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காரைநகை் நலன் புைிசச்ங்கம்--- பிைித்தானியா கிரை  காரை மண்ணில்....... 

பல புதிய திட்டங்களுக்கான 1மில்லியன் ரூபாய்  நிதி ஒதுக்கீடு ..... 
 
தனது சசாந்த அலுவல்கள் ைீதியாக லண்டன் விஜயம் சசய்திருந்த சிறுவைக்ள் விவகாை 

இைாஜாங்க   அரமசச்ை ்மாண்புமிகு விஜயகலா மககஸ்வைன் அவைக்ளும் எமது அரைப்ரப ஏற்று 

கூட்டத்தில் கலந்து சகாண்டாை.் 
  

 பிைித்தானியா காரை நலன் புைிசச்ங்கம் , எமது காரை மண்ணிற்கான எங்கள்  நிைவ்ாகக் 

கிரளரய  ''காரைநகை ்  நலன் புைிசச்ங்கம் '' எனும் சபயைில்  ஆைம்பித்துள்ளது. கடந்த ஞாயிறு 

(06/03/2016) அன்று நரடசபற்ற எமது மாதாந்த நிைவ்ாக சரபக் கூட்டத்தில் இந்த உத்திகயாகபூைவ் 

முடிவுகள் அறிவிக்கப்பட்டன..  

           பிைித்தானியா காரை நலன் புைிசச்ங்கத்தின் இனிவரும்  எதிைக்ால கவரலத்திட்டங்கரள  

துைிதமான, கண்ணியமான முரறயில் அமுல்படுத்த இக்கிரள உறுதுரணயாக சசயல்படும்.   

இந்த  நிைவ்ாகக் கிரளயில் காரை மண்ணின் முக்கிய பிைமுகைக்ள், ஊைப்ற்றாளைக்ள், சகாரட 

வள்ளல்களும் இரணத்திருப்பது காரை மண்ணின் ஒரு புதிய திருப்புமுரன என்கற சகாள்ளலாம். 

 எமது பிைித்தானியா காரை நலன் புைிசச்ங்க  நிைவ்ாகத்தினைால் ஏகமனதாக சதைிவு சசய்யப்பட்ட 

காரைநகை ்  கிரளயின் நிைவ்ாக அங்கத்தவைக்ள் விபைம் கீகை தைப்படட்ுள்ளது. 

காரைக் கிரளயின் நிைவ்ாக அங்கத்தவைக்ள்  விபைம் வருமாறு:- 

1. திரு.க. கசாமகசகைம் JP  - தரலவை ்   

2. திரு சி. கநகசந்திைம்   - உப தரலவை ்

3. திரு. ந. ககணசமூைத்்தி  - சசயலாளை ் 

4. திரு. சச .கந்தசாமி          - உப சசயலாளை ்

5. திரு .ப .ஐங்கைன்       - சபாருளாளை ்

        நிைவ்ாக சரப  அங்கத்தவைக்ள் 

6.   திரு S .K .சதாசிவம்  

7.   திரு . E.S.P . நாகைடண்ம்  

8.   திரு . S  .சிவஞானம்  

9.   திரு.  N. கயாகநாதன்  

10. திரு .S .ஆறுமுகம்  

11. திரு. S .கணநாதன்  

12. திரு .K .பிைதீபன்  

13. திரு. A . முருககவல் . 
 

 கமலும் எமது கடந்த நிைவ்ாக சரபக் கூட்டத்தில் ஆைாயப்பட்ட  பல முக்கிய 

கவண்டுககாள்களுக்கான நிதி ஒதுக்கீடுகள் அங்கீகைிக்கப்படட்ு, எமது காரைநகை ்கிரளயினூடு 

அமுல்படுத்துவசதன அறிவிக்கப் பட்டது. அவற்றில் ஒருசில திட்டங்களாவன :- 

                              1.  ''காரை 2020'' 

கடந்த மாதம், எமது மன்றத்தின் கபாஷகை ்  திரு.ப. தவைாஜா அவைக்ளின் காரைநகை ்

விஜயத்தின்கபாது காரைநைில் உள்ள விரளயாடட்ுக் கைகங்களுடனான  ஒன்றுகூடல் ஒன்ரற 

பிைகதச சசயலைின் உதவியுடன் நடாத்தியிருந்தாை.் இதன்கபாது அங்குள்ள 12 முதன்ரம 

விரளயாடட்ு கைகங்கள் (பதிவு சசய்யப்பட்ட ) அரைக்கப்பட்டிருந்தன. இதில் 10 கைகங்களின் 

பிைதிநிதிகள் சமூகமளித்திருந்தனை ் .  இவைக்ளுடன் திரு SK சதாசிவம் மாஸ்டை,் திரு.க 

.கசாமகசகைம் JP, திரு .P .ஐங்கைன், திரு S .சன்  ஆகிகயாை ்கலந்துசகாண்டனை.்  
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பிைகதச சசயலகத்தின் விரளயாடட்ுத்துரற உத்திகயாகத்தை(்S .O ) திரு பிைசன்னா அவைக்ள் 

அரைக்கப்பட்டிருந்த கபாதும் தவிைக்்க முடியாத காைணத்தினால் சமூகமளிக்க 

முடியவில்ரலசயன அறிவித்திருந்தாை.் நிகை்வில் உரையாற்றிய அரனவரும் ஒரு இளம் 

சமூகத்தின் விரளயாடட்ுத்துரறயின் முக்கியத்துவத்ரதயும், விரளயாடட்ு ஒழுக்கத்ரத 

பற்றியும்  பல வைலாற்று உதாைணங்களுடன் எடுத்துரைத்தனை.் 

                         ''காரை ஐக்கிய விரளயாடட்ு கைகம் - KARAI UNITED SPORTS CLUB '' 

      கமலும்  தற்சபாழுதுள்ள ஒவ்சவாரு விரளயாடட்ு கைகங்களில் இருந்தும் திறரமவாய்ந்த 

முன்னணி வீைைக்ரள ஒன்றிரணத்து  ''ஐக்கிய காரை விரளயாடட்ு கைகம்'' ( ''KARAI UNITED SPORTS 

CLUB '') என்ற ஒன்ரற உருவாக்குவதற்கான ஆைம்ப சசயல்திட்டங்களும் கலந்தாகலாசிக்கப்படட்ு 

முன்சனடுக்கப்படட்ுள்ளது. 

       இந்த கலந்துரையாடலின் முக்கிய கநாக்கமாக எதிைக்ாலத்தில்  விரளயாடட்ுத்துரறரய 

ஊக்குவிப்பதற்கும், இரளகயாை ் சமூகத்ரத கடட்ுக்ககாப்பான, ஆகைாக்கியமான, ஊைப்ற்று 

சகாண்ட, எமது மன்றங்களுடன் இரணந்து எமது எதிைக்ால கவரலத்திட்டங்களில் பங்ககற்கும்  

சமூகமாக வளைத்ச்தடுப்பதுமாகும். 

  எந்த ஒரு குடும்பத்திகலா, கிைாமத்திகலா, நாட்டிகலா இரளகயாை ் ஆக்கங்கள், எண்ணங்கள் 

கநைிய சிந்தரனயுரடயதாகவுள்ளகதா அந்த இடம் முகனற்றப் பாரதயில் கபாகின்றது என்று 

அைத்்தம். 

இரதத்தான் சுவாமி விகவகனந்தை ்100 முற்கபாக்கான இரளஞைக்ரள சகாடுங்கள் சுதந்திைமான, 

சுபீடச்மான இந்தியாரவ உருவாக்கி காடட்ுகின்கறன் என்றாை.்   

    கமலும் இந்த கலந்துரையாடலில் கலந்துசகாண்ட கைகங்களின் அத்தியாவசிய கதரவகள் 

எழுத்துமூலம்  ககாைப்பட்டிருந்தன, இதன் பிைகாைம் 7கைகங்கள் தங்கள் ககாைிக்ரககரள 

ரகயளித்திருந்தன.  
 

இக் ககாைிக்ரககள் அரனத்தும் பைிசீலிக்கப்படட்ு முதற்கட்டமாக ககாைிக்ரககரள வைங்கிய  

அரனத்து கைகங்களுக்கும் தலா 50,000.00(ஐம்பதுனாயிைம் ) ஆயிைம் ரூபாய்கள் விகிதம்  

வைங்குவசதன தீைம்ானிக்கப்பட்டது. 

கமலும் எமது புலம்சபயை ் சககாதை மன்றங்கரளயும் இத் திட்டத்தில் இரணத்துக்சகாள்ளும் 

முகமாக  இக்ககாைிக்ரககளின் நகல் பிைதிகள்  அரனத்தும் எமது சககாதை மன்றங்களான 

கனடா கலாசச்ாை மன்றம், பிைான்ஸ் காரை நலன் புைிசச்ங்கம் மற்றும் சுவிஸ் காரை அபிவிருத்தி 

சரப என்பவற்றிற்கு மின்னஞ்சல் மூலம் அனுப்பி ரவக்கப்படட்ுள்ளது.                    
                               

  முன்சனடுத்திருக்கும் இந்த திட்டத்ரத ''காரை 2020'' என நாம் நாமித்துள்களாம். 2020ம் ஆண்டில் 

காரை மண் எவ்வாறு அரமயகவண்டும் என்பகத இதன் கநாக்கம். 
 

               2.   ''காரை சமய்வல்லுனை ்கைகம் '' (''KARAI ATHLETICS   ASSOCIATION '') 

சமய்வல்லுனை ் துரறகளில் திறரமயுள்ள, ஆைவ்முள்ள அரனத்து இரளகயாரையும் 

இனம்கண்டு  அவைக்ளுக்கான அடிப்பரடத் கதரவகரள பூைத்்தி சசய்து  மாவட்ட , மாகாண 

மற்றும் கதசிய கபாட்டி மட்டங்களுக்கு எடுத்துசச்சல்ல உறுதுரண புைிதல். 

                                                                                                  சமீபகாலத்தில் முப்பாய்சச்ல் பிைிவில்  கதசியமட்டம் 

வரை பங்குபற்றிய சிவசக்திகவல் ககாகுலன்(காரை இந்துக் கல்லூைி ) என்ற மாணவனுடனான 

கநைடி சதாடைப்ாடல் மூலம் அறியமுடிந்தது யாசதனில் .... 

                                                                                       '' எனக்கு இன்னும் சகாஞ்சம் கமலதிக வசதி வாய்ப்புக்கள் 

தகுந்த கநைத்தில் கிரடத்திருந்தால், நான் நிசச்ியமாக ஒரு சாதரன பரடத்திருப்கபன்''   

                                                                                                                                                  எனகவ இன்னும் இப்படி பல 

ககாகுலன்கள் ககாபுைங்களின் இடி பாடுகளில் மரறந்து கபாகிறாைக்ள். முடிந்தவரை 

ரகசகாடுப்கபாம். 
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                           3. ''காரைக் கணனிப் பயிற்சி நிரலயம்'' 

எமது மன்றத்தின் முழுரமயான உதவி வைங்கலின் மூலம் வரும் ஏப்ைல் மாத இறுதிக்குள் 

ஆலடிப்பகுதிக்கு அண்ரமயாக கணனிப் பயிற்சி நிரலயம் ஒன்று ஆைம்பிக்கப்படவுள்ளது. 

இதற்கான நிதி ஒதுக்கீடு சசய்யப்படட்ுள்ளது. ஓை ் நிறுவனத்திடமிருந்து அன்பளிப்பு மூலம் 

கிரடக்கப் சபற்ற பாவரனயிலிருந்த  8கணனிகள்  ஏற்கனகவ அனுப்பிரவக்கப்படட்ு 

ஒருங்கரமப்பாளைக்ளிடம் ரகயளிக்கப்படட்ுள்ளது.  

                         4.  குளம் விைிவாக்கலுக்கு  இடம் சகாள்வனவு சசய்து வைங்கல் 

சுப்பபிைமணியம் வீதியில் அரமந்துள்ள கல்லட்டிக் குளத்ரத கமலும்  விைிவாக்குவதற்கு, இதரன 

அண்டியுள்ள காணிரய சகாள்வனவு சசய்து வைங்கல். இதற்கான நிதி ஒதுக்கீடு 

சசய்யப்படட்ுள்ளது.   
 

                       5. ரசவ மகா சரபயின் அறசநறிப் பாடசாரல திருக்குறள் கபாட்டிக்கு அனுசைரண. 

எமது காரைநகை ்ரசவ மகா சரபயானது நீண்டகால இரடசவளியின் பின்னை ்தனது பணிகரள 

ஆைம்பித்த இத ் தருணத்தில், காரைநகை ் மற்றும் தீவகம், சங்காரன அறசநறிப் பாடசாரல 

மாணவைக்ளிரடகய திருக்குறள் கபாட்டி நடாத்தப்பட்டது. இப் கபாட்டியில் 

நூற்றுக்கணக்காகனாை ்பங்கு சகாண்டு சிறப்பித்தனை.்  

     இவைக்ளுக்கான பைச்ில்கள் வைங்க்குவதற்கு ரூபாய் 25,000.00  மும் ,  ரசவ மகா சரப முன்பக்க 

புனருத்தாைண கவரலக்கான பங்களிப்பாக ரூபாய் 15,000.00 வைங்கப்படுகின்றது. 
                   

                       6. ''முதுசங்கரளத்கதடி'' நூல் சவளியீடட்ு நிதியில் இருந்து ரூபாய் 50,000.00 நிதி வைங்கல் 

             ரசவ ஆசிைியைக்ரளத் கதாற்றுவித்த ஆசான் ஸ்ரீ அருணாசலம் அவைக்ளின் நூல் 2ம் 

பதிப்பிரன ரசவசித்தாந்த மன்றம் கனடாக் கிரள கடந்த வருடம் சவளியிட்டிருந்தது.  கமற்படி 

நூலின் 100 பிைதிகரள   வடமாகணத்திற்குட்பட்ட 1 AB பாடசாரல நூலகங்களுக்கு  ஒரு பிைதி 

விகிதம்  சகாண்டு கசைப்்பதற்கான உதவித் சதாரகயான( பிைதிகளுக்கான சபறுமதிதச்தாரக)  

ரூபாய் 50,000.00 (ஐம்பதுனாயிைம் )-வைங்கப்படுவசதன உத்கதசிக்கப்படட்ுள்ளது. இத் திட்டம் 

மாகாணகல்வித் திரணக்களத்தினூடு சகாண்டு கசைக்்கப்படட்ுள்ளது.  
 

                      இரத வைகவற்று, நன்றி சதைிவித்த வடமாகாண கமலதிக கல்விப்பணிப்பாளை ் திரு 

.சசல்வின் இகறனியுஸ் கமலும் தனது நன்றிக் கடிதத்தில், எதிைக்ாலத்தில் முன்சனடுக்கப்படும் 

இவ்வாறான  பயனளிக்கும் நற்பணிகளில் தங்கள் மாகாண மாணவைக்ள் 

சபற்றுக்சகாள்வரதயும் கவனத்தில் சகாள்ளுமாறும் ககடட்ுக்சகாண்டாை.் இத ் திட்டத்ரத 

சசவ்வகன நடாத்தி முடித்த திரு S .K .சதாசிவம் மாஸ்டை ்அவைக்ளுக்கும், கனடா ரசவசித்தாந்த 

மன்றத் தரலவை ்அவைக்ளுக்கும் எமது நன்றிகளும் உைித்தாகுக.  இந் நிதி ''முதுசங்கரளகதடி'' 

நூல் சவளியீடட்ு நிதியில் இருந்து வைங்கப் படுகின்றது. 
 

                               கமலும் எமது மன்றத்திற்கு கிரடக்கப்சபற்ற கீை்காணும் ககாைிக்ரககளும் 

கவனத்தில் சகாள்ளப்பட்டன. 

        மருதபுைம் அபிவிருத்தி சரபயினைால் வைங்கப்பட்ட ககாைிக்ரககளும் ஆைாயப்படட்ு, 

கமலதிக தவகல் விபைத்திற்காக எமது காரைநகை ் கிரளயின் உதவி நாடப்படட்ுள்ளது. 

             வலந்தரல சதற்கு அ.மி.த.க பாடசாரலயின் ரமதான காணி சகாள்வனவு ககாைிக்ரக  

(அப்புத்துரை பாடசாரல ),   

                  வலந்தரல ரவத்தியசாரல ககாைிக்ரககள்( இைத்த பைிகசாதிப்பு உபகைணம்,, X ray கருவி 

என்பன சகாள்வனவு ), 
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தங்ககாரட கிைாம அபிவிருத்தி சங்கத்தினைால் வைங்கப்பட்டிருந்த தங்ககாரட முன்பள்ளிக்கான 

தண்ணீை ்தாங்கி அரமத்தல், 

                           மற்றும்  சுடரலகள் புனருத்தாைண கவரலகள் சம்பந்தமான 

கவரலத்திட்டங்களுக்கான நிதி ஒதுக்கீடுகள் என்பனவும் பைிசீலிக்கப்படட்ு  கமலதிக 

தவல்களுக்காவும், உயை ் ஆகலாசரனக்காகவும் அடுத்த நிைவ்ாக சரபக் கூட்டம் வரை  

ஒத்திரவக்கப் படட்ுள்ளது. 

கமற்குறிப்பிடப்பட்ட   நிதி ஒதுக்கீடுகள்யாவும், பதிவு சசய்யப்பட்ட எமது காரைநகை ்

கிரளயினூடு வைங்கப்படும். 
 

எமது  பிைித்தானியா காரை நலன் புைிச ் சங்கத்தின், புதிய காரைநகை ் கிரளயின் 

நிைவ்ாகத்தினருக்கு எமது நல் வாை்த்துக்கரள சதைிவித்துக்சகாள்கின்கறாம். 
 
 

கணக்காயை ்இல்லாத ஊரும், பிணக்கு அறுக்கும் 

மூத்கதாரை இல்லா அரவக் களனும், பாைத்்து உண்ணாத் 

தன்ரமயிலாளை ்அயல் இருப்பும், - இம் மூன்றும் 

நன்ரம பயத்தல் இல. 

திைிகடுமம் -10 
 

நன்றி, 

நிைவ்ாகம், 

பிைித்தானியா காரை நலன் புைிசச்ங்கம் . 
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