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“அதிமுகவில் என்னை ஓரம் கட்ட முடியாது ஒற்றைத் த்ை்ை தத்ையில்்ை” 

எந்தவி்த அதிகோர ஆ்ெயும் எனைககு இல்லை. ச்தோணடைரகளிடைம் இருநது என்னை பிரிகக முடியோது, 
முனனைோள் அ்ைசெர செயககுைோர ் ேடடியோல்தோன பிரசசி்னை பூ்தோகரைோனைது : ஓபிஎஸ்

நெடுவாசல், ஜூன்.17-
புதுக்காட்டை மாவடடைம் , 

ஆலங்குடி வடடைம், நெடுவாசல் 
கிராமத்தில் அ்மந்துள்ள ஸ்ரீ 
மங்க்ளொயகி உடைனு்ை ஸ்ரீ 
பாலாணடை ஈஸ்வரர் சுவாமி ஆலயம் 
ஸ்ரீ ொடியம்மன் ஆலயம் மற்றும் 
பரிவார மூர்த்திகள ஆலயங்களின் 
மஹா கும்பாபி்ேக  விழா இன்று 
மிக விமர்்சயாக ெ்டைநபை உள்ளது. 
இந்்த விழாவில் புதுக்காட்டை, 
்தஞ்ச மாவடடை கிராமங்க்்ள 
்சர்ந்்த பல்லாயிரககணககான மககள 
பங்்கற்க உள்ளனர்.

பு து க ் க ா ட ் டை ,  ்த ஞ் ச 
மாவடடைங்களின் எல்்ல கிராமத்தில் 
அ்மந்துள்ளது நெடுவ ா சல் 
கிராமம்.வரலாற்று சிைப்புமிகக 
ஊராக கரு்தப்படும் இககிராமத்தின் 
வன ்்தவ்்தயாக ்பாற்ைப்படும் 
ஸ்ரீ பத்திரகாளியம்மன் ஆலய 
கும்பாபி்ேக விழா கடைந்்த 13ஆம் ் ்ததி 
மிக விமர்்சயாக ெ்டைநபற்று முடிந்்தது.  
இககிராமத்தின் ்மயப் பகுதியில் 
அ்மந்துள்ள ஸ்ரீ மங்க்ளொயகி 
உடைனு்ை ஸ்ரீ பாலாணடை ஈஸ்வரர் 
சுவாமி ஆலயம், ஸ்ரீ ொடியம்மன் 
ஆலயம் மற்றும் பரிவார மூர்த்திகள 
ஆலயம் ஆகிய ஆலயங்களும் ஒ்ர 
இடைத்தில் அ்மககப்படடு இருப்பது 
இந்்த ்காயிலின் ்தனி சிைப்பாக 
கரு்தப்படுகிைது.அதுமடடுமின்றி ஸ்ரீ 
பாலாணடை ஈஸ்வரர் சுவாமி ஆலயம் 
ஆயிரம் ஆணடுகளுககு முந்்்தய 
வரலாற்்ைக நகாணடை பழ்மயான 

்காயிலாகவும் ் பாற்ைப்படுகிைது.
இக்காயிலின் ்தல வரலாற்்ை 

ஆய்வு நசய்யும் ் பாது, ்தமிழகத்தில் 
பழ்ம வாய்ந்்த பாடைல் நபற்ை 
திருத்்தலங்கள பல உள்ளன.அவற்றுள 
நெடுவாயில் என்னும் நபயரு்டைய 
பதிகள பல உள்ளன. அந்்த 
வ்கயில் சாலப் பழ்ம வாய்ந்்ததும், 
சிவாலயச் சிைப்பு்டையதுமாகிய ஊர், 
்தஞ்ச ொடடில் படடுக்காட்டை 
வடடைத்திலுள்ள நெடுவாச்ல 
என்று நசால்லின் நசல்வர் ரா.பி.
்சதுப்பிள்்ள 1946 ஆம் ஆணடில் 
எழுதியுள்ள ்தமிழகம் ஊரும் ் பரும்” 
என்னும் நூலில் திருொவுககரசர் 
பாடைலில் உள்ள நெடுவாயில் என்று 
கூறியிருககின்ைார்.(அப்்பா்்தய 
காலககடடைத்தில் நெடுவாசல் 
ஒருங்கி்ணந்்த ்தஞ்ச மாவடடைத்தில் 
இருந்்தது குறிப்பிடைத்்தககது).

இ த் ்த ் க ய  ப ழ ் ம 
வாய்ந்்த இந்்த ஆலயங்களில் 
அககிராமத்்தார்க்ளாலும் மற்றும் 
உைவினர்க்ளாலும்,ெணபர்களும் 
ஒன்றி்ணந்து பல ்காடி ரூபாய் 
மதிப்பீடடில் பல ஆணடுக்ளாக 
திருப்பணி ்வ்லக்்ள நசய்து 
்தற்்பாது திருப்பணி ்வ்லகள 
முடிவ்டைந்து இக்காயில்களின் மகா 
கும்பாபி்ேக விழா   இன்று கா்ல 
10-00 மணி மு்தல் 10-30 மணிககுள 
ெ்டைநபை உள்ளது. 

இககிராமத்தின் ் மயப் பகுதியில் 
அ்மந்துள்ள  ஸ்ரீ மங்க்ளொயகி 
உடைனு்ை ஸ்ரீ பாலாணடை ஈஸ்வரர் 

சுவாமி ஆலயம், ஸ்ரீ ொடியம்மன் 
ஆலயம் மற்றும் பரிவார மூர்த்திகள 
ஆலயம் ஆகிய ் காயில்களுககு ஒ்ர 
்ெரத்தில்  கும்பாபி்ேக விழா்வ 
ெடைத்்த அககிராம மககள திடடைமிடடு 
உள்ளனர் ,  பிள்்ளயா ர்படடி 
பிச்்ச குருககள ்த்ல்மயிலான  
்வ்தாச்சாரியர்கள ஒன்றி்ணந்து 
்வ்த மந்திரங்கள முழங்க ்காயில் 
கலசங்களில் புனி்த நி்ர ஊற்ை 
உள்ளனர்.  

இந்்த நிகழ்வில் புதுக்காட்டை, 
்தஞ்ச மாவடடைங்க்்ள ்சர்ந்்த 
பல்லாயிரககணககான மககள 
பங்்கற்க உள்ள்தால் அ்தற்கான 
முன்்னற்பாடு பணிக்்ளயும் 
பாதுகாப்பு பணிக்்ளயும் நெடுவாசல் 
கி ர ா ம  ம க கள  முழுவீச் சில் 
்மற்நக ாணடு வருகின்ைனர் .
்மலும் ்காயி்லச் சுற்றி பல்்வறு 
இடைங்களில் பந்்தல்கள அ்மத்து 
பல்லாயிரககணககான மககளுககு 
அன்ன்தானம் வழங்கவும் அககிராம 
மககள சிைப்பான ஏற்பாடுக்்ள 
நசய்துள்ளனர்.

ஆயிரம் ஆணடுகளுககு முந்்்தய 
வரலாறு நகாணடை ஸ்ரீ பாலாணடை 
ஈஸ்வரர் சுவாமி ஆலயத்திற்கு பல 
்த்லமு்ைக்்ளக கடைந்து ்தற்்பாது   
ராஜ ்காபுரம் அ்மத்தும் புதிய 
்காயில்கள கடடியும், அககிராம மககள  
மகிழ்்வாடு இந்்த கும்பாபி்ேக 
விழா்வ ெடைத்துவது சுற்றுவடடைார 
கிராம பகுதி மககளுககும் நபரும் 
மகிழ்்வ ஏற்படுத்தியுள்ளது.

நெடுவாசல், ஜூன்.17-
புதுக்க ா ட்டை  ம ாவடடைம் 

நெடுவாசலில் அ்மந்துள்ள ஆயிரம் 
ஆணடுகள பழ்ம வாய்ந்்த சிவன் 
்காயில் கும்பாபி்ேக விழா்வ 
முன்னிடடு ம்தெல்லிணககத்்்த 
்பாற்றும் வ்கயில் அவ்விழாவிற்காக 
சீர் நகாணடு வந்்த 2 கிராமங்க்்ள 
்சர்ந்்த இஸ்லாமியர்க்்ள நெடுவாசல் 
கிராம மககள மா்ல மரியா்்தயுடைன் 
வர்வற்ை காடசி  காணபவர்களுககு 
நெகிழ்்வ ஏற்படுத்தியது.  பல 
்த்லமு்ைக்ளாக ்தங்க்்ள கிராம 
பகுதி மககளி்டை்ய இது ்பான்ை 
ம்த ெல்லிணககம் ந்தாடைர்வ்தாகவும், 
காலங்கள கடைந்தும் இது்பான்ை 
நிகழ்வு ந்தாடைரும் எனவும் அந்்த 
இரு ம்தங்க்்ள ்சர்ந்்த மககளும் 
மகிழ்்வாடு ந்தரிவித்துள்ளனர்.

புதுக்காட்டை மாவடடைம் , 
ஆலங்குடி அரு்க உள்ள நெடுவாசல் 
கிராமத்தில் அ்மந்துள்ள ஆயிரம் 
ஆணடுகள பழ்ம வாய்ந்்த  
மங்க்ளொயகி உடைனு்ை பாலாணடை 
ஈஸ்வரர் சுவாமி ஆலயம் ஸ்ரீ ொடியம்மன் 
ஆலயம் மற்றும் பரிவார மூர்த்திகள 
ஆலயங்களின் கும்பாபி்ேக விழா 
இன்று நவகு விமர்்சயாக ெ்டைநபை 
உள்ளது.  இந்்த விழா்வநயாடடி 
்ெற்று இரவு அப்பகுதி கலாச்சாரத்தின் 
அடிப்ப்டையில் புதுக்காட்டை, ்தஞ்ச 
மாவடடை எல்்ல கிராமங்களில் உள்ள 
பல்்வறு கிராம மககள ொடடியக 
குதி்ர ஆடடைங்களுடைனும், நசண்டை 
உறுமி ் ம்ளங்கள முழங்க கணகவர் 
வாண்வடிக்கயுடைன் நெடுவாசல் 
கிராமத்தில் உள்ள ்காயிலுககு சீர் 
நகாணடு வந்்தனர்.

இந்நிகழ்வில் அந்்த விழாவிற்கு 
வாழ்த்து ந்தரிவிககும் வ்கயிலும், 
ம்த ெல்லிணககத்்்த ்பாற்றும் 
வி்தம ாகவும்  அரு்க  உள்ள 
ஆவணம் மற்றும் காசிம்புதுப்்பட்டை 
கிராமத்்்த ் சர்ந்்த இஸ்லாமியர்கள 
பூ,பழம், இனிப்புகள அடைங்கிய ்தடடு 

்தாம்பழங்க்்ள ்கயில் ஏந்தியபடி 
நெடுவாசல் ்காயிலுககு சீர்வரி்ச 
நபாருடக்்ள  ஊர்வலமாக நகாணடு 
வருகின்ைனர்.

அவர்க்்ள நெடுவாசல் கிராம 
மககள மற்றும் விழா குழுவினர் 
மா்ல அணிவித்து வர்வற்று 
இஸ்லாமியர்க்்ள ்காயிலுககுள 
அ்ழத்துச் நசன்ைனர்.பின்னர் 
இஸ்லாமியர்கள நகாடுத்்த சீர்வரி்ச 
நபாருடகள மற்றும் பணத்்்த 
விழாககுழுவினர் நபற்றுக நகாணடு 
அவர்களுககு ்தங்கள ென்றி்ய 

ந ்த ரிவித் ்தன ர் .
இ ந் ்த  க ா ட சி 
காணபவர் களுககு 
ஒரு  வியப்்ப 
ஏ ற் ப டு த் தி 
உள்ள நி்லயில் 
இ து கு றி த் து 
அப்பகுதி மககள 
கூறு்கயில், பல 
ஆ ண டு க ்ள ா க 
இ ப் ப கு தி 
கி ர ா ம ங் க ளி ல் 
உ ள ்ள  இ ந் து 
் க ா யி ல் களின் 

திரு விழாவின்்பாது இஸ்லாமியர்கள 
்ெரில் நசன்று வாழ்த்து ந்தரிவிப்பதும் 
அ்்த்பால் இஸ்லாமியர்களின் மசூதி 
திைப்பு விழா மற்றும் நபரு ொடகளுககு 
இந்துககள ் ெரில் நசன்று வாழ்த்துத் 
ந்தரிவிப்பதும் பாரம்பரியமாகத் 
ந ்த ா டை ர் ந் து  வ ரு வ ்த ா க வு ம் , 
ம்தங்க்்ளக கடைந்து மனி்த ் ெயத்்்த 
்தங்கள பகுதி கிராம மககள ந்தாடைர்ந்து 
்பாற்றி வருவ்தாகவும் அப்பகுதி  
இஸ்லாமியர்கள மற்றும் நெடுவாசல் 
கிராம மககள ந்தரிவித்துள்ளனர்.

்மலும் அவர்கள கூறு்கயில், 
பு து க ் க ா ட ் டை ,  ்த ஞ ் ச 
மாவடடை எல்்ல கிராமங்களில் 
நபாறுத்்தவ்ரயில் இந்து முஸ்லிம் 
என்ை ்வறுபாடு இன்றி ஒவ்நவாரு 
கிராமத்திலும் மாமன் மச்சான்க்ளாக 
ம்தங்க்்ள கடைந்து மனி்த ் ெயத்்்தாடு  
அ்னவரும் பழகி வருவ்தாகவும் 
அ்தனால் ்தான் காலங்கள கடைந்தும் 
்தங்களுககுள அந்்த அன்பான 
உைவு ந்தாடைர்ந்து வருவ்தாகவும் 
இனிவரும் காலங்களிலும் இ்்த்பால் 
ம்த ்வற்று்மக்்ள கடைந்து 
ஒற்று்ம்யாடு இருப்்பாம் என்றும் 
அவர்கள மகிழ்ச்சியுடைன் ந்தரிவித்்தனர்.

ff ்தமிழ்ொடு மு்தல்மச்சர் மு.க.ஸ்டைாலி்ன ் ெற்று ்த்ல்ம நசயலகத்தில், அரியலூர் மாவடடைம், நஜயங்நகாணடைம் 
பகுதியில் பழுப்பு நிலககரி திடடைத்திற்காக ்கயகப்படுத்்தப்படடை நிலங்கள, மீணடும் நில உரி்மயா்ளர்களிடைம் 
ஒப்ப்டைகக அரசா்ண நவளியிடடை்மககாக 11 கிராமங்க்்ள ்சர்ந்்த நில உரி்மயா்ளர்கள சந்தித்து ென்றி 
ந்தரிவித்்தனர். உடைன் ் பாககுவரத்து து்ை அ்மச்சர் எஸ்.எஸ். சிவசங்கர், நஜயங்நகாணடைம் ந்தாகுதி சடடைமன்ை 
உறுப்பினர் கணணன் ஆகி்யார் உள்ளனர்.

நசன்்ன, ஜூன்.17-
 “அதிமுகவில் ஒற்்ைத் 

்த்ல்ம ்்த்வயில்்ல. 
நஜயககுமார் ் படடியால்்தான் 
இ ந் ்த ப்  பி ர ச் சி ் ன 
உருவானது” என்று அதிமுக 
ஒ ரு ங் கி ் ண ப் ப ா ்ள ர் 
ஓ.பன்னீர்நசல்வம் ந்தரிவித்்தார்.

அதிமுக நபாதுககுழு வரும் 
23-ம் ் ்ததி ெ்டைநபைவுள்ளது. 
இது ந்தாடைர்பாக ்த்ல்மக 
கழக நிர்வாகிகள, மாவடடைச் 
நசயலா்ளர்களுடைன், கடசியின் 
ஒ ரு ங் கி ் ண ப் ப ா ்ள ர் 
ஓ.பன்னீர்நசல்வம் இ்ண 
ஒருங்கி்ணப்பா்ளர் எடைப்பாடி 
ப ழ னி ச ா மி  ஆ கி ் ய ா ர் 
்த்ல்மயில் கடைந்்த 14-ம் ் ்ததி 
நசன்்னயில் ஆ்லாச்ன 
ெடைத்தினர்.

இந்்தக கூடடைத்திற்குப் பிைகு 
நசய்தியா்ளர்க்்ளச் சந்தித்்த 
முன்னாள அ்மச்சர் நஜயககுமார், 
“ஒற்்ைத் ்த்ல்ம குறித்தும் 
இன்று விவாதிககப்படடைது. அந்்த 
விவா்தம் ஓர் ஆ்ராககியமான 
மு்ையில் இருந்்தது. இதுந்தாடைர்பாக 
நபரும்பான்்மயான ்த்ல்மக கழக 
நிர்வாகிகள, மாவடடைச் நசயலா்ளர்கள, 
அதிமுகவுககு ஒற்்ைத் ்த்ல்ம்தான் 
்்த்வ என்ப்்த வலியுறுத்திக 
கருத்துக்்ளத் ந்தரிவித்துள்ளனர்” 
என்று கூறியிருந்்தார்.

இந்நி்லயில், நபாதுககுழுக 

கூடடைத்தில் நி்ை்வற்ைப்படைவுள்ள 
தீர்மானங்க்்ள இறுதி நசய்வது 
ந்த ா டை ர் ப ான  ஆ்ல ா ச்னக 
கூ ட டை ம்  ் ெ ற் று  ந ச ன் ் ன 
ராயப்்பட்டையில் உள்ள அதிமுக 
்த ் ல ் ம  அ லு வ ல க த் தி ல் 
ெ்டைநபற்ைது. இககூடடைத்தில், 
அதிமுக ஒருங்கி்ணப்பா்ளர் 
ஓ.பன்னீர்நசல்வம், மூத்்த ்த்லவர்கள 
நபான்்னயன், நசம்ம்ல, முன்னாள 
அ்மச்சர்கள ் வத்திலிங்கம், ெத்்தம் 
விஸ்வொ்தன், ஆர்.பி.உ்தயகுமார் 
உளளிட்டைார் கலந்துநகாணடைனர்.

இ ்த னி ் டை ் ய ,  ஒ ற் ் ை த் 
்த்ல்ம விவகா ரம் நபரும் 
விவா்தத்்்தக கி்ளப்பியச் சூழலில், 

அதிமுக ஒருங்கி்ணப்பா்ளர் 
ஓ .பன்னீர்நசல்வம் ்ெற்று 
ம ா ் ல  ந ச ன் ் ன யி ல் 
நசய்தியா்ளர்க்்ளச் சந்தித்்தார். 
அப்்பாது அவர், “ந்தாடைர் 
்்தால்விகளில் இருந்து மீ்ள 
அ்னவரும் இ்ணந்து கடசி்ய 
ெடைத்்த ் வணடும்.

நபாதுககுழு ஒப்பு்தல் நபற்று 
அடிப்ப்டை உறுப்பினர்க்ளால் 
ஒருங்கி்ணப்பா்ளர் மற்றும் 
இ்ண ஒருங்கி்ணப்பா்ளர் 
்்தர்்தல் ெடைத்தி முடிககப்படடு, 
்்தர்்தல் ஆ்ணயத்திடைம் ஒப்பு்தல் 
நபைப்படடு, அ்மப்பு ்்தர்்தல் 
முடிந்து, ் ்தர்வு நசய்யப்படடுள்ள 
நிர்வாகிகள படடிய்ல ் வககும் 
இந்்தப் நபாதுக குழுவில் ஒற்்ைத் 
்த்ல்ம ்பான்ை கருத்து 

்்த்வ்தானா?
ஓர் அ்ையில் ் பச்வணடிய்்த 

ந வ ளி யி ல்  ் ப சி ய து  ஏ ன் ? 
முன்னாள அ்மச்சர் நஜயககுமார் 
் ப ட டிய ால்்த ான்  பி ர ச் சி்ன 
பூ்தாகரமானது. ஒற்்ைத் ்த்ல்ம 
்காரிக்க ஏன் உருவாககப்படடைது 
என எனககு ந்தரியவில்்ல.

அதிமுகவில் என்்ன ஓரம் கடடை 
முடியாது. ஒற்்ைத் ்த்ல்ம இந்்த 
்ெரத்தில் ் ்த்வ்தானா என்ை நி்ல 
இப்்பாது ஏற்படடுள்ளது. எந்்தவி்த 
அதிகார ஆ்சயும் எனககு இல்்ல. 
ந்தாணடைர்களிடைம் இருந்து என்்ன 
பிரிகக முடியாது” என்ைார்.

புதுக்கோட்டை நெடுவோசலில் இன்று ஆயிரம் ஆண்டுகள் பழ்ை வோய்ந்த 
ஸ்ரீ போலோண்டை ஈஸ்வரர் ஆலய  ைோநபரும் கும்போபி்ேக  விழோ

திடடைவடடைம்

நெடுவாசலில் இன்று ெடைநெறும் க�ாயில் கும்ொபிகே� விழாவிற்கு 
மதங�டை �ைநத மனித கெயத்துைன் சீர் ந�ாண்டுவநத இஸ்ாமியர்�ள்

ff நசன்்ன ்த்ல்மச் நசயலகத்தில் புதுக்காட்டை சடடைமன்ை உறுப்பினர் டைாகடைர் ்வ. முத்துராஜா 
்பாககுவரத்துது்ை அ்மச்சர் சிவசங்க்ர சந்தித்து புதுக்காட்டையில் இருந்து நசன்்னககு தினசரி பயணிகள 
நசல்ல குளிர்சா்தன வசதியுடைன் கூடிய அரசு வி்ரவு ்பருந்துகள எஸ்இடிசி  மற்றும் புதுக்காட்டையிலிருந்து 
திருவணணாம்ல, ்வலூர்  ,  நபங்களூரு ,திருச்நசந்தூர் ஆகிய பகுதிகளுககு குளிர்சா்தன வசதியுடைன் 
கூடிய அரசு வி்ரவு ் பருந்துகள எஸ்இடிசி தினசரி  இயககவும் ் காரிக்க விடுத்்தார் ் காரிக்க்ய நபற்றுக 
நகாணடை அ்மச்சர் வி்ரவில் ெடைவடிக்க எடுப்ப்தாக உறுதியளித்துள்ளார் என்று எம்எல்ஏ ்தரப்பில் ்தகவல் 
ந்தரிவிககப்படடுள்ளது.



17.06.2022
சிந்திப்போம்.... செயலபடு்�ோம்இன்று

Rs.4,755 Rs.5,154

புதுக்கோட்டை ஜூன்.17-
முதி்�ோர் ககோடுஞகசெ�லகள் 

எதிர்ப்பு தினத்தை முன்னிடடு  
ம ோ வ ட டை த தி ன்  ப ல ் வ று 
பகுதிகளிலும் உறுதிகமோழி ஏற்பு 
மற்றும் விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சிகள் 
நடைததை புதுக்கோட்டை மோவடடை 
்நரு யுவ ் கந்திரோ மற்றும் செமூக 
நலதது்ை செோர்பில ஏற்போடுகள் 
கசெய�ப்படடைது.

இ தைன்ப டி ,  ் நரு  யுவ 
்கந்திரோவுடைன் இ்ணந்து 
கசெ�லபடும் இ்ைஞர் மகளிர் 
மன்ைஙகளுககு தைகக வழிகோடடுதைல 
அளிததைதின் ் பரில, அன்னவோசெல 
ஒன்றி�ம் வீரப்படடி ் ரோஜோ மகளிர் 
மன்ைம், மற்றும் இலுப்பூர் ஜீவோ நகர் 
அப்துல கலோம் இ்ைஞர் நற்பணி 
மன்ைம், விரோலிம்ல ஒன்றி�ம் 
விலலோ்ரோ்டை கிரோம சுவோமி வி்வகோனந்தைர் 
இ்ைஞர் நற்பணி மன்ைம், குன்ைோணடைோர் ் கோவில 
ஒன்றி�ம் கதைம்மணடைோபடடி சுவோமி வி்வகோனந்தைர் 
இ்ைஞர் நற்பணி மன்ைம், கைம்பககுடி ஒன்றி�ம் 
மோங்கோட்டை கீழப்படடி சுவோமி வி்வகோனந்தைர் 
இ்ைஞர் நற்பணி மன்ைம், புதுக்கோட்டை 
ஒன்றி�ம் மூககம்படடி அகனி சிைகுகள் இ்ைஞர் 
நற்பணி மன்ைம், புதுக்கோட்டை நகர் ஸ்ரீ அன்்ன 
இ்ைஞர் நற்பணி மன்ைம், மண்மலகுடி ஒன்றி�ம் 
வன்னிச்செப்படடிணம்  ஸ்போர்டைன்ஸ் இ்ைஞர் 
நற்பணி மன்ைம், கந்தைர்வ்கோட்டை ஒன்றி�ம் 
சிவந்தைோன்படடி டைோகடைர் அம்்பதகர் இ்ைஞர் 
நற்பணி மன்ைம் ஆகி� நற்பணி மன்ைஙக்ைச் 
செோர்ந்தை இ்ை்�ோர், தைஙகைது கிரோமஙகளில 

உள்ை இ்ை்�ோர் மற்றும் கபோதுமகக்ை 
ஒருஙகி்ணதது முதி்�ோர் ககோடுஞகசெ�லகள் 
எதிர்ப்பு தின உறுதி கமோழி ஏற்ைனர். ்மலும் 
இந்நிகழ்வுகளில இைம் தை்லமு்ையினர் 
முதி்�ோரிடைம் அன்பு போரோடடுவ்தைோடு அவர்களுககு 
உரி� மரி�ோ்தை அளிகக ்வணடுகமனவும், 
அவர்களின் ்தை்வக்ை மனமுவந்து கசெயது 
அவர்களுககு எப்்போதும் உறுது்ண�ோக இருகக 
்வணடுகமனவும் எடுததுக கூறினர்.

இந்நிகழ்வுக்ை மோவடடை செமூக நல அலுவலர் 
்கோகுல பிரி�ோ, ்நரு யுவ ்கந்திரோ மோவடடை 
இ்ை்�ோர் அலுவலர் ் ஜோ�ல பிரபோகர், திடடை 
உதைவி அலுவலர் ஆர்.நமச்சிவோ�ம் மற்றும் ் நரு 
யுவ்கந்திரோவின் ் தைசி� இ்ை்�ோர் கதைோணடைர்கள் 
ஒருஙகி்ணதது சிைப்போக நடைததினர்.

கடைலலி ஜூன்.17-
எ ல ் ல யி ல 

ப தை ற் ைம ோன  சூழல 
நிலவி வரும் நி்லயில 
“அகனிபத திடடைம்” 
்தை்வ�ற்ைது என்று 
ப.சிதைம்பரம் கருதது 
கதைரிவிததுள்ைோர்.

ம த தி �  அ ர சு 
ககோணடு வந்துள்ை 
அகனிபத திடடைம் குறிதது 
முன்னோள் மததி� நிதி 
மந்திரி ப .சிதைம்பரம் 
கூறி�தைோவது, அகனிபத 
என்ை 4 ஆணடு கோல ரோணுவ பணி 
திடடைம் ஒன்றி� அரசெோல அவசெர கதியில 
ககோணடு வரப்படடுள்ைது. கபரும்போலோன 
இ்ைஞர்களுககு ரோணுவ பணி வோயப்்ப 
மறுப்பதைோக அகனிபத திடடைம் உள்ைது. 
அகனிபத திடடைத்தை ்செ ோதை்ன 
அடிப்ப்டையில அமலபடுததி வி்ைவுக்ை 
போர்ததை பின்்ப அறிவிதது இருகக ் வணடும். 

இந்தை திடடைம் செர்ச்்செககுரி�து என்ப்தைோடு 
பல ஆபததுக்ையும் உள்ைடைககி உள்ைது. 
அகனிபத திடடைததில பணி�மர்ததைப்படும் 
வீரர்களுககு முழு்ம�ோன ரோணுவ பயிற்சி 
அளிககப்படும் என்பது உததைரவோதைம் 
இல்ல. எல்லயில பதைற்ைமோன சூழல 
நிலவி வரும் நி்லயில அகனிபத திடடைம் 
்தை்வ�ற்ைது என்று ப.சிதைம்பரம் கருதது 
கதைரிவிததுள்ைோர்

ஆலஙகுடி ஜூன்.17-
புதுக்கோட்டை மோவடடைம், 

ஆலஙகுடி அரு்க உள்ை 
வ ோ ர ோ ப் பூ ர்  ஊ ர ோ ட சி யி ல 
்வைோண்ம உழவர் நலதது்ை 
மற்றும் அடமோ  செோர்பில போல மற்றும் 
போல செோர்ந்தை கபோருடகள் தை�ோரிப்பு 
பயிற்சி ் நற்று ந்டைகபற்ைது.

விழ ோவில விவசெ ோயிகள் 
உ ற் ப த தி  க செ ய � ககூ டி � 
போ்ல மதிப்புககூடடி விற்பதைன் 
மூலமோக பல மடைஙகு வருமோனம் 
கி்டைககும் என்ப்தை விவசெோயிககு 
எடுதது்ரததைோர்கள்.

்மலும் போல மூலமோக 
பன்னீர், போதைம் போல, ் ரோஸ் மிலக 
மற்றும் போல மூலமோக  பல்வறு 
மதிப்புககூடடும் கபோருடக்ை கசெயது அதிக 

அைவு லோபம் ஈடடை விவசெோயிகைோல இ�லும் 
என்ப்தை எடுதது்ரததைனர்.

இ வ்வி ழ ோ வி ல  அ ட ம ோ 
தை்லவர் கலி�மூர்ததி மற்றும் 
உதைவி இ�ககுநர் கசெலவி 
,கோலந்டை  மணடைல பயிற்சி 
்ம� தை்ல்ம ்பரோசிரி�ர் 
மற்றும் பயிற்சி�ோைர்கள் கை 
அலுவலர்கள் மற்றும் அடமோ 
உறுப்பினர் உ்டை�ப்பன், 
விவசெோ� கபருமககள் கலந்து 
ககோணடு சிைப்பிததைனர்.

விழோ ஏற்போட்டை வோரோப்பூர் 
ஊரோடசி மன்ை தை்லவர் பசு்ம 
்தைசெம் செதீஷ்குமோர்  சிைப்போக 
ஏ ற்ப ோடு  கசெயதிருந்தைனர் . 
நிகழ்ச்சியில கலந்து ககோணடை 
அ்னவருககும்  ஊர ோ டசி 
மன்ை தை்லவர் பசு்ம ்தைசெம்  

செதீஷ்குமோர்  நன்றி கூறினோர்.

அரி�லூர் ஜூன்.17-
கீழப்பழுவூர் பகுதி வருவோய 

கிரோமஙகளுககோன ஜமோபந்தி 
ந்டைகபற்ைது.

அரி�லூர் மோவடடைம், அரி�லூர் 
தைோலுககோவுககுடபடடை வருவோய 
கிரோமஙகளுககோன ஜமோபந்தி, 
3-வது நோைோக ந்டைகபற்ைது . 
அரி�லூர் தைோலுககோ,

கீழப்பழுவூர் குறு வடடைததிற்கு 
உடபடடை, மலலூர், வோரணவோசி, 
ப ோ ர் ப்  பனச்்செரி ,  பூணடி , 
்மலப்பழுவூர், கீழப்பழூவூர், 
செோததைமஙகலம், அ�ன் சிததைமலலி, 
கவஙகனூர், சென்னோவூர்  வடைககு, சென்னோவூர் 
கதைற்கு, பழஙகோநததைம், க்ரகவடடி, கீழ 

கோவடடைோஙகுறிச்சி, கவற்றியூர், உள்ளிடடை 
வருவோய கிரோமஙகளுககு ந்டைகபற்ை, 

வருவோய தீர்வோ�ம் எனப்படும் 
ஜமோபந்தி, மோவடடை ஆடசி�ர்  
ரமண செரஸ்வதி தை்ல்மயில 
ந்டைகபற்ைது. அரி�லூர் தைோசிலதைோர் 
குமோ்ர�ோ வர்வற்ைோர். ் மற்கணடை  
வருவ ோய  கி ர ோ மஙகளுககு 
உடபடை கபோதுமககள்,  படடைோ 
மோற்ைம், திருததைம், உள்ளிடடை 
பிரச்சி்னகளுககோக, மோவடடை 
ஆடசி�ரிடைம் மனு ககோடுததைனர்.

இம்முகோமில, கீழப்பழுவூர் 
வருவோய ஆயவோைர் கவிதைோ, 
மற்றும் செம்மந்தைப்படடை வருவோய 
கிரோமஙகளின் கிரோம நிர்வோக 

அலுவல ர் கள் ,  உதைவி� ோை ர் கள் , 
கபோதுமககள், உள்ளிடடை பலர் பங்கற்ைனர்.

ff கவள்்ை�ர் கிழககிந்தி� கம்கபனி 
ஏ க ோ தி ப த தி � த தி ற் கு  எ தி ர ோ க 
மருதுபோணடி�ர்கள் கவளியிடடை ஜம்பு 
தீபகற்ப பிரகடைனம் ஜூன் 16 க�ோடடி ் நற்று 
புதுக்கோட்டை பிருந்தைோவனம் அருகில மருது 
செ்கோதைரர்கள் படைஙக்ை ்கயி்லந்தி 
அன்்ை� இந்தி�ோ்வயும் இன்்ை� 
இந்தி�ோ்வயும் ஒப்பிடடு ஜம்புத தீவு 
பிரகடைனம் குறிதது  மககள்விடுதை்ல மோநில 
கபோதுச் கசெ�லோைர் கசி. விடுதை்லககுமரன், 
மோவடடை கசெ�லோைர் முதது கலடசுமி, 
க ப ோ து வு டை ் ம த  தை மி ழ் த ் தை சி � ர் 
் வ தை க ர த தி ன ம் ,  தை மி ழ க 
் தை சி �  இ் ை � ோண்ம  சி . ப ோ ரி , 
கபோறி�ோைர் கணணன், கபோன்வோசிநோதைன் 
உள்ளிடடை பலர் கலந்து ககோணடு 
விைககினர்.

புதுக்கோட்டை ஜூன்.17-
புதுக்கோட்டை, திருக்கோகர்ணம் ஸ்ரீ 

கவஙக்டைஸ்வரோ கமடரிக ்மலநி்லப் 
பள்ளியில  யு ் கஜி  ம ோணவ ர் கள் 
கைப்ப�ணமோக உழவர் செந்்தைககு 
அ்ழததுச் கசெலலப்படடைனர். மழ்லக 
குழந்்தைகள் உழவர் செந்்தையின் கோயகறிக 
க்டைகள் ஒவ்கவோன்றுககும் கசென்று அஙகுள்ை 
அவ்ரக கோய, பீர்ககஙகோய, போகற்கோய, 
கததைரிககோய ்போன்ை கோயகறிகளின் 
கப�ர்க்ையும் விற்ப்ன கசெய்வோரிடைம் 
ஆர்வமோகக ் கடடுத கதைரிந்து ககோணடைனர். 
செந்்தைககு வந்தை மழ்ல குழந்்தைக்ை 
உழவர் செந்்தை நிர்வோகததினர்  பிஸ்கடடுகள் 

ம ற் று ம் 
இ னி ப் பு க ள் 
வ ழ ங கி 
மகிழ்விததைனர். 
வி ற் ப ் ன 
க செ ய யு ம் 
கி ர ோ ம த து ப் 
ம க க ளு ம் 
அ ன் ் ப ோ டு 
வ ர வ ் ழ த து 
அ வ ர் க ளி ன் 
ஆ ர் வ த ் தை 
போரோடடி, கநலலி, 
க க ோ ய � ோ , 

பப்ப ோளி ,  பலோப்பழம் , 
வ ோ்ழப் பழம்  ம ற்றும் 
ம ோ ம் ப ழ ங க ் ை 
குழந்்தைகளுககு ககோடுதது 
மகிழ்ந்தைனர். பள்ளியின் 
முதைலவர் கவிஞர் தைஙகம் 
மூர்ததி “ஏடடுச்சு்ரககோய 
கறிககு உதைவோது” என்ப்தைப் 
் ப ோ ல  ப ோ டை ங க ளி ல 
ப டை ங க ளி ல  உ ள் ை 

கப ோருடக்ை ்ந ரடி�ோக  கணடு 
மோணவர்கள் அறிந்துககோள்ை இது மோதிரி 
கைப்ப�ணஙக்ை கதைோடைர்ந்து எஙகள் 
பள்ளியில முன்கனடுககின்்ைோம்” என்று 
குறிப்பிடடைோர். உழவர் செந்்தைக கைப்ப�ததில 
ஆசிரி்�கள் செந்திரகோலோ, கபௌலின், செரசு, 
உஷோ, கமலரோஜ், துர்கோ்தைவி, அழகன், 
சின்்ன�ோ மற்றும் ரோஜோ ஆகி்�ோர் கலந்து 
ககோணடு குழந்்தைக்ை பததிரமோக 
கைப்ப�ணததுககு அ்ழததுச் கசென்று 
வந்தைனர்.

திரும�ம் ஜூன்.17-
புதுக்கோட்டை மோவடடைம், திரும�ம், 

அரசெம்படடி செணமுகநோதைன் கபோறியி�ல 
கலலூரியில வி்ை�ோடடு மற்றும் கலோசெோர விழோ 
்நற்று ் கோலோகலமோக ந்டைகபற்ைது.

விழோவுககு வந்திருந்தை அ்னவ்ரயும் 
கலலூரி முதைலவர் குழ.முததுரோமு வர்வற்ைோர். 
கசென்்ன கிடஸ் நிறுவனததின் நிறுவனர் தை்லவர் 
போலகுரு கசெல்ல�ோ சிைப்பு விருந்தினரோகக 
கலந்து ககோணடு உ்ர�ோற்றினோர். திரும�ம் 
கநடுஞசெோ்லதது்ை உதைவி ் கோடடைப் கபோறி�ோைர் 
செணமுகசுந்தைரம் பூபதி வோழ்ததிப் ் பசினோர்.

தைமிழக கோவலது்ை உதைவி ஐ .ஜி .
ரோமகிருஷ்ணன் தை்ல்ம விருந்தினரோகக 

கலந்து ககோணடு  பலக்லககழகத ் தைர்வுகள் 
மற்றும் வி்ை�ோடடுப் ்போடடிகளில சிைப்பிடைம் 
கபற்ை மோணவ, மோணவி�ருககு பரிசுகள் மற்றும் 
போரோடடுச் செோன்றிதைழ்கள் வழஙகிப் ் பசினோர்.

இதை்னத கதைோடைர்ந்து மோணவர்களின் 
தைனிததிை்ம்� நிரூபிககும் வ்கயில போடடு, 
நடைனம், நோடைகம், பலகுரலி்செ ் போன்ை கணகவர் 
கலோசெோர நிகழ்ச்சிகள் ந்டைகபற்ைன.

நி்ைவோக மின்னணுவி�ல மற்றும் கதைோடைர்பு 
கபோறியி�ல து்ைததை்லவர் கசெோர்ணலதைோ 
நன்றி கூறினோர். இந்நிகழ்வில அ்னதது 
து்ைததை்லவர்கள், ்பரோசிரி�ர்கள், மோணவ, 
மோணவி�ர் உடபடை ஏரோைமோ்னோர் கலந்து 
ககோணடைனர்.

கதைன்கோசி ஜூன்.17-
க தை ன் க ோ சி  ம ோ வ ட டை ம் , 

க்டை�நலலூர் நகரோடசி பகுதிகளில 
பன்றி கதைோல்ல அதிகமோக உள்ைது. 
ஐநூறுககும் ் மற்படடை பன்றிகள் தைனி 
நபர்கைோல வைர்ககப்படுகின்ைன. 
செோகக்டையில புரணடு அசுததை 
கழிவுக்ைத தின்றுவிடடு, திைந்து 
கிடைககும் வீடடிற்குள் நு்ழந்து 
விடுகிைது. வீடடில இருககும் 
மனிதைர்கள் செோப்பிடும் உணவுப் 
போததிரஙகளில வோய ்வதது 
விடுகிைது. குழந்்தைகள் மீது ்செறு 
அசுததைத்தை தைடைவிச் கசெலகிைது. 
இதைனோல சுகோதைோரக்கடு ஏற்படடு 
பன்றிக கோயச்செல, கிருமி ்நோயகைோல போதிப்பு 
ஏற்படுகிைது. இது செம்பந்தைமோக க்டை�நலலூர் 
நகர்மன்ைத தை்லவர் மூப்பன் ஹபிபுர் ரஹமோன் 

நடைவடிக்க எடுககுமோறு நகர கோஙகிரஸ் செோர்போக 
மனு அளிததைனர். புகோ்ர�டுதது எஸ்.ஆர்.எஸ்.
ர்மஷ், எஸ்.ஆர்.எஸ்.சு்ரஷ், மோடைசெோமி, முகமது 
ரபீ ஆகி்�ோர் 7வது வோர்டில ஆயவு கசெயதைனர்.

புதுக்கோட்டை மோவடடைத்தில் ் ேரு யுவ்கந்திரோ மற்றும் சமூக ேலத்து்ை 
சோர்பில் முதி்�ோர் ககோடுஞகச�ல்கள் எதிர்ப்பு தின உறுதிகமோழி

எல்லையில பதற்றமான சூழல நிலைவி வரும் நி்லையில 
“அக்னிபத் திட்டம்” தத்வயற்றது - ப.சிதம்பரம் கருத்து

ஆலங்குடி அரு்ே ் �ளோண்மை உழ�ர் நலத்து்ை மைற்றும் 
அடமைோ ெோர்பில போல சபோருடேள் தயோரிபபு பயிற்சி

திருமயம் சண்முகநாதன் ப�ாறியியல் கல்லூரியில் 
விளையாட்டு மற்றும் கலாசார விழா

பதன்காசி மாவட்்டம் கள்டயநல்லூர் நகராட்சி �குதிகளில் �ன்றி பதால்ளல

அரியலூர் மாவட்டம் கீழபபழுவூர் பகுதி வருவாய் கிராமஙகளுக்கான ஜமாபந்தி

புதுக்காட்ள்ட  பவஙக்்டஸவரா பமட்ரிக ் மல்நிளலப�ள்ளி 
மாணவர்கள் உழவர் சநளதக கைப�யணம்






