
��ச�்ற்றம்பலம் 
 
 
 
 

 

நம் கடம்பைனப் ெபற்றவள் பங்�னன் 

ெதன் கடம்ைபத் ��க்கரக் ேகா�லான் 

 தன் கடன் அ�ேயைன�ம் தாங்�தல்  

என்கடன் பணி ெசய்! �டப்பேத 
 
 
 

காலமற்ற ேதான்;றாப் ெப�ைமயன் 'ஞான#ங்ேகச$்ரன்" �வெப�மான் கழகம் கண்&> பைடதத் த'(ம் ைசவ)ம் 

ஒப்+ட)�யாப் ெப�ம் ேப,ெகாண்ட ��ெந-யா�ம். இப்ெப�ம் ெந-�ைன ஒ(� வாழ்வைத ேநாக்கமாகக்ெகாண்& 

ைசவெந-க்/டம் 1994ல் $0ஸ் நாட�்ல் ேதாற்றம் ெபற்ற!. ெப�ங்கட#ல் ேச�ம் �,!ளி ெவள்ளமாக> அப்பர ் $வா'கள் 

��நா2க்கரசர ்அ�ளிய த'ழ்ப்பணித ்��தெ்தாண்ைட> ஞானக்�ழந்ைத ஞானசம்பந்தைர வணங்�> ஆ4ரன் ெதாண்டைனத ்

ெதா(!> மாணிக்கவாசகர,் ேசக்�ழார ் ெப�மான் ��வ�பணிந்! ைசவெந-க்/டம் பணிெசய்�ற!. இதன் அ�ப்பைட�ல் 

வ�டம் ேதா,ம் ைசவெந-க்/டதத்ால் )ன்ென&க்கப்ப&ம் எம் ெசந்த'ழ்ச ் ெசல்வங்க7க்கான 'ைசவ�ம் த�	ம் 

ேபாட்�நிகழ்�" 8ழ்க்கா9ம் வைக�ல் நைடெபற ஒ(ங்� ெசய்யப்பட&்ள்ள!.  

'ைசவ�ம் த�	ம் ேபாட்� நிகழ்� – 2016" 
காலம் இடம் ெதாடர்�க�க்� ேபாட்� நைடெப,ம் )கவரிகள் 

+ன்னர ்அ-0க்கப்ப&ம்.  
 

'ஒ� ஊராட்��ல் (Gemeinde) �ைறந்த! 

30 +ள்ைளகள் ேபாட்��ல் பங்ேகற்+ன் 

அவ்0டத்�ல் ேபாட்�கள் 

ைசவெந-க்/டத்தால் தனியாக 

நடாத்தப்ப&ம்" 

11. 06. 2016 ;ரிச ் ��. ��ஞானசம்பந்தர ்இலங்ேகஸ்வரன் 
078 874 00 39 

11. 06. 2016 மரத்்�னி 
(�ேயான்) 

��. ெதய்ேவந்�ரம் �Eதரன்  

078 619 32 18 
��ம� . பால�மரன் சேராFனிேத0>  

078 805 07 85 
12. 06. 2016 ேபரன்் ��. �ழந்ைத 0க்ேனஸ்வரன்  

078 759 99 72 
��. காராள�ங்கம் 0ஜய$ேரஸ்  

079 275 68 62 
12. 06. 2016 ல2சான் ��. நவம்  076 585 85 53 

05. 06. 2016 ெஜனீவா ெஜனீவா த'ழ் கைலகலாசச்ார மன்றம்  

��ம� . சந்�ரபாலன் இராேஜஸ்வரி  
079 631 29 98 

05. 06. 2015 பாசல் ��.  ேநசன் 078 307 52 24 
 

ேபாட்��ல் பங்ெக&க்�ம் அைனவ�க்�ம் ம�ப்பளிப்Kம்> பங்ெக&தத்ைமக்கான சான்-த(ம்> நிைன2ப்பரி$ம்> ெவற்-Lட&்ம் 

ேபாட்�யாளரக்7க்� வலயரீ��ல் )தலாம்> இரண்டாம்> Mன்றாம் பரி$க்ேகடய)ம்> ெவற்-ச ்சான்-த(ம் ேபரன்் மாநிலத்�ல் 

நைடெப,ம் 'ைசவ)ம் த'(ம் 2016 0ழா0ல்" வழங்கப்ப&ம். 0ழா நைடெப,ம் காலம்> இடம் என்பன ேபாட�் Nைழ2க் 

க�தத!்டன் அOப்+ைவக்கப்ப&ம். ேபாட்��ன் ேநாக்கம் +ள்ைளகைள ஊக்�0ப்ப! ஆ�ம். ேமPம் �ழந்ைதகளின் மன�ல் 

ெவற்- ேதால்0கைள எ�ரெ்காள்7ம் மனப்பாங்�ைன�ம்> உளத�்றைன வளரக்்க2ம் ஊக்கப்ப&த்த2ம் இ! வRெசய்�ம். 

அன்K'க்க ெபற்ேறாரக்ேள> உங்கள் +ள்ைளகைள இப்ேபாட்��ல் பங்ெக&க்கசெ்சய்! இளந்த'ழ்ச ் ெசல்வங்களின் 

த'ழ்த�்றன் வளரக்்க அன்Kடன்; அைழக்�ன்ேறாம். 
 

ேபாட�் ���ைறகள்: 

• ந&வரS்ரப்்ேப இ,�யான! - 0ண்ணப்பத்!டன் ேபாட்�யாளர! அைடயாள அடை்ட நகல் 

கடட்ணசச்ான், (Empfangsschein) இைணக்கப்படேவண்&ம்.  

� ���த்�க�: 27. 05. 2016! இத் �க��க்�ப் )ன்னர் அ,கப்ப-ம் �ண்ணப்பம் ஏற்0க்ெகாள்ளப்படமாட்டா1 .!!! 

• �ண்ணப்பம் ���த்�க�க்� �ன்னர் SAIVANERIKOODAM, Europaplatz.01, 3008 Bern  எ3ம் �கவரிக்� 

4ைடக்கக்5�ய வைக7ல் அ3ப்பப்பட ேவண்-ம் .   

 

ேபாட�்கள்: ேதவாரம் - �8வாசகம் - �8ப்�கழ் -  �8க்�றள் -  �8�8வண்ணம்9டட்ல் - �8ேவடம் - 

�8க்கைத 

வய1 )ரி� ேதவாரம் �8வாசகம் �8ப்�கழ் �8க்�றள் �8க்கைத 
+. ஆ. 2011  

(5 வய!) 

இளந்தளிர ் ேதா&ைடயெச0யன் T$வ!ம் ெவண்ணீ, இறவாமல் கட2ள் வாழ்த்!  

1 – 3 �றள்  

��ஞானசம்பந்தர ்
1 – 4 நி'டம் 

+. ஆ. 2010  

(6 வய!) 

தளிர ் மந்�ர மாவ! நீ, T$வ!ம் ெவண்ணீ, ஏ,ம�ேல- வான்�றப்K 

1 – 3 �றள் 

மாம்பழக்கைத  
4 – 6 நி'டம் 

+. ஆ. 2009  

(7 வய!) 

மழைல இல்லக 0ளக்க! )த்�ெந- அ-யாத பக்�யால் வான்�றப்K  

1 – 3 �றள் 

ெசம்மனசெ்சல்0 

1 – 4 நி'டம் 

+. ஆ. 2008  

(8 வய!) 

பாலர ் தைலேய நீவணங்காய் )த்�ெந- அ-யாத !ள்7மத ேவடை்க வான்�றப்K 

1 - 5  �றள்  

எம் ஈழத்! மன்னன் 

1 – 4 நி'டம் 

+. ஆ. 2007  

(9 வய!) 

Wளி மா�ல் Xைண�ம் ெதன்பால் உகந்தா&ம் 
 

பக்�யால் நீத்தாரெ்ப�ைம 

1 – 5 �றள்  

��வள்7வர ்
4– 6 நி'டம்; 

+. ஆ. 2006  

(10 வய!) 

�,வர ் தைலேய நீவணங்காய் உற்றாைர 
யான்ேவண்ேடன் 

நா�த் ேத�த் நீத்தாரெ்ப�ைம  

1 – 5 �றள்  

பார�யார ்
5 – 6 நி'டம் 

+. ஆ. 2005  

(11 வய!) 

8ழ்ப்+ரி2 +த்தா! +ைற;�! பால்நிைனந் Yட&்ந் நா�த் ேத�த் இல்வாழ்க்ைக  

1 – 10 �றள் 

�ங்�#யக் கலய 

5 – 8 நி'டம் 

+. ஆ. 2004  

(12 வய!) 

ந&ப்+ரி2 Wளா அ�ைம அம்ைமேய அப்பா எ�ரி லாத பத்� இல்வாழ்க்ைக  

1 – 10 �றள்  

மOநீ�ச ்ேசாழன் 

6 – 8 நி'டம் 

+. ஆ. 2003  

(13 வய!) 

�றேவார ் Tச இனிய! நீ, பாெரா& 0ண்ணாய் ைகத்தல நிைறகனி 0�ம்ேதாம்பல் 

1 – 10 �றள்  

ஆ,)க நாவலர ்
6 – 8 நி'டம் 

+. ஆ. 2002  

(14 வய!) 

ேமற்+ரி2 அங்கத்!,   ேநாய்கள்ள� ெமய்தான் அ�ம்+ நீலங்ெகாள் ேமகத்�ன் 0�ம்ேதாம்பல் 

1 – 10 �றள்  

கைட�ற்$வா' 

7 – 9 நி'டம் 

+ . ஆ. 2001/2000  
(15/16 வய!) 

'�ேமல் Tவார ்மலர ்ெகாண்ட�யார ் கைடயவ ேனைனக் எைனய ைடந்த கல்0 

1 – 10 �றள்  

பட்�னத்த�கள் 

7 – 9 நி'டம் 

ேமேல �-ப்+டப்பட்&ள்ள ேபாட்� நிைலயப் ெபா,ப்பாளரக்ளிட)ம் ேபரன்் ஞான#ங்ேகச$்ரத்�Pம்> மரத்்�னி 
ஞான#ங்ேகச$்ரத்�Pம் ேபாட்� 0ண்ணப்பப்ப�வம் மற்,ம் ேபாட்�க்கான பாடற்ப�ப்+ைனப் ெபற்,க்ெகாள்ளலாம். 

irtnewpf;$lk;  
Verein SAIVANERIKOODAM, Europaplatz.01, 3008 Bern 

 

 
 

ganalingesuram@gmail.com  
 

facebook.com/saivanerikoodamSwiss 
 

   ℡ 078 697 70 25 
078 759 99 72  
079 275 68 62 

 

,g;Nghl;b njhlu;ghd Nkyjpf 
jfty;fs; ngw 078 697 70 25 vDk; 

,yf;fj;Jld; my;yJ 

ganalingesuram@gmail.com 

kpd;dQ;ry; KfupAld; 
njhlu;Gnfhs;sTk;. kpd;dQ;y; 

Clhfj; njhlu;Gnfhz;L 
gbtj;jpidAk; kw;Wk; 

ghly;fisAk; ngw;Wf;nfhs;syhk;. 



��ச�்ற்றம்பலம் 

"ைசவ)ம் த'(ம் ேபாட்� நிகழ்2 – 2016" 

0ண்ணப்பப்ப�வம் 
 

 

 

 

 

 

Nghl;bahsu; ngau; jkpopy;:  _____________________________________________ 

Nghl;bahsu; ngau; Mq;fpyj;jpy;:  _____________________________________________ 

je;ijapd; ngau; jkpopy;:   _____________________________________________ 

 

je;ijapd; ngau; Mq;fpyj;jpy;:  _____________________________________________ 

 

Kftup Mq;fpyj;jpy;:   _____________________________________________ 

 

      _____________________________________________ 

gpwe;jjpfjp.:  ___________________   ghy;.:   � Mz;  � ngz;  

njhiyNgrp ,y.: ___________________   kpd;dQ;ry;.: ________________________  

jq;fs; gps;is gq;Fgw;w tpUk;Gk; Nghl;b tyak;  � R+upr; � khu;j;jpdp � Ngu;d; � n[dPth 
� yTrhd; � ghry; 

tpz;zg;gpf;Fk; Nghl;bfs;:    � Njthuk;  � jpUthrfk;  � jpUf;Fws;  

      � jpUg;Gfo;  � jpUf;fij � jpUTUtu;zk; jPl;ly; 

      � jpUNtlk; jhq;fy; 

Nkw;fhZk; Nghl;b tpjpKiwfs; midj;ijAk; Vw;W ehd; vdJ gps;isia ___________jpfjp __________________ 
Nghl;bepiyaj;jpy; eilngWk; 'irtKk; jkpOk;" 2016 Nghl;bf;F ,j;jhy; tpz;zg;gpf;f rk;kjpf;fpNwd;. Nghl;bahsuJ 
milahs ml;il efypidAk;> kw;Wk; Nghl;bf;fl;lzk; nrYj;jpaikf;fhd rhd;wpidAk; ,izj;J mDg;GfpNwd;. 

fhyk;:  ___________________   ngw;Nwhu; xg;gk;:_______________________  

பணியகப்பாவைனக்� மட&்ம் / இைணப்Kக்கள் இைணக்கப்பட&்ள்ளனவா:  �  கட்டணசச்ான்,   � அைடயாள அடை்ட                
 
 �-ப்K: 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

ேபாட�்க்கடட்ணம்: 

ஒ�ேபாட்�க்கான கட்டணம் 10.-- $0ஸ்+ராங்�கள் ஆ�ம். Mன், ேபாட்�க7க்� ேமலாக 0ண்ணப்+க்�ம் ஒவ்ெவா� 

ேபாட்�க்�ம் ேமல�கமாக 5.-- $0ஸ்+ராங்�கள் மட்&ம் ெசPத்தப்படேவண்&ம். ஒ8 �-ம்பத்�ல் இ8ந்1 ;ன்0 

அல்ல1 அதற்� ேமற்படட் )ள்ைளகள்> அைனத்1ப் ேபாட்�களி<ம் பங்ெக-ப்)ன்> 3வ1 )ள்ைளக்� 

ேபாட�்க்கடட்ணம் 4ைடயா1 . ைசவெந-க்/டத்�ன் 30-468890-2 தபாற்கணக்�ல் (PostFinance) ேபாட்�க் கட்டணத்ைதச ்
ெசPத்� அதற்கான சான்-ைன 0ண்ணப்பத்ேதா& இைணத்! அOப்பேவண்&ம். தபாற்கட்டணக்கட்டைள�ல் ேநாக்கம் 

(Zahlungszweck) என இ�க்�ம் ெபட்டகத்�ல் ேபாட்�க்கட்டணம் எனத் த'Rல் �-ப்+ட2ம்.  
 

�8�8 வண்ணம் 9ட்டல்: ேபாட்��ல் வழங்கப்ப&ம் ��2�வத்�ற்� ேபாட்�யாளர ்தாம் 0�ம்Kம் வைக�ல் வரண்ம் 

Sட்டலாம். ேபாட்��ல் பங்ெக&க்�ம் +ள்ைளகள் வரண்ம் Sட்&வதற்கான அைனத்!ப் ெபா�ட்கைள�ம்> 

வரண்த்�ைன�ம் தாேம ேபாட்�நிைலயத்�ற்� எ&த்!வரேவண்&ம்.  
 

�8ேவடம் தாங்கல்: ேபரன்்மாநிலத்�ல் ேபாட்�களின் நிைற0ல் நைடெப,ம் ைசவ)ம் த'(ம் பரிசளிப்K நிகழ்0ல் 

(காலம்> இடம்> +ன்னர ்அ-0க்கப்ப&ம் .) ேமைட�ல் ேபாட்�நிகழ்வாக நைடெப,ம். பங்ெக&க்க 0�ம்Kேவார ்��ேவடத்�ற்கான 

அைனத்!ப் ெபா�ட்கைள�ம் தாேம எ&த்!வரேவண்&ம். ைசவத் த'ழ் மக்க7க்� ம�ப்பளிக்கக்/�ய ��ேவடம் 

எைத�ம் ேமைட�ல் ஒப்பைனெசய்! வலம் வந்!> 0�ம்+ன் 1 நி'டம் தம் ஆற்றைல ெவளிப்படத்தலாம் அல்ல! ெவ,ம் 

ஒப்பைன�டன் வலம் வரலாம். ஒப்பைனக்�ம்> பாவைனக்�ம் Kள்ளிகள் வழங்கப்ப&ம். �8ேவடம்தாங்கல் ேபாட்� 

�ண்ணப்ப ���த் �க�: 31. 05. 2016 ஆ�ம் .  
 

�8க்கைத: ேமற்கா9ம் ேபாட்�ப் பட்�ய#ல் வழங்கப்பட்��க்�ம் ைசவசமயப்ெபரிேயார ் வாழ்க்ைகக் கைத�ைன 

+ள்ைளகள் தம! இய#ல் கைதயாக ஒப்K0க்கேவண்&ம். �ைறந்த! பட்�ய#ல் �-க்கப்பட்��க்�ம் ேநரத்�ற்� 

அைமவாக கைத அைமயேவண்&ம்> ஆகக்/�ய! �-க்கப்பட்ட ேநரத்ைத0ட 1 நி'டம் அ�கம் எ&த்!க்ெகாள்ளலாம்.  
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