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்ேோறுப்ேல்ை: 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.
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குறிச்சி, குனியமுத்தூரில்

பாதாள சாக்கடை திடைபபணிடை 
விடைவில் முடிக்க ஆடைைர் உததைவு

 �க�ோவை 
க�ோவை குறிச்சி, குனியமுத்தூர் 
பகுதி�ளில் கேற்�ோள்ளபபட்டு 
ைரும் போதோ்ள சோக�வை திட்ைம் 
உளளிட்ை திட்ைபபணி�வ்ள 
விவைவில் முடிக� ேோந�ைோட்சி 
ஆவையர் உத்தைவிட்டுள்ளோர்.

க�ோவை ேோந�ைோட்சி 
நிர்ைோ�த்துைன் �ைநத 2011-ம்  
ஆண்டு இவைக�பபட்ை 11 
உள்ளோட்சி அவேபபு�ள, 40 ைோர்டு 
�்ளோ� ஒருங்கிவைக�ப 
பட்டுள்ளன. கேற�ண்ை 
இவைபபுப பகுதி�ளில் போதோ்ள 
சோக�வை குழோய் பதிககும் 
திட்ைம், குடிநீர் குழோய் இவைபபு 
ைழங்கும் பணி உளளிட்ைவை 
கேற்�ோள்ளபபட்டு ைருகின்்றன. 
இப பணி�வ்ள, ேோந�ைோட்சி 

ஆவையர் ஷைைன் குேோர் 
ஜைோைத் கநறறு முன்தினம் 
போர்வையிட்டு ஆய்வு ்சய்தோர்.

அவதத் ் தோைர்நது, ேோந�ைோட்சி 
்தறகு ேண்ைல அலுைல�த்தில் 
குடிநீர் விநிகயோ�ம் ேறறும் 
போதோ்ள சோக�வை திட்ைபபணி�ள 
குறித்த ஆகலோசவனக கூட்ைம் 
கநறறு முன்தினம் நைநதது.

பின்னர் அதி�ோரி�ளிைம் 
கூறும்கபோது,‘‘குறிச்சி, குனிய 
முத்தூரில் கேற்�ோள்ளபபட்டு 
ைரும் போதோ்ள சோக�வை 
குழோய் பதிககும் திட்ைபபணி, 
குடிநீர் குழோய் இவைபபு 
ைழங்கும் பணிவய குறிபபிட்ை 
�ோலத்துககுள விவைைோ� முடிக� 
கைண்டும். நிர்ையிக�பபட்ை 
�ோலத்துககுள திட்ைபபணிவய 

விவைைோ� முடித்தோல் தோன் 
நிதி விடுவிக�பபடும். குழுக�ள 
அவேத்து, திட்ைபபணியில் 
்தோய்வு ஏறபைோேல் ்தோைர்நது 
�ண்�ோணித்து விவைவில் முடிக� 
கைண்டும். இப பகுதி�ளில் 
கபோககுைைத்துககு இவையூறு 
இல்லோேல் சோவல�வ்ள சீைவேத்து, 
தோர்ச்சோவல�ள அவேககும் 
பணிவய விவைைோ� முடிக� 
கைண்டும். சு�ோதோைப பணி�வ்ள 
்தோய்வின்றி கேற்�ோள்ள 
கைண்டும்,’’ என்்றோர் ஆவையர்.

கூட்ைத்தில் ேோந�ை ் போறியோ்ளர் 
லட்சுேைன், ் தறகு ேண்ைல உதவி 
ஆவையர் ைவி, தமிழநோடு குடிநீர் 
ைடி�ோல் ைோரிய கேறபோர்வைப 
்போறியோ்ளர் முைளி உளளிட்கைோர் 
�லநது ்�ோண்ைனர். 

SS க�ோவையில் புற்றுக�ோயோளி�ளுக்கு உதவும் ைவ�யில் தவைமுடிவய �ன்�ோவையோ� ைழங்கிய 
தனியோர் �ல்லூரி மோணவி�ள், கேரோசிரிவய�ள்.

nrhjj; pd ; tptuqf; s:;   jpUkjp. ifyh\ ; ngd.; R. Nkhb kwW; k ; jpU. uhN[\F; khh.;  B Nkhb mthf; spd ; ngahpy ; css;  
NfhakG; jJ; }h ; ,iz -II  Jiz gjpthsh ; mYtyfjj; pwF;  clg; ll;  njYqF; ghisak ; fpuhkjj; py ; fjT vz.; 1334-
1>2>3>4> lTd ; rhN; t vz1; 3/62> fpuTzL;  rhN; t vz.; 71dg; b 2440 rJu mb (5.50 nrdl;  ; kwW; k ; 40 rJu mb) epyk ;
kwW; k ; flb; lk.;   vyi; yfs ; : tlff; py ; : 10 mb fpofF;  Nkwf; hf css;  eilghij> njwf; py ; : B.K. uh[Nrfud>;  tpfl; h ;
kwW; k ; uhN[]t; hp MfpNahhf; SfF;  nrhej; khd nrhjJ; > fpoff; py ; : jlfk ; rhiy> Nkwf; py ; : jpUkjp. R[hjh Gfty ;
mthf; SfF;  nrhej; khd nrhjJ; .

Vy ngUf;Fj;njhif : &.1,00,000/-

Kd;itg;G njhif: (10%) : &.11,43,000/-

t.vz;.1:  fld;jhuh;fs;: 1. M/s Jsrp fhl;ld; kpy;]; vz;.1334> jhlfk; rhiy> R.S.Guk;> Nfhak;Gj;J}h; 
- 641 002. 2. jpU. uhN[\; Fkhh;> fjT vz;.148/149> ehuhazFUrhkp rhiy>  rha;ghgh fhydp> Nfhak;Gj;J}h; 
- 641 011. 3. jpUkjp. ifyh\; ngd;.R.Nkhb> fjT vz;.148/149> ehuhazFUrhkp rhiy>  rha;ghgh fhydp> 
Nfhak;Gj;J}h; - 641 011. 4. jpUkjp. ifyh\; ngd;.R.Nkhb> fjT vz;.102> = t];jth jh;\d;> 24, ghujp ghh;f; 
rhiy> 2tJ FWf;F> rha;ghgh fhydp> Nfhak;gj;J}h; - 641 011.

t.vz;.2:  M/s. khh;;\y; kiud; Guhnlf;l;];> chpikahsh;> jpU.A.tpf;uk; Rjhfh;> fjT 
vz;.1> gioa vz;.20> Nrhod; njU> <NuhL lTd;> <NuhL-638004. 2. jpU.A.tpf;uk; Rjhfh;>  fjT vz;.1> 
gioa vz;.20> Nrhod; njU> <NuhL -638004.

fld;jhuh;fs;: 1. 

t.vz;.3:  M/s. rhrRthp Mh;l;];> n\l; vz;.178/179> rpl;Nfh> Kjypghisak;> jpUg;G+h; - 
641606. 2. jpU.P. utpr;re;jpud;> 3/16> rf;jp efh;> kz;zhhp mQ;ry;> jpUg;G+h; - 641 607. jpUkjp. R. uhzp> 
3/16> rf;jp efh;> kz;zhhp mQ;ry;> jpUg;G+h; 641 607. 4. jpU. C. nghparhkp> 3/16> rf;jp efh;> kz;zhhp mQ;ry;> 
jpUg;G+h;. jpUkjp. R. uhzp> 3/16> rf;jp efh;> kz;zhhp mQ;ry;> jpUg;G+h; 641 607.

fld;jhuh;fs;: 1. 

epYit njhif:  mdW;  tiu  &.   kwW; k ;  gpw  nryTfs ;  Nrhj; J; . 28.02.2020 5,27,30,779/-

Nfl;G mwptpg;G Njjp: 01.12.2015  milahsk; Rthjpdk; vLj;j Njjp : 11.02.2016

fldPl;L nrhj;Jf;fis nuhf;fkhf;Fjy; epjpr; nrhj;Jf;fis rPuikj;jy; kw;Wk; fldPl;L nrhj;Jf;fs; 
mkyhf;fr; rl;lk; 2002 (tpjp 8 (6) Nrh;j;J thrpf;fTk;) ghJfhg;G eilKiw tpjpfs; 2002 tpjp vz;.8 
(6)-d; fPo; mlkhdk; itf;fg;gl;Ls;s mirah nrhj;Jf;fis tpw;gid nra;jy;.
,jd; %yk; nghJkf;fSf;Fk;> Fwpg;ghf fld;jhuh;fs; kw;Wk; [hkPd;jhuh;fSf;Fk; mwptpg;gjhtJ fld; 
nfhL;j;j tq;fpaplk; fPNo Fwpg;gpl;Ls;s mlkhdk; itf;fg;gl;Ls;s mirah nrhj;Jf;fis tq;fpapd; 
mq;fPfhpf;fg;gl;l mjpfhhp mth;fshy; Mf;fg;G+h;tkhd Rthjpdj;jpy; vLj;Jf; nfhz;Ls;sij mLj;J fPNo 
Fwpg;gpl;Ls;s fld;jhuh;fs; Ngq;f; Mg; gNuhlh tq;fpf;F nrYj;j Ntz;ba fld; njhifia 
t#ypg;gjw;fhf fPNo Fwpg;gpl;Ls;s RthjPdk; nra;ag;gl;l nrhj;Jf;fis ‘cs;s ,lj;jpy; cs;sthW” 
kw;Wk; ‘ve;j epiyapy; cs;sNjh me;j epiyapNyNa” vDk; mbg;gilapy; 16.03.2020 md;W tpw;fg;gLk;. 

NPA Njjp: 13.11.2015

NkYk;> tpw;gidf;fhd tphpthd tpjpKiwfs; kw;Wk; epge;jidfis tq;fpapd; ,izajsj;jpy; www.bankofbaroda.com 

kw;Wk; kpd; Vy Kfthpd; ,izajskhd mjthJ http://bobauctiontiger.net -y; ypq;f; nra;J ghh;f;fTk;.

nrhj;Jf;fis ghh;itapLk; Njjp kw;Wk; Neuk;: 11.03.2020 (fhiy 11 kzp Kjy; gpw;gfy; 3 kzp tiu)

EMD nrYj;j Ntz;ba Njjp :13.03.2020 md;W my;yJ mjw;F Kd;G> nrYj;Jk; Kiw - 
NEFT/RTGS/Fund Transfer. A/c Name: Bank of Baroda, ARMB EMD Account” A/c No. 12810200000911, 
IFSC Code : BARB0ALWARP, (5th Letter is ZERO) Branch : Alwarpet, Chennai.

xt;nthU 5 epkpl ,ilntspfSld; tpw;gid KbAk; tiu jhdhfNt ePl;bf;fg;gLk;.

,-Vy Njjp kw;Wk; Neuk; : 16.03.2020
ez;gfy; 12.00 kzp Kjy; kjpak; 01.00 kzp tiu 

,lk; : nrd;id
ehs; : 26.02.2020

mq;fPfhpf;fg;gl;l mjpfhhp> 
Ngq;f; M‡g; gNuhlh 

 E-Vy tpw;gid mwptpg;G

kz;ly xLf;fg;gl;l nrhj;Jf;fs; kPl;G fpis: 

nrd;id-600017> Ph : 2815 2104
1-tJ jsk;> vz;.74> jpahfuha NuhL> jp efh;> 

Fiwe;jgl;r Nfl;G tpiy: &.2,34,00,000/- 

Fiwe;jgl;r Nfl;G tpiy: &.24,42,000/- 

Fiwe;jgl;r Nfl;G tpiy: &.44,24,000/-  

Kd;itg;G njhif :  &.23,40,000/-

Kd;itg;G njhif :  &.2,44,200/-

Kd;itg;G njhif :  &.4,42,400/-

Vy $l;L njhif : &.1,00,000/-

Vy $l;L njhif : &.1,00,000/-

Vy $l;L njhif : &.1,00,000/-

nrhjj; pd ; tptuqf; s:;   <NuhL gjpT khtl;lk;> <NuhL Jizg;gjpT khtl;lk;> <NuhL jhYfh> ntspGw <NuhL 
efuhl;rp vy;iyf;Fl;gl;l (tPug;gd;rj;jpuk;> <NuhL fpuhkk;) gioa GS vz;.86/B, kWrh;Nt vz;.78/4>5> gioa 
thh;L vz;.1> GJ thh;L vz;.9> Nrhod; njU> vd;w Kfthpapy; cs;s 1260 rJu mb epyk;. vy;iyfs;: tlf;fpy;: 
fpof;F Nkw;fhf cs;s gthdp gpujhd rhiyf;F nry;Yk; Nrhod; njU> njw;fpy;: Nth; ̀ T]; fplq;F> Nkw;fpy;: 
jpU.V.N.ma;ahJiu mth;fspd; nrhj;J kw;Wk; fpof;fpy;: jpU.rptRg;ukzpad; kw;Wk; gpwh;fspd; RthjPd 
nrhj;J.

nrhjj; pd ; tptuqf; s:;   <NuhL gjpT khtll; k>;  jhuhGuk ; Jiz gjpT khtll; k>;  jhuhGuk ; jhYff; h> rpdd; gG; J}h ;
fpuhkk>;  kW rhN; t vz.; 523/2 mjwF;  njhlhG; ila gioa rhN; t vz.; 455C-dg; b 3.12.0 GQi; r n`fN; lh ; fp]j; p 
kjpgg; LP  GQi; r Vff; h ; 7.71-fF;  KiwNa &.4.30 NkYk ; mjDld ; toff; khf css;  eilghijfs ; kwW; k ; jhuhGuk>;  
Jiz gjpthsh ; mYtyfjj; py ; Mtz vz.; 3131/1971-dg; b gjpT nraa; gg; ll;  gfphT;  gjj; pujj; pdg; b tphpthf 
Fwpgg; plL; ss;  jlk ; ,ej;  nrhjJ;  Kdd; h ; GJ}h ; fpuhk vyi; yfSfF;  clg; lL;  ,Uej; J. jwn; ghOJ rpdd;  GJ}h ;
gQr; hajJ;  vyi; yfF;  clg; ll; J. vyi; yfs ; : tlff; py ; rhN; t vz.; 524-dg; b fpofF;  Nkwf; hf css;  ,lN; lhp> 
Nkwf; py ; : rhN; t vz.; 523/1> 536 kwW; k ; 522dg; b css;  tlfF;  njwf; hf css;  jlk>;  njwf; py ; : fpofF;  Nkwf; hf 
css;  jlk>;  fpoff; py ; : rhN; t vz.; 505.

epYit njhif:  mdW;  tiu  &.   kwW; k ;  gpw  nryTfs ;  Nrhj; J; . 28.02.2020 2,44,52,286/- 

epYit njhif:  mdW;  tiu  &.   kwW; k ;  gpw  nryTfs ;  Nrhj; J; . 30.09.2019 4,92,87,700/- 

Nfl;G mwptpg;G Njjp: 07.10.2017

Nfl;G mwptpg;G Njjp: 17.12.2013

 milahsk; Rthjpdk; vLj;j Njjp : 12.12.2017  

 milahsk; Rthjpdk; vLj;j Njjp : 12.09.2013

NPA Njjp: 29.08.2017

NPA Njjp: 30.06.2013

வெள்ளியங்கிரி உழென் உற்பத்தியாளர் அமைப்புக்கு தேசிய விருது
Szமத்திய வேளாண் அமமச்சர் ேழங்கினார்

 �க�ோவை
க�ோவை ேோைட்ைம் ் ைளளியங்கிரி 
யில் இயங்கும் ்ைளளியங்கிரி 
உழைன் உறபத்தியோ்ளர் 
அவேபபுககு, கதசிய அ்ளவிலோன 
விருது ைழங்�பபட்டுள்ளது. 

்ைல்லியில் நவை்பற்ற 
கை்ளோண் ேோநோட்டில், ‘சி்றநத 
எஃப.பி.ஓ’ என்்ற பிரிவில், 
கதசிய அ்ளவிலோன விருது இநத 
அவேபபுககு ைழங்�பபட்ைது. 
ேத்திய கை்ளோண் துவ்ற அவேச்சர் 
நகைநதிை சிங் கதோேர், அவேபபின் 
விைசோயப பிைதிநிதி�ளுககு 
விருது ைழங்கி �வுைவித்தோர். 

�ைநத 2013-ம் ஆண்டு க�ோவை 
ேோைட்ைம் ்தோண்ைோமுத்தூர் 
பகுதியில் ்ைளளியங்கிரி 
உழைன் உறபத்தியோ்ளர் 
அவேபபு ் தோைங்�பபட்ைது. ஈஷோ 
அ்றக�ட்ைவ்ளயின் சமூ� நலன் 
ேறறும் சுறறுச்சூழல் கேம்போட்டு 
அவேபபின் ைழி�ோட்டுதலில் இநத 

அவேபபு ் சயல்படுகி்றது. இநத 
அவேபபில்1,000-ககும் கேறபட்ை 
விைசோயி�ளஉறுபபினர்�்ளோ� 
உள்ளனர். அதில் 70 சதவீதத்துககும் 
கேறபட்கைோர் சிறு ேறறும் குறு 
விைசோயி�ள என்பதும், 38 
சதவீதம்கபர் ் பண் விைசோயி�ள 

என்பதும்குறிபபிைத்தக�து. 
இைர்�ள கதங்�ோய், போககு, 
ேஞசள, �ோய்�றி, ைோவழ 
கபோன்்றைறவ்ற உறபத்தி ் சய்து, 
கநைடியோ� நு�ர்கைோருககு 
விறபவன ்சய்து ைருகின்்றனர். 

இதனோல், ்தோண்ைோமுத்தூர் 

பகுதி விைசோயி�ளின் ்போரு்ளோ 
தோைமும், ைோழைோதோைமும் 
கேம்பட்டுள்ளது. 2018-19-ம் நிதி 
ஆண்டில் ் ைளளியங்கிரி உழைர் 
அவேபபு ரூ.12 க�ோடி ைருேோனம் 
ஈட்டி சோதவன பவைத்துள்ளது. 

கை்ளோண் துவ்றயின் 
ை்ளர்ச்சிககு பங்�ோறறும் விைசோயி 
�ள, அவேபபு�ள, விஞ்ோனி�ள 
ேறறும் பயிறசியோ்ளர்�ளுககு 
ஆண்டுகதோறும் ேத்திய அைசு 
சோர்பில் விருது ைழங்�பபடுகி்றது. 
நைபபு ஆண்டு விருதுக�ோன 
கதர்வுக குழுவில் ேத்திய கை்ளோண் 
ேறறும் பண்வை நல கேம்போட்டு 
அவேச்ச� ்சயலர் சஞசய் 
அ�ர்ைோல், கதசிய கூட்டு்றவு 
கேம்போட்டுக  �ழ� கேலோண் 
இயககுநர் சநதீப குேோர் நோயக, 
இநதிய கை்ளோண் ஆைோய்ச்சி 
�வுன்சில் துவை இயககுநர் 
ஏ.க�.சிங் ேறறும் ைல்லுநர்�ள 
இைம்்பறறிருநதனர்.

SS ்ைல்லியில் �வை்ேற்்ற விழோவில், க�ோவை ் ைள்ளியங்கிரி உழைன உற்ேத்தியோளர் 
அவமப்பு நிர்ைோகி�ளுக்கு கதசிய அளவிைோன விருது ைழங்கிய மத்திய கைளோணவம 
துவ்ற அவமச்சர் �கரந்திர சிங் கதோமர்.

தெளாண் ்பல்கமைக்்கழ்கத்தில  
அங்்க்க தெளாண்மை ்கருத்துத்கட்பு

 �க�ோவை
தமிழநோடு கை்ளோண்வே பல்�வலக�ழ� 
�வலயைங்கில், அங்�� கை்ளோண்வே குறித்த  
�ருத்துக�ட்புக கூட்ைம் நவை்பற்றது. 

துவைகைநதர் என்.குேோர் தவலவே 
ைகித்துகபசும்கபோது, ‘இயறவ� விைசோயம், 
அங்�� விைசோயம், ்சலவில்லோ  
இயறவ� விைசோயம் குறித்துஆய்வு ் சய்ய 
கைண்டியது அைசியம்.

அங்��ப ்போருட்�ளின் தைம் ேறறும் 
பண்பு�வ்ள அறிைதில் தனி �ைனம் 

்சலுத்த கைண்டும். கை்ளோண்வே 
பல்�வலக�ழ� ை்ளங்குன்்றோ அங்�� 
கை்ளோண்வே துவ்றயில்உள்ள கேம்பட்ை 
�ருவி�ள்�ோண்ை ஆய்ை�த்வத  ஆய்வுககு 
பயன்படுத்திக்�ோள்ள கைண்டும்' என்்றோர். 
பல்�வலக�ழ� ஆைோய்ச்சி இயககுநர் 
க�.எஸ்.சுபபிைேணியன், கதோட்ைக�வல 
டீன் எம்.பு�கழநதி, கை்ளோண்வே இவை 
இயககுநர் சித்ைோ கதவி, பயிர் கேலோண்வே  
இயககுநர் ்ை.கீதோலட்சுமி ஆகிகயோரும் 
கபசினர். 

 எஸ்.என்.ஆர் அண்டு சன்ஸ் அறக்கட்டளை: 
நிறுவனர் தின விழா, எஸ்.என்.ஆர். ்களையரங்கம், 
ராமகிருஷ்ா ்களை மற்றும் அறிவியல் ்கல்லூரி 
சாளை, மாளை 5.00.

 ஜேசிடி ப�ாறியியல் மற்றும் ப�ாழில்நுட�க ்கல்லூரி: 
ஜ�சிய அைவிைான ப�ாழில்நுட�க ்கருத�ரங்கம், 
பிசசனூர், ்காளை 10.00.

 ்டாக்டர் ஜி.ஆர்.�ாஜமா�ரன் அறிவியல் ்கல்லூரி:  
ப�ாழில் நுட�ப் ஜ�ாடடி்கள், அவிநாசி சாளை, ்காளை 10.00.

 ஜநரு ம்கா விதயாையா ்களை, அறிவியல் ்கல்லூரி: 
்களை விழா, மலுமிசசம்�டடி, ்காளை 10.00.

 ்கற்�்கம் உயர்்கல்வி நிறுவனம்: ப�ாழில்முளனஜவார் 
விழிப்பு்ர்வு நி்கழ்சசி மற்றும் ்கண்்காடசி, ஈசசனாரி, 
்காளை 10.30.

 ஜ்காளவ ஜமைாண்ளம சங்கம்: ஜ�சிய ஜமைாண்ளம 
தினக ப்காண்்டாட்டம், ஜ�ாட்டல் பரசிப்டன்சி ்டவர்ஸ், 
அவிநாசி சாளை, மாளை 6.15.

 ்டாக்டர் என்.ஜி.பி. ்களை மற்றும் அறிவியல் ்கல்லூரி: 
ஜ�சிய அைவிைான ்கருத�ரங்கம், ்காைப்�டடி சாளை, 
்காளை 9.30.

 ்கஸ்தூரி சீனிவாசன் அறநிளையம்: ஓவியக ்கண்்காடசி, 
்கஸ்தூரி சீனிவாசன் ்களை ளமயம், அவிநாசி சாளை, 
்காளை 10.00.

 ப்கௌமார ம்டாையம்: சதுர்ததி மற்றும் �டசி்ாமூர்ததி 
சிறப்பு வழி�ாடு்கள், சின்னஜவ்டம்�டடி, ்காளை 10.00.

 ஜ�சிய புத�்க அறக்கட்டளை, நியூ பசஞ்சுரி புத�்க 
நிறுவனம்: 35-வது ஜ�சிய புத�்கத திருவிழா, புத�்கக 
்காடசி, மததியப் ஜ�ருந்து நிளையம் எதிரில், ஜ�ாட்டல் 
�மிழ்நாடு அருகில், ்காந்திபுரம், ்காளை 10.00.

 ஜ்கானியம்மன் ஜ்காயில்: ஜ�ர்த திருவிழா, கிளி 
வா்கனததில் அம்மன் திருவீதி உைா, ப�ரிய்கள்டவீதி, 
்காளை 10.00. கிணத்துக்கடவு

 ஜ்காளவ ப�ந்ப�ப்காஸ்ஜ� சள�: வரு்டாந்திர பசன்்டர் 
்கன்பவன்்ஷன் மற்றும் சிறப்பு ஆரா�ளன, ்கன்பவன்்ஷன் 
வைா்கம், ப�ாள்ைாசசி பிர�ான சாளை, கிடஸ் �ார்க 
�ள்ளி பின்புறம், கி்ததுக்க்டவு, மாளை 6.00.

ஜ்காளவ மாவட்டம் ்கணியூர் துள் மின் நிளையததில் 
�ராமரிப்புப் �ணி்கள் நள்டப�ற உள்ை�ால் கீழ்க்கண்்ட 
�குதி்களில் நாளை (பிப். 28) ்காளை 9 மணி மு�ல்  
மாளை 4 மணி வளர மின் விநிஜயா்கம் இருக்காது என்று  
மின் வாரிய பசயற் ப�ாறியாைர் எம்.சுப்பிரமணியன் 
ப�ரிவிததுள்ைார். மின்தடட பகுதி்கள்
 ராசி�ாளையம், அரு்கம்�ாளையம், ்கனியூர், ஷீ�ா ந்கர், 
ப்காள்ளுப்�ாளையம், சுப்�ராயம்�ாளையம், ப�ன்னம் �ாளையம் 
(ஒரு �குதி), ஊததுப்�ாளையம்.

SS குடியுரிவம ்சடைத்துக்கு எதிரோ�வும், ் ைல்லி ைனமுவ்றவயத் தடுக்�த் தைறிய மத்திய அரசு மற்றும் ேோஜ�, 
ஆர்எஸ்எஸ் அவமப்வேக் �ணடித்தும் க�ோவை ரயில் நிவையத்வத க�ற்று முற்றுவ�யிடடுப் கேோரோடைம் 
�ைத்திய தமிழ�ோடு முஸ்லிம் முனகனற்்றக் �ழ�த்தினர்.  படம்: ஜெ.மன�ோகரன்

இப்பகுதியில் உங்கள் நி்கழ்வு்களும் இடம்்்பற
பசய்திப் பிரிவு, 19&20,ஏ.டி.டி.்காைனி, 
எல்ஐசி ஜராடு, ஜ்காளவ-641018.
 மின்னஞ்சல் மு்கவரி: repkovai@hindutamil.co.in

ேங்்கம் ்பவுனுக்கு ரூ.96 குமைவு
 �செனவனை 

்சன்வனயில் தங்�ம் விவல பவுனுககு 
கநறறு ரூ.96 குவ்றநது ரூ.32 ஆயிைத்து 
640-ககு விறபவன ்சய்யபபட்ைது.

சர்ைகதச அ்ளவில் பல்கைறு 
நோடு�ளில் ்போரு்ளோதோை ேநதநிவல 
ஏறபட்டுள்ளதோல், ்பரும்போலோன 
முதலீட்ைோ்ளர்�ள தங்�த்தில் ் தோைர்நது 
முதலீடு ் சய்து ைருகின்்றனர். இதனோல், 
தங்�ம் விவல எபகபோதும் இல்லோத 
அ்ளவுககு உயர்நது ைருகி்றது. 

இருபபினும், சர்ைகதச அ்ளவில் தங்�ம் 
விவல �ைநத சில நோட்�்ளோ� தங்�த்தின் 
விவல குவ்றநது ைருைதோல் உளளூரிலும் 
தங்�ம் விவல குவ்றநது ைருகி்றது. 
்சன்வனயில் தங்�ம் விவல பவுனுககு 
கநறறு ரூ.96 குவ்றநது ரூ.32 ஆயிைத்து 
640-ககு விறபவன ்சய்யபபட்ைது. 22 
க�ைட் ் �ோண்ை ஒரு கிைோம் தங்�ம் ரூ.4 
ஆயிைத்து 080ககு விறபவன ஆனது. 
இதுகை, கநறறு முன்தினம் ரூ.4 ஆயிைத்து 
92-ககு விற�பபட்ைது.

நீலகிரி மாவட்டத்தில்

14 கிதைா பிளாஸ்டிக் வ்பாருட்்கள் ்பறிமுேல
 �உதவ�

நீலகிரி ேோைட்ைத்தில் நைத்தபபட்ை �்ள  
ஆய்வில் 14 கிகலோ பி்ளோஸ்டிக ் போருட்�ள 
வ�பபற்றபபட்டு ரூ. 56,000 அபைோதம் 
ைசூலிக�பபட்ைது.

நீலகிரி ேோைட்ைம், உதவ�, குன்னூர், 
கூைலூர், ் நல்லியோ்ளம் ஆகிய ந�ைோட்சி 
�ள, 11 கபரூைோட்சி�ள, 4 ஊைோட்சி ஒன்றி 
யங்�ள அைங்கியுள்ள 4 ேண்ைலங் 
�ளில் தவை ்சய்யபபட்ை பி்ளோஸ் 

டிக ்போருட்�ளின் பயன்போட்வைக 
குவ்றபபது, ்போதுஇைங்�ளில் குபவப 
்�ோட்டுைவத தவிர்பபது குறித்து 
ஒட்டு்ேோத்த �்ள ஆய்வு கநறறு 
முன்தினம் நைத்தபபட்ைது. இதில், சுேோர் 
14 கிகலோ எவையிலோன பி்ளோஸ்டிக 
்போருட்�ள பறிமுதல் ்சய்யபபட்டு, 
அவதப பயன்படுத்தியைர்�ள ேறறும் 
விறபவன ்சய்தைர்�ளிைம் இருநது 
ரூ.56,200 அபைோதம் ைசூலிக�பபட்ைது.
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