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அ�#ைடய(ீ, 
 
வண+க,-, வா./0க1- ம23- ந�றிக1-. 
 
வ�- 1-சனவ8-18 அ�3, வாசக(களாக இ��0 ேபராதர;- ஊ+=வி?#- 
த�- உAகB கரAகளாC பி�வ�- D�3 விசயAகைளE- ெவளியிட 
உAகைள அ�ேபாF அைழ+கிேற�.  
 

1. நா� ெசா�லி� – ஒலி� �தக� – �த� பாக�  - ெவளியீ� (150 
கவிைதகB, நாJ ெசாCலிC ப2றிய அறி,க-, ம23- ஆசி8ய( 
,�Mைர ஆகியைவ உBளட+கிய0).  – ஏற+=ைறய 200 MB 
அள;ைடய0 

2. நா� ெசா�லி� – 100 காெணாளிக� - ெதாட  – ெவளியீ� – 
(Q23+=- ேம2பRட தைல?#களிC எTத?பRFBளன, உAக1+= 
பிU/த தைல?ைப நVAகB ெசாCJAகB, அ�த காெணாளி+கான W-
UW? ,கவ8 உAகளிட- பகி(�0 ெகாBள?பF-.  அதைன நVAகB 
ெவளியிடலா-) 

3. “ஊைமகளி% &ர�” - The Voice Of Voiceless – 4-54� ேசன� 
அறி�க� (ெபா0 ம+களி� =ரJ+கான W-UW? சானC, இதிC 
CM2CM ம23- PM2PM, எ�ற இர[F ,+கிய க�/தியலிC, ெபா0 
ம+கB ம+களாRசியிC பAேக2க உத;- வைகயிC தகவCகைள 
ெவளியி/ திRடமிட?பRFBள0) 
 

ேநர� – 5 ,தC 6 மணி வைர 
இட� – பால விநாயக( நக(, அ�-பா+க- (எ-.எ-.U.ஏ ேப��0 

நிைலய- அ�கிC) என0 இCல/திC 
ெதாட ;& – 94455 28556 
 
ேநரUயாக கல�0 ெகாBள வா\?# இCலாத அ�ப(கB, தாAகB 

இ�+=மிட/திC இ��தபUேய ெவளியிட / பகி(�0 ெகாBள எ�ைன 
அைழ+க;-.  

 
அ�#ட� க�ெவளி ராச.மேக�திர� 
24-சனவ8-17 
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நV( 

உலக ெமாழிகB 

ைகேபசி 
நாF 

ெப[ சி_ 

நதி 
ெவ?ப- 

உயிரா=- உணேவ 

ந- விவசாயி 
வா\?#கB 

நVதியா- நVதி 
பயண- 

ெவBைளய?ப� 

அைழ?# 

ேபாலி வள(`சி 
பி8; 

ஆ(சாமி) 
ேகாமாளிகB 

பி`ைச 

உலக மகளி( தின- 

இைணய- 

உற;கB 

ெநFவாசC (மீ/ேத�) 
இர;/ ெதாழிC 

உதRF வி/ைத 

கள- 

வாசி 
பயணி 
ேவற கா_ 

இ�ெனா� ேகாமாளி 
அவேனாF 

வா+= 

ஏமா2ற- 

கன;களிC.. 
கீத- 

விழிகB 

வியாபா8 

சாமி+ கா_ 

அவ1- நாM- 

விவசாயி நதி 
=3cெச\தி 
ேமாU 

_வாசி 
இ�ெனா� ெமாழி 
ெவ2றி 
திைரயரAகிC கீத- 

அவேளாF 

ெசCலா+ கா_ 

d+க- 

கடேலார வா.; 

வைல 

ஏமா2ற- (ேவ3) 
ஓRF 

வா.+ைக 

அழி?பா� 

எT/0 

நாRF?ப23 

d0 ெசாCலி 
உ�னிட- 

வலி 
ெமாழி 
விைத?ப�0கB 

ேநாRF 

ேபால` ெச\தC 

அைமதி?பைட 

இ�ெனா� வியாபா8 

அவB 

ம[ ஆைச 

ெசாC 

ெமாழி/ திணி?# 

,U;கB 

அசC 

கUதAகB 

,0ைம 

 

ஓRF இய�திர- 

,/தAகB 

அரசியC ெமாழி 
ெவ2றி ேதாCவி 
மரண- 

எT/0 

ம[ 

கUதAகB 

தாழியா\ 

கா_+ேக பாச- 

எ� அவB 

இ�ெனா� அழி?பா� 

ஓ\; 

உண;- உற;- 

நிைன; மைழ 

அறிேவா- 

ேதடC 

ந�றிகB 

வாசக( பதி;கB -1 

வாசக( பதி;கB -2 

வாசக( பதி;கB -3 

வாசக( பதி;கB -4 

வாசக( பதி;கB -5 

வாசக( பதி;கB -6 

 

“நாJ ெசாCலிC” வாசக( 
ப=தி+காக எTதிய 
வாசக(கB வாசக( ப=தி 
காெணாளிகைள 
ெவளியிFவா(கB 


