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       அஸ்ஸலாமு அரலக்கும்(வரஹ்)           நாள்:05/02/2015 

    மரியாரதக்குரிய குரவத், துரை, சசௌதி அரரைியா 
நாடுகளில் ைணி சசய்து வரும் களிமங்கலம் முஸ்லிம் ஜமாஅத் உறுப்ைினர்கள் 
அரனவருக்கும் (அவர்களின் சக நண்ைர்களுக்கும்) களிமங்கலம் வாழ் முஸ்லிம் 
ஜமாஅத் சார்ைாக அதன் தரலவர் சதரிவித்துக்சகாள்வது. 

    தாயகத்தில் உள்ள ஜமாஅத்தார்கள் அரனவரும் இரைவன் 
அருளால் நற் சுகத்துடன் இருந்து வருகிைார்கள். இது ரைான்று தங்கள் அரனவரின் 
சுகத்திற்காக அல்லாஹ்விடத்தில் இரு கரம் ஏந்தி ைிரார்த்திக்கின்ரைாம். 

    நமது ஊரில் அல்லாஹ்வின் ரைரருளால் மரலசியா வாழ் 
அழகன்குளம் ஜமாஅத்தின் தரலவரும், மரலசியாவின் ைிரைல மருத்துவ 
நிறுவனமான QUALITAS –இன் முதன்ரமயானவருமான டத்ரதா. ஹாஜி. மருத்துவர். 
S.A.M. நூருல் அமீன் அவர்களால் கட்டப்ைட்டு வரும் ஹசனத்துல் ஜாரியா மதரஸா 
கட்டிட ைணி(தரர தளம், முதல் தளம்) முடிவுறும் நிரலயில் இருந்து வருவதால் 
அதன் திைப்பு விழா ைற்ைி ஆய்வு சசய்ய கடந்த 01/02/2015 அன்று ஜமாஅத் நிர்வாகிகள், 
முக்கியஸ்தர்கள் கலந்து உரரயாடிய கூட்டம் நரடசைற்று, அக்கூட்டத்தில் கீழ் 
காணும் முடிவுகள் தீர்மானமாக வடிவரமக்கப்ைட்டது. 

 மதரஸா கட்டிட திைப்பு விழா நிகழ்ச்சியுடன், களிமங்கலம் நிஸ்வான் மதரஸா 
முதலாம் ஆண்டு ைட்டமளிப்பு நிகழ்ச்சிரயயும், அதரன சதாடர்ந்து ஓரிரு 
ஏரழக்குமருக்கு (ஜமாஅத் சார்ைாக) நிகாஹ் நடத்தி ரவத்தல் நிகழ்ச்சிரயயும் 
இரணத்து முப்சைரும் (நிகழ்வாக) விழாவாக நடத்திட முடிவு 
சசய்யப்ைட்டுள்ளது. 

 அல்லாஹ்வின் மாசைரும் கிருரைரய சகாண்டு இந்த முப்சைரும் விழா 
நிகழ்ச்சிகரள இன்ஷா அல்லாஹ் எதிர் வரும் 2015 ரம 09 & 10 ரததிகளில் 
நடத்திட முடிவு சசயப்ைட்டுள்ளது. 

 2015 ரம 09 ஆம் ரததி அன்று முற்ைகல் 09.30 மணி முதல் ைிற்ைகல் 12.30 மணி 
ஆண்களுக்கான மார்க்க சசாற்சைாழிவுவும், ைிற்ைகல் 2.30 முதல் மாரல 4.30 
வரர சைண்களுக்கான மார்க்க சசாற்சைாழிவும் நடத்திட ஏற்ைாடு சசய்வசதன 
முடிவு ரமற்சகாள்ளப்ைட்டது. 

 2015, ரம, 10 ஞாயிறு காரல 09.30 மணி வரரயில் மரலசியா டத்ரதா. 
மருத்துவர். அல்ஹாஜ். S.A.M.நூருல் அமீன் அவர்கள் மதரஸா கட்டிடத்ரத 
திைந்து ரவத்து, நமது மற்றும் உலக முஸ்லிம்கள் அரனவரின் 
ையன்ைாட்டிற்காக அல்லாஹ்வின் ைாரதயில் வக்பு சசய்ய உள்ளார்கள். அதரன 
சதாடர்ந்து மரலசியா, இந்திய புகழ் சைற்ை மார்க்க ரைச்சாளர் ஹஜரத். கம்ைம் 
ைீர் முஹம்மது அவர்களின் மிக சிைப்ைான மார்க்க ரைருரர நரடசைை உள்ளது. 
அதரன அடுத்து 11.30 மணியளவில் நிஸ்வான் மதரஸா மாணவியருக்கு 
“ஆலிமா” ைட்டம் வழங்கும் நிகழ்ச்சி நரடசைறும். இறுதி கட்டமாக 
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ஏரழக்குமர்களின் நிகாஹ்(திருமணம்) நிகழ்ச்சி நரடசைை ஏற்ைாடு சசய்யப்ைட 
உள்ளது. 

 முப்சைரும் விழாவிரன முன்னிட்டு நமது ஊர் வாசிகள், சதாடர்புரடயவர்கள், 
சுற்றுபுை ஊர்களில் உள்ளவர்கள் மற்றும் நம்மவர்களால் அரழக்கப்ைடும் 
நண்ைர்கள் என 3,000 நைர்கள் வரர கலந்துக்சகாள்ள கூடும் என  எதிர் 
ைார்க்கைட்டு விழாவில் கலந்துக்சகாள்ளும் அரனவருக்கும் சுரவயான அரசவ 
உணவு இனிப்புடன் வழங்கிட ஏற்ைாடு சசய்யவும் முடிசவடுக்கப்ைட்டுள்ளது. 

 உணவு தயாரிப்பு, விழா ஏற்ைாடு இரண்டுக்கும் ரசர்த்து ரூ. 5,00,000/-(ஐந்து லட்சம்) 
வரர சசலவுகள் ஏற்ைடும் என உத்ரதச மதிப்ைீடு ைட்டியல் 
தயாரிக்கப்ைட்டுள்ளது. 

 உணவு தயாரிப்பு மற்றும் விழா ஏற்ைாடு சசலவினங்கள் தவிர புதிய மதரஸா 
கட்டிடத்தில் நமது ஜமாஅத் சார்ைாக அவசியம் சசய்தாக ரவண்டிய ைல 
ைணிகளின் சைாருட்டு ஏற்ைடும் உத்ரதச சசலவின மதிப்ைீடு ைட்டியலும் 
தயாரிக்கப்ைட்டுள்ளது. 

 உணவு தயாரிப்பு சசலவுகளில் உள்ளூர் வாசிகள் சிலர், சில சைாறுப்புகரள 
ஏற்றுள்ளனர். அதாவது அரிசி, ைருப்பு, சநய், எண்ரண, மசாலா சாமான்கள், 
குடிநீர், இனிப்பு வரக, காய்கைி வரககள், வாரழ இரல, ைால், தயிர், சக்கரர, 
டீ, காைி தூள், சரமயல் ஆட்கள் உணவு, ரைான்ைரவகள் உறுதி 
சசய்யப்ைட்டுள்ளது. மீத ரதரவ உள்ள ஆட்டு இரைச்சி, விைகு, இஞ்சி, பூண்டு, 
ைட்ரட, கிராம்பு, ஏலக்காய், முந்திரி ைருப்பு, சரமயலர், சப்ைரளயர் கூலிகள் 
ரைான்ைவற்ரையும் ஏற்க தயார் நிரலயில் உள்ளனர். 

 01/02/2015 ரததியில் நடந்த ஆரலாசரன கூட்ட தரீ்மானங்கரள மரலசியா 
ஜமாத்திற்கு (மின் அஞ்சல் & ரநரில்) சகாடுத்து அனுப்ைிய கடிதம் மூலம் 
சதரிவித்ததில் அங்கு  03/02/2015 அன்று நடந்த கூட்டத்தில் புதிய மதரஸா 
கட்டிடத்தில் நமது ஜமாஅத் சார்ைாக அவசியம் சசய்ய ரவண்டிய ைல 
ைணிகளின் உத்ரதச சசலவுகளான ரூ.5,00,000/-(ஐந்து லட்சம்) மட்டும் அவர்கள் 
மரலசியாவில் உள்ளவர்களிடம் நிதி  திரட்டி அனுப்ை முடிவு சசய்துள்ளதாக 
இங்குள்ளவர்களுக்கு சசவி வழி சசய்தி  கிரடக்கப்சைற்ைது. 

 விழா சசலவுகள் உத்ரதச மதிப்ைீட்டின் ைடி ரூ. 1,77,000/- ஆகும். இதரன ஏற்க 
இதுவரர யாரும் முன் வரவில்ரல. தாங்கள் விரும்ைினால் விழா சசலவுகரள 
முழுரமயாகரவா அல்லது ைகுதி ைகுதியாகரவா ைிரித்து சசய்யலாம். 

இத்துடன்  விழா சசலவுகளுக்கான  திட்ட மதிப்ைீடு ைட்டியல் இரணக்கப்ைட்டுள்ளது. 
அதரன ைார்த்து தங்கள் அரனவரின் விருப்ைம், வசதிக்கு ஏற்ைவாறு சைாறுப்புகரள 
ஏற்றுக்சகாள்ள முன்வருமாறு ரகட்டுக்சகாள்வரதாடு, விழா காலத்தில் தாங்கள் 
அரனவரும் தாயகம் வந்து விழாவில் கலந்து சிைப்ைிக்க அரழக்கின்ரைாம். 
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உத்ரதச இதர ைணி சசலவுகள் 

 விைரம் சமா.விரல 

1.  அலங்காரப் ைந்தல் (3000 சது. அடி - இருபுைம்) 10,000/- 
2.  ரமல் மாடியில் ஷாமியானா ைந்தல் (2500 சது. அடி) 6,000/- 
3.  அமரும் ரசர் வாடரக 300 × ரூ.5 + வாகன வாடரக 2,500/- 
4.  சாப்ைாடு ரமரஜ – 50 × ரூ.35 , ரசர் – 150 × ரூ.5 + வாகன வாடரக 3,500/- 
5.  உணவுக்கூட ைந்தல் வாடரக (100 அடி × 50 அடி; 5000 சது. அடி) 10,000/- 
6.  ஒலிப்சைருக்கி, அலங்கார விளக்கு, விளக்குகள், சஜனரரட்டர் வாடரக 15,000/- 
7.  காசணாளி, புரகைடங்கள், ரநரரல சதாரலக்காட்சி 30,000/- 
8.  உள் அலங்காரம், ரமரட, விளம்ைரம் மற்றும் ரைாக்கு வரத்து 20,000/- 
9.  விழா மலர் தயாரித்தல் மற்றும் அச்சுக்கூலி 20,000/- 
10.  ரமரட ரைச்சாளர்களுக்கு அன்ைளிப்பு 20,000/- 
11.  சிைப்பு விருந்தினருக்கான வரரவற்பு மற்றும் ையண ஏற்ைாடு 20,000/- 
12.  சைான்னாரட மற்றும் நினவுப்ைரிசு 15,000/- 
13.  துப்புரவு சசலவு 5,000/- 

 சமாத்தம் 1,77,000/- 
 

 

 

     இங்ஙனம் 

     தரலவர்  

களிமங்கலம் முஸ்லிம் ஜமாஅத் 


