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VEHICLE FOR SALE
S.NO.  VEH.NO MAKE MODEL YEAR OF MODEL

1. TN12K0996 TATA MARUTI DZIRE-P 2015

2. TN20BJ0608 TATA TATA INDICA-P 2012

CONTRACT NO  :   9094039453/9941419907

EIH அச�ோசிசேட்டட 
ச�ோட்டல்ஸ் லிமிட்டட

பதிவு அலுவலகம்: ௧/௨௪, ஜி.எஸ்.டி ர�ோடு, 
மீனம்போககம், சென்ன–௬௦௦௦௨௭.

CIN: L92490TN1983PLC009903
சவப்ெட்: www.eihassociatedhotels.in

ச�ோன் : 91–44–22344747, ச�க்ஸ் : 91–44–22346699

அறிவிபபு
செகயூரிடீஸ் அண்ட் எகரெஞ் 
ரபோர்டு ஆப இந்தியோ (பட்டியல் 
கட்டுபபோடுகள் மற்றும் சவளியீடு 
ரே்வகள்) விதிகள் 2015ன விதி 
47னபடி, இே� அலுவல்களுககு 
இ்ைரய 31 மோர்ச், 2018ல் முடிந்ே 
கோலோண்டு/நிதி ஆண்டுககோன 
ேணிக்க செயயபபட்ை நிதிநி்ல 
முடிவுக்ை பரிசீலித்து, ஒபபுேல் 
அளித்து பதிவு செயயவும் மற்றும் 
டிவிசைண்்ை பரிந்து்� செயயவும் 
கம்சபனி இயககுனர்கள் குழுவின 
கூட்ைம் திஙகட்கிழ்ம, 28 ரம 2018 
அனறு ந்ைசபறும் எனறு இேன 
மூலம் அறிவிககபபடுகிறது.
இந்ே அறிவிபபு 
கம்சபனியின இ்ையேைம்                                                                          
www.eihassociatedhotels.in மற்றும் 
ஸ்ைோக எச்ரெஞ்சுகளின இ்ைய 
ேைம் www.bseindia.com மற்றும் 
www.nseindia.comலும் உள்ைது.

EIH அரெோசிரயட்ைட் ர�ோட்ைல்ஸ் 
லிமிசைட்டுககோக

               இந்த்�ோணி ர�
 கம்சபனி செயலோைர்

8 ரம, 2018

டுவென்டிபர்ஸ்ட் வெஞ்சுரி மானேஜவமண்ட் ெர்வீெஸ் லிமிவெட்
பதிவு அலுவலகம்: எண். 67, ப்ழய எண். 28–ஏ, கேவு எண். G-–3,   

எல்ைோம்ஸ் ர�ோடு, ஆழவோர்ரபட்்ை, சென்ன–600 018.

TELEPHONE +91 44 42030149, FAX +91 44 24328452
WEBSITE: www.tcms.bz; e-mail: Invesotrs@tcms.bz   CIN: L74210TN1986PLC012791

அறிவிப்பு
SEBI (பட்டியல் கட்டுபபோடுகள் மற்றும் சவளியீடு ரே்வகள்) விதிகள் 2015, 
விதி 29 (1) (ஏ) மற்றும் 47னபடி கீழககண்ை்வ குறித்து பரிசீலிபபேற்கோக 
கம்சபனியின இயககுனர்கள் குழு கூட்ைம் வியோழககிழ்ம, 17 ரம 2018 அனறு 
மோ்ல 4.00 மணிககு கம்சபனியின கோர்பபர�ட் அலுவலகம், கிரீஸ் �வுஸ், 
ஜகோரியோ பந்ேர் ர�ோடு, ரெவ்ரி–ரமற்கு, மும்்ப–400 015ல் ந்ைசபறுகிறது 
எனறு இேன மூலம் அறிவிககபபடுகிறது.
1. 31 மோர்ச், 2018–ல் முடிந்ே கோலோண்டு மற்றும் ஆண்டிற்கோன ேணிக்க 

செயயபபட்ை நிதிநி்ல முடிவுக்ை பரிசீலித்து பதிவு செயேல்.
2. நிதி ஆண்டு 2017–18ககு கம்சபனியின ெம பஙகுகளுககு இறுதி 

டிவிசைண்ட், மற்ற்வ குறித்து பரிந்து்� செயேல் அல்லது/பரிசீலித்ேல் 

கம்சபனியின இ்ைய ேைம் www.tcms.bz மற்றும் மும்்ப ஸ்ைோக எகரெஞ்சின 
இ்ையேைம் www.bseindia.com மற்றும் ரநஷனல் ஸ்ைோக எகரெஞ் ஆப இந்தியோ, 
மும்்ப இ்ையேைம் www.nseindia.comல் இந்ே அறிவிபபு உள்ைது.

குழுவின ஆ்ைபபடி

டுசவனடிபர்ஸ்ட் செஞ்சுரி மோரனஜசமண்ட் ெர்வீெஸ் லிமிசைட்டுககோக

இடம்: சென்னை  ஒப்்பம்/– (A.V.M. சுந்தரம்)
த்ததி : 9 தே  2018 கம்ச்பனி செயலாளர் 

திருமங்கலம் நக்கக்ககெ 
வ்காளகளையர்்கள உளபெ 

9 னபர் குண்ெர் தடுப்பு 
ெட்ெத்தில் க்கது

சென்னை, மே 9–
திருேங்கலம் ந்்கக்க்ை 

ச்கொள்ளையர்கள உள்பை 9 ம்பர 
குணைர தடுப்பு ெடைத்தில் ்்கது 
செயயப்்படைனைர.

சென்னை ச்பருந்கரில் 
குற்றச் ெம்்பவங்களில் ஈடு்படும் 
குற்றவொளி்க்ளை ்கணடுபிடித்து 
்்கது செயயவும், குற்றச் செயல்்கள 
நைவொேல் தடுக்கவும் ்பல்மவறு 
குற்றத் தடுப்பு நைவடிக்்க்கள 
மேறச்கொளளைப்்படடு வருகி்றது. 
மேலும், சென்னை ச்பருந்கரக 
்கொவல் து்்ற ்கமிஷனைர விசுவநொதன 
உத்தரவினம்பரில், சதொைரந்து குற்றச் 
செயல்்களில் ஈடு்படும் ந்பர்கள 
குணைர தடுப்புக ்கொவல் ெடைத்தின 
கீழ் ் ்கது செயயப்்படடு வருகின்றனைர. 

அதன்படி ஆமரொகய ஜொன ்பொஸம்கொ, 
மதவரொஜ் (எ) ்கத்திககுத்து மதவரொஜ், 
ஆகிய இருவர மீது திருேங்கலம் 
்கொவல் நி்லய குற்றப்பிரிவிலும்,  
திமனைஷ் (எ) திமனைஷ்குேொர,  
ச்கொடுங்்கயூர  ஜனைொ (எ) 
ஜனைொரத்தனைன, சென்னை  கு்கனரொஜ், 
ஆகிய 3 ம்பர மீது  ச்கொடுங்்கயூர 
்கொவல் நி்லயத்திலும்,  பிர்கொஷ் 
(எ) முட்ை பிர்கொஷ், என்பவர 
மீது   ஆவடி மைஙக ்பொகைரி ்கொவல் 
நி்லயத்திலும்  ேனசூர அலி,   
சதௌபிக அலி, ஆகிய இருவர மீது 
்ேலொப்பூர ்கொவல் நி்லயத்திலும் 
ரொம்கஷ் ெரேொ என்பவர மீது ஐஸஅவுஸ 
்கொவல் நி்லயத்திலும் வழககு்கள 
்பதிவு செயயப்்படடுளளைது. 

மேற்படி, 9 ம்பரும் சதொைரந்து குற்றச் 
செயல்்களில் ஈடு்படடு வந்ததொல், 
ெம்்பந்தப்்படை ்கொவல் ஆயவொளைர்கள 
்பரிந்து்ர செயததனம்பரில், ்கமிஷனைர 
விசுவநொதன மேற்படி 9 ம்ப்ரயும் 
குணைர தடுப்புக ்கொவல் ெடைத்தின 
கீழ் ்்கது செயய உத்தரவிடைொர. 
அதனம்பரில் மேற்படி 9 ம்பரும் 
குணைர தடுப்புக ்கொவல் ெடைத்தின 
கீழ் சி்்றயில் அ்ைக்கப்்படைனைர. 

 இதில் குற்றவொளி்கள ஆமரொகய 
ஜொன ்பொஸம்கொ ேறறும் மதவரொஜ் 
(எ) ்கத்திகுத்து மதவரொஜ் ஆகிமயொர 
மீது ெமீ்பத்தில் திருேங்கலம் 
்கொவல் நி்லய எல்்லயில் உளளை 
ந்்கக்க்ையில் திருடிய வழககு 
உட்பை ்பல வழககு்கள உளளைது. 

வபென்ட் ந்கர்,  வ்காடுஙக்கயூர் 
பகுதி்களில் நாகளை மின்தகெ

சென்னை, மே. 9–
 சென்னையில் நொ்ளை (10ந் மததி) 

்கொ்ல 9 ேணி முதல் ேொ்ல 4 ேணி 
வ்ர மின வொரிய ்பரொேரிப்புப் ்பணி 
்கொரணேொ்க கீழ்்கணை இைங்களில் 
மின விநிமயொ்கம் நிறுத்தப்்படும்.  

 ேொ்ல 4 ேணிககுள ்பரொேரிப்பு 
்பணி முடிவ்ைந்தவுைன மின 
விநிமயொ்கம் ச்கொடுக்கப்்படும்.  

ச்பெனட ந்கர ்பகுதி : ்கைற்க்ர 
ெொ்ல, திடீர ந்கர, அஷ்ைலடசுமி 
மதொடைம், ்பொரி சதரு, திரு முரு்கன 
சதரு, ்கங்்க சதரு, ்கொமவரி சதரு, 
புலி வரதொச்ெொரி ெொ்ல, எம்.ஜி.ஆர.
ெொ்ல, அருணைொலி ்கைற்க்ர 
ெொ்ல, ்கைற்க்ர ெொ்ல.  

ச்கொடுங்்கயூர ்பகுதி : டி.எச்.
மரொடு, ஆர.ஆர.ந்கர, டி.வி.ம்க.லிஙக 
மரொடு, ஆர.ஆர.ந்கர, ்கக்கனஜீ சதரு, 
அம்ம்பத்்கொர சதரு, ெரவபிள்ளை 
சதரு, ்கண்பதி சதரு, ்கணணன சதரு, 
்பொலகிருஷ்ணன சதரு, வொஞ்சிநொதன 
சதரு, சி.எம்.ைபிளயூ குடியிருப்பு.  

  இத்த்கவ்ல தமிழ்நொடு 
மினஉற்பத்தி ேறறும் ்பகிரேொனைக 
்கழ்கம் சதரிவித்துளளைது.

சென்னை, மே.9-   
எனஜினீயரிங் கலந்தாய்வுக்கு 

32 ஆயிரம் மேர் இதுவ்ர 
விண்ணப்பித்துள்ளனைர் எனறு 
ேதா்ணவர் மெர்க்்க செயலதா்ளர் 
்ரேணட் உத்்ரியரதாஜ் 
ச்ரிவித்துள்ளதார்.   

தமிழ்கத்தில் அரசு ்கல்லூரி்கள 
ேறறும் அரசு உதவி ச்பறும் 
்கல்லூரி்கள, சுயநிதி ்கல்லூரி்கள 
எனறு சேொத்தம் 562 எனஜினீயரிங 
்கல்லூரி்கள இருககின்றனை. இந்த 
்கல்லூரி்களில் பி.இ. ்படிப்பு்களுககு 
2 லடெத்து 60 ஆயிரம் இைங்கள 
உளளைனை. இவறறில் ஒரு லடெத்து 
90 ஆயிரம் இைங்கள அணணொ 
்பல்்க்லக்கழ்கம் நைத்தும் ்கலந்தொயவு 
மூலம் நிரப்்பப்்படுகின்றனை. இந்த 
வருைம் முதனமுதலொ்க ஆன்லன 
மூலம் ்கலந்தொயவு ந்ைச்பறும் எனறு 
அணணொ ்பல்்க்லக்கழ்கம் அறிவித்து 
உளளைது. இதற்கொ்க ்கைந்த 3-ந்மததி 
முதல் ஆன்லனில் விணணப்பித்து 
வருகி்றொர்கள.   

ேொணவர்கள www.annauniv.
edu/tnea2018 எனும் இ்ணயதளை 

மு்கவரி்ய ்பயன்படுத்தி எந்த 
்பகுதியிலும் இருந்தும் ஆன்லனில் 
விணணப்பித்து வருகி்றொர்கள. 
இ்ணயதளை வெதி இல்லொதவர்கள 
தமிழ்கத்தில் அ்ேக்கப்்படடு 
உளளை 42 உதவி ்ேயங்களுககு 
செனறு இலவெேொ்க விணணப்பித்து 
வருகி்றொர்கள. இதுவ்ர 32 ஆயிரம் 
ம்பர விணணப்்பத்து உளளைனைர.   

இது குறித்து எனஜினீயரிங 
ேொணவர மெரக்்க செயலொளைர 
்ரேணட உத்தரியரொஜ் கூறு்்கயில், 
‘விணணப்பிககும்ம்பொது இ–சேயில் 
மு்கவரி மத்வ. எனைமவ இ–சேயில் 
உருவொக்க சதரியொத ேொணவ–
ேொணவி்களுககு ேொவடைங்களில் 
உளளை உதவி ்ேயங்களில் 
உளளைவர்கள இ–சேயில் உருவொககி 
ச்கொடுககி்றொர்கள. அதற்கொ்க கூடுதல் 
ஆட்கள உளளைனைர. எனைமவ இ–
சேயில் உருவொக்க சதரியொதவர்கள 
உதவி ்ேயங்களுககு செல்லுங்கள’ 
எனறு சதரிவித்தொர.   

எனஜினீயரிங மெரக்்கககு ஆன 
்லனில் விணணப்பிக்க இம்ேொதம் 
30-ந் மததி ்க்ைசி நொள ஆகும்.   

என்ஜினீயரிங ்கலநதாய்வுககு   
இதுெகை 32 ஆயிைம் னபர் விண்்ணப்பம்  

சென்னை, மே.9– 
ேதா்ணவர்க்்ள சுற்றுலதா 

அ்ைத்துச் செல்லும்மேதாது 
முனஅனுேதி சேறமவணடும் 
எனறு சேட்ரிகுமலஷன ேளளிகள 
இயக்குனைரகம் கூறியுள்ளது. 

தமிழ்நொடு சேடரிகுமலஷன 
்பளளி்கள இயககுனைர ்கணணப்்பன 
அ்னைத்து முதன்ே ்கல்வி 
அதி்கொரி்கள, சேடரிகுமலஷன 
்பளளி ஆயவொளைர்கள ஆகிமயொருககு 
அனுப்பியுளளை சுற்றறிக்்கயில் 
கூறியிருப்்பதொவது:- 

்பளளி ேொணவ–ேொணவி்க்ளை 
சுறறுலொ அ்ழத்துச்செல்வது 
சதொைர்பொ்க ஏற்கனைமவ விரிவொனை 
அறிவு்ர்கள சேடரிகுமலென 
்பளளி்களுககு அனுப்்பப்்படடுளளைது. 
இவவொறு அறிவு்ர்கள 
வழங்கப்்படடும், ்பளளி 
நிரவொ்கங்கள அத்னை பின்பற்றொேல் 
உரிய அனுேதியினறி ்பளளி 
ேொணவ–ேொணவி்க்ளை சுறறுலொ 
அ்ழத்துச்செல்வதொல், செல்லும் 
இைங்களில் ்கவனைககு்்றவினைொல் 
வி்லேதிப்பில்லொத குழந்்த்களின 
உயிரிழப்பு ஏற்படுவதும் 
ந்ைச்பறுகி்றது. இவவொ்றொனை 
செயல்்களுககு ்பளளி தொளைொளைர ேறறும் 
முதல்வமர முழு ச்பொறுப்்பொவொர. 

ெமீ்பத்தில் சென்னையில் 
உளளை சேடரிகுமலஷன 
்பளளி ேொணவர்க்ளை எவவித 
முனஅனுேதியும் ச்ப்றொேல் 
புமனைவிலுளளை முல்சி அ்ணககு 
அ்ழத்துச் சென்றம்பொது அதில் 
துரதிரஷ்ைவெேொ்க 3 ேொணவர்கள 
உயிரிழந்தனைர. இது மி்கவும் 
வருத்தேளிககும் நி்கழ்வொகும். 
இதறகு ்பளளி நிரவொ்கமே 
்கொரணம். இதும்பொன்ற நி்கழ்வு்கள 
இனிவரும் ்கொலங்களில் ஏற்பைொத 
வணணம் கீழ்்கணை அறிவு்ர்க்ளை 
பின்பறறுேொறு அ்னைத்து 
்பளளி நிரவொ்கத்தினைருககும் 
சதரிவிக்கப்்படுகி்றது. 

சுறறுலொவின ்கொலஅளைவு 
எக்கொரணம் ச்கொணடும் 4 நொட்களுககு 
மி்கககூைொது. ்பருவநி்ல, வொனி்ல 
அறிக்்க ஆகியவற்்றக ச்கொணடு 
சுறறுலொவிற்கொனை இைம் மதரவு 
செயயப்்பை மவணடும். சுறறுலொ 
செல்லவுளளை நொள, இைம் ேறறும் 
வொ்கனைம் முடிவு செயயப்்படைவுைன 
அதுகுறித்து சுறறுலொவிறகு 
வரும் அ்னைத்து குழந்்த்களின 
ச்பறம்றொரிைமும் எழுத்துமூலம் 
சதரிவிக்கப்்படடு அவர்களின 
ஒப்புதல் ச்ப்றப்்பை மவணடும். 

சுறறுலொ செல்லவுளளை இைம் 

குறித்து ேொணவ–ேொணவியருககு 
எடுத்துககூறி அந்த இைங்களில் 
எவவொறு ்பொது்கொப்்பொ்க நைந்துச்கொளளை 
மவணடும் என்பது குறித்து வகுப்பு 
எடுக்க மவணடும். சுறறுலொ 
செல்லவுளளை இைத்தில் ்பொது்கொப்பு 
உ்ப்கரணங்கள மத்வப்்படின 
அ்த ஒவசவொரு ேொணவரும் 
எடுத்துச்செல்வ்த உறுதி செயய 
மவணடும். 

10 ேொணவர்களுககு ஒரு ஆசிரியர, 
10 ேொணவி்களுககு ஒரு ஆசிரி்ய 
வீதம் உைன செல்ல மவணடும். ஆறு, 
ஏரி, குளைம், குட்ை, அருவி ேறறும் 
்கைல் ம்பொன்ற நீரநி்ல ்பகுதி்களுககு 
செல்லககூைொது. சுறறுலொ செல்லும் 
ம்பருந்து மு்்றயொ்க தரச்ெொனறு ச்பற்ற 
வொ்கனைேொ, ம்பொதிய அனு்பவமுளளை 
ஓடடுநர நியமிக்கப்்படடுளளைொரொ 
என்ப்த உறுதி செயதுச்கொளளை 
மவணடும். இரவு 10 ேணி முதல் 
அதி்கொ்ல 4 ேணி வ்ர ்பயணத்்த 
்கணடிப்்பொ்க தவிரக்க மவணடும். 

ேொணவர்கள சுறறுலொ 
செல்லும்ம்பொது ்பொது்கொப்புக்கொ்க 
எங்களிைம் (சேடரிகுமலஷன 
இயககுனைர்கம்) முன அனுேதி 
ச்ப்றமவணடும். 

இவவொறு அதில் 
குறிப்பிைப்்படடுளளைது. 

மா்ணெர்்ககளை சுற்றுலா அகைத்து  
வெல்லும்னபாது முன்அனுமதி வபறனெண்டும் 
சமட்ரிகுரலஷன பள்ளிகள் இயககுன�கம் அறிக்க

்கைலூர, மே.9–
சிதம்்பரம் வடைொடசியர 

அலுவல்கத்தில் ந்ைச்பற்ற 
ஜேொ்பந்தியில் ்பயனைொளி்களுககு 
்படைொ ேொற்றத்திற்கொனை ஆ்ண்ய 
்கசலகைர தணை்பொணி வழஙகினைொர.

 ்கைலூர ேொவடைம் சிதம்்பரம் 
வடைொடசியர அலுவல்கத்தில் 
்கசலகைர தணை்பொணி த்ல்ேயில் 
ந்ைச்பற்ற 4–ம் நொள ஜேொ்பந்தியில் 
ச்பொதுேக்களிைமிருந்து 282 ்பல்மவறு 
வ்்கயொனை ம்கொரிக்்க ேனுக்க்ளைப் 
ச்பற்றொர.   

 இன்்றய தினைம் ந்ைச்பற்ற 
ஜேொ்பந்தியில் சிதம்்பரம் வடைம் 
திருவககுளைம் குறுவடைம் 
சஜயஙச்கொணை்படடினைம், கிள்ளை 
(சதறகு), கிள்ளை (வைககு), 
சி.ேொனைம்்பொடி, தில்்லவிைங்கன 
(சதறகு), தில்்லவிைங்கன 
(வைககு), வல்லம்்படு்்க, 
எ ரு க ்கன ்க ொ ட டு ப் ்ப டு ் ்க , 
கீ ழ் அ ணு வ ம் ்ப ட டு , 
பினனைத்தூர(மேறகு), ச்கொடிப்்பளளைம், 
பினனைத்தூர (கிழககு), 
்கணக்கரப்்படடு, கீழப்ச்பரம்்்ப 
ஆகிய கிரொேங்களுககு உட்படை 
ச்பொதுேக்களிைமிருந்து ம்கொரிக்்க 
ேனுக்க்ளை ேொவடை ்கசலகைர 
ச்பறறு அதனமீது உைனைடியொ்க 
நைவடிக்்க எடுக்கப்்படடு தீரவு 
்கொண்பதற்கொ்க ெம்ேந்தப்்படை து்்ற 
அலுவலர்களிைம் ேனுக்க்ளை 
அளித்தொர.   ்கைலூர ேொவடைம் 
சிதம்்பரம் வடைொடசியர 
அலுவல்கத்தில் 3–ந் மததி அனறு 
ந்ைச்பற்ற ஜேொ்பந்தியில் 56 
ேனுக்களும், 4–ந் மததி அனறு 

ந்ைச்பற்ற ஜேொ்பந்தியில் 142 
ேனுக்களும், 7–ந் மததி அனறு 
ந்ைச்பற்ற ஜேொ்பந்தியில் 298 
ேனுக்களும், 8–ந் மததியனறு 
ந்ைச்பற்ற ஜேொ்பந்தியில் 
முதிமயொர உதவித்சதொ்்க ம்கொரி 142 
ேனுக்களும், ்படைொ ேொறுதல் ம்கொரி 
35 ேனுக்களும், ்படைொ மவணடி 
67 ேனுக்களும், குடும்்ப அட்ை 
ம்கொரி 2 ேனுக்களும், இதர வ்்க 36 
ேனுக்களும் எனை 282 ேனுக்களும் 
ஆ்கசேொத்தம் 778 ேனுக்கள ்கசலகைர 
தணை்பொணியொல் ச்ப்றப்்படைது.   

இவறறில் இன்்றய தினைம் 
ந்ைச்பற்ற ஜேொ்பந்தியில் 
ச்ப்றப்்படை ேனுக்களில் 28 ேனுக்கள 
மீது உைனைடி தீரவு ்கொணப்்படடு 17 
ந்பர்களுககு இந்திரொ்கொந்தி மதசிய 
முதிமயொர உதவித்சதொ்்கக்கொனை 
ஆ்ண்க்ளையும், 10 ந்பர்களுககு 
்படைொ ேொற்றத்தி்னையும், 1 
ந்பருககு பிற்படுத்தப்்படமைொர 
வகுப்பினைருக்கொனை ெொனறிதழி்னையும் 
்கசலகைர தணை்பொணி வழஙகினைொர.   

 இந்த நி்கழ்ச்சியில் உதவி 
இயககுநர (நிலஅளை்வ) எஸ.ரவி, 
சிதம்்பரம் வடைொடசியர அ.அமுதொ, 
தனி வடைொடசியர ெொ.கீதொ, தனி 
வடைொடசியர  ெரஸவதி, ேொவடை 
ேொறறுத்தி்றனைொளி நல அலுவலர 
சீனுவொென, ்பரஙகிப்ம்பட்ை உதவி 
இயககுநர  ஆர.விஜயரொ்கவன, 
செயதி ேக்கள சதொைரபு அலுவலர 
்வ.ரவிச்ெந்திரன, த்ல்ேயிைத்து 
து்ண வடைொடசியர செல்வகுேொர, 
வருவொய ஆயவொளைர்கள, கிரொே 
நிரவொ்க அலுவலர்கள ஆகிமயொர 
்கலந்து ச்கொணைனைர.   

சிதம்பைம் ஜமாபநதியில் பயோளி்களுககு 
பட்ொ மாற்றத்திற்்காே ஆக்ண

சபயர் மோற்றம்
     K.N. MOHAMED 

FATHIMI NIZAMUDDIN, 
பிறந்ே ரேதி: 7.4.2000, 
எண்.5–824A, ரமல செட்டி சேரு, 
அ்ைககமஙகலம், திருவோரூர் 
–611 101,     எனற முகவரியில் 
வசிககும் எனது மகன இனி  
M.F. NIZAMUDDIN,   எனறு 
அ்ழககபபடுகிறோர்.

A.KHWAJA NIZAMUDDIN 
ேந்்ே

சென்னை, மே. 9– 
சேக்சிமகதாவில் இருநது 

விணணில் செலுத்்ப்ேட்்ட 
‘அனி்தா ெதாட்’ செயற்்கக்மகதாள 
உருவதாக்கிய திருச்சி ேதா்ணவி 
வில்லட் ஓவியதாவுக்கு அ்ேச்ெர் 
மக.ஏ.செங்மகதாட்்்டயன நி்னைவு 
ேரிசு வைங்கி ேதாரதாட்டு ச்ரிவித்்தார்.  

திருச்சி ேொவடைம் திருசவறும்பூர 
சதொகுதி குேமரெபுரத்்த மெரந்த 
ஆல்்பரட குேொர- – ெசி்கலொ தம்்பதியின 
ே்கள வில்லட ஓவியொ. இவர திருச்சி 
ச்பல் வளைொ்கத்தில் உளளை ஆர.எஸ.
ம்க. மேல்நி்லப் ்பளளியில் பிளைஸ-2 
வகுப்பு ்படித்து வருகி்றொர. 500 கிரொம் 
எ்ை ச்கொணை செயற்்ககம்கொள 
ஒன்்ற வில்லட ஓவியொ 
உருவொககினைொர.  

இது்பறறி ேொணவி வில்லட 
ஓவியொ கூறு்்கயில், எனைது ்பளளி 
்படிப்புககு இ்ைமய 3 ஆணடு்கள 

உ்ழத்து  இந்த செயற்்கம்கொ்ளை 
உருவொககிமனைன. 

இந்த செயற்்கம்கொளில் வளி 
ேணைலத்தில் ்கலந்துளளை ்கொர்பன 
மேொனைொக்ெடு, ்கொர்பன்ை ஆக்ெடு, 
ஆகஸிஜன உளளிடைவறறின 
அளை்வ ்கணைறிவதறகு மத்வயொனை 
செனெொர ்கருவி்கள உளளைனை. மேலும் 
அது ்பயணிககும் இைங்க்ளை 
்பைம் பிடிக்க சிறிய ம்கேரொ, 
செயற்்கம்கொளின இருப்பிைத்்த 
்கணைறிய ஜி.பி.எஸ. ்கருவி 
ஆகியவற்்றயும் ச்பொருத்தியுளமளைன. 
செல்ம்பொன மூலேொ்கமவ இ்த 
்கடடுப்்படுத்தலொம்.   

மேலும் இது அளிககும் த்கவல்்க்ளை 
மெ்கரிக்கவும், அது அனுப்பும் 
்பைங்க்ளை ்பொரக்கவும் முடியும். 
இது ஏ்றத்தொழ ்கைல் ேடைத்தில் 
இருந்து 50 கிமலொ மீடைர உயரத்தில் 
்ப்றக்கவிைப்்படும்.   15 செ.மீ. கியூப் 

வடிவத்தில் சுேொர 500 கிரொம் எ்ை 
ச்கொணை இந்த செயற்்கக ம்கொள 
ஒரு ம்கப்சூல் எனைப்்படும் விணணுககு 
எடுத்து செல்ல உதவும் ்கருவியில் 
்வக்கப்்படடு ஹீலியம் ்பலூன 
மூலம் சேகசிம்கொவில் இருந்து 
வளிேணைலத்தில் ஏவப்்படைது. 

நீட மதர்வ எழுதி அதில் மதொல்வி 
ய்ைந்ததொல் ேனைமு்ைந்து தனைது 
உயி்ர நீத்த அனிதொவின நி்னைவொ்க 
செயற்்கம்கொளுககு அனிதொ ெொட எனை 
ச்பயர ்வத்துளமளைன. 

இவவொறு அவர கூறினைொர.   
சென்னை த்ல்ேச் செயல்கத்தில் 

்பளளிக ்கல்வித்து்்ற அ்ேச்ெர ம்க.ஏ.  
செஙம்கொட்ையன  ம்க.ஆ.வில்லட 
ஓவியொ்வ ்பொரொடடி நி்னைவுப்்பரிவு  
வழஙகினைொர.  

அரசு முதன்ேச் செயலொளைர 
்பளளிக ்கல்வித்து்்ற பிரதீப் யொதவ  
உைன இருந்தொர. 

மெக்சிக�ோவில் இருந்து விண்ணில் மெலுத்தப்பட்ட
‘அனிதா ொட்’ வெயற்க்ககன்காள உருொககிய மா்ணவிககு
அகமசெர் ன்க.ஏ.வெஙன்காட்கெயன் பரிசு ெைஙகி பாைாட்டு


