
ச ோனி லிவ் OTT தளத்தில் வெளியோகும் 'சதன்' 

 

இந்திய கலோச் ோரத்திற்கும், பண்போட்டிற்கும் வதோடர்புடடய கடதகடள மக்களிடடசய 

வகோண்டு ச ர்ப்பது தோன் ச ோனி லிவ்வின் தடலயோய முயற்சியோகும். 

 

இதன் வதோடர்ச்சியோக தற்சபோது ச ோனி லிவ் OTT தளத்தில்,  மூகத்தின் யதோர்த்தங்கடள 

எடுத்துக்கோட்டுகின்ற கடதயோன விருது வபற்ற திடரப்படமோன ‘சதன் ’ 25 ஜூன் அன்று 

வெளியோக இருக்கிறது. 

 

ஒரு இளம், கிரோமப்புற மற்றும் படிக்கோத சதனீ ெளர்ப்பெரின் பயணத்டத இந்த படம் 

கோட்டுகிறது. அெர் தனது மடனவிடய ஒரு அரிய ச ோயிலிருந்து கோப்போற்ற பல  ெோல்கடள 

எதிர்த்துப் சபோரோடுகிறோர். 

 

செலு (தருண் குமோர்) மற்றும் பூங்சகோடி (அபர் தி) ஆகிசயோரின் ெோழ்க்டகடய சுற்றி அடமந்தது 

தோன் சதன் படத்தின் டமய கடத. துரதிர்ஷ்டெ மோக பூங்சகோடி ச ோய்ெோய்ப்பட்டு உயிருக்கு 

சபோரோடுகிறோர். குடியுரிடமடய நிரூபிப்பதற்கோன  ரியோன ஆெணங்கள் இல்லோததோல் 

பூங்சகோடிக்கு மருத்துெ உதவிடயப் வபற செலு சபோரோடுகிறோர். 

 

அதிகோரத்துெ சிக்கல்கள் மற்றும் மருத்துெ உள்கட்டடமப்பு இல்லோடம ஆகியடெ,  மூகத்தின் 
யதோர்த்தத்டத எவ்ெோறு ெடிெடமக்கின்றன என்படத படத்தின் கோட்சிகள் மற்றும் ெ னங்கள் 

மூலம் பதிவு வ ய்யப்பட்டுள்ளன. 

 

கசணஷ் வி ோயகன் இந்த படத்டத இயக்கி உள்ளோர். அம்பலெோணன் பி, பிசரமோ. பி & ஏபி 

புவரோடக்ஷன்ஸ் இந்த படத்டத தயோரித்துள்ளனர். 

 

பல்செறு திடரப்பட விழோக்களில் ’சதன்’ திர்டரயிடப்பட்டு 40-க்கும் சமற்பட்ட 

பரிந்துடரகடள வபற்றுள்ளது. 

 

இந்தியன் பசனோரமோ 2020-ல் சதர்ந்வதடுக்கப்பட்ட இரண்டு தமிழ் படங்களில் இதுவும் 

ஒன்றோகும். 11-ெது தோதோ  ோசேப் போல்சக திடரப்பட விழோ, வடல்லி என்.சி.ஆர், இந்தியோ, கல்ட் 

கிரிட்டிக் திடரப்பட விருதுகள் 2020, புது தில்லி திடரப்பட விழோ, அசயோத்தி திடரப்பட விழோ, 

அசயோத்தி 2020 சபோன்ற பல்செறு திடரப்பட விழோக்களில் திடரயிடப்பட்டது. 

 



இந்த படத்தில் சப ப்பட்டிருக்கும்  மூக வ ய்தி போர்டெயோளர்கள் மத்தியில் வபரிய தோக்கத்டத 

ஏற்படுத்தும் என்பது உறுதி. தமிடழத் தவிர, மடலயோளம், வதலுங்கு மற்றும் கன்னட 

வமோழிகளிலும் இந்தப் படம் வெளியோகிறது. 

 

கசணஷ் வி ோயகன், இயக்கு ர்: 

 

“படிக்கோத ஒரு மனிதன், அெனுடடய உரிடமகளுக்கோகப் சபோரோடுகிறோன். இதுதோன் இன்று 

பலரின் யதோர்த்தம. இந்தப் சபோரோட்ட கடதடய தோன் 'சதன்' முன்னிடலப்படுத்துகிறது. இந்த 

படம் உண்டமயோன நிகழ்வுகடள அடிப்படடயோகக் வகோண்டது, இன்டறய கோலத்திற்கு இது 

வபோருத்தமோனது. இந்த திடரப்படம் பலரின் இதயங்கடளத் வதோடும் என்று  ோன்  ம்புகிசறன். ” 

 

தருண் குமோர்,  டிகர்: 

"ஒரு அற்புதமோன கருத்டத வ ோல்லும் இந்தப் படத்தின் ஒரு பகுதியோக இருப்படத  ோன் 

வபருடமயோக கருதுகிசறன்.  இது அடனெரிடமும்  ரியோன தோக்கத்டத ஏற்படுதுதும் என்று  ோன் 

 ம்புகிசறன். இந்தப் படத்தின் குழுவுடன் இடணந்து பணியோற்றியது மிக மகிழ்ச்சியோக 

இருந்தது. ச ோனி லிவ் OTT தளத்தின்  மூலம் வெளியோெதோல் இந்தப் படம் எல்டலகடளத் 

தோண்டி பல லட க்கணக்கோன மக்கடளச் வ ன்றடடயும் என்று  ம்புகிசறன். ” 

 

ஆஷிஷ் சகோல்ெல்கர், தடலெர் - உள்ளடக்கம், வ ட் (ச ோனி) மற்றும் டிஜிட்டல் ெணிகம்: 

 

‘சதன்’- சினிமோவில் அரிதோகப் சப ப்படும் ஒரு விஷயத்டத ஆரோய கெனமோக 

ெடிெடமக்கப்பட்ட கடத. நிஜ ெோழ்க்டகயுடன்  ஒத்துப்சபோகும் இதுப் சபோன்ற படங்கடள 

வெளியிடுெது தோன் எங்கள் குறிக்சகோள். ” 

 

 

இந்தியோவில் முதல் வீடிசயோ ஆன்  டிமோண்ட் (VOD) ச டெடய மல்டி ஸ்கிரீனில் ெழங்கிய 

வபருடம ச ோனி பிக் ர்ஸ் வ ட்வெோர்க்சின் ச ோனி லிடெ ச ரும். ச ோனி லிவ்  ந்தோதோரர்கள் 

உலவகங்கிலும் உள்ள முக்கிய விடளயோட்டு நிகழ்வுகள்,  மீபத்திய ேோலிவுட் படங்கள், 

ஒரிஜினல்கள், 18,000+ மணிச ர வதோடலக்கோட்சி நிகழ்ச்சிகள், டலவ் டிவி மற்றும் 
குழந்டதகளுக்கோன நிகழ்ச்சிகள் ஆகியெற்டற பிரத்சயகமோக கண்டு ரசிக்கும் ெோய்ப்டப 

வபறுகிறோர்கள். 


