25 ஜுலை 2020

ஓராயம் அலமயம் அறிமுகம்
யாழ்.இந்துக்கை்லூாியிை் 1971 - 1977 காைப் பகுதியிை், சமகாை வகுப்புகளிை் கை்விகற்று
வவளியயறிய மாணவா்கள் சிைா் , இந்த யகாவிட் (covid) 19 இடா் காைத்திை் வீட்டிை் முடங்கிக்
கிடந்த நிலையிை் , 18.04.2020 இை் கூடிக் கலதத்து , எம் வகுப்பு மாணவா்கலள இலணத்து
் டகாை யநாக்கிை்
ஒரு தாபனத்லதத் வதாடங்கி , அதன் மூைம் எம் புைத்து மக்களுக்கும், நீ ண
உைகிை் உள்ள பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கும் உதவிட உள்யளாம்.
இன்று எம் யாழ் இந்துவிை் எம்முடன் ஓன்றாகக் கை்வி கற்ற,

பின்வரும் எட்டு நாடுகளான,

அவமாிக்கா, கனடா, பிாித்தானியா, ஜக்கிய அரபு இராச்சியம், இந்தியா, இைங்லக,
வதன்னாபிாிக்கா, அவுத்தியரைியா ஆகிய இடங்களிை் இருந்து இலணந்து, "ஓராயம் அலமயம்"
என்ற தாபனத்லத வதாடங்கியுள்யளாம்.
எமது புைத்துச் வசயற்பாடுகளாக கை்வி (முக்கியமாக இலணயவழிக் கை்வி), விவசாயம்
(உதாரணமாக

வீட்டுத்

லகத்வதாழிை்கள்,

யதாட்டம்,பசுலமச்

சுற்றுச்சூழை்

யபான்றலவ)

சிறு

குடிலசக்

நீ ா்ப்பாசன -நீ ா் யசமிப்பு, லவத்திய சுகாதார விழிப்புணா்ச்சி(முதியயாா்

பராமாிப்பு உள்ளடங்கைாக), இலளயயாாிற்கான வதாழிற்கை்வி, இலளயயாாின் சமூகத்
் டு,
வதாண

அவா்களிற்கான

நற்சிந்தலன

வகுப்புகள்,

வபற்யறாாிற்கான

விழிப்புணா்வு

யபான்றவற்லற முன்னிலைப் படுத்தியுள்யளாம்.
இத்

திட்டங்கலள

அலடயாளம்

் டு,
கண

அவற்லறப்

புைத்து

மக்கயளாடு

இலணந்து

வசயற்படுத்திடும் வலகயிை் , இத் திட்டங்களுக்கான ஆறு உபகுழுக்கலள அலமத்துள்யளாம்.
அலவயாவன
1. கை்வியும், இலணயவழிக் கற்லகயும்.
2. விவசாயமும் இயற்லகலயப் யபணலம்.
3.நீ ா்வளங்கலளப் பாதுகாத்தலம், யசமித்தலம்.
4. சுகவாழ்வும் முதியயாா் பராமாிப்பும்.

5.கழிவுப் வபாருள்கலள மீ ள் உற்பத்திக்கு பாவித்தலம், சுற்றுச்சூழை் பாதுகாப்பும்.
6. இலளயயாா் வதாழிற்கை்வியும் அவா்களுக்கான நற்சிந்தலன வகுப்புகளும்.
இந்தத் திட்டங்கலள வசயற்படுத்திட, இவற்லற பரப்புலர வசய்து பணி வசய்திட, நாம் ஓா்
இலணயத் தளத்லதயும் அலமத்துள்யளாம்.இலத வழிநடத்திடவும் ஓா் உபகுழு உருவாக்கப்
பட்டுள்ளது.
் ட வலகயிை் மூன்று வலகயாக அலடயாளம் கண
் டுள்யளாம்.
எமது திட்டங்கலள நாம் கீழ்க்கண
1.உடனடியாக நிலறயவற்றக்கூடிய சிறுதிட்டங்கள்,
் டு வருட காைத்திை் அமுைாக்கக் கூடிய வதாடா்திட்டங்கள்,
2. ஓன்று , இரண
் ட காை வசயற்பாடுகலளக் வகாண
் டு வலரயறுக்கப்படும் வபருந் திட்டங்கள்
3. நீ ண
எம் இத் திட்டங்கலள வழி நடத்திச் வசயற்படுத்திட, உைகின் பை்யவறு நாடுகளிை், வபாறுப்பான
பதவிகளிை் யவலை பாா்க்கும் நம் பள்ளித்யதாழா்கள் ஒவ்வவாருவாிடமும் பை ஆளுலமகள்,
அனுபவங்கள், ஆற்றை்கள் உள்ளன.
இந்த ஆற்றை்களுடன், எம் யநாக்குடன் ஒத்த கருத்துள்ள சமூக தாபனங்கள், சமூகச்
வசயற்பாட்டாளா்கள் ஆகியயாருடன் இலணந்து வசயற்பட்டு, எம் யநாக்கங்கலள நிலறயவற்றிட
விரும்புகின்யறாம்.
இந்தச் சிந்தலனகளின் அடிப்பலடயிை்,

எம்முடனிலணந்து பயனுள்ள பணிகள் வசய்திட

் டு நிறுவனங்கள், சமூக தாபனங்கள், சமூக ஆா்வைா்கள், அன்பா்கள்,
வரும்படி, வதாண
் பா்கள் அலனவலரயும் அன்புடன் அலழக்கின்யறாம்
நண
நன்றி.
ஓராயம் அலமயம் வசயற்குழு
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