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         D.Nadish (II B.Sc Biotechology)
NCC Cadet attended Inter
Directorate Shooting Competition
held at Chandigarh, Punjab. He has
participated in Junior men's 50m
Open sight shooting event and won
Silver Medal. He scored 518/ 600. He
also selected for All India GV
Mavlankar shooting competition.

Silver Medal Winner in Shooting
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ந�ம க��ரிய�� க�ரி�ெக� த��வ�ழா
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�.எ�.ப�.எ�. க�ரி�ெக� ேந�ைறய ேபா��ய��
ெந�ைல ராய� க��� அணி ெவ�ற� 

Picture Courtesy: TNPL

  தமி�நா� ப��மிய� �� 19-வ� ேபா��ய�� ேந�� ெந�ைல ராய�
க���, �ப� த���ச� வாரிய�� அணிக� நம� க��ரிய��

ைமதான�த�� ேமாத�ன. டா� ெவ�ற �ப� த���ச� வாரிய��
அணி, ப�� ��ைச� ேத�� ெச�த�. �த�� ேப��� ெச�த
ெந�ைல ராய� க��� அணி ந��ணய��க�ப�ட 20 ஓவ�க� ��வ��
2 வ��ெக��க� இழ���� 236 �வ��த�. அத�கப�சமாக ச�ச�
யாத� 103 ர�க� எ��தா�. �.எ�.ப�.எ� வரலா�ற�� எ��க�ப�ட
அத�கப�ச �ேகா� இ�ேவ. 
    ப��ன� 237 ர�கைள இல�காக� ெகா�� �ப� த���ச�
வாரிய�� அணி �ர�க� கள� இற�க�ன�. ஆனா� �ரளி வ�ஜ� 
 121 ர�க� தவ�ர ஏைனய  �ர�க� ெசா�ப ர�க���

ஆ�டமிழ�தன�. இ�த�யாக �ப� த���ச� வாரிய�� அணி 20
ஓவ�க��� 7 வ��ெக�கைள பற�ெகா��� 170 ர�க�  ம��ேம
எ��க ���த�. ஒ� ேபா��ய�� இர�� இ�னி��� இ�
�ர�க� சத� அ��க�ப�ட ேபா�� இ�ேவ ஆ��. 
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“க�ரி�ெக� ேபா��கைள“க�ரி�ெக� ேபா��கைள
�த��ைறயாக ேநரி��த��ைறயாக ேநரி�

பா��க�ேறா�”பா��க�ேறா�”
-ேகாைவ ரச�க�க� ெநக���ச�-ேகாைவ ரச�க�க� ெநக���ச�

              தமி�நா� க�ரி�ெக� ச�க� சா�ப��, 6-வ� தமி�நா� ப��மிய� �� க�ரி�ெக�தமி�நா� க�ரி�ெக� ச�க� சா�ப��, 6-வ� தமி�நா� ப��மிய� �� க�ரி�ெக�
ேபா��க� (�.எ�.ப�.எ�.), நம� க��ரி ைமதான�த�� நைடெப�� வ�க�ற�.ேபா��க� (�.எ�.ப�.எ�.), நம� க��ரி ைமதான�த�� நைடெப�� வ�க�ற�.    க�ரி�ெக�க�ரி�ெக�
ரச�க�க� நா�ேதா�� நம� க��ரி ைமதான�த��� வ�� ேபா��கைள�ரச�க�க� நா�ேதா�� நம� க��ரி ைமதான�த��� வ�� ேபா��கைள�
க��களி�� வ�க��றன�. இ�ந�ைலய�� “க�ரி�ெக� ேபா��கைள �த��ைறயாகக��களி�� வ�க��றன�. இ�ந�ைலய�� “க�ரி�ெக� ேபா��கைள �த��ைறயாக
ேநரி� பா��க�ேறா�” எ�� ரச�க�க� ெநக���ச��ட� ச�க வைல�தள�களி� பக����ேநரி� பா��க�ேறா�” எ�� ரச�க�க� ெநக���ச��ட� ச�க வைல�தள�களி� பக����
வ�க��றன�.வ�க��றன�.
                  வாெனா�ய�� ஆ�க�ல வ�ணைனைய��, ப�த�ரிைககளி� க�ரி�ெக� ெச�த�கைளவாெனா�ய�� ஆ�க�ல வ�ணைனைய��, ப�த�ரிைககளி� க�ரி�ெக� ெச�த�கைள
வாச��� வள��த கால�த�� இ��ேத, க�ரி�ெக� ேபா���ெகன மிக�ெபரிய ரச�க�வாச��� வள��த கால�த�� இ��ேத, க�ரி�ெக� ேபா���ெகன மிக�ெபரிய ரச�க�
ப�டாளேம உ�ள�. ஒ�நா� நட�த ேபா�� ப�ற�, ஒ� வார�த��ெக�லா� ந�ப�களிட�ப�டாளேம உ�ள�. ஒ�நா� நட�த ேபா�� ப�ற�, ஒ� வார�த��ெக�லா� ந�ப�களிட�
ேபச� மக���த கால�க�� உ��.ேபச� மக���த கால�க�� உ��.  
      ெதாைல�கா�ச�ய�� வ�ைக��� ப�ற�, ப�றெமாழி வ�ணைனக� க�ரி�ெக�ெதாைல�கா�ச�ய�� வ�ைக��� ப�ற�, ப�றெமாழி வ�ணைனக� க�ரி�ெக�
ேபா��ய�� ந�லவர� �ற��த �ரிதைல ரச�க�க��� ஏ�ப��த�ய� எனலா�. ப�ர�ேயகேபா��ய�� ந�லவர� �ற��த �ரிதைல ரச�க�க��� ஏ�ப��த�ய� எனலா�. ப�ர�ேயக
வ�ைளயா��� ேசன�க�, வ�ைளயா�� இத�க�, ச�க ஊடக�களி� வர� க�ரி�ெக�வ�ைளயா��� ேசன�க�, வ�ைளயா�� இத�க�, ச�க ஊடக�களி� வர� க�ரி�ெக�
ரச�க�கைள த�னிைல�ப��த�ன. ெட��, ஒ� நா� ேபா��, �-20, ஐ.ப�.எ�., �.எ�.ப�.எ�.ரச�க�கைள த�னிைல�ப��த�ன. ெட��, ஒ� நா� ேபா��, �-20, ஐ.ப�.எ�., �.எ�.ப�.எ�.
என தன� வ�வ�ைத மா�ற�� ெகா�� வ�வ�தா�, “க�ரி�ெக� ேபா��” தன�என தன� வ�வ�ைத மா�ற�� ெகா�� வ�வ�தா�, “க�ரி�ெக� ேபா��” தன�
ரச�க�கைள� த�க ைவ��� ெகா�வத�கான ��க�ய காரண�.ரச�க�கைள� த�க ைவ��� ெகா�வத�கான ��க�ய காரண�.    
          தைல�ைற, தைல�ைறயாக ரச�க�களி� எ�ணி�ைகைய� ெப��க�� ெகா�ேடதைல�ைற, தைல�ைறயாக ரச�க�களி� எ�ணி�ைகைய� ெப��க�� ெகா�ேட
ெச��� வ�ைளயா�� எ�றா�, அ� க�ரி�ெக� ம��ேம. �ழ�ைதக���� �ட ேப���,ெச��� வ�ைளயா�� எ�றா�, அ� க�ரி�ெக� ம��ேம. �ழ�ைதக���� �ட ேப���,
ப��� பரி�சயமானைவ. ேவெற�த வ�ைளயா��� இ�வள� ேவகமாக ரச�க�கைள�ப��� பரி�சயமானைவ. ேவெற�த வ�ைளயா��� இ�வள� ேவகமாக ரச�க�கைள�
ெச�றைட�தத��ைல.ெச�றைட�தத��ைல.  
            க�ரி�ெக�ைட��, �ர�கைள��, ரச�க�கைள�� தவ���� வ���, வ�ைளயா�� ப�ற�யக�ரி�ெக�ைட��, �ர�கைள��, ரச�க�கைள�� தவ���� வ���, வ�ைளயா�� ப�ற�ய
தைல�ப�� அ�வள� எளிதாக ேபச� வ�ட ��யா�. சாதைன, த�ன�ப��ைக, வ�டாதைல�ப�� அ�வள� எளிதாக ேபச� வ�ட ��யா�. சாதைன, த�ன�ப��ைக, வ�டா
�ய�ச� ேபா�ற ப��கைள க�ரி�ெக�ைட ைவ��� ெகா�ேட ேபச� வ�ட ����.�ய�ச� ேபா�ற ப��கைள க�ரி�ெக�ைட ைவ��� ெகா�ேட ேபச� வ�ட ����.  
  த��ைடய மன� கவ��த �ர�களி� வ�ைளயா�ைட, ெதாைல�கா�ச�களி� க��த��ைடய மன� கவ��த �ர�களி� வ�ைளயா�ைட, ெதாைல�கா�ச�களி� க��
ரச���� ரச�க�களி� ச�ல��� ம��ேம அவ�களி� ஆ�ட�ைத ேநரி� கா�� வா���ரச���� ரச�க�களி� ச�ல��� ம��ேம அவ�களி� ஆ�ட�ைத ேநரி� கா�� வா���
க�ைட�க�ற�. ெப��பாலாேனா� ெதாைல�கா�ச�களிேலேய க�� களி�க��றன�.க�ைட�க�ற�. ெப��பாலாேனா� ெதாைல�கா�ச�களிேலேய க�� களி�க��றன�.
எ�றாவ� �ர�கைள ேநரி� காண கா�த���க��றன�. ச�வேதச ேபா��க� நா���எ�றாவ� �ர�கைள ேநரி� காண கா�த���க��றன�. ச�வேதச ேபா��க� நா���
��க�ய நகர�களி� நைடெப�� வ�� ந�ைலய��, �.எ�.ப�.எ�. ேபா��க� ச����க�ய நகர�களி� நைடெப�� வ�� ந�ைலய��, �.எ�.ப�.எ�. ேபா��க� ச��
நகர�களி� நைடெப�� வ�வ�, ரச�க�க��� உ�சாக�ைத ஏ�ப��த� வ�க�ற�. இ�நகர�களி� நைடெப�� வ�வ�, ரச�க�க��� உ�சாக�ைத ஏ�ப��த� வ�க�ற�. இ�
க�ரி�ெக� ேபா��க� ெவ� ெதாைலவ�� இ��� ரச�க�கைள ேநா�க� நக���க�ரி�ெக� ேபா��க� ெவ� ெதாைலவ�� இ��� ரச�க�கைள ேநா�க� நக���
ெகா����க�ற�.ெகா����க�ற�.  
            “க�ரி�ெக� ேபா��கைள �த��ைறயாக ேநரி� பா��க�ேறா�” எ�� ரச�க�க�“க�ரி�ெக� ேபா��கைள �த��ைறயாக ேநரி� பா��க�ேறா�” எ�� ரச�க�க�
ெநக���ச��ட� �ற ந��ைடய க��ரி ைமதான� ஓ� அரிய வா��ைப ஏ�ப����ெநக���ச��ட� �ற ந��ைடய க��ரி ைமதான� ஓ� அரிய வா��ைப ஏ�ப����
ெகா����ள� ந�ைமெய�லா� ெப�ைம�பட� ெச���ள�. அத��� ந��ைடயெகா����ள� ந�ைமெய�லா� ெப�ைம�பட� ெச���ள�. அத��� ந��ைடய
மாணவ�க� �ர�களாக களமிற�க� ப�ைடைய� க�ள�ப� வ�வ� நம�� ேபான�மாணவ�க� �ர�களாக களமிற�க� ப�ைடைய� க�ள�ப� வ�வ� நம�� ேபான�
மக���ச�.மக���ச�.  

Writifi
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க�வ�� க� த�ற�தக�வ�� க� த�ற�த
காமராஜ� ந�ைனவைலக�காமராஜ� ந�ைனவைலக�  

Writifi

        வ���ப��ய�� 1903-� ஆ�� ஜூைல 15-� நா�வ���ப��ய�� 1903-� ஆ�� ஜூைல 15-� நா�
�மாரசாமி���, ச�வகாமி அ�மா���� மகனாக� ப�ற��,�மாரசாமி���, ச�வகாமி அ�மா���� மகனாக� ப�ற��,
�ல ெத�வ�த�� ெபய� ��ட� ெப�றா� காமா�ச�.�ல ெத�வ�த�� ெபய� ��ட� ெப�றா� காமா�ச�.
ப��னாளி� வ���ப��, வ���நகராக மா�ற�ப�டைத� ேபா�,ப��னாளி� வ���ப��, வ���நகராக மா�ற�ப�டைத� ேபா�,
தாயாரா� பாசமாக ‘ராசா’ எ�றைழ�க�ப�ட அவ�, காமரா�தாயாரா� பாசமாக ‘ராசா’ எ�றைழ�க�ப�ட அவ�, காமரா�
ஆனா�.ஆனா�.  

            ���ப� �ழலா� ப�ளி� ப��ைப� ெதாடர ��யாத ந�ைல ஏ�ப��, தன� மாமனி����ப� �ழலா� ப�ளி� ப��ைப� ெதாடர ��யாத ந�ைல ஏ�ப��, தன� மாமனி�
�ணி�கைடய�� ேவைல ெச�த ேபா�, கா�க�ர� தைலவ�களி� உைரகளி��ணி�கைடய�� ேவைல ெச�த ேபா�, கா�க�ர� தைலவ�களி� உைரகளி�
கவர�ப�டா�. அ�� தா� அவர� மனத�� அரச�ய� வ�ைத �ைள�த�. ஆ�. தன� 16-�கவர�ப�டா�. அ�� தா� அவர� மனத�� அரச�ய� வ�ைத �ைள�த�. ஆ�. தன� 16-�
வயத�� கா�க�ர� க�ச�ய�� உ��ப�னரானா�.வயத�� கா�க�ர� க�ச�ய�� உ��ப�னரானா�.  
    அைத� ெதாட��� ேவதார�ய�த�� உ�� ச�த�யாக�ரக� உ�ளி�ட ப�ேவ�அைத� ெதாட��� ேவதார�ய�த�� உ�� ச�த�யாக�ரக� உ�ளி�ட ப�ேவ�
ேபாரா�ட�களி� ஈ�ப�டத� வ�ைளவாக ச�ைறய�லைட�க�ப�டா�. காமராசரி�ேபாரா�ட�களி� ஈ�ப�டத� வ�ைளவாக ச�ைறய�லைட�க�ப�டா�. காமராசரி�
அரச�ய� ஈ�பா��, க�ன உைழ��� கா�க�ர�� ேம�ம�ட� தைலவ�கைளஅரச�ய� ஈ�பா��, க�ன உைழ��� கா�க�ர�� ேம�ம�ட� தைலவ�கைள
ெவ�வாக� கவ��த�. வ���நக� நகரா�ச�� தைலவரா�க�ப�டா�.ெவ�வாக� கவ��த�. வ���நக� நகரா�ச�� தைலவரா�க�ப�டா�.  
      ப��ன� ஆ�ச�� தைலைமேய�க ேவ��ய ��ந�ைல ஏ�ப�ட ேபா�, ராஜாஜிய��ப��ன� ஆ�ச�� தைலைமேய�க ேவ��ய ��ந�ைல ஏ�ப�ட ேபா�, ராஜாஜிய��
�ல�க�வ� த��ட� த��த�. க�ச�� ெபா���க��, ஆ�ச� ெபா���கைள�� வக��த�ல�க�வ� த��ட� த��த�. க�ச�� ெபா���க��, ஆ�ச� ெபா���கைள�� வக��த
அவ�, �த�வரானா�� �ல�க�வ�� த��ட�ைத� ைகவ��டா�. இதனா� தமிழக�த��அவ�, �த�வரானா�� �ல�க�வ�� த��ட�ைத� ைகவ��டா�. இதனா� தமிழக�த��
ப�ளிகளி� எ�ணி�ைக அத�களவ�� உய��த�. க�வ�� க� த�ற�த காமராஜராகப�ளிகளி� எ�ணி�ைக அத�களவ�� உய��த�. க�வ�� க� த�ற�த காமராஜராக
எ�ப�யானா�?எ�ப�யானா�?  
        ஒ��ைற காரணமாக� காரி� பயண� ெச�� ெகா����த ேபா�, அ�� ப�ளிஒ��ைற காரணமாக� காரி� பயண� ெச�� ெகா����த ேபா�, அ�� ப�ளி
ப�வ� ச��வ�க� �த�யவ�க�ட� ேச��� ஆ�, மா�க� ேம���� ெகா����தப�வ� ச��வ�க� �த�யவ�க�ட� ேச��� ஆ�, மா�க� ேம���� ெகா����த
கா�ச�ைய� காமராச� கா�க�றா�. காைர வ���ற�க� அ�க���த ெபரியவைர அைழ��கா�ச�ைய� காமராச� கா�க�றா�. காைர வ���ற�க� அ�க���த ெபரியவைர அைழ��
ேப�� ேபா�, அ�ச��வ�களிட�, “ஏ�பா ப�ளி��ட� ேபாகலயா?” எ�ற ேக�க, அத��ேப�� ேபா�, அ�ச��வ�களிட�, “ஏ�பா ப�ளி��ட� ேபாகலயா?” எ�ற ேக�க, அத��
“ப�ளி��ட���� ேபானா இவ�க வய��த யா��க�யா கவனி�க�ற�” எ�� அ�த“ப�ளி��ட���� ேபானா இவ�க வய��த யா��க�யா கவனி�க�ற�” எ�� அ�த
�த�யவ� ெவ�ளியாக �ற�ய பத��, காமராசைர ச�ேற ச��த��க ைவ�த�. பத�ேல���த�யவ� ெவ�ளியாக �ற�ய பத��, காமராசைர ச�ேற ச��த��க ைவ�த�. பத�ேல��
�றாம� �ற�ப��� ெச�றா�. ப��ைளக� ப�ளி��� ெச�லாம� இ��பத�� உண��றாம� �ற�ப��� ெச�றா�. ப��ைளக� ப�ளி��� ெச�லாம� இ��பத�� உண�
தா� காரணமா? எ�� தன� மனத�� எ��த ேக�வ���, ‘மத�ய உண�� த��ட�ைத’தா� காரணமா? எ�� தன� மனத�� எ��த ேக�வ���, ‘மத�ய உண�� த��ட�ைத’
அற��க�ப��த�, பத�� க�டா�. மத�ய உண��காகேவ ஏைழ மாணவ�க� ப�ளிகைளஅற��க�ப��த�, பத�� க�டா�. மத�ய உண��காகேவ ஏைழ மாணவ�க� ப�ளிகைள
ேநா�க�� பைடெய��தன�. ப�ளிகளி� மாணவ� எ�ணி�ைக�� உயர�ேநா�க�� பைடெய��தன�. ப�ளிகளி� மாணவ� எ�ணி�ைக�� உயர�
ெதாட�க�ய�.ெதாட�க�ய�.  

“ப�ளியற�யாத ப��ைள பலேபரி� �க�ைத� பா��தான�மா“ப�ளியற�யாத ப��ைள பலேபரி� �க�ைத� பா��தான�மா
    அ� ஊ� ��றாம� ேசா�தா� ேபா�� ப��க ைவ�தான�மா”அ� ஊ� ��றாம� ேசா�தா� ேபா�� ப��க ைவ�தான�மா”

எ�� பாடக� த��� �ர�� ‘காமரா�’ எ�ற த�ைர�பட�த�� ஒ��த பாட� வரிக� இைதஎ�� பாடக� த��� �ர�� ‘காமரா�’ எ�ற த�ைர�பட�த�� ஒ��த பாட� வரிக� இைத
ந�ைன���க��றன.ந�ைன���க��றன.
        இேதேபா�, ஒ��ைற காமராச� தன� அ�வலக�த�� ெதாைல�ேபச�ய�� ேபச��இேதேபா�, ஒ��ைற காமராச� தன� அ�வலக�த�� ெதாைல�ேபச�ய�� ேபச��
ெகா������ ேபா�, க�வ� ெதாட�பான ேகா��க�ட� �ைழ�தா�, க�வ�ெகா������ ேபா�, க�வ� ெதாட�பான ேகா��க�ட� �ைழ�தா�, க�வ�
அைம�ச�. அ�ேபா�, “ப�ளிகளி� 45 சத�த� மாணவ�க� ம��ேம ப��பதாக��, 55அைம�ச�. அ�ேபா�, “ப�ளிகளி� 45 சத�த� மாணவ�க� ம��ேம ப��பதாக��, 55
சத�த மாணவ�க� க�வ�� க�டண� ெச��த ��யாததா� ப�ளி�� வரசத�த மாணவ�க� க�வ�� க�டண� ெச��த ��யாததா� ப�ளி�� வர
��வத��ைல” எ��� ெதரிவ��தா�. “55 சத�த� ேப� ைகநா�டா இ��தா நா���வத��ைல” எ��� ெதரிவ��தா�. “55 சத�த� ேப� ைகநா�டா இ��தா நா�
எ�னா��? க�வ�ய இலவசமா ெகா��ேபா�” எ�றா� காமராச�.எ�னா��? க�வ�ய இலவசமா ெகா��ேபா�” எ�றா� காமராச�.
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            அத�� அைம�சேரா, “ஐயா இதனா� அர� ெப�� ந�த� ெந��க�ைய� �ம�கஅத�� அைம�சேரா, “ஐயா இதனா� அர� ெப�� ந�த� ெந��க�ைய� �ம�க
ேவ�� வ��” எ�� �ற�யத��, “வா�க ேச�� �ம�ேபா�. வ�வசாய�ைத�ேவ�� வ��” எ�� �ற�யத��, “வா�க ேச�� �ம�ேபா�. வ�வசாய�ைத�
ெப���ேவா�. ெதாழி� வள�ைத� ெப���ேவா�. ப��ைளகள 3 க�ேலா ��ட���ெப���ேவா�. ெதாழி� வள�ைத� ெப���ேவா�. ப��ைளகள 3 க�ேலா ��ட���
ேமல நட�க வ�ட��டா�. அத���ள ஒ� ப�ளி��ட� இ��தா, எ�லா�� ப��கேமல நட�க வ�ட��டா�. அத���ள ஒ� ப�ளி��ட� இ��தா, எ�லா�� ப��க
வ�வா�க. 50 ஆய�ர� ப�ளிக� த�ற�ப� நம� இல�கா இ��க���” எ�றா�,வ�வா�க. 50 ஆய�ர� ப�ளிக� த�ற�ப� நம� இல�கா இ��க���” எ�றா�,
காமராஜ�.காமராஜ�.  
இ�வா� க�வ�� க� த�ற�த காமராசரி� எ�வள� ந�ைனவைலகைள அ��க��இ�வா� க�வ�� க� த�ற�த காமராசரி� எ�வள� ந�ைனவைலகைள அ��க��
ெகா�ேட ெச�வ�. அவைர� ப�ற� ேபச, ேபச ெதவ��டாத இ�ப�. ப��க, ப��கெகா�ேட ெச�வ�. அவைர� ப�ற� ேபச, ேபச ெதவ��டாத இ�ப�. ப��க, ப��க
வ�ய���. ப�ளி� க�வ�ைய� �ட ��ைமயாக� தா�ட இயலாத ஒ� மனித�, எ�ப�வ�ய���. ப�ளி� க�வ�ைய� �ட ��ைமயாக� தா�ட இயலாத ஒ� மனித�, எ�ப�
இ�ப� மாமனிதரானா�. நா�ைட� த� �டாகா��, ம�கைள த� உற�களா��இ�ப� மாமனிதரானா�. நா�ைட� த� �டாகா��, ம�கைள த� உற�களா��
ந�ைன�� எ�ப�? வா��த���பா� இ�த ெப��தைலவ�.ந�ைன�� எ�ப�? வா��த���பா� இ�த ெப��தைலவ�.  

“நா� பா��த��டா? இ�த நா� பா��த��டா?“நா� பா��த��டா? இ�த நா� பா��த��டா?
த� �� பா��காம�, வா�� பா��காம�த� �� பா��காம�, வா�� பா��காம�

நா� ��ேனற நா�� உைழ�தவைன நா� பா��த��டா?”நா� ��ேனற நா�� உைழ�தவைன நா� பா��த��டா?”
எ�ற பாடெலா��, காமராசரி� வா�வ�யைல ந� மன�க� ��ேன ெகா�� வ��எ�ற பாடெலா��, காமராசரி� வா�வ�யைல ந� மன�க� ��ேன ெகா�� வ��
ந���த�வ���.ந���த�வ���.  
க�வ�! க�வ�! எ�� அ�த�ன�� மாணவ�கைள� ப�ற�ேய ச��த���� ெகா����தக�வ�! க�வ�! எ�� அ�த�ன�� மாணவ�கைள� ப�ற�ேய ச��த���� ெகா����த

காமராசரி� க�வ�� க�கைள 1975-� ஆ�� அவர� இைமக� ந�ர�தரமாக �ட�காமராசரி� க�வ�� க�கைள 1975-� ஆ�� அவர� இைமக� ந�ர�தரமாக �ட�
ெச�� வ��ட�. ந�ைம�� ெசா�ெலானா� �யரி� த�ளி வ��ட�.ெச�� வ��ட�. ந�ைம�� ெசா�ெலானா� �யரி� த�ளி வ��ட�.  

�ைனவ� த.ச�த�ய�ல�, 
உதவ�� ேபராச�ரிய�, தமி���ைற. 
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