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உமாமேக�வர�ைடய  ெகாைல  எ�வா�
நட�த�  எ�பத !  ேந"#  பா$%த  சா'சிய�
எ���  கிைடயா�.  அ�  ப றி
கிைட%தி*�க�+,ய  எ#லா%  தகவ#க-�
ெவ��  ஊக/க	  எ�ற  அ,0பைடயிேல  தா�
இ*�கி�றன.

இ�ைறய  3ெளா'  தைலைமதா�  ஆ6சிராச�,  ராபி�
உ'பட  6  ேப$  ெகா7ட  !8தா�  அவைர�  ெகாைல
ெச9யதாக6  ெசா#கிற�.  இதி#  எ�வள�  :ர�  உ7ைம
இ*�!� எ�ப� ெத"யா�.

ஏெனனி#  உமாமேக�வர�  ெகாைல  =,�த  ைகேயா>
ெச�ைன  வடபழனி  ேதசிக$  ெத*வி#  உ	ள  11�  இல�க
இ#ல%தி#  ஒ*  +'ட�  நட�ததாக��  அதி#  இ�ைறய
3ெளா'  தைலைம  உ'பட  இ�ைறய  3ெளா'
=�கிய�த$க	  சில*�  கல��  ெகா7டதாக��
ெசா#ல0ப>கி�ற�.

இ�த�  +'ட%தி#  கல��  ெகா7ட  அைனவ*�
உமாமேக�வரனி� ெகாைலைய நியாய0ப>%தி அத கான
காரண/கைள  ஒ*  ஒலி0பதி�  நாடாவி#  பதி�  ெச9�
இல/ைகயி#  எBசியி*�த  3ெளா'  உ�0பின$க-�!0
ேபா'>�  ேக'க  ஏ பா>  ெச9�  அ�0பி��  இ*�தா$க	.

இ�த  ஒலி0பதி�  நாடா  ம றவ$களி�  ைகயி#  அக0படாத
வைகயி#  வ�னியாவி#  ைவ%�  அைத  மாணி�கதாச�
தCயி'>� ெகா-%தியதாக அறிய =,�த�.

உமாமேக�வர� ெகாைல�7ட�ட� அவர� சடல%ைத0
ெபா�0ேப க  உடன,யாக  யா*�  =�வரவி#ைல.

உமாமேக�வர�  ெகா#ல0ப'>வி'டா$,  அ���
ஆ6சிராச�,  ராபி�  ஆகிேயா$  தா�  அவைர  அைழ%�6
ெச��  ெகாைலெச9தவ$க	  எ�ற  விடய%ைத
ம றவ$க-�!  =தலி#  ெசா�னவ$  சா�  =*ேகD
எ�பவ$.  இவ$  தா�  அ%�ல%=தலியி�  உதவி�ட�
பி�ன$  உமாமேக�வரன�  சடல%ைத0  ெபா�0ேப �
வ�னியாவி ! ெகா7> ெச�� அட�க=� ெச9தா$.

உ7ைமயி#  உமாமேக�வர�ைடய  இ�தி�  கால%தி#
அவைர  தி*ட�  எ��  விம$சி%தவ$க	,  �ெராகி  எ��
ெவ�%தவ$க	,  ேறா  �ட�  ேச$�த  அவைர  கவி��க6  சதி
ெச9தவ$க	  எ#லா�  அவர�  சடல�  தCயி#  எ"��
சா�பலான�ட�  தியாகி  எ���,  ெகா	ைக  வ Cர$  எ���
ம�க	  �%த%தி�  மக%தான  தளபதி  எ���  ஆகா,  ஓேகா
எ�� 3கழ ஆர�பி%�வி'டா$க	.

ெபா�வாக  ஒ*  அைம0பின  தைலவ$  இற�த�ட�
ஆக�!ைற�த  ப'ச�  அத�  உய$  அ/கமான  ெபாலி'
பேீராேவா  அ#ல�  ம%திய  !8ேவா  +,  ஒ*  த காலிக%
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வி��தின�க	.

Solar Energy Charity
Helping Relieve Poverty Though The Provision of Solar Energy. Join Us!
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