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

1. TN21P 9001 AL TUSKER SUPER 2214 FBT 2005

2. TN20AB 1040 AL TUSKER SUPER 2214 FBT 2005

3. TN22DB 4982 TATA INDICA V2-P 2015

4. TN22BE 5187 TATA SUMO VICTA-P 2009

5. TN22CX 2972 TATA ACE 2011

6. TN07BJ 6561 INDICA V2 DLS BS 3 DIESEL 5 SEATER 2010

7. TN07AP 7148 JCB 3DX 2007

CONTACT  : 044 22264641/42

EIH அச�ோசிசேட்டட 
ச�ோட்டல்ஸ் லிமிட்டட

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

CIN: L92490TN1983PLC009903
சவப்ெட்: www.eihassociatedhotels.in

அறிவிபபு
இத� அலுவலகளுககு 
இ்ைரே 31 டிெம்பர், 2017ல 
முடிநத கோலோண்டு/ஒனபது 
மோதஙகளுககோன தணிக்க 
செயேபபைோத நிதிநி்ல 
முடிவுக்ை பரிசீலித்து பதிவு 
செயே கம்சபனி இேககுனர்கள் 
குழுவின கூட்ைம் புதனகிழ்ம, 
31 ஜனவரி  2018 அனறு 
ந்ைசபறும் எனறு இதன மூலம் 
அறிவிககபபடுகிறது.

இநத அறிவிபபு 
கம்சபனியின இ்ைேதைம்                                                                          
www.eihassociatedhotels.in மற்றும் 
ஸ்ைோக எசரெஞ்சுகளின இ்ைே 
தைம் www.bseindia.com மற்றும் 
www.nseindia.comலும் உள்ைது.

EIH அரெோசிரேட்ைட் ர�ோட்ைலஸ் 
லிமிசைட்டுககோக

               இநத்�ோணி ர�
 கம்சபனி செேலோைர்

ரததி: 29 டிெம்பர் 2017
இைம்: சகோலகத்தோ

சபோது அறிவிபபு
1 பிப�வரி 2018 அனறு 00.01 மணியிலிருநது தற்ரபோதுள்ை ‘‘பரீ டு ஏர்’’ 
(எபடிஏ) ரெனலோக உள்ை ‘‘ஜீ தமிழ்’’  ரப ரெனலோக மோற்றபபட்டுள்ைது எனறு 
இநதிேோ முழுவதும் உள்ை டிஜிட்ைல அட்�ெபிள் ரகபிள் சிஸ்ைம்ஸ் (டிஏசிஎஸ்) 
/்ை�கட் டூ ர�ோம் (டிடிஎச) /ச�ட் எனட் இன தி ஸ்்க (எசஐடிஎஸ்) 
மற்றும் இனைர்சநட் பர�ோரைோகோல டிவி (ஐபிடிவி) உள்பை அ்னத்து 
டிஜிட்ைல அட்�ெபிள் பிைோட்போர்ம்களில உள்ை அ்னத்து போர்்வேோைர்கள்/
ெம்பநதபபட்ை நபர்கள்/நிறுவனஙகள்/வினிரேோக தைஙகளுககு இதன மூலம் 
அறிவிககபபடுகிறது.

‘‘ஜீ தமிழ்’’ ரப ரெனலுககு ஏ–லோ–கோர்ரை ர�ட் ஒரு ெநதோதோ�ருககு ஒரு 
மோதத்திற்கு ரூ.5.25– மற்றும் சபோருநதககூடிே வரிகள்.

டி�ோய ஒழுஙகுமு்றகளினபடி இநத சபோது அறிவிபபி்ன 
கவனத்தில சகோள்ளுமோறு அ்னத்து ெம்பநதபபட்ைவர்களும் ரகட்டுக 
சகோள்ைபபடுகிறோர்கள்.

சவளியீடு:
ஜீ எண்ைர்சையினசமண்ட் எனைர்பி்�ெஸ் 
லிமிசைட்
18வது தைம், ஏ விங, மோ�த்தோன பியூசெர்ஸ், 
N.M. ரஜோஷி மோர்க, ரலோேர் பர�ல (கிழககு), 
மும்்ப–400 013

சென்னை, டிெ.29–
உடல்நலக்கு்ைவு, ொ்ல 

விபத்தில உயிரிழந்த 7 பபாலீொர் 
மற்றும் மினொரம் ்தாக்கி உயிரிழந்த 
8 பபர்  எனை 15 பபர் குடும்பங்களுக்கு 
்தலா 3 லடெம் ரூபாய் வழங்க 
மு்தல்மசெர் எடபபாடி பழனிொமி 
உத்்தரவிடடுள்ார்.

மு்தல்மசெர் எடபபாடி பழனிொமி 
இனறு சவளியிடடுள் அறிக்்்கயில 
கூறியிருபப்தாவது:–

சென்னை சபரு்ந்கர ்காவல, 
வியாெர்பாடி ்காவல நி்லய 
பபாக்குவரத்து பிரிவில ்த்ல்மக் 
்காவலரா்கப பணிபுரிநது வந்த பி. 
சபானனுொமி ொ்ல விபத்தில 
உயிரிழந்தார் எனை செய்தி்யயும்; 
சென்னை சபரு்ந்கர ்காவல, ஆவடி 
்காவல நி்லயத்தில, ்த்ல்மக் 
்காவலரா்கப பணிபுரிநது வந்த ஏ. 
செௌரியபபன உடல்நலக் கு்ைவால 
்காலமானைார் எனை செய்தி்யயும்;   

விருது்ந்கர் மாவடடம், கூமாபடடி 
்காவல நி்லயத்தில ்த்ல்மக் 
்காவலரா்கப பணிபுரிநது வந்த உமா 
மப்கஷவரன மார்டபபு ்காரணமா்க 
உயிரிழந்தார் எனை செய்தி்யயும்; 

்தஞொவூர் மாவடடம், ்தமிழ் 
பல்க்லக் ்கழ்க, ்காவல நி்லயத்தில, 
சிைபபு உ்தவி ஆய்வா்ரா்கப 
பணிபுரிநது வந்த வ. ்கார்பம்கம் உடல 
்நலக் கு்ைவால ்காலமானைார் எனை 
செய்தி்யயும்; 

சாலை விபத்து
திருவாரூர் மாவடடம், ப்தவஙகுடி 

்காவல நி்லயத்தில சிைபபு உ்தவி 
ஆய்வா்ரா்கப பணிபுரிநது வந்த 
ப்க. ஸ்ரீ்தர் உடல்நலக் கு்ைவால 
்காலமானைார் எனை செய்தி்யயும்; 
விழுபபுரம் மாவடடம், வரஞெரம் 
்காவல நி்லயத்தில மு்தல நி்ல 
்காவலரா்கப பணிபுரிநது வந்த எஸ்.
பி. சவங்கபடென ொ்ல விபத்தில 
உயிரிழந்தார் எனை செய்தி்யயும்;   

ப்காயம்புத்தூர் மாவடடம், 
ப்கா்வபபுதூர், ்தமிழ்்நாடு சிைபபு 
்காவல ப்ட-4 –ம் அணியில 
்காவலரா்கப பணிபுரிநது வந்த 
ஆர். ்கதிபரென ொ்ல விபத்தில 
உயிரிழந்தார் எனை செய்தி்யயும்; 

திருச்நலபவலி மாவடடம், 
ரா்தாபுரம் வடடம், பழவூர் 
கிராமத்்்தச பெர்ந்த ொமிபவல 

எனபவர் மினொரம் ்தாக்கி 
உயிரிழந்தார் எனை செய்தி்யயும்;   

ப்தனி மாவடடம், ஆண்டிபடடி 
வடடம், ்கண்டமனூர் உளவடடம் 
பகுதி்யச பெர்ந்த (பலட) முரு்கன 
எனபவரின ம்னைவி முனியம்மாள 
எனபவர் மினொரம் ்தாக்கி 
உயிரிழந்தார் எனை செய்தி்யயும்; 
மது்ர மாவடடம், பமலூர் வடடம், 
புதுசுக்்காம்படடி கிராமத்்்தச 
பெர்ந்த அருண் எனபவர் மினொரம் 
்தாக்கி உயிரிழந்தார் எனை                               
செய்தி்யயும்;   

்நா்கபபடடினைம் மாவடடம், சீர்்காழி 
வடடம், புத்தூர் கிராமத்்்தச பெர்ந்த 
செயராமன எனபவரின ம்னைவி 
ஆசசி மற்றும் ெண்மு்கம் எனபவரின 
ம்னைவி ெரி்தா ஆகிபயார் மினொரம் 
்தாக்கி உயிரிழந்தார்்கள எனை 
செய்தி்யயும்; சென்னை மாவடடம், 
்தண்்டயார்பபட்ட வடடம், 
ச்காருக்குபபபட்ட, மீனைாம்பாள 
்ந்க்ரச பெர்ந்த ்தங்கபவல எனபவரின 
ம்கன சிவலிங்கம் எனபவர் 
மினொரம் ்தாக்கி உயிரிழந்தார் எனை 
செய்தி்யயும்;   

சென்னை மாவடடம், பவ்சபெரி 

வடடம், கிண்டி, மடுவாங்க்ர்யச 
பெர்ந்த ்நாராயணொமி எனபவரின 
ம்கன பாஸ்்கர் எனபவர் மினொரம் 
்தாக்கி உயிரிழந்தார் எனை 
செய்தி்யயும்; சென்னை மாவடடம், 
அயனைாவரம் வடடம், ச்கா்த்தூர் 
பகுதி்யச பெர்ந்த ராமொமி 
எனபவரின ம்கன சபரியொமி எனபவர் 
மினொரம் ்தாக்கி உயிரிழந்தார் எனை 
செய்தி்யயும் அறிநது ்நான மி்கவும் 
துயரம் அ்டநப்தன. 

தைா ரூ.3 ைடசம்
இந்த நி்கழ்வு்களில உயிரிழந்த 

்காவலர்்கள மற்றும் மினொரம் ்தாக்கி 
உயிரிழந்தவர்்கள குடும்பத்தினைருக்கு 
எனைது ஆழ்ந்த இரங்க்லயும் 
அனு்தாபத்்்தயும் ச்தரிவித்துக் 
ச்காளகிபைன.   

இந்த துயரச ெம்பவங்களில 
உயிரிழந்த இந்த 15 ்நபர்்களின 
குடும்பத்தினைருக்கு ்தலா மூனறு 
லடெம் ரூபாய் மு்தல்மசெரின சபாது 
நிவாரண நிதியிலிருநது வழங்க ்நான 
உத்்தரவிடடுளப்ன.   

இவவாறு மு்தல்மசெர் எடபபாடி 
பழனிொமி கூறியுள்ார்.  

* உ்டல்்நலக்குறைவு, �ோறல விபத்தில் 7 சபோலீ�ோர் மரணம் * மின�ோரம் தோக்கி 8 சபர் உயிரிழப்பு

15 பேர் குடுமேங்களுக்கு
எடபேபாடி ரூ.45 லட்சம உதவி

 ராபமஸ்வரம்,டிெ.29–
ராமாயண சொற்சபாழிவு 

நி்கழ்சசியில ்கலநது  ச்காளவ்தற்்கா்க 
பிர்தமர் ்நபரநதிர பமாடி வருகிை 22-–

ந ப்ததி ராபமஸ்வரம் வர உள்்தா்க  
்த்கவல்கள சவளியாகி உள்து.

குெராத் மாநிலத்்்தச பெர்ந்தவர் 
சமாராரி பாபு. பு்கழ் சபற்ை 
ஆனமீ்கவாதி. இவர்  வருகிை 20-ந ப்ததி 
மு்தல 27-ந ப்ததி வ்ர ராபமசுவரத்தில 
“ராம் ்க்தா”  (ராமாயண சொற்சபாழிவு) 
்நடத்துகிைார். இதில குெராத் மற்றும் 
பலபவறு மாநிலங்களில இருநது 
ஆயிரக்்கணக்்காபனைார் ்கலநது 
ச்காள் உள்னைர்.

ராமாயண சொற்சபாழிவில 
பஙப்கற்குமாறு பிர்தமர் பமாடி, 
்தமிழ்க ்கவர்னைர் பனவாரிலால 
புபராகித் ஆகிபயாருக்கு அ்ழபபு 

விடுக்்கபபடடுள்து. சமாராரி பாபு 
அ்ழப்ப ஏற்று பிர்தமர் பமாடி 
வருகிை 22-ந ப்ததி ராபமஸ்வரம் வர  
உள்்தா்க ்த்கவல்கள சவளியாகி 
உள்து. 

அனறு ்கா்ல சடலலியில இருநது 
்தனி  விமானைத்தில மது்ர வரும் 
பமாடி அஙகிருநது செலி்காபடர் 
மூலம் மண்டபம்  வருகிைார். 
ச்தாடர்நது ்காரில ராபமஸ்வரம் 
செலகிைார். ராமாயண சொற்சபாழிவு 
நி்கழ்சசியில பஙப்கற்று விடடு 
அனறு மா்லபய பமாடி  சடலலி 
திரும்புகிைார். பமாடியின வரு்்க 
குறித்்த ்த்கவல இதுவ்ர உறுதி  
செய்யபபடவில்ல. 

சமாராரி பாபுவின சொற்சபாழிவில 
பமாடியின உைவினைர்்களும்  ்கலநது 
ச்காளகிைார்்கள.

பிரதமர் நரரந்திரர ரமோடி 
22–-ந் ரததி ரோரமஸ்வரம் ்வருகை :ரோமோயண

 ரெோறரபெோழிவு நிைழ்ச்சியில் பெஙரைறபு

சென்னை,டிெ.29–
செயலலி்தா சிகிச்ெ 

வீடிபயாவில ெநப்த்கம் இருக்கிைது 
எனை ்நடி்கர்  ஆனைந்தராஜ் பபடடி 
அளித்து இருக்கிைார். பமலும் 
இந்த வீடிபயாவிற்கு பின  சபரிய 
ெதி இருக்கிைது எனறும் அவர் 
கூறியுள்ார்.  

ஆர்.ப்க ்ந்கர் ப்தர்்தலுக்கு மு்தல ்நாள 
டிெம்பர் 20ம் ப்ததி டிடிவி தினை்கரன  
அணி்யச பெர்ந்த சவற்றிபவல, 
செயலலி்தா அபபலபலாவில சிகிச்ெ 
சபறும்  வீடிபயா்வ சவளியிடடார். 
இந்த வீடிபயா ்தமிழ்கம் முழுக்்க 
சபரும் பரபரப்ப  ஏற்படுத்தியது. 

்தற்பபாது இந்த வீடிபயா குறித்து 
்நடி்கர் ஆனைந்தராஜ் பபடடி 
அளித்துள்ார். அவர்  ்தனைது 
பபடடியில, சவற்றிபவல சவளியிடட 
செயலலி்தா சிகிச்ெ வீடிபயாவில 
ெநப்த்கம்  இருக்கிைது. வீடிபயாவில, 
ப்ததி, ப்நரம் குறிபபிடபபடவில்ல. 
இது சபரிய  ெநப்த்கத்்்த 
உருவாக்குகிைது எனறு கூறியுள்ார்.  

பமலும் 'சிகிச்ெ சபறும் 

வீடிபயாவின பினனைணியில 
உள் மரம் பபாயஸ்  இலலத்தில 
உள்து. வீடிபயா்வ இவவ்வு 
்நாள ்வத்திருந்தாபல அதில ெதி 
உள்து  எனறு்தாபனை அர்த்்தம் 
எனறும் குற்ைம்ொடடியுள்ார்.   
தினை்கரன குறித்து பபசிய அவர் 
''தினை்கரன ஆ்தரவா்ர்்கள பலரும் 
்கடசியிலிருநது  நீக்்கபபடலாம். 
்தவறு செய்்தவர்்கள மனைம் திருநதி 
அண்ணாதிமு்கவுக்கு விசுவாெமா்க  
இருக்்க பவண்டும். அரசியலில 
நி்லயிலலாமல பபசும் தினை்கரன 
பின ஏன சிலர்  செலகிைார்்கள 
எனறு ச்தரியவில்ல'' எனறும் 
குறிபபிடடுள்ார்.  

பமலும் செயலலி்தா மரண 
விொர்ண குறித்து பபசிய ஆனைந்தராஜ் 
'செயலலி்தா மரணம் ச்தாடர்பானை  
விொர்ண ஆ்ணயத்தின 
மீது மக்்கள சபரும் ்நம்பிக்்்க 
்வத்திருக்கிைார்்கள.  ெசி்கலாவிடம் 
ஆ்ணயம் வி்க்்கம் ப்கடட்தற்கும், 
விொர்ண செய்வ்தற்கும்  
பாராடடுக்்கள'' எனறு கூறியுள்ார்.

ரெயலலிதோ சிகிச்கெ 
வீடிரயோவில் ெந்ரதைம் :

நடிைர் ஆனந்தரோஜ் ரபெட்டி

 திேோகதுருகம் ஒனறிேம் நின்னயூர் கி�ோமம் முதல கூத்தககுடி வ்�யிலோன 
ரூபோய 84 லட்ெம் மதிபபில நபோர்டு திட்ைத்தின கீழ் தோர்செோ்ல 
அ்மககும் பணிக்ை முனனோள் ஒனறிேககுழு த்லவர் சவ.அயேபபோ 
ரபோமி பூ்ஜக்ை செயதோர். ெட்ைமனற உறுபபினர் அ. பி�பு பணிக்ை 
சதோைஙகி்வத்தோர்.

சிவ்காசி,டிெ.29–
விருது்ந்கர் மாவடடத்தில உள் 

படடாசு  ஆ்ல்களின பவ்ல 
நிறுத்்தம் இனறு 4-வது ்நா்ா்க 
ச்தாடருகிைது. ச்தாடர் பவ்ல  
நிறுத்்தம் ்காரணமா்க ்நாள ஒனறுக்கு 
ரூ. 15 ப்காடி வ்ர வர்த்்த்கம்  
பாதிக்்கபபடடுள்து.      

படடாசு சவடிபப்தால 
சுற்றுசசூழலுக்கு பாதிபபு ஏற்படுகிைது. 
எனைபவ ்நாடு  முழுவதும் படடாசு 
உற்பத்திக்கு ்த்ட விதிக்்க பவண்டும் 
எனை  உசெநீதிமனைத்தில வழக்கு 
ச்தாடரபபடடுள்து. இ்த்னை 
விொர்ணக்கு எடுத்துக்ச்காண்ட 
நீதிமனைம் படடாசு உற்பத்தி குறித்து 
மத்திய, மாநில அரசு்கள பதில அளிக்்க 
உத்்தரவிடடுள்து.

படடாசு உற்பத்திக்கு ்த்ட 
விதிக்்கக்ப்காரி உசெ நீதிமனைத்தில  
ச்தாடரபபடடுள் வழக்்்க 
வி்ரநது முடிக்்கக் ப்காரியும், 
மத்திய அரசு  சுற்றுசசூழல விதியில 
திருத்்தம் ச்காண்டுவரக் ப்காரியும் 
விருது்ந்கர்  மாவடடம், சிவ்காசி 
மற்றும் சுற்றுவடடாரப பகுதியில 
உள் படடாசு ஆ்ல்கள  ்கடந்த 26-

ந ப்ததி மு்தல பவ்ல நிறுத்்தத்தில 
ஈடுபடடுள்னை.இ்தன ்காரணமா்க 860-
க்கும் பமற்படட படடாசு ஆ்ல்கள 
மூடபபடடுள்னை. 3  லடெத்திற்கும் 
அதி்கமானை ச்தாழிலா்ர்்கள பவ்ல 
இழநதுள்னைர். இனறு 4-வது ்நா்ா்க  
பவ்ல நிறுத்்தம் ச்தாடருகிைது. 
இந்த நி்லயில அகில இநதிய 
படடாசு ெங்க கூடட்மபபின 
மா்நாடு சிவ்காசியில  ்நடந்தது. 
இதில பலபவறு மாநிலங்க்் 
பெர்ந்த படடாசு விற்ப்னையா்ர்்கள,  
உற்பத்தியா்ர்்கள, ெங்க நிர்வாகி்கள 
்கலநது ச்காண்டனைர்.

படடாசு விற்ப்னைக்கு 
்த்ட வழக்கில ்தமிழ்க அரசு 
்தன்னையும் ஒரு பிரதிவாதியா்க  
நி்னைத்துக் ச்காள் பவண்டும். 
சுற்றுசசூழல விதியில திருத்்தம் 
ச்காண்டுவர  பவண்டும் உளளிடட 
தீர்மானைங்கள நி்ைபவற்ைபபடடனை. 
பவ்ல நிறுத்்தம் குறித்து 
படடாசு உற்பத்தியா்ர்்கள ெங்க 
சபாதுசசெயலா்ர்  மாரியபபன 
கூறு்்கயில, படடாசு மற்றும் அ்த்னைச 
ொர்ந்த உப ச்தாழில  கூடட்மபபு 
ெங்கத்தினைர் படடாசு ்த்ட வழக்கில 

்தங்க்்யும் பிரதிவாதி்க்ா்க  பெர்க்்க 
ப்காரி உசெநீதிமனைத்தில வி்ரவில 
மனுத்்தாக்்கல செய்ய உள்னைர்.

பமலும் படடாசு 
உற்பத்தியா்ர்்களின ப்காரிக்்்க்ய 
வலியுறுத்தி பிர்தமர் பமாடி,  மத்திய 
வர்த்்த்க அ்மசெர் சுபரஷ பிரபு, 
சுற்றுசசூழல து்ை அ்மசெர்  
ெர்ெவர்த்்தன ஆகிபயாருடன 
மு்ையிட உளப்ாம். ்தமிழ்க 
மு்தலவ்ரயும் இது ச்தாடர்பா்க  
ெநதிக்்க உளப்ாம் எனைார்.

படடாசு உற்பத்தியா்ர்்களின 
ச்தாடர் பவ்ல நிறுத்்தம் ்காரணமா்க 
்நாள ஒனறுக்கு ரூ. 15 ப்காடி வ்ர 
வர்த்்த்கம் பாதிக்்கபபடடுள்து. இது 
குறித்து படடாசு ச்தாழிலா்ர்்கள 
கூறு்்கயில, தீபாவளிக்கு பின 
படடாசு  ஆர்டர்்கள அதி்க்வில 
வரும் எனறு எதிர்பார்த்து 
இருநப்தாம். ஆனைால  திடீசரனறு 
படடாசு உற்பத்திக்கு ்த்ட ப்கடடு 
வழக்கு ச்தாடரபபடடுள்்தால  
ஆர்டர்்கள ச்காடுக்்க ்தயக்்கம் ்காடடி 
வருகினைனைர். பவ்ல நிறுத்்தத்்தால  
வருமானைம் இனறி குடும்பம் ்நடத்்தபவ 
சிரமமா்க உள்து எனைனைர்.   

சி்வைோசியில் 4-–்வது நோளோை 
பெட்்ோசு ஆகலைள் மூ்ல் :

ரூ.15 ரைோடி ்வர்்ததைம் பெோதிப்பு

சீருக்ப் பெணியோளர் ரதர்வு உதவி கமயம்:
ைோஞ்சீபுரம் மோ்வட்் ரபெோலீஸ சூப்பிரண்டு திறந்து க்வ்ததோர்

்காஞசீபுரம், டிெ. 29–
்காஞசீபுரத்தில சீரு்டப 

பணியா்ர் ப்தர்வுக்்கானை உ்தவி 
்மயத்்்த மாவடட பபாலீஸ் 
சூபபிரண்டு ெநப்தாஷ ெதிமானி 
திைநது ்வத்்தார்.

்தமிழ்்நாடடில ்காலியா்க உள் 
6140 சீரு்டப பணியா்ர்்களுக்்கானை 
ப்தர்வு விண்ணபபம் இ்ணய 
்த்த்தில சவளியிடபபடடது. 2ம் 
நி்ல ்காவலர், சி்ைக் ்காவலர்்கள 
மற்றும் தீய்ணபபுத் து்ையினைர் 
எனை சீரு்டப பணியா்ர்்களுக்்கானை 
பணியிடங்கள ்தற்பபாது ்தமிழ்கத்தில 
6140 இடங்கள உள்னை. ஆண்்கள, 
சபண்்கள உளளிடபடார் பஙப்கற்கும் 
வ்்கயிலானை இத்ப்தர்வு 2018ம் ஆண்டு 

மார்ச மா்தம் ்ந்டசபை உள்து.
இநநி்லயில இபபணி்களுக்்கானை 
விண்ணபபபபடிவம் இ்ணயத்தில 
பதிபவற்ைம் செய்யலாம். 10ம் 
வகுபபு வ்ர படித்்தவர்்கள இந்தப 
பணி்களுக்்கா்க விண்ணபபிக்்கலாம். 
10ம் வகுபபில ்தமிழ்வழிக் 
்கலவியில பயினைவர்்களுக்கு 20 
ெ்தவீ்த முனனுரி்ம அளிக்்கபபடும். 
திரு்நங்்க்கள உரிய ஆவணங்களுடன 
விண்ணபபிக்்கலாம். 18 வயது 
மு்தல 24 வயது வ்ர உள்வர்்கள 
இ்ணயத்தில இருநது விண்ணபபப 
படிவங்க்் பதிவிைக்்கம் செய்து 
விண்ணபபங்க்் அனுபபலாம்.

இந்த ப்தர்வுக்கு 
விண்ணபபிபபவர்்களுக்கு உ்தவிடும் 

வ்்கயில ்காஞசீபுரம் மாவடட 
பபாலீஸ் சூபபிரண்டு அலுவல்கத்தில 
உ்தவி ்மயத்்்த மாவடட பபாலீஸ் 
சூபபிரண்டு ெநப்தாஷ ெதிமானி 
ச்தாடஙகி ்வத்்தார். 

இந்த ்மயத்தில ஒரு பபாலீஸ் 
இனஸ்சபக்டர் மற்றும் இரண்டு 
்காவல து்ையினைர் பணியில 
இருபபர். இந்த ்மயத்திற்கு ்கா்ல 
10 மணி மு்தல மா்ல 5 மணி 
வ்ர விண்ணபப்தாரர்்கள ப்நரில 
வநது ்தங்களுக்குள் ெநப்த்கங்க்் 
தீர்த்துக் ச்காள்லாம். பமலும் 
94454 65964, 94981 23878, 94981 
15148 எனை செலபபான எண்்களில 
ச்தாடர்பு ச்காண்டு ெநப்த்கங்க்் 
ப்கட்கலாம்.

்காஞசீபுரம், டிெ. 29–
்காஞசீபுரம் அண்ணா படடு 

கூடடுைவு ெங்கத்தில 1252 
ச்நெவா்ர்்களுக்கு ரூ.3 ப்காடிபய 33 
லடெம் சபாங்கல பபானை்ெ ெங்க 
்த்லவர் ஏ.செலவராஜ், இ்ண 
இயக்கு்நர் எஸ்.பிர்காஷ ஆகிபயார் 
வழஙகினைார்்கள.

்காஞசீபுரம் அண்ணா படடு 
கூடடுைவு ெங்கம் 22.5.1971ம் ஆண்டு 
பதிவு செய்யபபடடு செயலபட 
ச்தாடஙகியது. ்தற்பபாது 47 
ஆண்டு்க்ா்க ச்தாடர்நது லாப்கரமா்க 
செயலபடடு வருகிைது.

இந்த ெங்கத்தில சபாங்கல 
பண்டி்்க்யசயாடடி படடு 
ச்நெவா்ர்்களுக்கு பபானைஸ் 

வழஙகும் நி்கழ்சசி ்நடந்தது. 1,252 
படடு ச்நெவா்ர்்களுக்கு ரூ.3 
ப்காடிபய 33 லடெம் பபானைஸ் 
ச்தா்்க்ய ெங்கத்தின ்த்லவர் 
ஏ.செலவராஜ், ்தமிழ்க ் ்கத்்தறித்து்ை 
இ்ண இயக்கு்நரும், நிர்வா்க 
இயக்கு்நருமானை எஸ்.பிர்காஷ 
ஆகிபயார் வழஙகினைார்்கள.   

இந்த நி்கழ்சசியில 
து்ணத்்த்லவர் ஜி.விஸ்வ்நா்தன, 
நிர்வா்கக்குழு உறுபபினைர்்கள எஸ்.
ரத்தினைபவல, பி.சுந்தரமூர்த்தி, 
எம்.வர்தராென, ஆர்.்காமாடசி, 
ஆர்.புனி்தா மற்றும் திர்ாபனைார் 
்கலநதுச்காண்டனைர். 

முடிவில ெங்க பமலா்ர் டி.ரவி 
்நனறி கூறினைார்.

ைோஞ்சீபுரம் அண்ணோ பெட்டு கூட்டுறவு 
ெஙை்ததில் 1,252 ரநெ்வோளர்ைளுக்கு 

ரூ.3¼ ரைோடி ரபெோஙைல் ரபெோனஸ

பலுசிஸ்தான் 
மதாகதாணத்்ப் பிரிகக 
இந்தியதா சதி  திட்டம்: 
தீவிரவதாதி 
-ஹபீஸ சயீத பபச்சு

  இஸ்லாமாபாத்,டிெ.29–
பாகிஸ்்தா்னை ஏற்ச்கனைபவ 

இரண்டு பகுதியா்க இநதியா 
உ்டத்்தது,  ்தற்பபாது, 
பலுசிஸ்்தா்னையும் பிரிக்்கத் திடடம் 
தீடடுவ்தா்க தீவிரவாதி ெபீஸ்  ெயீத் 
குயற்ைம்ொடடியுள்ான.     

ெமாத்- உத் -்தாவா  இயக்்கத்்்த 
்நடத்திவரும் ெபீஸ் ெயீத், 
'மிலலி முஸ்லிம் லீக்' சபயரில  
அரசியல ்கடசி்ய பாகிஸ்்தானில 
ச்தாடஙகியுள்ார். ்கடசியின 
லாகூர்  அலுவல்கத்்்த அண்்மயில 
திைநது்வத்்த ெபீஸ் ெயீத், 
பாகிஸ்்தான ஆடசியா்ர்்க்்  
ெரமாறியா்க குற்ைம் ொடடியுள்ார். 

''பாகிஸ்்தான அரசு இநதியா்வ 
எதிர்பபது பபால, பபாக்கு 
மடடுபம ்காடடி  வருகிைது. 
ஆனைால, உண்்மயில இநதியா்வ 
ெமா்தானைபபடுத்்தபவ பாகிஸ்்தான  
முயலகிைது. பாகிஸ்்தா்னை 
ஆடசி செய்யும் முஸ்லிம் லீக்,  
பாகிஸ்்தானுக்கு  எதிரானைது ஆகும். 

பாகிஸ்்தானுடன ்காஷமீர்  
மாநிலத்்்த இ்ணக்்க 
பவண்டுசமனறு ஜினனைா 
விரும்பினைார். இஙப்க இருபபவர்்கள  
ஜினனைாவின ச்காள்்க்யப 
பினபற்ைவில்ல. ஜினனைாவின 
எண்ணத்துக்கு விபரா்தமா்கபவ  
செயலபடுகிைார்்கள. முஸ்லிம் லீக் 
்கடசி பபாலியா்க செயலபடுகிைது. 

இநதிய  பிர்தமர் பமாடி, 
பாகிஸ்்தானுக்குளப்பய ்தனைக்ச்கனறு 
ஒரு ராணுவத்்்த  உருவாக்குகிைார். 
மு்தலில பாகிஸ்்தானில இருநது 
கிழக்கு பாகிஸ்்தா்னை இநதியா  
பிரித்்தது. 

்தற்பபாது, பலுசிஸ்்தான 
மா்காணத்்்தப பிரிக்்க 
பவண்டுசமனை  எண்ணத்துடன 
இநதியா செயலபடடு வருகிைது'' 
எனறு ெபீஸ் ெயீத்  கூறியுள்ார்.  

சென்னை,டிெ.29–
சென்னை ஆழ்வார்பபட்டயில 

உள் ல்தா  ரஜினி்காநத் ்க்ட்ய 
பபாலீஸ் உ்தவியுடன மா்ந்கராடசி 
்காலி செய்யலாம் எனறு  ஐப்கார்டடு 
நீதிபதி உத்்தரவிடடுள்ார்.      

சென்னை, ஆழ்வார்பபட்ட சி.பி.
ராமொமி ொ்லயில மா்ந்கராடசிக்கு 
சொந்தமா்க  ்க்ட்கள உள்னை. இதில 
ஒரு ்க்ட்ய ்நடி்கர் ரஜினி்காநதின 
ம்னைவி ல்தா வாட்்கக்கு  எடுத்து 
‘டிராவலஸ் எக்பெஞச இநதியா’ 

எனை சபயரில ்தனியார் டிராவலஸ்  
நிறுவனைம் ்நடத்தி வருகிைார்.

இந்த ்க்டக்கு வாட்்கயா்க 
மா்தம் ரூ. 3702 செலுத்தி வந்தார். 
திடீசரனை ்க்ட  வாட்்க்ய ரூ. 
21 ஆயிரத்து 160 ஆ்க உயர்த்தி 
சென்னை மா்ந்கராடசி உத்்தரவிடடது.  
இ்த்னை எதிர்த்து ல்தா ரஜினி்காநத் 
ொர்பில பமா்கன பமனைன சென்னை 
ஐப்கார்டடில  வழக்கு ச்தாடர்ந்தார்.

இந்த வழக்கில மா்ந்கராடசி 
அளித்்த பதில மற்றும் இரு்தரபபு 

பபதாலீஸ உ்வியு்டன் ல்தா ரஜினிகதாந்த க்்ட்ய மதாநகரதாடசி 
கதாலி சசயயலதாம் : சசன்்னை ஐபகதார்ட உத்ரவு

வா்தங்க்்யும்  ப்கடட நீதிபதி 
்வத்திய்நா்தன, ்க்ட வாட்்க 
உயர்த்்தபபடட்்த எதிர்த்்த வழக்்்க  
்தளளுபடி செய்து உத்்தரவிடடார். 
பமலும் அவர் பிைபபித்்த உத்்தரவில 
கூறி இருபப்தாவது:-–

பல ஆண்டு்க்ா்க அந்த இடத்தில 
ச்தாழில செய்து வருவ்தால 
மா்ந்கராடசி வாட்்க்ய  ஏற்ப்தா? 
பவண்டாமா? எனறு ல்தா ரஜினி்காநத் 
முடிவு செய்து ச்காள்லாம். ல்தா 
ரஜினி்காநதுக்கு ்க்ட ப்த்வபபடும் 
படெத்தில ஒரு மா்தத்தில அ்தற்்கானை  
ச்தா்்க்ய செலுத்்த பவண்டும். 
்தவறும்படெத்தில அந்த ்க்ட்ய 
மா்ந்கராடசி ஏலத்தில  விடலாம்.

ஏல அறிவிபபு சவளியிடபபடடால 
அ்த்னை எதிர்த்து ல்தா ரஜினி்காநத்  
நீதிமனைத்்்த ்நாடலாம் எனப்தால, 
ஏலம் அறிவிக்்கபபடட பினனைரும் 
்க்ட்ய ்காலி  செய்யாவிடடால 
்காவலது்ை உ்தவியுடன அவர் 
அனுபவித்து வரும் ்க்டக்குள  
செனறு சென்னை மா்ந்கராடசி ்காலி 
செய்யலாம். இவவாறு அந்த 
உத்்தரவில குறிபபிடபபடடு 
உள்து.


