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காந்ிம் ற்றும் தாில்நுட்தம் – இவ இண்டின் 
எப்தில்னா சங்கம்! 

 
BB SYSTEMS (தகலல் ததொறில்நுட்ப பன்பொடு ற்றும் கொந்தி ககொட்பொட்டு மம்) ன்தது கல் தாில்நுட்த 
உனகில் சற்றந ாறுதட்ட தடக்தணா-காந்ி ிறுணாகும். இது காந்ித்ிற்கும் ிஞ்ஞாண, 
தாில்நுட்தத்ிற்கும்   ன்வநக்கும் ினி ருகிந இவடதபிகவபபம், ாங்கவபபம் கவபத்தநிந்து, 
இண்வடபம் தருக்காக வத்து தார்க்கிந வகிறன, தாவனறாக்குப் தார்வில் தாடங்கப்தட்ட 

இக்காகும். 
 
ற்கானத்ில் ினி ருகிந குப்தங்கள், ண உவபச்சல், இறுக்கங்கவப 
ீக்குற்காக காத்ா காந்ிின் திசித்ிப் ததற்ந தகாள்வககபாண அஹிம்வச, 
அவி, ணிணி சுந்ிம் றதான்நவகவபப் தப்தவும், கற்றுத் வும், 
தின்தற்நவும் இந்ிறுணம் உறுிப் பூண்டுள்பது. 
 
 

இங்றக காந்ிம் ற்றும் ிஞ்ஞாண, தாில்நுட்தம் இவ்ிண்டின் 
சங்கத்ிணால் ற்தடுகிந புி சக்ிபம், ஆற்நலும் எருங்கிவந்துக் காப்தடும். தடக்தணா-காந்ி 
த்தும் ன்தது BB Systems-த்ால் உருாக்கப்தட்ட புி, ிகழ்கான, அனுதரீிில் அவந் எர் அற்பு 
அவப்தாகத் ிகழ்ந்து ருகிநது. 
. 

BB SYSTEMS (CIT-GPNP) காந்ி கருத்துக்கவபபம், தகாள்வககவபபம் தன ருடங்கபாக ஆய்வு தசய்து, 
அன் அசித்வபம், ீர்வுகவபபம் ிகழ்கானப் திச்சிவணகள், றதச்சுார்த்வகள் ற்றும் சபகத்ில் 
ற்தடும் சிக்கல்கவப ிர்தகாள்ப உக்கூடி வகில் தசல்புரிந்து ருகிநது. 
 
கொத்ொ கொந்திின் தகொள்மககளும், அலது அஹிம்சொ ரீதிியொன அணுகுமுமமகளும் அசில் 
பிச்மனகளுக்கு ட்டும் தீர்லொக அமப் தபமலில்மய; கல்லி, ததொறில், லர்த்தகம், சமூக அமிலில் 
கபொன்ம பல்கலறு துமமகமரச் கசர்ந்த பய அமிஞர்கள் அலது பொமதம பின்பற்மி தலற்மி அமைந்து 
இருக்கிமொர்கள். உயகின் பய தமயலர்கள் அலர் கொட்டி லறிமமம், கபொதமனகமரமம் பின்பற்மி தத்தம் 
நொட்டிமன சிமப்பொக லடிலமத்து உள்ரனர். 
 
இன்வந கானகட்டத்ில் காந்ிம், அநிில், இவ்ிண்டும் இவந்து தசல்புரி றண்டின் 
அசிம் ற்தட்டுள்பது. ன்பவநபடன் கூடி அநிவு அர்த்ற்நது... ஆதத்ாணது. அநிில் அல்னா 
ாழ்க்வக தநிபம் தணற்நது. இன்  காாக காந்ிபம் தரிா பர்ச்சி அவட அநிிவன 
ாடறண்டிபள்பது. இந் தடக்தணா-காந்ி த்துற ிர்கான உனவக ிடத் துவபுரிபம் ன்தில் 
றதுில்வன. 
 

 

mailto:bbmurali_2000@yahoo.com
http://bbsystems-citgpnp.webs.com/sayings.pdf
http://bbsystems-citgpnp.webs.com/prohibition.pdf
http://bbsystems-citgpnp.webs.com/11_vows.pdf
http://bbsystems-citgpnp.webs.com/pledge.pdf


வத்ின் றசவகலம், தசல்தாடுகலம்: 

கல்ி 
 

அடிப்தவடக் கிிக் திற்சி  (DOS, WINDOWS, MS-OFFICE & GAMES) தள்பி 
ா,ாிர்கலக்கு இனசாகக் தகாடுக்கப்தடும். ற்ந software 
திற்சிகள் குவநந்க் கட்டத்ில் தினனாம். 

து காத்ாவ அநிந்துக் 
தகாள்லங்கள் 
 

காத்ா காந்ிின் அஹிம்வச, அவி றதான்ந தண்புகள் தற்நி 3 ா கான 
திற்சி இது. 18 பல் 35 வ உள்ப தர்கலம், ார்கலம் இில் றசர்ந்து 
தணவடனாம். ணிகுன ாண்புகலம், காந்ிக் தகாள்வககவபபம் சார்ந் 
இந் திற்சி எருரின் சுபன்றணற்நப் தாவின் பர்ச்சிற்குப் ததரிதும் 
துவபுரிக்கூடிது. 

Enlighten  

காந்ிக் கருத்துக்கள், தசய்ிகள் அடங்கி அட்வடகள், திசுங்கவப 
ிிறாகித்ல் 
 
தாினகம், தள்பி, கல்லூரி, தல்கவனககங்கபில் காந்ித்வக் 
கவடப்திடிப்தன் அசித்வ னிபறுத்ி தல்றறு வனப்புக்கபில் 
உவாற்றுல், எபிப்தடங்கள் காட்டுல் 
 
ாந்றாறும் ின்ணஞ்சல் பனாக வ உறுப்திணர்கலக்கு தசய்ி-அநிக்வக 
திசுரித்து அனுப்புல் 
 
காந்ிம் ற்றும் சபகப் திச்வணகள் அடிப்தவடில் அவந் புத்கங்கள், 
கட்டுவகவப இவத்ில் தபிிடுல் 
 
காத்ாின் கவ ன்ந ததரில் காந்ிின் ாழ்க்வக னாவந 
சித்ிங்கபாக தன்ததாருள் டித்ில் ஆங்கினம், ிழ், கன்ணடம், ஹிந்ி ண 
தன தாிகபில் ாரித்து ிற்தவண தசய்ல் 
 
ச்சார்தற்ந, றசனன் சார்ந், ஊனற்ந அவப்புகலக்கு ஆவும், 
தங்கபிப்ததும் இம்வத்ின் ஏர் அம்சாக இருந்து ருகிநது. 

 
இதுதற்நி றலும் தன கருத்துக்கவப அநிந்துக் தகாள்பவும், தகிர்ந்துக் தகாள்பவும், வத்ின் இவ 
பத்ில் திவு தசய்துக் தகாள்பனாம். திவுக் கட்டம் துில்வன.  
 


