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என்னுவர
வோணக்கோம்.
இது அறிவிகுகோமன துமுமில்வல நமன் கோகுறுத்வதளியேவமில்வல, கோணளவதயம்
ககோட்ளவதயம் படித்தவதயம் வவோறும் வபமழதுகபமக்கோமய் பமசககோமவவோ (Basucovai)என்ற
முகோநூலில் (FB)ககோமவவோவயேப் பகுறி ககோமவவோயின் சறப்புக்கோவு அறியேமதரகோள
அறிந்துவகோமளு நமன் பகிரந்த பதிவகோவு ஒரு சறியே வதம ப்பமக்கியளகுன். இது
ககோமவவோ மக்கோளுக் ன்லிப்பமயிருக்கோலமம் மகுறவோரகோளுக் பயேன்படுகம என்றுதமன்
இத்வதம ப்பு. எனதறியேமவமயினமல் வோரும் வறகோவுயம் பவழகோவுயம் சட்டிக்கோமட்டி
என்வன கமம்படுத்த வன்ய்்ஸர எனற நம்பக்வகோயளன்
கதமழன்
பமசகோரன். ச
baskarswaminath@yahoo.co.in
95666 00920.
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ககோமவவோ
கமகு த் வதமளரச்சமவலயின் அடிவோமரத்தில் அவமந்துளுது ககோமவவோ. மிதமமன
தட்பவவோப்ப நிவலயம் எவ்வோுவ வவோய்யிலிமம் வியிரக்கோமத சீகதமஷ்ண நிவலயம்
வகோமணள ஊர. பழங் டியினர ககோமன்லரகோள இப்ப தியில் வோமழ்ந்ததமகோவம், ககோமவோன் என்ற
அரன்ன் ஆணளதமமம் ககோமவோன்புுதர என்று அவழக்கோப்பட்டு பன்னமளில் மறுவி
ககோமயேம்புத்ுதர என்று மமறியேதமகோ ஒரு வோரலமறமம் புவியியேலமம்..
35 லட்ன்ம் மக்கோள வதமவகோ வகோமணள ககோமவவோ மமநகோர வதமழல் வோுரச்சயிமம், கோல்வி,
மருத்துவோ நிறுவோனங்கோளின் வோுரச்சயில் கமம்பட்ள நிவலயிமம், நூகுபமவலகோள, வோமரபள
வதமழகுன்மவலகோள, வநன்வ, வன்யேகுவகோ ஆபரணங்கோள, கிவரணளரகோள, கோணணி
வதமழல்லட்பம் மகுறும் நமட்டின் வமமத்த பம்ப் கதவவோயின் உகுபத்தியில் பமதி
ககோமவவோயிலிருந்துதமன் குறுமதியேமகி தமுழ்நமட்டின் 2 வோது வபரியே முன்னணி நகோரமமய்
விுங் கிறது.
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1.மருதமவல

(12 ஆம் நூகுறமணடில் கோட்ளப்பட்ள ககோமயில்)
முருகோம! எப்படிகயேம சன்னப்பகதவோரின் மலம் உனது ககோமயிவல புரணவமத்துவிட்ளமய்.
2700 அடி உயேரம் வகோமணள கமகு மவல வதமளரச்சயில் 500 அடி உயேரத்தில் அவமந்துளுது
மருதமவல. மவலயில் அதிகோமமய் மருதமரம் நிவறந்திருந்ததமல் அப்படி வபயேர
வோந்திருக்கோகூடும் என தகோவோல். அதனருகில் பமம்பமட்டி சத்தர வோமழ்ந்ததமகோ கூறும் ஒரு
வகோயம் உளுது.( தமன்கதமன்றி விநமயேகோர ககோமயில்). இது கோமந்திபுரத்தில் இருந்து 15 கி.மீ
வதமவலவில் உளுது. ககோமவவோ சறப்புக்கோளில் இதுவவமமன்று.
வோழபமட்டு கநரம்:
கோமவல 5.30-1.0
மமவல 2.0 - 8.30
வதமளரபுக் : 0422-2422490.
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2.கபரூர

(9 ஆம் நூகுறமணடில் கோட்ளப்பட்ள ககோமயில் )
கோரிகோமல் கன்மழன் கோமலத்தில் வநமய்யேல் ஆகுறுப் படுக்வகோயில் ஆதம விதிப்படி
கோட்ளப்பட்ளது இந்த பட்ீஸவோரர ஆலயேம். கதரும் யேமவனயம் வகோமணள ககோமயிமம்கூள.
வநமய்யேல் நதிக்கோவரகயேமரம் அவமந்துளுதமல் இங் இறந்தவோரகோளுக் திதி வகோமடுக் ம்
ன்ளங் கமகுவகோமளுப்படுகின்றது. ககோமவவோயின் சறப்புக்கோளில் இதுவவமமன்று. இது
கோமந்திபுரத்திலிருந்து 7 கி.மீ வதமவலவில் உளுது.
வோழபமட்டு கநரம் :
கோமவல: 6.0 - 1.0
மமவல: 4.0 - 9.0
வதமளரபுக் : 0422-22607991
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3.ஈஷம

கமகு த் வதமளரச்ச மவலத்வதமளரின் ஒரு ப தியேமன வவோளளியேங்கிரி மவலயின்
அடிவோமரத்தில் 1992 ல் 150 க்கோர பரப்புவில் திரு.ஜக்கி வோமசகதவ் அவோரகோளினமல்
வதமளங்கோப்பட்ளது ஈஷம கயேமகோம வமயேம். கயேமகோம விரும்பகோளுக் ம், ககோமவவோ மக்கோளுக் ம்
இது ஒரு சகுறுலம துமமய் விுங் கிறது. ன்மீபத்தில் 3 க்கோர பரப்புவில் 112 அடி உயேரம்
வகோமணள ஆதிகயேமகி சவலவயே பரதமர கமமடி திறந்து வவோத்து சறப்பத்தமர. இது
கோமந்திபுரத்திலிருந்து 30 கி.மீ வதமவலவில் உளுது. ககோமவவோ சறப்புக்கோளில் இதுவவமமன்று.
வதமளரபுக் : 083000 83111
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4.ககோமவவோ குறமலம்

கமகு மவலத்வதமளரச்சயில் சறுவோமணி மவலயின் அடிவோமரத்தில் அவமந்துளு
அருவிதமன் ககோமவவோ குறமலம். ஒருகோமலத்தில் தணணீர அதிகோமமய் வோந்ததமம் இப்வபமழது
நீரவோரவ மிகோவம் வறவதமன்.1 கி.மீ நளந்துதமன் அருவிவயே அவளயேமுடியம். ன்ரக்கோவர
வியேமதிகோமரரகோளுக் பரச்ன்வனயில்வல மகுறவோரகோளுக் தமன் நளக்கோ ன்குறு சரமம். இது
கோமந்திபுரத்திலிருந்து 37 கி.மீ வதமவலவில் உளுது.
பமரவவோ கநரம்: கோமவல 10.00 - 3.0
மணிவோவர
வதமளரபுக் : 095785 90927
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5.வோ.உ.ச.உயிரியேல் பூங்கோம

1965 ல் 4.5 க்கோர பரப்புவில் கோமந்திபுரத்தில்
வோ.உ.சதம்பரனமர உயிரியேல் பூங்கோம அவமக்கோப்பட்ளது. வபரியேவோரகோளுக்கோமகோ நளக்கோ
நவளபமவத வோன்தி, சறுவோரகோளுக்கோமகோ விவுயேமட்டு வதமளரவோணடியம், வோணண மீன்கோளின்
கோமட்சயேகோமும் உளுது. நடுத்தர மக்கோளுக் வபமழதுகபமக்ககோ இந்த பூங்கோமதமன். இது
கோமந்திபுரத்திலிருந்து 2.0 கி.மீ வதமவலவிமளுது.
பமரவவோ கநரம்
திங்-வவோளளி= மமவல 4.0 -7.30
ன்னி-ஞமயிறு= கோமவல10.30 -7.30
வன்வ்வோமய் - விடுமுவற.
வதமளரபுக் : 0422-2303613
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6.சறுவோமணி அவண

ககோரமுமவில் பமலக்கோமட்டு மமவோட்ளத்திமளு கமகு த் வதமளரச்ச மவலயில் உகுபத்தியேமகி
அட்ளப்பமடி பளுத்தமக் வோழயேமகோ வோளகிழக்ககோ ஓடி நீலகிரி மமவோட்ளத்திமளு
கமட்டுப்பமுயேத்திகு கமகுககோ பவோமனியளன் கோலக்கிறது. இந்த சறுவோமணி ஆகுறில் 187
அடி உயேரத்திகு ஓர அவண 1927 ல் வதமளங்கி 1931 ஆம் ஆணடின் முடிவில் கோட்டி அந்த
அவணயிலிருந்து நீவர ஒரு வகோ மலம் மவலயின் மறுபுறம் அதமவோது கிழக் பக்கோம்
வகோமட்டுவோந்து ககோமவவோ நகோருக்
டிநீர விநகயேமகோம் வன்ய்யேப்பட்ளது இரத்தினன்பமபதி
(R.S.புரம்) அவோரகோளின் முயேகுசயேமல். உலகின் இரணளமவோது சவவோ மி ந்த நீர என்ற
வபருவம (இலங்வகோவயே அடுத்து) இதகு உணடு. இது கோமந்திபுரத்திலிருந்து 54 கி.மீ
வதமவலவில் உளுது. ககோமவவோயின் சறப்புக்கோளில் இதுவவமமன்று.
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7.வநமய்யேல் ஆறு

கமகு த் வதமளரச்ச மவலயிமளு வவோளளியேங்கிரி மவலயில் உகுபத்தியேமகி ககோமவவோ
கபரூர வோழயேமய் திருப்பூர, ஈகரமடு மமவோட்ளங்கோளின் வோழயேமகோ கோமங்ககோயேத்வத அடுத்து
வநமய்யேல் என்னுமிளத்தில் கோமவிரியளன் கோலக்கின்றதமல் வநமய்யேல் ஆறு என வபயேர
வபகுறது. இந்த ஆறு ககோமவவோவயே கோளக் ம்கபமது அவதச்சகுறி சறிதும் வபரியேதுமமய்யளு
18 ுங்கோவு நிவறத்தபன் திருப்பூவர அவளகிறது.
1.சங்கோமநல்லூர ும்
2.வோமலமங் ும்
3.கிருஷ்ணமம்பதி ும்
4.முத்தணணன் ும்
5.உக்கோளம் வபரியே ும்
6.வன்ல்வோ சந்தமமணி ும்
7. றிச்ச ும்
மகுறும் இன்ன பற....
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8.அத்திக்கோளவ அவண

ககோமவவோயிலிருந்து மமஞ்்ர வன்ல்மம் வோழயில் இருக்கிறது அத்திக்கோளவ வோனம். அங்கிருந்து
உகுபத்தியேமகி வோரும் நீவர வவோளளியேங்கோமடு அருககோ கமகு த் வதமளரச்ச மவலப்ப தியில்
ஒரு அவணவயே கோட்டி நீவர கன்மித்து பற ககோமவவோக்
டிநீர விநகயேமகோம் வன்ய்கின்றனர.
அந்த அவணதமன் பல்லூர அவண. இது 100 அடி நீரமட்ளம் வகோமணளது. சறுவோமணியம்,
அத்திக்கோளவம்தமன் ககோமவவோ மக்கோளின் டிநீர தமகோத்வத ர்ரக்கின்றது. இது
கோமந்திபுரத்திலிருந்து 64 கி.மீ வதமவலவில் உளுது.
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9.விமமன நிவலயேம்

1932 ஆம் ஆணடுதமன் முதன்முதலில் பமட்டியேமலம மன்னர கோமசமகோமரமஜம
அலகோமபமத்திலிருந்து வன்ன்வனக் விமமனத்வத ஓட்டி வோந்தமர. பற 1940 ஆம் ஆணடுதமன்
ககோமவவோக் விமமனம் விளப்பட்ளது. தினமும் கிட்ளத்தட்ள ககோமவவோக் 40 விமமனங்கோள
வோந்து கபமகின்றன. இது 1995 ல் பன்னமட்டு விமமன கன்வவோயேமய் மமறி 2012 ல் ன்ரவோகதன்
விமமன நிவலயேமமய் உயேரவ வபகுறது. இது கோமந்திபுரத்திலிருந்து 11 கி.மீ வதமவலவிமம்,
்லூர விமமனப்பவள விமமன நிவலயேம் 23 கி.மீ வதமவலவிமம் உளுது.
வதமளரபுக் : 0422-2591905
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10.இரயில் நிவலயேம்

இந்தியேமவில் 1853 ஆம் ஆணடுதமன் ஆங்கிகலயேரமல் முதன்முதலில் மும்வபயிலிருந்து
தமகனவிகு முதல் ரயில் விளப்பட்ளமமம் 1898 ஆம் ஆணடுதமன் ககோமவவோக் ரயில்
வோந்தது. தினமும் சறிதும் வபரியேதுமமய் 50 ரயில்கோள வோந்து கபமகின்றன(ன்ரக் ரயில்கோள
தவிரத்து). தமிழகோத்தில் வோருவோமயிமம் பரப்புவிமம் இரணளமவோது இளத்வத
வகோமணடுளுது. இவதத்தவிர 7 புறநகோர ரயில்நிவலயேங்கோளும் உளுது.
வதமளரபுக் : 139
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11.கபருந்து நிவலயேங்கோள

ககோமவவோயில் மமநகோர கபருந்து நிவலயேம், புறநகோர கபருந்து நிவலயேங்கோள என 7 நிவலயேங்கோள
உளுது.
1. நகோர கபருந்து நிவலயேம்
2. மத்தியே கபருந்து நிவலயேம்
3. திருவோளளுவோர கப.நிவலயேம்
4. சங்கோமநல்லூர கப.நிவலயேம்
5. உக்கோளம் கபருந்து நிவலயேம்
6. ன்மய்பமபம கோமலனி கபருந்து நிவலயேம்
7. ஆம்னி கபருந்து நிவலயேம்.
வோட்ளமர கபமக் வோரத்து எணகோள
TN37 - வதகு
TN38 - வோளக்
TN66 - மத்திமம்
TN99 - கமகு .
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12.மத்தியே சவறச்ன்மவல

1872 ஆம்ஆணடு 167.7 க்கோரில் கோட்ளப்பட்ளது இந்த சவறக்கூளம். 2000 வகோதிகோள
தங் முவ வகோமணள து. 1908 ஆம் ஆணடிலிருந்து 1910 ஆம் ஆணடுவோவர வோ.உ.சதம்பரனமர
இந்த சவறயில்தமன் வன்க்கிழத்தமர .ஆகோகவோதமன் இந்த சவறக் சறப்பு. இது
கோமந்திபுரத்தில் அவமந்துளுது.
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13.கோல்வி நிறுவோனங்கோள

அவனத்து ரமசக்கோமரரகோளுக் ம் குற லமபகோரமமன வதமழல் (கோன்னி ரமசக்கோமரரகோவுத் தவிர).
ககோமவவோயிமளு புகோழ்வபகுற ஒரு சல கோல்லூரிகோள
1. பமரதியேமர பல்கோவலக்கோழகோம்
2. அவிநமசலிங்கோம் ப.கோழகோம்
3. அமிரதம பல்கோவலக்கோழகோம்
4. கோமருணயேம பல்கோவலக்கோழகோம்
5. கிருஷ்ணம பல்கோவலக்கோழகோம்
6. தமிழ்நமடு கவோுமணவம பல்கோவலக்கோழகோம்.
7. கோகுபகோம் பல்கோவலக்கோழகோம்.
8. ஜ்.ச.டி
9. ச.ஐ.டி
10. ப.எஸ.ஜ
11. மர ரு வதமழல்லட்ப கோல்லூரி.
இவதத் தவிர
26 - வதமழல்லட்ப கோல்லூரிகோள
30 - கோவலக்கோல்லூரிகோள
35 - பளளிகோள
3. - மருத்துவோ கோல்லூரிகோள
1. - ன்ட்ளக்கோல்லூரி
7. - ஆரமய்ச்ச கோழகோங்கோள என கமமம் சல ககோமவவோயில் உளுன.
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14.மருத்துவோமவனகோள

ககோமவவோயில் சறிதும் வபரிதுமமய் 50 மருத்துவோமவனகோள உளுன. வோமர ஆங்கில நமகுளமன
்ஸக் வோமரப் பத்திரிவகோ இந்தியேம முழவோதும் எடுத்த ஆய்வில் மருத்துவோமனயின் தரத்வத
வோரிவன்ப்படுத்தியளுனர. ககோமவவோயில் அவவோ
1. ப்புன்மமி நமயடு (GKNM).
2. ககோமவவோ வமடிகோல் வன்ன்ளர (KMCH).
3. ப.எஸ.ஜ (PSG).
4. ஶ்ரீ ரமமகிருஷ்ணம மருத்துவோமவன (SRKH).
5.ககோமவவோ வமடிகோல் கோல்லூரி மருத்துவோமவன (CMC).
6. கோங்கோம மருத்துவோமவன(GANGA).
7. ககோ.ஜ மருத்துவோமவன (KG).
8. வோயிகுறுப்புண ன்ம்பந்தமமன மருத்துவோமவனகோள.( Gastroenterology medical centre & Hospitals).
9. ஶ்ரீ அபரமமி மருத்துவோமவன (SAH).
10. வகோமங் நமடு மருத்துவோமவன (KNH).
இவதத்தவிர கமமம் நிவறயே மருத்துவோமவனகோள கோண, கோமது, மக் , வதமணவள என.....
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15.Mall (கபரங்கோமடி)

ககோமவவோயில் இவுஞரகோள இவுஞிகோளின் வபமழதுகபமக்ககோ இந்த மமல்கோளதமன்.
கோட்ளணமின்றி நமளமுழவோதும் சகுறி வோரலமம் எவதயம் வோமங்கோமமகலகயே.

1.புரூக் பயீல்டு(Brook Field Mall)
ககோமவவோயில் முதன்முதலில் 2009 ஆம் ஆணடு புரூக்பமணட் ன்மவலயில் 5 அடுக் கோளுளன் 6
திவரயேரங்கோளுளனும் 150 கோவளகோளுளனும் ஆரம்பக்கோப்பட்ளது இந்த மமல். இது
கோமந்திபுரத்திலிருந்து 3 கி.மீ வதமவலவில் உளுது.
வதமளரபுக் : 092810 00550.
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II.பன் ரிபப்ளிக் (Fun Republic Mall)
2012 ஆம் ஆணடு 3.5 க்கோர பரப்புவில் 6 அடுக் கோளுளன் 5 திவரயேரங்கோளுளனும் 80
கோவளகோளுளனும் அவிநமச ன்மவலயிமளு பீுகமட்டில் ஆரம்பக்கோப்பட்ளது இந்த மமல்.
இது கோமந்திபுரத்திலிருந்து 6.7 கி.மீ வதமவலவில் உளுது.
வதமளரபுக் : 090477 66205
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III.புகரமகஸமன் ( Prozone)
2017 ஆம் ஆணடு 12 க்கோரில் 9 திவரயேரங்கோளுளனும் 140 கோவளகோளுளனும் ன்க்தி
ன்மவலயிமளு சவோமனந்தபுரத்தில் ஆரம்பக்கோபட்ளது இந்த மமல்.
இது கோமந்திபுரத்திலிருந்து 6 கிமீ வதமவலவில் உளுது.
வதமளரபுக் : 0422 – 6628111
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16.ககோளிக்வகோ பூங்கோம ( Theme park)

I.மஹமரமஜம
ககோமவவோ அவிநமச ன்மவலயிமளு நீலமம்பூரில் 2006 ஆம் ஆணடு 15 க்கோரில்
ஆரம்பக்கோப்பட்ளது இந்த வபமழதுகபமக் பூங்கோம. இந்தப் பூங்கோமவில் தணணீர நளனம்,
கமமதுகோமரகோள, அவல ும், என பல விவுயேமட்டுகோள அவமந்துளுது. 2
திவரயேரங்கோங்கோளும், சறியே ககோமல்ப் (Golf) பயிகுச வமதமனமும், உணவோகோமும் அளங்கியேது.
இது கோமந்திபுரத்திலிருந்து 21 கி.மீ வதமவலவில் உளுது.
பமரவவோ கநரம்:கோமவல10.30-6.30.
கோட்ளணம்:
வபரியேவோரகோளுக் – Rs.600/சறியேவோரகோளுக் . – Rs.500/வதமளரபுக் : 0422 - 6504128.
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II.ககோமவவோ வகோமணளமட்ளம்
ககோமவவோ சறுவோமணி ன்மவலயிமளு கபரூரில் 2002 ஆம் ஆணடு ஆரம்பக்கோப்பட்ளது இந்த
வபமழதுகபமக் பூங்கோம. இந்தப் பூங்கோமவில் தணணீர நளனம், கமமதுகோமரகோள, அவல ும்,
மவல குறம் என பல விவுயேமட்டுகோள அளங்கியேது. இங் தங் வோதகு வன்ம ச
விடுதிகோளும் (Resort) உணடு்.
இது கோமந்திபுரத்திலிருந்து 12 கி.மீ வதமவலவில் உளுது. பமரவவோ கநரம்:கோமவல10.30-5.30.
கோட்ளணம்:
வபரியேவோரகோளுக் – Rs.500/சறுவோரகோளுக் . – Rs.450/வதமளரபுக் : 0422 - 2606852,53.
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III.புமக் தணளர
ககோமவவோ கமட்டுப்பமவுயேம் அடுத்து ஊட்டி ன்மவலயில் 75 க்கோர பரப்புவில் மிகோப்
வபரியேதமய் ஆரம்பக்கோப்பட்ளது இந்த வபமழது கபமக் பூங்கோம. இந்தப் பூங்கோமவில்
தணணீர நளனம், கமமதுகோமரகோள, அவல ும், மவல குறம் என 49 விவுயேமட்டுகோள
அவமந்துளுது. இங் தங் வோதகு வன்ம ச விடுதிகோளும் (Resort), உணவோகோமும் உணடு.
இது கோமந்திபுரத்திலிருந்து 40 கி.மீ வதமவலவில் உளுது. பமரவவோ கநரம்: கோமவல 9.30-7.30
கோட்ளணம்:
வபரியேவோரகோளுக் – Rs.690/சறுவோரகோளுக் . – Rs.590/வதமளரபுக் : 04254 - 226632,40
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17.வதமழகுன்மவலகோள (Companies)

ககோமவவோ வதமழல்துவறயில் வன்ன்வனவயே அடுத்து இரணளமமிளத்தில் உளுது. 25000
வதமழகுன்மவலகோள சறிதும் வபரியேதுமமய் அவமந்துளுது ககோமவவோயில். மமவோட்ள
சறுவதமழலதிபரகோள ன்ங்கோம் (வகோமடிசயேம) பல பன்னமட்டு வோணிகோக் கோணகோமட்சகோவு நளத்த
வோழவோ த்துக் ககோமவவோயின் சறுவதமழலதிபரகோளுக் பன்னமட்டு வோணிகோம் நளத்த
உதவகிறது. ககோமவவோயில் பஞ்ன்மவலகோள, கமமட்ளமர, வோமல்வ், வோமரபள கோம்வபனிகோள,
உருக்கோமவலகோள, வமன்வபமருள, கலத் பட்ளவறகோள என ரமுமமன வதமழகுன்மவலகோள.
அவோகுறில் சல....

I.நீகரகுறி (Pump)
1. வளக்ஸகமம (Texmo)
2. அக் வோமன்ப் (Aquasub)
3. ச.ஆர.ஐ (CRI)
4. வளக்கோமன் (Deccan)
5. ககோ.எஸ.ப (KSB)
6. ஷமரப் (sharp)
7. ச ணம ( Suguna)
8. மககோந்திரம (Mahendra)
9. எக்கி (Ekki)
10. வபஸட் (Best)
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II.வோமல்வ (Valves)
1. L &T
2. Ampo
3. Cameron
4. Dresser
5. Circor
6. Orbinox
7. schuf
8. Flowserve
9. Virgo
10. Valvitalia
11. Velan.....
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III.வோமரபளன்மவல (Foundries)
1. Ammarun
2. Autoshell
3. PSG
4. Eltex
5. RSM
6. Bradken
7. Alegendran Steels
8. Sri Ranganathar Industries
9. Flow Links Systems
10. Koso
11. P.K.Steels
12. K.U.Industries
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IV.வபரியே நிறுவோனங்கோள
1. Pricol
2. LMW
3. LGB
4. ELGI
5. Kiroskar brothers
6. T Stands & Co ltd
7. Roots Horn
8. Sharp Tools
9. Jayam Automotive
10.Shanthi Gears
11. ACC Madukarai
12. SeForge Ltd
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V.வமன்வபமருள (Software companies)
1. Cognizant (CTS)
2. Bosch
3. Wipro
4. HCL
5. Dell
6. TCS
7. Payoda
8. Ford
9. NTT Data
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18.பஞ்ன்மவலகோள (Cotton Mills)

இந்தியேமவில் கவோுமணவமக் அடுத்து பலககோமடி டும்பங்கோள வோமழ்வோமதமரமமகோ இருப்பது
ஜவளித்துவறதமன். ஆங்கிகலயேரகோள இந்தியேமவில் பருத்தி விவுயம் ப திகோவு
துல்லியேமமகோ 3 நகோரங்கோவு கதரவ வன்ய்து அதகுகோமகோ இரயில் பமவதகோவுயம் அவமத்தனர.
அப்படி கதமன்றியேதுதமன் ,ப,ச. அகோமதமபமத், பம்பமய், ககோமயேம்பத்ுதர. 1988 ல்
ககோமவவோயில் முதன்முதலமய் ன்ர.இரமபரட் ஸகளன்ஸ என்பவோரமல் ஆரம்பக்கோப்பட்ளது தமன்
ஸகளன்ஸ மில். அவதப் பற தமன் ஜ. ப்புன்மமி நமயடு தமனும் ஒரு பஞ்ன்மவலவயே
வதமளங்கியேதுதமன் லட்சமி மில் 1906 ல். 1930 வோவர 8 மில்கோளதமன் கதமன்றின.
1. லட்சமி மில்
2. கோமளீஸவோரர மில்
3. ரங்கோ விலமஸ மில்
4. ரமதமகிருஷ்ணம மில் என.....
கமமம் வபக்கோமரம திட்ளத்திகு முன்புவோவர நீரமவி ன்க்தியினமல் இயேங்கியே மில்கோள பற
மின்ன்மரம் மலிவோமய் கிவளக்கோ எணணகுற மில்கோள கதமன்றியேது. இதனமல் ககோமவவோ
வதன்னிந்தியேமவின் மமன்வன்ஸளர ஆனது.
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19.வன்ன்ரல் ஸடுடிகயேம

ககோமவவோ திருச்ச ன்மவலயில் 6 கி.மீ வதமவலவில் ககோமவவோ வதமழலதிபரகோளின் முயேகுசயேமல்
உருவோமனதுதமன் ககோமவவோ வன்ன்ரல் ஸடுடிகயேம. இவத உருவோமக்கியேதில் ரங்கோன்மமி நமயடு,
ஆர.ககோ.ரமமகிருஷ்ணன் வன்ட்டியேமர, இயேக் நர எஸ.எம்.ஶ்ரீரமமம நமயடு ஆகிகயேமருக்
முக்கியே பங் ணடு. ஒலிப்பதிவக் கூளம், பளத்வதம ப்பு நிவலயேம், 5 லட்ன் ரூபமய்
மதிப்புளு ந்ஸன ரகோ ககோமரம என ந்ஸன வோன்திகோளுளன் அவமத்தனர. அந்நமவுயே
புகோழ்வபகுற இயேக் னரகோுமன .எஸ. .ன்மமி, ஶ்ரீரமமம, கிருஷ்ணன்-பஞ்ச, ன்மணகளம எம்
சன்னப்பம கதவோர அவனவோருக் ம் என்ட்ரி வகோமடுத்தது இந்த ஸட்டுடிகயேமதமன். பன்னர
1956 ல் ஶ்ரீரமமம நமயடு தனியேமகோ பரிந்து வன்ன்றுவிள நிவலயில் பன்னர த்தவகோக் எடுத்த
ஜூபளர பக்ன்ர நிறுவோனமும் த்தவகோ முடிந்து வன்ன்வன வன்ன்றுவிட்ளளதமல் ஸடுடிகயேம
மடுவிழம கோணளது....
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20.பட்சரமஜம ஸடுடிகயேம

1946 ல் வன்ன்ரல் ஸடுடிகயேமவவோ உருவோமக்கியேவோரகோளில் ஒருவோரமன ஶ்ரீரமமம நமயடு
அதிலிருந்து விலகி புலியே ும் ப தியில் பட்சரமஜம ஸடுடிகயேமவவோ உருவோமக்கினமர.
கோருணமநிதியின் கோவத வோன்னத்தில் எம்.ஜ.ஆர நடித்த 'மவலக்கோளுன்' இந்தி, வதமங் ,
மவலயேமும், கோன்னளம், தமிழ், சங்கோும் என 6 வமமழகோளில் ஒகர கநரத்தில் இங்
தயேமரிக்கோப்பட்ளது. அந்த கோமலத்தில் தமிழகோத்தில் இருந்த 5 பரபலமமன ஸடிகயேமக்கோளில் 2
ககோமவவோயில்தமன் இருந்தது. அப்கபமது ககோமவவோ இன்வனமரு ககோமளம்பமக்கோமமகோ இருந்தது .
இங் எடுக்கோப்பட்ள அரிதமஸ மன்று ர்பமவோளிகோள கோணளது. பன்னர நளத்த முடியேமமல்
அதுவம் தகுன்மயேம் விக்கனஷ் மகோமல் என கோல்யேமண மணளபமமகோ உருமமறியேது.
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21.சறுதுளி

ககோமவவோயின் நீர வோுத்வதக் கோமக்கோ உருவோமன அவமப்புதமன் 'சறுதுளி'. இதன் முதன்வம
நிரவோமகி வோனிதம கமமகோன், இவோரது பரிக்கோமல் கோம்வபனி ககோமவவோயின் பரதமன
அவளயேமுமும்கூள. ககோமவவோ மமவோட்ளத்தில் வநமய்யேல் ஆகுறுப்படுவகோயில் ககோமவவோ
மக்கோள, பளளி கோல்லூரி மமணவோரகோள, தன்னமரவோ வதமணளரகோள என அவனவோரின்
உதவியளன் ககோமவவோயில் வநமய்யேல் ஆகுறுப் படுவகோயில் உளு ுங்கோவுச் சீரவமத்து, நீர
கமலமணவமவயே வோமப்படுத்தும் விதமமகோ ும், ட்வளகோவுத் ுதர வோமருதல்,
தடுப்பவண சீரவமப்புப் பணிகோவு கமகுவகோமணடு உக்கோளம், வோமலமங் ும், றிச்ச,
புதுக் ும், வகோமுரம்பதி, கோங்கோநமரமயேணன்முத்திரம், வன்மட்வளயேமணடிக் ட்வள ஆகியே
ுங்கோளும் ுதர வோமரப்பட்ளன. ுதர வோமரும் பணிகோள நிவறவோவளந்த நிவலயில், இந்தக்
ுங்கோளின் நீர வகோமளுுவ அதிகோரித்துளுது. உக்கோளம் வபரியே ும் சறுதுளியின்
முயேகுச்சக் ஒரு ன்மன்று. இது கோமந்திபுரத்திலிருந்து 5.8 கி.மீ வதமவலவில் உளுது.
வதமளரபுக் : 0422 2318222
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22.ஓவன்

கோமடுகோள பமதுகோமப்பு பகுறியே விழப்புணரவ குபடுத்துவோதகுகோமகோ சகுறுச்்ழல் அவமப்புதமன்
“ஓவன்”. கோளந்ந 13 ஆணடுகோுமகோ கோமனுயிர பமதுகோமப்புப் பணிகோவு தமிழகோம் முழவோதும்
கமகுவகோமணடு மரங்கோவு பமதுகோமக்கோவம், கோமடுகோள, கோமட்டு உயிரகோள, நதிகோள கபமன்றவவோ
பகுறியம் அவோகுவறப் பமதுகோமக்கோ கவோணடியே அவோசயேம் பகுறியம் பளளி, கோல்லூரி
மமணவோரகோள மகுறும் இவுஞரகோவு கோமடுகோளுக்ககோ அவழத்துச் வன்ன்று பமளம் எடுத்து
வோருகிறமர ‘ஓவன்’  அவமப்பன் தவலவோர கோமளிதமன்ன். வதமளரபுக் : 94430 22655
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23.ன்மந்தி ன்மகோ கன்வவோகோள

ககோமவவோ ன்மந்தி கியேரஸ திரு. பழநின்மமி அவோரகோள தன் மவனவியின் நிவனவோமகோ ககோமவவோ
சங்கோநல்லூரில் “ன்மந்தி கன்மயலயேல் ன்ரவிஸ” என்ற வபமதுநல அவமப்வப மக்கோளுக்கோமகோ
வதமளங்கி, மக்கோள பயேனவளயம் வோவகோயில் அவோர வன்ய்யம் நகுகோமரியேங்கோள சல
1. தரம் நிவறந்த எரிவபமருள விநிகயேமகிக் ம் வபட்கரமல் பங்க். (இதன் சறப்பு எவ்வோுவ
வபட்கரமல் (அ ) ீன்ல் விவல குறம் இருப்பனும் முகுறும் முழதமகோ அவவோ ர்ரும்வோவர
பவழயே விவலகயேதமன்)
2. 24 மணிகநரமும் வன்யேல்படும் மருந்தகோம். (இதன் சறப்பு 20% தளளுபடி விவலயளன்
கிவளக்கிறது)
3. MRI, CT Scan, ECG மகுறும் X-Ray அவனத்தும் பமதி விவலயளன்கூடியே ஆய்வோகோம்.
4. ன்மந்தி ககோணீன் வதமளங்கி வோமரத்தின் ழ நமட்கோளிமம் Rs.20/- விவலயில் தரமமன
உணவ வோழங்கி மகிழ்விக்கிறமர.
இது கோமந்திபுரத்திலிருந்து 10 கி.மீ வதமவலவில் உளுது.
வதமளரபுக் : 0422 - 422 2205500, 8489933163
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24.ச.ஆர.ஐ ட்ரஸட் (CRI PUMP)

ககோமவவோயில் வதமழல்துவறயின் அவளயேமுங்கோளுள ஒன்றமன ச.ஆர.ஐ(CRI) மக்கோள
கன்வவோக்கோமகோ டிரஸட் ஒன்வற உருவோமக்கி பலகவோறு நலதிட்ளங்கோவு வன்ய்துவோருகிறது.
ககோமவவோ ன்ரவோணம்பட்டியில் 15000 ன்துரடியில் வமடிகோல் வன்ன்ளர ஒன்வற அவமத்து
வபமதுமக்கோளுக் பயேன்படும் வோவகோயில் வோமரத்தில் ழ நமட்கோளிமம் வறந்த
கோட்ளணத்தில் மருத்துவோத்வத அளிக்கிறது. 24 மணி கநரமும் இயேங் ம் மருந்து கோவள, கோமவல
6 மணிமுதல் இரவ 9 மணிவோவர இயேங் ம் (இரணளமவோது மமடியில்)பஸிகயேமவதரப
கரடியேமலஜ என ஆய்வோகோங்கோள(Lab) என பல வோன்திகோவுக் வகோமணடுளுது.
குகோனகவோ ன்ரவோணம்பட்டியில் அரச பளளிவயே புதுப்பத்ததும், ந்ஸனமயேமமன சடுகோமடு
கமமன்க்கிருஷம(முடிவில்லம பயேணம்)என்ற வபயேரில் உருவோமக்கி CSR ன் (Corporate Social
Responsibility)திட்ளத்வத தனது கோம்வபனி வதமழலமுரகோள மட்டுமின்றி வபமதுமக்கோள
அவனவோரும் பயேன்படும் வோவகோயில் வன்ய்துவோருவோது மிகோவம் சறப்பு.
வதமளரபுக் : 0422 - 7110000.
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25.எல்&டி (L&T)

ககோமவவோயில் மிகோப் வபரியே நிறுவோனமமன எல்&டி(L&T) மக்கோள கன்வவோக்கோமகோ CSR
திட்ளத்தின்கீழ் 2012 ல் ஈச்ன்னமரி வன்ட்டிபமவுயேம் ன்மவலயில் வஹல்த் வன்ன்ளர (Health
Center)ஒன்வற ஆரம்பத்து கோமவல 8 மணி முதல் மமவல 5.30 மணிவோவர தனது கோம்வபனி
வதமழலமுரகோள மட்டுமின்றி வபமதுமக்கோளும் பயேன்படும் விதமமய் இலவோன்மமகோ
மருத்துவோம் அளிக்கிறது. இது கோமந்திபுரத்திலிருந்து 14.5 கி.மீ வதமவலவில் உளுது.
வதமளரபுக் : 0422 298 9909
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26.ஶ்ரீ அணணபூரணம உணவோகோம்

1968 ல் திரு.தமகமமதர நமயடு ஆர.எஸ.புரத்தில் முதன்முதலமய் ஒரு வன்வோ
உணவோகோத்துளன்கூடியே விடுதிவயே வதமளங்கினமர. இன்று 16 உணவோகோங்கோுமகோ வோுரச்ச
வபகுறு ககோமவவோயின் அவளயேமுமமகோ விுங் கிறது. தரமமன உணவ, சகுறுணடி,கோமப,
ஸ்ஸட் என அவனத்தும் சத்தமமன முவறயில் தயேமரிப்பது இதன் சறப்பு. இவதத்தவிர
ன்வமயேல் உபகோரணங்கோள உகுபத்தி, கோட்டுமமனங்கோள , உளனடி உணவக் கோலவவோ(Instant Food
Mix), ளிரபமனங்கோள உகுபத்தி என பல வதமழகோளில் ஈடுபட்டு சறப்புளன் விுங் கிறது.
வதமளரபுக் : 0422 - 4522333
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27.ஶ்ரீ கிருஷ்ணம ஸ்ஸட்ஸ

1948 ஆம் ஆணடு N.K.மகோமகதவோ ஐயேர முதன்முதலமய் ஒரு உணவோகோத்வத வதமளங்கினமர.
பற சத்தமமன வநய்யேமலமன இனிப்புகோவு அறிமுகோம் வன்ய்து 1972 ல் ஆர.எஸ.புரத்தில்
இனிப்பகுகோமகோ தனியேமகோ கோவள ஒன்வற துவோக்கினமர. பன்னர படிப்படியேமய் தமிழகோத்தில் பல
கிவுகோளும் அரபுநமடுகோளிமம்(UAE) கிவுவயே துவோக்கி இன்று 800 வதமழலமுரகோளுக் ம்
கமல் பணிபுரிகின்றனர. இன்று வம்ரபம என்றமகல கிருஷ்ணம ஸ்ஸட்ஸதமன் என்ற
அுவிகு வோுரந்து மகோமகதவோ ஐயேர பறந்த தினத்வத வம்ரபம தினமமய் வகோமணளமடி
அன்றுமட்டும் தளளுபடி விவலயில் வோழங் கிறது இந்த நிறுவோனம். இது ககோமவவோயின்
அவளயேமுமமய் விுங் கிறது.
வதமளரபுக் : 0422 – 2545520,40,80
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28.அருங்கோமட்சயேங்கோள ( Museum)

ககோமவவோயில் உளு அருங்கோமட்சயேகோங்கோள ஒரு சல
1. Forest college Museum(1902) - ஆர.எஸ.புரம்
2. Gallery and Textile Museum - அவிநமச ன்மவல
3. GD Naidu Museum - அவிநமச ன்மவல
4. Government Museum- வோ.உ.ச பூங்கோம
5. Police Museum- இரயில் நிவலயேம்
6. Regional Science Centre and Science Museum - வகோமடிசயேம ன்மவல
7. Kasthuri Sreenivasan Art Gallery & Textile Museum (Culture Centre)
கமமம் பல.
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29.ஜ.டி.நமயடு (1893-1974)

திரு.ககோமபமல்ன்மமி துவரன்மமி நமயடு ககோமவவோ மமவோட்ளம் கோலங்கோல் கிரமமத்தில் பறந்தவோர.
இும் வோயேதில் ஜ.டி.நமயடு ககோமவவோயிலிருந்த கமமட்ளமர, லமரி, கபருந்து கபமக் வோரத்தில்
ஈடுபட்டிருந்த ஸகளன்ஸ துவரயிளம் பணிக் கன்ரந்தமர. அவோர நமயடுவின் திறவமவயேப்
பகுறி ககோளவிப்பட்டிருந்ததமல் ஒரு கபருந்வதக் கோளனமகோ வகோமடுத்து தவோவண முவறயில்
கோளவனத் திருப்ப அவளத்தமல் கபமதும், அதுவோவர தினமும் வோ்லம ம் வதமவகோயில் ஒரு
ப திவயே தனக் அளிக்கோ கவோணடும் என்றமர. முதன் முதலில் வபமளுமச்சக் ம்
பழனிக் ம் கபருந்வத இயேக்கினமர நமயடு. தனி முதலமளியேமகோ இருக்கோ விரும்பமத நமயடு
கவோறு சலவரயம் கூட்டு கன்ரத்துக்வகோமணடு யவனவளட் கமமட்ளமர ன்ர்ஸஸ (UMS)என்ற
நிறுவோனத்வத துவோக்கினமர.
1936 ஆம் ஆணடு வஜரமன் நகோரில் நவளவபகுற வபமருட்கோமட்சயில் அவோருவளயே
கோணடுபடிப்புகோளில் ஒன்றமன ன்வோரக் கோத்தி, பகுடு ஆகியேவோகுறிகு முவறகயே முதல் பரிசம்,
மன்றமவோது பரிசம் கிவளத்தன. நமயடுவின் கோணடுபடிப்புகோள பலவம் அதிகோ அுவில்
நமட்டுக் பயேன்பளமமல் கபமனதகு கவோவறமரு கோமரணம் அன்வறயே அரச அவோரகமல்
திணித்த அதிகோபட்ன் வோரி. அன்வறயே ்ழலில் நமட்டிகலகயே அதிகோ வோரி வன்மத்தியேவோரகோளில்
ஒருவோரமயிருந்தும் அவோரகமல் வோரி ய்ப்பு வன்ய்பவோர என்ற அவோப்வபயேரும் சமத்தப்பட்ளன.
இந்தியே அரன்மங்கோம் கோவளசவோவர கோணடுவகோமளுகவோயில்வல இந்தியேமவின் எடின்ன் என
அறியேப்பட்ள இவோவர.
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30.நட்ன்த்திர விடுதிகோள(Star Hotels)

ககோமவவோயில் வதமழல்துவற வோுரச்சயின் கோமரணமமய் எணணகுற விடுதிகோளும்
உணவோகோங்கோளும் நமளுக் நமள அதிகோரிக்கோ அதில் 5 ,4 மகுறும் 3 நட்ன்த்திர விடுதிகோள சல...
1. Le Meridian-நீலம்பூர
2. Vivanta (Taj)-கரஸ ககோமரஸ
3. The Residency Towers-பம.நம.பமவுயேம்
4. Raddission Blu-பீுகமடு
5. ITC Hotel- கரஸககோமரஸ
6. Alankar Grande-கோமந்திபுரம்
7. CAG Pride-கோமந்திபுரம்
8. Holiday Residency-ன்ரவோணம்பட்டி
9. Jenny Club-வகோமடிசயேம
10. City Tower-கோமந்திபுரம்
11. Aloft-சங்கோமநல்லூர
12. Fab Hotel Royal Castle-கோமந்திபுரம்
13. Heritage Inn-ரமம்நகோர
14. Part Plaza-திருச்ச ன்மவல
15. Vijay Elanza-பீுகமடு
16. Orbis-கஹமப் கோமகலஜ
17. Poppy’ s-ன்மய்பமபம கோமலனி
18. Park In-இரயில் நிவலயேம்
19. Gokuldam Park-நீலமம்பூர
20. Kiskol-வோளககோமவவோ
21. Vibe GRT-அவிநமச ன்மவல
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தமனுந்து விவுயேமட்டு (Formula1 Car Race)

ககோமவவோயில் வன்ட்டிப்பமவுயேத்தில் 2003 ஆம் ஆணடு வதமழலதிபர திரு.கோரிவோரதன்
(LMW)அவோரகோளின் நிவனவோமகோ LGB நிறுவோனத்தினரமல் துவோங்கோப்பட்ளதுதமன் இந்த கோரி
கமமட்ளமரஸ ஸபீட்கவோ (Kari Motors Speedway). 2.1 கி.மீ நீுமும் 14 வோவுவகோளுளன்
அவமக்கோப்பட்டுளுது. தமனுந்து வோடிவோவமப்வப மமகுறுவோதில் ஈடுபமடு வகோமணடு பன்னர
தமனுந்துப் பந்தயேங்கோளில் பங்வகோடுத்தனர. அவோரகோுது ஆரவோத்தினமல் ககோமவவோவயே நமட்டின்
தமனுந்துப் பந்தயே வமயேமமகோ ஆக்கினர. நகோரத்தில்  ஃபமரமுலம 3 ப ப்வபச் ன்ரந்த
பந்தயேச்ன்மவலயம் 3 ககோமகோமரட் பந்தயேச் ன்மவலகோளும் உளுன. பமரமுலம பந்தயேம்,
விவன்யந்துப் பந்தயேம், கோமரட்டு பந்தயேம் ஆகியேவோகுறிகு த் கதசயேச் ன்மதவனப் பந்தயேங்கோள
இங் ளு கோரி தமனுந்து விவரவச்ன்மவலயில் நவளவபறுகின்றன.  ஃபமரமுலம1 பந்தயேத்தில்
2005 ஆம் ஆணடு பங்வகோடுத்த ககோமவவோயின் நரன் கோமரத்திககோயேன் இவ்விவுயேமட்டில்
பங்வகோடுத்த முதல் இந்தியேர. இது கோமந்திபுரத்திலிருந்து 22 கி.மீ வதமவலவில் உளுது.
வதமளரபுக் : 0422 - 2655767
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ககோமவவோ பங் ன்ந்வத (CSX)

ககோமவவோ பங் ன்ந்வத அமவோலகோம் திருச்ச ன்மவலயிமளு ரமமநமதபுரத்தில் உளுது.
பங் ச் ன்ந்வத என்பது பங் கோளின் ஒழங்கோவமக்கோப்பட்ள பரிமமகுறம் (வகோமளமுதல் மகுறும்
விகுபவன வன்ய்தல்) ஒரு ன்ந்வதயேம ம். உளுன. கதசயே பங் ன்ந்வத என்எஸஇ (NSI)
பமம்கப பங் ச் ன்ந்வத பஎஸஇ (BSI) ஆகியேவவோ இந்தியேமவில் வன்யேல்படும் இரணடு கதசயே
பரிவோரத்தவனகோள ஆ ம். ககோமயேம்புத்ுதர பங் பரிவோரத்தவன லிமிவளட் சஎஸஎக்ஸ (CSX)
இது KG பமலகிருஷ்ணன் அவோரகோுமல் நிறுவோப்பட்ளது. இப்கபமது இது 50 நிரவோமகோக்
ஊழயேரகோுமல் நிரவோகிக்கோப்படுகிறது. இந்த பரிவோரத்தவனக் ஸகிிரன் அடிப்பவளயிலமன
வோரத்தகோம் (SBT) அவமப்பு 1996 ம் ஆணடு வன்யேகுபமடுகோவு ஆரம்பத்தது. இந்த அவமப்பு
ஒரு நமவுக் 25,000 வோரத்தகோரகோள மகுறும் 400 உறுப்பனரகோவுக் வகோயேமளும் வோவகோயில்
அவமந்துளுது. இது கோமந்திபுரத்திலிருந்து 6.5 கி.மீ வதமவலவில் உளுது.
வதமளரபுக் : 0422 – 5395938
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ககோமவவோ ன்ட்ளமன்ற பமரமளுமன்ற வதம திகோள

தமிழ் நமட்டிமளு 234 ன்ட்ளமன்றத் வதம திகோளில் வதம தி மறுசீரவமப்பகு பற
44 வதம திகோள(தனி) ன்மதியினர கவோட்பமுரகோுமகோ கபமட்டியிளவம், 2 வதம திகோள
பழங் டியினருக்வகோனவம் ஒதுக்கோப்பட்டுளுது. அதில் ககோமவவோயிமளு 10 ன்ட்ளமன்ற
வதம திகோள இவவோ
1.கோவணளம்பமுயேம்
2.கபரூர
3.ககோமவவோ கிழக்
4.ககோமவவோ கமகு
5.சங்கோமநல்லூர
6.்லூர
7.கிணத்துக்கோளவ
8.வபமளுமச்ச
9.வோமல்பமவற (தனி)
10.கமட்டுப்பமவுயேம்
1. பமரமளுமன்ற வதம தி
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இவதனது ககோமவவோயின் இறுதிப்பதிவ

பல்கவோறு பணிச்சவம கோமரணமமயம் கநரகபமதமவமயேமமம் ககோமவவோயிமளு பவழவம
வோமய்ந்த சல இளங்கோள சலவோகுவற மட்டும் றிப்பட்டு கோளக்கின்கறன்.
1. விக்களமரியேம ளவன்ஹமல் - 1892
2. ச.எஸ.ஐ (CSI)இம்மமனுகவோல் ன்ரச் முதல் கதவோமலயேம்(1830)
3. வோ.உ.ச ஸகளடியேம் ( VOC)
4. அத்தர ஜமமத் ம்தி.(1860-1904)
5. ஸகளன்ஸ பளளி - 1962
6. ப எஸ ஜ ன்ரவோஜன பளளி - 1924
7. மணிக்கூணடு
8. ்லூர விமமனபவள தும் - 1940
9. மதுக்கோவர ரமணவோ வமயேம்
10. 1900 ஆம் ஆணடு வதன்னிந்தியேமவிகலகயே முதன்முதலமய் ன்மமிக்கோணண வின்வன்ன்ட்
கோட்டியே வவோவரட்டி ஹமல் திவரயேரங்கோம்
11. கோவசகோம நதி (Kowsika river)
12. ககோமவவோ அவிநமச ன்மவலயில் வமக்ககோல் ஆரதர கஹமப் அவோரகோுமல் கோட்ளப்பட்ள
அரசனர பமலிவளக்னிக் கோல்லூரி.
13. இந்தியேன் ஆயில் கோமரப்பகரன்ன் - இருகூர
14. ககோமவவோ உணவ பமதுகோமப்பகோம்(FCI)
15. புளியே ும் விநமயேகோர ககோமயில் (20'அடி விநமயேகோர)
கமமம் பல...
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ககோமவவோவயேச் சகுறி

வதன்திருப்பதி
ககோமவவோ மமவோட்ளம் சறுமுவகோ அருககோ அவமந்துளுது வதன்திருப்பதி . இக்ககோமயில்
ககோமவவோவயேச்கன்ரந்த கோணணபரமன் மில்ஸ (ககோ.ஜ.மில்ஸ ) நிறுவோனத்தினரமல் மக்கோளின்
பங்கோளிப்பு துமின்றி தனிப்பட்ள முவறயில் கோட்ளப்பட்ளதம ம்.ககோமயில் பரமமரிப்பு,
பூவஜகோள, அன்னதமனம் அவனத்தும் இந்நிறுவோனத்தினரமல் நளத்தப்படுகிறது. ஆவகோயேமல்
இங் மக்கோளின் விதிமீறல்கோள எதுவம் இன்றி அவமதியேமகோவம்,சத்தமமகோவம்
கோமட்சயேளிக்கிறது.ககோமயிலின் வோுமகோம் முழவோதும் பல வோணண பூக்கோள, மரங்கோள, முவறயேமகோ
பரமமரிக்கோப்படுகிறது. இங் ளு பூக்கோவு வகோமணடு வபருமமளுக் பூவஜகோள
வன்ய்யேப்படுகின்றன. றக் வறயே 45 அடி உயேரத்தில் கோட்ளப்பட்டுளு இக்ககோமயிலின்
மலஸதமனத்வத அவளயே 33 படிகோள அவமத்து சறப்பமய் நிரவோகிக்கின்றனர. இது அன்னூர
கமட்டுபமவுயேம் ன்மவலயில் அவமந்துளுது. இது கோமந்திபுரத்திலிருந்து 35 கி.மீ
வதமவலவில் உளுது.
வதமளரபுக் : 077083 81194
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பணணமரி அம்மன்
இக்ககோமவில் ன்த்தியேமங்கோலம் வம்ர கதசயே வநடுஞ்ன்மவலயில் பணணமரி எனும் ஊரில்
அவமந்துளுது. இதன் சறப்பு ஆணடுகதமறும் பங் னி மமதம் ணளம் ர் மிதி (பூக் ழ)
திருவிழம நவளவபறும். இவதவயேமட்டி ஈகரமடு, திருப்பூர, நமமக்கோல், நீலகிரி, ககோமவவோ
ஆகியே பல்கவோறு மமவோட்ளத்திலிருந்தும் மகுறும் கோரநமளகோம மமநிலத்திருந்தும்
லட்ன்க்கோணக்கோமன பக்தரகோள ககோமவிமக் வோந்து ணளம் இறங்கி தங்கோளுவளயே
கநரத்திக்கோளவன வன்மத்துகின்றனர. தமிழ்நமட்டில் உளு ககோமவில்கோளில்
லட்ன்க்கோணக்கோமகனமர ர் மிதிக் ம் ஒகர ககோமயில் பணணமரி அம்மன் ககோமவில் எனபது
றிப்பளதக்கோது. அதுமட்டுமின்றி பக்தரகோள தங்கோளுவளயே கோமலநவளகோவுயம் ணளம்
இறக்கி கநரத்திக் கோளவன வன்மத்துவோமரகோள. இது கோமந்திபுரத்திலிருந்து 71 கி.மீ வதமவலவில்
உளுது.
வதமளரபுக் : 04295 243 289
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பவோமனின்மகோர அவண
கமகு மவலத் வதமளரச்சயில் உகுபத்தியேமகி சறுமுவகோ வோழயேமகோ வோரும் பவோமனி ஆகுறுளன்
நீலகிரி மமவோட்ளத்தில் உகுபத்தியேம ம் கமமயேமறு கோலக் ம் இளத்தில் கீழ் பவோமனி திட்ளம்
மலம் அவண கோட்ளப்பட்டுளுது. இதனமல் உணளமன நீரகதக்கோத்திகு பவோமனி ன்மகோர
நீத்கதக்கோம் என்று வபயேரமனது. இவ்வோவண 1955 ல் நிவறவோவளந்து பவோமனின்மகோர அவண
என்கற அவழக்கோப்படுகிறது. இவ்வோவண ஒரு மண அவணயேம ம். இதன் உயேரம் 130 அடி,
இதன் வகோமளுுவ 33 ககோமடி கோனஅடியேம ம். இதன் நீரகதக்கோத்தின் பரப்புவ 30 ன்துர
வமல்கோும ம். அவண உளு இளத்தில் உளு நகோர அவணயின் வபயேரமலகயே பவோமனின்மகோர
என அவழக்கோப்படுகிறது. இது புளியேம்பட்டி பணணமரி ன்மவலயில் உளுது. இது
கோமந்திபுரத்திலிருந்து 71 கி.மீ வதமவலவில் உளுது
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வகோமடிகவோரி அவண
வகோமடிகவோரி அவணக்கோட்டு (Kodiveri Dam) பவோமனின்மகோர அவணயிலிருந்து வோரும் ஆகுறின்
றுக்ககோ கோட்ளப்பட்டுளு தடுப்பவண ஆ ம். வகோமடி கவோரி அவணக்கோட்டு 151 மீட்ளர
நீும், 30 அடி அகோலத்தில் அவண கோட்ளப்பட்டுளுது. வகோமடிகவோலி வன்டிகோள ்ழ்ந்த ஓர
இளத்தில் தடுப் பவண கோட்ளப்பட்ளதமல் அப்வபயேர மருவி வகோமடிகவோரி என்று வபயேர
வோந்திருக்கோ கூடும் என தகோவோல். இது கோமந்திபுரத்திலிருந்து 72 கி.மீ வதமவலவில் உளுது.
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ஆழயேமறு அவண
1962 ஆம் ஆணடு ஆழயேமகுறின் றுக்ககோ வோமல்பமவறயின் அடிவோமரத்தில் கோட்ளப்பட்ளது
இந்த அவண. இதகு கமல் ஆழயேமறு நீரத்கதக்கோத்திலிருந்து நவோமவல மின்நிவலயேம்
வோழகயேயம் பரம்பக் ும் அவணயிலிருந்து கோமல்வோமய் மலமமகோவம் நீரவோரத்து உளுது.
மன்றுபுறமும் மவலகோள ்ழ்ந்த ்ழமம், பள ன்வோமரி வன்ல்ல வோன்தியம் உணடு. இங்
மனமகிழ்விகுகோமகோ பூங்கோம,மீன் கோமட்சயேகோம், முதலியேன தமிழ்நமடு மீன்வோுத்துவறயினரமல்
பரமமரிக்கோப்பட்டு வோருகிறது. இது கோமந்திபுரத்திலிருந்து 72 கி.மீ வதமவலவில் உளுது.
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ரங் நீர்ஸழ்ச்ச (Monkey Falls)
இது ஆழயேமறு அவணயின் அருகோமவமயில் ன்குகற மவலகயேறினமல் ரங் அருவி
என்றவழக்கோப்படும் சறு அருவி ஓன்று உணடு. வபரியேுவில் நீர வோரவ இல்வலவயேனினும்
சறுவோரகோளுக்
ளிக்கோ உகோந்த இளம். இது கோமந்திபுரத்திலிருந்து 73 கி.மீ வதமவலவில்
உளுது.
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கோமரமவள அரங்கோநமதர
அரங்கோநமத ன்மமி ககோமவில் ககோமவவோ கமட்டுப்பமவுயேம் அருகில் உளு கோமரமவள என்னும்
ஊரில் அவமந்துளுது. இக்ககோமவில் றக் வறயே 1000 வோருளங்கோள பழவம வோமய்ந்தது.
வகோமங் நமட்டு ப திகோளில் இருக் ம் வவோணவோ தலங்கோளில் புகோழ்வபகுறது. கோமரமவள கதர
இழத்தல் விழம ஒருவோமர கோமலம் சறப்புளன் நவளவபறும். இது கோமந்திபுரத்திலிருந்து 28 கி.மீ
வதமவலவில் உளுது.
வோழபமட்டு கநரம்: கோமவல 5.30 - 1.0 மமவல 4.0 - 9.0
வதமளரபுக் : 04254 272318
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பரளிக்கோமடு
ககோமவவோ - கமட்டுப்பமவுயேம் கரமட்டில் உளு கோமரமவளயில் இருந்து மஞ்்ர வன்ல்மம்
ன்மவலயில் உளுது பரளிக்கோமடு.கோமரமவள வோனத்துவறயினரமல் மவலவோமழ் மக்கோளுளன்
இவணந்து சகுறுச்்ழல் சகுறுலமவவோ நளத்தி வோருகிறது .ன்னி, ஞமயிறுகோளில் மட்டுகம
சகுறுலமப் பயேணிகோள அனுமதிக்கோப்படுவோமரகோள. 20 கபருக்
வறயேமமல் முன்பதிவ
வன்ய்தமல், எல்லம நமளிமம் அனுமதிக்கோப்படுகிறமரகோள. ககோமவவோயில் இருந்து கோமரமவள
வோழயேமகோ இரணளவர மணி கநர பயேணம் வன்ய்தமல் பரளிக்கோமடு பரின்ல் துவறவயே
அவளயேலமம். கோமவல 10 மணி அுவில் பூச்சமரத்ுதரில் உளு பரின்ல்துவறயில் தயேமரமகோ
இருக்கோ கவோணடும். அங் வன்ல்ல பஸ வோன்தி இல்வல. இருன்க்கோர வோமகோனம், மகுறும் கோமரில்
வன்ல்லலமம். பரின்ல் பயேணம், மதியே உணவ, ட்வரக்கிங், மலிவகோ ளியேல் என
அவனத்துக் ம் கன்ரத்து வபரியேவோரகோளுக் 500 ரூபமயம், 12 வோயேதுக்
வறவோமனவோரகோளுக்
400 ரூபமயம் கோட்ளணம் வபறப்படுகிறது. பயேணத்துக் ஒரு வோமரம் முன்னகர வோன
அமவோலரிளம் முன் பதிவ வன்ய்யே கவோணடும்.
இது கோமந்திபுரத்திலிருந்து கி.மீ வதமவலவில் உளுது.
வதமளரபுக் : 09470 51011

71

ககோமவவோவயே சகுறி கமமம்

நீலகிரி மவல -உதகோமணளலம் (ஊட்டி)
கதமளரவமமழயில் ஒத்தக்கோல்மந்து என்பது மறுவி உதகோமணளலமமனது. 88430 மக்கோள
வதமவகோயளன் இது கோளல்மட்ளத்திலிருந்து 7350’  அடி உயேரத்தில் அவமந்துளுது. 1819 ல்
ககோமவவோயின் ஆளுநரமகோ இருந்த ஜமன் ன்லவோன் ஆங்கிகலயேருக்
ளுவமயேமன இளவமனக்
கோருதி முதன்முதலில் ககோமத்தகிரி அருககோ கோன்கனரிமுக் கிரமமத்தில் வோந்து பங்கோும
அவமத்து டிகயேறினமர. அவோரது இல்லம் இன்றும் நிவனவோகோமமகோ மமகுறப்பட்டுளுது.
அவோரவபயேரமல் ககோமவவோயிமளு ஒரு ்ஸதிக் ன்லவோன் வதரு (John sullivan St) என
வபயேருணடு. இங் ளு மவல இரயில் பயேணிக் ம் 45.8 கிகலம மீட்ளர ுதரத்துக் ள 16
சரங்கோங்கோவுயம் 250 பமலங்கோவுயம் 5 மணி கநரத்தில் கோளக்கிறது. இது ககோமவவோயிலிருந்து
86 கி.மீ வதமவலவிமளுது. கோமண கவோணடியே இளங்கோளில் சல
1. வபமட்ளமனிகோல் பூங்கோம
2. ரி (பள ன்வோமரி)
3. வதமட்ள வபட்ளம சகோரம்
4. மவல இரயில்
5. எமரமல்டு ரி
6. ககோமத்தகிரி
7. ன்னூர சம்ஸ பூங்கோம என...
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வகோமவளக்கோமனல்

1845 ல் வலப்டினன்ட் ப.ன்.வோமரடு என்ற ஆங்கிகயேயேர அரச பணியிலிருந்த ஆங்கிகலயேருக்
வோசக்கோ குற ளுவமயேமன இளம் என கோருதி பங்கோுமக்கோவு அவமத்து டிகயேறி
திவரயிகலகயே ன்வோமரி வன்ய்து வோந்தனர. பன்னர 1914 ல் தமன் முழவமயேமன ன்மவலகோள
அவமத்தனர. 33000 மக்கோள வதமவகோயளன் இது கோளல்மட்ளத்திலிருந்து 7000’  அடி உயேரத்தில்
அவமந்துளுது. இது ககோமவவோயிலிருந்து 173 கி.மீ வதமவலவிமளுது. கோமண கவோணடியே
இளங்கோளில் சல
1. ரி (பள இல்லம்)
2. ககோமக்கோரஸ வோமக்
3. ணம வகோ
4. றிஞ்ச ஆணளவோர ககோமயில்
5. வன்ட்டியேமர பூங்கோம என...
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பழநி மவல - (தணளமயதபமணி சவோமமி)
இது அறுபவள ்ஸடுகோளிவலமன்று. பழனம் என்ற வன்மல் மறுவி பழநியேமனது. (பழனம்
என்பது நல்ல விவுச்ன்ல் நிலம் நிவறந்த ப தி என வபமருள) பலர முருகோன் ஞமனப்பழம்
கிவளக்கோமமல் மமந்த கோவதயம் கூறுவோர. இது கோளல்மட்ளத்திலிருந்து 1500' அடி
உயேரத்திமளுது. இதன் சறப்பு இங் ளு முருகோனது சவல கபமகோர எனும் சத்தரமல்
நவோபமஷமனம் வகோமணடு உருவோமக்கோப்பட்ளது. அக்கோமலத்தில் அகோத்தியேர தன்னிளம் வோரும்
கநமயேமளிகோளுக் வில்வோம்,பஸபம் வகோமடுத்து ணப்படுத்தினமர. கபமகோர நவோபமஷமனம்
வகோமடுத்து ணப்படுத்தினமர. நவோபமஷமனம் மி ந்த ்ஸரியேமிக்கோதமல் உயிரபலி குபளகவோ
அதன்கமல் ன்ந்தணத்வத பூச ளிரச்வன்ய்து சறு சறு வில்வலகோுமகோ வகோமடுக்கோலமனமர.
மவலக் வன்ல்ல நளப்பவதத் தவிரத்து 2 வோழத்தளங்கோள இழவவோ ஊரதி(winch) மகுறும்
கோம்பவோள ஊரதி(Rope Car) என. இது ககோமவவோயிலிருந்து 111 கி.மீ வதமவலவிமளுது.
வதமளரபுக் : 04545-241417
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திருமரத்தி அருவி
இவ்வோருவி கமகு மவலத்வதமளரச்சயின் அடிவோமரத்தில் உளு திருமரத்தி
மவலயிலிருந்து உகுபத்தியேமகின்றது. இந்த அருவியில் இருந்து வோரும் நீரமனது திருமரத்தி
அவணயில் கதக்கோப்பட்டு பன் பயேன்படுத்தப்படுகிறது. மவலயின் அடிவோமரத்தில்
அமணலிங்ககோஸவோரர ஆலயேமும் மும்மரத்திுமன பரம்மம,விஷ்ண,சவோன் சவலகோள
ஒருகன்ர அவமந்ததமல் திருமரத்தி என வபயேர வோந்ததமகோவம் வோரலமறு.
இது ககோமவவோயிலிருந்து 79 கி.மீ வதமவலவிமளுது.
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ஆவனக்கோட்டி (அட்ளப்பமடி)
ககோமவவோயின் கமகுககோ தமிழகோ ககோரு எல்வலயில் எல்வலயிமளு ஒரு மவலப் பரகதன்ம்
ஆவனக்கோட்டி. ஓய்வவோடுப்பதகு
குற நிவறயே வன்ம ச விடுதிகோள (Resort) உளுன. இங்
அவமந்துளு ஆதிவோமச பரம்பவர மருத்துவோ நிவலயேத்துக் இருுரகோள, றும்பரகோள,
முதுவோரகோள, மலன்ரகோள என வவோவ்கவோறு ஆதிவோமச இனக் ழக்கோவுச் கன்ரந்த பரம்பவர
வவோத்தியேரகோவு அவழத்துவோந்து பயிகுச வகோமடுக்கிறமரகோள.
இது ககோமவவோயிலிருந்து 26 கி.மீ வதமவலவிமளுது.
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ஆவன மவல (வோமல்பமவற)
ஆவன மவல என்பது கமகு த் வதமளரச்ச மவலயில் தமிழ்நமடு மகுறும் ககோருமவில்
பரவியளு மவலத்வதமளர. இது ககோருமவின் இடுக்கி மமவோட்ளத்தில் 17208 மக்கோள
வதமவகோயளன் கோளல்மட்ளத்திலிருந்து 8842’  அடி உயேரத்தில் அவமந்துளுது. பல ஆறுகோள
இப்ப தியில் உகுபத்தியேமகின்றன. ஆழயேமறு, சன்னமறு, பமம்பமறு, பரம்பக் ும் ஆறு
என. ஆழயேமறு அவண, அமரமவோதி அவண, கன்மவலயேமறு அவண, நீரமறு அவண,
பரம்பக் ும் அவண ஆகியே அவணகோளும் உளுன. இது ககோமவவோயிலிருந்து 114 கி.மீ
வதமவலவிமளுது.கோமண கவோணடியே இளங்கோளில் சல
1. ரங் அருவி
2. பமலமஜ ககோமயில்
3. புலிகோள கோமப்பகோம்
4. ளமப் ஸலிப் யேமவன ன்வோமரி என...
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மணமர
மணமர ககோருத்தின் இடுக்கி மமவோட்ளத்தில் உளுது. மதுரப்புழம, நல்லதணணி மகுறும்
ணளலி எனும் மன்று ஆறுகோள கூடுகின்றதமல் மன்றமறு என்பது மணமறமனது. இது 38400
மக்கோள வதமவகோயளன் கோளல்மட்ளத்திலிருந்து 5500 அடி உயேரத்தில் அவமந்துளுது. இது
ககோமவவோயிலிருந்து 158 கி.மீ வதமவலவிமளுது. கோமண கவோணடியே இளங்கோளில் சல
1. ரமஜ மவல
2. ஆவனமுடி மவலமுடி
3. கரமஸ கோமரளன்
4. மமட்டுப்பட்டி அவண
5. றிஞ்ச மலரக் கோமடு
6. வோவரயேமடுகோள என....
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இறுதிப் பதிவ

இதுநமளவோவர ககோமவவோவயேப் பகுறியம் அவதச் சகுறியம் உளு சகுறுலம தலங்கோவுயம்
நமன் அறிந்த கன்கோரித்த தகோவோல்கோவு சருக்கி பகிர கோமரணம் முகோநூலில் (FB) ஐந்து வோரிகோளுக்
மிவகோயேமனமகல படிக்கோ வபமறுவமயின்றி கோளந்துவிடுகவோமம் என உணரந்த்தனமல் . இது
ஒருசலருக்ககோனும் பயேனமயிருப்பன் ன்ந்கதமன்கம. இதுவோவரயில் படித்தும் படிக்கோமமமம்
வலக் வகோமடுத்த அவனத்துளுங்கோளுக் ம் நன்றி.
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FreeTamilEbooks.com - எங்கோவுப் பகுறி

மின்புத்தகோங்கோவுப் படிக்கோ உதவம் கோருவிகோள:
மின்புத்தகோங்கோவுப் படிப்பதகுவகோன்கற வகோயிகலகயே வவோத்துக் வகோமளுக்கூடியே பல
கோருவிகோள தகுகபமது ன்ந்வதயில் வோந்துவிட்ளன. Kindle, Nook, Android Tablets கபமன்றவவோ
இவோகுறில் வபரும்பங் வோகிக்கின்றன. இத்தவகோயே கோருவிகோளின் மதிப்பு தகுகபமது 4000 முதல்
6000 ரூபமய் வோவர வறந்துளுன. எனகவோ வபரும்பமன்வமயேமன மக்கோள தகுகபமது இதவன
வோமங்கி வோருகின்றனர.
ஆங்கிலத்திமளு மின்புத்தகோங்கோள:
ஆங்கிலத்தில் லட்ன்க்கோணக்கோமன மின்புத்தகோங்கோள தகுகபமது கிவளக்கோப் வபறுகின்றன. அவவோ
PDF, EPUB, MOBI, AZW3. கபமன்ற வோடிவோங்கோளில் இருப்பதமல், அவோகுவற கமகுகூறியே
கோருவிகோவுக் வகோமணடு நமம் படித்துவிளலமம்.
தமிழமளு மின்புத்தகோங்கோள:
தமிழல் ன்மீபத்தியே புத்தகோங்கோவுல்லமம் நமக் மின்புத்தகோங்கோுமகோ
கிவளக்கோப்வபறுவோதில்வல. ProjectMadurai.com எனும் ழ தமிழல் மின்புத்தகோங்கோவு
வவோளியிடுவோதகுகோமன ஒர உன்னத கன்வவோயில் ஈடுபட்டுளுது. இந்தக் ழ இதுவோவர
வோழங்கியளு தமிழ் மின்புத்தகோங்கோள அவனத்தும் PublicDomain-ல் உளுன. ஆனமல் இவவோ
மிகோவம் பவழயே புத்தகோங்கோள.
ன்மீபத்தியே புத்தகோங்கோள தும் இங் கிவளக்கோப்வபறுவோதில்வல.
ன்மீபத்தியே புத்தகோங்கோவு தமிழல் வபறுவோது எப்படி?
அகமன்மன் கிணடில் கோருவியில் தமிழ் ஆதரவ தந்த பற , தமிழ் மின்னூல்கோள அங்ககோ
விகுபவனக் க் கிவளக்கின்றன. ஆனமல் அவோகுவற நமம் பதிவிறக்கோ இயேலமது. கவோறு
யேமருக் ம் பகிர இயேலமது.
ன்மீபகோமலமமகோ பல்கவோறு எழத்தமுரகோளும், பதிவோரகோளும், ன்மீபத்தியே நிகோழ்வகோவுப் பகுறியே
விவோரங்கோவுத் தமிழல் எழதத் வதமளங்கியளுனர. அவவோ இலக்கியேம், விவுயேமட்டு,
கோலமச்ன்மரம், உணவ, சனிமம, அரசயேல், புவகோப்பளக்கோவல, வோணிகோம் மகுறும் தகோவோல்
வதமழல்லட்பம் கபமன்ற பல்கவோறு தவலப்புகோளின் கீழ் அவமகின்றன.
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நமம் அவோகுவறவயேல்லமம் ஒன்றமகோச் கன்ரத்து தமிழ் மின்புத்தகோங்கோவு உருவோமக்கோ உளகுமம்.
அவ்வோமறு உருவோமக்கோப்பட்ள மின்புத்தகோங்கோள Creative Commons எனும் உரிமத்தின் கீழ்
வவோளியிளப்படும். இவ்வோமறு வவோளியிடுவோதன் மலம் அந்தப் புத்தகோத்வத எழதியே மல
ஆசரியேருக்கோமன உரிவமகோள ன்ட்ளிரதியேமகோப் பமதுகோமக்கோப்படுகின்றன. அகத கநரத்தில் அந்த
மின்புத்தகோங்கோவு யேமர கவோணடுமமனமமம், யேமருக் கவோணடுமமனமமம், இலவோன்மமகோ
வோழங்கோலமம்.
எனகவோ தமிழ் படிக் ம் வோமன்கோரகோள ஆயிரக்கோணக்கில் ன்மீபத்தியே தமிழ் மின்புத்தகோங்கோவு
இலவோன்மமகோகவோ வபகுறுக் வகோமளு முடியம்.
தமிழலிருக் ம் எந்த வோவலப்பதிவிலிருந்து கவோணடுமமனமமம் பதிவகோவு எடுக்கோலமமம?
கூளமது.
ஒவ்வவோமரு வோவலப்பதிவம் அதகுவகோன்கற ஒருசல அனுமதிகோவுப் வபகுறிருக் ம். ஒரு
வோவலப்பதிவின் ஆசரியேர அவோரது பதிப்புகோவு “யேமர கவோணடுமமனமமம்
பயேன்படுத்தலமம்” என்று றிப்பட்டிருந்தமல் மட்டுகம அதவன நமம் பயேன்படுத்த
முடியம்.
அதமவோது “Creative Commons” எனும் உரிமத்தின் கீழ் வோரும் பதிப்புகோவு மட்டுகம நமம்
பயேன்படுத்த முடியம்.
அப்படி இல்லமமல் “All Rights Reserved” எனும் உரிமத்தின் கீழ் இருக் ம் பதிப்புகோவு
நம்மமல் பயேன்படுத்த முடியேமது.
கவோணடுமமனமல் “All Rights Reserved” என்று விுங் ம் வோவலப்பதிவகோவுக்
வகோமணடிருக் ம் ஆசரியேருக் அவோரது பதிப்புகோவு “Creative Commons” உரிமத்தின் கீழ்
வவோளியிளக்ககோமரி நமம் நமது கவோணடுககோமவுத் வதரிவிக்கோலமம். கமமம் அவோரது
பவளப்புகோள அவனத்தும் அவோருவளயே வபயேரின் கீகழ தமன் வவோளியிளப்படும் எனும்
உறுதிவயேயம் நமம் அளிக்கோ கவோணடும்.
வபமதுவோமகோ புதுப்புது பதிவகோவு உருவோமக் கவோமருக் அவோரகோுது பதிவகோள நிவறயே
வோமன்கோரகோவுச் வன்ன்றவளயே கவோணடும் என்ற எணணம் இருக் ம். நமம் அவோரகோுது
பவளப்புகோவு எடுத்து இலவோன் மின்புத்தகோங்கோுமகோ வோழங் வோதகு நமக்
அவோரகோள அனுமதியேளித்தமல், உணவமயேமகோகவோ அவோரகோுது பவளப்புகோள
வபரும்பமன்வமயேமன மக்கோவுச் வன்ன்றவளயம். வோமன்கோரகோளுக் ம் நிவறயே புத்தகோங்கோள
படிப்பதகு க் கிவளக் ம்
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வோமன்கோரகோள ஆசரியேரகோளின் வோவலப்பதிவ முகோவோரிகோளில் கூள அவோரகோளுவளயே பவளப்புகோவு
கதடிக் கோணடுபடித்து படிக்கோலமம். ஆனமல் நமங்கோள வோமன்கோரகோளின் சரமத்வதக் வறக் ம்
வோணணம் ஆசரியேரகோளின் சதறியே வோவலப்பதிவகோவு ஒன்றமகோ இவணத்து ஒரு முழ
மின்புத்தகோங்கோுமகோ உருவோமக் ம் கவோவலவயேச் வன்ய்கிகறமம். கமமம் அவ்வோமறு
உருவோமக்கோப்பட்ள புத்தகோங்கோவு “மின்புத்தகோங்கோவுப் படிக்கோ உதவம் கோருவிகோள”-க்
குற
வோணணம் வோடிவோவமக் ம் கவோவலவயேயம் வன்ய்கிகறமம்.
FreeTamilEbooks.com
இந்த வோவலத்துத்தில்தமன் பன்வோரும் வோடிவோவமப்பல் மின்புத்தகோங்கோள கோமணப்படும்.
PDF for desktop, PDF for 6” devices, EPUB, AZW3, ODT
இந்த வோவலதுத்திலிருந்து யேமர கவோணடுமமனமமம் மின்புத்தகோங்கோவு இலவோன்மமகோப்
பதிவிறக்கோம்(download) வன்ய்து வகோமளுலமம்.
அவ்வோமறு பதிவிறக்கோம்(download) வன்ய்யேப்பட்ள புத்தகோங்கோவு யேமருக் கவோணடுமமனமமம்
இலவோன்மமகோ வோழங்கோலமம்.
இதில் நீங்கோள பங்கோளிக்கோ விரும்புகிகிரகோும?
நீங்கோள வன்ய்யேகவோணடியேவதல்லமம் தமிழல் எழதப்பட்டிருக் ம் வோவலப்பதிவகோளிலிருந்து
பதிவகோவு
எடுத்து, அவோகுவற LibreOffice/MS Office கபமன்ற wordprocessor-ல் கபமட்டு ஓர எளியே
மின்புத்தகோமமகோ மமகுறி எங்கோளுக் அனுப்பவம்.
அவ்வோுவதமன்!
கமமம் சல பங்கோளிப்புகோள பன்வோருமமறு:

1. ஒருசல பதிவோரகோள/எழத்தமுரகோளுக் அவோரகோுது பவளப்புகோவு “Creative Commons”
உரிமத்தின்கீழ் வவோளியிளக்ககோமரி மின்னஞ்ன்ல் அனுப்புதல்
2. தன்னமரவோலரகோுமல் அனுப்பப்பட்ள மின்புத்தகோங்கோளின் உரிவமகோவுயம்
தரத்வதயம் பரிகன்மதித்தல்
3. கன்மதவனகோள முடிந்து அனுமதி வோழங்கோப்பட்ள தரமமன மின்புத்தகோங்கோவு நமது
வோவலதுத்தில் பதிகவோகுறம் வன்ய்தல்
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விருப்பமுளுவோரகோள freetamilebooksteam@gmail.com எனும் முகோவோரிக் மின்னஞ்ன்ல்
அனுப்பவம்.
இந்தத் திட்ளத்தின் மலம் பணம் ன்ம்பமதிப்பவோரகோள யேமர?
யேமருமில்வல.
இந்த வோவலத்தும் முழக்கோ முழக்கோ தன்னமரவோலரகோுமல் வன்யேல்படுகின்ற ஒரு
வோவலத்தும் ஆ ம். இதன் ஒகர கநமக்கோம் என்னவவோனில் தமிழல் நிவறயே
மின்புத்தகோங்கோவு உருவோமக் வோதும், அவோகுவற இலவோன்மமகோ பயேனரகோளுக் வோழங் வோதுகம
ஆ ம்.
கமமம் இவ்வோமறு உருவோமக்கோப்பட்ள மின்புத்தகோங்கோள, ebook reader குறுக்வகோமளளும்
வோடிவோவமப்பல் அவமயம்.
இத்திட்ளத்தமல் பதிப்புகோவு எழதிக்வகோமடுக் ம் ஆசரியேர/பதிவோருக் என்ன லமபம்?
ஆசரியேர/பதிவோரகோள இத்திட்ளத்தின் மலம் எந்தவிதமமன வதமவகோயம்
வபறப்கபமவோதில்வல. வனனில், அவோரகோள புதிதமகோ இதகுவகோன்று எந்தஒரு பதிவவோயம்
எழதித்தரப்கபமவோதில்வல.
குகோனகவோ அவோரகோள எழதி வவோளியிட்டிருக் ம் பதிவகோவு எடுத்துத்தமன் நமம்
மின்புத்தகோமமகோ வவோளியிளப்கபமகிகறமம்.
அதமவோது அவோரவோரகோளின் வோவலதுத்தில் இந்தப் பதிவகோள அவனத்தும் இலவோன்மமகோகவோ
கிவளக்கோப்வபகுறமமம், அவோகுவறவயேல்லமம் ஒன்றமகோத் வதம த்து ebook reader கபமன்ற
கோருவிகோளில் படிக் ம் விதத்தில் மமகுறித் தரும் கவோவலவயே இந்தத் திட்ளம் வன்ய்கிறது.
தகுகபமது மக்கோள வபரியே அுவில் tablets மகுறும் ebook readers கபமன்ற கோருவிகோவு நமடிச்
வன்ல்வோதமல் அவோரகோவு வநருங் வோதகு இது ஒரு நல்ல வோமய்ப்பமகோ அவமயம்.
நகோல் எடுப்பவத அனுமதிக் ம் வோவலதுங்கோள கதனும் தமிழல் உளுதம?
உளுது.
பன்வோரும் தமிழல் உளு வோவலதுங்கோள நகோல் எடுப்பதிவன அனுமதிக்கின்றன.
1. www.vinavu.com
2. www.badriseshadri.in
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3. http://maattru.com
4. kaniyam.com
5. blog.ravidreams.net
எவ்வோமறு ஒர எழத்தமுரிளம் Creative Commons உரிமத்தின் கீழ் அவோரது பவளப்புகோவு
வவோளியிடுமமறு கூறுவோது?
இதகு பன்வோருமமறு ஒரு மின்னஞ்ன்வல அனுப்ப கவோணடும்.
<துவோக்கோம்>
உங்கோுது வோவலத்தும் அருவம [வோவலதுத்தின் வபயேர].
தகுகபமது படிப்பதகு உபகயேமகோப்படும் கோருவிகோுமகோ Mobiles மகுறும் பல்கவோறு வகோயிருப்புக்
கோருவிகோளின் எணணிக்வகோ அதிகோரித்து வோந்துளுது.
இந்நிவலயில் நமங்கோள http://www.FreeTamilEbooks.com எனும் வோவலதுத்தில், பல்கவோறு தமிழ்
மின்புத்தகோங்கோவு வவோவ்கவோறு துவறகோளின் கீழ் கன்கோரிப்பதகுகோமன ஒரு புதியே திட்ளத்தில்
ஈடுபட்டுளகுமம்.
இங் கன்கோரிக்கோப்படும் மின்புத்தகோங்கோள பல்கவோறு கோணிணிக் கோருவிகோுமன Desktop,ebook
readers like kindl, nook, mobiles, tablets with android, iOS கபமன்றவோகுறில் படிக் ம் வோணணம்
அவமயம். அதமவோது இத்தவகோயே கோருவிகோள support வன்ய்யம் odt, pdf, ebub, azw கபமன்ற
வோடிவோவமப்பல் புத்தகோங்கோள அவமயம்.
இதகுகோமகோ நமங்கோள உங்கோுது வோவலதுத்திலிருந்து பதிவகோவு
வபற விரும்புகிகறமம். இதன் மலம் உங்கோுது பதிவகோள
உலகோுவில் இருக் ம் வோமன்கோரகோளின் கோருவிகோவு கநரடியேமகோச் வன்ன்றவளயம்.
எனகவோ உங்கோுது வோவலதுத்திலிருந்து பதிவகோவு பரதிவயேடுப்பதகு ம் அவோகுவற
மின்புத்தகோங்கோுமகோ மமகுறுவோதகு ம் உங்கோுது அனுமதிவயே கவோணடுகிகறமம்.
இவ்வோமறு உருவோமக்கோப்பட்ள மின்புத்தகோங்கோளில் கோணடிப்பமகோ ஆசரியேரமகோ உங்கோளின்
வபயேரும் மகுறும் உங்கோுது வோவலது முகோவோரியம் இளம்வபறும். கமமம் இவவோ “Creative
Commons” உரிமத்தின் கீழ் மட்டும்தமன் வவோளியிளப்படும் எனும் உறுதிவயேயம்
அளிக்கிகறமம்.
http://creativecommons.org/licenses/
86

நீங்கோள எங்கோவு பன்வோரும் முகோவோரிகோளில் வதமளரபு வகோமளுலமம்.
e-mail : freetamilebooksteam@gmail.com
FB : https://www.facebook.com/FreeTamilEbooks
G +: https://plus.google.com/communities/108817760492177970948

நன்றி.
</முடிவ>
கமகுகூறியேவோமறு ஒரு மின்னஞ்ன்வல உங்கோளுக் த் வதரிந்த அவனத்து எழத்தமுரகோளுக் ம்
அனுப்ப அவோரகோளிளமிருந்து அனுமதிவயேப் வபறுங்கோள.
முடிந்தமல் அவோரகோவுயம் “Creative Commons License”-ஐ அவோரகோளுவளயே வோவலதுத்தில்
பயேன்படுத்தச் வன்மல்மங்கோள.
கோவளசயேமகோ அவோரகோள உங்கோளுக் அனுமதி அளித்து அனுப்பயிருக் ம்
மின்னஞ்ன்வலfreetamilebooksteam@gmail.com எனும் முகோவோரிக் அனுப்ப வவோயங்கோள.
ஓர எழத்தமுர உங்கோுது உங்கோுது கவோணடுககோமவு மறுக் ம் பட்ன்த்தில் என்ன வன்ய்வோது?
அவோரகோவுயம் அவோரகோுது பவளப்புகோவுயம் அப்படிகயே விட்டுவிள கவோணடும்.
ஒருசலருக் அவோரகோளுவளயே வன்மந்த முயேகுசயில் மின்புத்தகோம் தயேமரிக் ம் எணணம்கூள
இருக் ம். ஆகோகவோ அவோரகோவு நமம் மீணடும் மீணடும் வதமந்தரவ வன்ய்யேக் கூளமது.
அவோரகோவு அப்படிகயே விட்டுவிட்டு அடுத்தடுத்த எழத்தமுரகோவு கநமக்கி நமது
முயேகுசவயேத் வதமளர கவோணடும்.
மின்புத்தகோங்கோள எவ்வோமறு அவமயே கவோணடும்?
ஒவ்வவோமருவோரது வோவலத்துத்திமம் வறந்தபட்ன்ம் நூகுறுக்கோணக்கில் பதிவகோள
கோமணப்படும். அவவோ வோவகோப்படுத்தப்பட்களம அல்லது வோவகோப்படுத்தப் பளமமகலம
இருக் ம்.
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நமம் அவோகுவறவயேல்லமம் ஒன்றமகோத் திரட்டி ஒரு வபமதுவோமன தவலப்பன்கீழ் வோவகோப்படுத்தி
மின்புத்தகோங்கோுமகோத் தயேமரிக்கோலமம். அவ்வோமறு வோவகோப்படுத்தப்படும் மின்புத்தகோங்கோவு
ப தி-I ப தி-II என்றும் கூள தனித்தனிகயே பரித்துக் வகோமடுக்கோலமம்.
தவிரக்கோ கவோணடியேவவோகோள யேமவவோ?
இனம், பமலியேல் மகுறும் வோன்முவற கபமன்றவோகுவறத் ுதணடும் வோவகோயேமன பதிவகோள
தவிரக்கோப்பள கவோணடும்.
எங்கோவுத் வதமளரபு வகோமளவோது எப்படி?
நீங்கோள பன்வோரும் முகோவோரிகோளில் எங்கோவுத் வதமளரபு வகோமளுலமம்.

• email : freetamilebooksteam@gmail.com
• Facebook: https://www.facebook.com/FreeTamilEbooks
• Google Plus: https://plus.google.com/communities/108817760492177970948

இத்திட்ளத்தில் ஈடுபட்டுளுவோரகோள யேமர?
ழ – http://freetamilebooks.com/meet-the-team/
Supported by

• Free Software Foundation TamilNadu, www.fsftn.org
• Yavarukkum Software Foundation http://www.yavarkkum.org/
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கோணியேம் அறக்கோட்ளவு

வதமவல கநமக் – Vision
தமிழ் வமமழ மகுறும் இனக் ழக்கோள ன்மரந்த வமய்நிகோரவோுங்கோள, கோருவிகோள மகுறும்
அறிவத்வதம திகோள, அவனவோருக் ம் கோட்ளகுற அணக்கோத்தில் கிவளக் ம் ்ழல்
பணி இலக் – Mission
அறிவியேல் மகுறும் ன்மகோப் வபமருுமதமர வோுரச்சக் ஒப்ப, தமிழ் வமமழயின் பயேன்பமடு
வோுரவோவத உறுதிப்படுத்துவோதும், அவனத்து அறிவத் வதம திகோளும், வோுங்கோளும் கோட்ளகுற
அணக்கோத்தில் அவனவோருக் ம் கிவளக்கோச்வன்ய்தமம்.

தகுகபமவதயே வன்யேல்கோள
• கோணியேம் மின்னிதழ் – kaniyam.com
• கிரிகயேட்டிவ் கோமமன்ச உரிவமயில் இலவோன் தமிழ் மின்னூல்கோள – FreeTamilEbooks.com
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கோட்ளகுற வமன்வபமருட்கோள
உவர ஒலி மமகுறி – Text to Speech
எழத்துணரி – Optical Character Recognition
விக்கிமலத்துக்கோமன எழத்துணரி
மின்னூல்கோள கிணடில் கோருவிக் அனுப்புதல் – Send2Kindle
விக்கிப்பீடியேமவிகுகோமன சறு கோருவிகோள
மின்னூல்கோள உருவோமக் ம் கோருவி
உவர ஒலி மமகுறி – இவணயே வன்யேலி
ன்ங்கோ இலக்கியேம் – ஆன்டிரமய்டு வன்யேலி
FreeTamilEbooks – ஆன்டிரமய்டு வன்யேலி
FreeTamilEbooks – ஐஒஎஸ வன்யேலி
WikisourceEbooksReport இந்தியே வமமழகோளுக்கோகோமன விக்கிமலம் மின்னூல்கோள
பதிவிறக்கோப் பட்டியேல்
• FreeTamilEbooks.com – Download counter மின்னூல்கோள பதிவிறக்கோப் பட்டியேல்
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

அடுத்த திட்ளங்கோள/வமன்வபமருட்கோள

• விக்கி மலத்தில் உளு மின்னூல்கோவு ப திகநர/முழ கநரப் பணியேமுரகோள மலம்
விவரந்து பவழ திருத்துதல்
• முழ கநர நிரலவர பணியேமரத்தி பல்கவோறு கோட்ளகுற வமன்வபமருட்கோள
உருவோமக் தல்
• தமிழ் NLP க்கோமன பயிகுசப் பட்ளவறகோள நளத்துதல்
• கோணியேம் வோமன்கோர வோட்ளம் உருவோமக் தல்
• கோட்ளகுற வமன்வபமருட்கோள, கிரிகயேட்டிவ் கோமமன்ச உரிவமயில் வோுங்கோவு
உருவோமக் பவோரகோவுக் கோணளறிந்து ஊக் வித்தல்
• கோணியேம் இதழல் அதிகோ பங்கோளிப்பமுரகோவு உருவோமக் தல், பயிகுச அளித்தல்
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மின்னூலமக்கோத்துக் ஒரு இவணயேது வன்யேலி
எழத்துணரிக் ஒரு இவணயேது வன்யேலி
தமிழ் ஒலிகயேமவளகோள உருவோமக்கி வவோளியிடுதல்
OpenStreetMap.org ல் உளு இளம், வதரு, ஊர வபயேரகோவு தமிழமக்கோம் வன்ய்தல்
தமிழ்நமடு முழவோவதயம் OpenStreetMap.org ல் வோவரதல்
ழந்வதக் கோவதகோவு ஒலி வோடிவில் வோழங் தல்
Ta.wiktionary.org ஐ ஒழங் படுத்தி API க் கதமதமகோ மமகுறுதல்
Ta.wiktionary.org க்கோமகோ ஒலிப்பதிவ வன்ய்யம் வன்யேலி உருவோமக் தல்
தமிழ் எழத்துப் பவழத்திருத்தி உருவோமக் தல்
தமிழ் கவோரச்வன்மல் கோமணம் கோருவி உருவோமக் தல்
எல்லம FreeTamilEbooks.com மின்னூல்கோவுயம் Google Play Books, GoodReads.com ல்
குறுதல்
• தமிழ் தட்ளச்ச கோகுகோ இவணயே வன்யேலி உருவோமக் தல்
• தமிழ் எழதவம் படிக்கோவம் கோகுற இவணயே வன்யேலி உருவோமக் தல் (
aamozish.com/Course_preface கபமல)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

கமகுகோணள திட்ளங்கோள, வமன்வபமருட்கோவு உருவோமக்கி வன்யேல்படுத்த உங்கோள அவனவோரின்
ஆதரவம் கதவவோ. உங்கோுமல் எவ்வோமகறனும் பங்கோளிக்கோ இயேமம் எனில் உங்கோள
விவோரங்கோவு kaniyamfoundation@gmail.com க் மின்னஞ்ன்ல் அனுப்புங்கோள.

வவோளிப்பவளத்தன்வம
கோணியேம் அறக்கோட்ளவுயின் வன்யேல்கோள, திட்ளங்கோள, வமன்வபமருட்கோள யேமவம்
அவனவோருக் ம் வபமதுவோமனதமகோவம், 100% வவோளிப்பவளத்தன்வமயளனும் இருக் ம்.
இந்த இவணப்பல் வன்யேல்கோவுயம், இந்த இவணப்பல் மமத அறிக்வகோ, வோரவ வன்லவ
விவோரங்கோளுளனும் கோமணலமம்.
கோணியேம் அறக்கோட்ளவுயில் உருவோமக்கோப்படும் வமன்வபமருட்கோள யேமவம் கோட்ளகுற
வமன்வபமருட்கோுமகோ மல நிரமளன், GNU GPL, Apache, BSD, MIT, Mozilla ஆகியே உரிவமகோளில்
ஒன்றமகோ வவோளியிளப்படும். உருவோமக்கோப்படும் பற வோுங்கோள, புவகோப்பளங்கோள,
ஒலிக்ககோமப்புகோள, கோமவணமளிகோள, மின்னூல்கோள, கோட்டுவரகோள யேமவம் யேமவோரும் பகிரும்,
பயேன்படுத்தும் வோவகோயில் கிரிகயேட்டிவ் கோமமன்ச உரிவமயில் இருக் ம்.
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நன்வகோமவள
உங்கோள நன்வகோமவளகோள தமிழக்கோமன கோட்ளகுற வோுங்கோவு உருவோமக் ம் வன்யேல்கோவு சறந்த
வோவகோயில் விவரந்து வன்ய்யே ஊக் விக் ம்.
பன்வோரும் வோங்கிக் கோணக்கில் உங்கோள நன்வகோமவளகோவு அனுப்ப, உளகன விவோரங்கோவு
kaniyamfoundation@gmail.com க் மின்னஞ்ன்ல் அனுப்புங்கோள.
Kaniyam Foundation
Account Number : 606101010050279
606 1010 100 502 79
Union Bank Of India
West Tambaram, Chennai
IFSC – UBIN0560618
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