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1953-ஆம் ஆண்டு கருணாநிதி - தயாளு அம்்ாள் ஆகியயாரின் 
தம்்பதிக்கு மூன்்ாவது ் கனாகச் சென்்னயில் பி்நதார். 

யொவியத் ஒன்றியத்தின் ஆட்சித் த்ைவராக இருநத ய�ாெப் 
ஸ்ாலின் ் ்்நத 4 நாட்களுக்குப் பி்கு பி்நததால்  

அவரது நி்னவாகத் தம் ் கனுக்கு  
ஸ்ாலின் எனப் ச்பயர் சூட்டினார் கருணாநிதி.

ஸ்ாலின் ச்ட்ராஸ கிறிஸடியன் கல்லூரி ய்ல்நி்ைப்்பள்ளியில் 
்பள்ளிப்்படிப்்்ப முடித்த ா ர் .  வியவகானநத ா கல்லூரியில் 
்பல்க்ைக்கழகத்திற்கு முந்தய ்படிப்்்ப முடித்தார், 1973-இல் 
சென்்னப் ்பல்க்ைக்கழகத்தின் ்ாநிைக் கல்லூரியில் வரைாற்றுப் 
்பட்்ம் ச்பற்்ார். ஆகஸட் 1, 2009 அன்று அண்ணா ்பல்க்ைக்கழகம் 
மு.க. ஸ்ாலினுக்கு சகளரவ மு்னவர் ்பட்்ம் வழங்கியது.
மு.க. ஸ்ாலின் ஆகஸட் 25, 1975-இல் துர்கா என்்பவ்ரத் திரு்ணம் 

செய்து சகாண்்ார், இவர்களுக்கு உதயநிதி ஸ்ாலின் என்் ் கனும் 
செநதா்்ர என்் ் களும் உள்ளனர்.
தந்தயின் அரசியல் ்பணிகள் காரண்ாகவும், ஸ்ாலினுக்கும் இளம் 

வயதியையய அரசியலில் ஆர்வம் இருநத காரணத்தாலும் தி.மு.க. 
உறுப்பினரானார். இவர் வசித்து வநத யகா்பாைபுரம் ்பகுதியியையய 
இவர் அரசியல் ந்வடிக்்கக்ள ய்ற்சகாண்்ார். 1967-1968 
இ்்ப்்பட்் ஆண்டுகளில் மு.க.ஸ்ாலின் ்பள்ளி ் ாணவராகப் ்படித்துக் 
சகாண்டிருநதய்பாது தன் நண்்பர்க்ள இ்ணத்துக் சகாண்டு யகா்பாைபுரம் 
இ்ளஞர் தி.மு.க. என்் அ்்ப்பி்ன முடி திருத்தும் க்்யில் ஏற்்படுத்தி 
அதன்மூைம் அரசியல் வாழக்்க்யத் சதா்ங்கினார். இவவ்்ப்பின் 
மூைம் அநதப் ்பகுதியில் உள்ள ்க்களுக்குப் ச்பாதுப்்பணிக்ளயும் 

ெமூகப்்பணிக்ளயும் செய்து வநதார்.
இதன்பின் ்படிப்்படியாக இ்ளஞரணி அ்்ப்பு 
ரீதியாக 1980-இல் ் து்ரயியை உள்ள ொன்சிராணி 
பூங்காவியை சதா்ங்கப்்பட்்து. 1980-இல் 
திருச்சியியை 2-ஆம் ஆண்டு விழாவியை 7 ய்ப்ர 
சகாண்் ஓர் அ்்ப்புக் குழு உருவாக்கப்்பட்்து. 
அநத அ்்ப்புக் குழுவில் மு.க. ஸ்ாலின் ஓர் 
அ்்ப்்பாளராக நியமிக்கப்்பட்்ார். தமிழநாடு 
முழுவதும் அநத அ்்ப்புக்குழு சுற்றுப்்பயணம் ந்த்தி, 
ா்வட் ,் ஒன்றிய, நகர அளவில் இ்ளஞரணிக்சகன்் 

ஓர் அ்்ப்பு உருவாக்கப்்பட்்து. ஒவசவாரு 
ஊரிலும் இ்ளஞரணி்யக் கட்டிய்்த்தார். 
இதனால் அவருக்கு இ்ளஞரணி ்ாநிைச் 
செயைாளர் ச்பாறுப்பு தரப்்பட்்து.

இன்றைய முதல்வர்
நா்ைய பிரதமர்...

69முதல்வர் மு.க.ஸ்ாலின

பிறந்தநாள்...

பி.நாச்சிமுத்து 
மாந்கராட்சி சு்காதாரக்குழு முன்்ாள் தலலேர் 

மாேட்்ட ப�ாறுப்புக்குழு உறுப்பி்ர்

மாணி க ்க வ ா ச ்க 
பெருமான் அருளிய 

சிவபுராணம் ெதி்கத்தை மக்கள் 
ெடிதது, ொராயணம் பசய்து 
தில்லை ஆண்டவரின் அரு்ைப் 
பெறவவணடி, சிவபுராணம் 
மிஷன் இலைவச, சிறிய வடிவிலைான 
சிவபுர ாணம் புததை ்க த்தை 
வ்காவில்களில வழங்கி வருகிறது. 
இநதை புததை்கத்தை நீங்்களும் பெற 

கீவழ ப்காடுக்கப்ெட்டுள்ை 
இ்ணயதைைததில ெதிவு பசய்யவும். 
ெதிவு பசய்தை அன்ெர்களுககு 
இநதிய அஞசல மூலைமா்க புததை்கம் 
அனுப்பி ்வக்கப்ெடும். www.
Sivapuranam.in இநதை ெதிப்பு,  
பொன்னம்ெலை ஸவாமி்களின் 188 
- ஆம் ஆணடு ம்கா குருபூ்ை 
விழா்வ முன்னிட்டு அச்சி்டப் 
ெட்்டது.


