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��கிகைள ந��க� ஏ�பைத எ�க��� ெத�வ���க�

உ�க��� ஏ�றவா� வ�ள�பர�கைள��, உ�ளட�க�கைள�� கா�� உ�க��� சிற�த இைணய

அ�பவ�ைத வழ�க நா�க��, எ�க� ��டாள�க�� ��கிக� ேபா�ற ெதாழி� ��ப�கைள

பய�ப���கிேறா�; உ�க� உலாவ� (ப�ெரௗசி�) தர�கைள�� திர��கிேறா�. இவ����

ந��க�உட�ப�கிற��களா எ�பைத எ�க���� ெத�வ���க�.

ச�. நா� ஏ�கிேற�

இ�ைல. அைம��க� ப�க���� ெகா�� ெச�

ப�ளா��� இ�லாத சா�ேல� 'ரா�ப�' -
ெச�ைன ெப�ண�� �தன �ய�சி

14 �ச�ப� 2019

இ�தியாவ�� �த� ெப� சா�ேல� �ைவ ேத�வாளரான (India’s first woman chocolate

taster) �ண� ெசா��யா (Poonam Chordia), ெச�ைனய�� சா�ேல� தயா��� நி�வன�

நட�தி வ�கிறா�.

வண�க� நிமி�தமாக ஐேரா�ப�ய நா�க��� பயண� ேம�ெகா�ட இவ�, ப�ளா���

03:22

�க�� உலக� இ�தியா இல�ைக வ�ைளயா�� அறிவ�ய� சின�மா வ ��ேயா
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ஒழி�� ெதாட�பான வ�ழி��ண�ைவ ெப���ளா�.

அைத ெதாட��� மா�ற� �றி�� ேயாசைனகைள தன� கணவ�ட� வ�வாதி��

உ�ளா�.

இத� வ�ைளவாக, ேப�ப� ம��� ப�ளா��� இ�லாத சா�ேல� 'ரா�ப�'கைள

உ�வா�க ��� ெச���ளன�.

ம��ழ�சி ெச�ய���ய அேத சமய�, சா�ேல� 'ரா�ப�'கைள பல�ைற

பய�ப��த���ய வைகய�� உ�வா�க ��� ெச�� அ�த தி�ட�ைத ெசய�ப��தி

உ�ளா�.

'ேகாேகா ப��' உமி ம��� ஜ�ள� கழி�கள�� கிைட��� கா�ட� ப�� ெகா��

இ�த சா�ேல� 'ரா�ப�'கைள ெச���ளா�.

எ�வா� பல�ைற பய�ப��த ேவ��� எ�பத�கான ேயாசைனக�� அ�த

சா�ேல� 'ரா�ப�'�� அ�சி���ளா� �ண� ெசா��யா.

உலகி� �த� �ைறயாக இ�த வைக சா�ேல� 'ரா�ப�'கைள தா� தயா����ளதாக

��� �ண� ெசா��யா, இத� தயா��� ெசலைவ ேம�� �றி�� வண�க �திய��

இத� பய�பா�ைட அதிக��க ெச�ய ���� எ�கிறா�.

காெணாள� தயா���: ெஜய��மா� �த�திரபா��ய�, ப�ப�சி தமி�

ப�ற ெச�திக�:

 ‘இல�ைக அகதிக��� இர�ைட ����ைம வழ�க�பட ேவ���’ - மேனா

கேணச�

 ����ைம ச�ட மேசாதா: இ�ரா�கா�, பாகி�தா� இ���கள�� நிைல�பா�

எ�ன?

 ����ைம ச�ட மேசாதா: இ�ரா�கா�, பாகி�தா� இ���கள�� நிைல�பா�

எ�ன?

 கிண����� தவ�தலாக வ���� உய��ழ�த 16 வய� மண�ெப�

 

ச�க ஊடக�கள�� ப�ப�சி தமி�:
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 ப�ப�சி தமி� ஃேப���

 ப�ப�சி தமி� �வ��ட�

 ப�ப�சி தமி� இ��டாகிரா�

 ப�ப�சி தமி� � ���

© 2020 ப�ப�சி. ெவள�யா� இைணய தள�கள�� உ�ளட�க���� ப�ப�சி ெபா��பாகா�.
ெவள�யா� இைண��க� ெதாட�பான எ�க� அ���ைறைய� ப�றி ப��க��.

ந��க� ஏ� ப�ப�சி ம�� ந�ப��ைக ைவ�க ����?

பய�பா�� வ�தி

ப�ப�சி ப�றி

தன���ைம ெகா�ைக

��கிக�

ப�ப�சி-ைய ெதாட�� ெகா�க
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