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தனியார் கல்வி நிறுவன வளாகஙகளள

வணிக ந�ோக்கில் பயனபடுத்தக்கூடோது 
zzஉயர் நீதிமன்றத்தில் உயர்்கல்வித் துற்ற த்கவல் 

 �சென்னை 
தனியார் கல்வி நிறுவன வளா 
கஙகளள வணிக ந�ாக்கில் 
பயனபடுததக் கூடாது என 
அறிவுறுததபபடும் என உயர் 
கல்வித துளை சார்பில் 
உயர் நீதிமனைததில் தகவல் 
ததரிவிக்கபபட்டுளளது.

கடநத 2016-ம் ஆண்டு 
�டிகர் சஙக தபாதுக்குழு 
கூட்டம் தசனளன லநயாலா 
கல்லூரி கூட்ட அரஙகில் �ளட 
தபறுவதாக இருநதது.  பினனர் 
அஙகு �ளடதபைவிருநத 
கூட்டம் ரதது தசயயபபட்டது.

இநநிளலயில் லநயாலா 
கல்லூரி வளாகதளத �டிகர் 
சஙகததின தபாதுக்குழுக் 
கூட்டததுக்கு வாடளகக்கு 
விடபபட்டளத எதிர்தது 
பததிரிளகயாளர் சுஜிதா 
எனபவர் உயர் நீதிமனைததில் 
வழக்கு ததாடர்நது இருநதார்.

இநத வழக்ளக உயர் நீதி 
மனைம் தாமாக முனவநது 
தபாது�ல வழக்காக 
விசாரிக்க நீதிபதி என.
கிருபாகரன உததரவிட்டார்.

அதனபடி தசாதது 
வரி, மின கட்டணம் 
என அரசுக்கு தசலுதத 
நவண்டிய கட்டணம் மற்றும் 
வரியில் பல்நவறு சலுளக 
களளப தபறும் மருததுவம், 
தபாறியியல் மற்றும் ததாழில் 
நுட்ப கல்லூரிகள, பளளிகள 

உளளிட்ட தனியார் கல்வி நிறு 
வனஙகள, தஙகளது வளாகங 
களள வணிக ந�ாக்கில் கல்வி 
சாராத பிை பணிகளுக்கு 
பயனபடுததக் கூடாது என 
உயர் நீதிமனைம் ஏற்தகனநவ 
அறிவுறுததியிருநதது.

இநநிளலயில் இநத 
வழக்கு நீதிபதிகள எம்.சததிய 
�ாராயணன, ஆர்.நேமலதா  
ஆகிநயார் அடஙகிய அமர் 
வில் ந�ற்று மீண்டும் விசா 
ரளணக்கு வநதது.  அப 
நபாது லநயாலா கல்லூரி 
தரபபில்,  தஙகளது கல் 
லூரி வளாகதளத வணிக  
ந�ாக்கில் பயனபடுதத 
வில்ளல எனறும், இது 
ததாடர்பாக விரிவான 
பதில் மனு தாக்கல் தசயய 
அவகாசம் நவண்டும் எனவும் 
வாதிடபபட்டது.

உயர்கல்வித துளை  தரப 
பில், தமிழகததில் அரசு 
மற்றும் அரசு உதவிதபறும் 
கல்லூரி நிறுவனஙகள 
தஙகளது வளாகஙகளள 
வணிக ந�ாக்கில் பயன 
படுததக் கூடாது என  
ஏற்தகனநவ  அறிவுறுததப 
பட்டு சுற்ைறிக்ளக பிைபபிக் 
கபபட்டுளளது. இநதநபால்  
தனியார் கல்வி நிறுவனங 
களும் தஙகளது வளாகங 
களள வணிக ந�ாக்கில் 
பயனபடுததக் கூடாது என  

அறிவுறுததபபடும். இது 
ததாடர்பாக சுற்ைறிக்ளக பிைப 
பிக்க �டவடிக்ளக எடுக்கப 
பட்டு வருவதாக ததரிவிக்கப 
பட்டது.

இளதயடுதது நீதிபதிகள 
இநத வழக்கில் தமிழக 
அரசு மற்றும் மினஉற்பததி 
பகிர்மான கழகம், லநயாலா 
கல்லூரி சார்பில் பதிலளிக்க 
உததரவிட்டு விசாரளணளய, 
வரும் ஏப.9-க்கு தளளி ளவத 
துளளனர்.
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வியாழன், ைார்ச் 28, 2019

சபாறுப்பல்ை: 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.

எங்கள் மு்கவர் உங்களைத் த�ோடர்புத்கோள்ை 
குறுஞதசய்தி: HTS<ஸபேஸ> உங்கள் 

பினப்கோடு இள� ளடப் தசய்து 
 எண்ணுக்கு அனுப்ேவும்.மின்னஞ்சல்:

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

சந�ோ�ோரர் ஆ்க பவண்டு�ோ?
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சபாறுப்பல்ை: 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.

இர�க�

இற��

308 கில�ோ கஞ்ோ 
பறிமுதல் 

2 லபர் ககது
 �சென்னை

ஆநதிர மாநிலம் விசாகபபட்டி 
னததில் இருநது தசனளனக்கு 
லாரி ஒனறில் கஞசா கடததி 
வரபபடுவதாக மததிய நபாளதப 
தபாருள தடுபபுப பிரிவு 
தசனளன மண்டல இயக்கு�ர் 
புரூநனாவுக்கு ரகசியத தகவல் 
கிளடததது. இநதத  தகவலின 
அடிபபளடயில் சம்பநதபபட்ட 
அதிகாரிகள, ந�ற்று முனதினம் 
இரவு தசனளன அருநக கார 
நனாளட சுஙகசசாவடியில் திடீர்  
வாகன நசாதளனயில் ஈடுபட் 
டிருநதனர்.

அபநபாது அஙகு அவர்கள,  
காகிதஙகளள ஏற்றி வநத 
லாரிளய வழி மறிதது நசாதளன 
யிட்டனர். நசாதளனயில், அநத 
லாரியில் 810 தபட்டிகளில் 308 
கிநலா கஞசா கடததிக் தகாண்டு 
வரபபட்டது ததரியவநதது. 
இளதயடுதது அளத அதிகாரிகள 
பறிமுதல் தசயது, லாரியில் 
இருநத மதுளரளயச நசர்நத 
ஆண்டி (30), மருதுபாண்டி (42)  
ஆகிய 2 நபளரக்  ளகது 
தசயதனர்.

நமலும்,  இது ததாடர்பாக 
வழக்குப பதிவு தசயது, கஞசா  
கடததலுக்கு பினனணியில் 
இருநது மூளளயாக தசயல்பட் 
டவர்கள யார், மாணவர்கள 
அல்லது ஐ.டி.  பணியாளர்களள 
குறி ளவதது,  அவர்களுக்கு விநி 
நயாகிபபதற்காக கஞசா கடததி 
வரபபட்டதா எனபன உளளிட்ட 
பல்நவறு நகாணஙகளில் மததிய 
நபாளதப தபாருள தடுபபுப 
பிரிவு அதிகாரிகள ததாடர்நது 
விசாரிதது வருகினைனர்.

அளைதி பூஙகாவான இந்தியாளவ

நவறு திசையில் ககோண்டு கைல்்ல முயற்சி 
zz்காங்கிரஸ் செய்தித் சதாடர்்ாளர் குஷ்பு குற்றசொட்டு 

 �சென்னை 
அளமதிப பூஙகாவான இநதியாளவ 
நவறு திளசயில் தகாண்டு தசல்ல 
முயற்சிக்கினைனர் எனறு காஙகிரஸ் 
கட்சியின நதசிய தசயதித ததாடர்பாளர் 
�டிளக குஷ்பு ததரிவிததார்.

இதுததாடர்பாக தசனளன விமான 
நிளலயததில் தசயதியாளர்களிடம் 
அவர் ந�ற்று கூறியதாவது:

குடியுரிளமச சட்டம் குறிதது 
மக்களுக்கு சரியான புரிதல் இல்ளல 
எனறு பாஜக கூறுகிைது. ஆனால், 
மக்களுக்கு புரியும்படி தசால்ல 
நபசசுவார்தளதக்கு வருவதில்ளல. 
தடல்லியில் தபரும் கலவரம் �டந 
துக் தகாண்டு இருக்கும் நபாது, அதம 
ரிக்க அதிபர் டிரம்ப வநததால் கவ 

னிக்க முடியவில்ளல எனகினைனர். 
�ாடுமுழுவதும் நபாராட்டம் �டநது 
தகாண்டிருக்கிைது. ஆனால், மததிய 
அரசு பிடிவாதமாக இருக்கிைது. 
எனஆர்சி பற்றி நபசநவ இல்ளல எனறு 
பிரதமர் நமாடி ததரிவிக்கிைார். ஆனால், 
எனஆர்சி தகாண்டு வரபபடும் எனறு 
அமித்ா கூறுகிைார். பிரதமருக்கும், 
உளதுளை அளமசசருக்கும் இளடநய 
கருதது நவறுபாடுகள உளளன. இதில் 
யார் தபாய நபசுகினைனர் எனறு 
ததரியவில்ளல. 

ஜன�ாயக �ாட்டில் மக்கள எழுபபும் 
நகளவிகளுக்கு பதிலளிக்க நவண்டும். 
பல்களலக்கழகததில் தாக்குதல் �டததி 
யவர்கள, வனமுளைளயத தூண்டும் 
விதமாக நபசிய பாஜகவினளர ஏன 

ளகது தசயயவில்ளல. தடல்லி 
நபாலீஸ் எனன தசயது தகாண்டு 
இருக்கிைது எனநை ததரியவில்ளல.
தடல்லி கலவரததில் உளதுளை 
அளமசசர் அமித்ா கவனம் தசலுததி 
இருக்க நவண்டும்.

�ாடு எநத திளசயில் நபாகிைது, 
எஙநக நபாய முடியப நபாகிைது 
எனை பயம் ஏற்பட்டுளளது. 
அளமதிப பூஙகாவான இநதியாளவ 
நவறு திளசயில் தகாண்டு தசல்ல 
நிளனக்கிைார்கள. குடியுரிளமச 
சட்டதளத பற்றி நகளவி நகட்டு மக்கள 
நபாராடுகினைனர். அதற்கு பதில் 
தசால்ல ததரியாததால், இளத திளச 
திருபப பாஜக முயற்சி தசயகிைது.

இவவாறு குஷ்பு ததரிவிததார்.

தமிழகம் முழுவதும் உள்ள 

3.31 லட்சம் சுவாமி சிலலகள்  
டிஜிட்டல் தரத்துக்கு மாற்றம்
z உயர் நீதிமன்றத்தில் தமிழக அரசு தகவல்  

 �சென்னை
தமிழகம் முழுவதும் 31 ஆயிரம் நகாயில் 
களில் உளள 3 லட்சதது 31 ஆயிரம்  
சுவாமி சிளலகள  படம்பிடிக்கபபட்டு, 
டிஜிட்டல் தரததுக்கு மாற்ைபபட்டு 
இளணயதள சர்வரில் நசகரிக்கபபட் 
டுளளது என உயர் நீதிமனைததில் தமி 
ழக அரசு தகவல் ததரிவிததுளளது.

தமிழக நகாயில்களில் உளள 
சுவாமி சிளலகள அரிதிலும் அரி 
தானளவ எனபதால் அளவ பாதுகாப 
பாக இருக்க எனன �டவடிக்ளக எடுக் 
கபபட்டுளளது எனபது குறிதது தமி 
ழக அரசு பதிலளிக்க நவண்டும் என 
உயர் நீதிமனைம் உததரவிட்டுளளது.

சிளல கடததல் தடுபபுப பிரிவு சிைபபு 
அதிகாரியாக நியமிக்கபபட்டிருநத  
தபான மாணிக்கநவல் மீது குற்ைம் 
சாட்டி தசனளனளயச நசர்நத ஒரு 

வர் உயர் நீதிமனைததில் வழக்கு 
ததாடர்நதிருநதார்.

இநத வழக்கு விசாரளண நீதிபதி 
கள என.கிருபாகரன, பி.நவல்முருகன 
ஆகிநயார் அடஙகிய அமர்வில் ந�ற்று  
�டநதது. அபநபாது தமிழக அரசு  
தரபபில் கூடுதல் தளலளம வழக்கறி 
ஞர் பி.எச.அர்விநத பாண்டியன ஆஜ 
ராகி, அைநிளலயத துளை இளண 
ஆளணயர் சிவக்குமார் சார்பில் 
அறிக்ளக தாக்கல் தசயதார்.

அதில், தமிழகம் முழுவதும் உளள  
சிளலகளளப  பாதுகாக்க 15 பாது 
காபபு தபட்டகஙகள அடஙகிய ளமயங 
கள அளமக்கபபட்டுளளன. இநது சமய  
அைநிளலயத துளையின கட்டுபபாட் 
டில் உளள 31 ஆயிரம்  நகாயில்களில்  
உளள 3 லட்சதது 31 ஆயிரம் சிளலகள  
படம்பிடிக்கபபட்டு, டிஜிட்டல் தரத 

துக்கு மாற்ைபபட்டு இளணயதளததில்  
நசகரிக்கபபட்டுளளது.

இனனும் 3,087 நகாயில்களில் தலா  
ரூ.10 லட்சம் தசலவில் சிளலகள 
பாதுகாபபு அளைகள கட்ட தமிழக அரசு 
ரூ. 308 நகாடி ஒதுக்கீடு தசயதுளளது 
என ததரிவிக்கபபட்டிருநதது.

இளதயடுதது நீதிபதிகள, தமிழக 
நகாயில்களில் உளள சுவாமி சிளல 
கள அரிதிலும் அரிதானளவ. மிகப  
பழளமயானளவ. இநத சிளலகள  
தவளி�ாடுகளுக்கு கடததபபட்டுளள 
தாக �ாளிதழகளிலும் தசயதிகள 
தவளிவநதுளளன. எனநவ நகாயில் 
சிளலகளின பாதுகாபபு வி்யததில் 
தமிழக அரசு அதிக அக்களை எடுததுக் 
தகாளள நவண்டும் எனக் கூறி  
விசாரளணளய பிப. 27-ம் நததிக்கு 
(இனறு) தளளி ளவததுளளனர்.

�zபாரத ஸ்டேட் வங்கியின் சென்்னை வட்டேம் ொர்பில், ெமூக சபாறுப்புணர்வு செயல்பாடுகளின் ஒரு பகுதியாக சபணகளுககானை மரபு ொரா 
்வ்ைவாய்ப்புககானை ெங்கம் என்்ற அ்மப்புககு கம்ப்யூட்டேர், மடிககணினிகள் வாங்க ரூ.2.23 ைட்ெமும், சுவாமி வி்வகானைநதர் ஊரக வளர்ச்சி 
ெமூகம் என்்ற அ்மப்புககு 10 கழிப்ப்்றகள் கட்டுவதறகாக ரூ.5 ைட்ெமும் வழங்கப்பட்டேது. இதறகானை கா்ொ்ைக்ள வங்கியின் சபாது 
்மைாளர்கள் ெங்கர், ஷர்லி தாமஸ ஆகி்யார் பயனைாளிகளிடேம் வழங்கினைர்.

உயர் நீதிைன்்றத்தில் வவளைவாஙகித் தருவதாக கூறி

ரூ. 37 ்லடைம் ந�ோைடி கைய்த வழக்கறிஞர் சகது 
 �நாமககல்

தசனளன உயர் நீதிமனைததில் 
நவளல வாஙகித தருவதாகக் 
கூறி ரூ.37 லட்சம் நமாசடி தசயத 
முசிறிளயச நசர்நத வழக்கறிஞளர 
�ாமக்கல் மாவட்ட குற்ைபபிரிவு 
காவல் துளையினர் ளகது தசய 
தனர்.

திருசசி மாவட்டம் முசிறிளயச 
நசர்நதவர் பி.சதீஸ்குமார் (35). இவர்  
தசனளன உயர் நீதிமனைததில்  
வழக்கறிஞராக உளளார். இவர்  
�ாமக்கல் மாவட்டம், முட்டாஞ 
தசட்டிளயச நசர்நத களலதசல் 
வன, கனிதமாழி தம்பதி மகன 
அடல்பிோரி அதலக்சாண்டருக்கு, 
தசனளன உயர் நீதிமனைததில் 
எழுததாளார் நவளல வாஙகித 
தருவதாக கூறியுளளார். இதற்காக 

ரூ.4.50 லட்சம் வழஙக நவண்டும், 
எனவும் ததரிவிததுளளார். 

இளத உண்ளமதயன �ம்பி 
சதீஸ்குமார் வஙகி கணக்கில் ரூ. 
3.50 லட்சதளத களலசதசல்வன 
தசலுததியுளளார். நமலும், ந�ரில் 
ரூ.1 லட்சம் தராக்கமாகவும் வழஙகி 
உளளார். எனினும், வழக்கறி 
ஞர் சதீஸ்குமார் கூறியபடி நவளல 

எதுவும் வாஙகித தரவில்ளல. இது 
குறிதது �ாமக்கல் மாவட்ட காவல் 
கண்காணிபபாளரிடம் கனிதமாழி 
புகார் அளிததார்.

11 பேரிடம் ப�ோசடி
புகாரினநபரில் �ாமக்கல் 

மாவட்ட குற்ைபபிரிவு நபாலீஸார் 
வழக்கு பதிவு தசயது விசாரளண 
�டததினர். விசாரளணயில் 
இதுநபால் 11 நபரிடம் வழக்கறிஞர் 
சதீஸ்குமார் நமாசடி தசயதது 
ததரியவநதது. இதற்காக ரூ.37 லட் 
சதது 8 ஆயிரம் வாஙகியதும் 
ததரியவநதது. இளதயடுதது முசிறி 
யில் பதுஙகி இருநத சதீஸ்குமாளர, 
மாவட்ட குற்ைபபிரிவு நபாலீஸார் 
ளகது தசயது விசாரளண �டததி 
வருகினைனர்.

எனஎல்சி ஒபபந்த க்தோழி்லோளர் நபச்சுவோர்தச்தயில் சுமூக தீர்வு
zzநீணட நாள் க்காரிகற்க நிற்றகவறியதால் சதாழிலாளர்்கள் மகிழ்சசி

 �கடலூர்
த�யநவலி எனஎல்சி ஒபபநத 
ததாழிலாளர்கள நபசசுவார்தளதயில் 
ந�ற்றிரவு  சுமூக தீர்வு  ஏற்பட்டது. 
இதனால் ததாழிலாளர்கள மகிழசசி 
அளடநதுளளனர்.

த�யநவலி எனஎல்சி இநதியா 
நிறுவனததில் 13 ஆயிரததுக்கும் 
நமற்பட்ட ஒபபநத ததாழிலாளர்கள 
பணிபுரிநது வருகினைனர். இவர்கள 
பணி நிரநதரம், ஊதிய உயர்வு, 
நபானஸ் உட்பட பல்நவறு நகாரிக் 
ளகளய வலியுறுததி பல ஆண்டுகளாக 
நபாராட்டம் �டததி வருகினைனர்.

ஒபபநத ததாழிலாளர்கள தஙகள  
நகாரிக்ளககள  குறிதது கடநத 10-ம்  
நததி எனஎல்சி நிர்வாகததிடம் 

நவளல நிறுதத அறிவிபபு ந�ாட் 
டீஸ் தகாடுததிருநதனர். இதுவளர   
நிர்வாகததில் �டநத நபசசு 
வார்தளதயில் முனநனற்ைம் ஏற்பட் 
டாலும் இழுபறி நீடிதது வநதது.

இநநிளலயில் எனஎல்சி த�யநவலி 
இல்லததில் நசர்மன ராநகஷ்குமார் 
தளலளமயில் ந�ற்று மீண்டும் நபசசு 
வார்தளத �டநதது. இதில் நிரநதர 
ததாழிற்சஙகஙகளான  ததாமுச, சிஐ 
டியூ மற்றும் ஒபபநத ததாழிற்சஙக 
நிர்வாகிகள கலநது தகாண்டனர். 
நபசசுவார்தளத ந�ற்றிரவு முடிவுக்கு 
வநதது. இதில் தற்நபாது வாஙகும் 
ஊதியதளதவிட மாதம் ரூ. 8 ஆயிரம்  
கூடுதலாகவும். ஆண்டுக்கு 750 நபளர  
பணி நிரநதரம் தசயவது உட்பட 

பல்நவறு நகாரிக்ளககள குறிதது ஒப 
பநதம் ளகதயழுதது ஆகி உளளது.

பல ஆண்டுகளாக நீடிதது வநது  
ஒபபநத ததாழிலாளர்களின நகாரிக்ளக  
ததாடர்பாக �டநத நபசசுவார்தளதயில்  
சுமூகமாக தீர்வு ஏற்பட்டுளளது.  
எனஎல்சி நசர்மன ராநகஷ் குமார் 
முனனிளலயில் ஏற்பட்டுளள  இநத 
ஒபபநதம், ஒபபநத ததாழிலாளர்கள 
இளடநய மகிழசசிளய ஏற்படுததி 
உளளது.

இதுகுறிதது தசயதியாளர்களிடம் 
ராநகஷ் குமார்  கூறும்நபாது, ‘‘இது  
வரலாற்று சிைபபுமிக்க ஒபபநதம்.  
இநத ஒபபநதம் ததாழிலாளர்கள  
வாழக்ளகயில் முனநனற்ைதளத அளிக் 
கும்.  நீண்டகாலமாக நபாராடி வநத   

அவர்களுக்கு �ல்லததாரு தீர்ளவ 
தகாடுக்கும் ஒபபநதம் ளகதயழுததாகி 
உளளது’’ எனறு ததரிவிததார்.

மனிதவளததுளை இயக்கு�ர் 
விக்ரமன கூறும்நபாது, ‘‘10 ஆயிரம்  
ஒபபநத ததாழிலாளர்கள  வாழவா 
தாரதளத காக்கும் ஒரு சிைபபான 
ஒபபநதம் இது.  ஒபபநத ததாழிலாளர் 
களின  நீண்ட �ாள நகாரிக்ளகயான பணி  
நிரநதரம் , ஊதிய உயர்வு, நபானஸ் 
உளளிட்ட பல்நவறு நகாரிக்ளகக 
ளுக்கு இநத ஒபபநதம் ஒரு நிரநதர 
தீர்ளவ ஏற்படுததி இருபபதால் ததாழி 
லாளர்களிளடநய தபரும் மகிழசசிளய 
ஏற்படுததியுளளது. இநத ஒபபநதம் 
ஆறு ஆண்டு காலததுக்கு நீடிக்கும்’’ 
எனறு ததரிவிததார்.

அரசியல் கட்சிகள், சஙகஙகள் தஙகளது சசய்திகளள 
press.release@
hindutamil.co.in என்ற மின்னஞசலில் அனுப்பலாம்.

விமோன நிக�யத்தில் 
ரூ.63 �ட்ம்   
தஙகம் பறிமுதல் 

 �சென்னை
இலஙளக தளல�கர் தகாழும்பில் 
இருநது வநத பயணிகளிடம் 
ரூ.63 லட்சம் மதிபபுளள தஙகம்,  
தசனளன விமான நிளலயததில் 
பறிமுதல் தசயயபபட்டது.
 தகாழும்பில் இருநது விமானம் 
ஒனறு ந�ற்று தசனளனக்கு வந 
தது. அதில் வநத பயணிகளள 
சுஙகத துளை அதிகாரிகள பரி 
நசாதளன தசயதனர். ராம�ாத 
புரம் சாகுல் அமீது, கடலூர்  
அபுபக்கர், சிவகஙளக சுநதர 
பாண்டியன ஆகிநயாரிடம்  அதி 
காரிகள நசாதளன தசயததில், 
ரூ.48 லட்சம் மதிபபுளள 1.1  
கிநலா தஙகம் மளைதது ளவத 
திருநதது கண்டுபிடிக்கபபட்டது. 
இளதயடுதது, தஙகதளத பறி 
முதல் தசயது சாகுல் அமீளத 
ளகது தசயதனர்.

இநதநபால், தகாழும்பில்  
இருநது தசனளன வநத விமானத 
தில் திருசசி ஆநராக்கியநமரி 
எனபவரிடம்  ரூ.15 லட்சம் மதிப 
புளள 340 கிராம் தஙகம் பறிமுதல் 
தசயயபபட்டது.

எல்.ஐ.சி. உடன் இளைந்து இந்வதா ்ரஷயன் வேம்பர் ஆஃப காைர்ஸ் & 
இணடஸ்ட்ரீஸ் ைற்றும ‘இந்து தமிழ் திளே’ நாளிதழ் நடத்தும 

‘அறிவியல் விநாடி வினா-2020’ 
சென்னயில் நா்ை ந்ைசெறுகிறது

மாணவர்்கள் ரஷ்ய விணசவளி றமயத்துககு செல்ல வாய்ப்பு
எல்.ஐ.சி.  உடன் இணைந்து  
இந்்தோ ரஷ்யன் ் ேம்பர் ஆஃப்  
கோமர்ஸ் & இணடஸ்ட்ரீஸ்  
மற்றும ‘இந்து தமிழ் திணே’ 
நோளிதழ் வழங்கும ‘அறிவி்யல்  
விநோடி வினோ - 2020’ ் ்போட்டி  
சேன்ணனயில் நோணை நணட 
ச்பறுகிறது.  இந்தப் ் ்போட்டியில் 
சேன்ணன, கோஞ்சிபுரம, சேங்கல் 
்பட்டு, திருவள்ளூர், ்வலூர்,  
திருப்்பத்தூர், ரோணிப்்்பட்ணட, 
திருவணைோமணை, கடலூர், 
விழுப்புரம, கள்ைக்குறிச்சி 
ஆகி்ய மோவட்டங்கள் மற்றும  
புதுச்்ேரிண்யச் ் ேர்ந்த 6 முதல்  
8-ம வகுப்புப் ்படிக்கும மோைவ –  
மோைவி்யர் ்பங்்கற்கைோம.

இப்்்போட்டி நோணை (பிப் . 28,  
சவள்ளிக்கிழணம) கோணை 9  
மணிக்கு சேன்ணன ஆழ்வோர் 
்்பட்ணட கஸ்தூரிரங்கன் ேோணை 

யில் உள்ை ரஷ்ய கைோச்ேோர 
ணம்யத்தில் நணடச்பறுகிறது.

இப்்்போட்டியில் ்பங்்கற்க 
விருமபும அரசு உதவி ச்பறும  
மற்றும தனி்யோர் ்பள்ளி மோைவர் 
கள், ் ்போட்டி நணடச்பறும இடத் 
தி்ை்்ய ரூ.300 ்பதிவுக்கட்டை 
மோகச் சேலுத்தி, ்பங்்கற்கைோம.

அரசுப் ்பள்ளி மோைவர் 
களுக்கு ்பதிவுக் கட்டைம கிணட 
்யோது. இந்த்்போட்டியில் சவற்றி 
ச்பறும மோைவ-மோைவி்யர்  
ரஷ்ய விணசவளிணம்யத்துக்கு 
அணழத்துச் சேல்ைப்்படவிருக் 
கிறோர்கள். ்மலும விவரங் 
களுக்கு 9003196509 என்ற  
சேல்்்பசி எணணைத் சதோடர்பு 
சகோள்ைவும. இந்நிகழ்ச்சிண்ய  
UNIBIC, AMW VACAY,  
REPUTE ஆகி்யணவ இணைந்து  
வழங்குகின்றன.

WW சதீஸ்குமார்  
வங்கி கணக்கில் ரூ. 3.50 
லடசத்தை க்லச்சல்வன் 
்சலுததியுள்ார். மமலும், 
மேரில் ரூ.1 லடசம் 
்�ாக்கமாகவும் வழங்கி 
உள்ார்.
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