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‘-க./’ 0-)* அச+ 3ய
இ63ய 7ரா9கைன ;0கா
<மா-, உலக சாதைனைய
சம? ெசAதா..

Cனா)* உDள ஷா9காA
நக-* உலக ேகா&ைப )*-
)+ைத ெதாட. நடJKறM.
இத? ெபNகD தOநப.
‘-க./’ 0-P த<3QRST*
இ63யா)? ;0கா <மா-,
பUபயலா ேத), லVRWராX
உDYVேடா.
ப9ேகSறன.. இ3* இலJைக 
M*Zயமாக கX+த ;0கா
<மா- ெமா+தU உDள 720
^DYகY*, 686 ^DYகD

ெபSறா.. இத?aலU,
‘-க./’ 0-)* உலக சாத
ைனைய சம? ெசAதா..
இதS< b?, ெத? ெகா-
யா)? K ேபா ெபA (2015) 
ெசா6த மNX* (<வா9R)
நட6த உலக ப*கைல.,
)ைளயாVh* 686/720
^DY ெபSTj6தா..

இ&ேபாVhk? bத*
பா3k* ;0கா 346 ^DY
ெபSTj6தா.. அn+த
பா3k* 341 ^DY ெபSறா*,
உலக சாதைனைய bTய
hJ<U வாA&^ இj6தM. 

இ3* ஒj ^DY மVnU
<ைறவாக (340) எn+த இவ., 
உலக சாதைனைய சம?
ெசAதா.. இத? aலU,
ேநரhயாக a?றாவM
RSqJ< b?ேனTனா..
இ+ெதாட-* கட6த a?q
ஆNnகY* (2011–13)
ெதாட.6M ெவDY&ப தJகU
ெவ?qDளா.. வjU ஆகsV
மாதU 0ேரtZ? -ேயா)*
நடJக உDள ஒZU0J ேபாV
hJ< ஏSகனேவ த<3 ெபSற
;0கா vqைகk*,‘‘உலக
சாதைனைய சம? ெசAwU
எNண+Mட? ப9ேகSக
)*ைல. எ? பXைய
மVnேம ெசAேத?,’’ எ?றா..

மSற இ63ய 7ரா9கைன
களான பUபயலா ேத),
லVRWராX bைறேய 34,
45வM இட9கைள ெபSறன..
கல&^ இரVைடய. ‘-க./’
0-P அைரkq3k*
இ63யா)? ;0கா,
அVடாy தாs ேஜாh 3–5
என Cன ைதேப ேஜாhkடU
7{6தM. ெவNக ல&ப தJக+-
3Sகான ‘0ேள–ஆ&’ RST*
;0கா, தாs ேஜாh, ெகா-ய
ேஜாhைய ச63JKறM.
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இ?ைறய ேபா()

 கா#$: ெபா#வாக ெட()*, +-ெக. /0ப1 
#வ-க 2ரராக கள5ற78வ# இ*ைல. இத>8 
இ?@ய 2ர1 பB- இCDEய1 +@+ல-8. 
த>ேபாைதய GH5ய1 ெதாடH* 8ICடC ) 
கா- ()*K), உNத0பா (ேகா*க.டா) உOP.ட 
‘/0ப1கO’ பலமான #வ-கS தTUCறன1. 
இSVைற Wற?த +-ெக. /0ப1 இடSெப>XOள 
அZதாC ப.டS ெவ*[S.

ப(ட0 தP0 ‘SQப5’

அசT60 ேப(Uேம?க+

ஹ'ஷா ேபா+ேள:
)*K அZ 
ேக0டனாக ஜாU1 
காC ]ய5-க0ப.ட# 
ந*ல +ஷயS. 
தைலைம பத+I* 
தCனSG-ைக`டC 
ெசய*பbUறா1. இவ1 
எ@1காலN@* இ?@ய 
அZIC பI>Wயாளராக 
]ய5-க0பட வாd0e 
உOள#. இத>8 ஐ.G.எ*., ெதாட1 Wற?த பI>W 
களமாக அைம`S என ]ைன-UேறC.

அ!"த அவதார(

(< ='ப? @ய6
ஒCப தா வ# GH 5ய1 ெதாடH*
ஒhெ வாT அZ கiS ெப>ற ெவ>j, 
ேதா*+ +வரS:

ேகா#க(டா 5 4 1 8 +0.922

OஜராT 5 4 1 8 +0.034

)#` 4 3 1 6 +0.320

ஐத ராபாT 6 3 3 6 –0.086 

R0ைப 7 3 4 6 –-0.268

dேன 6 2 4 4 +0.320 

ெபeக fP 5 2 3 4 +0.230

பgசாQ 6 1 5 2 –1.174

 அ7க+ ேபா() ெவLM ேதா#: d+h ர?ேர(

/ய6 மா?/?, மா4ெசCடE F?@ அHக< ேமாIய சாJ Kய4C LM அைர O PI Qத6 STP ேபா?@ 
‘@ரா’ ஆன). பWைத த?@* ெச6ல ேபாரா @ய இZ அH [ரEக<. இட/: மா4ெசCடE

GH5ய1 UH-ெக., l- m>X

இடS: VSைப

‘)+’: ேசாE W-(

ேநர/: இர 2   8.00 ம6

7/ைப – ேகா;க<டா

)ா"\வதT\ ஒZ மH ேநரJ Q4 
கJ'`?டE, ‘@0’ைய த0Z"க<

 !  #ைத&! சாதைன

() @6a, ஏ'. 28–
ஒKSG- த8@ ேபா. )I* 

ப7ேக>X, பா@I* @TS Gய 
/தா ேபாகN, பGதா 8மாH
உO P.ே டா T-8 தைட
+@-க0பbS எனN ெதH U ற#.

ஒKSG- த8@ ம* ̀ Nத 
ேபா.), ம7ே கா K யா+* சn-
பN@* நட?த#. இதC ஆqகO 

‘Gr(ைட*’ 125 U.U., எைட0 
GH+* ப7ேக>ற இ? @ய 2ர1 
m5N Vத* m>j* ேதா>றா1.

ெபqகO 53 U.U., GH+* 
பGதா 8மாH, காK X @I* 
2w?தா1. 58 U.U., எைட0-
G H+* /தா ேபாகN, Vத* 
m>j* ஏமா> jனா1.

இT0 GzS இவ1க i-8, 

ெவqகல0 பத-கS ெவ*ல 
‘ெர0 Gேச{’ வாd0e வ?த#.

ஒT ேவைள இ@* ெவCX 
ெவqகலS ைக0ப>j 
இT?தா*, ஒKSG- ெச*[S 
வாd0e இT?த#.
ஆனா* இவ1கO கைடW 
ேநரN@* காயS எCX |j, 
ேபா. )I* இT?# +லU- 

ெகாqடன1.
இதனா* #T- UI*

நட-க }Oள (ேம 6–8) ஒKSG- 
த8@ ேபா. )I* இவ1கO 
ப7ேக>க V) யாத ]ைல ஏ>ப.-
bOள#. இ# 8 jN# +ள-கS 
தT மாX பI> W யா ள1க PடS, 
இ? @ய ம* ̀ Nத |.ட ைம0e 
+ள-கS ேக. bOள#.

இவ1கO தTS தகவ* அ)0-
ப ைடI*, சSப?த0ப.ட 2ர1, 
2ரா7க ைனகO 10 நா.க i-8O 
+ள-கS தர ேவqbS என, 
ேநா.�( அz0ப0பbS. தவX 
ெசdத# ]B பணS ஆனா*, ஒT 
ஆqb Vத*, வாwநாO தைட 
வைர, இவ1க i-8 +@-க0பட 
வாd0 eOள#.

ஒ*(+,: -தா ேபாக", ப+ தா 2,3 தைடயா

ெச$னா, FW) 
ெவTb

உகா4, ஏ'. 28–
ஆWய சாS G யC�0 

ெபqகO ஒ>ைறய1 GH} 
Vத* m>j* இ? @ யா+C 
ெசdனா ேநவ*, W?# ெவ>j 
ெப>றன1.

�னா+* உOள உகாC 
நகH* ஆWய சாS G யC�0 
ெதாட1 நட- U ற#. இதC 
ெபqகO ஒ>ைறய1 GH} 
Vத* m>j* ‘நSப1–8’ 
2ரா7க ைன யான
இ? @ யா+C ெசdனா,
தர வ H ைசI* 49வ#
இடN @ [Oள இ?ே தா ேன W-
யா+C G. H யா Eைய
ச? @Nதா1. Vத* ெச.ைட 
21–16 என ைக0ப> jய 
ெசdனா, அbNத ெச.ைட 
21–17 என ெவCறா1. 21 
]5டS ம.bS �)Nத ேபா.-
)IC V)+*, ெசdனா 
21–16, 21–17 எCற ேந1 ெச. 
கண-U* ெவ>j ெப>றா1.

* ம>ெ றாT Vத* 
m>j* இ? @ யா+C W?# 
21–10, 21–13 எCற ேந1 ெச. 
கண-U* இ?ே தா ேன W-
யா+C மH யாைவ
2wN @னா1.

ஆqகO ஒ>ைறய1 GH} 
Vத* m>j* இ? @ யா+C 
�கா?N 21–13, 12–21, 19–21 
என ெகாH யா+C l டா7-
UடS ேதா* + ய ைட?தா1.

() @6a, ஏ'. 28–
ஒZU0J ெட?Os ேபாV-

hk* இU bைற ‘ைவ*n 
கா.n’ (tற&^ அy ம3) 
இ*லா ததா*, பயs, |ப 3J< 
tJக* ஏSபV nDளM.

0ேர tZ? -ேயா h 
ெஜOேரா நக-* வjU ஆக. 
5 bத* 21 வைர,  31வM 
ஒZU0J ேபாVh நடJக PD-
ளM. இதS< இ?yU 99 
நாVகD தா?  உDளன.

இ6 3யா சா.0* ப*ேவq 
)ைள யாVn நVச+ 3 ர9கD 
த<3 ெபSq வj K?றன.. 
ெட?Os 7ர.க ~J< தா? 
ெபjU அ3.Qt
கா+ 3 jJ K றM.

யா", எ%ேக: இ&ே பா ைதய 
�ைலk* இரVைடய. தர 
வ - ைசk* இ6 3ய ெட?Os 
7ர.கD ேராக? ேபாபNணா 
11, ZயாNட. பயs 52, 
மேக� |ப3 214வM 
இட+3* உDளன..

0ற 7ர.கD சாேக+ 
ைமேனO 113, ^ர/ ராஜா 
115, �வ? ெநn�ெச �ய? 
140வM இடU 0h+ MDளன.. 
ஒZU0J இரVைடய. ேபாV-
h கY* ெமா+தU 32 அX க-
~J< வாA&^ தர&பnU.

ேத") எ*ப-: இ3* 
24 அXகD ேநர h யாக 

ப9ேகS<U. �த bDள 
8 இட9கD, ச.வ ேதச 
ெட?Os vVட ைம&0? 
(ஐ.h.எ&.,) சா.0*, இதS< 
b? ெவ?ற பதJக9கD, 
த<3 உD YVட ைவகD
அh&ப ைடk* 7ர.கD ேத.P 
ெசAய&ப nவ.. இதனா* 
வjU ஜூ? 6U ேத3J<D தர 
வ - ைசk* ‘டா&–10’ இட+-
3S<D இjJ<U நVச+ 3-
ர9கD மV nேம ஒZU 0JK* 
ப9ேகSக bhwU. இவ.கD 
தா9கD )jU^U சக 7ர.-
கைள(ேர9K9 அh&ப ைடk* 
இ*லாம*) ேத.P ெசAM 
ெகாDளலாU.

ேபாப.ணா சாதக1: 
இ&ே பா ைதய �ைலk* 
ேபாபNணா, வjU ெதாட.-
கY* tற&பாக ெசய*பVn 
‘டா&–10’ இட+ MJ<D 
வ6தா*, ஒZU 0J KS< த<3 
ெபறலாU.

இேத ேபால 7வM bைற-
யாக ஒZU 0JK* ப9ேகSக 
3Vட WV nDள ‘COய.’ 7ர. 
பயs, |ப 3 wட? இைண6M 
கள W ற9க 3Vட WVடா..

இM இ&ே பாM bh யாM. 

ஏெனO* ஒj மாத+ 3S<D 
இவ. தர வ - ைசk*
b?ேனSறU காNபM
இய லாத கா-யU.

‘ைவ45 கா"5’ இ4ைல: 
கட6த bைற தர&பVடM 
ேபால ‘ைவ*n கா.n’ 
(tற&^ அy ம3) வாA&^, 
இ6த ஒZU 0JK* யாjJ<U 
தர&ப டாM என, ஐ.h.எ&., 
ெத- )+ MDளM. இதனா*, 
பயs, |ப3 aலU பதJகU 
ெபறலாU என கா+ 3 j6த
இ6 3ய ெட?Os ச9க+ 3S< 
மV n ம*ல, ேகாhJக ணJகான 
ரt க.கD கன )�U ‘இh’ 
)�6 MDளM.

ஒj ேவைள ேபாபNணா 
த<3 ெபSறா*, த? yட? 
ப9ேகS<U 7ரைர ேத.P 
ெசAய இவ jJ< அy ம3 
KைடJ<U. இவ., 2012 
ஒZU 0JK*, பய Rட? 
இைண6M )ைள யாட 
மq+தா.. இU bைற |ப-
3 wட? கள W ற9 < வாரா 
அ*லM பய Rட? ேஜாh 
ேசj வாரா எ?பைத  ெபாq+-
3 j6M தா? பா.Jக 
ேவNnU.

பய", $ப %&' () *&க-
ஒ+, -./! ப1ேக4க 56 7மா

சாdயா எ'ப@
ெபqகO இர.ைடய1 தர வ H ைசI* சாEயா தாC 

‘நSப1–1’. இதனா*, தC zடC கள 5 ற78S சக 2ரா7கைன 
யா1 எCபைத இவ1 V)} ெசdயலாS. Gரா1Nதனா தாSேர
அ*ல# அC Uதா ெரdனா }டC +ைள யா டலாS.

ஆqகO இர.ைட யH* ேபாபqணா த8@ ெபற +*ைல 
எE*, கல0e இர.ைட யH* சாE யா }டC +ைள யாட V)-
யா#. ‘ைவ*b கா1b’ அz ம @`S இ*ைல எCபதா*, பய(, 
�ப @-8 வாd0e Uைட-கா#. இதனா* கல0e இர.ைட யH* 
சாEயா +ைள யா b வ# ேகO +- 8j தாC.

() @6a, ஏ'. 28–
ஒZU0J ஹாJK ேபாV-

hk* இ6 3ய அX கhன 
0-)* இடU ெபS qDளM.

ஒZU0J ஹாJ Kk* 1928 
bத* 1956 வைர 6 மSqU 
1964, 1980 என, 8 த9கU 
ெவ?ற ெபjைம ெகாNடM 
இ6 3ய ஆNகD அX. த)ர, 
1 ெவDY (1960), 2 ெவN-
கலU (1968, 1972) ெவ? qD-
ளM. கட6த bைற கைடt 
இடU (12வM) ெபSறM.

அn+M 0ேர tZ? 
-ேயா)* நடJக உDள
ஒZU 0JK*(ஆக.5–21) 
ெபjU நU 0Jைக wட?
கள W ற9 < K றM இ6 3யா.

இதSகான ஹாJK ேபாVh 
அVட வைண ெவY யா னM. 
ெமா+தU உDள 12 அXகD 
இj 0- P க ளாக 0-Jக&-
பV nDளன.

இ3*, இ6 3ய அX
கh ன மான ‘0’ 0-)* இடU 
ெபS qDளM. இ3* நட&^ 
ஒZU0J சாU 0ய? ெஜ.மO, 
ஐேரா& 0ய சாU 0ய? ெநத.-

லா6M, பா? அெம -Jக சாU-
0ய? அ.ெஜ? hனா
உD YVட அXகD இடU 
ெபS qDளன.

இ6 3ய அX வjU ஆக., 
6*  அய.லா6ைத ச6 3J
 K றM. அn+M ெஜ.மO (ஆக. 
8), அ.ெஜ? hனா (ஆக. 9), 
ெநத.லா6M (ஆக. 11), கனடா 
(ஆக. 12) அX க ~ட? 
ேமாM K றM. ^D Y&பV h-
யZ* bத* 4 இடU ெபqU 
அXகD காZ q 3J<
b?ேனqU.

‘ஏ’ 0-)* ஆs 3 ேர Zயா, 
0-Vட?, ெப* �யU, ��-
t லா6M, sெபk? மSqU 
0ேரt* அXகD உDளன.

ஜ*பா 9ட< ேமாத4:
36 ஆN nJ<& 0? ஒZU-

0JK* ப9ேகS<U இ6 3ய 
ெபNகD அX, bத* ேபாV-
hk* ஜ&பாைன (ஆக. 7) 
ச6 3J K றM. 0? 0-Vட? 
(ஆக. 8), ஆs 3 ேர Zயா (ஆக. 
10), அெம -Jகா (ஆக. 11), 
அ.ெஜ? hனா (ஆக. 13)
அX கைள ச6 3J K றM.

ஹாN>: க)ன !k:# இE lயா

கவா>க': GH5ய1 ெதாடH* 
ெவPநா.b 2ர1கO Wற0பாக 
+ைளயாbUCறன1. ெப7க�T}-8 
எ@ராக )*K அZIC #வ-க 2ர1 
8ICடC ) கா- சதம)Nதா1. இவ1 
ப?ைத ேத1} ெசd#, ‘ஷா.’ அ)Nத+தS 
பாரா.b-8Hய#. இேதேபால ஐதராபாN 
ேக0டC ேட+. வா1னTS அசN#Uறா1.

இ6 ேதாmயா# R)n0

ர? சா>AB: தைட ெசdய0ப.ட 
ெசCைன அZI* ‘mழ*’ 2ர1 ர+�ச?@ர 
அ�+C இடSெப>jT?தா1.  இவைர 
eேனI[S ேக0டC ேதாE ேச1Nதா1. 
த>ேபா#, அ�+C ெசய*பா.)C n# 
அ@T0@ எ�?#Oள#. இவHட5T?# 
Wற0பான @றைமைய ேதாEயா* ெகாqb 
வர V)`S.

 ! மண %ழா ஏ)பா + கைள ெச1 2 தர
+5 +5 +5 ெவ789 :; வன5 உதய5

 ெட#  அகா ட ()* ‘பவ- இ/ 012’ வ3#4
ப!"# %&'த வ*க, ெப. /த0 !"ேச%, ஏ(.28–

‘ ெட#  அகா ட ()* 
‘பவ- இ/ 012’ ப)34 
வ5#6  பய 89ள தாக இ<=-
த?’ என, ப)34 CDEத-
வ-க9 ெதF GEதன-.

6?IேசF ‘ ெட#  அகா ட-
(’)L, அைனE? தர# O ன<P 
எQ தாக  ஆ/ 0லP  க35P 
வைக)L, ‘பவ- இ/ 012 
ப)34’ வ5# 6க9 நடEத#-
பUV வ< 0 ற?. 

இ/5, ெசயL Cைற 
வDGL, ஆ/ 0ல#  ப)34 
அQ#பதாL, பLேவX ப5 Y-
கைள ேச-=த பல- ஆ-வ மாக 
ேச- 0*றன-.

Oள  2 மாண வ-க ] -̂
கான  பவ- இ/ 012 ப)34 
வ5#6,  12P ேதY ?வ/-
0 ய?. இYL, 6?IேசF, 
கட`ா-,  Ga# 6ரP ப5-
YையI ேச-=த வ-க9 ப)34 
ெப3றன-.

ப)34  bைறc Gழா ேந3X 
நட=த?. ப)34 CDEேதா-, 
 ெட#  அகா ட( b-வா0  
ெச= YLேவ ல 8^5 சாLைவ 
அe GE?, ந*f ெதF GE-
தன-. ப)34  CDEத வ-க-
]^5, அகா ட( சா-OL பFg 
வழ/க#பUட?. ப)34 ெப3-
ற வ-க9 hf ய தா வ?:

அ!" $மா', ப)தா+ வ$./, 
வட1ா': ஏ3க னேவ இரkV 

 ேபா^ க* 
இ/ 012 வ5#-
6 கQL ேச-=? 
பDE ேத*. 
ஆனா`P, ஆ/-
0லP 6F ய-
GLைல.  

‘  ெ ட #  ’ 
அ க  ா ட  ( ) L , 

Ca வ?P ெசயL Cைற வDGL 
ப)34 அQ^க#பUட?.  அத 
னாL, ஆ/ 0லP ேபg வ த3கான 
lm^க/கைள Ca வ ? மாக 
அf=? ெகா9ள CD=த?. 
ஆ/ 0ல உIச F#ைப அழ காக 
ெசாLo  ̂ெகாV  ̂0*றன-.

ச3 4யா, 6ள8 2 மாண<, 
உ>3 ?ா'ேபAைட: த(p qD-

யEYL பDE-
ததாL ஆ/ 0-
லEYL ேபச 
தய^க மாக இ<=-
த?.  ெட#  
அ க ா  ட  ( ) L 
ேச-=த Oற5 
த*னP O^ைக 
வ=? GUட?. 

இ#ேபா?, நாேன ெசா=த மாக 
வா^ 0 ய/கைள கUட ைமE? 
சர ள மாக# ேபg 0ேற*. இ? 
Gய#பாக உ9ள?.

சகா ய ேமD, 6ள8 2 மாண<, 
/?EேசD: ப9 Q கQL பாடE YU-

டEேதாV ஆ/-
0லP ெசாLo^ 
ெ க ா V ^  0* -
றன-. இ/5 
கல= ? ைர யாடL 
rலP ஆ/-
0லP ெசாLoE 
த <  0* ற ன - .  
ஆ/ 0லP ெதF-

யாமL வ<Eத#பUேட*. 
 ெட#  ப)3 4)L, CதL 2 
வ5# 6 கQL தV மா3றP  ஏ3-
பUட?. O*, த* sIைச யாக 
Oற- உத G )*f சர ள மாக ஆ/-
0லP ேபச  CD=த?.

 ெட#  அகா ட( b-வா0  
ெச= YLேவல* hXPேபா?, 
‘அVEத ப)34 வ5#6, ேம 
22P ேதY, ?வ/ 5 0 ற?. 
வய? GE Y யா ச (*f ப9Q 
மாண வ-க9, இLலEத ர 4க9,  
ெதாtL Cைனேவா- என 
அைன வ<P ப)34 வ5#OL 
கல=? ெகா9ளலாP. இ#ப )3-
4)L ேசர, எk.31,   vட ரா ஜ#-
ைபய- xY,   கா=Y xY ச= Y#6, 
அC த g ரO அ<0L,  6?I-
ேசF–1 எ*ற Cக வ F )ேலா,    
98949–19412 எ*ற ெமாைபL 
எk eேலா  ெதாட-6 ெகா9-
ளலாP’ எ*றா-.

< !"ேச% 'டராஜ,ைபய0 1234 உ6ள 8ெட,8 பவ0 இ<=>? அகாடB34 ஆ<=ல, 
ப3EF ெபEற மாணவ, மாணKக6 த<க6 அMபவ<கைள ப=0N! ெகாOடன0. அR=4, 
அகாடB STவன0 ெசN24ேவலU.

அ*+ -மா1

ச3 4யா

சகா ய ேம%

அ.3.%.க., 5கா*
ெச9ைன, ஏ(. 28–

‘ேத-தL நடEைத 
GY கைள qfய, க<-
ணா bY, அ* 6 மe 
q? நட வ D^ைக எV^க 
ேவkVP’ என, அ.Y.
C.க., சா-OL, ேத-தL 
க( ஷ sடP, ம8 
ெகாV^க#பU V9ள?.

வழ^க f ஞ-க9 Yவாக-, 
Y< மாற*, ெசLவP 
ஆ0ேயா- அQEத ம8:

Y< வா~- ெதா5 Y)L, 
Y.C.க., தைலவ- க<-
ணா bY, 25P ேதY ேவU-
6 ம8 தா^கL ெச�தா-. 
ேத-தL நடEைத GY க-
Q*பD, ேவUபா ள <ட*, 
நா*5 ேப- மUVP அ8-
ம Y^க#ப Vவ-.

ஆனாL, க< ணா b Y-
�ட* எkண3ற நப-க9 
ெச*றன-. இைத ேத-தL 
நடE?P அ` வல- கk V-
ெகா9ள GLைல. ேத-தL 
அY காF ம3XP க< ணா-
bY q?, சUட#பD நட வ-
D^ைக எV^க ேவkVP.

அேதேபாL, ெப*-
னா கரP ெதா5 Y)L, 
பா.ம.க., ேவUபாள- அ*-
6 ம e �ட*, GY கைள 
qf ஏரா ள மாேனா- ெச*-
றன-. அவ- q?P, அவ--
கைள அ8 ம YEத ேத-தL 
அY காF q?P, உFய நட வ-
D^ைக எV^க ேவkVP.

 !"ேச%, ஏ(. 28–
6?Iேச F)L Y< மண Gழா-

G3கான அைனE? ஏ3பா V கைள 
ெச� ? த<P வைக)L, VP VP 
VP ெவUD/ bX வனP உத ய மா 0-
�9ள?.

VP VPVP ெவUD/ கPெபs 
b-வாக இய^ 5ந- ர(� ெவQ )U-
V9ள அf^ைக:

ம^க9 G<P6P வைக)L, பL-
ேவX ?ைற கQL காLப YE?, பY-
r*X ஆk V க ளாக வாைக �D 
வ<P அUரா^ட-  ஈவ*U  bX-
வனP, ம^கQ* ேதைவ க<Y, 
‘VP VP VP ெவUD/ கPெப s’ைய 
உ< வா^ 0 �9ள?.

6?IேசF, ெச*ைன ம3XP 
ேகர ளாGL இ= b X வனP 4ற#-
பாக ெசயLபUV வ< 0 ற?. இ=-

b X வனP rலP, Y< ம ணE Y35 
ேதைவ யான ேமைட அல/காரP, 
வர ேவ36 bகpI4 உ9 QUட 
அைனE? ஏ3பா V க]P 4ற#பாக 
ெச�? தர#ப V 0 ற?.

Y< மண Gழா G3கான ேமைட 
அல/காரP, இைச bகpI4, 4ற#6 
ஆைட அல/காரP, உட 8^ 5ட* 
ெகாV^5P 6ைக#பட ஏ3பாV, 
மண#ெபk, மண மக* 4ற#6 
அல/காரP ேபா*றைவ, அ=த=த 
?ைற)L 4ற#6 Yற* ெகாkட-
வ-க9 (ேபஷ* ெட^ � �ய*) 
rலP 4ற=த Cைற)L, ேந-ைம-
யான கUட ணEYL ெச�? தர#ப V-
0 ற?.

ேம`P, Y< மண Gழாைவ 
ெபாX#ேப3X ெச�? த< வ ?ட*, 
Y< மண Gழா G35, 4sமா 

நDக-, நD ைக கைள  அைழE? 
வரcP ஏ3பாV ெச�? தர#ப V-
0 ற?.

ெப/க�- ேபா*ற ெப< நக-
ர/கQL இ<=? வL ̀  ந-க9 
வர வ ைழ^க#ப V 0*றன-. அல/-
காரP அைனE Y`P, இய3ைக-
யான ேதா3றE Y35 C^ 0 யE ?வP 
அQ^க#ப V 0 ற?.

ேம`P Gப ர/க ]^5 rameev@
attractersevents.com எ*ற இெம)L 
Cக வ F )`P, www.attractersevents.
com, www.dumwedding.com எ*ற 
இைண ய த ளE Y`P, 9092222255, 
8098222255 எ*ற ெமாைபLேபா* 
எkக Q`P ெதாட-6 ெகா9-
ளலாP.

இ�வாX அf^ைக)L hற#பU-
V9ள?.
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