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கெின்ககர் & எபிலிட்டி ஃபவுண்கடஷன் என்ற இரு அமைப்புகளும் 

இமைந்து ஊனமுற்ற ொதமனயாளர்கமள சகௌரெிக்கும்                         

16-ெது கெின்ககர் எபிலிட்டி ெிருதுகள் 2018 

நாடு முழுெதிலுைிருந்து கதர்வுசெய்யப்பட்ட 6 ொதமனயாளர்கள் சகளரெிக்கப்பட்டனர் 

சென்மன, 2018 பிப்ரொி 03 : எஃப்எம்ெிஜி துமறயில் பல்கெறு பிரபல தயாாிப்பு சபாருட்கமள ெழங்கிெரும் 

சபருநிறுெனைான கெின்ககர் பிமரகெட் லிைிசடட் ைற்றும் கதெியளெிலான சதாண்டு நிறுெனைான 

எபிலிட்டி ஃபவுண்கடஷன் ஆகியமெ, 16ெது கெின்ககர் எபிலிட்டி ெிருதுகள் 2018-ல் ெிறப்பான ொதமன 

பமடத்த 6 ஊனமுற்றெர்கமள இன்று சகௌரெித்தது. சென்மனயின் கெத்துப்பட்டில் அமைந்துள்ள ஸ்ரீ முத்தா 

செங்கடசுப்பாராவ் கமலயரங்கத்தில் நமடசபற்ற ெிருதுகள் ெழங்கும் நிகழ்ொனது, ெிறப்பான செற்றிமய 

எட்டியிருக்கும் ஊனமுற்ற ொதமனயாளர்கமள அங்கீகாித்து அெர்கமள பலரும் அறியுைாறு செய்தது.  

பிரபலைான ராப் பாடகரும் ைற்றும் இந்நிகழ்மெ சதாகுத்து ெழங்கியெருைான பிளாகே அெர்களின் ஒரு ராப் 

பாடகலாடு இந்நிகழ்வு சதாடங்கியது. மெமக சைாழியில் அமைந்திருந்த அெரது அறிமுக ராப், இந்நிகழ்ெில் 

பலத்த ெரகெற்மபப் சபற்றது. பிரபல நடிகரும், நாட்டிய கமலஞருைான ெினித்-ன் நாட்டிய நிகழ்ச்ெி  

பார்மெயாளர்கமள சபாிதும் கெர்ந்தது.  

அமத சதாடர்ந்து, ெிருதுகமளப்சபறும் ொதமனயாளர்களின் ெருமக, அரங்கில் கூடியிருந்த ஒட்டுசைாத்த 

பார்மெயாளர்கமளயும், உத்கெகப்படுத்தி அெர்களின் உற்ொக ெரகெற்மபயும், மகதட்டமலயும் சபற்றது. 

ைிகப்சபாிய ொதமனகமள நிகழ்த்தியிருக்கும்  இந்த 6 ஊனமுற்றெர்களும், ைிகப்சபாிய தமடகள், 

கொதமனகள், கபாராட்டங்கள் ஆகியெற்மற ெைாளித்து செற்றியிமன மகெெப்படுத்தியிருக்கின்றனர். 

ெிருதுசபறுபெர்கள் குறித்து அறிந்துசகாள்ளவும், அெர்களது பாராட்டுதலுக்குாிய ொதமனகமள அறிந்து 

பாராட்டி ைகிழவும், பார்மெயாளர்களுக்கு ெிளக்கங்கள் ெழங்கப்பட்டன. ெிருதுகமளப் சபற்றெர்கள் 

ைட்டுைின்றி இந்நிகழ்ெில் பங்ககற்ற பார்மெயாளர்களும், உத்கெகமும், ஊக்கமும் சபற்ற நபர்களாக 

இந்நிகழ்ெின் முடிெில் செளிகயறினர் என்று கூறுெது ைிமகயல்ல.  

16ெது ஆண்டில் பயைிக்கும் இந்த கெின்ககர் எபிலிட்டி ெிருதுகள், ஊனமுற்றெர்கள் செய்திருக்கும் 

பாராட்டுதலுக்குாிய உயாிய ொதமனகமள அங்கீகாித்து சகௌரெித்திருக்கிறது. ஊனம் குறித்து ெமுதாயத்தில் 

நிலவுகின்ற ைனப்பான்மைகமள ெொலுக்கு உட்படுத்தி, ஒகர ைாதிாியான ைரபுகமள உமடத்சதறிந்து புதிய 

பாமதகமள அமைக்கின்ற திறனுக்கும், ைனஉறுதிக்கும் இவ்ெிருமத சபற்றிருக்கிற 80-க்கும் அதிகைான 

ொதமனயாளர்கள் ொன்றாக இருக்கின்றனர்.  

கெின்ககர் பிமரகெட் லிைிசடட்-ன் தமலெர் & நிர்ொக இயக்குநரான திரு. ெி.கக ரங்கநாதன் ைற்றும் 

எபிலிட்டி ஃபவுண்கடஷனின் நிறுெனரும், சகௌரெ செயல் இயக்குநருைான திருைதி. சஜய்ஸ்ரீ ரவீந்திரன் 
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ஆகிகயாாின் ஒருங்கிமைந்த ெீாிய ெிந்தமனயில் ெிருதுக்கான கரு உருொனது. ஊனமுற்றெர்களிடம் 

ைமறந்திருக்கும் திறன்கமளயும் ொதமனகமளயும் உலகறியுைாறு செய்ெகத இவ்ெிருதுகளின் கநாக்கைாகும். 

தங்களது கனவுகமள நிஜைாக்குெதற்காக ைிகப்சபாிய தமடகமள கடந்து செற்றிகண்டிருக்கின்ற இெர்கமள 

பாராட்டுெகதாடு, அச்ொதமனயாளர்கமள சகௌரெித்து பலரும் அறியுைாறு செய்ெதில் இவ்ெிருதுகள் 

செற்றிகண்டிருக்கின்றன.  

ெிருதுகள் ெழங்குெதற்கான இந்த ஆண்டின் நிகழ்வு குறித்து கபெிய கெிி்ன்ககர் நிறுெனத்தின்  தமலெரும் 

நிர்ொக இயக்குநருைான திரு. ெி.கக ரங்கநாதன், “ொதிப்பதற்கான திறன்கமளயும், கற்பமனக்கும் எட்டாத 

ெக்திமயயும் செளிப்படுத்துகிற ைாசபரும் திறமை சகாண்ட ஊனமுற்றெர்களுக்கு ெழங்கப்படும் கெின்ககர் 

எபிலிட்டி ெிருதுகள் ஒவ்சொரு ஆண்டும் எங்கமள ஊக்குெிக்கும் உந்துெக்தியாக இருந்துெருகின்றன. 

தங்களது ொதமனகளின் மூலம் பிரைிப்பிலும், ெியப்பிலும் தங்கமள திரும்பிப்பார்க்குைாறு செய்த 

ொதமனயாளர்கமள சகாண்டாடுகின்ற ஒற்மற குறிக்ககாமளக் சகாண்டதாக 16 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு 

இப்பயைம் சதாடங்கியது. இன்மறக்கு அத்தமகய ொதமனயாளர்கமள அமடயாளம்கண்டு சகௌரெிக்கிற 

இந்த கைமடயில் நாங்கள் நிற்கின்றகபாது, ைகிழ்ச்ெியும், ைனநிமறவும் கலந்த உைர்வு எங்களது இதயத்தில் 

முழுமையாக நிமறந்திருக்கிறது. தன்ைீகத அமெயாத நம்பிக்மக சகாண்டிருப்பகத செற்றிக்கான ெழியாக 

எப்கபாதும் இருக்கிறது என்ற உண்மைமய கெின்ககர் எபிலிட்டி ெிருதுகள் எங்கள் அமனெருக்கும் கற்றுத் 

தந்திருக்கிறது,” என்று கூறினார்.  

எபிலிட்டி ஃபவுண்கடஷனின் நிறுெனரும், சகௌரெ செயல் இயக்குநருைான திருைதி. சஜய்ஸ்ரீ ரவீந்திரன் 

கபெியதாெது : “உடல் ஊனம் என்ற பிரச்ெிமனமய இந்தியா கருத்தூன்றி கெனித்து புாிந்துசகாள்ெதும் 

ைற்றும் சபாதுைக்கள் இதுபற்றி சகாண்டிருக்கும் ைனப்பான்மைமய ைாற்றுெதும் ைிக முக்கியைானது என்று 

நாங்கள் எப்கபாதுகை நம்பி ெருகிகறாம். எைது இலக்மக சென்றமடெதற்கான ஒரு ைிக முக்கிய 

நடெடிக்மகயாக இவ்ெிருதுகள் இருக்கின்றன. ெிருதுக்கான பாிந்துமரகமளயும், 

பாிந்துமரக்கப்பட்டெர்களின் அறிக்மககமளயும் கெனைாக ஆராய்ந்து யாருக்கு ெிருது ெழங்குெசதன்று 

தீர்ைானிப்பதற்கு அறிொர்ந்த நடுெர்கள் குழு அெெியம் என்பதால் இந்த ெிருதுகமள ெழங்குெது 

உண்மையிகலகய ெொல்ைிக்கதாகும். இந்த செயல்முமறயில் நடுெர்குழுெின் உறுப்பினர்களது கருத்துகளும், 

ைனப்பான்மையுகை, ஊனமுற்றெர்களின் பிரச்ெிமனகமளயும், ொதமனயாளர்களின் ெிறப்பான திறன்கமளயும் 

நன்கு உைரும்படி செய்தெிடுகிறது. ஒவ்சொரு ஆண்டும் இந்த ெிருதுகமள ெழங்குெது ெொல்ைிக்கதாகவும் 

அகதகநரத்தில் பயனளிப்பதாகவும் இருக்கிறது.” 

கதெியளெில் புகழ்சபற்ற நபர்கமள உள்ளடக்கிய சகௌரெைிக்க நடுெர்களின் குழு ஒவ்சொரு ஆண்டும் 

ெிருதுகளுக்காக பாிந்துமரக்கப்பட்டு குறும்பட்டியலுக்கு கதர்வுசெய்யப்பட்டெர்கமள பிராந்திய பிரதிநிதி 

கநாில் ெந்தித்து அெர்கள் ைீது எடுத்த திமரப்படங்கமளயும் ைற்றும் அறிக்மககமளயும் அலெி ஆய்வுசெய்து, 

ெிருதுசபறும் ொதமனயாளர்கமள கதர்வுசெய்கிறது.  

கதெியளெிலான அமனத்து ஊடகங்களில் ெிளம்பரங்கள் ெழியாகவும் ைற்றும் பிற அமைப்புகள் ெழியாகவும் 

இந்நிகழ்வுக்கு 3 ைாதங்களுக்கு முன்கப ெிருதுகளுக்காக பாிந்துமர செய்யும் செயல்முமற சதாடங்குகிறது. 

இவ்ொறு சபறப்பட்ட ெிண்ைப்பங்கள் நுணுக்கைாக ஆய்வுசெய்யப்பட்டு குறும்பட்டியலுக்கு 
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கதர்வுசெய்யப்பட்டன. பாிந்துமரக்கப்பட்டெர்களின் ெிரை அளவுகள், தமடகமளயும், எதிர்ப்புகமளயும் 

ெைாளித்து அெர்கள் சபற்ற செற்றிகள் ைற்றும் ொதித்த பைிகளின் தனித்துெப்பண்பு ஆகியமெ ெிருதுக்கு 

கதர்வுசெய்யப்படுெதற்கான அடிப்பமட காரைிகளாக இருக்கின்றன.  

கெின்ககர் எபிலிட்டி அொர்ட்ஸ் ஃபார் எைிசனன்ஸ் ைற்றும் கெின்ககர் எபிலிட்டி ைாஸ்ட்ாி அொர்ட்ஸ் என்ற 

இரு ெமகயினங்களில் இவ்ெிருதுகள் ெழங்கப்படுகின்றன.   

தி எைிசனன்ஸ் ெிருது, ொதிப்பதற்காக ைிகப்சபாிய தமடகமளயும் கடந்து பயைித்திருப்பகதாடு தனக்சகன 

சொந்தைாக ஒரு அமைப்மப சதாடங்கியதன் மூலம் ெமுதாயத்திற்கு குறிப்பிடத்தக்க பங்களிப்மப 

ெழங்கியிருக்கும் ஒரு நபாின் கநர்த்தியான ொதமனமய பாராட்டி சகௌரெிக்கிறது. இவ்ெிருதில், ஒரு 

பாராட்டுமர, ஒரு பாிசுக்ககாப்மப ைற்றும் சராக்கப்பாிொக ரூ. 2 லட்ெம் ஆகியமெ உள்ளடங்கும்.  

தி ைாஸ்டாி ெிருது, அெர்கள் ெிரும்பி பைியாற்றுகின்ற எந்தசொரு துமறயிலும் அெர்கள் 

செய்துகாட்டியிருக்கிற ெழக்கத்திற்கு ைாறான ொதமனக்காக ஊனமுற்ற மூன்று அல்லது நான்கு 

ொதமனயாளர்களுக்கு ெழங்கப்படுகிறது. இவ்ெிருமதப் சபறுபெர்களுக்கு, ஒரு பாராட்டுச் ொன்றிதழ், 

பாிசுக்ககாப்மப ைற்றும் சராக்கப்பாிொக ரூ. 1 லட்ெம் ஆகியமெ கெர்த்து ெழங்கப்படுகின்றன. 

கெின்ககர் எபிலிட்டி ெிறப்பு அங்கீகார ெிருது  : இமெகள் ைட்டுைல்லாது, கெின்ககர் எபிலிட்டி ெிறப்பு 

அங்கீகார ெிருது என்ற ைற்சறாரு ெிருதும் ெழங்கப்படுகிறது. அங்கீகாிக்கப்படுகிற தமலெராக ைிகச்ெிறந்த 

ொதமனகமள தனிப்பட்ட அளெிகலா அல்லது ஒரு நிறுென ாீதியாககொ நிகழ்த்தி ைக்கள் ைனதில் 

ைதிப்மபயும், அங்கீகாரத்மதயும் சபற்ற ஒரு ைகத்தான ஊனமுற்ற ொதமனயாளருக்கு இவ்ெிருது 

ெழங்கப்படுகிறது. சகௌரெ ெிருதான இதில் ஒரு பாராட்டுச்ொன்றிதழும் ைற்றும் ஒரு பாிசுக்ககாப்மபயும் 

இடம்சபறுகின்றன.  

இந்த ஆண்டின் ொதமனயாளர்கள் : 

கெின்ககர் எபிலிட்டி ெிறப்பு அங்கீகார ெிருது :  

டாக்டர். ஸ்ருதி சைாகபத்ரா 

புெகனஸ்ெர், ஒடிொ  

டாக்டர். ஸ்ருதி சைாகபத்ராெின் பைியானது, ஊனமுற்ற நபர்களின் உாிமைகள் ைீகத எப்கபாதும் ெிறப்பு 

கெனம் செலுத்தி ெந்திருக்கிறது. ஊனம் பற்றிய தகெல் ைற்றும் ஆதாரெள மையைான ஸ்ெபிைான் என்ற 

அமைப்பின் நிறுெனராகவும், தமலமைசெயல் அலுெலராகவும் இெர் இருக்கிறார். இெரது ெிந்தமனயில் 

உருொன செயல்திட்டைான அஞ்ெலி, அமனத்மதயும் உள்ளடக்கிய ைற்றும் ஆனந்தைாக கற்றலுக்கானதாகும். 

ெந்தன் ைற்றும் ஸ்ெபலம்பான் கபான்ற புதுமையான திட்டங்கமள இெர் உருொக்கி 

செயல்படுத்தியிருக்கிறார். இெருக்கு ஏற்படுத்திய ஒரு ெிபத்து நிகழ்ந்த கநரத்தில், கல்ெி ைற்றும் ெிமளயாட்டு 

ஆகிய இரண்டிலுகை ஒரு ொதமனயாளராக திகழ்ந்த இெருக்கு நிகழ்ந்த ஒரு ெிபத்தின் காரைைாக இெருக்கு 



   

 

செய்தி செளியீடு  

உடனடி பிரசுரத்திற்காக  

நாலங்கொதம் (Quadriplegia) ஏற்பட்டது. இவ்ெிபத்துக்கு பிறகும்கூட தனது ொதமனப்பயைத்மத நிறுத்தாத 

இெர் முமனெர் பட்டப்படிப்மப முடித்தகதாடு பல புத்தகங்கமளயும், 100-க்கும் அதிகைான கட்டுமரகமளயும் 

எழுதியிருக்கிறார். அரசு ைற்றும் குடிமை ெமூகத்தின் பல முக்கியைான குழுக்களில் ஒரு உறுப்பினராக 

தீெிரைாக இயங்கி ெருகிறார். 

கெின்ககர் எபிலிட்டி எைினன்ஸ் ெிருது :  

ைஹந்கதஷ் கட்டிெலப்பா கிொடென்னெர் 

சபங்களுரு, கர்நாடகா 

பார்மெத்திறன் பாதிப்புள்ள, ஊனமுற்ற ைற்றும் ெிளிம்புநிமலக்கு தள்ளப்பட்ட  நபர்களுக்கு திறனும் 

அதிகாரமும் ெழங்குெதற்காக பைியாற்றிெரும் ‘ெைார்த்தனம்’ என்ற அமைப்பின் நிறுெனராகவும், நிர்ொக 

அறங்காெலராகவும் ைஹந்கதஷ் ஜி.கக. செயலாற்றி ெருகிறார். அமனத்மதயும் உள்ளடக்கிய ைற்றும் எளிய 

அணுகுெெதியுள்ள கல்ெி, திறன் கைம்பாடு, கலாச்ொரம் ைற்றும் சுற்றுச்சூழல் ஆகியெற்கறாடு 

பார்மெயற்றெர்களுக்கான கிாிக்சகட் ெிமளயாட்டுப்கபாட்டிகமள ஊக்குெித்தல் ஆகியமெ ‘ெைார்த்தனம்’ 

அமைப்பின் முமனப்புத்திட்டங்களுள் ெிலொகும். ஒரு கிாிக்சகட் ெிமளயாட்டு வீரரான ைஹந்கதஷ், 

இந்தியாெில் பார்மெயற்கறாருக்கான கிாிக்சகட் ெங்கம் ைற்றும் கெர்ல்டு பிமளண்டு கிாிக்சகட் லிைிசடட்-ன் 

தமலெராகவும் இயங்கி ெருகிறார். எய்ட்ஸ் கநாமய ெராைல் தடுக்கவும் ைற்றும் எச்ஐெி / எய்ட்ஸ் 

சதாற்றுடன் ொழும் நபர்களுக்கு ைறுொழ்வு ெழங்கவும் உமழக்கின்ற B ககர் அமைப்பின் நிறுெனர் – 

இயக்குநராகவும் இெர் இருக்கிறார்.  
 
 

கெின்ககர் எபிலிட்டி ைாஸ்டாி ெிருது : 

ராஜு இராகைஸ்ெர் உப்கரட்  

புகன, ைஹாராஷ்டிரா 

TIFR-ன் சஜயண்ட் சைட்கராகெவ் கரடிகயா சடலஸ்ககாப்-ல் ஒரு சபாறியியலாளராக ராஜு இராகைஸ்ெர் 

பைியாற்றி ெருகிறார். ஒரு கெிஞராகவும், எழுத்தாளராகவும் திகழும்  இெருக்கு பிறக்கும்கபாகத ஏற்படும் 

எலும்புெளர்ச்ெிக் குமறபாடு (Achondroplasia) பாதிப்பு இருக்கிறது. இதன் ெிமளொக, குமறொன உயரகை 

உள்ள இெருக்கு முதுகுத்தண்டு ைற்றும் நுமரயீரல் சதாடர்பான உடல்நல ெிக்கல்களும் இருக்கின்றன. 

ஊனகைா, நிதிொர் பிரச்ெிமனககளா அல்லது நிராகாிப்புககளா தமடயாக இருப்பதற்கு அனுைதிக்காத இெர் 

தகெல் சதாழில்நுட்பத்துமறயில் B.E. பட்டப்படிப்மப நிமறவுசெய்ெகதாடு பல்கமலக்கழக அளெில் 

முதலிடம் சபற்று ொதமன பமடத்தெராொர். இன்மறக்கு ஒரு செற்றிகரைான சதாழில்முமற நிபுைராகவும் 

இெர் பைியாற்றி ெருகிறார். 



   

 

செய்தி செளியீடு  

உடனடி பிரசுரத்திற்காக  

சகௌாி கெகர் காட்கில் 

புகன, ைஹாராஷ்டிரா 

 ‘எல்கலா’ என்ற செற்றிசபற்ற ைராத்தி திமரப்படத்தில் சகௌாி நடித்திருக்கிறார். ெிறந்த குழந்மத நட்ெத்திரம் 

என்ற கதெியளெில் ெிறப்பு நடுெர் குழுெின் ெிருமத இது அெருக்கு சபற்றுத்தந்தது. டவுன்ெின்ட்கராம் உள்ள 

சகௌாி ெிறப்பு ஒலிம்பிக் கபாட்டிகளில் பல ெிருதுகமள சென்றிருக்கிறார் ைற்றும் பல்கெறு பிாிவுகளில் 

கதெியளெிலான பிரபல நீச்ெல் வீராங்கமனயாகவும் இெர் திகழ்கிறார். முமறயாக பயிற்ெி சபற்ற பரதநாட்டிய 

நடனக்கமலஞரான சகௌாி, ெமூகெியலில் பட்டப்படிப்மப முடித்திருக்கிறார்.  

 

ஜாஸ்ைினா கன்னா  

மும்மப, ைஹாராஷ்டிரா 

ஜாஸ்ைினா கன்னா, கல்ெியில் ொதமனகள் செய்ெதற்கும் ைற்றும் செற்றிகரைான ககாியமர சதாடர்ந்து 

கைற்சகாள்ெதற்கும் தனக்கு ஏற்பட்டிருக்கும் சபருமூமள ொதகைா (Cerebral Palsy) அல்லது ெமூக 

ாீதியிலான தமடககளா குறுக்கீடு செய்ய அனுைதித்ததில்மல. பள்ளிப்படிப்மப உயர்ந்த ைதிப்சபண்ககளாடு 

முடித்த இெர், அரெியல் அறிெியலில் இளங்கமல பட்டப்படிப்மபயும் ைற்றும் ெமூகெியலில் 

முதுகமலப்பட்டப்படிப்மபயும் சபற்றிருக்கிறார். கைினி செயல்பாடுகள் ைீது தீெிர ஆர்ெமும் சகாண்ட இெர் 

இதில் எண்ைற்ற பாராட்டு ொன்றிதழ்கமள சபற்றிருக்கிறார். கடந்த 7 ஆண்டுகளாக ெின்சடல் இந்தியா 

நிறுெனத்தில் பைியாற்றிெரும் இெருக்கு எழுத்துப்பமடப்புகள் ைீதும் கபரார்ெம் இருக்கிறது. 

ஊனமுற்றெர்களின் பிரச்ெிமனகளுக்கு குரல் சகாடுக்கவும், கபாராடவும் அர்ப்பைிப்புள்ள செயல்வீரராகவும் 

இெர் இருந்து ெருகிறார்.  

டாக்டர். கராஷன் ஜாெத் கஷக்  

மும்மப, ைஹாராஷ்டிரா 

ஒரு கைாெைான இரயில் ெிபத்தின் காரைைாக மக, கால் துண்டிக்கப்பட்ட டாக்டர். கராஷன் ஜாெத் கஷக், 

ொழ்க்மகமய ைனஉறுதியுடன் சதாடர முடிவுசெய்து நல்ல ைதிப்சபண்கள் சபற்றகதாடு ஒரு ைருத்துெராக 

ஆக கெண்டுசைன்ற கனமெயும் சகாண்டிருந்தார். இெரது ஊனம், 70%-க்கும் அதிகைாக இருக்கிறது என்ற 

காரைத்தின் அடிப்பமடயில் ைருத்துெ கவுன்ெில் கெர்க்மகக்கு அனுைதி ைறுத்தகபாது, இெர் நீதிைன்றத்மத 

நாடினார். இெருக்கு ொதகைாக நீதிைன்றம் தீர்ப்பு ெழங்கியமத சதாடர்ந்து ைருத்துெப்படிப்மப செற்றிகரைாக 

நிமறவுசெய்த இெர் இன்மறக்கு ஒரு ைருத்துெராக செயலாற்றி ெருகிறார். அறுமெெிகிச்மெ நிபுைராக ஆக 

கெண்டுசைன்ற இலட்ெிய இலக்மக சகாண்டிருக்கும் இெர், முதுகமலப்பட்டப்படிப்மப கைற்சகாள்ள 

இப்கபாது தன்மன தயார் செய்துெருகிறார்.  
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கெின்ககர் பிமரகெட் லிைிசடட் குறித்து:  

கெின்ககர் பிமரகெட் லிைிசடட், தனிநபர் பராைாிப்பு, சதாழில்முமற பராைாிப்பு, உைவுகள், 

பால்சபாருட்கள், பானங்கள் ைற்றும் ெலூன்கள் ஆகிய துமறயில் சதாழிற்பிாிவுகமளக்சகாண்டு, ஒரு பன்முக 

செயல்பாடுள்ள  ஒரு FMCG சபருநிறுெனைாகும். இதன் பிராண்டுகள் சதாகுப்பில் ஷாம்புகள் (ெிக், ைீரா, 

கார்த்திகா ைற்றும் மநல்), கஹர் ொஷ் பவுடர்கள் (ைீரா ைற்றும் கார்த்திகா), கதங்காய் எண்சைய் (ைீரா), 

ஃகபர்னஸ் கிாீம்கள் (ஃகபர் எெர்), டிகயாடரண்ட் ைற்றும் டால்க் (ஸ்பின்ஸ்), ஊறுகாய்கள் ைற்றும் 

சநாறுக்குத்தீனிகள் (ருச்ெி, ெின்னிஸ் & கார்டன்), கஹர் கலர்ஸ் (இன்டிகா), ாீசடய்ல் ெலூன் தயாாிப்புகள் 

(ராகா புசராஃபஷனல்), பானங்கள் (ைா), பால் சபாருட்கள் (கெின்ஸ்), ைற்றும் பியூட்டி ெலூன்கள் (கிாீன் 

டிசரன்ட்ஸ் & மலம்மலட்) ஆகியமெ அடங்கும். இதன் சபரும்பாலான பிராண்டுகள் அமெகளுக்குாிய 

தயாாிப்பு ெமகயினங்களில் முதலிடத்மத தக்கமெத்துக் சகாண்டிருக்கிற பிராண்டுகளாகும். 

நவீன ொதனங்கள் ைற்றும் சதாழில்நுட்ப திறன்சகாண்ட ஒரு பிரத்கயக ஆராய்ச்ெி ைற்றும் உருொக்கல் 

மையைானது (R&D), இந்த பல்கெறு துமறகள் முன்கனற்றம் காண்பதற்கு சதாடர்ந்து சபாிதும் உதவுகிறது. 

இன்மறக்கு 1450 ககாடி ரூபாய்க்கும் அதிகைான ெிற்றுமுதமலக் சகாண்டிருக்கும் கெின்ககர், குறிப்பிடத்தக்க 

பல மைல்கற்கமள எட்டி ொதமனகள் பமடத்திருக்கிறது. கதெிய அளெிலான ெந்மதயில் ைிக ெலுொக 

காலூன்றுெதற்காக ைிகப்சபாியளெில் ெந்மதயாக்கல் செய்ெதற்கான யுக்திகமளயும், அம்ெங்கமளயும் 

இந்நிறுெனம், ைிகச்ொியாக புாிந்துசகாண்டிருக்கிறது. ‘ொடிக்மகயாளர்களுக்கு அதிகபட்ெ திருப்திமய 

தருகின்ற தனிச்ெிறப்பான தயாாிப்புகள் ைற்றும் கெமெகமள சதாடர்ச்ெியாக ெழங்குெதன் மூலம் ஒரு கரால் 

ைாடலாக திகழ்ந்து ெளர்ச்ெிமய நாங்கள் எட்டுகொம்’ என்ற அதன் கார்பகரட் செயல்கநாக்கம் ைற்றும் 

திட்டத்தின் ைீது ெலுொன அடித்தளத்மத அமைத்திருப்பகத கெின்ககாின் செற்றிக்கு காரைைாகும். 

எபிலிட்டி ஃபவுண்கடஷன் குறித்து: 

அந்த காலகட்டத்மதெிட சதாமலகநாக்கு ெித்தாந்தத்துடன் 1995ம் ஆண்டில் நிறுெப்பட்ட எபிலிட்டி 

ஃபவுண்கடஷன், பல்கெறு ஊனங்கமள சகாண்டிருக்கும் நபர்களுக்காக கதெியளெில் ைிகச்ெிறப்பாக 

பைியாற்றும் உயாிய அமைப்பாக இன்மறக்கு உயர்ந்திருக்கிறது. நாசடங்கிலுமுள்ள 

ஊனமுற்கறார்களுக்காக பைியாற்றி ெரும் இது, ஊனமுள்ள ஒவ்சொருெருக்கும் ெைொய்ப்புகள் உள்ள 

ெமுதாயம் அமைந்திட கெண்டும் என்ற இலக்மக கநாக்கி தளர்ெின்றி சதாடர்ந்து பைியாற்றி ெந்திருக்கிறது.  

சென்மனயில் தமலமையகத்மதக் சகாண்டிருக்கும் இந்த ஃபவுண்கடஷன், ஊனமுற்றெர்களுக்கு  

ஆற்றமலயும், அதிகாரத்மதயும் ஏதுொக்கி அெர்களது திறன்கள் செளிப்படுைாறு செய்ெதில் தனது முழு 

கெனத்மதயும் செலுத்திெருகிறது. அத்துடன், ஊனமுற்கறார்கள் ைற்றும் ஊனைற்ற பிற ைக்களுக்கிமடகய 

உள்ள இமடசெளிமய நிரப்பும் பைிமயயும் இது சதாடர்ந்து கைற்சகாண்டு ெருகிறது.  
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தகெல் பரெலாக்கம், ஆகலாெமன, அமனத்மதயும் உள்ளடக்கிய முழுமையான கல்ெிமய 

முன்னிமலப்படுத்தல், பைி அமைெிடத்தில் பன்முகத் தன்மை, உாிமைகள் ைற்றும் சபாது சகாள்மக 

ஆகியமெ எபிலிட்டி ஃபவுண்கடஷன் பங்களிப்பு நல்கி, ஈடுபாட்டுடன் செயலாற்றி ெருகின்ற தளங்களாகும். 

இந்கநாக்கங்களுக்காக பிரசுாித்தல், பைி ொய்ப்பு ெழங்கல், ஊடகம், கலாச்ொரம், சகாள்மக அைலாக்கம், 

ெட்டம் இயற்றல் ைற்றும் ைனித உாிமைகள் என பல துமறகளில் இந்த அறக்கட்டமளயின் செயல்பாடுகள் 

நீள்கின்றன.  

ைக்களின் ைனப்பான்மைகள் ைற்றும் ைனிதர்களால் உருொக்கப்பட்ட தமடகமள கபால ஊனம் என்பது, 

ெளர்ச்ெிமயகயா, ொதமனகள் நிகழ்த்துெமதகயா தமடசெய்கின்றதாக இருப்பதில்மல என்ற உறுதியான 

நம்பிக்மகயின் அடிப்பமடயில் எபிலிட்டி ஃபவுண்கடஷன் பைியாற்றி ெருகிறது. ொியான கநரத்தில் ொியான 

ொய்ப்புகள் ெழங்கப்படுைானால். இன்னும் அதிகளெில், ைிகப்சபாிய ொதமனகளும், செற்றிகளும் 

ொத்தியகை. இதற்கு கெண்டியசதல்லாம்,  ஒரு திறந்த ைனகத. 

எபிலிட்டி ஃபவுண்கடஷன்  

4, மூன்றாெது குறுக்குத்சதரு, 

இராதாகிருஷ்ைன் நகர், திருொன்ைியூர், 
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