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வியாழன், பிப்ரவரி 27, 2020

அரியலூர் மாவட்டம் உட்டயார்்ாடையம் அரசு ப்ண்கள்
மமல்நிடைப் ்ள்ளியில், மாவட்ட குழநடதை ்க்டததைல் தைடுப்பு பிரிவு
்காவல்துடை சார்பில் ஆ்தது மேரங்களில் மாணவி்கள் தைங்கடையும்
தைங்கடை சார்நதைவர்்கடையும் எவவாறு ்ாது்காததுக் ப்காள்வது என்து
குறிததை ்யிற்சி மேற்று முனதினம் அளிக்்கப்்ட்டது. நி்கழ்ச்சியில்,
மாவட்ட குழநடதை ்க்டததைல் தைடுப்பு பிரிவு ்காவல் ஆயவாைர் பி.சுமதி
மற்றும் ம்ாலீஸார் ்கைநதுப்காணடு தைற்்காப்பு ்கடையான ்கராதமதை
்யிற்சி அளிததைனர். பதைா்டர்நது, ்காவைன பசயலி, சாடை ்ாது்காப்பு
மற்றும் பதைாடைம்சி எண 100 குறிதது மாணவி்களுக்கு விழிப்புணர்வு
ஏற்்டுததினர்.

திமு்க இலைஞரணி உறு்பபினர அடல்ட வழங்்கல்
பெரமெலூர்: ப்ரம்்லூரில் திமு்க இடைஞரணி சார்பில் உறுப்பினர்
அடட்ட வழஙகும் நி்கழ்ச்சி மேற்று ேட்டப்ற்ைது.
ப்ரம்்லூர் மாவட்ட திமு்க ்கடசி அலுவை்கததில் ேட்டப்ற்ை
இநநி்கழ்ச்சிக்கு, திமு்க மாவட்ட இடைஞரணி அடமப்்ாைர் ஹரி்ாஸ்கர்
தைடைடம வகிததைார். துடண அடமப்்ாைர்்கள் ்கரி்காைன, அன்ழ்கன,
்காடடுராசா, ரசூல் அ்கமது, தைங்க்கமல் ஆகிமயார் முனனிடை வகிததைனர்.
மாவட்டச் பசயைாைரும், மாவட்ட ஊராடசித தைடைவருமான ராமேநதிரன,
மாநிை நிர்வாகி்கள் துடரசாமி, ்டாக்்டர் வல்ை்ன, ப்ரியசாமி, தைடைடம
பசயற்குழு உறுப்பினர்்கள் அடசயம்கா்ால், வக்கீல் ராமேநதிரன உட்்ட ்ைர்
ம்சினர். சிைப்பு விருநதினரா்க திமு்க ப்காள்ட்கப் ்ரப்பு பசயைாைரும் நீைகிரி
பதைாகுதி எம்பியுமான ஆ.ராசா, ப்ரம்்லூர் மாவட்ட திமு்க இடைஞரணியில்
உறுப்பினரா்க மசர்நதை 12,060 ம்ருக்கு உறுப்பினர் அடட்ட்கடை வழஙகினார்.
ே்கரச் பசயைாைர் பிர்ா்கரன, ஒனறியச் பசயைாைர்்கள்
கிருஷணமூர்ததி, அணணாதுடர, ேல்ைதைம்பி, மதியழ்கன, ஒனறிய
ப்ாறுப்்ாைர்்கள் பே்கதீசன, மசாமுமதியழ்கன, ராமேநதிரன உள்ளிட்ட ்ைர்
்கைநதுப்காண்டனர்.

தநலதலய க்கபான்ற ம்கனுக்கு ஆயுள் சில்ற
திருச்சி:

திருச்சி மாவட்டம் மணணச்சேல்லூர் அரும்கயுள்ை
ராசாம்்ாடையம் ேடுதபதைருடவச் மசர்நதைவர் ்ரமதைசி(எ) சுப்பிரமணி(55).
இவருட்டய ம்கன ்ாைமுரு்கன(25) மவடைக்கு பசல்ைாமல் ஊர் சுற்றிக்
ப்காணடிருநதைார். இடதைக் ்கணடிததைதைால் ஆததிரமட்டநதை ்ாைமுரு்கன,
தைனது தைநடதை சுப்பிரமணிடய ்க்டநதை 9.1.2019-ம் மதைதி விைகு
்கடட்டயால் அடிததுக் ப்காடை பசயதைார்.
இதுகுறிதது மணணச்சேல்லூர் ம்ாலீஸார் வழக்கு ்திவு பசயது
்ாைமுரு்கடன ட்கது பசயதைனர். இநதை வழக்கின விசாரடண திருச்சி
மாவட்ட 3-வது கூடுதைல் அமர்வு நீதிமனைததில் விசாரிக்்கப்்ட்டது. இரு தைரப்பு
வாதைங்கடையும் ம்கட்ட நீதி்தி ்கர்ணன, குற்ைம்சாட்டப்்ட்ட ்ாைமுரு்கனுக்கு
ஆயுள் தைண்டடனயும், ரூ.500 அ்ராதைமும் விதிதது மேற்று தீர்ப்்ளிததைார்.

மபாநிை அைவிைபான ்கபால்்நது ப்பாடடி
பிஷ்ப ஹீ்ர ்கல்லூரி அணிக்கு ப்கபா்பல்

அரியலூர
ஏலாக்குறிசசியில

ைாைட்டம்
உள்ள

திருச்சி மாவட்டத்தில்...

திருசசி ைாைட்டத்தின பேல்ைறு
கிறிஸேை ஆலயங்களிலும் சிைபபு
திருபபேலி நவ்டவபேற்ைது. இதில,
கிறிஸேைரகள்
திரளா்னார
பேங்்கற்ைனர. இநே ேைக் காலம்
இ்யசு உயிரத்வேழுநே நாளான
ஈஸ்டர பேண்டிவகயு்டன (ஏப.12)
நிவைைவ்டகிைது.

உயர்நீதிமன்்றத்தில் வவலைவாங்கித் தருவதாக கூறி

E-Paper

ரூ. 37 லடசம் ்�ாசடி: முசிறி ைழககறிஞர வகது
 நாமககல்

வசனவன
உயரநீதிைனைத்தில
்ைவல ைாங்கித் ேருைோகக்
கூறி ரூ.37 லடசம் ்ைாசடி வசயே
முசிறிவயச ்சரநே ைழக்கறிஞவர
நாைக்கல ைாைட்ட குற்ைபபிரிவு
காைல
துவையினர
வகது
வசயேனர.
திருசசி ைாைட்டம் முசிறிவயச
்சரநேைர பி.சதீஸகுைார (35).
இைர
வசனவன
உயரநீதி
ைனைத்தில
ைழக்கறிஞராக

உள்ளார.
இைர
நாைக்கல
ைாைட்டம், முட்டாஞவசடடிவயச
்சரநே கவலவசலைன, கனிவைாழி
ேம்பேதி
ைகன
அ்டலபிஹாரி
அவலக்சாண்்டருக்கு, வசனவன
உயரநீதி ைனைத்தில எழுத்ோளர
்ைவல ைாங்கித் ேருைோக
கூறியுள்ளார. இேற்காக ரூ.4.50
லடசம் ைழங்க ்ைண்டும் எனவும்
வேரிவித்துள்ளார.
இவே உண்வைவயன நம்பி
சதீஸகுைார ைங்கி கைக்கில

ரூ.3.50 லடசத்வே கவலசவசலைன
வசலுத்தியுள்ளார. ்ைலும், ்நரில
ரூ.1 லடசம் வராக்கைாகவும்
ைழங்கியுள்ளார.
எனினும்,
ைழக்கறிஞர
சதீஸகுைார
கூறியபேடி
்ைவல
எதுவும்
ைாங்கித் ேரவிலவல. இதுகுறித்து
நாைக்கல
ைாைட்ட
காைல
கண்காணிபபோளரி்டம் கனிவைாழி
புகார அளித்ோர.
புகாரின்பேரில
நாைக்கல
ைாைட்ட குற்ைபபிரிவு ்போலீஸார

‘2021 சட்டப்பேரவைத் ்ேரேலிலும்
அதிமுக வைற்றி வபேறும்’
 கரூர்

2021 சட்டப்பேரவைத் ்ேரேலிலும்
அதிமுக வைற்றி வபேற்று மீண்டும்
ஆடசி அவைக்கும் என ைாநில
்போக்குைரத்துத்துவை
அவைசசர
எம்.ஆர.விஜயபோஸகர வேரிவித்ோர.
முனனாள் முேலைர வஜயலலிோவின
72-ைது பிைநே நாள் விழா ைற்றும் ேமிழக
அரசின பேடவஜட விளக்க வபோதுக்கூட்டம்
கரூர ை்டக்கு நகரச வசயலாளர
எம்.போண்டியன ேவலவையில கரூர
்ைலுசாமிபுரத்தில ்நற்று முனதினம்
நவ்டவபேற்ைது. இதில, அவைசசர
எம்.ஆர.விஜயபோஸகர ்பேசியது: இநே
ஆடசி எத்ேவன நாள் நீடிக்கும் என
அவனைரும் ்பேசி ைநே நிவலயில, 3
ஆண்டுகவள க்டநது 4-ம் ஆண்டில

அடிவயடுத்து வைத்துள்ளது. என்ை.
இநே ஆடசிக் காலத்வே பூரத்தி
வசயைது ைடடுமினறி, 2021-ம் ஆண்டு
நவ்டவபேை உள்ள சட்டப்பேரவைத்
்ேரேலிலும் அதிமுக வைற்றிவபேற்று
மீண்டும் ஆடசி அவைக்கும் எனைார.
நடிகர வையாபுரி, ேவலவை கழக
்பேசசாளர ்காபிகாளிோஸ, ைாைட்ட
அவைத் ேவலைர ஏ.ஆர.காளியபபேன
உள்ளிட்்டார ்பேசினர.
ைாைட்ட ஊராடசிக்குழு துவைத்
ேவலைர என.முத்துக்குைார, முனனாள்
எம்எலஏ காைராஜ், இவளஞர, இளம்
வபேண்கள் போசவை ைாைட்டச வசயலாளர
வி.வி.வசநதிலநாேன, கரூர ைத்திய
நகரச வசயலாளர வை.வநடுஞவசழியன
உள்ளிட்்டார கலநதுவகாண்்டனர.
#0

ைழக்கு பேதிவு வசயது விசாரவை
ந்டத்தினர.
விசாரவையில
இது்போல 11 ்பேரி்டம் ைழக்கறிஞர
சதீஸகுைார ்ைாசடி வசயேது
வேரியைநேது.
இேற்காக
ரூ.37 லடசத்து 8 ஆயிரம்
ைாங்கியதும்
வேரியைநேது.
இவேயடுத்து முசிறியில பேதுங்கி
இருநது சதீஸகுைாவர, ைாைட்ட
குற்ைபபிரிவு ்போலீஸார வகது
வசயது
விசாரவை
ந்டத்தி
ைருகினைனர.

வ ளபரக
ெதா
லக ேதைவ
SONA BELT 3X3 ன .7,500;
XXX BELT 3X3 ன .7,500
ெடவ ஏெஜ. Ct: 8940589268
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அரியலூர்:

அரியலூர் மாவட்டத்தில்...

ேவலவையில, சிைபபு திருபபேலி
நவ்டவபேற்ைது. இதில கலநது
வகாண்்ட
கிறிஸேைரகளுக்கு
சாம்பேல பூசி ேைக்காலத்வே
வோ்டங்கி வைத்ோர.
அரியலூர
புனிே
லூரது
அனவன ஆலயத்தில அந்ோனி
சால்ைான ேவலவையில சிைபபு
திருபபேலி நவ்டவபேற்று, இ்ே்போல,
ஆண்டிை்டம், ைரேராஜன்பேடவ்ட,
வசநதுவை, மீனசுருடடி உள்ளிட்ட
்ேைாலயங்களில
பேங்குத்
ேநவேயரகள் ேவலவையில சிைபபு
திருபபேலி நவ்டவபேற்ைது.

HKº

்ள்ளி மபாணவி்களுக்கு தற்கபா்பபு ்கலை ்யிறசி

குருத்்ோவலகவள
எரித்துக்
கிவ்டத்ே சாம்பேலால, பேக்ேரகளின
வநற்றியில
பேங்குத்ேநவேயர
சிலுவை அவ்டயாளம் இட்டனர.
வபேரம்பேலூர புனிே பேனிைய ைாோ
்ேைாலயம், போவளயம் கிராைத்தில
உள்ள
புனிே
சூவசயபபேர
்ேைாலயம்,
நூத்ேபபூர,
வோண்்டைாநதுவை, போத்திைாபுரம்,
திருைாளநதுவை, திருைாநதுவை,
எவையூர,
போ்டலூர
உடபே்ட
ைாைட்டத்தின பேல்ைறு இ்டங்களில
உள்ள ்ேைாலயங்களில சாம்பேல
புேவன
முனனிடடு
சிைபபு
திருபபேலி நவ்டவபேற்ைது. ேைக்கால
நாள்களில
கிறிஸேைரகள்
ஆ்டம்பேர நிகழ்வுகவளத் ேவிரத்து,
விரேமிருநது வஜபேம், ேைம்,
ேரைம் ்போனை வசயலகவளக்
கவ்டபிடிபபேது ைழக்கம்.

ஓடடுநர ராஜ்சகவர வசாநே
ஜாமீனில
விடுவித்ேேற்கும்,
காவர விடுவிக்கவும் ரூ.15,000
லஞசைாக
ேர
்ைண்டும்
என காைலநிவலய எழுத்ேர
வசநதிலகுைார(42) ்கடடுள்ளார.
ஆனால, லஞசம் ேர விரும்போே
அபி்ேக்ைாைன, இதுகுறித்து
கரூர ஊழல ேடுபபு ைற்றும்
கண்காணிபபுத்துவை ்போலீஸில
புகார அளித்ோர.
இவேயடுத்து, ஊழல ேடுபபு
்போஸீஸாரின ஏற்போடடினபேடி,
ரசாயனம் ே்டவிய ரூ.15,000
பேைத்வே ்ைலாயுேம்போவளயம்
க ா ை ல நி வ ல ய த் தி ல
எழுத்ேர
வசநதிலகுைாரி்டம்
அபி்ேக்ைாைன
்நற்று
வகாடுத்ோர.
அப்போது,
அங்கு ைவைநதிருநே ஊழல
ேடுபபு ைற்றும் கண்காணிபபுப
பிரிவு
இனஸவபேக்்டர
்ரகா
ேவலவையிலான
்போலீஸார,
வசநதிலகுைாவர
வகது வசயேனர. வோ்டரநது
அைரி்டம் விசாரவை ந்டத்தி
ைருகினைனர.

HKº

்கரூர் வ்டக்கு ராமகிருஷணபுரததில் ்கரூர் மக்்கைடவ உறுப்பினர்
அலுவை்க திைப்பு விழா மேற்று ேட்டப்ற்ைது. ்கரூர் மாவட்ட ்காைணி்கள்
மற்றும் ட்்கள் தையாரிப்பு மற்றும் ்ழுது நீக்கும் ்ணியாற்றும்
்டடியலினதடதைச் மசர்நதை ராமசநதிரன ரிப்்ன பவடடி அலுவை்கதடதை
திைநது டவததைார்.
்கரூர் மாவட்ட திமு்க ப்ாறுப்்ாைரும் அரவக் குறிச்சி எம்எல்ஏவுமான
வி.பசநதில்்ாைாஜி, ்காஙகிரஸ மாவட்டத தைடைவர் ஆர்.சினனசாமி, ே்கரத
தைடைவர் சவுநதைரராேன, ்கரூர் ே்கர்மனை முனனாள் உறுப்பினர் ஸடீ்ன்ாபு
உள்ளிடம்டார் ்ஙம்கற்ைனர்.

கிறிஸேைரகளின 40 நாள் ேைக்
காலம் ்நற்று சாம்பேல புேனு்டன
வோ்டங்கியது.
இவேவயாடடி
வபேரம்பேலூர,
அரியலூர
திருசசி ைாைட்டங்களில உள்ள
்ேைாலயங்களில ்நற்று சிைபபு
திருபபேலி நவ்டவபேற்ைது.
கிறிஸேைரகள்
இ்யசு
கிறிஸதுவின சிலுவைபபோடுகவள
நிவனவுகூரும்
ைவகயில,
ஆண்டு்ோறும்
ஈஸ்டர
பேண்டிவகக்கு
முநவேய
40
நாடகவள
ேைக்காலைாகக்
கவ்டபிடிக்கினைனர.
இேன
வோ்டக்க நாள் சாம்பேல புேன
எனபபேடுகிைது.
அேனபேடி,
நிகழாண்டு
ேைக்காலம் சாம்பேல புேனகிழவை
யான ்நற்று வோ்டங்கியது.
இவேவயாடடி, க்டநே ஆண்டு
குருத்்ோவல ஞாயிறு நாளில
பேயனபேடுத்ேபபேட்ட குருத்்ோவல
கவள
கிறிஸேைரகளின
வீடுகளிலிருநது
்சகரித்ேனர.

 கரூர்

விபேத்துக்குள்ளான
காவர
விடுவிக்க ரூ.15,000 லஞசம்
வபேற்ை ்ைலாயுேம்போவளயம்
காைலநிவலய எழுத்ேர ்நற்று
வகது வசயயபபேட்டார.
கரூர
ைாைட்டம்
ேளைாபோவளயம்
பேகுதியில
க்டநே 16-ம் ்ேதி இரு காரகள்
்ைாதி விபேத்துக்குள்ளானதில ஒரு
காரில ைநே புலியூவரச ்சரநே
ைகாமுனி ைவனவி ைாணிக்கைள்ளி
உயிரிழநோர. விபேத்துக்குள்ளான
ைற்வைாரு
காவர
ஓடடி
ைநே
ராஜ்சகரன
வசாநே
ஜாமீனில
விடுவிக்கபபேட்டார.
எனினும்,
விபேத்துக்குள்ளான
இரு
காரகவளயும்
்ைலாயுேம்போவளயம் ்போலீஸார
பேறிமுேல வசயேனர.
இநநிவலயில, ராஜ்சகர ஓடடி
ைநே காரின உரிவையாளரான
்சலம் அனனோனபபேடடிவயச
்சரநே அபி்ேக்ைாைன, ேனது
காவர விடுவிக்க ்ைலாயுேம்
போவளயம் காைல நிவலயத்துக்கு
ைநதுள்ளார. அப்போது, கார

HKº

கரூர்:

அரியலூர்/ ்ேைாலயங்களில நவ்டவபேற்ை அவ்டக்கல அனவன ஆலயத்தில
திருச்சி திருபபேலி, ஆராேவனகளில அநே பேங்குத் ேநவே சுவைக்கின

HKº

்கரூர எம்.பி அலுவை்க தி்ற்பபு விழபா

 பெரமெலூர்/

HKº

பசனடனயில் தைனது இல்ைததில், ேடி்கர் ரஜினி்காநத
மேற்று இரவு பசயதியாைர்்கடை சநதிததைார். அப்ம்ாது, ப்டல்லியில்
ேட்டப்ற்று வரும் குடியுரிடம சட்டம் பதைா்டர்்ான வனமுடை சம்்வங்கள்
குறிதது ்கருதது பதைரிவிததிருநதைார். அநதை வனமுடை்களுக்கு மததிய
அரசுதைான ்காரணம் என குற்ைம்சாடடி இருநதைார்.
இநநிடையில், ரஜினியின ்கருதடதை வரமவற்று மக்்கள் நீதி மயயம்
்கடசியின தைடைவர் ்கமைஹாசன, தைனது டவிட்டர் ்க்்கததில் ்திவிடடிருநதைார்.
அதில், "ச்ாஷ ேண்ர் ரஜினி்காநத அவர்்கமை, அப்்டி வாங்க. இநதை வழி
ேல்ை வழி. தைனி வழி அல்ை, ஒரு இனமம ே்டக்கும் ராே்ாடட்ட. வரு்க,
வாழ்தது்கள்" எனறு குறிப்பிடடுள்ைார்.

காைல்நிவலய எழுத்ேர வகது

HKº

பென்னை:

தேவாலயங்களில் சிறப்பு திருப்்பலி

HKº

ரஜினி்கபாநத் ்கருத்துக்கு ்கமைஹபாசன வரபவறபு

ரூ.15,000 லஞசம் வபேற்்ற

HKº HKº

கிறிஸ்தவர்களின் 40 நாள் ்தவக்காலம் த்தாடக்கம்

HKº
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திருச்சி:

்கல்லூரி்களுக்கு இட்டமய மாநிை அைவிைான ்கால்்நது
ம்ாடடி திருச்சி பசயினட மோசப் ்கல்லூரி டமதைானததில் ்க்டநதை
24-ம் மதைதி பதைா்டஙகியது. மேற்று ேட்டப்ற்ை இறுதிப் ம்ாடடியில்
திருச்சி பிஷப் ஹீ்ர் ்கல்லூரி அணி 4-1 ம்கால் ்கணக்கில் திருச்சி
பசயினட மோசப் ்கல்லூரியின மரூன அணிடய பவனறு ம்காப்ட்டய
ட்கப்்ற்றியது. ம்ாடடி்களில் பவற்றி ப்ற்ை வீரர்்களுக்கு புதுச்மசரி
கூட்டப்்நதுக் ்கழ்க துடணத தைடைவர் ஜி.ரானசன தைாமஸ, பசயினட
மோசப் ்கல்லூரி பசயைாைர் எஸ.பீட்டர், முதைல்வர் எம்.ஆமராக்கியசாமி
மசவியர், விடையாடடு ஒருஙகிடணப்்ாைர் எம்.ப்ர்க்பமனஸ, உ்டற்்கல்வி
இயக்குேர் ஏ.பிமரம் எடவின, உதைவி உ்டற்்கல்வி இயக்குேர் எஸ.
பரனில்்டன பிரீஸ, திருச்சி மாவட்ட ்கால்்நது ்கழ்கச் பசயைாைர்
சி.ரங்கராேூ உள்ளிடம்டார் ்ரிசு்கடை வழஙகினர்.

வங்கி ஊழியர்கள்
ஆர்ப்பாட்டம்
 பெரமெலூர்

ைங்கி வோழிற்சங்கங்களின
கூட்டவைபபு
சாரபில
வபேரம்பேலூரில
்நற்று
ஆரபபோட்டம் நவ்டவபேற்ைது.
வபேரம்பேலூர வைங்க்்டச
புரம் பேகுதியில உள்ள ஸ்்டட
ைங்கி கிவள அலுைலகம் முனபு
நவ்டவபேற்ை ஆரபபோட்டத்துக்கு,
ஸ்்டட ைங்கி வபேரம்பேலூர
கிவள வோழிலாளரகள் சங்கத்
ேவலைர ஆர.சுஜீத் ேவலவை
ைகித்ோர. சங்க நிரைாகிகள்
சநதிர்சகர,
ை்னாகர,
சக்தி்ைல, அம்சபுைனா, முரளி
சநேர ஆகி்யார முனனிவல
ைகித்ேனர.
ஆரபபோட்டத்தில,ைங்கிஊழி
யரகளின ஊதிய ஒபபேநேத்வே
விவரைாக நவ்டமுவைபபேடுத்ே
ைத்திய அரசு ந்டைடிக்வக
எடுக்க ்ைண்டும். புதிய
ஓயவூதியத் திட்டத்வே வகவி்ட
்ைண்டும். ைாரத்தில 5 நாடகள்
ைடடும் ்ைவல நாடகளாக
அறிவிக்க ்ைண்டும். ைங்கி
அதிகாரிகளுக்கு ைவரயறுக்
கபபேட்ட
்ைவல்நரம்
ைழங்க ்ைண்டும். ைாராக்
க்டவன விவரைாக ைசூலிக்க
ந்டைடிக்வக
்ைற்வகாள்ள
்ைண்டும் எனபேன உள்ளிட்ட
்காரிக்வககள்
ைலியுறுத்
ேபபேட்டன.

இரக
இற

ப�ொறுப�ல்ல: இநதைச் பசயதிததைாளில் பிரசுரம் ஆகியுள்ை

விைம்்ரங்களின அடிப்்ட்டயில் பசயல்்டுமுன, அவற்றில்
உள்ை தை்கவல்்கள் சரியானடவதைானா என்டதை ம்ாதுமான
அைவு விசாரிதது சரி்ார்ததுக்ப்காள்ளுமாறு வாச்கர்்கள்
ம்கடடுக்ப்காள்ைப்்டுகிைார்்கள். விைம்்ரங்கள்/ விைம்்ரதைாரர்
/ அவர்்களின தையாரிப்பு்கள் / மசடவ்கள் ம்ானைவற்றின
ேம்்்கததைனடமக்கு இநதைச் பசயதிததைாளின உரிடமயாைரும்
்திப்்ாைருமான ்கஸதூரி & சனஸ லிமிப்டட / ம்க.எஸ.எல்.
மீடியா லிமிப்டட உததைரவாதைம் அளிக்்கவில்டை. இநதைச்
பசயதிததைாளில் பவளியாகும் விைம்்ரங்கைால் ஏமதைனும்
மசதைம் அல்ைது இழப்பு ஏற்்டும் ்டசததில், இநதைச் பசயதித
தைாளின/ மமற்பசானன நிறுவனங்களின உரிடமயாைர்,
்திப்்ாைர், அச்சிடுமவார், ஆசிரியர், இயக்குேர்்கள், ஊழியர்
்கள் ஆகிமயார் எநதைச் சூழலிலும் எநதை வட்கயிலும் அதைற்குப்
ப்ாறுப்்ா்கமாட்டார்்கள்.
்ட்டப்பு்கடை அனுப்புமவார் பிரதி எடுததுடவததுக்ப்காணடு
அனுப்்வும். பிரசுரமா்காதைவற்டைத திரும்் அனுப்் இயைாது.
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