
ெச�ைன, ேம.18–   
ெகாேரானா ெதா&' பரவைல+ 

ெதாட/02 க3ப4 ப5யாள/க9 
த:3;< ேபா:வைத 
ஊ>?@>?A வைகB4 ெச�ைன 
2ைறDகA சா/E4 <ற3F+ 
GHட+ைத 2ைறDக ெபா'3F> 
கழக+ தைலவ/ JK4 பாLவா4 
ெதாடMN ைவ+தா/. இ+GHடA 
?P+2 JK4 பாLவா4 
QPயதாவ2:–   

‘க�ப� ப�யாள#க$% 
நலைன� பா*கா�ப+� ெச%ைன. 
*ைற0க 1#வாக3 456த அ9கைற 
ெகா:;<ள*. ெகாேரானா 
ெதா@A உலைகேய அCDA.+ 
வE3 1ைலF� ப�ேவA 
நா;கG95 பயண3 ெசIJ3 
க�ப� ப�யாள#கைள இ6த 
ெகாLய ேநாFME6* பா*கா953 
Nதமாக வE0% கா�ேபா3 எ%ற 
அL�பைடF� த;�RS ேபா;3 
+Tட.ைத ெதாடUVJ<ேளா3.   

இ+� பUேக@க NE3W3 
க�ப� ப�யாள#க< தUகள* 
Dய Nவர3, ெச�ேபS எ:, SLS 
அைடயாள அTைட எ:, ப� 

WYJ3 1Aவன3, 0கைம 1Aவன3 
உ<$Tட NவரUகGட% தைலைம 
மE.*வY% 4%னZச� 0கவY95 
அ[�\ ைவ.தா� அவ#கைள 
உடனLயாக ெதாட#Wெகா:; 
த;�RS ேபாT;9 ெகா<வத@கான 
அைழ�W அ[�\ ைவ9க�ப;3.   

+Uக<, Wத%, 
ெவ<$9Vழைமக$� காைல 

10 ம� 0த� 12.30 ம� வைர 
ெதாட#6* த;�RS ேபாட�ப;3.   

இbவாA அவ# cdனா#.   
இ61கeCSF� *ைற0க 

ெபாA�W9 கழக. *ைண. 
தைலவ# பாலாf அE:5மா#, 
மE.*வமைன தைலைம மE.*வ# 
ப.மா உ<$Tேடா# கல6* 
ெகா:டன#.    

GSவ9T/, ேம 18–
ஆவV ம&'A ?AWV3;XV 

ஆNய அரJ மS+2வமைனகZ4 
ெகாேரானா ெதா&' ேநா\ த:3F 
நடவV>ைககைள அைம]ச/ சா.D.
நாச/ ேந^4 ஆ\_ ெச\தா/.

+Eவ<G# மாவTட.+� 
ஆவL அரD மE.*வமைனF� 
பா�வள.*ைற அைமCச# சா.0.நாச#  
ம@A3 மாவTட கெல9ட# ஆVேயா# 
0h உட@ கவச.*ட% ெகாேரானா 
வா#L� அ[ம+9க�பT;<ள 
ேநாயா$கைள ேநY� ெச%A 
பா#ைவFT;, அவ#கG95 அ$9க 
ப;3 SVCைச 5d.* ேகTடd6* 
அவ#கG95 ஆAத� cdன#. இU5 
50 ஆ9Sஜ[ட% cLய ப;9ைகக$� 
தயா#ப;.த�பT;<ள*. இ+� 
0த@கTடமாக ஆ9Sஜட% cLய 
10 ப;9ைகக$� ேநாயா$க< 
உ<ளன#. k+ ஆ9Sஜட% cLய 
40 ப;9ைக வச+க< ஓYE 
நாTக$� பய%பாTL@5 வE3 
எனn3, ேநாயா$கG95 சYயான 
0ைறF� SVCைச அ$9க�பட 
ேவ:;3 என மE.*வ#க$ட3 
அdnA.+ன#. மE.*வமைனF� 
ஆ9Sஜ% ேபா*மான அளn இE�W 
உ<ளதா என ஆIn ேம@ெகா:;, 
ேநாயா$கG95 உணn, மE6* 
உ<$Tட அ.+யாவSய ேதைவக< 
சYவர வழUக�ப;Vறதா 
எ%பைதJ3 ேகTடd6தன#. 
இதைன. ெதாட#6*, ஆவL அரD 
ெப:க< ேம�1ைல�ப<$F� 
அைம9க�பT;<ள த@காMக 
காIகd ச6ைதFைன பா#ைவFT; 
ெபா*ம9க< ெபாETகைள 
சoக இைடெவ$Jட%, 0க 
கவச3 அ�6* ெபாETகைள 
வாUVC ெச�ல NயாபாYகG95 
அdnA.த�பTட*. 

\%ன#, அைமCச# அவ#க< 
ம@A3 மாவTட கெல9ட# 
ஆVேயா# 534L�R:L 

அரD மE.*வமைனF� 
ெகாேரானா ேநாI. ெதா@A 
த;�W நடவL9ைகயாக ேநY� 
ெச%A ஆIn ேம@ெகா:; 
மE.*வYட3 ேநாயா$கG95 
அ$9க�ப;3 SVCைச 5d.* 
ேகTடd6* 534L�R:L நpன 
ஒEUVைண6த ேசாதைனசாவL95 
அEV� (அsவல#க< வச+ 
கTடட3 வைக-1) அைம9க�பT; 
வE3 ஆ9Sஜ[ட% cLய 
ப;9ைக வச+ ப�கைள 5d.*3, 
ெபYயபாைளய3 ேம3ப;.த�பTட 
அரD ஆர3ப Dகாதார 1ைலய.+� 
அைம9க�பT;<ள ெகாேரானா 
வா#L� அ[ம+9க�பT;<ள 
ேநாயா$கG95 அ$9க�பT; வE3 
SVCைச 5d.* மE.*வ#க$ட3 
ேகTடd6தன#. 

அைமCச# சா.0. நாச# ெசI+ 
யாள#க$ட3 ெதYN.ததாவ* : 

+Eவ<G# மாவTட.+� 
தwயா# மE.*வமைனF% 
சா#பாக ஆ9Sஜ[ட% cLய 
1480 ப;9ைககG3, அரD சா#\� 
ஆ9Sஜ% வச+கGட% cLய 480 
ப;9ைககG3 தயா# 1ைலF� 

உ<ள*. ெபா*ம9க< ேதைவF%d 
ெவ$F� D@d +Yவ*3, 
அ.+யாவSய ேதைவF%ெபாh* 
0ககவச3 அ�6*, சoக 
இைடெவ$Jட% ெச�ல ேவ:;3. 
ெபா*ம9க< ேதைவF%d அCச3 
அைடய ேவ:டா3. ெபா*ம9க< 
அரS% வy0ைறகைள \%ப@d 
ெகாேரானா ெதா@dME6* தUகைள 
பா*கா.*9ெகா<< ேவ:;3.

இbவாA அவ# cdனா#.
இ b வ ா I N% ே ப ா * 

534L�R:L சTடம%ற 
உA�\ன# L.ேஜ.ேகாN6தராஜ%, 
+Tட இய95ந# மாவTட ஊரக 
வள#CS 0கைம க.ேலாகநாயV, 
ஆவL மாநகராTS ஆைணய# 
நாராயண%, ெபா%ேனY வEவாI 
ேகாTடாTSய# ெச�வ3, மாவTட 
ஊராTS 5h தைலவ#  ேகா.உமா 
மேக{வY, இைண இய95ந# 
(5;3ப நல3 (ம) ஊரகநல�ப�க<) 
மE.ரா�, *ைண இய95ந# 
(Dகாதார�ப�க<) மE.
ஜவஹ#லா�, ஆவL வTடாTSய# 
ெச�வ3, மE.*வ#க< ம@A3 அரD 
அsவல#க< கல6* ெகா:டன#.

ெச�ைன, ேம 18–
D�னா9 எA.E. 2ள< ஐயா 

வாXைடயா/  மைற_>? எட3பாV 
பழKசாW, ஓ.ப�c/ெச4வA 
ஆNேயா/ இரMக4 
ெத^@+29ளன/.

இ* 5d.* அ:ணா +.0.க. 
ஒEUVைண�பாளE3, 0%னா< 
0தலைமCசEமான ஓ.ப%}#ெச�வ3, 
இைண ஒEUVைண�பாளE3, 
0%னா< 0தலைமCசEமான 
எட�பாL பழwசா4 ஆVேயா# 
ெவ$FT;<ள இரUக� ெசI+F� 
cdFE�பதாவ*:–  

மகா.மா கா6+F%  ~Nர �டE3 , 
ெபE6தைலவ#  காமராஜY%  ெநEUVய 
ந:பE3 , 0%னா<  அைமCசEமான 
அIயாA வா:ைடயாY%  
o.த சேகாதரE3 , தZசா�#  
ெதா5+ நாடாGம%ற 0%னா<  

உA�\னEமான �மா%  
*ளS ஐயா வா:ைடயா# , 
வய* 0+#N%  காரணமாக 
உட�நல3  பா+9க�பT; 
மரணமைட6 *NTடா#  
எ%ற ெசI+ ேகT; 456த 
வE.த0@ேறா3 .   

~Nர கா6+யவா+J3 , 
ெபE3  1ல9VழாEமான 
*ளS ஐயா வா:ைடயா# , 
தZசா�#  மாவTட3 , 
R:L Vராம.+� , R:L W�ப3  
கைல அdNய�  க��Yைய 
நட.+ வEபவ# . இ9க��YF�  
ப�லாFர9கண9கான மாணவ#கG95 
இலவச உய#க�N அ$.* வ6த 
ெபE6தைகயாள# .   

Sற6த ப:பாளE3 , இல9Vய 
வா+J3 , ஆ%4க நாTட3  
ெகா:டவEமான *ளS ஐயா 

வ ா : ை ட ய ா ை ர 
இழ6* வா;3  
அ:ண%  அIயாA 
வா:ைடயாE953 , 
அ வ ர * 
5;3ப.+னE953 , 
அவ#k* ேபர%W 
ெ க ா : L E � ப வ # க 
G953 , அ:ணா 
+.0.க.N% சா#\�  
எUகள* ஆe6த 

இரUகைலJ3  அ[தாப.ைதJ3  
ெதYN.*9  ெகா<வ*ட% , *ளS ஐயா 
வா:ைடயாY% ஆ%மா இைறவ%  
+EவL 1ழM�  இைள�பாற 
எ�லா3  வ�ல இைறவைன�  
\ரா#.+9Vேறா3 .   

இbவாA எட�பாL, 
ஓ.ப%}#ெச�வ3 ஆVேயா# 
cdJ<ளன#.   

�ள� ஐயா வா"ைடயா%  மரண):
எட+பா-, ஓ.1.எ2. இர4க6

ெச9ைன �ைற=க க+ப6 ப>யாள%க?@A 
தC+D� ேபாC) ப> FGர)

ெச�ைன, ேம.18– 
ஆவV, ஆLA DஹAம2 

சாLe எ�fKய^M க4g^ 
மாணவ� Dகம+ உAராj ஷl3 
சmப+G4 ேநபாள+G4 நட02 
DV0த 7வ2 இ�ேடா – ேநபா9 
இ�ட/ேநஷன4 ெபடேரஷ� 
ேபாHVகZ4 தMக பத>கA 
ெவ�' சாதைன பைட+29ளா/. 
இவ/ E.ெட>(ஐV) 2A 
ஆX: பV+2 வSNறா/.  21 
வய2>?HபHட E^@4 கரா+ேத 
ேபாHVB4 இவ/ தMகA பத>கA 
ெவ�றா/. 

இ9க��Y மாணவ% 0கம. 
உ3ரா{ ஷ�� சkப.+� 
நைடெப@ற ேபாTLF� த5+ 
ெபற மா1ல அளN� நாம9கM� 
நைடெப@ற ேபாTLக$� ெவ@d 
ெப@A \ற5 ேதSய அளN� 
ேகாவாN� நைடெப@ற 7வ* 
ேதSய ெபடேரஷ% ேகா�ைப 
ஊரக NைளயாT; ேபாTLக$� 
ெவ@d ெப@றத% அL�பைடF� 
அவ# ேத#6ெத;9க�பTடா#. 
இ�ேபாTLக$� 4 ேபாTLக$� 
ெவ@d ெப@A இA+� ேபாTLF� 
தன* +றைன ெவ$�ப;.+ தUக 
பத9க3 ெவ%றா#. 

இ9க��YF% 1#வாக3, 
ஆSYய#க<, மாணவ#க< சா#\� 
அ�ஹ� எ{ ேச5 ஜமாs~%, 
(ெசயலாள#) 0கம. உ3ரா{ ஷ��95 
பாராT; ெதYN.* �.40 ஆFர3 

பYD ெதாைக வழUV Sற�\.தன#.  
இ6த ெவ@dைய ெதாட#6* இவ#, 
தாIலா6+� நைடெபறNE953 
ஆSய அளNலான ேபாTLக$� 
பUேக@க த5+ ெப@A<ளா#. 

7வ� இ9ேடா – ேநபாJ இ9ட%ேநஷன6 
கராLேத ெபடேரஷ9 ேபாM-: ஆO) =ஹ)ம� சாOQ 
எ9RSயT4 க6UT மாணவV@A த4க+ பத@க)

ெச�ைன, ேம.18– 
ெஜA மS+2வமைனB4 

உட4 பSம� அ'ைவ <N]ைச+ 
2ைறB� தைலவ/ டா>ட/ 
E ர s� ர ா ஜ t> ? இ + 2 ை ற B 4 
இவ^� ெபSA பMகZ3ைப 
பாராHV <ற0த ஆரா\]<யாள/ 
@Sைத அNல இ0Gய ?ட4 
ேநா\ அ'ைவ <N]ைச சMகA 
இ0த ஆXV&கான மாநாHV4 
வழMNu9ள2. 

இ6த ம+�W49க NE+ைன 
இ6+யாN% நா%5 அAைவ SVCைச 

1Wண#கG3, ெத%w6+யாN� 
இவ# ஒEவ# மT;ேம ெப@A<ள* 

5d�\ட.த9க*. NE*ட% ஒE 
லTச3 பண03  வழUக�பTட*. 

டா9ட# \ரp%ரா� இ6த பYD. 
ெதாைகFைன ெஜ3 மE.*வமைன 
F� பFs3 0*கைல மாணவ#க$% 
ஆராICSகG9காக வழUVJ<ளா#. 
அ*மT;4%d, இவ# அVல 
இ6+ய உட� பEம% அAைவ 
SVCைச சUக.+% தைலவ#  ம@A3 
‘‘ச#வேதச உட� பEம% அAைவ 
SVCைச cTடைம�W’’ இ6+ய 
அ.+யாய.+% தைலவராகn3 
உ<ளா# எ%ப* 5d�\ட.த9க*. 

ெஜ) மXL�வமைன டா@ட% 1ரY9 ராஜZ@A சாதைன GX�

ெகாேரானா ேநா[ தC+\ நடவ-@ைக:
அைம^ச% சா.=.நாச% ேநT6 ஆ[_

மாம6ல\ர) அXேக 2 bனவ cராமLd6 ெவeஆMகJ 
ஊX@AJ வர தைட: சாைலg6 தC+\கJ அைம+\

காZ�Wர3, ேம 18–-
மாம�லWர3  அEேக 2 kனவ 

Vராம.+� ெகாேரானா பரவ� 
0%ெனCசY9ைக நடவL9ைகயாக  
ெவ$ஆTக< ஊE95< வர தைட 
N+9க�பT; சாைலF� த;�Wக< 
அைம.*  kனவ பZசாய.தா# 
நடவL9ைக ேம@ெகா:டன#

ெசUக�பT;  மாவTட.+� 
ெகாேரானா ெதா@A நாG95 
நா< அ+க3 பரN ெபா*ம9க<  
பா+�W95<ளாV வEV%றன#. 
+ன03 பல இடUக$� ேநாI 
ெதா@A 0@dய  1ைலF� 
oCD.+ணற� ஏ@பT; பல# இற6* 
வEV%றன#.  

இதனா�  தUக< ப5+க$� 
ேநாI ெதா@A பரவாத வைகF� 
0%ெனCசY9ைக  நடவL9ைகயாக 
மாம�லWர3 அ;.த ெகா9Vலேம; 
ம@A3  ெவ:WEஷ3 kனவ 
Vராம.+� ெவ$ ஆTக< யாE3 
ஊE95< இE ச9கர  வாகன3, கா#, 
ஆTேடா9க$� தUக< உறNன# 
p;கG953, k% வாUகn3   

வராதபL தைட N+.* ஊ# 
�ைழn வாFM� சாைலF� க@க<  
ெகாTLJ3, க3Wகளா� த;�Wக< 
அைம.*3 ஊ# பZசாய.தா# 
நடவL9ைக  ேம@ெகா:;<ளன#. 
அ�பL தைடைய kd ஊE95< 
வE3 நப#க<  வs9கTடாயமாக 
ெவ$ேய@ற�ப;வா#க< என 
ெகா9Vலேம;, ெவ:WEஷ3  ஊ#  

பZசாய.தா# ெதYN.*<ளன#. 
ேமs3  இ6த இE kனவ 

ப5+Fs3 கட@கைர ப5+க$� 
k%  N@பைன ெசIய அ[ம+ 
F�ைல எனn3, க�பா9க3 
அ�4% உ@ப.+ \Yn95 
ெச�s3 சாைலF� k% N@க 
அdnA.த�பTLE9Vறா#க<  என 
kனவ#க< ெதYN.*<ளன#.

ஊரட�� �!"ைற %&ய
இய)ைக உணவக. ‘/0’

காZ�Wர3,ேம 18–-
காZ�Wர3–வ6தவாS சாைலF� 

மாவTட ஆTSய# அsவலக3 
அEேக இயUV வEVற* அ0த3 
இய@ைக உணவக3. மாவTட காவ� 
க:கா��பாள# ச:0க�\Yயா 
ேரா6* ப�F� இE6தேபா*  
ஊரடU5 N+கைள kd அU5 
cTட3 காண�பTடைத ெதாட#6* 
தாs9கா  காவ�*ைறFனE95 
இய@ைக உணவக.ைத oட 
உ.தரNTடா#. இதைன  ெதாட#6* 
இE0ைற உYைமயாளைர எCசY.*3 
ெதாட#6* ஒhU�னமாக அரD  
N+கைள kd ெசய�பTடதாக 
ெபEநகராTS Fன# அ9கைடைய oL 
�� ைவ.தன#.

காZ�Wர3, ேம 18–
த4ழக அரD உ.தரN% ேபY�, 

இ6* சமய அற1ைல.*ைற 
சா#\� ஒEUVைண6த காZ�Wர3 
மாவTட.+� உ<ள அரD மE.*வ 
மைனக$� SVCைச ெப@A 
வE3  ேநாயா$க< ம@A3 அவர* 
உதNயாள#கG95  ம+ய ேவைள 
உணவாக +னசY 5 ஆFர3 உணn 
ெபாTடலUக< வழU53 ப� 
கட6த 123 ேத+ 0த� ெதாட#6* 
நைடெப@A வEVற*.

அ6த வைகF� காZ�Wர3 
வழ9கA.~{வர# ேகாN� சா#பாக 
600 உணn ெபாTடலUகG3, 

வரதராஜ ெபEமா< ேகாN� ம@A3 
ஏகா3பரநாத# ேகாN� சா#பாக 
600 உணn ெபாTடலUகG3 என 
ெமா.த3 1200 உணn ெபாTடலUக< 
(கEேவ�\ைல ம@A3 o9கடைல 
சாத3) தயாY9க�பT; காZ�Wர3 
அரD தைலைம மE.*வமைன95 
வழUக�பTடன.

காZ�Wர3 இ6* சமய அற1ைலய. 
*ைற இைண ஆைணய# ெபா. ெஜய 
ராம% தைலைமF� ேகாN� ெசய� 
அsவல#க< எ%.+யாகராஜ%, 
ஆ.5மர% ம@A3 50953 ேம@பTட 
+E9ேகாN� ப�யாள#க< 
இ�ப�F� ஈ;பT; வEV%றன#. 

கா2/3ர. அர5 தைலைம ம9:;வமைன=�  
ேகா�0க? சாAB0 1200 உணF ெபாIடல�க?


