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வெள்ளி,

கர�ோனா தடுப்பூசி 2 நாள் சிறப்பு முகாம்

zzமாவட்ட

ஆட்சியர் ப�ொன்னையா நேரில் ஆய்வு
திருவள்ளூர்

திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் மக்கள்
த�ொகை அதிகம் உள்ள பகுதி
களில் கர�ோனா தடுப்பூசி ப�ோடும்
2 நாள் சிறப்பு முகாம் நேற்று
த�ொடங்கியது. இந்த முகாமை
மாவட்ட ஆட்சியர் ப�ொன்னையா
நேரில் ஆய்வு செய்தார்.
திருவள்ளூர்
மாவட்டத்தில்
நாள்தோறும் 500-க்கும் மேற்பட்
ட�ோர் கர�ோனா த�ொற்றால் பாதிக்
கப்பட்டு வருகின்றனர். ஆகவே,
மாவட்ட நிர்வாகம் தடுப்பு நட
வடிக்கைகளில் தீவிரம் காட்டி வரு
கிறது. அந்த வகையில், மாவட்டத்
தின் அனைத்து பகுதிகளிலும்
நாள்தோறும் 45 வயதை கடந்த
சுமார் 5 ஆயிரம் பேருக்கு தடுப்பூசி
ப�ோடப்பட்டு வருகிறது.

SSமுகக்கவசம் அணியாமல் சாலையில் சென்றவர்களுக்கு, செங்கல்பட்டு சட்டக்
கல்லூரி முதல்வர் அ.விஜயலட்சுமி தலைமையில், மாணவர்கள் நேற்று முகக்கவசம்
வழங்கி கர�ோனா த�ொற்று குறித்த விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தினர். கபசுர குடிநீரும்
வழங்கப்பட்டது. கல்லூரி பேராசிரியர்கள் இரா.சாந்தி, ஜா.கு.ம�ோனி ஏஞ்சல்ஸ்,
கே.இந்திரா, ந.கவுதமன் உள்ளிட்டோர் இதில் பங்கேற்றனர்.

ஆர்.கே.பேட்டை, திருவள்ளூர் பகுதிகளில்

பெண், முதியவரின் கவனத்தை

திசை திருப்பி ரூ.1.39 லட்சம் பறிப்பு
zzமர்ம நபர்களுக்கு ப�ோலீஸ் வலைவீச்சு
திருவள்ளூர்

திருவள்ளூர் மாவட்டம், ஆர்.கே.
பேட்டை அருகே உள்ள வங்
கனூர் கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர்
குமார் மனைவி பாரதி(48). இவர்,
ஆர்.கே.பேட்டையில் உள்ள இந்தி
யன் வங்கி கிளையில் த�ொடர்
பாளராக பணிபுரிந்து வருகிறார்.
பாரதி, நாள்தோறும் வங்கி
யில் பணம்பெற்று, ஓய்வு ஊதி
யம் மற்றும் ஊரக வளர்ச்சி
மேலாண்மை ஊதியம் ப�ோன்ற
வற்றை பயனாளிகளுக்கு வழங்கி
வருவது வழக்கம். அந்த வகை
யில், பாரதி நேற்று முன்தினம்
வங்கியில் ரூ.79,100 பணத்தைப்
பெற்றுக் க�ொண்டு, வங்கி அருகே
நிறுத்தியிருந்த தன் இரு சக்கர
வாகனத்தின் அருகே சென்று
க�ொண்டிருந்தார்.
அப்போது,
அங்கு வந்த மர்ம நபர், சாலை
யில்பணம் கிடப்பதாகக்கூறி,பாரதி
யின்கவனத்தைதிசைதிருப்பி, இரு
சக்கர வாகனத்தில் மாட்டியிருந்த
பணம், ம�ொபைல் ப�ோனுடன்

SSசெங்கல்பட்டில் உள்ள தடுப்பூசி மையத்தை செயல்படுத்த வலியுறுத்தி, மார்க்சிஸ்ட் சார்பில் நேற்று ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது.

காரணத்தால்
அதி
நவீன
இயந்திரங்களும்
உபகரணங்
களும்
3
ஆண்டுகளுக்கு
மேலாக பயனற்ற நிலையில்
ப�ோடப்பட்டுள்ளன. இந்நிறுவனத்
தில் உற்பத்தி த�ொடங்குமேயானால்
மிகக்
குறைந்த
விலையில்

மரியாதை செய்கிறார் மதுராந்தகம் வருவாய் க�ோட்டாட்சியர் லட்சுமிபிரியா.

இந்த நல்லூர் நத்தத்தனாருக்கு
இடைக்கழிநாடு பேரூராட்சிக்கு
உள்பட்ட நல்லூரில் நினைவுத்
தூண்
வைக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த நினைவுத் தூண் அருகே
அவரது
உருவப்படத்துக்கு
மதுராந்தகம்
வருவாய்
க�ோட்டாட்சியர் சீ.லட்சுமிபிரியா

மாலை அணிவித்து மரியாதை
செலுத்தினார். இந்த நிகழ்ச்சியில்
காஞ்சிபுரம்
மாவட்ட
தமிழ்
வளர்ச்சித் துறை உதவி இயக்குநர்
ப�ொ.பாரதி,
இடைக்கழிநாடு
பேரூராட்சி செயல் அலுவலர்
பா.சாந்தஜெயலட்சுமி
உட்பட
பலர் பங்கேற்றனர்.

காஞ்சிபுரம்

உத்திரமேரூர் நீதிமன்ற நீதிபதியாக
பணியாற்றியவர் இருதயராணி. அவர்
கடந்த 2020-ம் ஆண்டில் பிப்ரவரி 24-ம்
தேதி கடலூர் மாவட்டத்துக்கு பணி
மாறுதலில் சென்றுவிட்டார். அதன்
பிறகு
பெரும்புதூர் நீதிபதி
தற்காலிகமாக
இந்த
நீதிமன்ற
வழக்குகளை கவனித்து வந்தார்.

காஞ்சிபுரம்
செந�ொ�ொரர் ஆ்க ்வண்டுமொ?

காஞ்சிபுரம் ஐய்யங்கார் குளம்
எங்கள் மு்கவர் உங்களைத் த�ொடர்புத்கொள்ை
தனியார்
த�ொழில்
நுட்
குறுஞதசெய்தி: HTS<ஸ்பேஸ> உங்கள்
பக் கல்லூரியில்
அமைக்கப்பட்
பின்்கொடு இள�
ளடப் தசெய்து
டுள்ள
கர�ோனாஎண்ணுக்கு
த�ொற்றுஅனுப்பேவும்.
தடுப்பு
9773001174
மையத்தில்மின்னஞ்சல்:மாவட்ட
circ@thehindutamil.co.in
ஆட்சியர்
மகேஸ்வரி நேற்று
மார்ச் செய்தார்.
மாதச் சநதா – ரூ.201,
ஆய்வு
ஆண்டுச் சநதா
– ரூ. 2,314
காஞ்சிபுரம்
மாவட்டத்தில்
தினந்தோறும்
கர�ோனா
த�ொற்று அதிகரித்து வருகிறது.
தினமும்
5,000
ப�ொறுப�ல்ல: இந்தச்
செய்தித்ததாளில்பேருக்கு
பிரசுரம் ஆகியுள்ள
வி்ளம்்பரங்களின் அடிப்படையில் செயல்்படுமுன், அவற்றில்
பரிச�ோதனைகள்
செய்
உள்ள ்த்கவல்்கள ெரியதானடவ்ததானதா என்்பட்த ப்பதாதுமதான
அ்ளவு விெதாரிதது ெரி்பதார்ததுகச்கதாளளுமதாறு
வதாெ்கர்்கள
யப்படுகின்றன.
இதில் 300-ல்
ப்கட்டுகச்கதாள்ளப்படுகிறதார்்கள. வி்ளம்்பரங்கள/ வி்ளம்்பர்ததாரர்
இருந்து
பேருக்கு
கர�ோனா
/ அவர்்களின் 400
்தயதாரிபபு்கள
/ பெடவ்கள
ப்பதான்றவற்றின்
நம்்ப்கத்தன்டமககு இந்தச் செய்தித்ததாளின் உரிடமயதா்ளரும்
த�ொற்று
்பதிப்பதா்ளருமதான உறுதியாகியுள்ளது.
்கஸ்தூரி & ென்ஸ் லிமிசைட் / ப்க.எஸ்.எல்.
மீடியதா லிமிசைட் உத்தரவதா்தம் அளிக்கவில்டலை. இந்தச்
இதைத்
த�ொடர்ந்து மருத்துவ
செய்தித்ததாளில் சவளியதாகும் வி்ளம்்பரங்க்ளதால் ஏப்தனும்
பெ்தம் அல்லைது இழபபு ஏற்்படும்
்பட்ெததில்,
இந்தச் செய்தித
மனைகளில்
உள்ள
படுக்கை
்ததாளின்/ பமற்செதான்ன நிறுவனங்களின் உரிடமயதா்ளர்,
்பதிப்பதா்ளர்,
அச்சிடுபவதார்,வருகின்றன.
ஆசிரியர், இயககுநர்்கள, ஊழியர்
கள்
நிரம்பி
்கள ஆகிபயதார் எந்தச் சூழலிலும் எந்த வட்கயிலும் அ்தற்குப
மு ன்னெச்ச ரி க்கை
ச்பதாறுப்பதா்கமதாட்ைதார்்கள.
்படைபபு்கட்ள அனுபபுபவதார் பிரதி எடுததுடவததுகச்கதாண்டு
நடவடிக்கையாக
கர�ோனா
அனுப்பவும். பிரசுரமதா்கதா்தவற்டறத திரும்்ப அனுப்ப இயலைதாது.
ந�ோயாளிகள் பராமரிப்பு சிறப்பு

மையத்தை த�ொடங்குவதற்கு
தேவைப்படும் ஏற்பாடுகளை,
சுகாதாரத் துறை மற்றும்
உள்ளாட்சித் துறை மூலம்
விரைவாக செய்ய, மாவட்ட
ஆட்சியர் உத்தரவிட்டுள்ளார்.

400 பேர் தங்கலாம்

மேலும் ந�ோயாளிகளை
தங்க வைக்க உள்ள இடத்
தில் தேவையான வசதிகள்
செய்யப்பட்டு வருகின்றன.
ஐய்யங்கார் குளத்தில் அமைக்
கப்படும் மையத்தில் 400 பேர்
வரை தங்க முடியும். இந்த
ஆய்வின்போது மாவட்ட வரு
வாய் அலுவலர் இரா.பன்னீர்
செல்வம், உதவி இயக்குநர்
(பஞ்சாயத்து) தர், காஞ்சி
புரம் வட்டாட்சியர் மற்றும்
வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர்
உட்பட பலர் உடனிருந்தனர்.

வ ளபரக

மல்ல உலக நாடுகளுக்கும் கர�ோனா
தடுப்பூசியை மிகக் குறைந்த
விலையில் வழங்க முடியும்.
ஆனால், மத்திய அரசு ப�ோதிய
நிதி ஒதுக்காததால் தற்போது
இந்நிறுவனம் முடங்கியுள்ளது.
அதை செயல்படுத்த வலியுறுத்தி

பல்வேறு ப�ொதுநல அமைப்புகள்
சார்பில் அரசுக்கு க�ோரிக்கைகள்
வைக்கப்பட்டன. ஆனால் இதுவரை
நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை. இது
த�ொடர்பாக கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின்
மாநிலங்களவை உறுப்பினர் ரங்க
ராஜன் பிரதமரை நேரில் சந்தித்து
கடிதம் க�ொடுத்தார். ஆனால் மத்திய
அரசு நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை.
இந்நிலையில்
நிறுவனத்தை
செயல்படுத்தவும் ப�ோதிய நிதி
ஒதுக்க வலியுறுத்தியும் மார்க்சிஸ்ட்
கம்யூனிஸ்ட்
கட்சி
சார்பில்
நேற்று செங்கல்பட்டில் கண்டன
ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது.
இந்த ஆர்ப்பாட்டத்தில் நிர்வாகி
கள் கே.சேஷாத்திரி, இ.சங்கர்,
எஸ்.கண்ணன், கே.பகத்சிங் தாஸ்,
எம்.கலைச்செல்வி, வி.தமிழரசி,
ஜி.புருஷ�ோத்தமன், மு.தமிழ் பாரதி
உள்ளிட்ட பலர் பங்கேற்றனர்.

முகவர்களுக்கு கர�ோனா பரிச�ோதனை
தாம்பரம்

செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தில் உள்ள
7 த�ொகுதி வாக்கு எண்ணிக்கையில்
பங்கேற்கும்
வேட்பாளர்கள்,
மற்றும் முகவர்களுக்கு கர�ோனா
பரிச�ோதனை செய்யப்பட்டது.
செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தில் உள்ள
7 சட்டப்பேரவைத் த�ொகுதி வாக்கு
எண்ணிக்கை வரும் மே 2-ம் தேதி
நடக்கிறது. வாக்கு எண்ணிக்கையில்
பங்கேற்கும் அனைவரும் கர�ோனா
பரிச�ோதனை செய்து, அதற்கான
சான்று பெற்றிருந்தால் மட்டுமே
அனுமதிக்கப்படுவார்கள் என தேர்தல்
ஆணையம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

1,500 பேருக்கு பரிச�ோதனை

இதையடுத்து
அந்த
அந்த
த�ொகுதியில் உள்ள வட்டாட்சியர்,
க�ோட்டாட்சியர் அலுவலகங்களில்
சிறப்பு முகாம் அமைக்கப்பட்டது.
அதேப�ோல் தடுப்பூசிக்கும் முகாம்
அமைக்கப்பட்டது.
இதைத் த�ொடர்ந்து கடந்த 2 நாட்
களாக செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தில்

உத்திரமேரூர் புதிய நீதிபதி ப�ொறுப்பேற்பு

மையங்களில் ஆட்சியர் ஆய்வு

மாவட்ட ஆட்சியர்

செங்கை மாவட்டத்தில் வேட்பாளர்கள்,

SSஇடைக்கழிநாடு பேரூராட்சியில் உள்ள நல்லூர் நத்தத்தனாருக்கு மாலை அணிவித்து

கர�ோனா த�ொற்று தடுப்பு

ப�ொதுமக்களுக்கு தடுப்பூசிகள்
கிடைக்கும்.
கர�ோனா தடுப்பூசி ஆய்வுக்கும்,
உற்பத்திக்கும் அனைத்து வசதி
களும் அமைந்துள்ள இந்நிறுவனத்
துக்கு நிதி ஒதுக்கீடு செய்து ஆத
ரவு அளித்தால், இந்தியாவுக்கு மட்டு

rakeshh.sridhar@hindutamil.co.in

மதுராந்தகம்

காஞ்சிபுரத்தில் உள்ள

த�ொடங்கியது. இம்முகாமை திருவள்ளூர் நகராட்சி பகுதியில்
ப�ொன்னையா நேரில் ஆய்வு செய்தார்.

செங்கல்பட்டு

செங்கல்பட்டில் உள்ள தடுப்பூசி
மையத்தை செயல்படுத்த வலி
யுறுத்தி மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட்
கட்சி சார்பில் நேற்று கண்டன
ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது.
செங்கல்பட்டு அருகே திருமணி
யில் 110 ஏக்கர் நிலப்பரப்பில் சுமார்
600 க�ோடி முதலீட்டில் மத்திய
அரசு நிறுவனமான எச்.எல்.எல்
பய�ோடெக், ஒருங்கிணைந்த தடுப்
பூசி வளாகத்தை நிறுவியுள்ளது.
குழந்தைகளுக்கான முத்தடுப்பூசி,
மஞ்சள் காமாலை தடுப்பூசி,
வெறிநாய் தடுப்பூசி, தட்டம்மை
தடுப்பூசி ப�ோன்ற ஒன்பது வகை
யான தடுப்பூசிகளை 56 க�ோடியே
40 லட்சம் ட�ோஸ் அளவுக்கு
உற்பத்தி செய்யக்கூடிய உலக
தரத்திலான வசதிகள் ஏற்படுத்தப்
பட்டுள்ளன. உற்பத்தி த�ொடங்காத

க�ோட்டாட்சியர் மாலை அணிவித்து மரியாதை

மையத்தை ஆய்வு செய்கிறார் மாவட்ட ஆட்சியர் மகேஸ்வரி.

SSதிருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் கர�ோனா தடுப்பூசி ப�ோடும் 2 நாள் சிறப்பு முகாம் நேற்று

செங்கல்பட்டில் தடுப்பூசி மையத்தை செயல்படுத்த வலியுறுத்தி ஆர்ப்பாட்டம்

நல்லூர் நத்தத்தனார் நினைவுத் தூணுக்கு

SSகாஞ்சிபுரம் ஐயங்கார்குளம் பகுதியில் அமைக்கப்படும் கர�ோனா தடுப்பு

தடுப்பூசி செலுத்தப்பட்டது. இதில்,
திருவள்ளூர் நகராட்சிக்கு உட்பட்ட
ராஜாஜிபுரம், தேவி மீனாட்சி நகர்
பகுதியில் நடந்த சிறப்பு முகா
மில் கர�ோனா தடுப்பூசி பணியை
மாவட்ட ஆட்சியர் ப�ொன்னையா
நேரில் ஆய்வு செய்தார். இந்த ஆய்
வின்போது, சுகாதாரப் பணிகளுக்
கான துணை இயக்குநர் ஜவஹர்
லால், திருவள்ளூர் நகராட்சி
ஆணையர் சந்தானம் உள்ளிட்ட
அதிகாரிகள் உடனிருந்தனர்.
இன்றும் (ஏப். 30) த�ொடர
உள்ள இம்முகாமை ப�ொதுமக்கள்
பயன்படுத்திக்
க�ொள்ளலாம்
எனவும் தடுப்பூசி ப�ோட வருவ�ோர்
தங்களது ஆதார் அட்டையை அவசி
யம் க�ொண்டு வர வேண்டும் எனவும்
ஆட்சியர் தெரிவித்துள்ளார்.

மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி சார்பில்

கூடிய கைப்பையை எடுத்துக்
க�ொண்டு, அங்கிருந்து தப்பிய�ோடி
விட்டார்.
அதேப�ோல், திருத்தணி அருகே
உள்ள களாம்பாக்கம் கிராமத்தைச்
சேர்ந்தவர் பன்னீர்செல்வம்(53).
விவசாயியான இவர், நேற்று முன்
தினம், திருவள்ளூர் அருகே
பேரம்பாக்கத்தில் உள்ள இந்தியன்
ஓவர்சீஸ் வங்கி கிளையில் தன்
கணக்கில் இருந்து ரூ.60,000
பணத்தைப் பெற்றுக் க�ொண்டு,
வங்கி வாசலுக்கு வந்தார்.
அப்போது, பன்னீர்செல்வத்
தைப் பின் த�ொடர்ந்து வந்த இரு
மர்ம நபர்கள், பன்னீர்செல்வத்தின்
மீது பெப்பர் ஸ்பிரே அடித்து,
அவர் கையில் வைத்திருந்த
பணத்தை பறித்துக் க�ொண்டு
தப்பிய�ோடிவிட்டனர்.
இவ்விரு சம்பவங்கள் குறித்து,
வழக்குப் பதிவு செய்துள்ள ஆர்.
கே.பேட்டை மற்றும் மப்பேடு
ப�ோலீஸார், மர்ம நபர்களை
தீவிரமாகத் தேடி வருகின்றனர்.

தமிழ்க் கவிஞர் நாளை ஒட்டி

பாவேந்தர்
பாரதிதாசன்
பிறந்த நாளான ஏப்ரல் 29-ம்
தேதி தமிழ்க் கவிஞர் நாளாக
தமிழ்நாடு
அரசு
ஒவ்வோர்
ஆண்டும் க�ொண்டாடி வருகிறது.
இந்நாளை ஒட்டி, மதுராந்தகம்
வட்டம் இடைக்கழிநாட்டில் உள்ள
நல்லூர் நத்தத்தனார் நினைவுத்
தூணுக்கு மதுராந்தகம் வருவாய்
க�ோட்டாட்சியர் மாலை அணிவித்து
மரியாதை செலுத்தினார்.
சிறுபாணாற்றுப்படை என்றும்
செய்யுளை இடைக்கழிநாட்டைச்
சேர்ந்த நல்லூர் நத்தத்தனார் என்ப
வர் இயற்றியுள்ளார். இவர் ஒய்மா
நாட்டை ஆண்டு க�ொண்டிருந்த
நல்லியக்கோடனை
பாராட்டி
பாணாற்றுப்படை ஒன்றை பாடியுள்
ளார். இந்தப் பாட்டில் நல்லியக்
க�ோடன்
ஆண்ட ஒய்மா நாடு
ஐவகை நிலங்களும் அமையப்
பெற்ற நாடு. இந்த நாட்டின் பெயர்.

இச்சூழலில்,
திருவள்ளூர்
மாவட்டத்தில் மக்கள் த�ொகை
அதிகம் உள்ள பகுதிகளில் ப�ொது
சுகாதாரம் மற்றும் ந�ோய்த் தடுப்பு
மருந்துத் துறை சார்பில் கர�ோனா
தடுப்பூசி செலுத்தும் 2 நாள் சிறப்பு
முகாம் நேற்று த�ொடங்கியது.
33 நடமாடும் வாகனங்கள்,
33 மருத்துவக் குழுக்கள் மூலம்
மக்கள் த�ொகை அதிகம் உள்ள
ஆவடி மாநகராட்சி, திருவள்ளூர்,
திருவேற்காடு, பூந்தமல்லி ஆகிய
நகராட்சிகள்,
திருநின்றவூர்,
மீஞ்சூர் ஆகிய பேரூராட்சிகள்,
அயப்பாக்கம், காட்டுப்பாக்கம்,
ஈக்காடு ஆகிய ஊராட்சிகளில்
இம்முகாம் த�ொடங்கியது.
இந்த சிறப்பு முகாமில், நேற்று
மட்டும் 2,261 பேருக்கு கர�ோனா

இந்நிலையில் உத்தமபாளையம்
மாவட்ட உரிமையியல் நீதிமன்ற நீதி
பதியாக இருந்த பி.பிரேம்குமார்
உத்திரமேரூர்
நீதிமன்றத்துக்கு
சென்னை
உயர்
நீதிமன்ற
உத்தரவுப்படி இடமாற்றம் செய்யப்
பட்டார். இதைத் த�ொடர்ந்து அவர்
நேற்று ப�ொறுப்பேற்றுக் க�ொண்
டார்.

சுமார் 1500 வேட்பாளர்கள், முகவர்
களுக்கு கர�ோனா பரிச�ோதனை
செய்யப்பட்டது. தடுப்பூசி 2 முறை
ப�ோட்டுக் க�ொண்டவர்கள், இந்த
பரிச�ோதனை
செய்துக�ொள்ள
வேண்டியதில்லை எனவும் ஊசி
ப�ோட்டுக் க�ொண்டதற்கான சான்றி
தழ் வைத்திருக்க வேண்டும் எனவும்
தேர்தல் ஆணையம் அறிவித்துள்ள
நிலையில், ஊசி ப�ோட்டுக் க�ொண்
டவர்கள் கூட சிலர் இன்று பரி
ச�ோதனை செய்து க�ொண்டனர்.
இந்த முடிவுகள் நாளைக்குள்
தெரியவரும். இந்த பரிச�ோதனை
முடிவில்
கர�ோனா
பாதிப்பு
இல்லாதவர்கள் மட்டுமே வாக்கு
எண்ணும் மையத்துக்குள் அனுமதிக்
கப்படுவார்கள். கர�ோனா பாதிப்பு
இருப்பதாக தெரியவந்தால் அவர்
களுக்கு உரிய சிகிச்சை அளிக்கவும்
ஏற்பாடுகள்
செய்யப்பட்டுள்ளன
என சுகாதாரத் துறை அதிகாரிகள்
தெரிவித்தனர்.

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.
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றேசைவ ப
காணைல
MY SON R SRINATH VEHICLE
NO TNO6AA 0648 , YAMAHA
R15 V3 DARKNIGHT FULL
BLACK WHEN KEPT NEAR
THE.MAIN GATE OF MY
RELATION RENTAL HOUSE
IN PALLIKARANI WAS TAKEN
AWAY BY BREAKING THE
SIDE HANDLE BY SOME BODY
. IF ANYONE FOUND KINDLY
GIVE
ME
INFORMATION
IN THIS CELL PHONE NO
9080474584 PLEASE
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