
 

 

அன்பும் பண்பும் நிறைந்த நல்ல ோர்கலே! 
 

கடந்த அறையோண்டுகோ ம் எம்மவறைத் திகிலுகுள்ேோக்கிய தீய “லகோவிட்19“ 
ககோடுந்கதோற்ைி ிருந்து விடுவித்து கவன்ைிருப்பரீ்ககேன நம்புகிலைோம். 
 

 

இத்தருணம் ஒரு முக்கிய விடயத்றத நிறனவுகூை விரும்புகிலைோம்: “ஒரு 
போறன“,  (ஒ. போ.) தங்கள் ஒப்பற்ை உதவியின்ைி, தோய் நோட்டில், எமது 
கதோப்புள்ககோடி உைவுகளுக்கு உரிய அரிய கதோண்டுகறே  
நிறைலவற்ைியிருக்கலவ முடியோது.  
 

கதோடர்ந்து தந்த தங்கள் பிைோர்த்தறனகளுக்கும் லபருதவிகளுக்கும் எங்கேது 
மனமோர்ந்த நன்ைிகள்.    
 

ஸ்ரீ ங்கோவில் “லகோவிட் 19“ கதோற்ைினோல் போதிக்கப்பட்லடோருக்கு “ஒரு போறன“  
எவ்வோறு உதவியுள்ேது? 
 

“லகோவிட் 19“ முதன் முத ோக ஸ்ரீ  ங்கோறவத் தோக்கியலபோது, நோடோர்ந்த 
ஊைடங்குச் சட்டம் பிைப்பிக்கப்பட்டதன் விறேவோக நோம் வழங்கிவந்த உ ர்ந்த 
உணவுப்பண்ட வினிலயோகமும் அன்னதோனம் முத ோனறவயும் நிறுத்தப்பட்டது. 
ஊைடங்குச் சட்டத்தின் விறேவோக வோழ்வோதோைம் வழங்குலவோர் 
கதோழி ற்லைோைோக்கப்பட்டு உணவுக்கு வழியின்ைித் தவித்தனர். வடமோகோணத்தில் 
உ ர்ந்த உணவுப்பண்டங்கறே உடனடியோகத் லதறவப்பட்லடோருக்கு வழங்கிவந்த 
யோழ். மருத்துவ மோணவர் குழுவின் லவண்டுலகோறே ஏற்று, ஒ. போ. அவர்களுக்கு 
ஸ்ரீ  ங்கோ ரூபோ 500,000 வழங்கி அவர்கேது அரிய லசறவக்கு 
உதவிக்கைங்கேோயிருந்லதோம்.. 
 

 மற யக மக்கேின் அவ ங்கறே லநரிற்கண்டைிந்த ஸ்ரீ  ங்கோ ஒ.போ. தற வர் 
திரு. ஸ்கந்தகுமோர் அவர்கேின் லவண்டுலகோளுக்கிணங்க, கபருமேவு 
போதிக்கப்பட்லடோருக்லக உதவும்வண்ணம் ஸ்ரீ  ங்கோ ரூபோ 150,000 வழங்கிலனோம்.                                           
அவசைகோ  மனிதோபிமோன நடவடிக்றககறேயும் எடுத்திருந்லதோம்.. இந்த 
உதவிகறே மிகவும் சந்லதோஷமோகச் கசய்யக்கூடியதோயிருந்தது.. 
 

“ஒரு போறன“ தனது வழறமயோன கசயற்போடுகறே மீேவும் ஆைம்பித்துவிட்டதோ?  
 

 ங்கோ அைசு தனது கட்டுப்போடுகறேத் தேர்த்தியதும், பட்டினியோல்  
வோடுலவோருக்கு உதவும் லதறவயோன லசறவகறே ஒ. போ. தோமதமின்ைிலய 
ஆைம்பித்தது என்பறத அைியத்தருவதில் கபரும் ஆனந்தமறடகிலைோம். 
வடக்கிலும் வன்னியிலும் முன்னர் ஆதைவுககோடுத்த 500 முதிலயோர் 
அறனவருக்கும் உ ர் உணவுப் பதோர்த்தங்கறே வழங்கிவருகிலைோம்.  
லமலும், கிழக்கிலும் நோனு ஓயோவில் இரு லதோட்டப்பகுதியிலும் உள்ே 200 
முதிலயோருக்கும் உதவி வழங்கும் வண்ணம் எமது திட்டத்திறன 
விரிவுபடுத்தியுள்லேோம். இதில் முதிலயோர், ஊனமுற்லைோர், பவவிதமோகப் 
போதிக்கப்பட்லடோர், ஓைங்கட்டப்பட்லடோர் அறனவரும் அடங்குவர். 
கபரும்போ னவர்கள் 75 வயதுக்கு லமற்பட்லடோலை. அவர்களுக்கு ஒழுங்கோன 
வருமோனம் எதுவும் இல்ற . நிஜமோகலவ, இந்த மக்களுக்கு, எமது உதவி, 
அவர்கேது நோேோந்த வோழ்க்றகறயக் ககோண்டு நடத்த நல்  நம்பிக்றக 
ககோடுக்கிைது. 
 

ஒரு போறன 
ஸ்ரீ  ங்கோவில்  

     பசிதீர்க்க பகிர்ந்திடுலவோம் வோரீர் 

பகிர்ந்துண்ணும் 
பண்புறட போைம்பரியம் 

– அறமதியோன 
ஆைம்பம் 

எமது “போறன“ மூ ம் 
கபோறுப்புடன் 

பகிர்ந்திடுலவோம் – 
திறசயற்லைோர் 
பசிப்பிணிறயப் 
லபோக்கிடுலவோம்  

உ ர்ந்த உணவுப் கபோதிகள் 
கபற்லைோர் 

இைந்லதோறை எழுப்புத ிலும் 
பளு நிறை பசிறயப் லபோக்கல் 

கபரும்போடு – 
ககோன்ஸ்தந்திலனோப்பிள் 

லபைோயர் கிரில ோஸ்த்தம் பரி, 
லயோவோன்                

(கி.மு. 349-407) 

பிரித்தோனியோவில் தரும 
ஸ்தோபனமோகப் பதிவு 
கசய்யப்பட்ட இ . 1136376 



தற்கோ ச் சூழ ில், ஒரு போறன எவ்வோறு தனது கசயற்போடுகறே நிற நிறுத்த முடியும்? 

 

ஊட்டச்சத்து குறைபோடுள்ே போ கர்க்கோன சத்து மோ லபோன்ை லபோஷோக்கு நிறைந்த 
உணவுகள் வழங்கற  உ கோர்ந்த இக்ககோடுந்கதோற்றுக்கு முன்னர் இருந்த அேவு 
திரும்பவும் ஆைம்பித்துள்லேோம். 
 

கபருமேவு வைலவற்கப்பட்ட ஊற்று நீர்க்கிணறுகறே ஸ்தோபித்தல்  முன்னர்லபோ  
கதோடர்கிைது.. 2020ல் லமலும் 30 கிணறுகள் ஸ்தோபிக்கவும் 
நம்பிக்றகயுடனிருக்கிலைோம்  
லகோவிட் 19 கதோற்ைின் விறேவோன சமூக கட்டுப்போட்டு விதிகளுக்கறமய எமது நிதி லசகரிக்கும் நிகழ்ச்சிகள் 
தறடப்பட்டுள்ேன. அன்பு கநஞ்சங்கலே, ககோவிட் 19 கதோற்றைத் கதோடந்து இது மோகபரும் சவோ ோக இருக்கும் 
என்பறத ஒப்புக்ககோள்கிலைோம். பசி தீர்க்கும் பணிக்கு வருடம் £60,000 வருடோவருடம் லதறவப்படும்                      
30 நீரூற்றுக் கிணறுகறேக் கட்டறமக்க £25,000 லம திகமோகத் லதறவப்படும். 
எமது வழறமயோன நன்ககோறடயோேர்கேிடமிருந்து வருடோவருடம் £20,000 கபைப்படும். நோட்டியங்கள், இறச 
நிகழ்ச்சிகள் ஆதைவுடன் நிகழும் துவிச்சக்கை ஓட்டங்கள் இத்தியோதி மூ ம் நிதிக் குறைபோட்டிறன 
நிவர்த்திகசய்வது வழறம. சமூக சுகோதோைக் கட்டுப்போடு கோைணமோக இந்நிகழ்ச்சிகள் யோவும் சடுதியோக 
ஸ்தம்பித்துவிட்டன. ஏைத்தோழ அடுத்த ஒன்ைறை வருட கோ த்துக்கு இந்நிற  நீடிக்க ோம் – எமது நிதி திைட்டும் 
முயற்சிகள் ஏதும் நிகழும் வோய்ப்பில்ற . 
 

எமது லசறவகறேத் கதோடர்ந்து நடத்தத் லதறவயோன நிதி ஒ. போ. யின் இருப்பில் வையறுக்கப்பட்டுள்ேது. ஏறனய 
கதோண்டோற்றும் நிறுவனங்கறேப்லபோன்று, ஒ. போ. வும் போைதூைமோன கநருக்கடிறய எதிர்ககோள்ேலவண்டியிருக்கிைது   

விலைமதிப்பற்ற மலைய ொத்த 

சேலவ ிலைத் யதொடர்ந்திட வொொி 

வொொி   வழங்கிடுவீர் –  

வொழ்வளித்திடுவீர்) 

இப்போைதூைமோன கநருக்கடிறயத் தகர்த்தி, ஸ்ரீ  ங்கோவிலுள்ே 
எமது வறுறமயோன உைவுகளுக்கு உதவி புரிய நீங்கள் 
எவ்விதம் உதவ முடியும்? 
 

மக்கேின் தற்லபோறதய இக்கட்டோன நிதிநிற றமகறே 
மனதிற்ககோண்டு, கீழ்வரும் ஏதோவது ஒரு வழியில் இந்த நிதி 
கநருக்கடிறயச் சமோேிக்க உங்கேோல் உதவமுடியும் என ஒ. 
போ. எதிர்போர்க்கிைது: 
 

 வழறமயோக நிதி வழங்குவபைோயிருந்தோல், உங்கள் 
மோதோந்த நன்ககோறடறய அதிகரிக்க ோம் 

 வழறமயோக நிதியுதவி கசய்யோதவைோகின், 
அவகைோருவருள் ஒருவைோகும் வண்ணம் உங்கறேப் 
பணிவன்புடன் லகட்டுக்ககோள்ளுகிலைோம் 

 முன்கனோருதடறவ நன்ககோறட 
வழங்கியிருந்தவைோகின், தோைோேமோக மனமுவந்து 
வழங்குமோறு லவண்டுகிலைோம். 

 

உங்கள் வங்கிக் கோலசோற றய கீழ்வரும் வி ோசத்திலுள்ே 
“ஒரு போறன“ அலுவ கத்துக்கு அனுப்பிறவக்க ோம்: 
Oru Paanai Admin., No. 58, Hungerford Road, Stourbridge, West Midlands 

DY8 3AB, UK 

 

 புதியதோக உங்கள் வங்கி மூ ம் நிதி ஆறண (Standing 

Order) ஒன்றை ஆைம்பிக்க ோம் அல் து 
மின்வழியோகவும் அனுப்ப ோம். – இந்த இைண்டில் ஒரு 
வழியில்  நிதி உதவி வழங்கலவண்டின், லமலுள்ே 
வி ோசத்தில் “ஒரு போறன“ பணிவகத்துக்கு எழுதவும் 

 விலஷஷமோக உங்கள் அன்புக்குரியவரின் 
ஞோபகோர்த்தமோகலவோ – ஒருவரின் விலஷஷ பிைந்த 
நோறேக் ககோண்டோடும் முகமோகலவோ அல் து 
ஏதோவகதோரு வருடோந்த விழோவிறனக் ககோண்டோடும் 
முகமோகலவோ உதவ விரும்பின், 50 முதிலயோருக்கு £25 
கபறுமதியோன அன்னதோனம் வழங்க ோம் – அல் து 



£300 கபறுமதியோன உ ர்ந்த உணவுப் பதோர்த்தங்கறே 50 லபருக்கு 4 வோைங்களுக்கு லபோதுமோனேவு 
உங்கள் பரிசோக வழங்க ோம்   

 உரிய உதவிக்கு, தயவுகசய்து எம்றமத் கதோடர்பு ககோள்க – கபருமகிழ்வுடன் வைலவற்லபோம். 
 

என்றுமில் ோதவோறு பரிதவிக்கும், ஸ்ரீ  ங்கோவிலுள்ே உங்கள்  பந்துமித்திைர்களுக்கு “ஒரு போறன“ மூ ம் அதி 
அவசைமோகத் லதறவப்படும் உங்கள் லபருதவிறய இன்லை தோமதியோது வழங்குங்கள்.  
 

மனமோர்ந்த நன்ைிகள் 
லபைோசிரியர் இைோ.சுவோமிநோதன்  
தற வர்          
 

றவத்திய க ோநிதி S V லதலவந்திைோ 
கூட்டுச் கசய ோேர்  
குைிப்பு: “ஒரு போறன“ இறணயத்தேம், அண்றமயில் நிகழ்ந்தனவற்றைப் பிைதிப ிக்கும் முகமோக புதிப்பிக்கப்படுகிைது. 
கசப்டம்பர் 2020 ல் இது பூர்த்தியோகும் – “ஒரு போறன“ யின் இன்றைய லசறவகறே “orupaanai.org.uk” எனும் இறணயத்றத 
அணுகுங்கள் 


