
���� ������

������������������������ ������� ������ ��� ����

�������������
������ ���� �� ����� ����� ��
���������� �� �����������
����� �� ������������� ��������
��� ��������� ��� ������
������� ��� ������� ������ ��
���� ����������� ��� ����
��������� ��� ��� ��� ���� ��
������ �������������������
������������ ���� ����������
������������ �� �����������
����������� �� ��� ����������
�� ������������� �� ���������
��������� ���� �������
���� ��������� ���������
������ ������������������
�������� ���� ��� ����������
���� ����������� �� ���������
������ �� �� ������������� ��
��������������������

CHENNAI/KOCHI



ெச"ைன, ஆக. 28– 
ெச"ைன, ம)லா-/01 3ைலக4 

56பைன ெச9:; கைட)1 6 
ெவ?கல 3ைலகைள ABCய 
ஊFயைர ேபாIசாJ ைகK ெச9K 
3ைலகைள பLMத1 ெச9தனJ. 
ெச"ைன, ம)லா-/J, வடOP 

மாதா ேகா51 ெதB51, Qஎ1C 
ஷா- எ"Tற ெபய01 உேலாக 
3ைலக4 ம6W; /ைஜ ெபாBYக4 
56பைன ெச9:; கைட நட[A 
வBபவJ Aயாகராஜ" (வயK 
55). இவரK கைட)1 கட`த 10 
ஆcdகளாக ராe-ேபYைடையf 
ேசJ`த சcMக; எ"பவJ ஊFயராக 
ேவைல ெச9K வBTறாJ. 
இ`gைல)1 Aயாகராஜh" 

கைட)1 இB`த 6 ெவ?கல 
3ைலக4 Aiெரன காணாம1 
ேபா)ன. அK ெதாடJபாக 
AயாகராஜlOP சcMக; mK 
ச`ேதக; ஏ6பYடK. சcMக; 
த?T)B`த oYdOP ெச"W பாJ[த 
ேபாK அ?P4ள அைற)1 அ`த 
6 3ைலகைள:; ேவW ஒBவ0ட; 
56பத6காக மைற[K ைவ[AB-பK 
ெத0யவ`தK. இK ெதாடJபாக 
ம)லா-/J ேபாI31 சcMக; 
qகாJ அr[தாJ. 
ேபாIசாJ சcMக[ைத ைகK ெச9K 

3ைலகைள பLMத1 ெச9தனJ. 
5சாரைணOP- Q"னJ சcMக; 
ேகாJYC1 ஆஜJபd[த-பYd 
3ைற)1 அைடOக-பYடாJ. 

M;ைப, ஆக. 28–
மகாராsCரா மாgல[A1 

/tOP4 50 அC ஆழ[KOP 
od இற?Tயதா1, அ`த பPA 
மOக4 அfச[Kட" உ4ளனJ.
  மகாராsCரா மாgல;, 

ச`Aரா/J நக01 இBOP; 
Pvw நக0" அ;ரா9  
வாJC1 கxஜy மாத5 
தனK Pd;ப[Kட" வ3[K 
வBTறாJ. இ`gைல)1  
கxஜy மாத5 oYC1 
Aiெரன ஒB 3Lய ெபா[த1 
ஏ6பYd4ளK. இைத  பாJ[K 
அAJf3யைட`த மாத5 
அK எ"ன எ"W பாJ[K 
q0`K  ெகா4வத6P4 அK 
ெதாடJ`K அAக0[தைத 
கcd tரcd ேபானாJ. 
உடனCயாக  ெப0ய ஆப[K 
நடOக இB-பைத கe[த 
மாத5, உடனCயாக தனK 
Pd;ப[AனJ  அைனவைர:; 
அைழ[KO ெகாcd t"ன1 
ேவக[A1 oYைட 5Yd 
ெவrேயL  5YடாJ.

மாத5  தனK Pd;ப[Kட" 
oYைட 5Yd ெவrேய 
பரபர-பாக ெவrேயLயதா1  
அ-பPA)1 Tராம[AனJ 
ஒ"W vC ேவCOைக பாJ[KO 
ெகாcCB`தனJ.  அd[தd[த 
3ல gtட?கrேலேய 
மாத5)" ெமா[த od; 
இC`K /tOP  zேழ 50 அC 
ஆழ[KOP ெச"W qைத`தைத 
கcd அ?TB`தவJக4  
அAJf3)1 உைற`K ேபா9 
g"றனJ.
ஏ6கனேவ அ-பPA)1 

மOக4  வ3OP; odக4 
உ4rYட கYCட?க4 
ஆ?TேலயJக4 கால[A1  
க Y ட - ப Yடைவய ா P ; . 
மாத5)" od இC`K 
50 அC ப4ள[A6P4  
ெச"றதா1 த?க4 oYdOP; 
இேத gைல தா" எ"W 
பதற Kவ?T, அைனவBேம  
oYைட 5Yd ெவrேயL, 
சாைலOP P5`தனJ. 

ப1லட;, ஆக. 28–   
ப1லட; அBேக oYC1 தhயாக 

{?TO ெகாcCB`த ெபcைண 
பா|ய1 ெதா`தர} ெச9த 3 
வடமாgல வா|பJகைள ேபாIசாJ 
ைகK ெச9தனJ.   
AB-/J மாவYட; ப1லட; 

அBேக உ4ள எ;. ஊ[KOPr 
பPA)1 தhயாJ ெதாF6சாைல 
ஒ"W உ4ளK. இ?P அசா; 
மாgல[ைதf ேசJ`த கணவ"- – 
மைன5 இBவB; ேவைல ெச9K 
வBT"றனJ.   
இ`த gைல)1,ேந6W M"Aன; 

இர} கணவJ மYd; ேவைலOP 
ெச"W5YடாJ. அ-ேபாK 
மைன5 தhேய oYC1 {?TO 
ெகாcCB`தாJ. அ-ேபாK அேத 
gWவன[A1 ேவைலபாJOP; 
வடமாgல வா|பJக4 3 ேபJ 
oYC6P4 qP`K தhேய 
இB`த அ`த- ெபc�OP 

பா|ய1 ெதா`தர} ெகாd[ததாக 
vற-பdTறK.   
இதனா1 அAJf3 அைட`த அ`த 

ெபc ச[த; ேபாYடாJ. இைதயd[K 
அவJக4 3 ேபB; அ?TB`K த-Q 
ஓC 5YடனJ. ெபce" அலற1 
ச[த; ேகYd ெதாF6சாைல)1 
இB`K வ`த ெதாFலாளJக4 அ`த- 
ெபcைண mYd 3TfைசOகாக 
ப1லட; அர� மB[Kவமைன)1 
ேசJ[தனJ. அ?P அவBOP 3Tfைச 
அrOக-பYடK.   
அத" Q"னJ அ`த ெபc 

ெகாd[த qகா0" ேப01 ேபாIசாJ 
வழOP-பA} ெச9K 5சாரைண 
ேம6ெகாcடனJ. இ`த ச;பவ[A1 
ஈdபYடதாக வடமாgல[ைத 
ேசJ`த இ-ரா�; அ| (வயK 27), 
அமB4 இwலா; (22), அ�- அ| 
(19) ஆTய �வைர ேபாIசாJ ைகK 
ெச9K 5சாரைண ேம6ெகாcd 
வBT"றனJ.   

ெச"ைன, ஆக.28–
பாரAராஜா5" உட1நல; PL[K, 

அவரK மைன5)ட; MதலைமfசJ 
wடா|" ெதாைலேப3 �ல; 
ேகYடL`தாJ.   
பாரAராஜா, உட1நல; 

பாAOக-பYd ஏ6கனேவ A.நக01 
உ4ள தhயாJ மB[Kவமைன)1 
3Tfைச ெப6W வ`த gைல)1,  
ேம13TfைசOகாக அைம`தகைர)1 
உ4ள தhயாJ மB[Kவமைன)1 
அlமAOக-பYடாJ. அ?P 

அவBOP 3Tfைச அrOக-பYd 
வBTறK.   
அவJ /ரண நல;ெப6W 5ைர51 

od AB;ப ேவcd; என அர3ய1 
கY3)னJ, Aைர Qரபல?க4 
என பலB; 5B-ப; ெத05[K 
வBT"றனJ.   
இ`gைல)1, Mத1வJ 

M.க.wடா|" பாரAராஜா5" 
மைன5ைய ெதாைலேப3)1 
ெதாடJq ெகாcd அவரK உட1 
நல; PL[K ேகYடL`தாJ.  

பார#ராஜா  உட(நல+: ெட-ேபா/(
 மைன34ட+ 3சா67தா9 ;டா-<

ெச"ைன, ஆக.28–
PW, 3W ம6W; நd[தர[ 

ெதாF1gWவன?க4 Kைற 
அைமfசJ தா.ேமா.அ"பரச" 
ம6W;இ`K சமய ம6W; 
அறgைலய[ Kைற அைமfசJ Q.ேக.
ேசகJபாq ஆTேயாJ ேந6W (27–` 
ேதA) தt�நாd நகJ-qர வா�5ட 
ேம;பாYd வா0ய ெப0யாJ நகJ 
AYட-பPA)1 மWகYdமான; 
ெச9ய-பட உ4ள PC)B-qகr1 
வ3OP; 440 PC)B-qதாரJக�OP 
த6கா|க ஒKOzd ஆைணக4 ம6W; 
கBைண[ ெதாைகயாக �.1.05 ேகாC 
காேசாைலகைள வழ?TனாJக4.   
gக�f3)1 அைமfசJ 

தா.ேமா.அ"பரச" ேப�ைக)1 
vLயதாவK:–  
தt�நாd நகJ-qர வா�5ட 

ேம;பாYd வா0ய[தா1 AB.5.க 
நகJ சYடம"ற ெதாPAOP உYபYட 
ெப0யாJ நகJ AYட-பPA)1 1975–
; ஆcd 300 ச.அC பர-பள51 
440 PC)B-qக4 15 QளாOPகr1 
(தைரதள; + 4 மாC ) கYட-பYd 
வா0ய பராம0-Q1 இB`K வ`தK. 
த6ெபா�K இதைன இC[K 5Yd 
410 ச.அC பர-பள51 �.73.67 
ேகாC மA-�YC1 (தைரதள; + 
5 மாC) 448 qAய PC)B-qக4 
கYட-பட}4ளK. த6ேபாK 
கYட-பd; கYடட; தhயாBOP 
gகராக இBOP;. கYdமான 
பeகைள ஆ9} ெச9ய தhயாJ 
ெதாF1�Yப வ1�நJ P� 
gயtOக-பYd4ளK.   
 ெச"ைன)1 இKவைர 

P)1ேதாYட; , ABெவா6L�J, 
�ேபதாJ காJட", ெகா9யாேதா-q, 
காOw காலh ம6W; ஜமா|யா 
ேல", ேகாY�Jqர;, டாOடJ 
தாமwசாைல பPA – 1 ம6W; 
வ"hயqர; AYட-பPAகr1 
மWகYdமான; ெச9ய-பட}4ள 
PC)B-qகr1 வ3OP; 3405 
PC)B-qதாரJக�OP;, இ"W 
ெப0யாJ நகJ AYட-பPA)1 
வழ?க-பட}4ள 440 
P C ) B - q த ா ர J க ை ள : ; 
ேசJ[K ெமா[த; 3845 
P C ) B - q த ா ர J க � O P 
கBைண[ ெதாைகயாக �பா9 9 
ேகாCேய 22 லYச[K 80 ஆ)ர; 
வழ?க-பYd4ளK.   
 ெச"ைன)1 மYd; 27,500 

அdOPமாC PC)B-qக4 
மOக4 வாழ தPAய6ற odகளாக 
உ4ளதாக கcடLய-பYd4ளK. 
இOPC)B-qகைள கட`த gA 
gைல அLOைக)1 அL5[தபC 
�.1200 ேகாC)1 7500 odக�;, 
நட-பாcd �.1200 ேகாC)1 
7500 odக�; ஆக ெமா[த; 
�.2400 ேகாC மA-�YC1 15 
ஆ)ர; அdOPமாC PC)B-qக4 
மWகYdமான; ெச9ய நடவCOைக 
ேம6ெகா4ள-பYd வBT"றK. 

உற"#$ அைற,
சைமய+ அைற
 ஒ�ெவாB PC)B-qக�; 

ப1ேநாOP அைற, உற?P; 
அைற, சைமயலைற, தh[தhேய 
Prயலைற ம6W; கF-பைற, 
ேம1 gைல[ெதாYC)|B`K 
தc�J வசA ஆTய வசAக�ட" 
அைமய உ4ளK. ேம�; மைழ�J 
ேசக0-q கYடைம-q, z�gைல 
�J ெதாYC, சாைலக4, ஒ�ெவாB 
QளாOPகr�; பயeக4 |-Y 
ேபா"ற வசAக�ட" இOPC)B-q 
அைமOக-பட}4ளK.   
 இOPC)B-qதாரJக�OP 

மWகYdமான கால?கr1 ெவrேய 
வாடைக)1 த?Pவத6காக �.8 
ஆ)ர; வழ?க-பYd வ`த 
கBைண[ ெதாைகைய MதலைமfசJ 
உயJ[A ஒB Pd;ப[A6P �.24 
ஆ)ர; வழ?க உ[தர5Yd4ளாJ. 
அதனC-பைட)1 இ"ைறய Aன; 
ெப0யாJ நகJ AYட-பPA)1 
440 Pd;ப?க�OP தலா �.24 
ஆ)ர; oத; தலா �பா9 1 
ேகாCேய 5 லYச[K 60 ஆ)ர; 
காேசாைலயாக வழ?க-பட}4ளK. 
அ த ன C - ப ை ட ) 1 
PC)B-qதாராTய �?க4 
அைனவB; 5ைர51 
இOPC)B-qகைள கா| ெச9:; 
பYச[A1 qAய PC)B-qகr" 
கYdமானபeக4 ெதாட?க-பd;.   
 PC)B-q பராம0-q பeகைள 

ேம6ெகா4ள “ந; PC)B-q 
ந; ெபாW-q” AYட; ெகாcd 
வர-பYd உ4ளK. PC)B-ேபாJ 
நலf ச?க?களா1 பராம0-q 
பeOகாக வ�|Oக-பd; 
ெதாைகOP இைணயாக அரசா1 
gA வழ?க-பd;. இ[AYட[A6P 
�.100 ேகாC gA அரசா1 
ஒKOzd ெச9ய-பYd உ4ளK. 
462 PC)B-q நலf ச?க?க4 
உBவாOக-பYd உ4ளK.  
இ�வாW அைமfசJ ெத05[தாJ. 
இ`gக�f3)1 அைமfசJ 

Q.ேக.ேசகJ பாq ேப�ைக)1, 
வBT"ற 2024–; ஆcC6P4 
கYdமான பeக4 MCOக-பYd 
மWPCயமJ} ெச9ய-பdoJக4. 
ேம�; �?க4 qAய PC)B-qகr1 
மWPCயமJ} ெச9:; வைர எ?க4 

#=ெரன 50 அA ஆழ7DEF 
GHEFI இறLMய OP

    
OQA( த/யாக SLMEெகாTAUVத   
ெபTWEF பா-ய( ெதா(ைல:   
 3 வடமாZல வா-ப9கI ைகD 

பeக4 ெதாடJ`K ெகாcd 
இBOP; என ெத05[தாJ. 

ேமய. ஆ..12யா
 இ`gக�f3)1 ேமயJ ஆJ.

Q0யா, சYடம"ற உW-QனJ 
ப.3வOPமாJ, தt�நாd நகJ-qர 
வா�5ட ேம;பாYd வா0ய 
ேமலாcைம இயOPநJ ம.ேகா5`த 
ரா�, மcடல P� தைலவJ ச0தா 

மேகsPமாJ, மாம"ற உW-QனJ 
அ;ேப[வளவ", வா0ய தைலைம 
ெபாLயாளJ ேவ.சcMக �`தர;, 
ேம6பாJைவ ெபாLயாளJ எw.ச`Aர 
ேமாக", gJவாக- ெபாLயாளJ 
எw.�டைலM[K PமாJ, தைலைம 
சMதாய வளJf3 அ�வலJ gJம1 
ராx, ம6W; வா0ய ெபாLயாளJக4, 
அ�வலJக4 கல`KெகாcடனJ.   

ெப6யா9 நக9 #Qட[பF#4( ம\கQPமான+ 
ெச]ய[பP+ FA4U[^க_( வ`EF+ 

440 ேபUEF  தbகா-க OPகI 
ெட1|, ஆக. 28–

17 வயK MC`தவJக4 வாOகாளJ 
அYைடOகாக ஆ"ைல"  �லமாக 
M"பA} ெச9K ெகாcடா1, 
18வK Qற`த  Aன[A1 உ?க4 
oYC6P, வாOகாளJ அைடயாள 
அYைட ப0சாக வ`K ேசB; என, 
இ`Aய  ேதJத1 அAகா0 அl- 
ச`Aரா ெத05[K4ளாJ. 
இKPL[K இ`Aய  ேதJத1 அAகா0 

அl- ச`Aரா vL:4ளதாவK:–
இைளஞJகr"  ப?கr-q 

நாYC" ஜனநாயக[A6P tக}; 
MOTய;. த6ேபாK ெமா[தM4ள 
வாOகாளJ பYCய|1 50 
சதoத; ெபcக4 உ4ளனJ.  
இ`Aயா51 16 சத; க15 அL} 
ெப6றவJகளாக இB`த கால[A1  

வாOகாளJக�OP 3"ன; �லமாக 
5F-qணJ} ஏ6பd[A ஜனநாயக;  
வளJOக-பYடK. த6ேபாK இ`Aயா 
tக-ெப0ய ஜனநாயக நாடாக 
வளJ`K4ளK. ஒB  வாOகாளJ vட 
5dபYd5டO vடாK எ"பK தா" 
ேதJத1 ஆைணய[A"  இலOP. 
உலT1 இளைமயான நாடாக}; 
இைளஞJக4 அAக; உ4ள 
நாடாக}; இ`Aயா  5ள?PTறK 
. வாOகாளJ பYCய1 ஆcC6P 
ஜனவ0, ஏ-ர1, ஜyைல,  அOேடாபJ 
என 4 காலாcd அள51 
ெவr)ட-பdTறK. ஜனவ0)1 18 
வயK  /J[A ெச9பவJக4 ஏ-ர|1 
ெவrவB; பYCய|1 ேசJ`K 
ெகா4ள  MC:;. அேதேபால 
ஏ-ர1 ஜyைல அOேடாபJ ஆTய 

மாத?கr1 இைட-பYட  கால[A1 
18 வயK /J[A ெச9தா1 அd[K 
அd[K வB; வாOகாளJ  பYCய|1 
ெபயJ இைணOக-பd;.
 3hமா COெகY M"னேர பA} 

ெச9K  ெகா4வK ேபாலேவ, 17 
வயK MC`தவJக4 வாOகாளJ 
அYைடOகான M"பAைவ 
ஆ"ைல" �லமாக த6ேபாK ெச9K 
ெகா4ள MC:;. 18 வK Qற`த  
Aன[A1 உ?க4 oYC6P ப0சாக 
வாOகாளJ அைடயாள அYைட வ`K 
ேசB;.  17 வயK /J[A ஆனவJக4 
வFMைறகைள Q"ப6L வாOகாளJ 
அYைடOகான  M"பA} ெச9K 
ெகா4ள ேவcd; என இ`Aய 
ேதJத1 அAகா0 அl- ச`Aரா 
ெத05[K4ளாJ.

17 வய# $%&ேதா* வா+காள* அ/ைட+3
ஆ5ைல5 8ல9 $5ப;< ெச?யலா9

ெச"ைன, ஆக. 28– 
ெச"ைன)1 பYட-பக|1 

odகr" /Yைட உைட[K 
நைககைள ெகா4ைளC[K 
ைகவ0ைச காYCய கJநாடகா 
ெகா4ைளயைன 74 Tேலா mYடJ 
{ர[A1 574 33C5 ேகமரா 
காY3கr" உத5:ட" தh-பைட 
ேபாIசாJ ைகK ெச9தனJ. 
ெச"ைன, ராயqர;, அJ[{" 

சாைலையf ேசJ`தவJ ர5OPமாJ 
(வயK 49). கட`த 3; ேதAய"W 
பYட-பக|1 இர} oYC" 
/Yைட உைட[த மJம நபJக4 
அ?TB`த 4 ப}" த?க 
நைகக4 பண; �. 1 லYச[K 
இரcடா)ர[ைத ெகா4ைளயC[Kf 
ெச"றனJ. இ`த ச;பவ; 
ெதாடJபாக ராயqர; ேபாI31 
ர5OPமாJ அr[த qகா0" ேப01 
வழOP-பA} ெச9K 5சாரைண 
நட[AனJ. ச;பவ இட[A1 
இB`த 33C5 ேகமரா காY3க4 
�ல; Mத6கYட 5சாரைணைய 
Kவ?TனJ. ேம�; ைகேரைககைள 
ஆ9} ெச9தA1 P6றவாr 
ெவrமாgல[ைதf ேசJ`தவJ எ"பK 
ெத0யவ`தK. அதைனயd[K 
கtஷனJ ச?கJ�வா1 உ[தர5" 
ேப01 vdத1 கtஷனJ 
அ"q, இைணOகtஷனJ 
ர;யாபாரA, வcணார-ேபYைட 
KைணOகtஷனJ பவ"PமாJ ெரYC 
ேம6பாJைவ)1 உத5OகtஷனJ 
லY�மண" தைலைம)1 
தh-பைட அைமOக-பYடK.
 தh-பைட)னJ 5சாரைண)1 

MOTய தடய?க4 3OTன. 
இைத[ ெதாடJ`K ெகா4ைள 
நட`த இட[A1 இB`K 74 Tேலா 
mYடJ வைர 574 33C5 ேகமரா 
பA}கைள ஆரா9`தனJ. ேம�; 
அ`த வF[தட?கr1 லாYxகr1 
த?T)B`த நபJக4 PL[K கட`த 10 
நாYகளாக கcகாe[தனJ. இA1 
ச`ேதக நபJ ெப0யபாைளய[A1 
ஒ�ெவாB Mைற:; மாL மாL 
gைறய ஒேர லாY�1 ேபா| ஆதாJ 
காJைட பய"பd[A த?T வ`தK 
ெத0ய வ`தK. அதைனயd[K 
ெப0யபாைளய[A1 உ4ள ேகஆJC 
லாY�1 த?T)B`த கJநாடக 
மாgல;, ேகாலாJ, ரசா[நகைரf 
ேசJ`த Mக;மK கா" (வயK 46) 
எ"பவைர ேபாIசாJ ைகK ெச9தனJ. 
ெகா4ைள நட`த இட[A1 Tைட[த 
ைகேரைககைள ஒ-QYd பாJ[தA1 

உேலாக AைலகB CDபைன கைடFG
 6 AைலகB ;I/J: ஊMய* ைக#

ெச5ைனFG NJகO5 P/ைட உைடQ# 
ைகவRைச கா/%ய க*நாடக ெகாBைளய5 
574 !!"# ேகமரா)க* உத#-ட/ ைக1 ெச6த ேபா9சா:

அவ"தா" ராயqர; ர5OPமாJ 
oYC1 ைகவ0ைச காYCயK 
ெத0யவ`தK. 
அவhட; 5சாரைண நட[AயA1 

பரபர-q தகவ1க4 ெவrயாTன. 
கட`த 10 ஆcdகளாக ஆ`Aரா, 
கJநாடகா, ெத�?கானா ஆTய 
மாgல?கr1 odகr" /Yைட 
உைட[K ெகா4ைளயC[த 
வழOPகr1 MகமK ைகதாT 
3ைற ெச"W வ`தK ெத0யவ`தK. 

ேம�; கட`த 1 வBடமாக 
தt�நாd, ெச"ைன �6W 
வYடார?கr1 நைககைள ABC 
ேகாலாBOP ெகாcd ெச"W 
56W- பணமாOT:4ளாJ ேபா"ற 
அAJf3[தகவ1க4 ெவrவ`தன. 
அதைனயd[K தh-பைட 
அAகா0களான ராயqர;, கா3ேமd 
இ"wெபOடJக4 மா0ய-ப", 
ராேஜs ம6W; எwஐOக4 
ராமfச`Aர", மeமாற", 
தைலைமOகாவலJ ச¡sபாq, 
மeகcட", ¢வா ஆTேயாJ 
ேகாலாJ 5ைர`K ெச"W பண; 
ம6W; நைககைள mYடனJ. 
MகமK கா" mK ெச"ைன)1 
உ4ள காவ1 gைலய?கr1 10 
வழOPக4 உ4ளK; 5சாரைண)1 
ெத0யவ`தK. அதைனயd[K 
Mக;மK கா" ேகாJYC1 
ஆஜJபd[த-பYd 3ைற)1 
அைடOக-பட}4ளாJ. 


