


ஆதித்தமிழர் பேரவையின் நிறுைனத்தவைைர் திரு. அதியமான் அைர்கள் பேரவை நிர்ைாகிகளுடன், 11 மார்ச் 2014 அன்று, தமிழினத் 
தவைைர் கவைஞர் அைர்கவை சந்தித்து நிவனவுப்ேரிசிவன ைழங்கி, திராைிட முன்பனற்ற கழக கூட்டணிக்கு ஆதரவு ெதரிைித்தார்.  



திராைிட முன்பனற்ற கழக கூட்டணிக்கு 
ஆதரைைித்து தவைைர் கவைஞர் 

அைர்கவை சந்தித்தேின் ஊடகங்களுக்கு 
பேட்டியைிக்கும் ஆதித்தமிழர் 

பேரவையின் நிறுைனத்தவைைர் 
திரு. அதியமான் அைர்கள். 



ஆதித்தமிழர் பேரவையின் நிறுைனத்தவைைர் திரு. அதியமான் அைர்கள், பகாவை ை.உ.சி வமதானத்தில் 5 ஏப்ரல் 2014

அன்று தி.மு.க தவைைர் கவைஞர் அைர்கைின் தவைவமயில் நடந்த பதர்தல் ேிரச்சார கூட்டத்தில் கைந்து ெகாண்டார்.



ஆதித்தமிழர் பேரவையின் நிறுைனத்தவைைர் 
திரு. அதியமான் அைர்கள், பகாவை 
ை.உ.சி வமதானத்தில் 5 ஏப்ரல் 2014
அன்று தி.மு.க தவைைர் கவைஞர் 

அைர்கைின் சிறப்புவரயில், மாைட்ட ெசயைாைர் 
ெோங்கலூர் ந. ேழனிச்சாமி அைர்கைின்

தவைவமயில் நவடெேற்ற நீைகிரி, 
ெோள்ைாச்சி, பகாவை ஆகிய நாடாளுமன்ற 
ெதாகுதி பைட்ோைர்கவை ஆதரித்து நடந்த 

பதர்தல் ேிரச்சார கூட்டத்தில் கைந்து ெகாண்டு 
உவரயாற்றினார். ஆதித்தமிழர் பேரவையின் 

ெதாண்டர்கள் உற்சாகத்துடன் 
நீைச்ெசங்பகாடிபயாடு 

ெேருமைைில் கைந்துெகாண்டனர். 
அந்நிகழ்ைின் முரெசாைி ெசய்தி.



ஆதித்தமிழர் பேரவையின் நிறுைனத்தவைைர் 
திரு. அதியமான் அைர்கள், ஈபராடு 
ை.உ.சி வமதானத்தில் 6 ஏப்ரல் 2014
அன்று தி.மு.க தவைைர் கவைஞர் 

அைர்கைின் சிறப்புவரயில், மாைட்ட ெசயைாைர்
என்.பக.பக.ேி. ராஜா அைர்கைின் தவைவமயில் 

நவடெேற்ற ஈபராடு, திருப்பூர் ஆகிய 
நாடாளுமன்ற ெதாகுதி பைட்ோைர்கவை

ஆதரித்து நடந்த பதர்தல் ேிரச்சார கூட்டத்தில் 
கைந்துெகாண்டு உவரயாற்றினார். 
அந்நிகழ்ைின் முரெசாைி ெசய்தி.



ஆதித்தமிழர் பேரவையின் நிறுைனத்தவைைர்
திரு. அதியமான் அைர்கள், பசைம் போஸ் 

வமதானத்தில் 7 ஏப்ரல் 2014 அன்று தி.மு.க தவைைர் 
கவைஞர் அைர்கைின் சிறப்புவரயில் நவடெேற்ற 
பசைம், நாமக்கல், தர்மபுரி, கள்ைக்குறிச்சி, ஆகிய 

நாடாளுமன்ற ெதாகுதி பைட்ோைர்கவை ஆதரித்து 
நடந்த பதர்தல் ேிரச்சாரக் கூட்டத்தில் கைந்து ெகாண்டு 

உவரயாற்றினார். நீைச்ெசங்ெகாடிபயாடு, 
உற்சாகத்துடன் திரைாக பேரவையினர் 

கைந்துெகாண்டனர். 



ஆதித்தமிழர் பேரவையின் நிறுைனத்தவைைர்
திரு.அதியமான் அைர்கள் திருச்சி உழைர்சந்வத

வமதானத்தில் 12 ஏப்ரல் 2014 அன்று தி.மு.க தவைைர் 
கவைஞர் அைர்கைின் சிறப்புவரயில், பக.என். பநரு 

அைர்கைின் தவைவமயில் நவடெேற்ற திருச்சி, 
ெேரம்ேலூர், கரூர் ஆகிய நாடாளுமன்ற ெதாகுதி 

பைட்ோைர்கவை ஆதரித்து நடந்த பதர்தல் ேிரச்சார 
கூட்டத்தில் கைந்து ெகாண்டு உவரயாற்றினார்.



ஆதித்தமிழர் பேரவையின் நிறுைனத்தவைைர் 
திரு.அதியமான் அைர்கள் மதுவர  

ஒப்புைா ேடித்துவற திடைில், 13 ஏப்ரல் 2014
அன்று தி.மு.க தவைைர் கவைஞர் 

அைர்கைின் சிறப்புவரயில்
மதுவர,சிைகங்வக,பதனி,ராமநாதபுரம்,

திண்டுக்கல்,ைிருதுநகர்
ஆகிய நாடாளுமன்ற ெதாகுதி 

பைட்ோைர்கவை ஆதரித்து நடந்த 
பதர்தல் ேிரச்சார கூட்டத்தில் கைந்து

ெகாண்டு உவரயாற்றினார்.



24 மார்ச் 2014 அன்று பகாவையில் நடந்த ஆதித்தமிழர் பேரவையின் மாநிை ெசயற்குழுைிற்கு ைருவக தந்த, 
திமுகைின் பகாவை நாடாளுமன்ற ெதாகுதி பைட்ோைர் திரு. பக. கபணஷ்குமார் அைர்கள் 



15 ஏப்ரல் 2014 அன்று மாவை 7 மணியைைில் திராைிட முன்பனற்ற கழகத்தின் சார்ேில் பகாவை நாடாளுமன்ற ெதாகுதி திமுக பைட்ோைர் 
கபணஷ்குமார் அைர்கவை ஆதரித்து பகாவை தடாகத்தில் ேிரச்சார ெோதுக்கூட்டம் நவடெேற்றது. இந்நிகழ்ைில், ஆதித்தமிழர் பேரவையின் 

நிறுைனத்தவைைர் திரு. அதியமான் அைர்கள் கைந்துெகாண்டு உவரயாற்றினார்.



ெோள்ைாச்சி ோராளுமன்றத் ெதாகுதியின் திமுக பைட்ோைர், திரு. ெோங்கலூர் ந. ேழனிச்சாமி அைர்கள், ஆதித்தமிழர் 
பேரவையின் நிறுைனத்தவைைர் திரு. அதியமான் அைர்கைின் இல்ைத்தில், 19 மார்ச் 2014 அன்று சந்தித்து ஆதரவு பகாரியபோது. 



21 ஏப்ரல் 2014 அன்று மாவை 7 மணியைைில் ஆதித்தமிழர் பேரவை சார்ேில், ெோள்ைாச்சி நாடாளுமன்ற ெதாகுதி திமுக 
பைட்ோைர் ெோங்கலூர் ந. ேழனிச்சாமி அைர்கவை ஆதரித்து ெோள்ைாச்சியில் ேிரச்சார ெோதுக்கூட்டம் நவடெேற்றது. 

இந்நிகழ்ைில் ஆதித்தமிழர் பேரவையின் நிறுைனத்தவைைர் திரு. அதியமான் அைர்கள் சிறப்புவரயாற்றினார். 



21 ஏப்ரல் 2014 அன்று மாவை 7 மணியைைில் ஆதித்தமிழர் பேரவை சார்ேில் ெோள்ைாச்சி நாடாளுமன்ற ெதாகுதி திமுக பைட்ோைர் ெோங்கலூர் 
ந. ேழனிச்சாமி அைர்கவை ஆதரித்து ெோள்ைாச்சியில் ேிரச்சார ெோதுக்கூட்டம் நவடெேற்றது. இந்நிகழ்ைில் ஆதித்தமிழர் பேரவையின் நிறுைனத்தவைைர் 
திரு. அதியமான் அைர்கள் சிறப்புவர ஆற்றினார். பதாழவம இயக்க பதாழர்கள் மற்றும் பேரவையின் மாைட்ட, ஒன்றிய, நகர பதாழர்கள் கைந்துெகாண்டனர்



16 ஏப்ரல் 2014 அன்று மாவை 7 மணியைைில் திராைிட முன்பனற்ற கழகத்தின் சார்ேில் ெோள்ைாச்சி நாடாளுமன்ற ெதாகுதி திமுக பைட்ோைர் 
ெோங்கலூர் ந. ேழனிச்சாமி அைர்கவை ஆதரித்து ெோள்ைாச்சி ஆவணமவையில் ேிரச்சார ெோதுக்கூட்டம் நவடெேற்றது இந்நிகழ்ைில் 

ஆதித்தமிழர் பேரவையின் நிறுைனத்தவைைர் திரு. அதியமான் அைர்கள் கைந்துெகாணடு உவரயாற்றினார். 



நீைகிரி ோராளுமன்றத் ெதாகுதியின் திமுக பைட்ோைர், மத்திய அவமச்சர் திரு.ஆ.ராசா அைர்கள், ஆதித்தமிழர் பேரவையின் 
நிறுைனத்தவைைர் திரு.அதியமான் அைர்கைின் இல்ைத்தில், 23 மார்ச் 2014 அன்று சந்தித்து ஆதரவு பகாரியபோது. 



22 மார்ச் 2014 அன்று மாவை ஆதித்தமிழர் பேரவை சார்ேில் நீைகிரி நாடாளுமன்ற ெதாகுதியில் உதயசூரியன் சின்னத்தில் 
போட்டியிடும் திமுக பைட்ோைர் ஆ.ராசா அைர்கவை ஆதரித்து அைினாசி ேகுதியில் ஆதித்தமிழர் பேரவையின் 

நிறுைனத்தவைைர் திரு.அதியமான் அைர்கள் தீைிர ைாக்கு பசகரிப்ேில் ஈடுேட்டார், ெோது ெசயைாைர் நாகராசன், ெகாள்வக 
ேரப்பு ெசயைாைர் சங்கர் மற்றும் பேரவை மகைிர் பதாழர்கள், மாைட்ட, ஒன்றிய, நகர பதாழர்கள் கைந்துெகாண்டனர்



22 மார்ச் 2014 அன்று மாவை ஆதித்தமிழர் பேரவை சார்ேில் நீைகிரி நாடாளுமன்ற ெதாகுதியில் உதயசூரியன் சின்னத்தில் போட்டியிடும் திமுக 
பைட்ோைர் ஆ.ராசா அைர்கவை ஆதரித்து அைினாசி ேகுதியில் ஆதித்தமிழர் பேரவையின் நிறுைனத்தவைைர் திரு.அதியமான் அைர்கள் தைீிர 

ைாக்கு பசகரிப்ேில் ஈடுேட்ட காட்சிகள்



20 ஏப்ரல் 2014 அன்று மாவை 7 மணியைைில் ஆதித்தமிழர் பேரவை சார்ேில், நீைகிரி நாடாளுமன்ற ெதாகுதி திமுக 
பைட்ோைர் திரு. ஆ. ராசா அைர்கவை ஆதரித்து சத்தியமங்கைத்தில் ேிரச்சார ெோதுக்கூட்டம் நவடெேற்றது. 
இந்நிகழ்ைில் ஆதித்தமிழர் பேரவையின் நிறுைனத்தவைைர் திரு.அதியமான் அைர்கள் சிறப்புவரயாற்றினார். 



20 ஏப்ரல் 2014 அன்று மாவை 7 மணியைைில் ஆதித்தமிழர் பேரவை சார்ேில், நீைகிரி நாடாளுமன்ற ெதாகுதி திமுக பைட்ோைர் 
திரு. ஆ. ராசா அைர்கவை ஆதரித்து சத்தியமங்கைத்தில் ேிரச்சார ெோதுக்கூட்டம் நவடெேற்றது. இந்நிகழ்ைில் ஆதித்தமிழர் பேரவையின் நிறுைனத்தவைைர் 
திரு. அதியமான் அைர்கள் சிறப்புவரயாற்றினார். பதாழவம இயக்க பதாழர்கள் மற்றும் பேரவையின் மாைட்ட, ஒன்றிய, நகர பதாழர்கள் கைந்துெகாண்டனர்



18 ஏப்ரல் 2014 அன்று மாவை 7 மணியைைில் திராைிட 
முன்பனற்ற கழகத்தின் சார்ேில் நீைகிரி நாடாளுமன்ற 

ெதாகுதி திமுக பைட்ோைர் ஆ.ராசா அைர்கவை
ஆதரித்து பகாவை ெேரியநாயக்கன்ோவையம்

கவுண்டம்ோவையத்தில் ேிரச்சார ெோதுக்கூட்டம் 
நவடெேற்றது. இந்நிகழ்ைில் ஆதித்தமிழர் பேரவையின் 

நிறுைனத்தவைைர் திரு.அதியமான் அைர்கள் 
கைந்துெகாண்டு சிறப்புவரயாற்றினார். 



தமிழினத்தவைைர் கவைஞர் அைர்கள் எங்கு ேிரச்சாரத்திற்கு ெசன்ற போதும், அங்ெகல்ைாம் ஆர்ைத்பதாடு 
நீைச்ெசங்ெகாடியுடன் திரைாகக் கைந்துெகாண்டனர் ஆதித்தமிழர் பேரவையின் ெதாண்டர்கள். அைற்றுள் சிை துைிகள்...



திமுகைின் ெோருைாைர் தைேதி மு. க. ஸ்டாைின் அைர்கள் எங்கு ேிரச்சாரத்திற்கு ெசன்ற போதும், அங்ெகல்ைாம் ஆர்ைத்பதாடு 
நீைச்ெசங்ெகாடியுடன் திரைாகக் கைந்துெகாண்டனர் ஆதித்தமிழர் பேரவையின் ெதாண்டர்கள். அைற்றுள் சிை துைிகள்...





திமுகைின் ராஜ்யசோ உறுப்ேினர் திருமதி. கனிெமாழி மற்றும் திமுகைின் அவனத்துத் ெதாகுதி பைட்ோைர்களுக்கும் 
ஆதரவு தர  நீைச்ெசங்ெகாடியுடன் திரைாகக் கைந்துெகாண்டனர் ஆதித்தமிழர் பேரவையின் ெதாண்டர்கள். அைற்றுள் சிை 

துைிகள்...



ஆதித்தமிழர் பேரவையினர் திமுக பைட்ோைர்களுக்காக தமிழகம் முழுைதும் ைடீு ைடீாக ெசன்று ைாக்கு பசகரிப்ேில் 
ஈடுேட்ட ெோழுது



ஆதித்தமிழர் பேரவை ைிருதுநகர் நாடாளுமன்றத் ெதாகுதி பைட்ோைர் எஸ். இரத்தினபைல் அைர்கவை ஆதரித்து, பதர்தல் 
கைப்ேணிகள் பமற்ெகாள்ை ெசயல்ைரீகள் கூட்டத்திவன 9 ஏப்ரல் 2014 அன்று ைிருதுநகரில் நடத்தியது. பதாழவம கட்சி 

உறுப்ேினர்கள், பேரவை நிர்ைாகிகள் மற்றும் பேரவை உறுப்ேினர்கள் திரைாக கைந்துெகாண்டனர். 



10 ஏப்ரல் 2014 அன்று ெஜயைைிதா நாடாளுமன்ற பதர்தல் ேிரச்சாரத்திற்காக ெநல்வை ைந்தெோழுது, அைருக்கு 
கருப்புக்ெகாடி காட்டிய ெநல்வை மாைட்ட ஆதித்தமிழர் பேரவையினர்.  



8 பம 2014 அன்று காவை பகாோைபுரத்தில், திமுக தவைைர் கவைஞர் அைர்கவை ஆதித்தமிழர் பேரவையின் நிறுைனத்தவைைர் திரு.அதியமான் 
சந்தித்தார். நடந்து முடிந்த நாடாளுமன்றத் பதர்தைில், ஆதித்தமிழர் பேரவையினர் ஆற்றிய கைப்ேணிவயக் குறித்த புவகப்ேட ெதாகுப்வேயும், 

நன்றி ெதரிைிக்கும் கடிதத்வதயும், பேரவையின் மாத இதழான ஆதித்தமிழன் அறிைாயுதத்தின் பம மாத இதவழயும் ைழங்கினார்.



8 பம 2014 அன்று காவை அண்ணா அறிைாையத்தில் திமுக-ைின் ெோருைாைர் மு.க. ஸ்டாைின் அைர்கவை ஆதித்தமிழர் 
பேரவையின் நிறுைனத்தவைைர் திரு.அதியமான் சந்தித்தார். நடந்து முடிந்த நாடாளுமன்றத் பதர்தைில், ஆதித்தமிழர் 

பேரவையினர் ஆற்றிய கைப்ேணிவயக் குறித்த புவகப்ேட ெதாகுப்வேயும், நன்றி ெதரிைிக்கும் கடிதத்வதயும், பேரவையின் மாத 
இதழான ஆதித்தமிழன் அறிைாயுதத்தின் பம மாத இதவழயும் ைழங்கினார்.




