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News Letter 4                     July 2014 
 
 

25k; Mz;bd; epiwT 
 

கா# !"றா%&' கா# பதி$%& ப"#$தான(ய காைர நல#$%& ச"க$.  
காைர ம"#$கா' ெசய$ப&ட, !ல#ெபய' ம"ற$கள'(, இ"#$ ெசய$ப& ம"றமாக பண#யா&'( 
ப"#$தான(ய காைர நல#$%& ச"க$தி' 25 ஆ" ஆ"#$ நிைற% 2015. வ"கிற ஆ"#$ கா# 
!"றா%&' சிற$% நிக$வ&' உ"கேளா' இைண$% வ"ழா% க"# மகிழ% கா#$% கிட$கிற& காைர 
நல#$%& ச"க$..     

Rfhjhu Nkk;gLj;jy; 
 

ஒ"! ச"க$தி'! ஆேரா%கிய)! அத#! !காதார!
ேசைவய&'!........!

அ"த! பாைதய&'! ப"!!தான%யா! காைர! நல#! !"#!
ச"க$!......!
 

ப"#$தான(ய! காைர! நல#! !"#! ச"க$! எம#! ! ஊ"!
!காதார! ேசைவய&'! மிக$! ெப#$! கவன$! கா#$!

வ"வ#!அைனவ%&!அறி$தேத.!!றி$பாக! 2009!இ"!

இ"#$!மி#$த!அ"கைற!கா#$!வ"கி%ற'!எ"றா%!

அ"!மிைக!ஆகா$.!!!
 

2009 இ"! !ெப#ய!அளவ$லான!!காதார!!"#$!!ழ#!

சா#! !"! எ"ச$%ைக! நடவ$%ைகக(! உதவ$க&!

ேம#ெகா'ள)ப+டன.!
 

2010! இ"! ெச#வ%! வ"ஷின&! தியாகலிq;க"!

அவ#கள&'! ேத#$ நதிய%லானா! ெதா$%! ந"#ச%!

!ல#! ஈ"ட$ப"ட! ெதாைக! !ல#! வ"ைம%!

ேகா$%&'! க#ீ! cs;Nshu;fSf;fhd! க"பட% !
அக#ற%! சிகி$ைச! அறி$க&ப()த&ப+(! இ"# 
வைர! வ"ட$தி'! இ"#ைற! நடா$தி வ"த$! ஊ"!
சா#!ம"களா&!வரேவ$க&ப(கி*ற,.!!
 

2011 இ"! அ"ேபாைதய! DMO,! Dr.! ஷபாரா%!

மஜு$%&! அவ#கள&'! ேவ#$ேகா'()! இண#க!

எம#!ம"ற$தா'!ைவ#தியசாைல! சைமய%!அைற!

!"#!$தாக! !ன#$தாரண)! ெச#$!

ெகா$%க&ப(ட*!.!

2012! இ"! கட#தகால! நி#வாகசைப! தைலவ%&!

த"ேபாைதய!ேபாஷக&கள()!ஒ"வ"மான!தி#.!வ".!
நாேக%திர)! அவ#களா'! அவசர! சிகி$ைச! அைற!

ஒ"#! அவர$! ெப#ேறா'க)! ஞாபகா%&தமாக! க"#!

அ"பள%&'!ெச#ய%ப'ட).!
 

2013! இ"! ப"#$தான(ய! காைர! நல#! !"#! ச"க$!

பா#ய! அளவ$லான! ேவைல%! ! தி#ட%க'! இர#ைட!

!"ென%&த(.! அைவயாவன! ஆ",! ெப#!

ேநாயாள&க(! த"#$! அைறக%! !"# !"தாக!

!ன#$தாரண)! ெச#$! ெகா$%க&பட! ேவ#$%!

எ"ப$.! இ"தி%ட'! இ"! வ"ட! ஆரா$ப&தி)!

நிைறவாகி()ளik! எம#! நி#வாக'தி)!

மனநிைற'.! இ"! தி#ட%தி&! ெச#$! ெகா$%க&ப(ட!

ேவைலகளாவன,! இ"! அைறகள&'! க#ீ! நில$க&!

ெசராமி'! க"க#! ! (Ceramic! Tiles)! ! ! பதி$%,! உ"!

ெவள$ய&லான! !"#,! கத#! நிைலக&,! ! ய"ன$க&!

உ"பட,!ப"#ைக!உபகரண&க'!ேம#$!பல!உபகரண!

வசதிக&'! ெச#$! ெகா$%க&ப(ட*.! இத#கான!

JEMFAR
Text
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!"#! ெதாைக! 1! மி#லிய&! !பா$ (ப"#!

இல#ச%க')!!ஆ"#.!!
 

இ"!ேவைலக&!அைன$%&!காைர!அப#வ#%&தி!சைப!
நி#வாக! சைபய%ன'(! ேநர$! க"காண%&ப%(!

ேம#ெகா'ள)ப+ட-.!!
 

இ"த! ச"த$ப&ைத! ப"#$தான(ய! காைர! நல#! !"#!
ச"க$! எம#! அ"க$தவ'க()*+,! நல#!

வ"#$ப"க'()$,! தன#யா&! உதவ$யாள(க*+,-,!

காைர! அப#வ#%&தி! சைப! நி#வாக!தி#$%!!

ந"றிய&ைன!ெத#வ%&'(ெகா+கி-ேறா0.!!!
!

2014! ெப#ரவ&! ''காைர! கத#ப#! 2014''! வ"ழாவ"% 
ேபா$! 1! மி#லிய&! !பா$ (ப"#! ல"ச$)! எம#!

நி#வாக! சைபய%னரா)! ! நிர$தர! ைவ#$%! கண#கி%!

இ"#,!இதி$!வ"#!வ"கி!வ"#!வ"மான&! !!ல#!

எம#! ம"ற$! த"ெபா&'! வ"டாவ"ட%!

!"ென%&'வ)*! எம#! ஊ"! ! ைவ#தியசாைல!

ச"ப$தமான! !காதார! நடவ$%ைகக(! த"#!

தைடய%&றி!நைடெபற!ஏ"வாக!இ"#$%!!என!உ"தி!
ெச#ய%ப'()ள+.!உதாரணமாக!க"பட%!அக#ற%!

சிகி$ைச,! ! !காதார! சிகி!ைச! !கா$,! ெபா$வான!

ைவ#தியசாைல! !ன#தி&'த! ேவைலக&!!

எ"பனவா'(.!!
 

த"ெபா&'! !வ#$! காைர! அப#வ#%&தி! சைப! ப"ரசவ!

அைறய%ைன! !ன#$தாரண)! ெச#வத&கான!

ெபா$%ப&ைன! ஏ"#,! இ"ேவைல'! தி#ட%திைன!

ஆர#ப%!"#ளா&க#.!!!
 

த"ெபா&'! ! இர#$! மா#! க"#ட%கைள! ெகா$ட!

!திய! நி#மாண! ேவைலகைள! !காதார! திைண%கள(!

!"ென%&'!வ"கி%ற'. !!
 

அைதவ%ட! எம#! த"ேபாைதய! ! எம#! ைவ#திய!

அதிகா&! Dr! K.! இ"திரேமாக*! அவ#க%! ! vkJ!

ைவ#தியசாைலைய! ஒ"! ேதசிய! அளவ$லான!

!காதார! !"ன$ைல! ேபா$%கள()! ெகா$% 

வ"#$ளா'.!அவ#$%!எம#!பாரா$%&'(.!!!

 
ப"#$தான(யா!காைர!நல#!!"#!ச"க$தி'!

நிதி!உதவ$%ட'!நாலா$!க"ட!க"பட%!
அக#ற%!சிகி$ைச!10!ேப#$%!

நிைற%&ற'.. 

!
ப"#$தான(ய!காைர!நல#!!"#!ச"க$தினரா*!வ"டா!
வ"ட$!ேம#ெகா'ள)ப+,!வ"#!ம"#$வ!உதவ$%!

தி#ட%தி&! க#ீ! கட#த! 22/10/2013! அ"#,! நா#கா%!!

க"டமாக! வ"ைம%ேகா)*+! க#ீ! வா#$! 10!

ேப#க%&'! க"பட%! அக#ற%! சிகி$ைச! !ளா$!

ைவ#தியசாைலய*+! Dr.! S.! !கதாச&! அவ#களா'!

ேம#ெகா'ள)ப+ட-.!

 
இ!நாலா$! க"ட! இலவச! ! க"பட%! அக#ற%!

சிகி$ைச&'! !மா$! 18! ேப#க%! வைரய%&! காைர!
அப#வ#%&தி! சைப! அ"வலக&தி)! த"க$!

ெபய$கைள!பதி$!ெச#தி&'தன).!!
 
இவ#கள&'! 10! ேப#க%! ! உடன$! சிகி$ைச&'!

உ"ப$%தப"டன).! ம"#$! இ"வ$! இ"த! க"பட%!
ேநாய%னா'! பாதி%க'ப()*+த! ேபாதி&'!

அவ#கள&!உட#!நல#!க"தி!யா#!ேபாதன!ைவ#திய!

சாைல%&!அ"#ப%!ைவ#க%ப'டன*.!!
 
ேம#ப%! சிகி$ைசக&'கான! உதவ$%! ெதாைகயாக!

!பா$! 193,000! (ஒ"! இல#ச%&! ெதா$%&'!

!வாய%ர'! !பா$)! ப"!!தான%யா! காைர! நல#! !"#!
ச"க$தினரா*!வழ#க%ப'(ள*.!

 
கட#த! வ"ட$கள'(! !த#! தடைவயாக! 17!

ேப#க%&'(,! இர#டா&! தடைவயாக! 15 
ேப#க%&'(,! !"றா%! தடைவயாக (28/02/2013)!
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13! ேப#க%&'(! ! ! இ"! க"பட%! அக#ற%! சிகி$ைச!
எம#! ச"க$தா'! வழ#க%ப'()ள+!

!றி$ப&ட(த*க,.!

 
இ"சிகி"ைசைய! திற$பட! ஒ"#கைம'(! நடா$தி!
!"#த! எம#! காைர! அப#வ#%&தி! சைப! நி#வாக!

உ"#ப%ன'க)*+! எம#! மனமா$%த! ந"றிகைள(!

ெத#வ%&'(ெகா+கி-ேறா0. 
 

எம# ச"க$தி' ப"தாமக' சபா 
அ"ணாவ"# !தyh! ஆ"# நிைன% 
!"# !கமாக !கவா%& இலவச 
ம"#$வ ப"ேசாதைன !கா$ 

 
டா#ட$.சபாபதி சபார*ண, ஞாபகா$/தமாக 
ப"#$தான(யா காைர நல#$%& ச(க*தி# 
அ"சரைண'ட) காைரநக- அப#வ#%&தி) 
சைப$% ஊ'காவ+,ைற !காதார ைவ(திய 
அதிகா& பண)மைன-. இைண01 நடா4திய 
இலவச ம&'(வ )கா, 01-06-14 இ"  
காைரநக& அரசின& ைவ,தியசாைலய01 
நைடெப&ற(.  
 
இ"த ம%&'வ )காமி- இர&த/ ப1ேசாதைன, 

சி#ந%&' ப)ேசாதைன, ெபா$% ப&ேசாதைன, 

ெகால%ேரா(, ஈ.சீ.ஜி ப'ேசாதைன உ.ள01ட 
ப"ேவ% ப&ேசாதைனக- ேம/ெகா-ள2பட4ட5 

ப", க", ம"#$ ெபா(, !ழ#ைத ைவ'திய 
நி#ண%க' கல)*ெகா-. சிகி0ைச 

வழ#கிய'ட) ைவ+திய நி.ண0கள2) 
ஆேலாசைனக)* வழ-க.ப0ட2. 
 
!"#$கண$கான ம$க* கல,-ெகா/0 

பய#ெப%ற இ"த ம%&'வ )காமி- ம%&'வ 
சிகி$ைசக& 'காதார+ பழ#கவழ#க&க' 
ெதாட%பாக வ)*ேயா- பட.கா/சி 
கா#ப%&க'ப(ட*ட+ சிற'/ ைவ#திய 

நி#ண%கள() ஆேலாசைணக"# ம%&'வ) 
க"#தர&'( இட#ெப&ற(.!
ெபா$ ைவ'திய நிபண- Dr S.சிறிகர& ம"#$வ 
ஆேலாசைன வழ*கிறா#. !
 
டா#ட$ சபாபதி சபார*ண, ஞாபகா$/தமாக இ"த 
இலவச ம&'(வ )கா, நடா'த0ப2வ( 
!றி$ப&ட(த*க,. இத!கான  நிதி$தவ& தன# நப# 

ஒ௫வரா$ வழ#க%ப'ட!. 
 
கள#மிய'( 1.25 மி#லிய& 'பா 
ெசலவ%&  காைர ஆ,- ேவத 
ைவ#தியசாைல அைம,பத.கான நில2 
ெகா$வன'. 

 
 
கள#மி ப'(ைளயா, ேகாவ'/01 அ3காைமய'4, 
காைரநக&  கிழ)* வ,தி.ட0 ேச&3த 21 பர#$ 
காண$ ேம'ப) ைவ,தியசாைல அைம3பத'4 
ப"!!தான%யா காைர நல, -!! ச#க%தி( 
நிதி$தவ&$ட( ெகா,வன. ெச01 
வழ#க%ப'()ள+. இத.கான க'(மான 
ேவைலக& 2015 இ( தா+ ஆர#ப%&க(ப)# என 
அறிய%ப'கி)ற*. 
 
ஆர#ப%தி( இ* ஆ+, ேவத ைவ%தியசாைல 
அைம$பத'( ந*ன,- உ/ள, 1லிைகக/ 
வள#$பத'( பதமான ம, உ.ள, ப/ரதான 
வ"திைய அ()ய"!மான ஒ& காண)  பல 
இட#கள&'  காைர அப-வ-/0தி சைபய'னரா+ 
ேதட$ப"ட$. இ&திய*+ ேம.ப/ காண*ைய காைர 
அப#வ#%&திசைப தைலவ, தி% சிவா மேகச1 
அவ#க% நி!வாக$  ேத'(ெத*+த,.  

!"ந$% வ'ன)ேயாக! -   
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எதி$கால தி(ட*க! 

 
 
எம# ஊ%& எதி)கால -.ந0) ப2றா4-ைறைய  
!ைற$பத'! ப(!!தான%யா காைர நல,-./ 
ச"க$ கட#த பல வ(ட)களாக  த,மா. ஆன 
!ய#சிகைள ேம#ெகா-. த#ெபா123 kpFe;j 
சிரம%தி' ம%திய)*+ ேசைவயா0றி வ2வ3 
அைனவ%& அறி)தேத.  
 
இ"#$ இ% வ%ட(கள+, யா/ 0டா 
நாெட%&ேம க*ைமயான &.ந/0 ப2றா4&ைற 
ஏ"ப$% என ஆ)*க, ெச)தி ெவள$ய&'ட 
வ"ண$ உ!ளன. எனேவ இதைன எ*வா, 
இய#ைகயான  (ைறய*+ ஓரளேவ12 நிவ56தி 
ெச#யலா' என எ*ண,ய எம. நி1வாக', ஊ56 
உ"ள ைகவ'ட)ப+ட ேகண'க", ந/ன12 
கிண$கைள 'னரைம+பத./0, ேம20 
நி#மாண"!பத$%ெமன )பா+ 5 இல.ச0ைத இ2 
வ"ட$ நிதி ஒ)*கீ- ெச0)1ள). 
 
கட#த கால'கள)* கள+மிய/* ஒ1 2ள3 
அைம$க காண( ெகா*வன- ெச/0 
வழ#க%ப'ட), சிவ, ேகாவ/ல1 க2த4 567, 
ப"த$ ேகண(, அ*லி- வ/தி காமா2சி ேகண( 
ம"#$ இேத வ)திய,- அைம012ள  
ேவதரைட'( ப*திைய அ./ய ப*திய01 உ3ள 
ந"ன$% கிண), வ+யாவ+. வ/ணா01ள" 
எ"பன %னரைம)பத+, -பா/ 3 இல2ச4க6 
வழ#க%ப'டன. இன+ வ,- கால#கள+1- 

இ"வாறன அ(தியாவசிய ேதைவகைள நிவ2(தி 
ெச#ய ப#$%தான)யா காைர நல/ 0$1ச"க$ 
!" நி%&'.        
 

காைர அப#வ#%&தி சைப மாணவ% !லக 

கா#ேகா% வ"ழா%& வாண$ வ"ழா%&  
 
காைர அப#வ#%&தி சைபய%னா( !ல#ெபய' காைர 

அைம$%&கள)* ேபராதர&ட( காைரநக& !"வ$தி' 

ச"திய&' நி#மாண'(க*ப,- வ"# 'காைர 

அப#வ#%&தி சைப மாணவ% !லக$'; வ"ஜயதசமி 
நாளான 14-10-2013 ச"ப$ரதாய)*வமாக ெதாட%கி 
ைவ#க%ப'ட). !த#நா! அ"# இ"#திய !லக$ 

க"#ட%தி() வ"நாயக' வழிபா&'ட) சா#தி 

சட#$க&' ெச#ய%ப'()*தன.   

 
காைர அப#வ#%&தி) சைப$ தைலவ% 

தி#.சிவா.தி.மேகச% தைலைமய&' நைடெப&ற 

இ"வ$ழாவ$ைன காைர அப#வ#%&தி சைபய%& 

!"னா% ெசயலாள'( !லக நி#மாண' 

தி#ட%தி& ஒ"#கிைண(பாள"மாகிய Dr. S 
நடராஜா வழி நட#தினா(.   

 
காைரநக&' 14 !"ப$ள&கள&" சிறா%க' வழ#கிய 

காவ$, ேகாலா%ட', நடன$ ஆகிய கைலநிக&'சிக) 

நைடெப&றன. கள#மி கைலயக%தி( ஏ"பா%&' 

!"தர%&'திநாயனா& வ"#தியாலய இைச ஆசி$ைய 

தி#மதி. S. ேகத$%வ'ய)* இைச$ க"ேச% 

நைடெப&ற(.  
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க"வ$ ேம#ப%&த( 
ப"!!தான%யh காைர நல# !"#ச%க'தி* ப"ரதான 

ேநா$க&கள() !"கியமானதான க"வ$ 
ேம#ப%&த( எ"# தி#ட%தி& க#ீ, அைன$% 

க"#$க%, பாடசாைலக( யா#$ பா#பா$க&, 

பாரப$ச& அ"றி அவ#க%&' உதவ$ ஊ"#வ%"க 

ேவ#$% எ"ப$ எம# க"#$.  
 

கட#த ஐனவ$ மாத நி#வாகசைப !"ட$தி' 

ப"சலீி'க)ப*+ நிதி வழ#க%ப'ட நிதி$தவ&' 

ேகா$%ைகக' ப"#வ௫மா#; 
 

ஊ" பாடசாைல அதிப%& ேவ#$ேகா'() 

இண#க 1 இல#ச% !பா$ நிதி$தவ& 
வழ#க%ப'ட). இ" நிதி பாடசாைலய() !" 

பாழைட&த நிைலய&' இ"#த சிறிய ம" 

க"டட$ைத !காதாரமான !ைறய%& ப"#ைளகள'( 

பாவைன&' ஏ"றவா& மா#றி அைம$பத'கான 

ேவ#$ேகா'() இண#க வழ#க% ப"ட$. 
 
இ"வா% !னரைம&க(ப*ட !திய க"டட$ைத காைர 

அப#வ#%&தி சைப ெசயலாள' தி# இ 

தி#$%க'(சி*க+ (கிராம ேசவக%) அவ#க% 

07/12/2014 அ"# உ"திேயாக)*வமாக திற$% 

ைவ#தா& 
 
ேதா$%&கா( பாடசாைல'( Photo Copy இய#திர' 

ஒ"# வா#$வத&$ !பா$ 60,000 
வழ#க%ப'()ள+ . 

 
வல#தைல வட#$ அ.மி.த.க பாடசாைல'( 

(சைடயாள') கணன$ அைற நில$ சரீைம&பத)* 

!பா$ 60,000 வழ#க%ப'()ள+. 

 

காைர மண#வாசக( சைப$% வ௫டா#த உதவ$% 
ெதாைகயாக !பா$ 20,000.00   வழ#க%ப'()ள+. 

 
காைர ம"தி ேம#பா&' கழக கணன$ வ"#$க&'" 

தளபாட&க( ெகா$வன' ெச#வத&' !பா$ 

50,000  வழ#க%ப'()ள+. 

 
காைர மாணவ% !" நிைலய&தி() 

!"#$ கண#கான !"க$ ம"#$ 
தளபாட&க( அ"பள%&'. 
ப"#$தான(ய காைர நல# !"# ச"க$தி' நிதி 
உதவ$%ட', காைர மாணவ% !" நிைலய&தி() 

!பா$ 720,361 (ஏ" இல#ச%& இ"பதினாய$ர&' 

!"#$% அ"ப$% ஒ"  !பா$ )ெப#மதி'(ள  

!மா$ 1800 !"க$ அ"பள%&' ெச#ய%ப'()ள+. 

 
இ !"க$  அைன$%& காைர இ"#$ க"#$ 

ம"#$ யா#ர% க"#$ ஆசி$ய&களா* 

பாட$தி'டதி() அைமய   ெத#$ ெச#ய%ப'டைவ. 

இ" !"க$  வ"#கால காைர மாணவ% க"வ$ 
ேம#பா&'()  ெப#$% உத#$ எ"பதி& ஐய# 

இ"ைல.  

 
இ" !"க$ அைன$%& ெகா$%& ''QUENCY BOOKS  
DISTRIBUTORS'' உ"ைமயாள( தி# . !"தரலி'க) 

கணநாத& அவ#கள&' ேப#தவ&'ட)*, 

ப"!!தான%யா காைர நல# !"#ச%க'தி* ந"#ட 

நா# !ய#சிய&' பயனாக&' !லக$ைத 

ெச#றைட'()ள(.    

 
 
ேம#ப% !லக$தி'( ப"#$தான(யா காைர நல# 

!"#ச%க' தளபாட&க(, !"க$ ெகா$வன' 

ெச#வத&ெகன 1மி#லிய& (ப"# இல#ச%) 

!பா$கைள கட#த வ"ட$ வழ#கிய'()த+. இ" 

உதவ$% ெதாைகய'( இ"#ேத வழ#க%ப'ட இ" 

!"க$, ம"#$ !லக$தி'கான  ஒ" ப"தி 
தளபாட&க( ெகா$வன' ெச#ய%ப'()ளன.   
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கணzpக" ந$ெகாைட  

 
பாவைனய"# இ%&த ந"ல நிைலய'!"ள 12 
கணன$க% எம( ம)ற+தி) அ/க+தவ1 தி2 
அ"# க%தசாமி  அவ,கள./ அ"சரைண'ட), 
நி#வன& ஒ(றி* இ,-. ெபற1ப23  ம56 
தி#$த% ெச(ய*ப,- காைரநக3, கிள5ெநா6சி 
உ"பட 4 பாடசாைலக*+, வழ/க0ப"ட1. 
யா#$ற& க()*+, 5 கணண.க/0, கலாநிதி 
ஆ.தி.ம.ம. வ&'தியாலய'தி+, 4 கணண&க/0 
அவ#றி#கான இைணய-தள இைண012, 
கிள"ெநா&சி )மேரச-ர. G T M பாடசாைல'( 1 
கணண#$%, கிள(ெநா,சி த%ப#ரச1ர% G T M 
பாடசாைல'( 1 கணண+,-, காைர மாணவ1 
!லக$தி'( 1 கணண*+, வழ/க0ப2ட4. 
 
ந"ெகாைடயாக ெபற+ப,ட இ. கணண0கைள ம34 
தி#$த% ெச(வத*+%, ேமலதிக 0ைண 34 
க"வ$க% ெப(வத*+!, இவ$றி' வ(நிேயாக 
ெசல$கைள() ப+,-தான1ய காைர நல5 678 
ச"க$ ெபா()ேப+ற-. 
ேம#ப% பாடசாைலக, த.க, ந0றிகைள4 
ெத#வ%&'( ெகா+டன. 
 
காைரநக& மண#வாசக( சைப நடா$%& 

ைசவசமய பாட$ ப"#ைச  
காைரநக& மண#வாசக( சைப நடா$%& ைசவசமய 

பாட$ ப"#ைச 19.10.2013 காைரநக& ேகா$ட& 

பாடசாைலகள)* நைடெப!ற".  

 
காைரநக& ேகா$ட&தி) உ"ள 14 பாடசாைலகள)*+ 

நைடெப&' இ"ப$%ைச() !மா$ இர#டாய'ர( 

மாணவ%க' தர" 2 ெதாட%க' தர# 11வைரயான 

மாணவ%க!  gq;Nfw;wpUe;jdu;. 

இ"ப$%ைசய)* அதி உய# !"ள$கைள' ெப#$ 05 

மாணவ%க'() த"க$பத&க"க'(,தர# !தியாக 

!த# 05 இட#கைள' ெப#$ மாணவ%க'() 

சா#றித'க)* !"தக% ப"சி%க'( ஈழ#$% 

சித$பர'தி( !ெச$ப& மாத$ நைடெப&' 

மண#வாசக( வ"ழாவ"% ைவ#$ வழ#க%ப'(.   

ேம#$ இ"சைபய'( ேவ#$ேகா'() இண#க  

எம# ச"க$  ஒ"ெவா& வ"ட$% !பா$ 35,000 

நிதி$தவ&  வழ#கி, இவ#களா' நடா$த&ப() 

''தி#வாசக!'' !"#$ மனன! ெச#$% 

மாணவ%க'() ப"சி%க' வழ#கி ஊ"#வ%!பத#$ 

உத#$. இ"ப$யான ந"பய%&ள தி#ட%க' !ல# 

சமய வ"ழி%&ண()  சா#$த எதி$கால ச"ததி 
ய"னைர&', ம"#$ மாணவ%கள()  ஞாபக 
ச"திைய'( வ"#$தியைடய ெச#$% எ"பதி& 

ஐயமி%ைல.    

 
ப"ரப$ச க"வ$%& ப"ண"ய%ற வா#$%’ 

எ"ற ெதான%&ெபா(ள%* 

ேயாகாசன',ம"#$ கைலநிக&'க( 
 
ப"ரப$ச க"வ$%& ப"ண"ய%ற வா#$%' எ"ற 

ெதான%&ெபா(ள%* ேயாகாசன', ம"#$ கைல 

நிக$%க& 22-12-2013 இ" காைரநக& கலாநிதி 
ஆ.தியாகராசா ம. ம. வ"#தியாலய ம"டப%தி( 

நைடெப&ற(. 
 
ேயாகா ஆர#ய !" !த#வ% ந. ஆ"#க%ஜயா 

தைலைமய&' நைடெபற இ"நிக&வ() ப"ரதம 

வ"#$தினராக வட மாகாண !காதார அைம$ச& 

ப.ச"தியலி'க)* சிற$% வ"#$தினராக 

ப"#$தான(யாவ"+ இ"#$ வ"ைகத&'(ள சிறிேயா 
கிரா% !"த$ அவ#க%& ெகௗரவ வ"#$தின(களாக 

வடமாகாண க"வ$ அைம$சி' ப"ரதி& ெசயலாள' 

ப.வ"#ேன&வர(,த"வக% க"வ$% பண#$பாள' ேஜா$ 

!ய#$ர$& ஆகிேயா'( கல#$ெகா'டன*.  
 
 
இ" நிக$ைவ காைரநக& ேயாக ஆர#ய%& 

இல#ட% காைர நல#$%& ச"க$, !வ#$ காைர 

அப#வ#%&தி) சைப, ப"ரா%& காைர 

நல#$%&ச(க*+  இைண$% நடா!திய" 
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கலாநிதி ஆ .தியாகராrh ஞாபகா%&த க"வ$ 
ஊ"#வ%&' அற#க%டைள நிதிய% 
 

அமர$ கலாநிதி ஆ.தியாகராஜா அவ#கள&' 

ஞாபகா%&த அற#க%டைள epjpak; காைரநக&' 

க"வ$ பய#$% க.ெபா.த – சாதாரண தர உய#தர& 
ஆகிய மாணவ மாணவ%ய'க)*+ அவ#கள&' 

க"வ$% ேதைவகள'ன)*, தகைமகள&ன() 

அ"#பைடய() வ"டா வ"ட$ நித$தவ& வழ#கி 
வ"கிற&. 
கலாநிதி!ஆ.தியாகராசா!அற#ெகாைட!நிதிய%தினா(!

மாணவ%க'()!உத#!ெதாைக!வழ#$%!நிக$%! 28J
05J14 இ"! தியாகராசா! ம.ம.வ"#தியாலய! நடராசா!
ஞாபகா%&த! ம"டப%தி(! கலாநிதி! ஆ.தியாகராசா!
அற#ெகாைட! நிதிய%தி&! தைலவ%&! வல#தைல!

ெத#$! அ.மி.த.க! பாடசாைல! அதிப%மான!

க.ேந#$திரான*த+!தைலைமய&'!இட#ெப&ற(.!

 
இ"நிக&வ()! த"வக! வலய$! க"வ$%பண$%பாs!!
ேஜா$! !ய#$ர&,! கலாநிதி! ஆ.தியாகராசாவ)*!

!த#வ%! ம"ைகய&கரசி! சபார%ண',காைரநக&!
ேகா$ட&! க"வ$! அதிகா&! !.!வ#$ேன'வர),!

யா#$ர&! க"#$! அதிப%! ேவ.! !"க$%&தி,!
கலாநிதி! ஆ.! தியாகராசா! ம.! ம.! வ"#தியாலய! அதிப%!
தி#மதி! வா#கி! தவபால&! ஆகிேயா'!
வ"#$தின(களாக,!கல#$ ெகா$டன'.!
 
காைரநக&லி)*+! ப"கைல&கழக! !"கைல&!
ப"#வ"%&! ெத#$! ெச#ய%ப'ட! மாணவ%க'! ம"#$!

வ"யாவ"%!ைசவ வ"#தியாலய),!யா#$ர&!க"#$,!

!"தர%&'தி!நாயனா%!வ"#தியாலய),!தியாகராசா!ம.!

ம.!வ"#தியாலய)!ஆகிய! நா#$! பாடசாைலகள)*+!

சாதாரண,! உய#தர&! க"வ$ைய'! ெதாட%&!

மாணவ%க'! உ"ள$%ட! 59! ேப#$%! இ"வா%&!

!லைம%ப'சி*!வழ#க%ப'ட).!

 

இ"த நிதிய% வ"ட$ ஒ"றி%& ஒ" மி#லிய& 

!பா$க& வைர (1,000,000) இ"க$வ&' ேசைவ%ெகன 

வழ#க%&ள(.  தன# ஒ"வரா&  வழ#க%ப'( இ"த 

நிதி$தவ&, ப"!!தான%ய காைர நல#$%& ச"க$தி' 

அ"சரைண'ட), வ"டாவ"ட% வழ#க%ப'( 
வ"கிற&. 
 

Ô!"ச$கைள(ேத+”  

ேதட$ - !" ம"#பதி'(   
 

இ"#ைற எம# !"சமாக காைரநக& ைசவ மகா 

சைபய%& 1967! ஆ"# ெவள$ய&ட(ப*ட ெபா$ வ"ழா 

மல# எம# !ைடய%& க#ீ ம"# பதி$ப%&கா) 

வ"கி%ற'. 1967! ஆ"# ெபா$ வ"ழா க"ட 

இ"ெப%& சைபய%& !ைல ம"பதி&' ெச#வதி' 

ெப#மகி'( அைடகி&ேறா*. எம# ஊ"# 

உ"வா%க'ப)ட !த# ஒ" தைலயாய சைபய%& 

ெபா$ வ"ழா மல# இ"வா%&. 
 
1915! ஆ"# காைரநக& சைவ$ ெப#ம%களா) 

ஆர#ப%&க(ப)*. தமிைழ&' ைசவ$ைத&' எ" 

ஊ"# தறிெக&' வ"டா% (ஆ"கிேலய( ஆ"சிய&') 

தைழ$க ைவ#க பல ெதா$%க' ஆ"றிய& எம# 

ைசவ மாக சைப. எனேவ எம# ைசவ மகா சைபய%& 

ெபா$ வ"ழா மலரான& காைர ம"க$ ஆகிய எ"க$ 

ஒ"ெவா&வ'ன)* ைககள$% தவழேவ%&ய ஒ" 

!" எ"பதி& எ"வ$த ஐய#$ இ"ைல. 

த"ெபா&'  இ"#$ ம"#பதி'ப()* உ"ளாகி 
வ"கிற&.   

 
v! வ"ழாக& 
'காைர கத#ப#-2014'  

 
ப"#$தான(யா காைர நல/0#1 ச3க$தினா5 
ஆ"#ேதா'( நட+த,ப#( ெபா$க& வ(ழாவான 
'காைர கத&ப&-2014' ம"டப% நிைற%த 
ரசிக%க&ட( ெவ+றி வ-ழாவாக ஜன. 25. 2014 

அ"# KINGSBURY HIGH SCHOOL கைலயர&கி( 

நைடெப&ற(.!
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ப"ரதம வ"#$தினராக காைரநக-. இ#$0 காைர 
அப#வ#%&தி சைப மாணவ. /லக&தி2 

நி#$ன&' ஒ&)கிைண-பாள&மாகிய Dr. S  
நடராஜா அவ(க* கல,- ெகா/0 சிற$ப&' 
தி#$தா&.!
 
ம"#$ ப"ரா%& காைர நல%+,- ச/க0தி% 
தைலவ% தி'.அ'ளான,த- ெச0வ1ச,திர3 

(ேந# மா&ர() அவ(க, சிற01 வ2#3தினராக6 
கல#$ ெகா'( சிற$ப&'தி)*தா,.!
 
ப"#$தான(யா வா+ காைர/ சிறா3கைள 
ஒ"றிைண'( அவ+கள." ெமாழி, ப"பா$%, 

கைல$ திற(கைள ெவள,-ப/$0வத12 கள3 
அைம$%& ெகா*$தைம இ-த வ"ழாவ"% 
!றி$ப&ட(த*க சிற$ப-சமாக அைம2தி32த4 

 
காைர ச"கம% 2013 

 
ப"!!தான%யா காைர நல, -./ ச1க!தி, 
வ"ைளயா'( ேபா'+,ட. /+ய வ0டா1த 
ஒ"#$டலான காைர ச-கம/ 2013 நிக$% 28-
07-2013 ெவ# வ$ம&ைசயாக ெகா,டாட.ப0ட1. 
நிக$%க& காைல 11:00 மண#யளவ#' ஆர*ப 
மாகின. 305 பதி$ ெச'ய)ப*ட வ-ைளயா*1 
ேபா$%யாள(க* உ$பட 1200 ம"க$ நிக'வ)* 
கல#$ ெகா'( சிற,ப./தன2. 
 
ப"#$தான(யா காைர நல# !"# ச"க$தி' 

ஆ"# 2013 !கான ெபா$%&'ட)  
 
ப"#$தான(யா காைர நல# !"#ச%க'தி* ஆ"# 

2013 !கான  ெபா$%&'ட) 22/09/2013 ல"ட$ 

மாநக%& நைடெப&ற(. தி#.சரவணபவா' 

அவ#கள&' ேதவார&'ட), ப"#பக% 03:30 

மண#யளவ#' தைலவ%  தி# தவராஜா தைலைமய&' 

!"ட$ ஆர#பமான(.  

• !"ட$தி' யா#$ தி#$த% !"கிய இட#ைத 

ெப#றி&'த). யா#ப%& 10 தி#$த%க'  இன# 
வ"# நி#வாக நைட$ைற&' ெகா$% 
வர#ப%&'ள).   

• இவ#றி& ஒ" சில கட#த கால ஓ"# ெப#ற 

!"# தைலவ%க' நி#வாக சைப$%& 

(ேபாஷக&களாக) இ"#ததாக ேவ#$%, 

தைலவராக நியமி%க'ப)பவ+ !ைற$த ப"ச$ 

கட#த 2வ"ட$க& நி#வாக சைப$%& 

ேசைவயா'றி இ"#க ேவ#$% எ"பனவா'(.  

 
காைரநக&!ஈழ#$%சித)பர)!

தி#ெவ&பாைவ!உ"சவ%!தின$%!!

ேநர$!ஒள#பர&'!
காைரநக&! ஈழ#$%சித)பர)! தி#ெவ&பாைவ!

உ"சவ%! தின$%! ேநர$! ஒள#பர&' காைரநக&!
ஈழ#$% சித$பர'தி(!நைடெபற'(ள!தி#வாதிைர!
தி#ெவ&பாைவ! உ"சவ%ைத! !"ன$%& 
www.karainagar.co!இைணய%தள%தி)!!ெச$ப&!மாத$!

ேநர$! அ"ச$! ஒள#பர&'! இட#ெபறgw;wJ! இ"!

ஒள#பர&'! இல#ட% காைர நல#$%& ச"க$, 
!வ#$ காைர அப#வ#%&தி) சைப, ப"ரா%& 
காைர நல#$%& ச"கj;jpd அ"சரைண'ட)  
நைடெப&ற(.  
 

ப"!!தான%ய! காைர! நல#! நல#$%&! ச"க!

வ"டா%த!ெபா$%&'ட)!2014!
ப"!!தான%யா! காைர! நல#! !"#! ச"க$தி'! 2014! !!

ஆ"#$கான!வ"டா%த!ெபா$%&'ட)!(AGM)!Sunday!
28th! September! 2014!இ"#! HARROW! COUNCIL! CHAMBER!
HALL,! STATION! ROAD,! HA1! 2UX,! எ"#! இட#தில!

அைம$%&ள! ம"டப%தி(! நைடெப&ற()ள+.!

அைனவைர&'! அ"#ட"! அைழ$கி'றன*!
ப"!!தான%யா!காைர!நல#!!"#!ச"க$தின(. 
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