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ப�ொறுப�ல்ல: இந்தச் செய்தித்ததாளில் பிரசுரம் ஆகியுள்ள
வி்ளம்்பரங்களின் அடிப்படையில் செயல்்படுமுன், அவற்றில் 
உள்ள ்த்கவல்்கள ெரியதானடவ்ததானதா என்்பட்த ப்பதாதுமதான 
அ்ளவு விெதாரிதது ெரி்பதார்ததுகச்கதாளளுமதாறு வதாெ்கர்்கள 
ப்கட்டுகச்கதாள்ளப்படுகிறதார்்கள. வி்ளம்்பரங்கள/ வி்ளம்்பர்ததாரர் 
/ அவர்்களின் ்தயதாரிபபு்கள / பெடவ்கள ப்பதான்றவற்றின் 
நம்்ப்கத்தன்டமககு இந்தச் செய்தித்ததாளின் உரிடமயதா்ளரும் 
்பதிப்பதா்ளருமதான ்கஸ்தூரி & ென்ஸ் லிமிசைட் / ப்க.எஸ்.எல்.
மீடியதா லிமிசைட் உத்தரவதா்தம் அளிக்கவில்டலை. இந்தச் 
செய்தித்ததாளில் சவளியதாகும் வி்ளம்்பரங்க்ளதால் ஏப்தனும் 
பெ்தம் அல்லைது இழபபு ஏற்்படும் ்பட்ெததில், இந்தச் செய்தித 
்ததாளின்/ பமற்செதான்ன நிறுவனங்களின் உரிடமயதா்ளர், 
்பதிப்பதா்ளர், அச்சிடுபவதார், ஆசிரியர், இயககுநர்்கள, ஊழியர் 
்கள ஆகிபயதார் எந்தச் சூழலிலும் எந்த வட்கயிலும் அ்தற்குப 
ச்பதாறுப்பதா்கமதாட்ைதார்்கள.

்படைபபு்கட்ள அனுபபுபவதார் பிரதி எடுததுடவததுகச்கதாண்டு 
அனுப்பவும். பிரசுரமதா்கதா்தவற்டறத திரும்்ப அனுப்ப இயலைதாது.

 கள்ளக்குறிச்சி எஸ்.பி-க்கு கேரானா; 
ெதாற்ைற பரப்பியதாக ஒருவர் மீது வழக்கு

  கள்ளக்குறிச்சி/ 
கடலூர்/ விழுப்புரம்

  கள்ளக்குறிச்சி மாவட்ட 
காவல் கண்காணிப்பாளர் 
ெ ஜ ய ச் ச ந் தி ர னு க் கு 
கேரானா ெதாற்று உறுதி 
ெசய்யப்பட்டுள்ளது. இைதத் 
ெதாடர்ந்து, சிகிச்ைசக்காக 
ேகாைவ தனியார் மருத்துவம 
ைனக்கு ேநற்று அவர் 
அனுப்பி ைவக்கப்பட்டார்.

  உடனடியாக காவல் 
க ண் க ா ணி ப் ப ா ள ர் 
அலுவலகத்தில் உள்ள 
தனிப்பிரிவு உதவி ஆய்வாளர் 
மற்றும் அலுவலக 
பணியாளர்கள் கேரானா 
ெதாற்று பரிேசாதைனக்கு 
உட்படுத்தப்பட்டனர்.

  விழுப்புரம் மாவட்ட 
காவல் கண்காணிப்பாளர் 
ெ ஜ ய க் கு ம ா ரு க் கு 
கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டத் 
துக்கான கூடுதல் ெபாறுப்பு 
வழங்கப்பட்டுள்ளது.

  கடலூர் மாவட்டம் 
புவனகிரி அருேக உள்ள 

உளுத்தூர் கிராமத்ைதச் 
ேசர்ந்த 40 வயதான 
ஒருவர், கடந்த 3-ம் ேததி 
ெசன்ைனயில் இருந்து 
இ-பாஸ் இல்லாமல் இரு 
சக்கர வாகனத்தில் ஊருக்கு 
வந்துள்ளார். 

  சுகாதாரத் துைறயினர் 
அவைரப் பிடித்து மருத்துவ 
பரிேசாதைன ெசய்ததில், 
அவருக்கு கேரானா ெதாற்று 
இருப்பது உறுதியானது. 
அவைர சிதம்பரம் ராஜா 
முத்ைதயா மருத்துவக் 
கல்லூரி மருத்துவமைனயில் 
அனுமதித்தனர்.

  இந்நிைலயில், அவர் 
சில தினங்களுக்கு முன் 
அேத பகுதியில் நைடெபற்ற 
வைளகாப்பு நிகழ்ச்சியில் 
கலந்து ெகாண்டுள்ளார். 
உரிய அனுமதியின்றி 
ஊருக்குள் வந்து கேரானா 
ெதாற்ைற பிறருக்கு பரப்பும் 
விதமாக ெசயல்பட்டதாக 
அவர் மீது உளுத்தூர் 
கிராம நிர்வாக அலுவலர் 

ரேமஷ் புகார் அளித்தார். 
அதன்ேபரில், மருதூர் 
ேபாலீஸார் வழக்கு பதிவு 
ெசய்து விசாரைண நடத்தி 
வருகின்றனர்.

  விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் 
ேநற்று புதிதாக 11 ேபருக்கு 
கேரானா ெதாற்று உறுதி 
ெசய்யப்பட்டுள்ளது. 

 ஏஎஃப்டி திடலுக்கு 
கைடகைள மாற்ற 
வியாபாரிகள் மறுப்பு

  புதுச்ேசரி
  மக்கள் சமூக இைடெவளிைய 
கைடபிடிக்காததால் புதுச்ேசரி 
ேநரு வீதியில் உள்ள ெபரிய 
மார்க்ெகட்ைட நாைளக் 
குள்(ஜூன் 17) ஏஎப்டி திடலுக்கு 
மாற்ற ஆட்சியர் அருண் 
உத்தரவிட்டுள்ளார்.

  இதுெதாடர்பாக ெபரிய 
மார்க்ெகட் காய்கறி, பழ 
வியாபாரிகளுடன் அதிகாரி கள் 
நடத்திய ஆேலாசைனக் கூட்டம் 
ேநற்று நடந்தது. கூட்டத்துக்குப் 
பின் வியாபாரிகள் தரப்பில் 
கூறுைகயில், “ெபரிய மார்க் ெகட் 
கைடகைள ஏஎப்ஃடி திடலுக்கு 
மாற்ற மாட்ேடாம். கைடகைள 
இடமாற்றம் ெசய்ய ெசான் 
னால், கைடகைள அைடத்து 
விட்டு வீடுகளில் இருப்ேபாம்” 
என்று ெதரிவித்தனர். 

 புதுச்ேசரி முன்னாள் 
ஆளுநர் ஜா மைறவு: 
கிரண்ேபடி இரங்கல்

  புதுச்ேசரி
  புதுச்ேசரியில் 2004-ம் ஆண்டு 
துைணநிைல ஆளுநராக இருந்த 
ஜா, ஓய்வு ெபற்று ெடல்லியில் 
வசித்து வந்த நிைலயில் ேநற்று 
மரணம் அைடந்தார்.

  புதுச்ேசரி துைணநிைல 
ஆளுநர் கிரண்ேபடி, அவரது 
மைறவுக்கு இரங்கல் ெதரிவித் 
துள்ளார். அதில், புதுச்ேசரியின் 
முன்னாள் ஆளுநர் ஜா-வின் 
நீண்ட அனுபவம், அவைர 
சிறந்த நிர்வாகியாக உருவாக் 
கியது. அவரது மைறவால் 
துயரமைடந்த குடும்ப உறுப் 
பினர்களுக்கு எனது இரங்கைல 
ெதரிவித்துக் ெகாள்கிேறன். 
ஈடுெசய்ய முடியாத அவரது 
இழப்ைபச் சுமக்க, அவர்கள் 
பலம் ெபறட்டும் என்று 
குறிப்பிட்டுள்ளார்.

 முதல்வர் நாராயணசாமியும் 
ட்விட்டரில் இரங்கல் 
ெதரிவித்துள்ளார். 

 வீட்டின் பூட்ைட உைடத்து 
220 பவுன் திருட்டு

  திருவாரூர்
  திருவாரூர் மாவட்டம் ெகாரடாச் 
ேசரி அருேக அத்திக்கைடையச் 
ேசர்ந் தவர் சர்புதீன்(34). இவர் 
ேநற்று முன்தினம் உறவினர் 
வீட்டுக்கு குடும்பத்தினருடன் 
ெசன்றிருந்தார். 

  பின்னர், ேநற்று காைல 
திரும்பி வந்தேபாது, வீட்டின் 
பூட்டு உைடக்கப்பட்டு, பீேரா 
வில் இருந்த 220 பவுன் 
நைககள், ரூ.7 லட்சம் திருடு 
ேபானது ெதரியவந்தது.

  இதுகுறித்து ெகாரடாச்ேசரி 
ேபாலீஸார் வழக்கு பதிவு 
ெசய்து விசாரித்து வருகின்றனர். 

  “திருவாரூர் டிஎஸ்பி திேனஷ் 
தைலைமயில் 3 தனிப்பைடகள் 
அைமக்கப்பட்டுள்ளன. வீட்டில் 
தடயவியல் நிபுணர்கள் 
ேசாதைன நடத்தியதில், 5 
ேபரின் ைகேரைககள் கிைடத் 
துள்ளன. குற்றவாளிகள் 
விைரவில் பிடிபடுவார்கள்” என 
எஸ்.பி துைர ெதரிவித்தார். 

 திருச்சியில் வணிகர் சங்கத்தினர் 
246 ேபருக்கு கேரானா பரிேசாதைன

  திருச்சி/ கரூர்
  திருச்சிையச் ேசர்ந்த வணிகர் 
சங்க நிர்வாகிக்கு கேரானா 
ெதாற்று இருப்பது ேநற்று 
முன்தினம் உறுதி ெசய்யப்பட்டது. 
இைதயடுத்து, காந்தி மார்க்ெகட் 
விவகாரம் ெதாடர்பாக கடந்த 
7-ம் ேததி மாநகராட்சி ைமய 
அலுவலகத்தில்  நைடெபற்ற 
ேபச்சுவார்த்ைதயில் அவருடன் 
பங்ேகற்ற வியாபாரிகள் 
உள்ளிட்ேடார் மற்றும் அவருடன் 
ெதாடர்பில் இருந்தவர்கள் என 246 
ேபருக்கு திருச்சி ெவல்லமண்டி, 
ேதவர் ஹால் ஆகிய இடங்களில் 
ேநற்று கேரானா பரிேசாதைன 
ேமற்ெகாள்ளப்பட்டது. இந்த 
பரிேசாதைன முடிவுகள் 
இன்று வரும் என்று கூறப்படு 
கிறது. எனேவ, தனிைமையக் 
கைடபிடிக்குமாறு வியாபாரி 
களுக்கு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.

  10 ்பேர் டிஸசெொர்ஜ்
  திருச்சி அரசு மருத்துவமைன 

யில் கேரானா ெதாற்றுக்கு சிகிச்ைச 
ெபற்று குணமைடந்த திருச்சி 
மாவட்டத்ைதச் ேசர்ந்த 6 ேபர், 
அரியலூர் மற்றும் ெபரம்பலூர் 
மாவட்டங்கைளச் ேசர்ந்த தலா 
ஒருவர் என ெமாத்தம் 8 ேபர் 
ேநற்று வீடுகளுக்கு அனுப்பி 
ைவக்கப்பட்டனர்.

  5 ்பேர் டிஸசெொர்ஜ்
  கரூர் அரசு மருத்துவக் 

கல்லூரி மருத்துவமைனயில் 
கேரானா ெதாற்றுக்கு சிகிச்ைச 
ெபற்ற ஒரு ெபண் உள்ளிட்ட 5 
ேபர் குணமைடந்ததால் ேநற்று 
டிஸ்சார்ஜ் ெசய்யப்பட்டனர்.

  ேமலும், கரூர் மாவட்டம் ராச் 
சாண்டார் திருமைலையச் ேசர்ந்த 
28 வயது கர்ப்பிணிக்கு கேரானா 
ெதாற்று ேநற்று உறுதியானது.  

 ஜூன் 12-ம் ேததி ேமட்டூர் அைண திறக்கப்பட்ட நிைலயில்

முக்ெகாம்ைப வந்தைடந்தது காவிரி நீர்
   ெடல்டா பாசனத்துக்காக கல்லைண இன்று திறப்பு

  திருச்சி
   ெடல்டா மாவட்டங்களின் பாசனத் 
துக்காக ேமட்டூர் அைணயில் கடந்த 
ஜூன் 12-ம் ேததி திறக்கப்பட்ட 
காவிரி நீர், ேநற்று பிற்பகல் 
முக்ெகாம்பு ேமலைணைய வந்து 
ேசர்ந்தது.

  ெடல்டா மாவட்டங்களின் 
பாசனத்துக்காக ேமட்டூர் 
அைணைய கடந்த ஜூன் 12-ம் 
ேததி தமிழக முதல்வர் பழனிசாமி 
திறந்து ைவத்தார். அைணக்கு 
தண்ணீர் வரத்து விநாடிக்கு 2,000 
கனஅடி வீதம் உள்ள நிைலயில், 
அைணயிலிருந்து விநாடிக்கு 
10,000 கனஅடி வீதம் தண்ணீர் 
ெவளிேயற்றப்படுகிறது.

  ஆனால், இதில் விநாடிக்கு 
5,000 கனஅடி தண்ணீேர கரூர் 
மாவட்டம் மாயனூர் தடுப் 

பைணக்கு வந்து ேசருகிறது. 
மாயனூரில் இருந்து அப்படிேய 
திறக்கப்பட்ட நிைலயில், காவிரி 
நீர் முக்ெகாம்பு ேமலைணக்கு 
ேநற்று பிற்பகல் 2.15 மணியளவில் 

வந்து ேசர்ந்தது. இந்த தண்ணீர் 
முக்ெகாம்பில் ேதக்கப்படாமல் 
காவிரியில் அப்படிேய திறந்து 
விடப்பட்டுள்ளது.

  முன்னதாக, ெபாதுப்பணித் 

துைற ஆற்றுப் பாதுகாப்புக் ேகாட்ட 
ெசயற்ெபாறியாளர் பாஸ்கர், உதவி 
ெசயற்ெபாறியாளர் ெஜயராமன், 
உதவி ெபாறியாளர்கள் புகேழந்தி, 
ராஜரத்தினம் உள்ளிட்ேடார் 
வழிபாடு நடத்தினர்.

  இேதேபால விவசாய சங்க 
நிர்வாகிகள் புலியூர் நாகராஜன், 
தீட்சிதர் பாலு, சிவ.சூரியன், ேஹம 
நாதன் உள்ளிட்ேடார் விைதெநல், 
மலர்கைளத் தூவி காவிரி நீைர 
வரேவற்றனர்.

  முக்ெகாம்பில் இருந்து 
காவிரியில் ெவளிேயற்றப்படும் 
தண்ணீர் இன்று(ஜூன் 16) காைல 
கல்லைணையச் ெசன்றைடயும். 
அைதத்ெதாடர்ந்து, ெடல்டா 
மாவட்டங்களின் பாசனத்துக்காக 
கல்லைணயில் இருந்து இன்று 
தண்ணீர் திறக்கப்பட உள்ளது. 

SS கொவிரி படலடொ �ொச்னத்துககொக ளமட்டூர அைணயில இருந்து தி்றககப�ட்டு ளநற்று 
திருச்சி மொவட்டம் முகபகொம்பு ளம்லைணககு வந்் கொவிரி நீைர விை்பநல, ம்லரகள் 
தூவி வரளவற்்ற விவசொயிகள். படம்: ஜி.ஞானேவல்முருகன்

 பணியின்ேபாது ெபாதுமக்களிடம் 
கனிவுடன் நடந்துெகாள்ளுங்கள்
S பயிற்சி ெபண் காவலர்களுக்கு ஐ.ஜி அறிவுைர

  திருச்சி
 பணியின்ேபாது மக்களிடம் 
கனிவுடன் நடந்துெகாள்ளுங்கள் 
என பயிற்சி ெபண் காவலர் 
களுக்கு  ஐ.ஜி எம்.சி.சாரங்கன் 
அறிவுறுத்தினார். 

திருச்சி நவல்பட்டு 
அண்ணா நகரில் காவலர் 
பயிற்சி பள்ளி ெசயல்பட்டு 
வருகிறது. இங்கு தற்ேபாது 
தூத்துக்குடி, கன்னியா குமரி, 
ேதனி, திருெநல்ேவலி ஆகிய 
மாவட்டங்கைளச் ேசர்ந்த 
345 ெபண் காவலர்களுக்கு 
7 மாத அடிப்பைட பயிற்சி 
அளிக்கப்பட்டு வருகிறது.
இைத ெசன்ைனயிலுள்ள 
காவலர் பயிற்சி கல்லூரி ஐ.ஜி 

எம்.சி.சாரங்கன் ேநற்று 
பார்ைவயிட்டு ஆய்வு ெசய்தார். 
அப்ேபாது, பயிற்சி ெபற்றுவரும் 
ெபண் காவலர்கள் மத்தியில் 
அவர் ேபசியதாவது:

  உடல் நலன், சட்ட அறிவு, 
கவாத்து, ேயாகா, விைளயாட்டு 
உள்ளிட்ட திறன்கைள நீங்கள் 
நன்கு வளர்த்துக்ெகாள்ள ேவண் 
டும். காவல் பணியின்ேபாது 
மக்களிடம் கனிவுடன் நடந்து 
ெகாள்ள ேவண்டும். 

  மக்கைள நல்ல முைறயில் 
நடத்த ேவண்டும். அவர்களுக்கு 
ேவண்டிய உதவிகைள ெசய்ய 
ேவண்டும். துணிவுடனும், புத்தி 
சாதுர்யத்துடனும் பணியில் ஈடுபட 
ேவண்டும் என்றார். 

 பாஜக மாநில ெசயலாளர் உட்பட 
புதுச்ேசரியில் ேமலும் 9 ேபருக்கு கேரானா
S 15 நாட்கள் முழு ஊரடங்ைக அமல்படுத்த ேகாரிக்ைக

  புதுச்ேசரி/ காைரக்கால்
  புதுச்ேசரி எல்லப்பிள்ைளச்சாவடி 
ரத்தினம் நகரில் வசித்து வரும் 
பாஜக மாநில ெசயலாளருக்கு 
கேரானா பாதிப்பு உறுதியாகி 
யுள்ளது. 

  இைதயடுத்து அவர், கதிர்காமம் 
அரசு மருத்துவக் கல்லூரியில் 
சிகிச்ைசக்காக ேசர்க்கபட்டுள்ளார். 
இத்தகவைல சுகாதாரத் துைற 
அதிகாரிகள் உறுதி ெசய்தனர். 
அவர் நடத்திவரும் முகக்கவசம் 
தயாரிக்கும் ெதாழிற்சாைலயில் 
உள்ள 5 ேபருக்கும் ெதாற்று 
உறுதியாகியுள்ளது. அங்கு 
பணியாற்றும் ேமலும் 35 ேபர் 
தனிைமப்படுத்தப்பட்டு உள்ளனர்.

  இைதயடுத்து புதுச்ேசரியில் 
பாஜக மாநில ெசயலர், 7 

வயது சிறுமி உட்பட 9 ேபருக்கு 
கேரானா ெதாற்று ேநற்று உறுதி 
ெசய்யப்பட்டுள்ளது. இவர்களில் 
பிஆர்டிசி ஓட்டுநர் ஒருவர்.

  இந்நிைலயில், புதுச்ேசரியில் 
கேரானாைவக் கட்டுப்படுத்த 
மீண்டும் முழு ஊரடங்ைக 
15 நாட்களுக்கு அமல்படுத்த 
ேவண்டும் என்று மக்கள் 
வாழ்வுரிைம இயக்கம் ெசயலாளர் 
ெஜகன்நாதன், திராவிடர் விடுதைல 
கழகம் தைலவர் ேலாகு 
அய்யப்பன், மீனவர் விடுதைல 
ேவங்ைககள் அைமப்பாளர் 
மங்ைகயர் ெசல்வன், மக்கள் 
உரிைம கூட்டைமப்பு ெசயலாளர் 
சுகுமாரன், தமிழர் களம் அழகர், 
தமிழக வாழ்வுரிைமக் கட்சி 
அைமப்பாளர் தர், ராவணன், 

பகுத்தறிவு இயக்கம் அபிமன்னன், 
ெசம்படுைக நன்னீரகம் ராம்மூர்த்தி, 
இலக்கிய ெபாழில் இலக்கிய மன்றம் 
தைலவர் பராங்குசம், புதுச்ேசரி 
தன்னுரிைம கழக தைலவர் 
சடேகாபன், புதுச்ேசரி பூர்வகுடி 
மக்கள் பாதுகாப்பு இயக்கம் 
ரகுபதி, புரட்சியாளர் அம்ேபத்கர் 
ெதாண்டர் பைட தைலவர் 
பாவாைடராயன் ஆகிேயார் 
கூட்டாக ெவளியிட்டுள்ள 
அறிக்ைகயில் ெதரிவித்துள்ளனர்.

  ்கொளரக்்கொலில்...
  இேதேபால, ெசன்ைன 

ெசன்று காைரக்கால் திரும்பிய 
தந்ைத, மகன் ஆகிேயாருக்கு 
கேரானா ெதாற்று ேநற்று உறுதி 
ெசய்யப்பட்டுள்ளது. 

SS வொசகரகளே...
கருத்துச் சித்திரம் ள�ொ்லளவ, இதுவும் உஙகள் கேம்்ொன். cartoon@
hindutamil.co.in என்்ற மின்்னஞசல முகவரிகளக ‘நறுக’ பசய்தி வரிகளேொடு 
ளசரத்து அனுபபுஙகள். பிரசுரமொகும் உஙகள் ‘�ஞச்’களுககுப  �ரிசு ரூ.100. 

- ப�ொ.�ொலொஜிகணேஷ்,சிதம்பரம.

நாங்க மூணு 
மாசமா அப்படித்ான் 

இருக்்காம்!

அவசர ்காலத்் 
எதிர்்காள்ளத 

்யாரா்க இருங்கள!
- பிரதமர் மமோடி

செய்தி: சு்கா்ாரத து்ை்ய மு்லவர எடுததுக்்காள்ள ் வண்டும்!
 - மு.்க.ஸ்ாலின்
பஞ்ச்: மு்லவ்ர வசமா சிக்க்வக்க இது்ான் ஒ்ர வழியா ் ்லவ்ர?

- ஜூனியர் ணேஜ்,சீர்காழி.
செய்தி: அரசுககு மக்கள ஒதது்ைபபு வைஙகிய நாடு்களில ்க்ரானா 
கு்ைந்துள்ளது!  - அ்மசசர ஆர.பி.உ்யகுமார 
பஞ்ச்: ் ாஸமாக திைந்் மு்ல நா்்ள ரூ. 300 ் ்காடிககு ் மல 
ஒதது்ைபபு கி்்சசு்்? - ப�ர்லின் பெல்வி,் காட்காத்துறை.



வியாழன், மார்ச் 28, 2019

ப�ொறுப�ல்ல: இந்தச் செய்தித்ததாளில் பிரசுரம் ஆகியுள்ள
வி்ளம்்பரங்களின் அடிப்படையில் செயல்்படுமுன், அவற்றில் 
உள்ள ்த்கவல்்கள ெரியதானடவ்ததானதா என்்பட்த ப்பதாதுமதா
அ்ளவு விெதாரிதது ெரி்பதார்ததுகச்கதாளளுமதாறு வதாெ்கர்்கள
ப்கட்டுகச்கதாள்ளப்படுகிறதார்்கள. வி்ளம்்பரங்கள/ வி்ளம்்பர்ததா
/ அவர்்களின் ்தயதாரிபபு்கள / பெடவ்கள ப்பதான்ற
நம்்ப்கத்தன்டமககு இந்தச் செய்தித்ததாளின் உரிடமயதா்ள
்பதிப்பதா்ளருமதான ்கஸ்தூரி & ென்ஸ் லிமிசைட் / ப்க.எஸ்.எல்.
மீடியதா லிமிசைட் உத்தரவதா்தம் அளிக்கவில்டலை. இந்தச் 
செய்தித்ததாளில் சவளியதாகும் வி்ளம்்பரங்க்ளதால் ஏப்த
பெ்தம் அல்லைது இழபபு ஏற்்படும் ்பட்ெததில், இந்தச் செய்தித
்ததாளின்/ பமற்செதான்ன நிறுவனங்களின் உரிடமயதா்ள
்பதிப்பதா்ளர், அச்சிடுபவதார், ஆசிரியர், இயககுநர்்கள
்கள ஆகிபயதார் எந்தச் சூழலிலும் எந்த வட்கயிலும் அ்தற்குப
ச்பதாறுப்பதா்கமதாட்ைதார்்கள.

்படைபபு்கட்ள அனுபபுபவதார் பிரதி எடுததுடவததுகச்கதா
அனுப்பவும். பிரசுரமதா்கதா்தவற்டறத திரும்்ப அனுப்ப இயலைதாது.

எங்கள் மு்கவர் உங்களைத் த�ொடர்புத்கொள்ை
குறுஞதசெய்தி: HTS<ஸ்பேஸ> உங்கள் 

பின்்கொடு இள� ளடப் தசெய்து 
 எண்ணுக்கு அனுப்பேவும்.மின்னஞ்சல்:

மார்ச் மாதச் சநதா – ரூ.201, 
ஆண்டுச் சநதா – ரூ.

செந�ொ�ொரர் ஆ்க ் வண்டுமொ?



E-Paper
புதுச்ேசரியில் ேமலும் 9 ேபருக்கு கேரானா

E-Paper
புதுச்ேசரியில் ேமலும் 9 ேபருக்கு கேரானா
 15 நாட்கள் முழு ஊரடங்ைக அமல்படுத்த ேகாரிக்ைக

E-Paper
 15 நாட்கள் முழு ஊரடங்ைக அமல்படுத்த ேகாரிக்ைக




