ேம 10ேத வைர
த#ழக ச'டசைப *'ட+
ெசைன, மா"# 30–
ஏ%ர' 6–(ேத+ -த' ேம 10–
(ேத+ வைர த/ழக ச5டசைப
95ட:ெதாட" நைடெப<= எ< பாகா=
எCச4'Eைற, ம)d45 ம89J
சபாநாயக" அ%பாA அBC:தா".
9–&ேத' (ச4`ழைம) ம89J ஆயE #ைவ, ெதா¢லாள# நலK
தlழக ச>டசைப கட&த மா#$ 18– 10–&ேத' (ஞாN894`ழைம) – அரG ம89J 'றK ேமJபா>?Eைற
&ேத' pOய. அKைறய 'னJ s'
27–&ேத' (தK`ழைம) – ெதா¢
)?\ைற
அைம$ச# பழேவ 'யாகராஜK
11–&ேத' ('hக>`ழைம) – உய# ைற, தlr வள#$_
2022–2023
ஆT?4கான க)E ைற, ப@M4 க)E ைற
28–&ேத' ()யாழ4`ழைம)
–
ப>ெஜ>ைட
தா4க
ெச<தா#.
12–&ேத'
(ெசªவா<4`ழைம) ைகEதk ம89J Q«, கத#,
19–&ேத' ேவளாT ப>ெஜ>ைட – ெந?jசாைலக@ ம89J _9 `ராமE
ெதா¢க@
ம89J
அEைற அைம$ச# எJ.ஆ#.ேக. ைற\கhக@ ைற, க>டடhக@
ைக)ைன= ெபா/>க@, வQக
பK§#ெசவJ தா4க ெச<தா#.
13–&ேத'
(தK`ழைம)
– வCக@, \E'ைரEதா@க@ ம89J
இதைன ெதாட#&, ப>ெஜ> ேவளாTைம
ம89J
உழவ# பE'ர= ப'a
oதான
)வாதJ
3 நா>க@ நலEைற, காநைட பராமC=,
29–&ேத'
(ெவ@M4`ழைம)
நைடெப8ற. 24–&ேத'nடK \த oKவளJ ம89J oனவ# நலK, ம/EவJ
ம89J
ம4க@
அம#a sைறa ெப8றைதய?E, பாவளJ
நவாraE ைற
தlழக ச>டசைப ேத' 5k=Wடாம
30–&ேத' (ச4`ழைம), ேம 1–
14–&ேத'
()யாழ4`ழைம)
ஒE'ைவ=பதாக சபாநாயக# அ=பாa தlr=EதாT?,
15–&ேத' &ேத' (ஞாN894`ழைம) – அரG
அk)Eதா#.
(ெவ@M4`ழைம) த ெவ@M – )?\ைற
ெதாட#&
ப>ெஜ> அரG )?\ைற
2–&ேத'
('hக>`ழைம)
–
p>டEெதாடCK 2வ அம#a,
16–&ேத' (ச4`ழைம), 17– ேபரைவ4 p>டJ இைல
மாய
ேகாC4ைக
oதான &ேத' (ஞாN894`ழைம) – அரG
3–&ேத'
(ெசªவா<4`ழைம)
)வாதE'8காக ஏ=ர 6–&ேத' )?\ைற
ரJஜாK – அரG )?\ைற
ெதாடh5J எK9J,
4–&ேத'
(தK`ழைம)
–
18–&ேத'
('hக>`ழைம),
எEதைன நா>க@ p>டEெதாட# வ/வா<
ம89J
ேபCட# இய4p#'க@ 5kEத ச>டhக@ –
நைடெப9J, எ&ெத&த நா>கM ேமலாTைமE ைற, இய8ைக$ s/வாகJ, ேபா45வரEE ைற,
எ&ெத&த மாய4 ேகாC4ைகக@ 8றhக@ 5kEத ய#தQ=
தகவ ெதா¢©>ப)ய ைற
oதான
)வாதJ
நைடெப9J
19–&ேத'
(ெசªவா<4`ழைம) காவ'
எKப 5kE என தைலைமN – |' s/வாகJ, _ைறக@ ம89J
5–&ேத' ()யாழ4`ழைம) – இ&
அdவ ஆ<a45]4 p>டE' #'/Eத= பQக@, ச>டEைற, சமய அறsைலயE ைற, G89லா \Oெவ?4க=ப?J
எK9J ெச<'
ம89J
)ளJபரJ, கைல ம89J பTபா?
சபாநாயக# ெதC)E'/&தா#.
6–&ேத' (ெவ@M4`ழைம) – ஆ'
எ]ெபா/@ ம89J அ$G
அதKபO இK9 காைல 11
20–&ேத' (தK`ழைம) – >? 'ரா)ட# ம89J பழh5ONன#
மQ45
நைடெப8ற
அdவ வச' ம89J நக#=ற வள#$_E நலEைற
ஆ<a45] p>டE' மாய ைற, – 59, _9 ம89J ந?EதரE
7–&ேத' (ச4`ழைம) – காவ,
ேகாC4ைக oதான )வாதJ ேம 10– ெதா¢ s9வனhக@ ைற
யைண= ம89J o>= பQக@
&ேத' வைர நைடெப9J என \Oa
8–&ேத' (ஞாN894`ழைம) –
21–&ேத'
()யாழ4`ழைம)
ெச<ய=ப>?@ள.
மா89E 'றனாMக@ நலEைற, அரG )?\ைற
மாய4 ேகாC4ைகக@ oதான சyக நலK ம89J மகM# உCைமE
9–&ேத' ('hக>`ழைம), காவ,
)வாதE'8காக வ/`ற ஏ=ர 6– ைற
யைண= ம89J o>= பQக@
&ேத' ேத' காைல 10 மQ45
ப'dைர, '>டJ, வள#$_ ம89J
22–&ேத'
(ெவ@M4`ழைம),
தlழக ச>டசைப oT?J pட W8ப?Eத=ப>ேடா#,
lகaJ _ற= \ய8_க@ ைற, s'E
உ@ள என ெதC)4க=ப>?@ள. W8ப?Eத=ப>ேடா#
ம89J ைற, மத வள ேமலாTைமE
ைற,
ஓ<¬'யhகeJ, ஏைனய
_9பாKைமNன# நலEைற
E"வள: Gைற
23–&ேத' (ச4`ழைம), 24– ஓ<a4கால நKைமகeJ
அதK )வரJ வ/மா9:–
10–&ேத' ெபாE ைற, _ற=E
ஏ=ர 6–&ேத' (தK`ழைம) – &ேத' (ஞாN894`ழைம) – அரG
'>ட ெசயலா4கE ைற, அர_ன#
)?\ைற
|#வளE ைற
25–&ேத' ('hக>`ழைம) – வனJ, ச>ட \KவOaக@ – ஆ<a
7–&ேத'
()யாழ4`ழைம)
–
sைறேவ89தdJ,
ம89J
காலsைல ெச<தdJ,
நகரா>_ s/வாகJ ம89J 5O|# G89$gழ
அர_ன#
அdவக@.
வழhக ைற, ஊரக வள#$_ மா8றJ, இைளஞ# நலK ம89J எைனய
இªவா9 ச>டசைப ெசயலாள#
)ைளயா>? ேமJபா>?E ைற
ம89J ஊரா>_E ைற
`.வாசK
ெவMN>?@ள
8–&ேத' (ெவ@M4`ழைம) – எIசJ+:Gைற
p>?றa, உணa ம89J ©க#ேவா#
26–&ேத' (ெசªவா<4`ழைம) – அk4ைகN pkn@ளா#.

அரக பயண# ெவ&'கரமாக *ைறவைட.த0

மாSல உQைமகT(காக ெட I பயண/
ெசKைன, மா#$ 30–
அoரக= பயணJ ெவ8kகரமாக
sைறவைட&த sைலN, மாsல
உCைமகe4காக அ?Eத பயணJ
ெடைய ேநா4` அைம`ற
என \தலைம$ச# \.க.^டாK
pkn@ளா#.
ெட
பயணJ
ெதாட#பாக
ெதாTட#கe45
\தலைம$ச#
\.க.^டாK
எ]'n@ள
கOதE' pkN/=பதாவ:–
\தலைம$ச# எKற \ைறN
\தK\ைறயாக
ேம8ெகாTட
அoரக பயணJ lகaJ ெவ8kகரமாக
அைம&த.
இவைர எEதைனேயா நா?கைள$
ேச#&த Wரதம#கeJ, தைலவ#கeJ
பா<45 வ&தேபாpட இலாத
வரேவ8
ஒ/
மாsலEைத$
ேச#&த
\தலைம$ச/454
`ைடE'/=ப
அைனவைரnJ
Wரl4க$ ெச<@ள. நா>OK
தைலவ#கe45 உTடான ம'=J
மCயாைதnJ
\தலைம$ச#
\.க.^டாq45 `ைடE'/=ப
)ய4க ைவE'/4`ற.
என454 `ைடEத இ&த வரேவ8J
ெப/ைமnJ என4காக4 `ைடEத
எK9 க#வJ ெகா@eJ மனsைல
என45
எ=ேபாJ
`ைடயா.
எKைன
\தலைம$சரா4`ய
தlrநா>?
ம4கe45J,
இய4கE'K
\தKைமE
ெதாTடனான எKைனE தhகMK
தைலவனாக ஏ894ெகாTO/4`ற
கழக உடKWற=கe45J `ைடEத
ெப/ைம இ எKபைத மன'
ெகாTேட ெசயப?`ேறK.
இ&'யா)K நJப# 1 \தலைம$ச#
எKபைத)ட, இ&'யா)K நJப# 1
மாsலJ தlrநா? எKற sைலைய
உ/வா45வேத உhகM ஒ/வனான
என இல45. அத8கான பயணJ
அய#)KkE ெதாட/J.
அoரக= பயணJ ெவ8kகரமாக
sைறவைட&த sைலN, அ?Eத
பயணJ
இ&'ய
ஒKkயE'K
தைலநகராJ ெடைய ேநா4`
அைம`ற.

ெட45$
ெசK9
நாைள
Wரதம# நேர&'ர ேமாOைய நாK
ச&'4`ேறK. ெதாட#& ஒKkய
உ@ைற
அைம$ச#
அlEஷா,
பாகா=E ைற அைம$ச# ரா®நாE
_h, சாைல ேபா45வரEE ைற
அைம$ச# s'K க>கC, s' அைம$ச#
s#மலா தாராமK ஆ`ேயாைரnJ
ச&'4க இ/4`ேறK.
தlrநா>O
கழக
அரG
அk)E@ள
'>டhகe45Cய
s'
ஒ4~?,
தlrநா>O85
ஒKkய அரG தர ேவTOய வC
வ/வா<, மைழ – ெவ@ள sவாரணE
ெதாைக
உ@M>ட
நJ\ைடய
மாsல உCைமகe4கான ச&'=
இ. அதைனE ெதாட#& இ&'ய
அர_ய
தைலவ#கeடனான
ச&'=
இ/4`ற.
இைவ
அைனE'85J
\Eதா<=பாக,
ெட= ப>டணE' 'ரா)ட4
ேகா>ைடயாக உ/வா`n@ள கழக
அdவலகமான அTணா ? கைலஞ#
அkவாலயJ
ஏ=ர
2–&ேத'
'ற4க=ப?`ற. நாடாeமKறE'
7 உ9=Wன#கe45 ேம உ@ள
க>_கe45 ெடN க>_
அdவலகJ க>?வத85 இடJ
வழhக=ப?J எK9 ஒKkய அரG
அk)EததK
அO=பைடN,
ஐ4`ய
\8ேபா454
p>டQ
ஆ>_N 2013J ஆT? ெட
னதயா@
உபாEயாயா
மா#4
ப5'N
நம
கழகE'85
அdவலகJ அைம=பத8கான இடJ
ஒ4க=ப>ட.
காலJ
க&த
sைலN, த8ேபா அ&த இடE'
அkவாலயJ கJ°ரமாக எ]&
s8`ற.
கைலஞCK _&தைனN உ/வான
க>டடhக@ ேபாலேவ, 3 தளhகைள4
ெகாTட ெட அkவாலய\J
'ரா)ட4 க>டட அைம=WKபO
உ/வா4க=ப>?@ள.
உயரமான நாK5 zTகைள4
ெகாTட \க=, ©ைழவாN
அTணா-கைலஞ#
இ/வர
மா#பளa _ைல, கழக s#வா`க@
ஆேலா_=பத8கான
இடJ,

பCD ேவE ேமா GHவE பIயான ச/பவ/:
ஓ56நA, ெபM ஊOய'() மனநல பQேசாதைன
ெசKைன, மா#$ 30–
ெசKைனN
வளசரவா4கE'
உ@ள தயா# ப@MN ேவK ேமா'
2-J வ5= மாணவ# 4_E பயான
சJபவE' ைக ெச<ய=ப>?@ள
ப@M ேவK ஓ>?ந# chகாவனJ
ம89J ெபT ஊ¢ய# ஞானச4'45
மனநல பCேசாதைன ெச<ய=ப>ட.
ெசKைன வளசரவா4கJ, ஆrவா#
'/நகC உ@ள தயா# ப@M ேவK
ேமா' 2-J வ5= மாணவ# 4_E
உNCழ&தா#. இ&த சJபவJ 5kE
வழ45=ப'a ெச<த வளசரவா4கJ
ேபா¡சா#,
ேவK
ஓ>?ந#
chகாவனJ ம89J ெபT ஊ¢ய#
ஞானச4' ஆ`ேயாைர ைக ெச<
_ைறN அைடEதன#. இ&sைலN
ேபா¡சா#
ேம8ெகாTட

)சாரைணN
ப@M
ேவK
ஓ>?ந# chகாவனE45 ஒ/ கா
ேக>கா எKப ெதCயவ&@ள.
இைதய?E ைக ெச<ய=ப>?@ள
இ/வ/45J உடநலJ ம89J
மனநல பCேசாதைன நடEத=ப>ட.
ேமdJ
ப@MNK
தாளாள#
ெஜயGபா, \தவ# தனல>Gl
ஆ`ேயா# oJ இ&'ய தTடைன
ச>டJ 304 (ஏ) WC)K ~r
(ெகாைல 58றமாகாத மரணEைத
)ைள)Eத)
வழ45=
ப'a
ெச<ய=ப>?@ள.
ஆனா,
இவ#க@ o நடவO4ைக எaJ
எ?4க=பட)ைல. இ/வ/45J
)சாரைண45 ஆஜராக ேபா¡சா#
சJமK அq=W )சாரைண நடEத
'>டl>?@ளன#.

தைலவ#
உ@M>ட
தைலைம4
கழக s#வா`கe4கான அைறக@,
ெபாம4க@
பயKப?EJ
வைகN
ஆNர4கண4கான
«கைள4 ெகாTட «லகJ, கழக
நாடாeமKற
உ9=Wன#க@
–
s#வா`க@ தh5வத8கான அைற
என \EதlழkஞCK எTணEைத
sைறேவ89J வைகN அTணா
– கைலஞ# அkவாலயJ அழ5ற
அைம&@ள.
'ற= )ழா) பhேக8kட
பேவ9
க>_கைள$
சா#&த
தைலவ#க@, ைண ஜனா'ப'
ெவhைகயா நாn?, நாடாeமKற
ம4களைவE தைலவ# ஓJ W#லா,
s' அைம$ச# s#மலாக தாராமK
உ@M>ேடா/45
அைழ=Wதr
ேநC வழhக=ப>?@ள.
காh`ர^ தைலவ# ேசாயா கா&',
ேம85 வhக \தலைம$ச# மJதா
பான# உ@M>ட பல/J '.\.க.
அdவலக க>டட 'ற= )ழா)
பhேக8`Kறன#.
இªவா9
\தலைம$ச#
\.க.^டாK
pkn@ளா#.

தநா மா"ல $காதார' ேபரைவ:
,தலைம-ச/ 0டா23 4வ56னா/...
ைவ4க தlrநா? அரG பKேனா45
உய# _ற= ம/Eவமைன45
வ/ைக C&த ேபா, \தலைம$ச#,
க#=WQ தா<மா#கe4கான ஆரJப
sைல க/ வள#$_ 5ைறபா?கைள
கTடk&'ட ஒ/ ேகாO iபா<
ெசல)
s9வ=ப>?@ள
ம/Eவ4 க/)கMK ேசைவைய
ெதாடh` ைவEதா#.
தlrநா?
அரG
க#=WQE
தா<மா#கe45,
டா4ட#
\Eல>Gl ெர>O மக=ேப9
s' உத)E '>டE'K ~r s'
உத), ேப9சா# ம89J 5ழ&ைத
நல
ஒ=ய#a
ைமயhக@,
மாh4
ைமயhக@
ேபாKற
பல '>டhகைள ெசயப?E'
வ/`ற. இதK ெதாட#$_யாக,
இ&'யா)ேலேய \த\ைறயாக
மாsல
ம/EவமைனN
அதாவ அரG பKேனா45 உய#
_ற=
ம/EவமைனN,
ெவMநா>O/&
WரEேயகமாக

‘ஆ>ேடாெடWயா
ெம>ட#ன
அனாச#’
(Autodelfia
Maternal
Analyzer)
எKற
ம/Eவ4
க/)
த/)4க=ப>?
அைம4க=ப>?@ள.
i.1000– ஆரJப sைல
க/ பCேசாதைன
இJம/EவமைனN _ற=பாக
ெசயப>? வ/J அ'நன \]
உட8பCேசாதைன ைமயE', _ற=
தE ெதா5=பாக, ஆரJப sைல
க/ பCேசாதைன45 1000 iபாnJ,
இ=பCேசாதைனnடK
க#=WQE
தா<45 p?தலாக பCேசாதைனக@
ேம8ெகா@ள 2 ஆNரJ iபாnJ
க>டணJ s#ணN4க=ப>?@ள.
ஆரJப க#=ப காலE' (11–14 வாரhக@) இ&த பCேசாதைன
ெச<வதK yலமாக க/ மரப சா#&த
பல Wர$சைனக@ கTடkய=ப>?,
உட உ9= ஊனEடK 5ழ&ைத
வள#வ த)#4க=ப?J.
இ&த sகr$_N, வனEைற
அைம$ச# கா. ராம$ச&'ரK, ம4க@
நவாraE ைற அைம$ச# மா.

இயா "தாக
1,233 ேப'() ெகாேரானா

வானகர/, 0ர4ப56 78க9சாவ; க5டண/
ஏ4ர 1–ேத ?த உயAB



















ெட, மா#$ 30–
இ&'யா)
'தாக
1,233
ேப/45 ெகாேரானா ெதா89 உ9'
ெச<ய=ப>?@ள.
இ&'யா) 'னசC ெகாேரானா
பா'= ெதாட#பான )வரEைத
மE'ய GகாதாரEைற அைம$சகJ
இK9 காைல ெவMN>ட.
அதKபO, இ&'யா) கட&த
24 மQ ேநரE' 1,233 ேப/45
ெகாேரானா
ெதா89
உ9'
ெச<ய=ப>?@ள.
இதனா
ெகாேரானா
பா'4கப>டவ#கMK
ெமாEத எTQ4ைக 4 ேகாOேய
30 ல>சE 23 ஆNரE 215 ஆக
அ'கCE@ள.
ெகாேரானா பா'=W இ/&
1,876 ேப# 5ணமைட&@ளன#.
இவைர
5ணமைட&ேதா#
எTQ4ைக
4
ேகாOேய
24
ல>சE 87 ஆNரE 410 ஆக
அ'கCE@ள.
நா?
\]வJ
ைவர^
பா'4க=ப>டவ#கM
14
ஆNரE 704 ேப# பேவ9
ம/EவமைனகM _`$ைச ெப89
வ/`Kறன#.
ெகாேரானாa45 கட&த 24 மQ
ேநரE' 31 ேப# உNCழ&@ளன#.
இவைர 5 ல>சE 21 ஆNரE 101
ேப# உNCழ&@ளன#.
நா? \]வJ கட&த 24
மQ ேநரE' 26 ல>சE 34
ஆNரE 80 ேப/45 த?=c_
ெசdEத=ப>?@ள.
இவைர
183 ேகாOேய 82 ல>சE 41
ஆNரE 743 த?=c_ ேடா^க@
ம4கe45 ெசdEத=ப>?@ளதாக
ெதC)4க=ப>?@ள.

ேச ச!டசைப %&ய:
(.3613 ேகா&+, இைட+கால ப!ெஜ!
தா+க5 : எ89க!;க< ெவ>நட@
$ேசC, மா#$.30 –
$ேசC ச>டசைப இK9 pOய ; i.3613
ேகாO45 இைட4கால ப>ெஜ>
தா4க
ெச<ய=ப>ட. அரG45 எ'#= ெதC)E
எ'#க>_கைள$ ேச#&த உ9=Wன#க@ ெவMநட=
ெச<தன#.
ச>டசைப pOயJ சபாநாய# ெசவJ சைபNK
அdவகைள ெதாடh`னா#.அ=ேபா எ'#க>_E
தைலவ# _வா எ]& ேப_னா#. மாsலE'K \]
ப>ெஜ> ேபாட)ைல. இைட4கால ப>ெஜ> ஏK
ேபாட=ப?`ற. மE'ய அரG ப>ெஜ>O ைவ
அரG45 s' ஒ4` )>ட. அைத ைவE \]
ப>ெஜ> ேபாடாத ஏK? எK9 ேக>டா#.
அேத
ேநரE'
காh`ர^
உ9=Wன#
ைவE'hகJ ெவMநட= ெச<வதாக அk)E
)>? ெவMேயkனா#. இKெனா/ காh`ர^
உ9=Wன# ரேமGJ ெவMநட= ெச<தா#.
உ9=Wன#க@ )வாதE45 WK \தவ# எK.
ரhகசாl வ/J ஆக^> மாதJ வைரNலான 5
மாத ெசலaகe4கான i.3613 ேகாO இைட4கால
ப>ெஜ>ைட தா4க ெச<தா#. 5ர ஓ>? yலJ
ப>ெஜ> sைறேவ8ற=ப>ட.
p$ச 5ழ=பJ
பாஜக உ9=Wன# ராமhகJ ேப_யேபா
காh`ர^ உ9=Wன# ைவE'hகJ 594`>?=
ேப_னா#.இைதE ெதாட#& சைபN p$ச
5ழ=பJ ஏ8ப>ட.
ம8ெறா/ பாஜக உ9=Wன# ெவhகேடசK
ேபGJ ேபா ைவ lனர வா>ட# பா>OைலE
z4`4கா>O இ&த ஆ>_NதாK இ oT?J
ெகாT? வர=ப>?@ள எKறா#. எ'#க>_
ைணE தைலவ# எ]& எTைணnJ தT{/J
ஒ>டா ; ெபா/Eதமாக இைல எKறா# .
எTைணைய |4க தT{# ஊ8k க]வ
ேவT?J எK9 சபாநாயக# pkயேபா சைபN
_C=பைல எ]&த.
அைனE அdவகeJ
\Oவைட&தJ ேத' 5k=Wடாம ச>டசைப
p>டEெதாட# ஒE'ைவ4க=ப>ட.

ெசKைன, மா#$ 30–
ஏ=ர 1J ேத' \த gர=ப>?,
வானகரJ Ghக$சாவOகM i.10
\த i.40 வைர க>டணJ
உய#Eத=ப?வதாக
ெந?jசாைல
ஆைணயJ அk)E@ள.
தlழகEைத
ெபா9Eதவைர
ெந?jசாைலகM
59`ய
ெதாைலa45@
அ?Eத?E
Ghக$சாவOக@ இ/=ப வாகன
ஓ>Oக@
ெப/J
_ரமE'85
உ@ளா4`n@ள.
நகரா>_
,ேபiரா>_,
மாநகரா>_
எைலN இ/& 10 `ேலா
o>ட#
ெதாைலa45
Ghக
சாவOக@ இ/4க4 pடா எKற
)'ைய ok, பல Ghக சாவOக@
அைம4க=ப>?
பணJ
வg4க=ப>? வ/`ற.
இ&த gழ ெசKைன மாநகர
எைல45@ வ/J வானகரJ, பரq#,
gர=ப>?, ெசKைன ச\E'ரJ ,

G=WரமQயK,
அறsைலயE
ைற அைம$ச# W.ேக. ேசக#பா,
ச>டமKற
உ9=Wன#க@
சபா.
ராேஜ&'ரK,
.ேக.
மQ,
ஆ.தlழர_,
ம/Eவ#
ைவ.
\Eராஜா, \.ெப.`C, எ^.W.
ெவhகேட^வரK, எ^. மாh5O,
ம4க@ நவாraE ைற \தKைம$
ெசயலாள# ெஜ. ராதா`/ணK,
ம4க@
நவாraE
ைற
\தKைம$
ெசயலாள#
(_ற=
பQ அdவல#) ப. ெச&'5மா#,
ேத_ய நலவாra 5]மE'K 5]ம
இய45ந# தாேர^ அகம, தlrநா?
Gகாதார #'/Eத '>ட இய45ந# ச.
உமா, தlrநா? ம/Eவ= பQக@
கழகE தைலவ#
ப4 ேஜ4க=,
ெபா GகாதாரJ ம89J ேநா<E
த?= ம/& இய45ந# O.எ^.
ெசவ)நாயகJ, ம/Eவ4 க)
இய45ன# நாராயணபா, ம/EவJ
ம89J ஊரக நல= பQக@ ைற
இய45ந# 5/நாதK, அரG உய#
அdவல#க@ ம89J ம/Eவ#க@
கல& ெகாTடன#.

ெநl ஆ`ய 5 Ghக$சாவOகைள
அக8ற ேகாC தlrநா? அரG மE'ய
அரG45 வn9E' வ&த.
இ&sைலN ஏ=ர 1&ேத'
\த
வானகரJ,
gர=ப>?
Ghக$சாவOகM
க>டணJ
உய#Eத=ப?வதாக
ெந?jசாைல
ஆைணயJ அk)E@ள. i.10
\த i.40 வைர க>டணEைத
உய#Eவதாக
ெந?jசாைல
ஆைணயJ அk)E@ள.
இ&த 2 Ghக$சாவOகைளnJ
அக8ற தlழக அரG ேகாC4ைக
)?Eத sைலN மE'ய அரG
க>டணEைத
உய#E'
உ@ள
5k=WடEத4க.
ெப>ேரா,
tச
)ைல
ஏ8றEடK
Ghக$சாவO
க>டணEைதnJ
உய#Eவ
எKப p?த Gைமயாக உ@ள
எK9 வாகன ஓ>Oக@ கவைல
ெதC)E@ளன#.

ெசAைன ெபயேம!&5 வாகன ேசாதைன:
கா5 @பா+DEடA வFத
சா@!ேவ9 GHவன ஊJய9க<
ெசKைன, மா#$. 30–
ெசKைன
ெபCயேம>O
ேபா¡சா# இK9 அ'காைல நடE'ய
வாகன
தQ4ைகNK
ேபா
சா=>ேவ#
s9வன
ஊ¢ய#க@
காC
=பா4`nடK
வ&த
கT?WO4க=ப>ட.
ெசKைன ெபCயேம? ேபா¡சா#
இK9 அ'காைலN ெசK>ர
ெரN
sைலயJ
அ/`
)4ேடாCயா
மகா
எ'C
வாகன ேசாதைனN ஈ?ப>டன#.
அ=ேபா அ&த வ¢யாக வ&த
காைர மட4` ேசாதைன நடE'ன#.

அ=ேபா காCK ேடேபா#?45@
=பா4`
இ/=பைத
கT?
அ'#$_யைட&தன#.
காC
வ&தவ#க@ ெபய# ேஜ4க=, \¤_K
எனaJ சா=>ேவ# s9வனE'
பQC&
வ&த
அவ#க@
ேகரளா) இ/& ெசKைன45
ரN
வ&த
ெதCயவ&த.
அவ#கைள
காவ
sைலயJ
அைழE வ& ேபா¡சா#
)ர
)சாரைண நடE'ன#. இ' காC
இ/&த ஏ#கK என ெதCயவ&த.
|Tட ேநர )சாரைண45= WKன#
அவ#க@ அq=W ைவ4க=ப>டன#.

