைம�க�ப�டதிலி���
ஆேராவ�� ��ய���பாள�க� இ�த ச�க�தி� ஒ��ைம
�ைல��ப�யான வ��ைறக�, அ����த�க� ம��� பல
���த�கைள ெதாட��� ச�தி�� வ�கி�றன�. இ�தைகய
க�ைமயான அட���ைறயான அ��த�க� ஆேராவ��லி�
ைமயமான மதி��க�, � அரவ��த�� வழி�ைறக� ம���
த��வ�க� ேம�� நம� இல��க� இல�சிய�க� ஆகியவ�றி��
ெப�� அ����த�க� ஆ��.

� அரவ��த�� நிைன� நாளான �ச�ப� 5, 2021 அ��
��னறிவ��ப��றி அ�கீக��க�படாத �ைறய�� ந�ள�ரவ��
ஆேராவ�� வன�ைத அழி�தி� ெதாட�கி கட�த 10 மாத�கள��
��நிைல ெப�மளவ�� த�வ�ரமாகிய���கிற�. இ�நிக�ைவ� ெதட���
சில வார�கள�ேலேய ஆேராவ�� இைளஞ�க� ைமய�தி� இ��த சில
க��ட�க� இ��க�ப�� அ�தான ம��� அ�கிவ�� வைக மர�க�
உ�பட �மா� 900 மர�க� அக�ற�ப�டன. இைத� ெதாட��� ஆேராவ��
��ய���பாள�க� ேப���ைம ம��� மன�த உ�ைமகைள பறி���
வைகய�� ஆேராவ�� நி�வாக அைம��க� ம��� அத� உ�ெதாட��
தள�க� ஆகியைவ ைகயக�ப��த�ப�டன.  ேம�� டா.ெஜய�தி ரவ�
ம��� அவ�� ஆதரவாள�க�, ந��ட காலமாக ெசய��ைறய��
இ���� ஆேராவ�� ச�க�தி� ஜனநாயக ��� �ைறகைள�
ெதாட��� ம��� வ�கி�றன�.

ெம�ரா� உய�ந�தி ம�ற� ம��� ேதசிய ப�ைம� த���பாய�தி�
இ��� வ�த ஆைணக� ஆேராவ��லி� �����ழ� பண�கள��
��கிய��வ� ம��� 1988� இ�தியா பாரா�ம�ற�தி�
நிைறேவ�ற�ப�ட ஆைணய�� ெபாதி���ள அதிகாரமான
��ய���பாள�க� ேபரைவய�� அதிகார�ைத நிைலநி���� வைகய��



இ��கி�றன. ஆனா� ஆேராவ�� அற�க�டைளய�� ெசயலாள� இ�த
ந�திம�ற ஆைணகைள எதி��� ேம��ைறய�� ெச���ளா�. இ�த
ச�க�தி� க��ட�க� க��மான�க� ம��� வன�கைள அழி�த�
ேம�� ��கியமான ��� நி�வாக �ைறகைள ைகயக�ப����
�ய�சிக� ெதாட��� வ�கி�றன.
ஆேராவ�� அற�க�டைளய�� ெசயலாள� ம��� அவ��
ஆதரவாள�கள�� நடவ��ைககைள த�வ�ரமாக க����� வைகய��
97% ��ய���பாள�க� வா�கள��தி���� அ�ைமய�� நட�த
��ய���பாள�க� ேபரைவ ��� �ைறய�� ெப�ய அளவ�லான
���கைள ப��ேச��ைக எ� 2� காண��.

இதனா� கீேழ ைகெயா�பமி���ள ��ய���பாள�க��
ஆேராவ��லி� நல� வ���ப�க�� ஆகிய நா�க� ஆேராவ��
அற�க�டைள ெசயலாளரா� அற�க�டைளய�� ��� அதிகார���வ
அைம��கள�� ஒ�றான ��ய���பாள�க� ேபரைவ�ட�
ஆேலாசி�காம� ஒ�தைல�ப�சமாக ேத��ெத��க�ப�ட
ேப�சாள�கைள� ெகா�� ெச�ட�ப� 30, 2022 அ�� �ென�ேகாவ��
நிகழவ����� � அரவ��த�� 150வ� ஆ��வ�ழா நிக��சி �றி�த
எ�க� கவைலைய ெத�வ���� ெகா�கிேறா�.

ஆைகயா� இ�திய அரசா�க�தி� க�வ� ம��� கலா�சார� �ைற
அைம�சக�க��� இ�த நிக��சிய�� தி�ட�ைத ஆேராவ��
��ய���பாள�க� ேபரைவய�� சா�பாக அவ�க� க����கைள பகி��
வைகய�லான ேப�சாள�கைள உ�ளட��� வைகய��
மா�றியைம��மா� ேக���ெகா�கிேறா�. இ�ேபா�
தி�டமி���ளப� இ�த நிக��சிைய �ென�ேகா நட��வ� உ�க�
நி�வன�தா� உ�தியாக நிைலநா�ட�ப�ட� வ�� ஜனநாயக
மதி��க��� எதிரான வைகய�� அைம�� வ��� எ�பைத க��தி�
ெகா��மா� தா�ைம�ட� ேக���ெகா�கிேறா�.

உ�ைம�ட�

27.09.2022

-ஆேராவ�� அற�க�டைளய�� ��ய���பாள�க� ேபரைவய��
உ��ப�ன�க�

-ஆேராவ��லி� ந��ட கால ந�ப�க� ம��� நல� வ���ப�க�



[SIGNATURES]

தகவ���: build.auroville.together@gmail.com

�றி��க�:

இைணய தள�க�:
https://auroville.media/summary-of-the-current-crisis
https://standforaurovilleunity.com

57,000�தி��� ேம�ப�ேடா� ைகெயா�பமி�ட change.org இைணய
ப�ர�சார�:
https://www .change.org/sosauroville

Appendix.1

ப��ேச��ைக எ� 1

ஆேராவ�� சாசன�

1.    ஆேராவ�� �றி�ப��ட எவ���� ெசா�தமான� அ�ல. ஆேராவ�� மன�த
இன� ��வத��� ெசா�தமான� ஆ��. ஆனா�, ஆேராவ��லி� வசி�க
ேவ��� எ�� ஒ�வ� வ���ப�னா�, அவ� ெத�வ �க உண�வ���
வ���ப��ட� ெதா�� ெச�பவராக இ��கேவ���.

2.    ஆேராவ�� ���றாத க�வ�, இைடயறாத ��ேன�ற�, ���றாத
இளைம ஆகியவ�றி� இ��ப�டமாக வ�ள���.

3.    ஆேராவ�� ெச�ற கால�தி���, வ��கால�தி��� இைடேய ஒ�
பாலமாக இ��க வ�ைழகிற�. �ற உலக, அக உலக� க��ப����க�
அைன�ைத�� பய�ப��தியப� ஆேராவ��லான� �ண��ட� எதி�கால
ந����கைள ேநா�கி� ����ட� �கி��� எ��.

mailto:build.auroville.together@gmail.com
https://auroville.media/summary-of-the-current-crisis
https://standforaurovilleunity.com/master-plan


4.    ஆேராவ�� மன�த�ல ஒ�ைமபா���� ஓ� உ�வ� ெகா��பத�கான
உலகிய� ம��� ஆ�மிக ஆரா��சிக����ய நிைலயமாக வ�ள���.

ப��ேச��ைக எ� 2

��ய���பாள�க� ேபரைவ ��� �ைற(RAD)ய�� ���க�
18.8.2022 - 22.8.2022

கீேழ ெகா��க�ப���ள த��மான�ைத நிைறேவ�ற ��ய���பாள�க�
ேபரைவய�� ெசய���வா� அைழ�க�ப�ட அவசரகால����ைற
(RAD)� ���க� இேதா. த��மான�தி� ���க� ப��வ�மா�:

"ஆேராவ�� அற�க�டைளய�� ��ய���பாள�க� ேபரைவய��
உ��ப�ன�களாகிய நா�க�,
ெசயலாள� அ�வலக�தா� அள��க�பட ஆைணக� (அ�வலகஆைண,
நிைலய�ய� க�டைள ம��� எ�தவைகயாலான ஆைணக�) ம���
அவரா� நியமி�க�ப�டவ�க� ேபா�ற எ��� ��ய���பாள�க�ட�
இைண�ேதா கல�� ஆேலாசி�ேதா ெச�ய�ப�டைவ அ�ல எ��
ேமத� ெம�ரா� உய�ந�தி ம�ற� உ�தி�ப��தி இ��பைத��,
ேம�� ��ய���பாள�களா� ேத��ெத��க�ப�� நியமி�க�ப�ட
���க��� எ�க� ஆதரைவ�� உ�தி�ப���� இ�த த��மான�ைத
நிைறேவ�ற ஆேராவ�� அற�க�டைளய�� அதிகார���வ
அைம��கள�� ஒ�றான �ைறய�� ஒ���ெகா�கிேறா�.”



97% (1122) ேப� ேம��ள த��மான�ைத ஆத��� வா�கள��தன�

1% (10) ேப� அைத நிராக��தன�

2% (29) ேப� வா�கள��கவ��ைல

இைணய� ம��� ேநர�யாக ெமா�த� 1161 ெச��� வா��க�
பதி� ெச�ய�ப�டன. வா�காள� ப�ேக��ப�� ெமா�த எ�ண��ைக
��ைவ உ�தி ெச�ய� ேதைவயான 10 சதவ�கித� வா��கைள
தா����ள�.
[இைண�க�ப���ள ஆவண� 2ஐ பா��க��]

https://drive.google.com/file/d/1HtnCXxhvwpk6k7EZe6zcarxNHzv2LWMq/view?usp=sharing

