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塒䬁க⭈끘䌂   ைலஃ⭈끘肰᭙ைட끘孔  ெசⵙ夡த讆க䌂낀

ப䌂낀ம䌂䀂 க孔䌂யா塛呃மரி끘孔塛呃 வட அெமரி끘孔க இைச뀁끐ச䌂낀க℡ℛ (CMANA) வழ䌂낀க讆ய
’ச䌂낀கீத சாகரா’ வா뀁끐நா䌂낀 சாதைனயாள⬂ வ䀄䀫蠁⒱!
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ெச⭈끘 25, 2016 ந䀄咈耀ெஜ⬂䮆:
வட அெமரி끘孔க க⬂னாடக இைச뀁끐ச䌂낀கமான CMANA த䌂낀கள蠁⒱ இைச뀁끐ச䌂낀க䌂낀த䀄孔䌂 சா⬂பாக வழ䌂낀塛呃℡ℛ
வா뀁끐நா䌂낀 சாதைனயாள⬂ வ륙䉠䀫தான ”ச䌂낀கீத சாகரா”ைவ இ뀁끐த வ䀫ட℡ℛ ப륙䉠ரபல வய咈孔䌂 இைச끘孔கைலஞ⬂
ப䌂낀ம䌂䀂 க孔䌂யா塛呃மாரி끘孔塛呃 வழ䌂낀க䀄 ெகௗரவ륙䉠䌂낀த䀄䀫끘孔க䀄ற蠁⒱.
ந䀄咈耀ெஜ⬂䮆 肰᭙கா䢰ᬡ뀁끐 ப륙䉠ெளய륙䉠னி끘孔 நைடெப뀣ற இ뀁끐த ப륙䉠ரமா뀛夫ட வ륙䉠ழாவ륙䉠끘孔 塒䬁孔䌂னா䌂낀 ந䀄咈耀ெஜ⬂䮆 ச䢰ᬡட
ம孔䌂ற உ䂹⭈끘ப륙䉠ன⬂ உேப뀁끐த䀄ர ச讆류冈塛呃லா, உலக இைச ந䀄䂹வன䌂낀ைத뀁끐 சா⬂뀁끐த டா끘孔ட⬂. ராப⬂䢰ᬡ ப륙䉠ர류冈னி䌂낀
உ䌂낀ளி䢰ᬡட 塒䬁끘孔க䀄ய肰᭙த⬂க䌂낀 பல⬂ கல뀁끐蠁⒱ ெகா뀛夫டன⬂.
塒䬁뀁끐ைதய வ䀫ட䌂낀களி끘孔 இேத வா뀁끐நா䌂낀 சாதைனயாள⬂ வ륙䉠䀫蠁⒱கைள ெவ孔䌂றவ⬂களான ெச℡ℛம䌂낀塛呃塚厈
䌂䀂ந䀄வாச

ஐய⬂,

எ℡ℛ.எ肰᭙.

Ⱝ奺⭈끘䌂 ல䢰ᬡⰭ奺மி,

塚厈.ேக.

ப䢰ᬡட℡ℛமா䌂낀

உ䌂낀ளி䢰ᬡேடாைர⭈끘

ேபாலேவ

ப䌂낀ம䌂䀂

க孔䌂யா塛呃மரி䂹℡ℛ தன蠁⒱ ெப䀫ைம மி塛呃뀁끐த வய咈孔䌂 இைச끘孔கைலய륙䉠孔䌂 மீ蠁⒱ மி塛呃뀁끐த ெப䀫மித塒䬁℡ℛ,
அ⬂⭈끘⭈끘பணி⭈끘䌂 

உண⬂류冈

ெகா뀛夫டவ⬂

எ孔䌂பேதாႹ

இைசய륙䉠孔䌂

மீ蠁⒱

ஆ⬂வ℡ℛ

ெகா뀛夫ட

எத䀄⬂கால

ச뀁끐தத䀄ய륙䉠ன䀫끘孔塛呃 மிக뀁끐 ச讆ற뀁끐த 塒䬁孔䌂மாத䀄ரியாக류冈℡ℛ இ䀫끘孔க䀄றா⬂ எ孔䌂பதா끘孔 CMANA தன蠁⒱ 10 வ蠁⒱
வா뀁끐நா䌂낀 சாதைன வ륙䉠䀫蠁⒱끘孔塛呃ரியவராக அவைர䌂낀 ேத⬂뀁끐ெதႹ⭈끘பத䀄끘孔 மிக류冈℡ℛ ெப䀫ைம ெகா䌂낀க䀄ற蠁⒱ என
CMANA த뀣ேபாைதய தைலவ⬂ ெசௗ℡ℛ ெசௗ℡ℛய孔䌂ெதரிவ륙䉠䌂낀தா⬂.
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ெப䀫ைம끘孔塛呃ரிய

ந䀄க뀁끐வ륙䉠끘孔

ப䌂낀ம䌂䀂

க孔䌂யா塛呃மரி䂹ட孔䌂

வய咈னி肰᭙䢰ᬡ

ராஜி孔䌂

塒䬁塛呃뀁끐த孔䌂,

மி䀫뀁끐த䌂낀க℡ℛ ப䌂낀ரி சச讆끘孔塛呃மா⬂ இ䀫வ䀫℡ℛ இைண뀁끐蠁⒱ பா⬂ைவயாள⬂க롣끘孔塛呃 மிக뀁끐 ச讆ற뀁끐த இைசவ륙䉠䀫뀁끐ைத
அளி䌂낀தன⬂.

வ륙䉠ழாவ륙䉠끘孔 CMANA

塒䬁孔䌂னா䌂낀 தைலவ⬂ டா끘孔ட⬂. ெசௗ뀁끐த䀄ர℡ℛ ராமசாமி க孔䌂யா塛呃மரிைய

இனி வ䀫℡ℛ

ச뀁끐தத䀄ய륙䉠னரி끘孔 ெப뀛夫 வய咈னி肰᭙Ⴙக롣끘孔塛呃 'மிக뀁끐 ச讆ற뀁끐த வழிகா䢰ᬡ塚厈' என끘孔塛呃ற讆⭈끘ப륙䉠䢰ᬡႹ⭈끘 பாரா䢰ᬡ塚厈னா⬂.
அைத䌂낀 ெதாட⬂뀁끐蠁⒱ CMANA இ뀁끐நா䌂낀 தைலவ⬂ ெசௗ℡ℛ. ெசௗ℡ℛய孔䌂 க孔䌂யா塛呃மரி끘孔塛呃 'ப䢰ᬡடய℡ℛ' வழ䌂낀க䀄
ச讆ற⭈끘ப륙䉠䌂낀தா⬂.

அவைர䌂낀

ெதாட⬂뀁끐蠁⒱

டா끘孔ட⬂.

ராப⬂䢰ᬡ

ப륙䉠ர류冈னி䌂낀

பத끘孔க℡ℛ

வழ䌂낀க䀄

ெகௗரவ륙䉠䌂낀தா⬂.

ந䀄க뀁끐뀁끐ச讆ய륙䉠끘孔 ேபச讆ய உேப뀁끐த䀄ர ச讆류冈塛呃லா CMANA வ륙䉠孔䌂 நா뀣ப蠁⒱ வ䀫ட䌂낀ைதய ெதாட⬂뀁끐ச讆யான இைச
வ륙䉠ழா끘孔கைள⭈끘

பாரா䢰ᬡ塚厈

வ륙䉠䢰ᬡႹ,

ப䌂낀ம䌂䀂

க孔䌂யா塛呃மரிய륙䉠ட℡ℛ

அவர蠁⒱

ெதாட⬂뀁끐த

இைச⭈끘

ப䌂낀களி⭈끘䌂 க롣끘孔காக ந孔䌂ற讆 ᬫ䦰ற讆னா⬂.
வட அெமரி끘孔க இைச뀁끐 ச䌂낀கமான CMANA வ륙䉠孔䌂 இ⭈끘ெப䀫℡ℛ இைசவ륙䉠ழாவ륙䉠끘孔 மைற뀁끐த இைசயரச讆 எ℡ℛ.எ肰᭙.
Ⱝ奺⭈끘䌂 ல䢰ᬡⰭ奺மி அவ⬂கள蠁⒱ இைச뀁끐 சாதைனகைள ந䀄ைன류冈 ᬫ䦰䂹℡ℛ வைகய륙䉠끘孔 இள℡ℛ இைச ஆ⬂வல⬂கைள
ஒ孔䌂䂹 த䀄ர䢰ᬡ塚厈 அவ⬂க롣ட孔䌂 ப륙䉠ரபல க⬂நாடக இைச⭈끘 ப륙䉠பல䌂낀களான ர℡⅘சனி, காய䌂낀ரி உ䌂낀ளி䢰ᬡேடா⬂ ப䌂낀塛呃
ெப뀣ற அ䀫ைமயான இைச ந䀄க뀁끐뀁끐ச讆 நட䌂낀த⭈끘 ப䢰ᬡட蠁⒱. வ륙䉠ழா ப뀣ற讆ய 塒䬁ဂ뉘ைமயான தகவ끘孔க롣끘孔塛呃 CMANA
孔䌂 http://www.cmana.org எ恃Ȃ℡ℛ தள䌂낀ைத⭈끘 பா⬂ைவய륙䉠டலா℡ℛ.
ப䌂낀ம䌂䀂 க孔䌂யா塛呃மரி끘孔塛呃 வழ䌂낀க⭈끘ப䢰ᬡட ”ச䌂낀கீத சாகரா” ப䢰ᬡடமளி⭈끘䌂  வ륙䉠ழாைவ끘孔 கா뀛夫பத뀣கான 咈耀 塚厈咈耀⭈끘
வ륙䉠塚厈ேயா இைண⭈끘䌂  கீேழ;
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