
விஷன், மிஷன் மற்றும் கலாச்சாரம் 

 

 

பணி, பார்வை மற்றும் கலாச்சாரம் 

 

 

 
மிஷன்  (பணி) 

 
ஆண்கள் மற்றும் குடும்பங்கள் கனடிய வமயம் ட ாராண்ட ா அதன் ைவகயான முதல் ைசதி 

உள்ளது. நாம் பிதாக்கள், சிறுைர்கள், ஆண்கள் மற்றும் அைர்களின் குடும்பங்கள் 

அர்ப்பணிக்கப்பட்  பட் வைகள், ஆதரவு குழுக்கள் மற்றும் ஆடலாசவன கைனம் ஒரு புதிய சமூக 

டசவை ைசதி இருக்கிடைாம். நிகழ்ச்சிகள் ைருத்தத்வத ஆடலாசவன, அதிர்ச்சி மற்றும் முவைடகடு 

ஆதரவு, டகாபம் டமலாண்வம, தற்டகாவல தடுப்பு, தகப்பன், பயிற்சி, ைழிகாட்டுதல் மற்றும் சட்  

உதவி அ ங்கும். நாம் மனிதருவ ய பிரச்சிவனகள் அவனத்து அம்சங்களிலும் டசவைகள், 

ஆராய்ச்சி, ைாதிடும், மற்றும் டபாதுச் கல்வி ைழங்கும். 

 

விஷன் (பார்வை) 

 

யாரும் டைல்ல தான். அைர் அைவர ஒரு இ த்தில் மற்றும் அைரது ைாழ்க்வகயில் மக்கள் உள்ளனர் 

டநரம். 

 
ஆண்கள் மற்றும் குடும்பங்கள் கனடிய வமயம் சிறுைர்கள் மற்றும் ஆண்கள் டநாக்கி சமூகத்தின் 

அணுகுமுவை ஒரு அடிப்பவ  மாற்ைத்வத விவனயூக்கப்படுத்தும். நாம் பூர்த்தி டசய்யப்ப ாத 
டதவைகவள பதிலளிக்க சமூகத்து ன் உதவி மற்றும் டைவல டபறுைது இருந்து ஆண்கள் 

தவ டசய்கிைது என்று எதிர்டகாள்டைாம். நாம் பரஸ்பர புரிதல், கருவை மற்றும் ஆதரவு மூலம் 

எங்கள் மகன்கள் மற்றும் மகள்கள் ஒரு நல்ல எதிர்காலத்வத உருைாக்க டைண்டும். 
விளக்கம் 

 

CCMF ைழிகளில் தன்வன வித்தியாசப்படுத்துகின்ைன முன்டனப்டபாதும் இல்லாத இ மாக: 

 

1. CCMF பரந்த சமூக மாற்ைத்வத உருைாக்கி முக்கியம் என்று அது நீண்  கால டபாதுக் கல்வி, 
விழிப்புைர்வு மற்றும் உைர்வு ைளர்ப்பதற்காக டதவை அந்த மிகவும் சமூக டசவைகவள 

உ னடியாக ஒதுக்கீடு சமநிவலப்படுத்தும். சார்பு சுழற்சிகளில் நீண்  கால அதிகாரமளித்தல் 

பராமரிக்கின்ைார் இந்த அணுகுமுவை சமூகத்தின் டதவைகவள ைழங்க CCMF இலக்கு 

டதா ர்பான. 

 

2. CCMF தங்கள் இஷ் ப்படி, சுகாதார மற்றும் ஆண்கள் மற்றும் சிறுைர்கள் நல்ைாழ்வை 

சிைப்பவ யச் சிறுைர்கள் மற்றும் ஆண்கள் பிரச்சிவனகள் அர்ப்பணிக்கப்பட்  டைண்டும். எந்த 

கருத்தியல், அரசியல் அல்லது மத அணுகுமுவை அல்லது இருக்கும் அர்ப்பணிப்பு, அல்லது 
ஆண்கள் மற்றும் சிறுைர்கள் மீது கைனம் ஆதரவு அல்லது மற்ை குழுக்கள் முன்டனடுக்க ஒரு 

டசயல்முவையாக டைறுமடன பயன்படுத்தப்படும். 

 

3. CCMF சிறுைர்கள் 'மற்றும் ஆண்கள் பிரச்சிவனகள், உட்ப  முழு அகலம் கைனம் டசலுத்த 



டைண்டும்: 

 

எங்கள் மகள்கள் ஒரு சமமாக குறிக்டகாளு ன் சூழல் பாதுகாக்கும் டபாது, எங்கள் குமாரருக்கு 

டநாக்கம் ஒரு புதிய உைர்வு உருைாக்குதல் - "பாய்ஸ் 'டநருக்கடி" (கல்வி, மிரட்டுதல், தற்டகாவல) 

■ 

 

■ நம் சமூகத்தில் ைன்முவை குவைக்க என்று டமாதல் தீர்மானம் மற்றும் தகைல் டதா ர்பு திைன் 
டகாண்  ஆண்கள் மற்றும் ஆண்கள் டமம்படுத்தும் மற்றும் சமுதாயத்தின் அவனத்து 
உறுப்பினர்கவளயும் நன்வம 

 

கல்வி மற்றும் பிை ைளங்கள் ■ சிறுைர்கள், ஆண்கள் மன மற்றும் உ ல் ஆடராக்கியம் டமம்படுத்த, 
மற்றும் அைர்களது ைாழ்க்வகயில் யாைருக்கும் 

 

பணியி  சிக்கல்கள் (எ.கா. பணியி  பாதுகாப்பு மற்றும் சமத்துைம்) ■ 

 

குடும்பச் சட் ம், தந்வதயர் சிக்கல்கள் ■ மற்றும் அவனத்து குழந்வதகள் சிைந்த டநாக்கி டைவல 

 

■ குற்ைம் மற்றும் தண் வன / சட்  சிக்கல்கள் அவனத்து ஒரு நியாயமான முவையில் உருைாக்கும் 
கைனம் 

 

■ ஊ கம், சமூக மற்றும் கலாச்சார ஆண்கவள டைறுத்தல் 

 

■ கல்வி ஆண்கவள டைறுத்தல் (எ.கா. பால் ஆய்வுகள் மற்றும் கலாச்சாரம் ஆய்வுகள் திட் ங்கள் 

உள்ள) 

 

4. CCMF அவனத்து ஒரு கனடிய டமற்பார்வை மற்றும் கைனம், உட்ப  ந ைடிக்வககளுக்கு ஒரு 

பல்டைறு ஈடுபடுைதன் மூலம் சிறுைர்கள் 'மற்றும் ஆண்கள் பிரச்சிவனகள் ஒரு விரிைான 

அணுகுமுவை எடுக்கும்: 

 

■ டபரிய டபாது கல்வி நிகழ்வுகள் மற்றும் மாநாடுகள் 

 

பத்திரிவக மூலம் ■ ஆதாரம் சார்ந்த ஆராய்ச்சி, டகாள்வக எழுத்துமூலமாக, மற்றும் நிச்சயதார்த்தம் 

 

டபான்ை ைவலப்பதிவுகள், சமூக ஊ கங்கள், மற்றும் பாட்டகஸ்ட் மற்றும் வீடிடயாக்கவள 

ஒளிபரப்பு என ■ மல்டிமீடியா, 

 

■ சமூக டசவை ைழங்குதல் 

 

பல்கவலக்கழக மாைைர் குழுக்கள் ஒரு ைளர்ந்து ைரும் டநட்டைார்க் ■ ைளாகத்தில் எல்வல 

 

■ தகைல் மற்றும் டைளியீடுகவள ஒரு தீர்ைாகும் உட்ப  குறிப்பு மற்றும் க ன் நூலகம், 

 

அரசியல் ந ைடிக்வக ■: அரசியல்ைாதிகள், ஆர்ப்பாட் ங்கடளா, கூட் ங்கடளா சந்திப்புகள் 

 

கலாச்சாரம்  



 

நாம் சமத்துைம், சகிப்புத்தன்வம, மரியாவத, கண்ணியம் மற்றும் ஏற்பு மதிக்கின்டைாம். 

 

நாம் டபச்சு சுதந்திரம், கருத்து சுதந்திரம், சிந்தவன சுதந்திரம், அவமப்பிலிருந்து சுதந்திரம், 

சுதந்திரம், பத்திரிவக சுதந்திரம் உட்ப  அவனத்து அடிப்பவ  சுதந்திரங்கள் மதிக்கின்டைாம். நாம் 
வித்தியாசமானைர்கள் விைாதித்து முக்கியத்துைம் நம்பிக்வக மற்றும் நாம் சர்ச்வசக்குரிய அல்லது 

அரசியல் தைைான கருத்துக்கள் தணிக்வக எதிர்க்க. 

 
நாம் நிவலநிறுத்த டைறுபாடுகள் அவமதியான மற்றும் ைன்முவையற்ை அணுகுமுவைகள் 

மதிக்கின்டைாம். 

 

நாம் ஒவ்டைாரு தனிப்பட்  மனித உரிவமகவள மதிக்கிடைாம். நாம் மனித உரிவமகள் 

முன்டனற்றுவிக்கப்ப  மற்ைைர்கள் இழந்தால் சில மட்டுடம டைற்றி டபை டைண்டும், அங்கு ஒரு 

பூச்சிய கூட்டுத்டதாவக விவளயாட்டு இல்வல என்று. எந்த தனிப்பட்  அைர்களின் மனித 

உரிவமகள் முன்டனடுத்து டைற்றி டகாண்டு நாம் ஒவ்டைாரு மனித டைற்றி நம்புகிடைன். 

 

நாம் கருத்துக்கவள டமடல மக்கள் மதிக்கின்டைாம்; நாங்கள் எங்கள் ைாடிக்வகயாளர்களுக்கு, 

பணியாளர்கள் மற்றும் நம் சமூகத்தில் நன்வம விவளவுகவள உறுதி முயற்சி. 

 

நாம் கல்வி மதிக்கின்டைாம்; ஒரு கல்வி அைக்கட் வள, நாம் கல்வி மிக உயர்ந்த தரத்வத உறுதி 

மற்றும் டதா ர்ந்து கல்வி உள்ள க்கத்வத மற்றும் அனுபைம் டமம்படுத்த முயற்சி. 

 
நாம் உண்வமயில் தவலவமயிலான மற்றும் ஆதாரம் சார்ந்த அறிவியல் ஆராய்ச்சி வி  அரசியல் 
ரீதியான அல்லது சித்தாந்த அர்ப்பணிப்பு அல்லது சிைப்பு ைட்டி நிகழ்ச்சி நிரலில் இருந்து பாய்கிைது 

என்று டபாது டகாள்வக மதிக்கின்டைாம். 

 

நாம் மக்கள் ஆடராக்கிய மதிக்கின்டைாம்; நாங்கள் எங்கள் பணியாளர்கள், நமது சமூகம் மற்றும் 

டபாது ஆடராக்கிய டமம்படுத்த முயற்சி. 

 

நாம் சிைந்து மதிக்கின்டைாம்; எல்லா டநரங்களிலும், நாம் டதா ர்ந்து கருத்து, உள்ளீடு மற்றும் நம் 

சமூகத்தில், பணியாளர்கள் மற்றும் டபாது பங்கு அடிப்பவ யில் நமது ைணிக டமம்படுத்த 

டமற்டகாள்கிைார்கள். 

 

நாம் டைளிப்பவ த்தன்வம மதிப்பு; எல்லா டநரங்களிலும், நாங்கள் எங்கள் பணியாளர்கள், 

உறுப்பினர்கள் மற்றும் டபாது டைளிப்பவ  நிரூபிக்க டமற்டகாள்கிைார்கள். 

 

நாம் டபாருட்படுத்தாமல், பாலின, பாலின அவ யாளம், பாலியல், குவைபாடு, உ ல் டதாற்ைம், 

இனம், மதம், ையது, தற்காப்பு நிவலவய அல்லது டதசிய மூலம் தனிநபர்கள் அரைவைத்து 

தனிநபர்களின் ஒரு திைந்த மற்றும் பல்டைறு சமூகத்தினர் உள்ளன. 

 

 

 



 

Viṣaṉ, miṣaṉ maṟṟum kalāccāram 

 

 

paṇi, pārvai maṟṟum kalāccāram 

 

 

 

miṣaṉ 

 

āṇkaḷ maṟṟum kuṭumpaṅkaḷ kaṉaṭiya maiyam ṭorāṇṭō ataṉ vakaiyāṉa mutal vacati uḷḷatu. Nām 

pitākkaḷ, ciṟuvarkaḷ, āṇkaḷ maṟṟum avarkaḷiṉ kuṭumpaṅkaḷ arppaṇikkappaṭṭa paṭṭaṟaikaḷ, ātaravu 

kuḻukkaḷ maṟṟum ālōcaṉai kavaṉam oru putiya camūka cēvai vacati irukkiṟōm. Nikaḻccikaḷ 

varuttattai ālōcaṉai, atircci maṟṟum muṟaikēṭu ātaravu, kōpam mēlāṇmai, taṟkolai taṭuppu, 

takappaṉ, payiṟci, vaḻikāṭṭutal maṟṟum caṭṭa utavi aṭaṅkum. Nām maṉitaruṭaiya piracciṉaikaḷ 

aṉaittu amcaṅkaḷilum cēvaikaḷ, ārāycci, vātiṭum, maṟṟum potuc kalvi vaḻaṅkum. 

Viṣaṉ 

 

yārum vella tāṉ. Avar avarai oru iṭattil maṟṟum avaratu vāḻkkaiyil makkaḷ uḷḷaṉar nēram. 

 

Āṇkaḷ maṟṟum kuṭumpaṅkaḷ kaṉaṭiya maiyam ciṟuvarkaḷ maṟṟum āṇkaḷ nōkki camūkattiṉ 

aṇukumuṟai oru aṭippaṭai māṟṟattai viṉaiyūkkappaṭuttum. Nām pūrtti ceyyappaṭāta tēvaikaḷai 

patilaḷikka camūkattuṭaṉ utavi maṟṟum vēlai peṟuvatu iruntu āṇkaḷ taṭaiceykiṟatu eṉṟu 

etirkoḷvōm. Nām paraspara purital, karuṇai maṟṟum ātaravu mūlam eṅkaḷ makaṉkaḷ maṟṟum 

makaḷkaḷ oru nalla etirkālattai uruvākka vēṇṭum. 

Viḷakkam 

 

CCMF vaḻikaḷil taṉṉai vittiyācappaṭuttukiṉṟaṉa muṉṉeppōtum illāta iṭamāka: 

 

1. CCMF paranta camūka māṟṟattai uruvākki mukkiyam eṉṟu atu nīṇṭa kāla potuk kalvi, 

viḻippuṇarvu maṟṟum uṇarvu vaḷarppataṟkāka tēvai anta mikavum camūka cēvaikaḷai uṭaṉaṭiyāka 

otukkīṭu camanilaippaṭuttum. Cārpu cuḻaṟcikaḷil nīṇṭa kāla atikāramaḷittal parāmarikkiṉṟār inta 

aṇukumuṟai camūkattiṉ tēvaikaḷai vaḻaṅka CCMF ilakku toṭarpāṉa. 

 

2. CCMF taṅkaḷ iṣṭappaṭi, cukātāra maṟṟum āṇkaḷ maṟṟum ciṟuvarkaḷ nalvāḻvai ciṟappaṭaiyac 

ciṟuvarkaḷ maṟṟum āṇkaḷ piracciṉaikaḷ arppaṇikkappaṭṭa vēṇṭum. Enta karuttiyal, araciyal allatu 

mata aṇukumuṟai allatu irukkum arppaṇippu, allatu āṇkaḷ maṟṟum ciṟuvarkaḷ mītu kavaṉam 

ātaravu allatu maṟṟa kuḻukkaḷ muṉṉeṭukka oru ceyalmuṟaiyāka veṟumaṉē payaṉpaṭuttappaṭum. 

 

3. CCMF ciṟuvarkaḷ'maṟṟum āṇkaḷ piracciṉaikaḷ, uṭpaṭa muḻu akalam kavaṉam celutta vēṇṭum: 

 

Eṅkaḷ makaḷkaḷ oru camamāka kuṟikkōḷuṭaṉ cūḻal pātukākkum pōtu, eṅkaḷ kumārarukku nōkkam 

oru putiya uṇarvu uruvākkutal - "pāys'nerukkaṭi" (kalvi, miraṭṭutal, taṟkolai) ￭ 
 

￭ nam camūkattil vaṉmuṟai kuṟaikka eṉṟu mōtal tīrmāṉam maṟṟum takaval toṭarpu tiṟaṉ koṇṭa 



āṇkaḷ maṟṟum āṇkaḷ mēmpaṭuttum maṟṟum camutāyattiṉ aṉaittu uṟuppiṉarkaḷaiyum naṉmai 

 

kalvi maṟṟum piṟa vaḷaṅkaḷ ￭ ciṟuvarkaḷ, āṇkaḷ maṉa maṟṟum uṭal ārōkkiyam mēmpaṭutta, 

maṟṟum avarkaḷatu vāḻkkaiyil yāvarukkum 

 

paṇiyiṭa cikkalkaḷ (e.Kā. Paṇiyiṭa pātukāppu maṟṟum camattuvam) ￭ 

 

kuṭumpac caṭṭam, tantaiyar cikkalkaḷ ￭ maṟṟum aṉaittu kuḻantaikaḷ ciṟanta nōkki vēlai 

 

￭ kuṟṟam maṟṟum taṇṭaṉai/ caṭṭa cikkalkaḷ aṉaittu oru niyāyamāṉa muṟaiyil uruvākkum kavaṉam 

 

￭ ūṭakam, camūka maṟṟum kalāccāra āṇkaḷai veṟuttal 

 

￭ kalvi āṇkaḷai veṟuttal (e.Kā. Pāl āyvukaḷ maṟṟum kalāccāram āyvukaḷ tiṭṭaṅkaḷ uḷḷa) 

 

4. CCMF aṉaittu oru kaṉaṭiya mēṟpārvai maṟṟum kavaṉam, uṭpaṭa naṭavaṭikkaikaḷukku oru 

palvēṟu īṭupaṭuvataṉ mūlam ciṟuvarkaḷ'maṟṟum āṇkaḷ piracciṉaikaḷ oru virivāṉa aṇukumuṟai 

eṭukkum: 

 

￭ Periya potu kalvi nikaḻvukaḷ maṟṟum mānāṭukaḷ 

 

pattirikai mūlam ￭ ātāram cārnta ārāycci, koḷkai eḻuttumūlamāka, maṟṟum niccayatārttam 

 

pōṉṟa valaippativukaḷ, camūka ūṭakaṅkaḷ, maṟṟum pāṭkēsṭ maṟṟum vīṭiyōkkaḷai oḷiparappu eṉa ￭ 
malṭimīṭiyā, 

 

￭ camūka cēvai vaḻaṅkutal 

 

palkalaikkaḻaka māṇavar kuḻukkaḷ oru vaḷarntu varum neṭvork ￭ vaḷākattil ellai 

 

￭ takaval maṟṟum veḷiyīṭukaḷai oru tīrvākum uṭpaṭa kuṟippu maṟṟum kaṭaṉ nūlakam, 

 

araciyal naṭavaṭikkai ￭: Araciyalvātikaḷ, ārppāṭṭaṅkaḷō, kūṭṭaṅkaḷō cantippukaḷ 

 

kalāccāram 

 

nām camattuvam, cakipputtaṉmai, mariyātai, kaṇṇiyam maṟṟum ēṟpu matikkiṉṟōm. 

 

Nām pēccu cutantiram, karuttu cutantiram, cintaṉai cutantiram, amaippiliruntu cutantiram, 

cutantiram, pattirikai cutantiram uṭpaṭa aṉaittu aṭippaṭai cutantiraṅkaḷ matikkiṉṟōm. Nām 

vittiyācamāṉavarkaḷ vivātittu mukkiyattuvam nampikkai maṟṟum nām carccaikkuriya allatu 

araciyal tavaṟāṉa karuttukkaḷ taṇikkai etirkka. 

 

Nām nilainiṟutta vēṟupāṭukaḷ amaitiyāṉa maṟṟum vaṉmuṟaiyaṟṟa aṇukumuṟaikaḷ matikkiṉṟōm. 

 



Nām ovvoru taṉippaṭṭa maṉita urimaikaḷai matikkiṟōm. Nām maṉita urimaikaḷ 

muṉṉēṟṟuvikkappaṭa maṟṟavarkaḷ iḻantāl cila maṭṭumē veṟṟi peṟa vēṇṭum, aṅku oru pūcciya 

kūṭṭuttokai viḷaiyāṭṭu illai eṉṟu. Enta taṉippaṭṭa avarkaḷiṉ maṉita urimaikaḷ muṉṉeṭuttu veṟṟi 

koṇṭu nām ovvoru maṉita veṟṟi nampukiṟēṉ. 

 

Nām karuttukkaḷai mēlē makkaḷ matikkiṉṟōm; nāṅkaḷ eṅkaḷ vāṭikkaiyāḷarkaḷukku, paṇiyāḷarkaḷ 

maṟṟum nam camūkattil naṉmai viḷaivukaḷai uṟuti muyaṟci. 

 

Nām kalvi matikkiṉṟōm; oru kalvi aṟakkaṭṭaḷai, nām kalvi mika uyarnta tarattai uṟuti maṟṟum 

toṭarntu kalvi uḷḷaṭakkattai maṟṟum aṉupavam mēmpaṭutta muyaṟci. 

 

Nām uṇmaiyil talaimaiyilāṉa maṟṟum ātāram cārnta aṟiviyal ārāycci viṭa araciyal rītiyāṉa allatu 

cittānta arppaṇippu allatu ciṟappu vaṭṭi nikaḻcci niralil iruntu pāykiṟatu eṉṟu potu koḷkai 

matikkiṉṟōm. 

 

Nām makkaḷ ārōkkiya matikkiṉṟōm; nāṅkaḷ eṅkaḷ paṇiyāḷarkaḷ, namatu camūkam maṟṟum potu 

ārōkkiya mēmpaṭutta muyaṟci. 

 

Nām ciṟantu matikkiṉṟōm; ellā nēraṅkaḷilum, nām toṭarntu karuttu, uḷḷīṭu maṟṟum nam 

camūkattil, paṇiyāḷarkaḷ maṟṟum potu paṅku aṭippaṭaiyil namatu vaṇika mēmpaṭutta 

mēṟkoḷkiṟārkaḷ. 

 

Nām veḷippaṭaittaṉmai matippu; ellā nēraṅkaḷilum, nāṅkaḷ eṅkaḷ paṇiyāḷarkaḷ, uṟuppiṉarkaḷ 

maṟṟum potu veḷippaṭai nirūpikka mēṟkoḷkiṟārkaḷ. 

 

Nām poruṭpaṭuttāmal, pāliṉa, pāliṉa aṭaiyāḷam, pāliyal, kuṟaipāṭu, uṭal tōṟṟam, iṉam, matam, 

vayatu, taṟkāppu nilaiyai allatu tēciya mūlam taṉinaparkaḷ aravaṇaittu taṉinaparkaḷiṉ oru tiṟanta 

maṟṟum palvēṟu camūkattiṉar uḷḷaṉa. 

 

 


