சுருக்கம்
செய்தி க்கள் சொடர்புத் துறந – விொக்கள் – ொண்புமிகு முனறச்ெர் அர்கள்
09.02.2021

அன்று

அறிவித்

அறிவிப்பு

–திருமுருக

கிருதொணந்

சுொமிகளின் பிநந் ொபொண ஆகஸ்டு 25-ஆம் ொள் அன்று

ொரிொர்

வலூர் ொட்டம்,

கொட்தொடி ட்டம், கொங்வகல்லூரில் ஆண்டுவொறும் அசு விொொக சகொண்டொடிட
அனுதி அளித்ல் – ஆற சளியிடப்தடுகிநது.

மிழ் பர்ச்சி ற்றும் செய்தி (சதொருட்கொட்சி-விொ)த் துறந
அசு ஆற (நிறன) எண். 39

ொள்: 26.02.2021

திருள்ளுொண்டு 2052

ெொர்ரி, ொசி 14-ஆம் ொள்
தடிக்கப்தட்டது:-

1. ொண்புமிகு முனறச்ெர் அர்களின் அறிவிப்பு, ொள் 09.02.2021
2. செய்தி சளியீடு எண்.105, ொள்.10.02.2021.
----ஆற: ொண்புமிகு முனறச்ெர் அர்கள் 09.02.2021 அன்று வலூர் அண்ொ

கறனங்கத்தில் கீழ்க்கண்ட அறிவிப்றத அறிவித்ொர்கள்:-

“மிழ் கூறும் ல்லுனகம் அறணத்திலும் றெத்றயும், மிறயும்,
வொம்,

திருொெகம்

சதொதுக்களுக்கு

வதொன்ந

தக்தி

செொற்சதொழிொற்றி,

தன்னூல்கறபயும்
அறணத்து

சுறதட

த்திணரும்

ஏற்றுக்சகொள்பக்கூடி றகயில் ெமூக ல்லிக்கத்ற பர்த்
சதருறக்குரிர் திருமுருக கிருதொணந் ொரிொர் அர்கள். இர்
1906-ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் ொம் 25-ஆம் ொள் வலூர் ொட்டம்,

கொட்தொடி ட்டம், கொங்வகல்லூரில் பிநந்ொர். இர் 19-ஆம் து முல்
ெ, ெமூக செொற்சதொழிவுகறப ஆற்ந சொடங்கி, அன் மூனம்
கிறடத் ருொயிறண ஏற, எளி க்களுக்கு கல்வி, ருத்தும்
ற்றும்

திரும்

ஆகி

க்கள்

னம்

ெொர்ந்

தணிகளுக்கொக

செனவிட்டொர். இண்டு புகழ் சதற்ந தல்கறனக் ககங்கபொல் முறணர்
தட்டமும்,

இறெப்

வதறிஞர்

முத்ொய்ப்தொக, இந்தி அெொல்,
சளியிடப்தட்ட

தட்டமும்,

இருக்கு

சிநப்புக்குரிர்.

து

இற்சகல்னொம்

அஞ்ெல்

புட்சித்

றன

றனருக்கு

“சதொன்ண செம்ல்" என்ந தட்டத்ற ங்கி சிநப்பித்ர்

கிருதொணந்ொரிொர்

அர்கள்.

அது

நிறணொக

அர்

பிநந்

ஆகஸ்ட் ொம் 25-ஆம் ொறப அசு விொொக சகொண்டொடப்தடும்."
2.

ொண்புமிகு

முனறச்ெர்

அர்கள்

சளியிட்டுள்ப

அறிவிப்பிறண

செற்தடுத்தும் சதொருட்டு, மிழ்ொடு அசின் ெொர்பில் திருமுருக கிருதொணந்
ொரிொர் அர்கள் பிநந் ொறப ஆகஸ்ட் 25-ஆம் ொள் அன்று வலூர் ொட்டம்,
கொட்தொடி ட்டம், கொங்வகல்லூரில்

நிறுப்தட்டுள்ப

அன்ணொது திருவுருச்

சிறனக்கு ஆண்டுவொறும் ொறன அணிவித்து ரிொற செலுத்தும் அசு விொொக

சகொண்டொடனொம் எண இக்குர், செய்தி க்கள் சொடர்புத் துறந அர்கள் அறெக்
வகொரியுள்பொர்.

3. அசின் கணொண தரிசீலிறணக்குப் பின்ணர், இக்குர், செய்தி க்கள்

சொடர்புத்

துறந

அர்களின்

கருத்துருற

ஏற்று,

ொண்புமிகு

மிழ்ொடு

முனறச்ெர் அர்களின் அறிவிப்பிறண செல்தடுத்தும் றகயில், மிழ்ொடு

அசின் ெொர்பில் திருமுருக கிருதொணந் ொரிொர் அர்கள் பிநந் ொபொண ஆகஸ்ட்
25-ஆம் ொள் அன்று
நிறுப்தட்டுள்ப
அணிவித்து

வலூர் ொட்டம், கொட்தொடி ட்டம், கொங்வகல்லூரில்

அன்ணொது

னர்தூவி

ஆறயிடுகிநது.

திருவுருச்

ரிொற

சிறனக்கு

செலுத்தும்

அசு

ஆண்டுவொறும்

விொொக

டத்

ொறன

அசு

//ஆளுரின் ஆறப்தடி//
வகென் கொசிொஜன்,
அசு செனொபர்

சதறுர்:இக்குர், செய்தி க்கள் சொடர்புத் துறந, சென்றண-9.
ொட்ட ஆட்சித் றனர், வலூர் ொட்டம்.

இற இக்குர் (நிறணகங்கள்), மிழ் பர்ச்சி ற்றும் செய்தித்துறந,
சென்றண-9.

செய்தி க்கள் சொடர்பு அலுனர், வலூர் ொட்டம்.
ெம்தப கக்கு அலுனர்.

ொநின கக்கொய்வுத் றனர், சென்றண-9/18.
கல்:-

நிதி (மிழ் பர்ச்சி ற்றும் செய்தி/.செ.சதொ.II...-I)த்துறந,
சென்றண-9.

மிழ் பர்ச்சி ற்றும் செய்தித்துறந (கக்கு/வு- செனவு)த்துறந,
சென்றண-9.

இ.வகொ/உதிரி தடிகள்.
//ஆறப்தடி அனுப்தப்தடுகிநது//
பிரிவு அலுனர்

