
வண�க�வண�க�வண�க�வண�க�    

ஆ�ஆ�ஆ�ஆ�    இ	
யாஇ	
யாஇ	
யாஇ	
யா    ேர
ேயாேர
ேயாேர
ேயாேர
ேயா----���ேசாி���ேசாி���ேசாி���ேசாி    

மாநில�மாநில�மாநில�மாநில�    ெச�திக�ெச�திக�ெச�திக�ெச�திக�    

வாசி�பவ�வாசி�பவ�வாசி�பவ�வாசி�பவ�    கி��ண �!திகி��ண �!திகி��ண �!திகி��ண �!தி    ராம"�பிரமணிய#ராம"�பிரமணிய#ராம"�பிரமணிய#ராம"�பிரமணிய#    

ேததிேததிேததிேததி    4.7.2022           4.7.2022           4.7.2022           4.7.2022           ேநர�ேநர�ேநர�ேநர�    மாைலமாைலமாைலமாைல    6 6 6 6 மணிமணிமணிமணி    

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

தைல���ெச	
க�    

• 21212121----ஆ�ஆ�ஆ�ஆ�    $%றா	
�$%றா	
�$%றா	
�$%றா	
�    பிற'தவ�க(�)பிற'தவ�க(�)பிற'தவ�க(�)பிற'தவ�க(�)    
ஜி+ட�
ஜி+ட�
ஜி+ட�
ஜி+ட�    இ'தியாஇ'தியாஇ'தியாஇ'தியா    வா-�ைகையவா-�ைகையவா-�ைகையவா-�ைகைய    

மிக/�மிக/�மிக/�மிக/�    எளிைம�ப2!திஎளிைம�ப2!திஎளிைம�ப2!திஎளிைம�ப2!தி    உ�ள�உ�ள�உ�ள�உ�ள�    எ#4எ#4எ#4எ#4    பிரதம�பிரதம�பிரதம�பிரதம�    தி�தி�தி�தி�    நேர'திரநேர'திரநேர'திரநேர'திர    ேமா
ேமா
ேமா
ேமா
    5றி5றி5றி5றி    உ�ளா�உ�ளா�உ�ளா�உ�ளா�....    

• ஆ'திரஆ'திரஆ'திரஆ'திர    மாநில!தி#மாநில!தி#மாநில!தி#மாநில!தி#    வி2தைல�வி2தைல�வி2தைல�வி2தைல�    ேபாரா+டேபாரா+டேபாரா+டேபாரா+ட    6ர�6ர�6ர�6ர�    அ�8ாிஅ�8ாிஅ�8ாிஅ�8ாி    சீதாராமசீதாராமசீதாராமசீதாராம    ராஜுவி#ராஜுவி#ராஜுவி#ராஜுவி#    30 30 30 30 

அ
அ
அ
அ
    உயரஉயரஉயரஉயர    ெவ	கலெவ	கலெவ	கலெவ	கல    சிைலையசிைலையசிைலையசிைலைய    பிரதம�பிரதம�பிரதம�பிரதம�    தி�தி�தி�தி�    நேர'திரநேர'திரநேர'திரநேர'திர    ேமா
ேமா
ேமா
ேமா
    இ#4இ#4இ#4இ#4    காைலகாைலகாைலகாைல        திற'�திற'�திற'�திற'�    

ைவ!தா�ைவ!தா�ைவ!தா�ைவ!தா�....    

• மகாரா�
ராவி�மகாரா�
ராவி�மகாரா�
ராவி�மகாரா�
ராவி�    தி�தி�தி�தி�    ஏ�நா!ஏ�நா!ஏ�நா!ஏ�நா!    ஷி	ேடஷி	ேடஷி	ேடஷி	ேட    தைலைமயிலானதைலைமயிலானதைலைமயிலானதைலைமயிலான    அர"அர"அர"அர", , , , ந�பி�ைகந�பி�ைகந�பி�ைகந�பி�ைக    

வா�ெக2�பி�வா�ெக2�பி�வா�ெக2�பி�வா�ெக2�பி�    ெவ%றிெவ%றிெவ%றிெவ%றி    ெப%ற�ெப%ற�ெப%ற�ெப%ற�....    

• 5+2ற/!5+2ற/!5+2ற/!5+2ற/!    �ைற�ைற�ைற�ைற    இ'தியாவி�இ'தியாவி�இ'தியாவி�இ'தியாவி�    கட'தகட'தகட'தகட'த    100 100 100 100 ஆ	2களி�ஆ	2களி�ஆ	2களி�ஆ	2களி�    )றி�பிடத�க)றி�பிடத�க)றி�பிடத�க)றி�பிடத�க    

பணிகைள�பணிகைள�பணிகைள�பணிகைள�    ெச���ளதாகெச���ளதாகெச���ளதாகெச���ளதாக        ம!தியம!தியம!தியம!திய    உ��ைறஉ��ைறஉ��ைறஉ��ைற    அைம�ச�அைம�ச�அைம�ச�அைம�ச�    தி�தி�தி�தி�    அமி!அமி!அமி!அமி!    ஷாஷாஷாஷா    5றி5றி5றி5றி    

உ�ளா�உ�ளா�உ�ளா�உ�ளா�....    

 

ேமா�----���ட�இ�
யா    

21212121----ஆ�ஆ�ஆ�ஆ�    $%றா	
�$%றா	
�$%றா	
�$%றா	
�    பிற'தவ�க(�)பிற'தவ�க(�)பிற'தவ�க(�)பிற'தவ�க(�)    
ஜி+ட�
ஜி+ட�
ஜி+ட�
ஜி+ட�    இ'தியாஇ'தியாஇ'தியாஇ'தியா    வா-�ைகையவா-�ைகையவா-�ைகையவா-�ைகைய    மிக/�மிக/�மிக/�மிக/�    

எளிைம�ப2!திஎளிைம�ப2!திஎளிைம�ப2!திஎளிைம�ப2!தி    உ�ள�உ�ள�உ�ள�உ�ள�    எ#4எ#4எ#4எ#4    பிரதம�பிரதம�பிரதம�பிரதம�    தி�தி�தி�தி�    நேர'திரநேர'திரநேர'திரநேர'திர    ேமா
ேமா
ேமா
ேமா
    5றி5றி5றி5றி    உ�ளா�உ�ளா�உ�ளா�உ�ளா�.  .  .  .  ஆ#ஆ#ஆ#ஆ#----

ைலனி�ைலனி�ைலனி�ைலனி�    ெச#றத#ெச#றத#ெச#றத#ெச#றத#     ல� ல� ல� ல�    வாிைசயி�வாிைசயி�வாிைசயி�வாிைசயி�    நி%கநி%கநி%கநி%க    ேவ	
யேவ	
யேவ	
யேவ	
ய    அவசிய!ைதஅவசிய!ைதஅவசிய!ைதஅவசிய!ைத    தவி�!��ேளா�தவி�!��ேளா�தவி�!��ேளா�தவி�!��ேளா�    

எ#4�எ#4�எ#4�எ#4�    அவ�அவ�அவ�அவ�    5றி5றி5றி5றி    உ�ளா�உ�ளா�உ�ளா�உ�ளா�....    

    )ஜ)ஜ)ஜ)ஜரா!ரா!ரா!ரா!    மாநில�மாநில�மாநில�மாநில�    கா'திகா'திகா'திகா'தி    நகாி�நகாி�நகாி�நகாி�    மகா!மாமகா!மாமகா!மாமகா!மா    ம'திாி�ம'திாி�ம'திாி�ம'திாி�    இ#4இ#4இ#4இ#4    மாைலமாைலமாைலமாைல    நைடெப%றநைடெப%றநைடெப%றநைடெப%ற    

நிக-�சியி�நிக-�சியி�நிக-�சியி�நிக-�சியி�    
ஜி+ட�
ஜி+ட�
ஜி+ட�
ஜி+ட�    இ'தியாஇ'தியாஇ'தியாஇ'தியா    வார�வார�வார�வார�    2022202220222022----ஐஐஐஐ    ெதாட�கிெதாட�கிெதாட�கிெதாட�கி    ைவ!��ைவ!��ைவ!��ைவ!��        ேபசியேபசியேபசியேபசிய    அவ�அவ�அவ�அவ�, , , , 

ேம=�ேம=�ேம=�ேம=�    54ைகயி�54ைகயி�54ைகயி�54ைகயி�    ஒ�ஒ�ஒ�ஒ�    ெசா2�கி#ெசா2�கி#ெசா2�கி#ெசா2�கி#     ல� ல� ல� ல�    ேகா
�கண�கானேகா
�கண�கானேகா
�கண�கானேகா
�கண�கான    மகளி�மகளி�மகளி�மகளி�, , , , விவசாயிக�விவசாயிக�விவசாயிக�விவசாயிக�, , , , 

ெதாழிலாள�க�ெதாழிலாள�க�ெதாழிலாள�க�ெதாழிலாள�க�    வ@கிவ@கிவ@கிவ@கி    கண�கி�கண�கி�கண�கி�கண�கி�    ஆயிர�ஆயிர�ஆயிர�ஆயிர�    கண�கானகண�கானகண�கானகண�கான    ேகா
ேகா
ேகா
ேகா
    Aபா�Aபா�Aபா�Aபா�    பண!ைதபண!ைதபண!ைதபண!ைத    ெச=!திெச=!திெச=!திெச=!தி    

உ�ேளா�உ�ேளா�உ�ேளா�உ�ேளா�    எ#4�எ#4�எ#4�எ#4�, , , , 5றினா�5றினா�5றினா�5றினா�. . . .     

    பிரா'தியபிரா'தியபிரா'தியபிரா'திய    ெமாழிகளி�ெமாழிகளி�ெமாழிகளி�ெமாழிகளி�    பய#ப2!தபய#ப2!தபய#ப2!தபய#ப2!த    த�கத�கத�கத�க    
ஜி+ட�
ஜி+ட�
ஜி+ட�
ஜி+ட�    இ	
யாஇ	
யாஇ	
யாஇ	
யா    பாஷினிபாஷினிபாஷினிபாஷினி    எ#றஎ#றஎ#றஎ#ற    

ெசயBையC�ெசயBையC�ெசயBையC�ெசயBையC�    அவ�அவ�அவ�அவ�    ெதாட�கிெதாட�கிெதாட�கிெதாட�கி    ைவ!தா�ைவ!தா�ைவ!தா�ைவ!தா�. . . .     



�ரதம�    

    ஆ'திரஆ'திரஆ'திரஆ'திர    மாநில!தி#மாநில!தி#மாநில!தி#மாநில!தி#    வி2தைல�வி2தைல�வி2தைல�வி2தைல�    ேபாரா+டேபாரா+டேபாரா+டேபாரா+ட    6ர�6ர�6ர�6ர�    அ�8ாிஅ�8ாிஅ�8ாிஅ�8ாி    சீதாராமசீதாராமசீதாராமசீதாராம    ராஜுவி#ராஜுவி#ராஜுவி#ராஜுவி#    

125125125125----ஆவ�ஆவ�ஆவ�ஆவ�    பிற'தபிற'தபிற'தபிற'த    நா�நா�நா�நா�    ெகா	டா+ட!ைதெகா	டா+ட!ைதெகா	டா+ட!ைதெகா	டா+ட!ைத    D#னி+2D#னி+2D#னி+2D#னி+2    அவர�அவர�அவர�அவர�    30 30 30 30 அ
அ
அ
அ
    உயரஉயரஉயரஉயர    

ெவ	கலெவ	கலெவ	கலெவ	கல    சிைலையசிைலையசிைலையசிைலைய    ேம%)ேம%)ேம%)ேம%)    ேகாதாவாிேகாதாவாிேகாதாவாிேகாதாவாி    மாவ+ட!தி�மாவ+ட!தி�மாவ+ட!தி�மாவ+ட!தி�    Eமாவர�Eமாவர�Eமாவர�Eமாவர�    எ#றஎ#றஎ#றஎ#ற    இட!தி�இட!தி�இட!தி�இட!தி�    

பிரதம�பிரதம�பிரதம�பிரதம�    தி�தி�தி�தி�    நேர'திரநேர'திரநேர'திரநேர'திர    ேமா
ேமா
ேமா
ேமா
    இ#4இ#4இ#4இ#4    திற'�திற'�திற'�திற'�    ைவ!தா�ைவ!தா�ைவ!தா�ைவ!தா�. . . . நா+
#நா+
#நா+
#நா+
#    வி2தைலவி2தைலவி2தைலவி2தைல    ெப�விழாெப�விழாெப�விழாெப�விழா    

ெகா	டாட�ப+2ெகா	டாட�ப+2ெகா	டாட�ப+2ெகா	டாட�ப+2    வ��வ��வ��வ��    ேநர!தி�ேநர!தி�ேநர!தி�ேநர!தி�    ஆ'திரஆ'திரஆ'திரஆ'திர    மாநில�மாநில�மாநில�மாநில�    ர��பார��பார��பார��பா    எ#றஎ#றஎ#றஎ#ற    இட!தி�இட!தி�இட!தி�இட!தி�    

நைடெப%றநைடெப%றநைடெப%றநைடெப%ற    �ர+சியி#�ர+சியி#�ர+சியி#�ர+சியி#    $றாவ�$றாவ�$றாவ�$றாவ�    ஆ	2ஆ	2ஆ	2ஆ	2    நிைற/நிைற/நிைற/நிைற/    ெப4வைதC�ெப4வைதC�ெப4வைதC�ெப4வைதC�,  ,  ,  ,  நா2நா2நா2நா2    

ெகா	டா2வதாகெகா	டா2வதாகெகா	டா2வதாகெகா	டா2வதாக    பிரதம�பிரதம�பிரதம�பிரதம�    )றி�பி+டா�)றி�பி+டா�)றி�பி+டா�)றி�பி+டா�.  .  .  .  அ�8ாிஅ�8ாிஅ�8ாிஅ�8ாி    சீதாராமசீதாராமசீதாராமசீதாராம    ராஜுராஜுராஜுராஜு    

ஆ@கிேலய�க(�)ஆ@கிேலய�க(�)ஆ@கிேலய�க(�)ஆ@கிேலய�க(�)    எதிராகஎதிராகஎதிராகஎதிராக    6ரதீர!�ட#6ரதீர!�ட#6ரதீர!�ட#6ரதீர!�ட#    ேபாரா
யதாக/�ேபாரா
யதாக/�ேபாரா
யதாக/�ேபாரா
யதாக/�    பிரதம�பிரதம�பிரதம�பிரதம�    அ�ேபா�அ�ேபா�அ�ேபா�அ�ேபா�    

5றினா�5றினா�5றினா�5றினா�. . . . அவர�அவர�அவர�அவர�    6ர!தி%)6ர!தி%)6ர!தி%)6ர!தி%)    தைலதைலதைலதைல    வண@)வதாக/�வண@)வதாக/�வண@)வதாக/�வண@)வதாக/�, , , , நா+
#நா+
#நா+
#நா+
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ெவ%றிகரமானெவ%றிகரமானெவ%றிகரமானெவ%றிகரமான    D#D#D#D#    உதாரணமாகஉதாரணமாகஉதாரணமாகஉதாரணமாக    5+5+5+5+2ற/!2ற/!2ற/!2ற/!    �ைறயி��ைறயி��ைறயி��ைறயி�    இ'தியாஇ'தியாஇ'தியாஇ'தியா    திகழதிகழதிகழதிகழ    D
C�D
C�D
C�D
C�    

எ#4�எ#4�எ#4�எ#4�    அவ�அவ�அவ�அவ�    5றினா�5றினா�5றினா�5றினா�....    

 

!டா"#     

    தமி-நா2தமி-நா2தமி-நா2தமி-நா2    DதM+டாள�க�DதM+டாள�க�DதM+டாள�க�DதM+டாள�க�    மாநா+ைடமாநா+ைடமாநா+ைடமாநா+ைட    அ�மாநிலஅ�மாநிலஅ�மாநிலஅ�மாநில    Dதலைம�ச�Dதலைம�ச�Dதலைம�ச�Dதலைம�ச�    தி�தி�தி�தி�    DகDகDகDக    

JடாB#JடாB#JடாB#JடாB#    ெச#ைனயி�ெச#ைனயி�ெச#ைனயி�ெச#ைனயி�    இ#4இ#4இ#4இ#4    ெதாட@கிெதாட@கிெதாட@கிெதாட@கி    ைவ!தா�ைவ!தா�ைவ!தா�ைவ!தா�. . . . மாநில!தி#மாநில!தி#மாநில!தி#மாநில!தி#    ெபா�ளாதார!ைதெபா�ளாதார!ைதெபா�ளாதார!ைதெபா�ளாதார!ைத    

ஒ�ஒ�ஒ�ஒ�    
ாி�Bய#
ாி�Bய#
ாி�Bய#
ாி�Bய#    அெமாி�காஅெமாி�காஅெமாி�காஅெமாி�கா    டாலராகடாலராகடாலராகடாலராக    உய�!தஉய�!தஉய�!தஉய�!த    நடவ
�நடவ
�நடவ
�நடவ
�ைகைகைகைக    எ2�க�ப2�எ2�க�ப2�எ2�க�ப2�எ2�க�ப2�    எ#4எ#4எ#4எ#4    5றிய5றிய5றிய5றிய    

அவ�அவ�அவ�அவ�    இ'தியாவி�இ'தியாவி�இ'தியாவி�இ'தியாவி�    ெதாழி�ெதாட@கெதாழி�ெதாட@கெதாழி�ெதாட@கெதாழி�ெதாட@க    ஏ%றஏ%றஏ%றஏ%ற    சிற'தசிற'தசிற'தசிற'த    மாநில@களி#மாநில@களி#மாநில@களி#மாநில@களி#    ப+
யB�ப+
யB�ப+
யB�ப+
யB�    தமிழக�தமிழக�தமிழக�தமிழக�    

3333----ஆவ�ஆவ�ஆவ�ஆவ�    இட�இட�இட�இட�    வகி�பைதC�வகி�பைதC�வகி�பைதC�வகி�பைதC�    அவ�அவ�அவ�அவ�    "+
�"+
�"+
�"+
�    கா+
னா�கா+
னா�கா+
னா�கா+
னா�. . . . கட'தகட'தகட'தகட'த    ஓரா	
�ஓரா	
�ஓரா	
�ஓரா	
�    ம+2�ம+2�ம+2�ம+2�    

தமிழக!தி�தமிழக!தி�தமிழக!தி�தமிழக!தி�    �திதாக�திதாக�திதாக�திதாக    ெதாழி�ெதாழி�ெதாழி�ெதாழி�    ெதாட@கெதாட@கெதாட@கெதாட@க    192 192 192 192 ஒ�ப'தக@க�ஒ�ப'தக@க�ஒ�ப'தக@க�ஒ�ப'தக@க�    ேபாட�ப+2ேபாட�ப+2ேபாட�ப+2ேபாட�ப+2    2 2 2 2 ல+ச�ல+ச�ல+ச�ல+ச�    

ேகா
ேகா
ேகா
ேகா
    DதM2DதM2DதM2DதM2    ெபற�ப+2�ளதாக/�ெபற�ப+2�ளதாக/�ெபற�ப+2�ளதாக/�ெபற�ப+2�ளதாக/�    அவ�அவ�அவ�அவ�    5றினா�5றினா�5றினா�5றினா�....    D#னதாகD#னதாகD#னதாகD#னதாக    இ�மாநா+
#இ�மாநா+
#இ�மாநா+
#இ�மாநா+
#    

ேபா�ேபா�ேபா�ேபா�    60 60 60 60 நி4வன@க(ட#நி4வன@க(ட#நி4வன@க(ட#நி4வன@க(ட#    �ாி'�ண�/�ாி'�ண�/�ாி'�ண�/�ாி'�ண�/    ஒ�ப'தக@க�ஒ�ப'தக@க�ஒ�ப'தக@க�ஒ�ப'தக@க�    ைகெயI!தாயினைகெயI!தாயினைகெயI!தாயினைகெயI!தாயின....    

 
  



�$�ேச%----ெகாேரானா      

    ���ேசாியி����ேசாியி����ேசாியி����ேசாியி�    இ#4இ#4இ#4இ#4    காைலCட#காைலCட#காைலCட#காைலCட#    D
வைட'தD
வைட'தD
வைட'தD
வைட'த    24 24 24 24 மணிமணிமணிமணி    ேநர!தி�ேநர!தி�ேநர!தி�ேநர!தி�    �திதாக�திதாக�திதாக�திதாக    9 9 9 9 

ேப��)ேப��)ேப��)ேப��)    ெகாேரானாெகாேரானாெகாேரானாெகாேரானா    ெப�'ெதா%4ெப�'ெதா%4ெப�'ெதா%4ெப�'ெதா%4    இ��இ��இ��இ��ப�ப�ப�ப�    க	டறிய�ப+2�ள�க	டறிய�ப+2�ள�க	டறிய�ப+2�ள�க	டறிய�ப+2�ள�. . . . இவ�க(ட#இவ�க(ட#இவ�க(ட#இவ�க(ட#    

இ'ேநா��காகஇ'ேநா��காகஇ'ேநா��காகஇ'ேநா��காக    சிகி�ைசசிகி�ைசசிகி�ைசசிகி�ைச    ெப%4ெப%4ெப%4ெப%4    வ�பவ�க�வ�பவ�க�வ�பவ�க�வ�பவ�க�    எ	ணி�ைகஎ	ணி�ைகஎ	ணி�ைகஎ	ணி�ைக    501501501501----ஆகஆகஆகஆக    உய�'��ள�உய�'��ள�உய�'��ள�உய�'��ள�. 10 . 10 . 10 . 10 

ேப�ேப�ேப�ேப�    ம�!�வமைனகளி�ம�!�வமைனகளி�ம�!�வமைனகளி�ம�!�வமைனகளி�    அGமதி�க�ப+2�ளஅGமதி�க�ப+2�ளஅGமதி�க�ப+2�ளஅGமதி�க�ப+2�ள    நிைலயி�நிைலயி�நிைலயி�நிைலயி�    491 491 491 491 ேப�ேப�ேப�ேப�    6+2!6+2!6+2!6+2!    

தனிைமயி�தனிைமயி�தனிைமயி�தனிைமயி�    உ�ளன�உ�ளன�உ�ளன�உ�ளன�.  .  .  .  இ#4இ#4இ#4இ#4    21 21 21 21 ேப�ேப�ேப�ேப�    )ணமைட'��ளதாக)ணமைட'��ளதாக)ணமைட'��ளதாக)ணமைட'��ளதாக    "காதார!"காதார!"காதார!"காதார!    �ைறயி#�ைறயி#�ைறயி#�ைறயி#    

ெச�திெச�திெச�திெச�தி����    )றி��)றி��)றி��)றி��    ெதாிவி�கிற�ெதாிவி�கிற�ெதாிவி�கிற�ெதாிவி�கிற�....    

 

நா(----ெகாேரானா      

    நா2நா2நா2நா2    DIவ��DIவ��DIவ��DIவ��    197 197 197 197 ேகா
ேயேகா
ேயேகா
ேயேகா
ேய    98 98 98 98 ல+ச!தி%)�ல+ச!தி%)�ல+ச!தி%)�ல+ச!தி%)�    அதிகமானஅதிகமானஅதிகமானஅதிகமான    ேடாJக�ேடாJக�ேடாJக�ேடாJக�    இ#4இ#4இ#4இ#4    

காைலகாைலகாைலகாைல    வைரவைரவைரவைர    ெச=!த�ப+2�ளனெச=!த�ப+2�ளனெச=!த�ப+2�ளனெச=!த�ப+2�ளன. . . . இவ%றி�இவ%றி�இவ%றி�இவ%றி�    ���ேசாியி����ேசாியி����ேசாியி����ேசாியி�    17 17 17 17 ல+ச!�ல+ச!�ல+ச!�ல+ச!�    45 45 45 45 ஆயிர!�ஆயிர!�ஆயிர!�ஆயிர!�    

647 647 647 647 ேடாJக�ேடாJக�ேடாJக�ேடாJக�        ெச=!த�ப+2�ளனெச=!த�ப+2�ளனெச=!த�ப+2�ளனெச=!த�ப+2�ளன. 9 . 9 . 9 . 9 ல+ச!�ல+ச!�ல+ச!�ல+ச!�    72 72 72 72 ஆயிர!�ஆயிர!�ஆயிர!�ஆயிர!�    197 197 197 197 ேப�ேப�ேப�ேப�    Dத�Dத�Dத�Dத�    

ேடாைசC�ேடாைசC�ேடாைசC�ேடாைசC�, 7 , 7 , 7 , 7 ல+ச!�ல+ச!�ல+ச!�ல+ச!�    40 40 40 40 ஆயிர!�ஆயிர!�ஆயிர!�ஆயிர!�    752 752 752 752 ேப�ேப�ேப�ேப�    2222----ஆவ�ஆவ�ஆவ�ஆவ�    ேடாைசC�ேடாைசC�ேடாைசC�ேடாைசC�    ெச=!தி�ெச=!தி�ெச=!தி�ெச=!தி�    

ெகா	2�ளன�ெகா	2�ளன�ெகா	2�ளன�ெகா	2�ளன�....    

 

)�யர*$ைண�தைலவ�    (8)(8)(8)(8)    

    16161616----ஆவ�ஆவ�ஆவ�ஆவ�    )
யர")
யர")
யர")
யர"    �ைண!�ைண!�ைண!�ைண!    தைலவ�தைலவ�தைலவ�தைலவ�    ேத�த=�கானேத�த=�கானேத�த=�கானேத�த=�கான    ேவ+�ேவ+�ேவ+�ேவ+�    மG�க�மG�க�மG�க�மG�க�    தா�க�தா�க�தா�க�தா�க�    

ெச�வத%கானெச�வத%கானெச�வத%கானெச�வத%கான    அறிவி�ைகஅறிவி�ைகஅறிவி�ைகஅறிவி�ைக    நாைளநாைளநாைளநாைள    ெவளியாகெவளியாகெவளியாகெவளியாக    உ�ள�உ�ள�உ�ள�உ�ள�. . . . இ�மாத�இ�மாத�இ�மாத�இ�மாத�    19191919----ஆ�ஆ�ஆ�ஆ�    ேததிேததிேததிேததி    வைரவைரவைரவைர    

ேவ+�ேவ+�ேவ+�ேவ+�    மGமGமGமG�க��க��க��க�    தா�க�தா�க�தா�க�தா�க�    ெச�யலா�ெச�யலா�ெச�யலா�ெச�யலா�. . . . ேத�த�ேத�த�ேத�த�ேத�த�    அ2!தஅ2!தஅ2!தஅ2!த    மாத�மாத�மாத�மாத�    6666----ஆ�ஆ�ஆ�ஆ�    ேததிேததிேததிேததி    நைடெப4�நைடெப4�நைடெப4�நைடெப4�. . . . 

)
யர")
யர")
யர")
யர"    �ைண!�ைண!�ைண!�ைண!    தைலவ�தைலவ�தைலவ�தைலவ�    பதவி�)பதவி�)பதவி�)பதவி�)    நாடா(ம#றநாடா(ம#றநாடா(ம#றநாடா(ம#ற    மாநில@களைவமாநில@களைவமாநில@களைவமாநில@களைவ    ம%4�ம%4�ம%4�ம%4�    ம�களைவம�களைவம�களைவம�களைவ    

உ4�பின�க�உ4�பின�க�உ4�பின�க�உ4�பின�க�    ெகா	டெகா	டெகா	டெகா	ட    வா�காள�வா�காள�வா�காள�வா�காள�    )I)I)I)I    தன�தன�தன�தன�    வா�)கைளவா�)கைளவா�)கைளவா�)கைள    ெச=!திெச=!திெச=!திெச=!தி    ேத�/ேத�/ேத�/ேத�/    ெச�C�ெச�C�ெச�C�ெச�C�. . . . 

)
யர")
யர")
யர")
யர"        �ைண!�ைண!�ைண!�ைண!    தைலவாி#தைலவாி#தைலவாி#தைலவாி#    பதவி�பதவி�பதவி�பதவி�    கால�கால�கால�கால�    அஅஅஅ2!த2!த2!த2!த    மாத�மாத�மாத�மாத�    10101010----ஆ�ஆ�ஆ�ஆ�    ேததிேததிேததிேததி    நிைற/நிைற/நிைற/நிைற/    

ெப4கிற�ெப4கிற�ெப4கிற�ெப4கிற�....    

 

த�-ைச  (11)    

    பிரதம�பிரதம�பிரதம�பிரதம�    தி�தி�தி�தி�    நேர'திரநேர'திரநேர'திரநேர'திர    ேமா
யி#ேமா
யி#ேமா
யி#ேமா
யி#    ெதல@கானாெதல@கானாெதல@கானாெதல@கானா    பயண!தி#பயண!தி#பயண!தி#பயண!தி#    ேபா�ேபா�ேபா�ேபா�, , , , 

ராOபவG�)ராOபவG�)ராOபவG�)ராOபவG�)    வ�ைகவ�ைகவ�ைகவ�ைக    �ாி'தா��ாி'தா��ாி'தா��ாி'தா�. . . . அ@)அ@)அ@)அ@)    அவைரஅவைரஅவைரஅவைர    வரேவ%றவரேவ%றவரேவ%றவரேவ%ற    ெதல@கானாெதல@கானாெதல@கானாெதல@கானா    ஆ(ந�ஆ(ந�ஆ(ந�ஆ(ந�    

ம%4�ம%4�ம%4�ம%4�    ���ேசாி���ேசாி���ேசாி���ேசாி    �ைண�ைண�ைண�ைண    நிைலநிைலநிைலநிைல    ஆ(ந�ஆ(ந�ஆ(ந�ஆ(ந�    டா�ட�டா�ட�டா�ட�டா�ட�    தமிழிைசதமிழிைசதமிழிைசதமிழிைச    ச/'தரராஜ#ச/'தரராஜ#ச/'தரராஜ#ச/'தரராஜ#    

Pஅரவி'தைர�Pஅரவி'தைர�Pஅரவி'தைர�Pஅரவி'தைர�    ப%றியப%றியப%றியப%றிய    75 75 75 75 தகவ�க�தகவ�க�தகவ�க�தகவ�க�    அட@கியஅட@கியஅட@கியஅட@கிய    �!தக!ைத�!தக!ைத�!தக!ைத�!தக!ைத    பாிசளி!தா�பாிசளி!தா�பாிசளி!தா�பாிசளி!தா�. . . . ேம=�ேம=�ேம=�ேம=�    இ�இ�இ�இ�    

மாநில@களி=�மாநில@களி=�மாநில@களி=�மாநில@களி=�    தன�தன�தன�தன�    ெசய�பா2க�ெசய�பா2க�ெசய�பா2க�ெசய�பா2க�    )றி!�)றி!�)றி!�)றி!�    தா#தா#தா#தா#    எIதியஎIதியஎIதியஎIதிய    �!தக!ைதC��!தக!ைதC��!தக!ைதC��!தக!ைதC�    

பிரதமாிட�பிரதமாிட�பிரதமாிட�பிரதமாிட�    வழ@கினா�வழ@கினா�வழ@கினா�வழ@கினா�....    



    ேம=�ேம=�ேம=�ேம=�    ெதல@கானாெதல@கானாெதல@கானாெதல@கானா    மாநில�மாநில�மாநில�மாநில�    அ
லாபா!அ
லாபா!அ
லாபா!அ
லாபா!    மாவ+ட!தி�மாவ+ட!தி�மாவ+ட!தி�மாவ+ட!தி�    400 400 400 400 வ�டவ�டவ�டவ�ட    பார�பாிய�பார�பாிய�பார�பாிய�பார�பாிய�    

ெகா	டெகா	டெகா	டெகா	ட    �விசா��விசா��விசா��விசா�    )றிQ2)றிQ2)றிQ2)றிQ2    ெப%றெப%றெப%றெப%ற    ெசாியா-ெசாியா-ெசாியா-ெசாியா-    வ	ணவ	ணவ	ணவ	ண    ஓவிய!ைதC�ஓவிய!ைதC�ஓவிய!ைதC�ஓவிய!ைதC�    பழ@)
யினபழ@)
யினபழ@)
யினபழ@)
யின    

ம�க�ம�க�ம�க�ம�க�    பய#ப2!தியபய#ப2!தியபய#ப2!தியபய#ப2!திய    ெகா	டாெகா	டாெகா	டாெகா	டா    எ#றஎ#றஎ#றஎ#ற    பார�பாியபார�பாியபார�பாியபார�பாிய    விள�ைகC�விள�ைகC�விள�ைகC�விள�ைகC�    நிைன/நிைன/நிைன/நிைன/    பாிசாகபாிசாகபாிசாகபாிசாக    

வழ@கினா�வழ@கினா�வழ@கினா�வழ@கினா�. . . . ராOபவ#ராOபவ#ராOபவ#ராOபவ#    வளாக!தி�வளாக!தி�வளாக!தி�வளாக!தி�    ம�!�வம�!�வம�!�வம�!�வ    )ண�)ண�)ண�)ண�    ெகா	டெகா	டெகா	டெகா	ட        கட�பாகட�பாகட�பாகட�பா    மர�க#ைறமர�க#ைறமர�க#ைறமர�க#ைற    

பிரதம�பிரதம�பிரதம�பிரதம�    ந+
னா�ந+
னா�ந+
னா�ந+
னா�....    

 

ேத1யபாட�
�ட3    

    ம!தியம!தியம!தியம!திய    அர"அர"அர"அர"    ெகா	2ெகா	2ெகா	2ெகா	2    வ'��வ'��வ'��வ'��ளளளள    ேதசியேதசியேதசியேதசிய    க�வி�க�வி�க�வி�க�வி�    ெகா�ைகெகா�ைகெகா�ைகெகா�ைக    2020202020202020----ஐஐஐஐ    

அம�ப2!�வத#அம�ப2!�வத#அம�ப2!�வத#அம�ப2!�வத#    ஒ�ஒ�ஒ�ஒ�    ப)தியாகப)தியாகப)தியாகப)தியாக, , , , ேதசியேதசியேதசியேதசிய    பாட!பாட!பாட!பாட!    தி+டதி+டதி+டதி+ட    க+டைம�ைபக+டைம�ைபக+டைம�ைபக+டைம�ைப    

வ
வைம�பத%காகவ
வைம�பத%காகவ
வைம�பத%காகவ
வைம�பத%காக    ஆ#ஆ#ஆ#ஆ#----ைல#ைல#ைல#ைல#     ல� ல� ல� ல�    ெபா�ெபா�ெபா�ெபா�    ம�களிட�ம�களிட�ம�களிட�ம�களிட�    ஆேலாசைனஆேலாசைனஆேலாசைனஆேலாசைன    நட!திநட!திநட!திநட!தி    ஆ�/ஆ�/ஆ�/ஆ�/    

ேம%ெகா�ளேம%ெகா�ளேம%ெகா�ளேம%ெகா�ள    ச�ப'த�ப+டவ�களிட�ச�ப'த�ப+டவ�களிட�ச�ப'த�ப+டவ�களிட�ச�ப'த�ப+டவ�களிட�    இ�'�இ�'�இ�'�இ�'�    க�!��கைளக�!��கைளக�!��கைளக�!��கைள    அர"அர"அர"அர"    வரேவ%4�ள�வரேவ%4�ள�வரேவ%4�ள�வரேவ%4�ள�.  .  .  .  

இ'தஇ'தஇ'தஇ'த    ஆ�/ஆ�/ஆ�/ஆ�/     ல� ல� ல� ல�    திர+ட�திர+ட�திர+ட�திர+ட�ப2�ப2�ப2�ப2�    தகவ�களி#தகவ�களி#தகவ�களி#தகவ�களி#    அ
�பைடயி�அ
�பைடயி�அ
�பைடயி�அ
�பைடயி�, , , , பாட!பாட!பாட!பாட!    தி+ட@க�தி+ட@க�தி+ட@க�தி+ட@க�    

பாட�பாட�பாட�பாட�    �!தக@க��!தக@க��!தக@க��!தக@க�    ம%4�ம%4�ம%4�ம%4�    பிறபிறபிறபிற    பயி%4வி�)�பயி%4வி�)�பயி%4வி�)�பயி%4வி�)�    ெபா�+கைளெபா�+கைளெபா�+கைளெபா�+கைள    வ
வைம�பதி�வ
வைம�பதி�வ
வைம�பதி�வ
வைம�பதி�    இ'தஇ'தஇ'தஇ'த    

உ�ளீ2க�உ�ளீ2க�உ�ளீ2க�உ�ளீ2க�    பய#ப2!த�ப2�பய#ப2!த�ப2�பய#ப2!த�ப2�பய#ப2!த�ப2�    எ#4எ#4எ#4எ#4    க�வி!க�வி!க�வி!க�வி!    �ைற�ைற�ைற�ைற    அைம�சக�அைம�சக�அைம�சக�அைம�சக�    ெதாிவி!��ள�ெதாிவி!��ள�ெதாிவி!��ள�ெதாிவி!��ள�. . . . 

இ'தஇ'தஇ'தஇ'த    ஆ�/ஆ�/ஆ�/ஆ�/    23 23 23 23 ெமாழிகளி�ெமாழிகளி�ெமாழிகளி�ெமாழிகளி�    நட!த�ப2கிற�நட!த�ப2கிற�நட!த�ப2கிற�நட!த�ப2கிற�. . . . மாணவ�க�மாணவ�க�மாணவ�க�மாணவ�க�, , , , ஆசிாியஆசிாியஆசிாியஆசிாிய�க��க��க��க�, , , , ப�ளிப�ளிப�ளிப�ளி    

Dத�வ�க�Dத�வ�க�Dத�வ�க�Dத�வ�க�. . . . ெப%ேறா�க�ெப%ேறா�க�ெப%ேறா�க�ெப%ேறா�க�, , , , க�வியாள�க�க�வியாள�க�க�வியாள�க�க�வியாள�க�, , , , ெதா	2ெதா	2ெதா	2ெதா	2    நி4வன@க�நி4வன@க�நி4வன@க�நி4வன@க�    ம%4�ம%4�ம%4�ம%4�    ெபா�ெபா�ெபா�ெபா�    

ம�களி#ம�களி#ம�களி#ம�களி#    பிரதிநிதிக�பிரதிநிதிக�பிரதிநிதிக�பிரதிநிதிக�    இ'தஇ'தஇ'தஇ'த    ஆ�வி�ஆ�வி�ஆ�வி�ஆ�வி�    கல'�கல'�கல'�கல'�    ெகா�(மா4ெகா�(மா4ெகா�(மா4ெகா�(மா4    ேக+2�ேக+2�ேக+2�ேக+2�    

ெகா�ள�ப+2�ளனெகா�ள�ப+2�ளனெகா�ள�ப+2�ளனெகா�ள�ப+2�ளன����....    

 

ஜாம�    

ெச�ேபா#ெச�ேபா#ெச�ேபா#ெச�ேபா#    தகவ�தகவ�தகவ�தகவ�    ெதாட��கைளெதாட��கைளெதாட��கைளெதாட��கைள    ெசயBழ�க�ெசயBழ�க�ெசயBழ�க�ெசயBழ�க�    ெச�C�ெச�C�ெச�C�ெச�C�    ஜாம�ஜாம�ஜாம�ஜாம�    க�விக�க�விக�க�விக�க�விக�, , , , ஜிபிஎJஜிபிஎJஜிபிஎJஜிபிஎJ    

பிளா�க�பிளா�க�பிளா�க�பிளா�க�, , , , ம%4�ம%4�ம%4�ம%4�    இதரஇதரஇதரஇதர    ெசயBழ��ெசயBழ��ெசயBழ��ெசயBழ��    ெச�ய�ெச�ய�ெச�ய�ெச�ய�    5
ய5
ய5
ய5
ய    க�விகைளக�விகைளக�விகைளக�விகைள    ம!தியம!தியம!தியம!திய    அரசி#அரசி#அரசி#அரசி#    

அGமதிஅGமதிஅGமதிஅGமதி    இ�லாம�இ�லாம�இ�லாம�இ�லாம�    பய#ப2!�வ�பய#ப2!�வ�பய#ப2!�வ�பய#ப2!�வ�    ச+டச+டச+டச+ட    விேராதமான�விேராதமான�விேராதமான�விேராதமான�    எ#4எ#4எ#4எ#4, , , , ம!தியம!தியம!தியம!திய    

ெதாைலெதாட��ெதாைலெதாட��ெதாைலெதாட��ெதாைலெதாட��    �ைற�ைற�ைற�ைற    அறிவி!��ள�அறிவி!��ள�அறிவி!��ள�அறிவி!��ள�....    

    ெச�ேபா#ெச�ேபா#ெச�ேபா#ெச�ேபா#    சி�ன�சி�ன�சி�ன�சி�ன�    KJட�கைளKJட�கைளKJட�கைளKJட�கைள    ெபா�!தவைரெபா�!தவைரெபா�!தவைரெபா�!தவைர    உாிம�உாிம�உாிம�உாிம�    ெபற�ப+டெபற�ப+டெபற�ப+டெபற�ப+ட    

ெதாைலெதாட��ெதாைலெதாட��ெதாைலெதாட��ெதாைலெதாட��    ேசைவேசைவேசைவேசைவ    வழ@)ந�கைள!வழ@)ந�கைள!வழ@)ந�கைள!வழ@)ந�கைள!    தவிரதவிரதவிரதவிர    இதரஇதரஇதரஇதர    நி4நி4நி4நி4வன@கேளாவன@கேளாவன@கேளாவன@கேளா    அ�ல�அ�ல�அ�ல�அ�ல�        தனிதனிதனிதனி    

நபேராநபேராநபேராநபேரா    ெச�ேபா#ெச�ேபா#ெச�ேபா#ெச�ேபா#    சி�ன�சி�ன�சி�ன�சி�ன�    KJட�கைளKJட�கைளKJட�கைளKJட�கைள    வா@)வ��வா@)வ��வா@)வ��வா@)வ��    வி%ப��வி%ப��வி%ப��வி%ப��    ச+டச+டச+டச+ட    விேராதமான�விேராதமான�விேராதமான�விேராதமான�    

எ#4�எ#4�எ#4�எ#4�, , , , க�பியி�லாக�பியி�லாக�பியி�லாக�பியி�லா    ஜாம�ஜாம�ஜாம�ஜாம�    க�விகைளக�விகைளக�விகைளக�விகைள    இைணயஇைணயஇைணயஇைணய    வழிவழிவழிவழி    தள!தி�தள!தி�தள!தி�தள!தி�    வி%பைனவி%பைனவி%பைனவி%பைன    ெச�ய�ெச�ய�ெச�ய�ெச�ய�    

5டா�5டா�5டா�5டா�    எ#4�எ#4�எ#4�எ#4�    அைன!�அைன!�அைன!�அைன!�    மி#னRமி#னRமி#னRமி#னR    வ�!தகவ�!தகவ�!தகவ�!தக    நி4வன@க(�)�நி4வன@க(�)�நி4வன@க(�)�நி4வன@க(�)�    ெதாைலெதாைலெதாைலெதாைல    ெதாட��!ெதாட��!ெதாட��!ெதாட��!    

�ைற�ைற�ைற�ைற    எ�சாி�ைகஎ�சாி�ைகஎ�சாி�ைகஎ�சாி�ைக    வி2!�வி2!�வி2!�வி2!��ள��ள��ள��ள�....    



மா*��ரம5ய#    

    ெச@க�ப+2ெச@க�ப+2ெச@க�ப+2ெச@க�ப+2    மாவ+ட�மாவ+ட�மாவ+ட�மாவ+ட�    ெச�S�ெச�S�ெச�S�ெச�S�    ெதா)தி�)ெதா)தி�)ெதா)தி�)ெதா)தி�)    உ+ப+டஉ+ப+டஉ+ப+டஉ+ப+ட    இைட�கழிஇைட�கழிஇைட�கழிஇைட�கழி    நா2நா2நா2நா2    

ேபAரா+சி�ேபAரா+சி�ேபAரா+சி�ேபAரா+சி�    ப)தியி�ப)தியி�ப)தியி�ப)தியி�    அைம'��ளஅைம'��ளஅைம'��ளஅைம'��ள    அர"அர"அர"அர"    ஆர�பஆர�பஆர�பஆர�ப    "காதார"காதார"காதார"காதார    நிைலய!தி�நிைலய!தி�நிைலய!தி�நிைலய!தி�, , , , தமிழகதமிழகதமிழகதமிழக    
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