
0

ந"# $ற&

'மா* எ,ப. வ0ட2க456 7"8 எ" 9:த ச=த> இ@Aயா தே D எ,Aய தEF நாவ லை  ஆ2Jல:A& 
KL பெ ய*:. வெ NOடPQ, அ தை  இ ணை யதள:A& சே *5கPQ உதDயவ*க ளை  இ2 கே  6#VWட D0Q8J றே ".

1. 1952 வ0டQ இ@Aயா தே D தாQ எ,Aய நாவX" கை யெ ,:.V WரAக ளை  இ ளை ய ச=தர* நாரணZ565 

[\:தத" பே >& அவ* அவ] றை  எ" த@ தை O" Bijou தEF த^ட_' `#O& ஏ]#னா*.  அ@தV WரAதா" எ" 
ஆ2Jல KL பெ ய*V856 ஆதாரமாc Dள2Jய.. அதனா& 7dD& இ@த நாவ லை  வெ NOட நாரணe" ஊ5க7Q, 
7ய]ghQ 75Jய காரனண2கi எ"j  6#VWட வே k\Q.

2. 'த@AரVl* ஒ0 n றை P பெ றாத நாவ& எ"ற எkண:தா& இ தை  வெ NO\Q A^டQ என56 o"ற வே  

இ& லை . ஆனா& இ@த நாவX" ஒ ரே  WரA க^டா5J& த" கை 56 வ@தWற6  அ தை  இ" றை ய பே ராg>ய* 
'@த ரே ச" 6\Qப:Aன* வLயாக க^டாயQ Wர'>5க வே k\Q எ"j ச=த> செ &DO" அ#P ரை தா" இ@த 

நாவ லை  வெ NOட என56 உ]சாகQ அN:த.. pட*@.  CUPID’S ALARMS lல வே  RAJESWARI hQ, 
'த@AரVl* நாவqQ, எ&r0 டை ய ஒ:. ழை V8ட" இ" றை ய '@த ரே ச" 6\Qப_ செ ய& A^டமாக 
வெ Nவ0J"றன. இ@த A^டQ உ0வா6Q வLO லே  நாரண", செ &D, tZ, பல க0:.கi அN:தoட&லாம& 

எ&லா அQச2கN& கவனQ செ q:A நாவ லை  gற@த 7 றை O& வெ NOட வLகா^dனா*கi.

3,  இ@த நாவ லை  uk\Q த^ட_' `#O& ஏ]#, WரA யை _ t* செ cதவ* ம. ரை யை  சே *@த Globenetindia 
njவன:A" A0 A. gவ6மா*;  

 
4. 6#vg 8:தகQ nலயQ வெ Nw\கN& அ5க றை  கா^dயo\ ம&லாம&, இ@த நாவ லை  t* செ chQ பx56  

கxe, மெ "`0i த@. உடDய கXl*eயா பே ராg>ய* A0 ஜா*z ஹா*^;

5. காலQ செ "ற A0 K. தாkடவJ0|ணcயாD" 8 கை பட: தை  [\:. உதDய அவ* மக" A0. K.V. 
சே ஷாரா~;

6. இ@த நாவ லை  gற@த 7 றை O& இ ணை யதள:A& வெ N5[ண*@த தQW �eவாச";
 
எ" மனமா*@த ந"# யை  மே r*க456 தெ >D:.5[iJ றே ".

இ2கனQ 

ஆன@த ர2க" '@த ரே ச"


