


                                                  

கனடா  காரை கலாச்சாை மன்றம் நிர்வாகசரை  2016-2017 

                     (FROM  MAY 28,2016 TO APRIL 23,2017) 

 

தரலவர்: திரு.ைைமானந்தைாஜா தம்ைிஐயா   

சசயலாளர்: திரு.சஜயச்சந்திைன் தம்ைிைாசா   

உைசசயலாளர்:திரு.தீசன் திைவியநாதன்   

சைாருளாளர்: திரு.பைரின்ைைாசா திருநாவுக்கைசு   

உைசைாருளாளர்: திரு.உரமைாகன் கனபகந்திைம்   

  

நிர்வாகசரை உறுப்ைினர்கள்: 

திரு.குமபைசன் கனகசரை    

திரு.அரி மபனாகைன்    

திரு.உருத்திைலிங்கம் தம்ரையா    

திரு.பசாதிலிங்கம் கபேசைிள்ரள   

 திட்டமிடல் பைாஷகர் சரை உறுப்ைினர்கள்: 

திரு.கந்ரதயா கனகைாஜா   

 கேக்காய்வாளர்: 

திரு.சிவைாமலிங்கம் சிவசுப்ைிைமேியம்    

இரேயத்தள சதாழில்நுட்ை ஆபலாசகர்: 

 திரு.குலபசகைம் விமலைாசா   

  

  

  

 



                                                                
 

தலைவர் அறிக்லை:  

திரு.தம்பிஐயா பரமானந்தராசா (28.05.2016 – 23.04.2017) 

 

ைனடா ைாலர ைைாச்சார மன்றத்தின் நிர்வாைத்தின் தலைலமயிலன 
இரண்டாவது தடலவயாை 28.05.2016ம் ஆண்டு பை இன்னல்ைளிற்கு மத்தியில் 
ஏற்றுக்கைாள்ள வவண்டிய ைடலமயும் கபாறுப்புணர்வும் ஏற்பட்டது.  

 

பதவிவயற்றுக்கைாண்ட ஒரு சிை தினங்ைளில் ைனடா ைாலர ைைாச்சார  
மன்றத்தின் பதிவிலன ைனடாவில் சட்ட ரீதியாை தக்ை லவத்துக்கைாள்ள 
எமது நிர்வாை சலபயினர் எடுத்துக் கைாண்ட உடனடியானதும் சட்ட ரீதியான 
சிக்ைல்ைலள எதிர்கைாண்டும் கசயற்பட்டு பதிவிலன வமற்கைாண்ட 
கசயைானது மன்றத்தின் ைடந்த 25 வருடைாை கபயரிலன 
நல்கைண்ணத்திலன ைாப்பாற்றி ைனடா வாழ் ைாலரநைர் மக்ைளிற்கும் எமது 
மன்றத்திற்கும் புத்துயிர் ஊட்டினர். மன்றத்தின் வளர்ச்சிக்ைாை சட்ட 
சவாைிலன ஏற்றுக்கைாண்டு ைனடா ைாலர ைைாச்சார மன்றத்திலன 
நிலைகபற லவக்ை மிைவும் துணிவுடன் கசயற்பட்டு 28.05.2016 அன்று கதரிவு 
கசய்யப்பட்ட நிர்வாை சலபயில் இலணந்து கைாண்ட அலனத்து நிர்வாை 
சலப உறுப்பினர்ைளிற்கும் ைனடா வாழ் ைாலரநைர் மக்ைளின் சார்பாை, எமது 
ஊர் ைாலர மண்ணின் சார்பாை நன்றியிலன கூறுவதில் வபருவலை 
அலடைின்வறன். 
 

அது மட்டுமன்றி கதாடர்ந்து ஏற்பட்ட பைவிதமான இன்னல்ைள், 

வபாட்டிைலளயும் சவாைாை எடுத்து மன்றத்தின் மன்றத்தின் வளர்ச்சியிலன 
மட்டும் ைண்ணும் ைருத்துமாைக் கைாண்டு கசயற்பாடுைலள சிறப்புற 
நடாத்துவதற்கு கதாடர்ந்தும் உறுதுலணயாை இருந்த அலனத்து நிர்வாை 
சலப உறுப்பினர்ைளிற்கும் மீண்டும் நன்றியிலனயும் பாராட்டுக்ைலளயும் 
உங்ைள் அலனவரின் சார்பாை கதரிவித்துக் கைாள்ைின்வறன். 
 

என்னுடன் இலணந்து கசயற்பட்ட நிர்வாை சலப உறுப்பினர்ைள் அலனவரும் 
மன்றத்தின் வளர்ச்சியிலனயும் மண்ணின் கபருலமயிலனயும் ைருத்தில் 
கைாண்டு மன்றத்தின் கசயற்பாடுைளில் அதீத ைவனம் கைாண்டு கசயற்பட்டு 
வந்துள்ளதுடன் அங்ைத்தவர்ைள், அனுசரலணயாளர்ைள், நைன்விரும்பிைளின் 



நைன்ைலள வபணி மன்றத்தின் ஊடாை ஒற்றுலமயிலன வளர்க்ை 
கபரும்பாடுபட்டனர். 
 

ைாலரநைரில் உள்ள 12 ஆரம்ப பாடசாலைைளிற்கும் தைா 10 இைட்சம் ரூபா 
நிதி வழங்கும் மன்றத்தின் திட்டத்தின் 12வது பாடசாலையான வியாவில் 
லசவ வித்தியாையத்திற்கும் தீர்மானிக்ைப்பட்டது வபான்று 10 இைட்சம் 
ரூபாய்ைலள நிரந்தர லவப்பில் இட்டு வழங்ைி எமது நிர்வாைம் 
அத்திட்டத்திலன பூர்த்தி கசய்துள்ளதானது இந்த நிர்வாை சலபயின் 
மிைச்சவாைான கசயற்பாடுைளில் ஒன்றாை அலமந்தது. 
 

இத்திட்டம் சிறந்த முலறயில் பயனளிக்கும் வலையில் ைனடா ைாலர 
ைைாச்சார  மன்றத்துடன் இலணந்து கசயற்பட்ட ைாலரநைர் அபிவிருத்தி 
சலபயினர், ைாலரநைர் ஆரம்ப பாடசாலைைள் அதிபர்ைள் மற்றும் ைாலர 
வைாட்ட ைல்வி அதிைாரி ஆைிவயாருக்கும் ைனடா வாழ் ைாலர மக்ைளின் 
சார்பாை நன்றியிலன கதரிவித்துக் கைாள்ைின்வறன்.  

 

அத்துடன் ைனடா ைாலர ைைாச்சார மன்றத்துடன் இலணந்து மன்றத்தின் 
கசயற்பாடுைள் மற்றும் எமது ஊரான ைாலரநைர் பாடசாலைைளின் 
அபிவிருத்திக்ைான நிதி வசைரிப்பு நிைழ்வுைளில் பங்வைற்று வபருதவி புரிந்த 
மன்றத்தின் அங்ைத்தவர்ைளிற்கும், அனுசரலணயாளர்ைளிற்கும், 

விளம்பரதாரர்ைளிற்கும் ைனடா வாழ் ைாலர மக்ைளிற்கும் மன்றத்தின் நிர்வாை 
சலப சார்பாை நன்றியிலன கதரிவித்துக் கைாள்ைின்வறன். 
 

ைனடா ைாலர ைைாச்சார மன்றத்தின் நிர்வாைத்திலன நிர்வைிப்பதில் கபரும் 
இலடயூறுைலள வழங்ைியவர்ைள், முலறயற்ற வலையில் பிரச்சாரங்ைளில் 
ஈடுபட்டவர்ைள் எமது நிர்வாை சலபயின் கசயற்பாடுைள் உரிய வலையில் 
அலமயவும், சவாைாை எடுத்துக் கைாண்டு வமலும் அதிை ைவனம் எடுத்துக் 
கைாண்டு மன்றத்தின் கசயற்பாடுைலள வழிநடாத்தவும் வபருதவி 
புரிந்தவர்ைள் ஆைின்றனர். அவர்ைளிற்கும் இச்சந்தர்ப்பத்தில் நன்றியிலன 
கதரிவித்துக் கைாள்ைின்வறன். 
                                                          ஒற்றுலமவய பைம்! 
 
 

        தலைவர் 

 தம்பிஐயா பரமானந்தராசா 

 ைனடா ைாலர ைைாச்சார மன்றம் 

                    23.04.2017 



                                                                
 

செயலாளர் அறிக்கை: 
திரு.தம்பிராொ செயச்ெந்திரன் (28.05.2016 – 23.04.2017) 

 

ைனடா ைாகர ைலாச்ொர மன்றத்தின் செயலாளர் பதவியிகன 28.05.2016 
அன்று மன்றத்தின் வளர்ச்ெி ைருதியும் அங்ைத்தவர்ைளின் நலன்ைகள 
பபணியும் ஊரின் அபிவிருத்திகய முன்னிட்டும் ஏற்றுக்சைாண்படன். அன்று 
முதல் ைனடா ைாகர ைலாச்ொர மன்றத்தின் செயற்பாடுைகள நிர்வாை 
ெகபயினர் அகனவரது அபிப்பிராயங்ைளின் அடிப்பகடயிலும் 
அங்ைத்தவர்ைளின் நலன்ைகள பபணும் வகையிலும் செயற்பட்டு ைடந்த ஒரு 
வருடைாலமாை ைனடா ைாகர ைலாச்ொர மன்றத்தின் நிர்வாை ெகபயினரால் 
செயற்படுத்தப்பட்ட செயற்பாடுைளிற்ைான அறிக்கையிகன தங்ைள் 
முன்ெமர்ப்பிப்பதில் மைிழ்ச்ெி சைாள்ைின்பறன். 
 

எனது செயற்பாட்டு அறிக்கையானது 28.05.2016 முதல் 31.03.2017 வகரயான 
மன்றத்தின் நிர்வாை ெகப கூட்டங்ைளின் பபாது நிர்வாை ெகப 
அங்ைத்தவர்ைளின் தீர்மானங்ைளின் அடிப்பகடயிலும் மன்றத்தின் 
அங்ைத்தவர்ைளின் அபிலாகெைகள பூர்த்த்தி செய்யும் வகையிலும் 
தீர்மானிக்ைப்பட்ட செயற்பாடுைளின் அறிக்கைபய ஆகும். 

ைனடா ைாகர ைலாச்ொர மன்றத்தின் 28.05.2016 முதல் 31.03.2017 வகரயான 
செயற்பாட்டு அறிக்கையிகன வாெித்து மன்றத்தின் செயற்பாடுைகள 
சதளிவுற அறிந்து சைாண்டு மன்றத்தின் வளர்ச்ெியிபல அகனத்து ைனடா 
ைாகர மக்ைகளயும் பங்சைடுத்து ைனடாவில் ைாகர மக்ைளின் ஒற்றுகமயில் 
பங்சைடுக்ை முன்வருமாறு அன்புடன் பைட்டுக்சைாள்ைின்பறன். 

                                                                          நன்றி 
 

தம்பிராொ செயச்ெந்திரன் 

               செயலாளர் 

ைனடா ைாகர ைலாச்ொர மன்றம் 

                 23.04.2017 



                                                                     
 

ப ொருளொளர் அறிக்கை: 
திரு.ப ரின் ரொசொ திருநொவுக்ைரசு (28.05.2016 – 23.04.2017) 

 

ைனடொ ைொகர ைலொச்சொர மன்றத்தின் ப ொருளொளர்  தவியிகன 28.05.2016 
அன்று நகடப ற்ற ப ொதுக்கூட்டத்தின் ப ொது திரு.தம் ிஐயொ  ரமொனந்தரொசொ 
தகலகமயின் ைீழ் ஏற்றுக்பைொண்டு மன்றத்தின் நிதி பசயற் ொடுைகள நிர்வொை 
சக  உறுப் ினர்ைள் அகனவரது தீர்மொனங்ைளின் அடிப் கடயில்  
பசயற் டுத்தியகதயும் அதகன எனது அறிக்கையின் ஊடொை பதளிவுற 
பதரியப் டுத்தியுள்பளன். 
 

எனது ைணக்கு  திவுைள் அகனத்தும் நிர்வொை சக  உறுப் ினர்ைளினொல் 
ஏற்றுக்பைொள்ளப் ட்டு ைணக்ைொய்வொளர் திரு.சிவசுப் ிரமணியம் 
சிவரொமலிங்ைம் அவர்ைளினொல் ஆய்வு பசய்யப் ட்டு தங்ைளது  ொர்கவக்ைொை 
சமர்ப் ிப் தில் மைிழ்ச்சியகடைின்பறன். 
 

பமலும் மன்றத்தின் நிதி பசயற் ொடுைகளயும் அதனூடொை எமது மன்றம் 
ப ற்ற வளர்சிைகளயும் எமது மண் ப ற்றுக்பைொண்ட அ ிவிருத்திைகளயும் 
புரிந்து பைொண்டு ைனடொ ைொகர  ைலொச்சொர  மன்றத்தின் வளர்ச்சியில் அகனத்து 
ைனடொ ைொகர மக்ைகளயும் இகணந்து பைொண்டு ப ருகமயகடயுமொறு 
தொழ்கமயுடன் பைட்டுக்பைொள்ைின்பறன். 
 

                                                                          நன்றி 
 
 
 

    திருநொவுக்ைரசு ப ரின் ரொசொ 

                 ப ொருளொளர்  

   ைனடொ ைொகர ைலொச்சொர  மன்றம் 

                         23.04.2017 
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                                 கனடா-காரை கலாச்சாை மன்றம் 

                                             சசயற்பாட்டு அறிக்ரக 

மம 28,2016  இருந்து   மார்ச் 31,2017  வரை 

கனடா காரை கலாச்சாை மன்றத்தின் சபாதுக் கூட்டம் கனடா சசல்வச்சந்நிதி 
முருகன் மகாவில் திருமண மண்டபத்தில்  28-05-2016 அன்று சனிக்கிழரம 
பிற்பகல் 6:00 மணிக்கு நரடசபற்றது.சபாதுக் கூட்டடத்தில்  தற்காலிக புதிய 
நிர்வாக சரப சதரிவுசசய்யப்பட்டது. 

தற்காலிக நிர்வாக சரபக்குத் சதரிவான உறுப்பினர்களின் விபைம் 
வருமாறு:தரலவர்: திரு. பைமானந்தைாஜா தம்பிஐயா, சசயலாளர்: திரு. 
சஜயச்சந்திைன் தம்பிைாசா,சபாருளாளர்: திரு. மபரின்பைாசா  
திருநாவுக்கைசு,நிர்வாகசரப உறுப்பினர்கள்:திரு. குமமைசன் கனகசரப,திரு. 
அரி மமனாகைன்,திரு. உருத்திைலிங்கம் தம்ரபயா,திரு. மசாதிலிங்கம் 
கமணசபிள்ரள ஆகிமயார் சதரிவுசசய்யப்பட்டனர். 

"காரை ஒன்றுகூடல்  2016" 

திரு.தம்பிஐயா பைமானந்தைாசா தரலரமயில் 7 மபர்கள் சகாண்ட நிர்வாக 
சரப அரமயப்சபற்றதுடன் 30.05.2016 அன்று இைண்டாவது தடரவயாக பதிவு 
திரணக்களத்தினால் முன்ரவக்கப்பட்ட காலக்சகடுவிற்கு முன்னர் 
இைண்சடாரு தினங்களில் முரறமய நிர்வாகத்திரன பதிவு சசய்து 
சகாண்டதுடன் மன்றத்தின் சசயற்பாடுகரள முரறமய 7 மபர்கள் சகாண்ட 
தற்காலிக நிர்வாக சரபயினரின் உதவியுடன் நடாத்தி வருவதுடன். "காரை 
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ஒன்றுகூடல் 2016" சிறப்புற 31.07.2016 அன்று  Morningside Park,Area 3 and 4 இல் 
நடாத்தப்பட்டது. 

கூடுதலான சிறுவர்களும் மற்றும் கனடா வாழ் காரை மக்களும் 
பங்குபற்றியிருந்தனர்.கலந்து சகாண்ட அரனத்து சிறார்களிற்கும் சிறப்பு 
பரிசில்களும், சவற்றி சபற்ற சிறார்களிற்கு மகடயங்களும் வழங்கப்பட்டன. 

ஒன்றுகூடலில் சுவிஸ் காரை அபிவிருத்திச் சரபயின் தரலவர் 
திரு.தம்ரபயா தயாபைன் அவர்கள் கலந்து சிறப்பித்திருந்தார். 

சவற்றி சபற்ற அணிக்காக(ஆண்,சபண்)  இைண்டு சவற்றிக்மகடயங்கள்  
வழங்கப்பட்டன. 

1.அமைர் சைவணமுத்து பத்மநாதன் "பட்டு மாமா" அவர்களின் ஞாபகர்தமாக  
சவற்றிக்மகடயம் அனுசைரண தீசன் திைவியநாதன். 

2.முன்னாள் காரை விரளயாட்டுக்கழக உரதபந்தாட்ட வைீர் அமைர் நடைாசா 
குமலந்திைன் ஞாபகர்த்தமாக சவற்றிக்மகடயம் அனுசைரண அன்பர்கள். 

காரை ஒன்றுகூடல் 2016 நிகழ்வுகளிற்கு அனுசைரண வழங்கியவர்கள், பங்கு 
பற்றியவர்கள், இந்நிகழ்விரன நடாத்துவதற்கு பல வழிகளிலும் உதவி 
வழங்கியவர்கள் அரனவருக்கும் கனடா காரை கலாச்சாை மன்றம் 
மனமார்ந்த நன்றிரய சதரிவித்துக் சகாள்கின்றது. 

"தமிழ்த்திறன்  மபாட்டிகள்  2016" 

கனடா காரை கலாச்சாை மன்றத்தினால்  "தமிழ்த்திறன் மபாட்டிகள்" 
ஒக்மடாபர் 08, 2016  சனிக்கிழரம காரல 9.30  மணியளவில் Scarborough Civic 

Centre மண்டபத்தில் நரடசபற்றது. 

தமிழ் சமாழித்திறன் பண்ணிரச மபாட்டிகளில்  ஆர்வத்துடன் காரை 
சிறார்கள் பங்குபற்றியிருந்தனர். 

தமிழ்த்திறன் மபாட்டிகளுக்கு உதவி சசய்தவர்களான  திரு.திருமதி 
.கனக.சிவகுமாைன்,திரு.தி.விசுவலிங்கம், திரு. த.அம்பிரகபாகன் 
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ஆகிமயாருக்கு கனடா காரை கலாச்சாை மன்றம் நன்றிரய சதரிவிக்கின்றது. 
அத்துடன் பங்கு பற்றிய சிறுவர்களுக்கும், ஊக்கப்படுத்திய சபற்மறார்களுக்கும், 

நடுவர்களுக்கும், உதவி சசய்த அரனத்து உள்ளங்களுக்கும் கனடா காரை 
கலாச்சாை மன்றம் நன்றிரய சதரிவிக்கின்றது. 

"காரை  வசந்தம்  2016" 

கனடா காரை கலாச்சாை மன்றத்தின் வருடாந்த கரலவிழாவான "காரை 
வசந்தம்-2016" 29.10.2016 சனிக்கிழரம மாரல 5:30 இற்கு சைாைன்மைா தமிழ் 
இரசக் கலா மன்ற மண்டபத்தில் காரை மண்ணின் மணம் வசீி கனடா வாழ் 
காரை மக்களின் மனங்கரள நிரறத்த வசந்தமாக வசீிச் சசன்றுள்ளது. 

காரை மண்ணின் சபருரமகரள விளங்க ரவக்கும் வரகயில் சசயற்பட்ட 
கல்விசார் அறிஞர்கள் அமைர் கலாநிதி ஆ.தியாகைாசா, மூதறிஞர் சிவத்திரு 
க.ரவத்தீஸ்வைகுருக்கள் அவர்களுடன் காரை மண்ணின் அரடயாள 
சின்னங்களாக விளங்கும் மகாவளம் சவளிச்சவடீு, ரசவமகா சரப 
ஆகியனவற்றின் நூற்றாண்டுகரள சிறப்பிக்கும் வரகயில் காரை வசந்தம் – 

2016 நரடசபற்றது. 

இவ்வாண்டு நூறு ஆண்டுகரளப் பூர்த்தி சசய்யும் காரை மண்ணுக்குப் 
சபருரம மசர்த்த கல்வியாளர்கரளயும், காரைநகரின் அரடயாளச் 
சின்னங்கரளயும் மபாற்றி எடுக்கப்பட்ட காரை வசந்த விழாவிற்கு பிைதம 
விருந்தினர்களாக பிருத்தானியாவிலிருந்து வருரக தந்திருந்த லண்டன் 
பல்கரலக்கழகப் மபைாசிரியர் திரு.ஆறுமுகம் நல்லநாதன் அவர்களும், 

சுவிற்சலாந்திலிருந்து வருரகதந்திருந்த காரைநகர் மணிவாசகர் சரப 
முன்னாள் சசயலாளர் சிவத்தமிழ்காவலர் திரு.ஆறுமுகம் சசந்தில்நாதன் 
அவர்களும் கலந்து சிறப்பித்திருந்தனர். சிறப்பு விருந்தினர்களாக மன்றத்திற்கு 
சதாடர்ச்சியாக தமது நிதி அநுசைரணரய வழங்கி வருபவர்களான 
குழந்ரதகள் மருத்துவ நிபுணர் வி.விஜயைத்தினம், பல்மருத்துவ நிபுணர் 
ஆதிகணபதி மசாமசுந்தைம், Double Seal Insulation Inc.அதிபர் பாலசுப்பிைமணியம் 
மகாமதவன், வடீுவிற்பரன முகவர் திரு.ைாஜ் நடைாஜா, Olympic Development அதிபர் 
திரு.கைன் பஞ்சலிங்கம் ஆகிமயார் கலந்து சகாண்டு சிறப்பித்திருந்தனர். 
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சகௌைவ விருந்தினர்களாக கனடாவிலிருந்து சசன்று காரைநகரில் சதாண்டர் 
மசரவயாற்றியவரும், அமைர் வித்துவான் மு.சபாைத்தினம் அவர்களின் 
மபத்தியும், குற்றவியல் வழக்கறிஞருமான சசல்வி.தீபா பாலச்சந்திைன் 
அவர்களும், சவஸ்ைன் பல்கரலக்கழக விஞ்ஞானமானி பட்டதாரியும்  comdu.it 

அரமப்பினூடாக இலங்ரக உட்பட உலகில் வாய்ப்பு கிரடக்காத 
சமூகத்தினருக்கு சதாண்டுப்பணி சசய்பவருமாகிய சசல்வி.அச்சனா நடைாசா, 

மன்றத்திற்கு சதாடர் ஆதைவளித்துவரும் குடும்ப உறுப்பினர் திரு.கண்ணன் 
சுந்தமைசு அவர்களும் கலந்து சிறப்பித்தனர். அடுத்து கனடா-காரை கலாச்சாை 
மன்றத்தினால் நடத்தப்பட்ட மபச்சுப் மபாட்டியில் சவற்றி சபற்ற 
மாணவர்களின் மபச்சுக்கள் இடம்சபற்றதுடன் பண்ணிரச, தமிழத்திறன் 
மபாட்டிகளில் சவற்றி சபற்ற, பங்கு பற்றிய மாணவர்களுக்கான பாைாட்டுப் 
பரிசுகளும் வழங்கப்பட்டன.நிகழ்ச்சிகளுக்கு இரடமய காரைநகர் பாடசாரல 
அதிபர்கள், காரை அபிவிருத்தி சரபத் தரலவர், காரைநகர் மகாட்டக் கல்வி 
அதிகாரி ஆகிமயாரின் சசய்திகள் 'ஊரில் இருந்து' என்னும் பகுதியில் விழா 
மண்டபத் திரையில் ஒளிபைப்பப்பட்டரம இன்ரறய காரைநகரின் 
கல்வித்துரறயினரிடமிருந்து கனடா-காரை கலாச்சாை மன்றத்தின் 
சசயற்பாடுகள் குறித்த மநைடியான தகவல்கரளத் தந்தது. 

மண்டபத்தில் அைங்கம் நிரறந்த ைசிகர்களுடன் சவற்றிகைமாக நடந்து 
அரனவைதும் பாைாட்டிரனப் சபற்ற கரலகளின் சங்கமமாக "காரை 
வசந்தம்-2016"அரமந்து விளங்கியது. 

"காரை வசந்தம்-2016" விழாவிற்கு அனுசைரண வழங்கியவர்கள், பங்கு 
பற்றியவர்கள், இந்நிகழ்விரன நடாத்துவதற்கு பல வழிகளிலும் உதவி 
வழங்கியவர்கள் அரனவருக்கும் கனடா காரை கலாச்சாை மன்றம் 
மனமார்ந்த நன்றிரய சதரிவித்துக் சகாள்கின்றது. 

காரை வசந்தம் சிறப்பு மலருக்கு விளம்பைங்கரளத் தந்து உதவிய 
விளம்பைதாைர்களுக்கும், வாழ்த்துச் சசய்திகரள வழங்கி உதவிய 
அறிஞர்களுக்கும் கட்டுரைகரள வழங்கி உதவிய அறிஞர்களுக்கும் காரைநகர் 
சதாடர்பாளர் திரு.நடைாஜா பாைதி அவர்களுக்கும்,விழா மலரின் அட்ரட 
படத்திரன வடிவரமத்து வழங்கிய திரு.ஞானபண்டிதன் பாலசுப்பிைமணியம் 



Page 5 of 13 
 

அவர்களுக்கும்,காரைநகரில் இருந்து ஆக்கங்கரளயும் அறிக்ரககரளயும் 
மசகரித்து அனுப்பி உதவி புரிந்த காரைநகர் அபிவிருத்தி சரபயினருக்கும், 

தட்டச்சு சசய்து வழங்கிய திருமதி கிருஸ்ணமவணி மசாதிநாதன் 
அவர்களிற்கும்,விளம்பை வடிவரமப்புக்கள் சசய்து வழங்கிய திரு.மாணிக்கம் 
கனகசபாபதி அவர்களிற்கும், இந்த விழாரவச் சிறப்பாக உங்கள் 
முன்சகாண்டு வருவதற்கு உறுதுரணயாக காசணாளிகாட்சிகள் மற்றும் 
சதாழில் நுட்ப உதவிகள் பல புரிந்த திரு.சசந்தூைன் கந்ரதயா 
அவர்களிற்கும்,  சிற்றுண்டி, குளிர்பானம், குடிநீர்  ஆகியவற்ரற வழங்கிய 
திரு.சசந்தூைன் கந்ரதயா,  திரு.அரி மமனாகைன், திரு.தீசன் திைவியநாதன் 
ஆகிமயார்களிற்கும் மதாமழாடு மதாழ் நின்று உரழத்த எமது மன்ற 
உறுப்பினர்கள்,  நண்பர்களுக்கும், விழா நிகழ்ச்சிகரள சதாகுத்து வழங்கிய 

சதாகுப்பாளர்களான திரு. பா.ஞானபண்டிதன், திரு. மகாகுலன், சசல்வி ரபைவி 
சிவைாமலிங்கம் ஆகிமயாருக்கும் மற்றும் மநைடியாகமவா, மரறமுகமாகமவா 
அன்மறல் எமக்கு ஆமலாசரன கூறுவதன் மூலமமா எமக்கு உதவி புரிந்த 

அரனத்து நல் இதயங்களுக்கும் கனடா-காரை கலாச்சாை மன்றம் சநஞ்சம் 
நிரறந்த நன்றிகரளத் சதரிவிக்கின்றது.உதவிபுரிந்த அரனத்துத் 
சதாண்டர்களுக்கும் எமது மனமார்ந்த நன்றிகள். 

ஒலிபைப்புக்குதவிய (சமூக அறிவித்தல்) CTBC இரளயபாைதி ,வண்ணத் தமிழ் 
வாசனாலி,CMR FM ,CTR 24,வணக்கம் FM 

வாசனாலிகளுக்கும்,புரகப்படம்,ஒளிப்பதிவு சசய்தவர்களிற்கும், எமது  
நன்றிகரள சதரிவித்துக்சகாள்கின்மறாம்.

காரை வசந்த நிகழ்வுகள் மூலம் சபறப்பட்ட நிதி காரைநகர் பாடசாரலகளின் 
கல்வியிரன மமம்படுத்த மட்டும் வழங்கப்படவுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கதாகும். 

எத்தரன தரடகள் இருந்தும் தற்மபாது நிர்வாகத்தில் இருக்கும் 
ஒவ்சவாருவரினதும் முழுமுயற்சியும் தன்னம்பிக்ரகயும் வணீ் 
மபாகவில்ரல. அதன் விரளவாகத்தான் தற்மபாதய நிர்வாகம் 
இக்காலப்பகுதியில் பயனுள்ள பல முக்கியமான மவரலத் திட்டங்கரளக் 
கவனசமடுத்து நிரறமவற்றக் கூடியதாக இருந்தது. 
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"ஆருத்திைா தரிசனம்  2016" 

கனடா-காரை கலாச்சாை மன்றத்தின் உபயத்தில் கனடா றிச்மன்ட் 
பிள்ரளயார் மகாவிலில் ஆண்டுமதாறும் நடத்தப்படும் திருவாதிரைத் 
திருவிழா 11.01.2017 புதன்கிழரம நரடசபற்றது. 

ஆருத்திைா தரிசனத்திற்கு அனுசைரண வழங்கியவர்கள்,இன்னிரச கச்மசரி  
வழங்கியவர்கள் மற்றும்  உதவி சசய்தவர்களுக்கு கனடா காரை கலாச்சாை 
மன்றம்  நன்றிரய  சதரிவித்துக் சகாள்கின்றது. 

 

" கண்ணரீ் அஞ்சலி" 

கனடாவில் வதியும் எம்ரம விட்டுப் பிரிந்த உறவுகளுக்கு அவர்களின் 
படத்துடன் மன்றத்தினால் கண்ணரீ் அஞ்சலி சசலுத்தப்பட்டது. 

கனடா காரை கலாச்சாை  மன்றத்தின் திட்டமிடல் மபாசகர் சரப 
உறுப்பினைாகவும் நிர்வாக சரப உறுப்பினைாகவும் பதவி வகித்து மன்றப் 
பணிகளில் அக்கரறமயாடு ஈடுபட்டு உரழத்து வந்த திருமதி பைமமஸ்வரி 
பைமசிவம் அவர்களின் மரறவு குறித்து கனடா காரை கலாச்சாை 
மன்றத்தினால் கண்ணரீ் அஞ்சலி சசலுத்தப்பட்டது.  

 

" இரணயத்தளம்" 

மன்றம் சதாடர்பான சசய்திகள், மற்றும் சவளிநாட்டு மன்றங்களின் 
சசய்திகள், காரைநகர் சசய்திகள், காரைநகர் மகாவில் திருவிழாக்கள், உலகின் 
எப்பகுதியிலும் எம்மவைது மைண அறிவித்தல்கள் கரல நிகழ்வுகள் என்பன 
இலவசமாக எமது இரணயத்தளத்தில் பிைசுரிக்கப்படுகின்றன. 

எமது மன்ற இரணயத்தளத்ரத வடிவரமத்து சதாழில்நுட்ப உதவி வழங்கி 
வரும் திரு.விமலைாஜா குலமசகைம் அவர்களுக்கு மன்றம் நன்றி கூறக் 
கடரமப்பட்டுள்ளது. 
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காரைநகரில் இருந்து சசய்திகள் தந்த திரு.நடைாஜா பாைதிற்கு மன்றம் நன்றி 
சதரிவித்துக் சகாள்கின்றது. 

எமது மன்ற இரணயத்தளத்திற்கு  வடிவரமப்புக்கள் சசய்து 
வழங்கியவர்களிற்கும் மன்றம் நன்றி சதரிவித்துக் சகாள்கின்றது. 

மன்றத்திற்கு தட்டச்சு உதவி சசய்தவர்களுக்கும் மற்றும் பலவிதமான உதவி 
சசய்தவர்களுக்கும்,  ஆமலாசரனகள் தந்தவர்களுக்கும்  இத் தருணத்தில் 

மன்றம் நன்றி சதரிவித்துக் சகாள்கின்றது. 

 

பல  இன்னல்கள் மத்தியிலும் மம 28,2016 இருந்து மார்ச் 

31,2017 வரை எமது நிர்வாகத்தினால்  காரைநகருக்கு 
சசய்யப்பட்ட உதவிகள் அரனத்தும் காரை அபிவிருத்தி 

சரபயினூடாகச் சசய்யப்பட்டரவமய 

அரவயாவன: 

1. காரைநகரில் தாய் தந்ரதரய இழந்த சபரிய மணரலச் மசர்ந்த சிறுவன் 

நக்கீைனுக்கான உதவிப்பணம் மாதாந்தம் ரூபா 3,000 வதீம் காரை அபிவிருத்தி 
சரபயினூடாக வழங்கப்பட்டு வருகின்றது. அனுசைரண திரு.ப.லக்கிைாஜா 

2. கனடா காரை கலாச்சாை மன்றத்தினால் 05.05.2015 அன்று காரைநகர் ஆைம்ப 
பாடசாரலகளின் அடிப்பரட மதரவகரள கருத்தில் சகாண்டு ஒவ்சவாரு 
பாடசாரலக்கும் வழங்கப்பட்ட 10 இலட்சம் ரூபாய்கள் நிைந்தை ரவப்பில் 
இருந்து கிரடக்கப்சபற்ற முதற்கட்ட வட்டி பணத்தின் ஊடாக ஆைம்ப 
பாடசாரலகளின் அடிப்பரட அத்தியாவசிய மதரவகள் பூர்த்தி சசய்யப்பட்டு 
வருகின்றரம சதாடர்பாக பாடசாரலகளிடம் இருந்து கிரடக்கப்சபற்ற 
அறிக்ரககள் ஊடாக அறியப்படுகின்றது. கனடா காரை கலாசாை 
மன்றத்தினால் வழங்கப்பட்ட நிைந்தை ரவப்பு நிதியத்தின் ஊடாக 
கிரடக்கப்சபற்ற வட்டி பணத்தின் ஊடாக காரைநகர் பாடசாரலகளின் 
சசலவு விபைங்கள் karainagar.com (June 24,2016 திகதியில்) இரணயத்தளத்தில் 
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சசன்று பார்ரவயிடலாம். 2ம் கட்ட சசயற்பாட்டுயறிக்ரக 
பாடசாரலகளிடமிருந்து சபற்று காரை வசந்தம்-2016 மலரில் 
சவளியிடப்பட்டுள்ளது. 

3ம் கட்ட வட்டி பணத்தின் ஊடாக ஆைம்ப பாடசாரலகளின் அடிப்பரட 
அத்தியாவசிய மதரவகள் பூர்த்தி சசய்யப்பட்டு வருகின்றரம சதாடர்பாக 
பாடசாரலகளிடம் இருந்து கிரடக்கப்சபற்ற அறிக்ரககள் karainagar.com (March 

30,2017 திகதியில்) இரணயத்தளத்தில் சசன்று பார்ரவயிடலாம். 

3. கனடா காரை கலாச்சாை மன்றத்தின் அனுசைரனயுடன் காரைநகர் 
அபிவிருத்திச் சரபயினால் இவ்வாண்டு தைம் 5 புலரமப் பரிசில் 
பரீட்ரசக்குத் மதாற்ற உள்ள மாணவர்களுக்கான நான்கு கல்விக் கருத்தைங்கு 
இவ்வாண்டு யாழ்ற்ைன் கல்லூரி மண்டபத்தில் நடாத்தப்பட்டது. 

காரைநகர் அபிவிருத்திச் சரபத் தரலவரும் வடமாகாணக் கல்வி 
அரமச்சின் ஓய்வுநிரலப் பிைதிச் சசயலருமான ப.விக்மனஸ்வைன் 
தரலரமயில் இடம்சபற்ற கல்விக் கருத்தைங்கில்காரைநகரில் உள்ள 11 
ஆைம்பப் பாடசாரலகரளச் மசர்ந்த சுமார் 160 மாணவர்கள் இக் கல்விக் 
கருத்தைங்கில் கலந்துசகாண்டு பயன் சபற்றனர். 

கடந்த 7 வருடங்களுக்கு மமலாக தைம் 5 புலரமப் பரிசில் பரீட்ரசக்குத் 
மதாற்றும் மாணவர்களுக்குக் கல்விக் கருத்தைங்குகள் மற்றும் ஊக்குவிப்புப் 
பரிசில்கள் கனடா காரை கலாச்சாை மன்றத்தின் அனுசைரனயுடன் காரைநகர் 
அபிவிருத்திச் சரபயினால் மமற்சகாள்ளப்பட்டு வருகின்றது.கனடா காரை 
கலாச்சாை மன்றத்தின் அனுசைரனயுடன் காரைநகர் அபிவிருத்திச் சரபயின் 
ஏற்பாட்டில் கடந்த ஆகஸ்ட் மாதம் நரடசபற்ற தைம் 5 புலரமப்பரிசில் 
பரீட்ரசயில் சித்தியரடந்த காரைநகர் மகாட்டப் பாடசாரல மாணவர்கரளக் 
சகௌைவிக்கும் நிகழ்வு காரைநகர் அபிவிருத்திச் சரப நூலகத்தில் வட 
மாகாணக் கல்வியரமச்சின் ஓய்வு நிரலப் பிைதிச் சசயலரும் காரைநகர் 
அபிவிருத்திச் சரபத் தரலவருமான உயர்திரு ப.விக்மனஸ்வைன் 
தரலரமயில் இடம்சபற்றது. புலரமப்பரிசில் பரீட்ரசயில் சித்தியரடந்த 
மாணவர்கரளப் பாைாட்டி பரிசில் வழங்கினர். 
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4. கனடா காரை கலாச்சாை மன்றத்தின் அனுசைரனயுடன் காரைநகர் 
அபிவிருத்திச் சரபயினால் சர்வமதச விதரவகள் தின நிகழ்வு 03.07.2016  
ஞாயிற்றுக்கிழரம காரைநகர் அபிவிருத்திச் சரப மாணவர் நூலகத்தில் 
நடாத்தப்பட்டது.காரைநகர் அபிவிருத்திச் சரபத் தரலவரும் வடமாகாணக் 
கல்வி அரமச்சின் ஓய்வுநிரலப் பிைதிச் சசயலருமான ப.விக்மனஸ்வைன் 
தரலரமயில் இடம்சபற்ற நிகழ்வில் யாழ் மாவட்டச் சிக்கனக் கடனுதவு 
கூட்டுறவுச் சங்கங்களின் சமாசச் சசயலாளர் திருமதி 
ச.பைமானந்தம்,காரைநகர் பிைாந்திய கூட்டுறவு அபிவிருத்தி உத்திமயாகத்தர் 
வ.நிதர்சன் ஆகிமயார் கலந்துசகாண்டு கருத்துரை வழங்கியதுடன் காரைநகர் 
பிைமதசத்தில் உள்ள விதரவக் குடும்பங்களின் வாழ்க்ரகத் தைத்ரத 
மமம்படுத்துவதற்கான ஆமலாசரனகள் மற்றும் வாழ்வாதாை உதவிகரளப் 
சபற்றுக்சகாள்வதற்கான வழிவரககள் சதாடர்பாகவும் 
விளக்கமளிக்கப்பட்டது. 

யாழ் மாவட்ட சிக்கனக் கடனுதவு கூட்டுறவுச் சங்கத்தினால் சதரிவு 
சசய்யப்பட்ட சுமார் நூறு பயனாளிகளுக்குத் சதன்னம் பிள்ரளகளும் 
இன்ரறய நிகழ்வில் வழங்கப்பட்டது. 

5. வியாவில் ரசவ வித்தியாலயத்திற்கான நிைந்தை ரவப்பு 10 இலட்சம் ரூபா 
05-நவம்பர்-2016 ரவப்பில் இட்டு வழங்கியது.வியாவில் ரசவ வித்தியாலய 
பாடசாரலக்கு 2,3 (மம 05 /2016,நவம்பர் 05/2016)  வது தடரவக்குரிய  வட்டி 
பணம் வழங்கியது அத்துடன் பாலாமவாரட இந்து தமிழ் கலவன் 
பாடசாரலக்கு நிைந்தை ரவப்பு நிதியில் இருந்து கிரடக்கப்சபறும் வட்டி 
மற்ரறய  பாடசாரலகள் மபான்று மம 05 /நவம்பர் 05 கிரடக்கப்சபற 
நரடமுரறப்படுத்தியது. 

6. முதலாவது தடரவயாக கனடா காரை கலாச்சாை மன்றத்தினால் 28.11.2016 
திங்கட்கிழரம மவைப்பிட்டி ஸ்ரீ கமணச வித்தியாலயத்திற்கு இைண்டு 
மடிக்கணணிகள் காரைநகர் அபிவிருத்தி சரபயின் ஊடாக 
வழங்கப்பட்டுள்ளன. இைண்டாவது  தடரவயாக 06 மடிக்கணனிகள் 21.01.2017 
சனிக்கிழரம அன்று காரைநகர் ஆைம்பப் பாடசாரலகள் நான்கிற்கும் 
(பாலாமவாரட.இ.த.க.பாடசாரல,ஆயிலி சிவஞாமனதய 
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வித்தியாசாரல,மதாப்புக்காடு மரறஞானசம்பந்தர் வித்தியாலயம்,வலந்தரல 
வடக்கு அ.மி.த.க. பாடசாரல)  காரைநகர் மகாட்ட அலுவலகத்திற்கும், 

காரைநகர் அபிவிருத்திச் சரபயின் அலுவலகப் பாவரனக்காகவும் தலா 
ஒவ்சவாரு மடிக் கணனி  வழங்கப்பட்டது. மூன்றாவது தடரவயாக கனடா 
காரை கலாச்சாை மன்றத்தினால் காரைநகர் யாழ்ற்ைன் கல்லூரியின் ஆைம்பப் 
பாடசாரலயான மகாவிந்தன் பாடசாரலக்கு இரு மடிக் கணணிகள்  24.03.2017 

சவள்ளிக்கிழரம வழங்கப்பட்டது. 

7.  09.01.2017 திங்கட்கிழரம அன்று சுவிஸ் காரை அபிவிருத்திச் சரபயும் 
காரைநகர் அபிவிருத்திச் சரபயும் இரணந்து நடத்திய முப்சபரும் விழா 
நிகழ்வில் கனடா காரை கலாச்சாை மன்றத்தின் ஊடாக அதன் தரலவர் திரு. 
பைமானந்தைாஜா தம்பிஐயா அவர்கள் தனது சபற்மறாரின் நிரனவாக 
வழங்கிய நிதியில் ஒரு சதாகுதி பாடசாரல மாணவர்களுக்கு கற்றல் 
உபகைணங்களும் வழங்கப்பட்டன. 

 

ஈழத்து சிதம்பைம் நித்திய பூரசக்காகக 5 இலட்சம் ரூபாய்கள் 
நிைந்தை ரவப்பில் இடப்பட்டது 

கனடா காரை கலாசாை மன்றத்தின் 1995 மற்றும் 1999 ஆண்டுகளில் 
திரு.சபாபதி சபாநமடசன் தரலரமயிலான நிர்வாக சரபயினைால் இலங்ரக 
ஹட்டன் நாஷனல் வங்கியில் மன்றத்தின் சபயைால் ரவப்பில் இடப்பட்ட 
முரறமய ஒரு இலட்சத்து ஐம்பது ஆயிைம் ரூபாய்கள் மற்றும் ஒரு 
இலட்சம் ரூபாய்கள் நிைந்தை ரவப்பு நிதியில் இருந்து கிரடக்கப்சபற்ற வங்கி 
வட்டியானது 2005, 2006ம் ஆண்டு காலப்பகுதியில் இருந்து ஈழத்து சிதம்பைம் 
நித்திய பூரசக்காக சசல்வது தரடப்பட்டிருந்தது. 

அதரனயடுத்து 2014 – 2015 காலப்பகுதியில் திரு.தம்பிஐயா பைமானந்தைாசா 
தரலரமயிலான நிர்வாக சரபயினர் எடுத்துக்சகாண்டு முயற்சியின் 
பயனாக மமற்சகாண்டு கிரடக்கப்சபற்ற வங்கி வட்டியுடன் மமலதிகமாக 
மமலும் சில அடியவர்கள் வழங்கிய நிதியிரனயும் மசர்த்து நிைந்தை ரவப்பில் 
இடுவது என்று 2015 இல் நிர்வாக சரபயினைால் எடுக்கப்பட்ட 
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தீர்மானங்களிற்கு அரமய 29.11.2016 அன்று இலங்ரக ஹட்டன் நாஷனல் 
வங்கியில் மன்றத்தின் சபயரில் 5 இலட்சம் ரூபாய்கள் நிைந்தை ரவப்பில் 
இடப்பட்டது. 

இதன் மூலம் கிரடக்கப்சபறும் வங்கி வட்டி மநைடியாக காரைநகர் 
அபிவிருத்தி சரப கணக்கிற்கு வருடந்மதாறும் இடப்படும். அதரன 
காரைநகர் அபிவிருத்தி சரபயினர் ஈழத்து சிதம்பைம் நித்திய பூரசகளிற்காக 
மநைடியாக ஈழத்து சிதம்பைம் ஆதீனகர்தாக்களிடம் வழங்கி நித்திய 
பூரசக்கான ஏற்பாட்டிரன சசய்வார்கள். முதற்கட்டமாக இந்நிைந்தை 
ரவப்பின் மூலம் 28.11.2017 அன்று முதல் தவரண வட்டிப்பணம் ரவப்பில் 
இடப்படும். வருடந்மதாறும் கனடா காரை கலாசாை மன்றத்தின் நிர்வாக 
சரபயினரும் இதரன முரறமய நிரறமவற்ற கடரமப்பட்டவர்களாவார்கள். 

நிைந்தை ரவப்பில் இருந்த மன்றத்தின் நிரலயான ரவப்பு இைண்டரை 
இலட்சம் ரூபாய்களுடன், கிரடக்கப்சபற்ற வங்கி வட்டியுடன் மமலும் நித்திய 
பூரசக்காக 2014, 2015 காலப்பகுதியில் நிதி வழங்கியவர்கள் விபைம் வருமாறு: 

1.திரு.பைமமஸ்வைன் தியாகைாசா $300 

 2.திரு.கனகலிங்கம் முருமகசு $100 

 3.திரு.சதாசிவம் மார்க்கண்டு $100 

 4.திரு.சிவகுமாைன் சடாச்சைம் $100 

 5.திரு.மகாமதவன் பாலசுப்பிைமணியம் $100 

குறிப்பு : 

ஈழத்து சிதம்பைம் நித்திய பூரசக்கு ஹட்டன் நஷனல் வங்கி மசமிப்பு 
கணக்கிலிருந்து 5 இலட்சம் ரூபாய்கள் நிைந்தை ரவப்பில் இட்டபடியால் 
ஈழத்து சிதம்பைம் நித்திய பூரசக்கு கடந்த கால நிர்வாகங்களால் ரவப்பில் 
இடப்பட்ட முரறமய ஒரு இலட்சத்து ஐம்பது ஆயிைம் ரூபாய்கள் மற்றும் 
ஒரு இலட்சம் ரூபாய்கள் நிைந்தை ரவப்பு  மன்றத்தின் நிைந்தை ரவப்பாகா 
வருகின்றது. 
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"விமசட சபாதுக்கூட்டம், கலந்துரையாடல்" 

17.12.2016 சனிக்கிழரம அன்று நரடசபற்ற மன்றத்தின் விமசட 
சபாதுக்கூட்டத்திற்கு காலநிரல காைணமாக குரறந்தளவில் மன்ற 
உறுப்பினர்கள் கலந்துசகாண்டனர். மன்றத்தின் விமசட சபாதுக்கூட்டத்தின் 
மூலம் தற்மபாரதய நிர்வாக சரபக்கு மமலதிகமாக நிர்வாகசரப 
உறுப்பினர்கள், கணக்காய்வாளர் ஆகிமயாருடன் மபாஷகர் சரப 
உறுப்பினர்களும் சதரிவு சசய்யப்பட்டு முழுரமசபற்ற நிர்வாக அரமப்ரபக் 
சகாண்ட நிர்வாக சரபயாக பூர்த்தி அரடந்துள்ளது. 

அது மட்டுமன்றி 28.05.2016 முதல் 17.12.2016 வரையான இரடக்கால 
சசயற்பாட்டு அறிக்ரக மற்றும் இரடக்கால கணக்கறிக்ரக என்பனவும் 
சதரியப்படுத்தப்பட்டதுடன், 28.05.2016 அன்று நரடசபற்ற நிர்வாக சதரிவுகள் 
அடங்கிய சபாதுக்கூட்ட அறிக்ரக வாசிக்கப்பட்டு கலந்து சகாண்ட மன்ற 
உறுப்பினர்களால் அங்கீகரிக்கப்பட்டு நிரறமவற்றப்பட்டது. 

கனடா காரை கலாச்சாை  மன்றத்தின் தற்மபாரதய நரடமுரற 
நிதித்சசயற்பாடுகள் ஸ்தம்பிதம் அரடந்த நிரலயில் உள்ளன. கடந்த கால 
நிர்வாக சரபக்கு சபாறுப்பான நிர்வாக அங்கத்தவர்கள் மற்றும் தற்மபாரதய 
நிர்வாக சரபயினருக்கும் இரடயில் வங்கிக்கணக்கு சதாடர்பாக ஏற்பட்டுள்ள 
முைண்பாடுகள் சதாடர்பாக மன்றத்தின் அனுசைரணயாளர்கள், மன்றத்தின் 
நலன்விரும்பிகள் கலந்து சகாண்டு சுமூகமாக தீர்விரன எட்டுவதற்கான 
கலந்துரையாடல் மார்ச் 04, 2017 சனிக்கிழரம மாரல 2.30 மணிக்கு ஸ்காபுமைா 
சிவிக் சசன்டர் சந்திப்பு அரறயில் நரடசபற்றது. 

கனடா காரை கலாச்சாை மன்றத்தின் யாப்பு ஆங்கிலத்தில் சமாழி சபயர்ப்பு 
சசய்யப்பட்டுள்ளது. 

இந்தக் குறுகிய காலப்பகுதியில் நாம் பல மவரலத் திட்டங்கரள 
நிரறமவற்ற உதவிய நிர்வாக சரப உறுப்பினர்கள், மன்ற அங்கத்தவர்கள் 
மற்றும் கனடா வாழ் காரை மக்கள், வர்த்தகப் சபருமக்கள் அரனவருக்கும் 
இந்த மன்றம் முதலில் நன்றி கூறக் கடரமப்பட்டிருக்கின்றது. அத்துடன் 
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இம்மன்றத்தின் சசயற்பாட்டுக் கூட்டங்கரள நடத்துவதற்கான இடத்ரதத் 
தந்து உதவிய அரி மமனாகைன் அவர்களுக்கும் மன்றம் நன்றி கூறக் 
கடரமப்பட்டுள்ளது. ஒலிபைப்புக்குதவிய (சமூக அறிவித்தல்) CTBC 

இரளயபாைதி ,வண்ணத் தமிழ் வாசனாலி,CMR FM ,CTR 24,வணக்கம் FM 

வாசனாலிகளுக்கும்,புரகப்படம்,ஒளிப்பதிவு சசய்தவர்களிற்கும், எமது  
நன்றிகரள சதரிவித்துக்சகாள்கின்மறாம். 

அனுசைரண வழங்கியவர்கள், சபாருள் உதவி சசய்தவர்கள், விளம்பைதாைர்கள், 

மன்றத்திரன நடாத்துவதற்கு பல வழிகளிலும் உதவி வழங்கியவர்கள், 
மன்றத்தின் நலன்விரும்பிகள் அரனவருக்கும் கனடா காரை கலாச்சாை 
மன்றம் மனமார்ந்த நன்றிரய சதரிவித்துக் சகாள்கின்றது. 

                                                                          நன்றி 
 
 

சஜயச்சந்திைன் தம்பிைாசா 

              சசயலாளர் 

கனடா காரை கலாச்சாை மன்றம் 

            மார்ச் 31,2017 

 

                                           "WORKING TOGETHER  IS SUCCESS" 
 

 








































