


ந�லைவ ெசா��� நகர�தா� பைட��க� 1

29 ஆக�� 2022

- இராம.ெசா�க��க�, ந�சா��ப��

     ெத��க கா�ய�க�� நகர�தா�க�� ப�� அள�ட ��யா�.

த�க� ெசா�த ஊ�� நைடெப�� ேகா�� கா�ய� ம���

ெவ���க�� (உ�நா� ம��� ெவ�நா�) இ���� ேகா��க��

��ய �ைஜ வ�பா�, ��பா�ேசக �க���க� இத�� உதாரண�. 

நகர�தா� �ல��� பைட��க� எ�ப� ஒ� வ�பா�� �ைறயா��.

வா�� கால��ேலேய உற�கைள உதா�ன�ப��� ��� கால�

இ�. எ��கால��� இ�ப�ெய�லா� வ�� எ�� �ைன���தாேனா

எ�னேவா ஆேற� தைல�ைற�� ��ேப, ஆ���� ஒ��ைற

��ேனா�க��� பைடய��� வண��� வழ�க�ைத

ைவ�����றா�க� நகர�தா�க�. இத�காக உ�வான� தா�

பைட�� ம��� பைட��  ��. 

     நகர�தா� ச�க��� எ�வள� ெப�ய  ெச�வ�தராக  இ��தா��

��ைள�� ��மணமானா� 'ேவ� ைவ��' (த�� ���தன�)

��வா�க�. இ�த வழ�க�தா� ெச��நா��� மா�ைக ��க��

ஒ� ������ேளேய பல ���தன�க� இ��பைத இ�ைற���

பா��க����.

ஆ��க�  
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ஆ��க�  

 பைட�� எ�றா� ஒ� ���ப��� அ�தைன �ைளக��,

ப�கா�க�� எ�த ேதச��� இ��தா�� தவறாம� வ��

��வா�க�. �ய ����, ெவ���கைள அறேவ கைள�� ச�க

நல���காக நைடெப�� ��� வ�பா��� �ர�ப���தா� இ�த

பைட��. ப�ேவ� ஊ�க�� இ��� வ�� ப�கா�க� அைனவ��

ஒ�� �� நட��� பைட�� நகர�தா�க�� ஒ��ைம��

ெவ��பா�. வ�ட� ஒ��ைற நைடெப�� இ��க��� ப�ேவ�

ஊ�க�� இ��� வ�� நகர�தா�க��� ச�க��� �ைண���

பாலமாக �க��ற� எ�றா� அ� �ைகயாகா�.

இ�வ�பா���ைற ெப��பா�� எ��பாராம� நட�த �க��க�

காரணமாக உ�� ��த �ம�க�� ெப�க�� �ைனவாக�

ெகா�டாட�ப�வதா��. இ�பைட�� ���ப அள���, �� அள���,

ப�கா�க� அள���, ஊ� அள��� ெகா�டாட�ப�த� உ��.

�ல ஆ� ெத�வ�க���� பைட��க� �க��� வ���றன. 

     எ�த ஊ�� இ��தா��, வா��� ெச��த ��ேனா�கைள

வ��கால ச�த�க� மற���ட� �டா� எ�பத�காகேவ

நகர�தா�க�ைடேய  ஆ����  ஒ��ைற  இ�பைட�� ���ப

அள���,  �� அள���,  ப�கா�க�  அள���,  ஊ�  அள���

ெகா�டாட�ப�த� உ��.

இ�த வழ�க�தா� ெச��நா��� மா�ைக ��க�� ஒ�

������ேளேய பல ���தன�க� இ��பைத இ�ைற���

பா��க����. ேவைல, வ�க� ���தமாக ெவ���க��

வ��பவ�க�,  �ற�த  ���  த�க��கான  ப���  ப��ைய  ���

ைவ����பா�க�. ந�ல நா� ெப�ய நா��� ம��� ெசா�த

ஊ��� வ�� ேபாவா�க�.
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ஆ��க�  

ெபா�வாக பைட��� பைட�� த�ர த��ப�ட �ைற�� ��மண�

ம��� ���� �ப �க��க� க��� பைட��� பைட��க��

உ��. இ�பைட�� ��க�� ஏல� ேபா�த� எ�ப� நைட�ைற��

உ�ள�. இ�த ஏல��� எ��க�ப�� ெபா��க� ம�கல� அ���

எ�ற ந���ைக நைட�ைற இ��� ெதாட��ற�.

 நம� நகர�தா� ப�பா���� ெப�ைம ேச���� நம� பைட��

�ைறகைள� ப�� நா��, இ�ைறய வள�� தைல�ைற�ன��

அ��� ெகா�வ� அவ�ய�. இ��ைன��� நா� நகர�தா� ���த�

தன� ப�க��பாக காலா���� ஒ��ைற 'ந�லைவ ெசா���

நகர�தா� பைட��க�' எ�� இ�க��ைர ெதாட� வா�லாக ந� 76

ஊ�க�� நைடெப�� பைட��க� ���� ெவ��ட உ�ள� என

ம���ட� ெத����ேறா�.

 இ�ெதாட� க��ைர ந�சா��ப���� 10 ஊ� இ��ைப���

ப�கா�க� பைட��� "� அைட�க�ைம அ�ப�தா�" பைட������

ெதாட���ற�.

    இ�வ�ட� அைட�க�ைம அ�ப�தா� பைட�� ெவ���ழா�ைன

கா��ற� (25வ� ெவ���ழா பைட��). இதைன ஒ�� நம� இத�

அைட�க�ைம அ�ப�தா� பைட�� �ற��தழாக மல��ற�.

இ�பைட��க�  நைடெபற  ��க�  உ�ளன.  இவ�ைற�  பைட��

��க� எ�ப�.
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� அைட�க�ைம அ�ப�தா� பைட��

ந�சா��ப��

(10 ஊ� இ��ைப��� ப�கா�க� பைட��)

அைட�க�ைம அ�ப�தா� வரலா�

     அைட�க�ைம அ�ப�தா� நா���ேகா�ைட நகர�தா� �ல���

உ��த �ல�ெகா��� ெப���� ெப�ைம ேச��த உ�த�.

ெத�வ���� ஒ�பாக ம��க ேவ��யவ� அைட�க�ைம

அ�ப�தா�. அவ� ���த அ�சய�க�, அ��த�க� அேநக�.

�மா� 400 ஆ��க�� ��ன�, நா��ேகா�ைட நகர�தா�க��

96 ஊ�க�� ஒ�றான  ெபா�னமராவ��� அ��� உ�ள �வா�

எ�ற ���ராம��� நகர�தா� ச�க��� வ�ரவ� ேகா��

ெப�ய வ���� ெப� மகவாக� ேதா��னா�.

அவ�� உட��ற�� இ� அ�ண�மா�க�. இவேள இைளயவ�

��� �ற�பாக �வா�� வள��க�ப�� நாெளா� ேம���

ெபா�ெதா� வ�ணமாக வள���. ப�வ வய� அைட�த��,

கால�ச�கர��� �ழ���ப� ந�சா��ப�� நகர�தா� ச�க���

இ��ப��� ேகா�� �டாம��ர�ைடேயா� ���ப���

வா��ைக�ப�� வ�� த� கணவ�ட� ந�சா��ப���� ���ப�

நட�� வ�தா�.

  கால�ச�கர� �ழ�� ஒ��ெகா�� இ��த�. அைட�க�ைம

ஆ���� இர�� வ�ட இைடெவ� ைவ�� 3 மக�க� �ற�தன�,

அவ�க� கணவ� ச�யான வா��ைக அைமயாததா� ஊ�� இ���

வ�� கால��� ெபா��ேபா�காக ேசாமபான� அ���வ�,

25 வ� ெவ�� �ழா

பைட�� �ற��த� 
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ெசா�சாக இ��ப� ேபா�ற ெசய�க�� ஈ�ப�டதா�

���ப��� ஈ�பா� இ�லாம� இ�வ�� வா���

வா��ைகைய நட�� வ�� கால��� தா� த� �டான

�வா��� �ழ�ைதக�ட� ெச�வ��. �� ந�சா��ப��

வ�வ�மாக இ��தா�க�. அ�� இ�வ�� ெகா�ச�

க�ைமயானவ�க�.

இ�ப� த� தாயா� ����� வ�வ�� ேபாவ�மாக இ��த கால���

ஒ� �ைற ����� �ழ�ைதக�ட� �வா� ெச�றா�. அ�� தா�

��, த� ���ப�ைத �ட ெச�வ� ெச���ட� இ��த�.

இ��ைற தா��� ெச�றேபா� அ�ண� இ�வ�� ஊ�� இ�ைல.

வாச�� எ� காய�ேபா�� இ��த�. இவ� தா� �� ெச�ற��

வாச�� காய�ேபா�ட எ�ைள காலா� ��ைளக� �த� ��டன�.

அைத�க�ட அ�� ஒ�வ� "அைட�� வ����டா� ? இ�

இ�ப�தா� நட���! என ச�த� ேபா�� �� இ���றா�.

இ� கா�� ���த�� அைட�க�ைம ஆ��

மன�ச�கட� ஏ�ப��, �ழ�ைதகைள

����ெகா�� ேகாப��ட� த� தா� �����

அ����ள க�மாைய�தா�� �வா� க��ப�

வ����க அ�யனா� ேகா����, ேகாப��ட�

வ�� மன� ேகாப� காரணமாக�� த� கணவ�

அரவைண�� இ�லாததா��, த�ர ெபா��ப�ற

�ைல�� இ��பதா�� தா� வ�த ேபா�

அ�ண� இ�லாததா� அ��ய� க�ைமயாக �ல ெசா�க�

ெசா�னதா�� ேகாப� காரணமாக ேகா���� அ��� இ��த

அர�� ெச��� இ��த அர��காைய ப��� அைர�� ���க தயா�

ஆ� ெகா�� இ���� �ைல�� ெப�ய மக�

(�மா� 7 வய� இ����) ���ைலைய� ���� ெகா��,

25 வ� ெவ�� �ழா

பைட�� �ற��த� 
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அ�த ேகா�� வ�யாக ெச�ற இர�ைட மா�� வ����

ஏ��ெகா�� ெந�ேகாண� ெச�� ��டா�.

அைர�த அர� �ைதைய, த���� கைர��

அைட�க�ைம தா�� ���� த� ைக�� இ��த

�ழ�ைதக��� ெகா��� வா��ைகைய ����� ெகா��

இய�ைக எ�� ��டன�.

இ�வாறாக வா��ைக ேசாக��� ���த�. இவ�க�� த��� ெச�ற

��த ைபய�, த� உற�ன�க� இ��த ஊரான ெந�ேகாண�

ெச�றா�. இ�த ெந�ேகாண� பைழய ெந�ேகாண� எ�� ரா��ய�

�ைரயா��ைல�� இைட�� உ�ள�.

கால� நக��� �வா�� மைற�த இடமான �வா� வ����க� ம��

�வ� அ��� "அைட�க�ைம" என அவ�க� அ�ண�மா� அ�ல�

அ�ண� ���ப�தா� வ�� ����டா� ம��� "ஊ�" எ�ற ப��

ச�த� வ�மா�. ம�றவ�க� ����டா� ப�� வராம� இ��த�. 

ந�சா��ப���� கால�ேபா��� அைட�க�ைம ஆ���� கணவ��

கால� ஆ���டா�. அத� ��ன� ந�சா���ப���� இ��ப���

நகர�தா� ���ப�க�� இைட��க�, ெச����ைம எ�ற பல

�ைறக� ஏ�ப�டன.

25 வ� ெவ�� �ழா

பைட�� �ற��த� 
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எ�� ெச�� ேக���� �ம�க�� ெப� அைட�க�ைம

த� ைக�ழ�ைத�ட� மரண� அைட�ததா�. அவைர

�ைன� ���� அவ��� ��யமானவ�ைற பைட�தா�

எ�லா� ச�யா� ��� என ஆ�ட� பா��பவ�க�,

���த�ெசா�பவ�க�, ேகாடா�� அ��� �� ெசா�பவ�க�

அைனவ�� ஒேர மா��யாக ��யத� காரணமாக பைட�ப� என��

அவ� வா��ைக�ப�ட ஊரான ந�சா���ப���� இ��ப���யா�க�

�� பைட�ப� என ��� ெச�� பைட�தா�. �ப ஆராதைன கா��

�சா��தன� யா� ெச�ய ேவ��� என ����த ேபா� பைழய

ெந�ேகாண� ெச�� வா��த ��த ைபயேன இவ�க��� �சா�

என ��� ெச�� அவைர �சா�யா�� பைட�� �ப ஆராதைன ெச��

வ�ப�� வ���றன�. அ�த �சா� ���ப�தா� இ�ெபா�� உ�ள

�சா� ���ப��� �தாைதயா� ஆவா�க�.

க�ண பர�பைர� கைதைய ைவ���, ெச�� ெச��கைள ைவ���

ஏேதா ஒ� ெந��கமான உற� உ�ளவ�க�தா� �சா��தன� ெச�ய

���� எ�ற காரண�கைள�ெகா��� இ�த����� வ�தா�க�.

எனேவ இவ�க� தா� �சா� ப�ட���� உ�யவ�க� ஆனா�க�.

இ�த 10 ஊ� இ��ப��� நகர�தா��, அதாவ� ந�சா��ப��.

�ைரயா��ைல, �.ெல����ர� எ�ற ெந�ேகாண�. ேநம�தா�ப��,

க�யாப�� எ�ற ராமச��ர�ர�, ேவ�த�ப��. ���ப��,

����ெகா�டா�ப��, பைனய�ப��, ப�ள��� ஆ�ய இ�த

ஊர�க� ஒ� கால��� ஒ�றாக இ��தன�.

25 வ� ெவ�� �ழா

பைட�� �ற��த� 
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கால�ைல காரணமாக பல ஊ�க�� ���� வா��த ஒேர

ஐயா�க� ���ப�தா� இ�த 10 ஊ� இ��ப���

ப�கா�களா��. இ�ேபா� �சா� ��டா� உ�ள

�.ெல����ர�, பைழய ெந�ேகாண��� இ���

அைனவ�� த�க� ேபா��வர�� நல� க�� இ�� வ�தா�க�.

ஒேர ஐயா�க� �� எ�பத�கான காரண� பைனய�ப��யா�

ஆர�ப��� ந�சா���ப���� இ��� த� நல� க�� பைனய�ப��

ெச�� �ைலயாக இ��தன�.

   இவ�க��� ஆ�  ஊ� ந�சா���ப��  இவ�க� ஐயா�க� ��

ந�சா���ப����  உ�ள�. இேத மா��  ���ெகா�டா�ப��

ெச�றவ�க��  இ��  இ���  வாழ�ேபானவ�க�  எ�பத�கான

ஆதார� உ�ள�. எனேவ  இ�த 10 ஊ�  இ��ப���யா�� ஒேர

���ப� பல ஐயா�க� �� எ�ப�� உ�� ஆ��ற�.

ெவ�நா� இைடெவ���� �ற� 1963-� இ��� தா� இ�பைட��

���� ெதாட��ய�. 2018 ஆக�� 3 வைர 24 பைட�� ����

உ�ள�. 2 வ�ட���� ஒ� பைட�� என ஆ� மாத�க�� பைட��

வ���ளன�. இ�ெபா�� பைட�ப� 25-வ� பைட�� ஆ��.

அைட�க�ைம அ�ப�தாைள மன�� எ��, கட�ைள வண��

�ற�ப�� ெச�றா� எ�கா�ய�� �ைறேவ��. பைட�� �க���

எ�கா�ய� �ைன�� ஏல� எ��தா��  அ�கா�ய� ந�ல�ைற��

நைடெப�� . இ� அைட�க�ைம அ�ப�தா�� ம�ைம. எ�லா�

அவ� க�ைண என இ�கர� ��� வண��, அைனவ��

அ�ப�தா� அ��ைன� ெப�� வா��� உய��ைல அைடேவாமாக..!

ந�லைவ த�வா�, நல� த�வா�,

ந� ம�கேளா� ெச�வ� த�வா�,

எ�க� அைட�க�ைம அ�ப�தா� ேபா�� ! ேபா�� !

25 வ� ெவ�� �ழா

பைட�� �ற��த� 
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அைட�க�ைம அ�ப�தா� பைட�� 

நைட�ைற��, �பர�க�� :

ந�சா���ப�� அைட�க�ைம அ�ப�தா� பைட�� �� கைட�� ப�

�ைலய� அ��� உ�ள�. பழைமயாக இ��த பைட�� �� 2016

ஆ� ஆ�� ���ெபா��ட� ��ய பைட�� �� ப�கா�களா�

க�ட�ப�ட�

ஒ�ெவா� �ைற�� ஆ� மாத�  பைட�� நைடெப��. அத�� ஒ�

த�  நா�  பா��பத���  பைட��  ைவ�பத���  10 ஊ� ப�கா�க�

��வத��� �சா� ெச��யா� அவ�கேள ���ைர மாத கைட���

���க� எ�� 10 ஊ���� அ���வா�க�. அ�த �����ட

ேத��� அைனவ�� ��வா�க�.

த�ேபா�  பைட�� �சா�யாக

�.ெல����ர� இ��ைப���ைய ேச��த

ப.ெச.அ.ேச.ெசா�க��க� ெச��யா�

அவ�க� பைட�ைப ேம�ெகா��

வ��றா�க�
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�சா� �����ட நா�� 10 ஊ� ப�கா�க� ��ய

உட� பைட�� ெவ����ழைம அ��� �க��

��தமாக வள��ைறயாக பா��� நா� ���பா�க�.

பைட�� ைவ�த ெவ����ழைம�� ��ைதய ெவ���ழைமேயா.

��க��ழைமேயா நா� �க�� ��தமாக இ��கமா� பா����

ெகா�வா�க� . அ�த நா�� �வா� ெச�� அ�ப�தாைள வண��

வ��  ��ன�பைட�� ���த ம� ெவ����ைம அ�ட� இ�லாம�

பா��� இள� பைட�� பைட�பா�க� 

பைட���� ந�சா��ப�� இ��ைப���, ப�கா�க� 6 ேபைர

�ய��� அ�� ஒ�வைர தைலவராக �ய��� பைட�� ேவைலக�

அைன��� ஏ�பா� ெச�யெப��.

இ�த க���ேய சகல ஏ�பா�க�� ெச�� பைட�பத�� தயா� ெச��

ைவ�பா�க�. ம��� 9 ஊ� ப�கா�க�� அவரவ� ஊ�க����ய

ெபா���கைள ஏ���ெகா�� ��வாக ��ேவா� கல��

ெசய�ப�வா�க�.

ஆலய �ைச ேத���, பைட��  ேத���  ����  அைழ��த�  எ�லா

ப�கா�க���� அ��� ைவ�க�ப��

ெதாட�கமாக ந�ல நா� பா��� ����த கா� ஊ��ய ���

இ��ப��� ெச��பா�� ைவ�பா�க�. 
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��� ந�சா��ப�� நகர �வ�ேகா��� பா��

ைவ�பா�க�.அத� ��� �வா� ஆலய �ைச�� 10 ஊ�

ப�கா�க�� மாைல 4 ம��� �வா� வ�� ேச���

��வா�க�.

அ�� இர� ேகா���� �ைச ெச���

ேவளாள�கைள� ெகா�� 3 �டா� ெவ��

நட�� ெபா�க� ைவ�� அைத அவ�க�

ேதைவ�� ைவ�� ெகா�வா�க�.

அைனவ�� ��ைளயா�, வ����க�,

�ர�. ��கலாேத� ����க��ப�,

��ரம�ய�. ைவரவ�, அைட�க�ைம

அ�ப�தா� உ�வ�ைல�க�� அ�ேஷக

ஆராதைன ெச�த ��ன� அைன��

ெத�வ�க���� அ��சைன ெச�� ச��கைர ெபா�க��� ��ன�

பா�ேசா� �ரசாத� ெகா��� அைனவ�� பைட�� ந�ல �தமாக

நைடெபற ேவ��� என வண�� இர� 3 ம��� எ�ேலா��

ஊ� வ�� ேச�வா�க� 

பைட�பத�� 2 நா� ��� ஒ� ந�ல நா�� அ�� அள�ப�

�வ�கமா� ந�சா��ப���� �த� ம�யாைத���ய அ�பல�கார

ெச��யா� ���ப��� ��த வா�� அ��ைய அள�� அைத ெதாட���

�த� இ���� அ�பல�கார ெச��யா� ��� அ�� அைன��� ம���

ப�கா� ெகா�� வ�த அ��ைய அ�பல�கார ெச��யா�  ���

ஆ�கேள அள�க ேவ��ய�. 

பைட�� சைமய��காக ��� வா�யாக ���க� அ��, ப�ச��,

�வர� ப��� ெகா��பா�க�. 

பைட���� �த� நா�, ந�சா���ப�� ��ன ஊர� ��ைளயா�,

�வ� ேகா�� �த�பேர�வர�, �வகா� அ�பா�. 
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மைல�ேகா�� �வா� அ�பா�, ��க�, ���வர�,

ேகா���, � ��தரநாய� அ�பா�, ேபைர��

� ெபா�யாத �நாயக ����, �வா� அ�பா�.

�ைரயா��ைல � அைட�கலகா�தா�ல�ம� ஆ�ய ெத�வ�க���

அ��சைன ெச�� வ�வா�க�.

��� பைட�� நாளான ெவ����ழைம மாைல ��ன ஊர�

��ைளயா��� ச�தன�கா�� சா��வத�� ஏ�பா� ெச�ய�ப��.

அைட�க�ைம அ�ப�தா� பைட�� நாளான

ெவ����ழைம அ�காைல 4 ம���

பைட�� ���� ப�சா�க  அ�யாைர ெகா��

���யதான� ெச��  அத� ���

அ�காைல 5 ம��� எ�லா� ஊற ைவ�த

ப�ச�ைய உர�� ேபா�� பைட�� ���

வாச�� �த�� �சா� �வ�� ைவ�க

�ம�க� ஆ�� உல�ைகயா� அ�� இ��க

ஆர����. ��� அைன�� மக���

ப�ச��ைய இ����ெகா�ேட இ��பா�க�. 

ச�யாக பைட�� ெவ����ழைம அ��

இரா� கால���� ��ன� காைல 10

ம��� எ�லா� இ��த ப�ச�� மாைவ

ச�லைட ெகா�� ச��� ஒ� ��ைட

ப�ச���� 45 �ேலா ெவ�ல� 5 �ேலா

க��ப�� ேச��� பா� ��� பாைக ஆற

ைவ�� ��ன� அ�� ப�ைச அ�� மாைவ

கல�� பைட�� ப�யார� �த�� �சா�

மைன� ஊ�� எ��த��� ம�ற

ஆ��மா�க� ஊ�� எ��கேவ��ய�

ஒ� ��ைட�� ஐ�� ப� த��� ைவ�க ேவ���.
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இ�ப�யாக இர� 1 ம� வைர மா� இ��ப��, மா�

கல�ப�� ப�யார� ��� ேவைலக�� நட��

ெகா�ேட இ����.

மாைல 5 ம� அள�� �வா�� இ���� வ����க� ேகா��

�ண��� இ��� ���த� எ��� ேவளா� ெகா�� வ��

த�வா�க�.

ச�யாக இர� 8 ம�யள�� ந�சா���ப�� ந�ல த��� ெப�ய

ஊர��� (�ைரயா��ைல ெச��� வ��� உ�ள�) பைட��

ெபா�க� பாைன 2 � �நாயக�பாைன 1-��� ெபா�க� ைவ�க

த��� எ���வர �சா� ெச��யா��, அ�ப�தா� ���

ப�டார��, 10 ஊ� ப�கா�க�� ேமளதாள��ட� ஆகாச

அ��ேவ�� ேதாரணவான�. �வான� உ�பட சகல ம�யாத�ட�

ெச�� அ�� �சா� ெச��யா�� ப�டார��,
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�நான� ெச�� �வா� ேவளாளைர� ெகா�� ���

ெகா��� மாைல அ���� 2 �� �ட�க��

த��� எ��� ேமள தாள��ட� 10 ஊ�

ப�கா�க�ட� பைட�� �� வ�� ேச�வா�க�.

ெப�ய ஊர��� த��� ��� வ�த��. இர� 10 ம�யள��

பைட��� வாச�� தைர�� �� ேகால� ேபா�� ச��கைர�ெபா�க�

ெவ�ைளசாத�. �நாயக� பாைன ஆ�ய ���ெபா�க� ைவ��

ப�ைச அ�� கல�� பா� ஊ�� ெபா�க� ைவ�பா�க�. பா�

ெபா���ட� அ��ைய ேபா�� ெபா�க�  ைவ�� இற��வா�க�.

  ச�யாக இர� 3 ம��� எ�லா� பைட�� ������ உ�ள

அைட�க�ைம  அ�ப�தா� பட����  ந�றாக  �  ேபா��  பழ�க��

ைவ�� அல�கார� ெச�ய�ப��. 

பைட�� அைற�� பட���� அல�கார� ���த�� (பக� 2 ம���

�சா� ���ப�தா� ெப�ய ஊர��� ேபாைள�� இ���ற

�ைவ�� ��ம�கைள ந�� பர�� அ���ைவ�� பைட�பத��

உ�ய சகல நைககைள��, ேவ��, ேசைல�� பர�� ைவ��
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3 இைலேயா� ெவ�ைளசாத�, ச��கைர சாத�,

க��ப�� ப�யார�� பைட��, அத� இட�ப�க���

உ�ள ����க��ப��ேக எ�� உ�ள ��ன

நா�கா� அ��� பைடய�� ேகா��க�, ��ைட ைவ�� ப��பா�க�.

எ�லா� நட�த�� ஊ���� ப�டார� ந�சா���ப�� ப�கா�

����� ெசா����� வ�த��, �த�� �சா� ெச��யா�

சா��ரா�ைய� கா��, அைத அ��� 7 அ��� அல�கார �ப�

கா�� அைத அ��� ஒ�ைற �க��� �ப� ஏ�� அைத அ���

����யாக ஏ��க �ப� ஏ�� �சா� ெச��யா� �ப ஆராதைன கா�ட.

வ����த அைனவ�� �சா��ட� ��� ���ம� வா��ய�ட�

பைட�� சா�பா� காைல 4 ம��� எ�லா�� சா���வா�க� 

பைட�� ����� எ��� அைட�க�ைம அ�ப�தா� ��பாக

�சா�யா� உ�கா��� ந�சா���ப�� நகர�தா� எ���� ெகா��க

எ�ேலா�� எ�லா வள�� ெபற ேவ���ெகா��, ந�சா���ப��,

�ைரயா��ைல, �.ெல�����ர�, ேநம�தா�ப��, ேவ�த�ப��,

����ெகா�டா�ப��, ���ப��, ராமச��ர�ர�. பைனய�ப��,

ப�ள��� ஆ�ய ஊ�கைள� ேச��த இ��ப��� நகர�தா�க�

காளா�� வா��� ெச�வா�க�.
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��ன� அ�� மாைல 6 ம��� �சா� ���ப�தா�

அைனவ�� ெசா��ெகா�� அ�� இரேவ த�க�

ஊரான �.ெல����ர� ெச�வா�க�.

ஒ� வார� ெச�� ப�ச�� ெபா�க� ைவ�� இள� பைட�ைப ����

ெச�வா�க�.

இ�வாறாக � அைட�க�ைம அ�ப�தா�� பைட�� நட�ேத��.

இ�தமாத� � அைட�க�ைம அ�ப�தா��  25வ� ெவ�� �ழா

பைட��  ஆ� 27� ேத� (12.8.2022) அ��  நைடெப��ற�.

ெதாட�கமாக �வா� ஆலய �ைச ஆ� 23� ேத��� ( 8.8.2022 )

�ைறவாக  இள�பைட�� ஆவ� 6� ேத� (22.8.2022) அ��� 10

ஊ� இ��ைப��� ப�கா�களா� ��� ெச�ய�ப�� இ�ேத

நட�ேதற உ�ள�.

�ைறவாக இ�க��ைரயா�க��� தகவ�க� அ��� உ��ைண

ெச�த ந�சா��ப�� நா.ெப�.நாராயண�(எ)�வா� ெச��யா�

அவ�க����, அைட�க�ைம அ�ப�தா� இைணயதள ��வா�

�.கா����(எ)ெப�யக��ப� அவ�க���� நா� நகர�தா� ���த�

சா�பாக ந��ைய ெத����� ெகா��ேறா�.

அைட�க�ைம அ�ப�தா� பைட�� ���த ேம�� �வர�கைள

www.adaikkammaiappathal.com எ�ற இைணயதள �கவ���

பா�ைவ�டலா�.
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