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வியாழன், டிசம்பர்
26,
2019
மார்ச் 28,
2019

 அனுமன் ெஜயந்திைய முன்னிட்டு ெசன்ைன நங்கநல்லூர் ஆஞ்சேநயர் ேகாயிலில் சுவாமிைய தரிசிக்க நீண்ட வரிைசயில் காத்திருந்த பக்தர்கள். (அடுத்த படம்) சிறப்பு
அலங்காரத்தில் பக்தர்களுக்கு காட்சி அளித்த ஆஞ்சேநயர்.
படங்கள்: எம்.முத்துகேணஷ்

 அேசாக் நகரில் 5,008 லட்டுகள் மூலம் அலங்காரம் ெசய்யப்பட்ட ஆஞ்சேநயர்.(அடுத்த படம்) அேசாக் நகர் சாமியார் ேதாட்டம் திரிபுரசுந்தரி
ேகாயிலில் உள்ள வீர ஆஞ்சேநயருக்கு ஒரு லட்சத்து எட்டு வைடகளால் உருவான வைட மாைல சாற்றப்பட்டது.
படங்கள்: ம.பிரபு

ேகங்ேமன் பணி
மின் வாரியம் எச்சரிக்ைக

 ெசன்ைன

 மைறந்த முன்னாள் பிரதமர் வாஜ்பாயின் 95-வது பிறந்தநாள் ெசன்ைன தி.நகரில் உள்ள பாஜக தைலைம அலுவலகத்தில்

ேநற்று ெகாண்டாடப்பட்டது. இதில், வாஜ்பாயின் உருவப்படத்துக்கு பாஜக மூத்த தைலவர்கள் இல.கேணசன்,
சிபி.ராதாகிருஷ்ணன், தமிழக முன்னாள் அைமச்சர் எச்.வி.ஹண்ேட உள்ளிட்ட நிர்வாகிகள் மலர் தூவி மரியாைத
ெசலுத்தினர்.
படம்: ம.பிரபு

ேகங்ேமன் பணி நியமனங்களுக்கு
விண்ணப்பதாரர்கள் யாரிடமும் பணம்
ெகாடுத்து ஏமாற ேவண்டாம் என
மின்வாரியம் ெதரிவித்துள்ளது.
தமிழ்நாடு மின்வாரியத்தில் புதிதாக,
5 ஆயிரம் ேகங்ேமன் பணியிடங்கள்
நிரப்பப்பட உள்ளன. இதற்கிைடேய,
பணம் ெகாடுத்தால் ேவைல வாங்கித்
தருவதாகக் கூறி சிலர் ேமாசடி
E-Paper
யில் ஈடுபடுவதாக
புகார்கள் வந்
துள்ளன.
இதுகுறித்து, மின்வாரிய அதிகாரி
கள் கூறும்ேபாது, "ேகங்ேமன் பணிக்கு
ஆட்கைள ேதர்வு ெசய்யும் நைடமுைற
ெவளிப்பைடத் தன்ைமயுடனும் நியாய
மான முைறயிலும் நடத்தப்பட்டு
வருகிறது. எனேவ, இப்பணிக்கு
விண்ணப்பித்துள்ள விண்ணப்பதாரர்
கள் யாரிடமும் பணம் ெகாடுத்து
ஏமாற ேவண்டாம்" என்றனர்.

ெசன்ைன சுற்றுலா ெபாருட்காட்சியில்

ரூ.50-க்கு 14 வைக மருத்துவ பரிேசாதைன
 ெசன்ைன

ெசன்ைன தீவுத்திடலில் நைட
ெபறும் சுற்றுலா ெபாருட்காட்சி
யில் ரூ.50-க்கு 14 நிமிடத்தில் 14
வைகயான
மருத்துவப்
பரி
ேசாதைனகள் ெசய்யப்படுகின்றன.
ெசன்ைன தீவுத்திடலில் தமிழக
அரசு சுற்றுலா மற்றும் வர்த்தகக்
கண்காட்சி நைடெபற்று வரு
கிறது. இக்கண்காட்சியில் சுகா
தாரத் துைற சார்பில் மருத்துவக்
கல்வி இயக்ககம், ெதாழுேநாய்,
காசேநாய்
தடுப்புத்
துைற,
உறுப்புதான ஆைணயம், ெபாது
சுகாதாரத் துைற, புைகயிைலத்
தடுப்புத் துைற, பாரம்பரிய மருத்
துவத் துைற உள்ளிட்டவற்றின்
அரங்குகள் தனித்தனியாக இடம்

ெபற்றுள்ளன. முக்கியமாக அரசு
பன்ேனாக்கு உயர் சிறப்பு மருத்துவ
மைன சார்பில் அைமக்கப்பட்
டுள்ள ‘அம்மா முழு உடல்
பரிேசாதைன ைமயம்’ அரங்கில்
ரூ.50-க்கு 14 நிமிடத்தில் 14 வைக
யான பரிேசாதைனகள் ெசய்யப்
படுவது ெபாதுமக்கைள கவர்ந்
துள்ளது.

14 நிமிடத்தில்..

இதுெதாடர்பாக அரசு பன்
ேனாக்கு உயர் சிறப்பு மருத்துவ
மைன ஒருங்கிைணப்பு அதிகாரி
டாக்டர் ஆனந்த்குமார் கூறிய
தாவது: அம்மா முழு உடல் பரி
ேசாதைன ைமயம் அரங்கில்
குைறந்த கட்டணத்தில் மருத்துவப்

பரிேசாதைனகள்
ெசய்யப்படு
கின்றன. ரூ.50 கட்டணத்தில் ரத்த
அணுக்களின் அளவு, ரத்த சர்க்கைர
அளவு ஆகியைவ ரத்த மாதிரி
கைளக் ெகாண்டு பரிேசாதிக்கப்
படுகின்றன.
அவற்றுடன் ேசர்த்து உடல்
எைட, உயரம், பருமன் அளவீடு,
பார்ைவத் திறன், உடல் இயக்க
அளவு, ரத்த அழுத்தம், நாடித்
துடிப்பு, ஆக்சிஜன் அளவு உள்
ளிட்டைவ ஒேர சாதனத்தின் வாயி
லாக பரிேசாதிக்கப்படும்.
உடலில் உள்ள அைனத்து
பகுதிகளிலும் உள்ள ரத்த ஓட்
டத்தின் அளவீடுகள் மற்ெறாரு
சாதனத்தின் வாயிலாக பரிேசாதிக்
கப்படும். ெமாத்தத்தில் 14 வைக

யான பரிேசாதைனகள் 14 நிமி
டத்தில் ெசய்யப்பட்டு முடிவு
கள் உடனுக்குடன் வழங்கப்படு
கிறது.
ேதைவப்பட்டால் இசிஜி பரி
ேசாதைன இலவசமாக ெசய்யப்
படுகிறது. பரிேசாதைன முடிவு
களுடன் உடனடியாக டாக்டைர
சந்தித்து ஆேலாசைன ெபறலாம்.
பரிேசாதைன ெசய்யப்படும் கருவி
கள் அெமரிக்காவில் இருந்து
இறக்குமதி
ெசய்யப்பட்டுள்
ளன. இைவதவிர ரூ.200 கட்டணத்
தில் மூன்று மாத சர்க்கைர அளவு
பரிேசாதைன ெசய்யப்பட்டு உட
னடியாக முடிவுகள் ெகாடுக்கப்படு
கின்றன.
இவ்வாறு அவர் ெதரிவித்தார்.

சாஸ்த்ரா - ராமானுஜன் விருதுக்கு
ராயல் ெசாைசட்டி அங்கீகாரம்

 இங்கிலாந்து

ேபராசிரியருக்கு விருது, சான்றிதழ்

 ெசன்ைன

சாஸ்த்ரா - ராமானுஜன் விருது
இங்கிலாந்தில் உள்ள ராயல்
ெசாைசட்டியின் அங்கீகாரத்ைதப்
ெபற்றுள்ளது.
ராமானுஜன்
எஃப்.ஆர்.எஸ்.
(ஃெபல்ேலா
ஆஃப் த ராயல் ெசாைசட்டி)
ஆக ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்டு 100
ஆண்டுகள் நிைறவு ெபற்றைதக்
ெகாண்டாடும்
வைகயில்
‘ராமானுஜனின் மரபு: சாஸ்த்ரா
விருது ெபற்றவர்களின் பணி’
என்ற தைலப்பில் ஓர் ஆய்வுக்
கட்டுைரைய இந்த மாதத்தில்
ராயல் ெசாைசட்டி ெவளியிட்டது.
2019-ம் ஆண்டுக்கான விருது
நிகழ்கதவு எண் ேகாட்பாட்டுக்கான
சிறந்த பங்களிப்புக்காக வார்விக்
பல்கைலக்கழகத்ைதச் ேசர்ந்த
ஆடம் ஹார்ப்பருக்கு வழங்கப்

பட்டது.
கும்பேகாணத்தில்
உள்ள
சாஸ்த்ரா பல்கைலக்கழக வளா
கத்தில் நைடெபற்ற விருது வழங்
கும் விழாவில் அெமரிக்க கணித
சங்கத்தின் துைணத் தைலவர்
ேபராசிரியர் ெகன் ஓேனா, ஆடம்
ஹார்ப்பருக்கு 10,000 அெமரிக்க
டாலர் ெராக்கப் பரிைசயும் விருது
சான்றிதைழயும்
வழங்கினார்.
நிகழ்ச்சியில் அவர் ேபசும்ேபாது,
“ஹார்ப்பர், ேகம்பிரிட்ஜ் பல்
கைலக்கழத்தில் ேபராசிரியர் ெபன்
கிரீனிடம் தனது பி.எச்டி ஆய்ைவ
ேமற்ெகாண்டார். 2007-ல் இந்த
விருைத கிரீன் ெபற்றுள்ளார்.
அேதேபால 2005-ல் கண்ணன்
சவுந்தரராஜன் இந்த விருைதப்
ெபற்றார். அவரது மாணவர் 2017-ல்
இந்த
விருைதப்
ெபற்றார்”

என்றார்.
இதுகுறித்து
ஃப்ேளாரிடா
பல்கைலக்கழகத்தின் கணிதவியல்
துைறத் தைலவரும் சாஸ்த்ரா
ராமானுஜன் விருதுக் குழுவின்
தைலவருமான
ேபராசிரியர்
கிருஷ்ணசாமி அல்லாடி கூறும்
ேபாது, “ஐசக் நியூட்டனின் ெதாடக்க
கால ஆய்வுக் கட்டுைரகைள ெவளி
யிட்ட பத்திரிைக, சாஸ்த்ரா
ராமானுஜன் விருது ெபற்றவர்
கைளப் பற்றிய ஓர் ஆய்வு கட்
டுைரைய ெவளியிட்டதன் மூலேம,
இந்த விருதின் சிறப்பு அைனவருக்
கும் உறுதிபட ெதரிகிறது.
இந்த விருது உலகளாவிய
ெபயைரப் ெபற்றுள்ளது. இதற்கு
முன்னர் இந்த விருது ெபற்றவர்
களில் நால்வர் பீல்ட்ஸ் பதக்கம்
ெவன்றுள்ளனர்” என்றார்.

#388034

 கும்பேகாணத்தில் உள்ள சாஸ்த்ரா பல்கைலக்கழக வளாகத்தில் நைடெபற்ற ’சாஸ்த்ரா - ராமானுஜன்’ விருது வழங்கும் விழாவில்

அெமரிக்க கணித சங்கத்தின் துைணத் தைலவர் ேபராசிரியர் ெகன் ஓேனா, வார்விக் பல்கைலக்கழகத்ைதச் ேசர்ந்த ஆடம்
ஹார்ப்பருக்கு 10,000 அெமரிக்க டாலர் ெராக்கப் பரிைசயும் விருது சான்றிதைழயும் வழங்கினார். உடன் சாஸ்த்ரா பல்கைலக்கழக
டீன் வி.ராமசாமி, சாஸ்த்ரா பல்கைலக்கழக துைணேவந்தர் எஸ்.ைவத்ய சுப்பிரமணியம், ஃப்ேளாரிடா பல்கைலக்கழக கணிதத்
துைற தைலவர் ேபராசிரியர் கிருஷ்ணசாமி அல்லாடி.

டீக்கைடயில் ேகட்பாரற்று கிடந்த

ரூ.3.5 லட்சத்ைத ேபாலீஸில் ஒப்பைடத்த வியாபாரி
ஆைணயர் ஏ.ேக.விஸ்வநாதன் பாராட்டு
 ெசன்ைன

 ராம்ேகா

சிெமன்ட்ஸ் நிறுவனத்தின் அரியலூர் ஆைலக்கு 2018-19-ம் ஆண்டுக்கான இந்திய ெதாழில் துைற கூட்டைமப்பின்
ெதன் பிராந்திய சுற்றுச்சூழல், சுகாதாரம், பாதுகாப்பு சிறப்பு விருது கிைடத்துள்ளது. விருது வழங்கும் அைமப்பின் தைலவர்
நி நிவாசன் விருைத வழங்க ராம்ேகா சிெமன்ட்ஸ் அரியலூர் ஆைல துைணத் தைலவர் (நிர்வாகம்) எஸ்.ராமராஜ்
ெபற்றுக்ெகாண்டார்.

மின்னஞ்சல்:

ேதவாலயங்களில் கிறிஸ்துமஸ் பண்டிைக சிறப்பு பிரார்த்தைன

ெசங்கல்பட்டு மாவட்டம் மாமல்ல
புரம், ேகளம்பாக்கம், ேகாவளம்,
கல்பாக்கம் பகுதிகளில் உள்ள ேதவா
லயங்களில் கிறிஸ்துமஸ் பண்
டிைகைய முன்னிட்டு சிறப்பு பிரார்த்
தைன நைடெபற்றது.
ேகளம்பாக்கத்தில் தூய கிறிஸ்து
மீட்பர் ேதவாலயத்தில்
ஆலய
ேபாதகர் ஸ்டீபன் தைலைமயில்
நைடெபற்ற திருப்பலியில் பலர்
பிரார்த்தைனயில் ஈடுபட்டனர். புதுப்

திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில்..

திருவள்ளூர், திருத்தணி, பள்ளிப்
பட்டு, பூந்தமல்லி, ெபான்ேனரி, கும்

மிடிப்பூண்டி என பல பகுதிகளில்
கிறிஸ்துமஸ் விழா ெகாண்டாடப்
பட்டது.
திருவள்ளூர் புனித பிரான்சிஸ்
சேலாசியர் ேதவாலயம், திருத்தணி
சி.எஸ்.ஐ. ேதவாலயம், பழேவற்காடு
புனித மகிைம மாதா ேதவாலயம்,
கும்மிடிப்பூண்டி புனித பால் ேதவா
லயம்,
ஆரம்பாக்கம் வான
தூதர்கள் அன்ைன ேதவாலயம்,
ஆவடி புனித பால் ேதவாலயம்
மற்றும்
புனித
அந்ேதாணியார்
உள்ளிட்ட ேதவாலயங்களில் ேநற்று
முன்தினம் இரவு முதல் விடிய விடிய
சிறப்பு பிரார்த்தைன, திருப்பலி
நைடெபற்றன. இதில் ஏராளமாேனார்
கலந்துெகாண்டனர்.

ெபா
லா

ெபா

னச ப / ர தச
Kerala, Goa, Singapore Packages.
Sri Balaji
9884053380
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ெபாறுப்பல்ல:
செய்தித்ததாளில்
பிரசுரம் ஆகியுள்ள
வி்ளம்்பரங்களின் இந்தச்
அடிப்படையில்
செயல்்படுமுன்,
அவற்றில்
வி்ளம்்பரங்களின்
செயல்்படுமுன்,
உள்ள ்த்கவல்்களஅடிப்படையில்
ெரியதானடவ்ததானதா
என்்பட்தஅவற்றில்
ப்பதாதுமதான
உள்ள ்த்கவல்்கள ெரியதானடவ்ததானதா என்்பட்த ப்பதாதுமதான
அ்ளவு விெதாரிதது ெரி்பதார்ததுகச்கதாளளுமதாறு வதாெ்கர்்கள
அ்ளவு விெதாரிதது ெரி்பதார்ததுகச்கதாளளுமதாறு வதாெ்கர்்கள
ப்கட்டுகச்கதாள்ளப்படுகிறதார்்கள. வி்ளம்்பரங்கள/ வி்ளம்்பர்ததாரர்
ப்கட்டுகச்கதாள்ளப்படுகிறதார்்கள. வி்ளம்்பரங்கள/ வி்ளம்்பர்ததாரர்
/ அவர்்களின் ்தயதாரிபபு்கள / பெடவ்கள ப்பதான்றவற்றின்
/ அவர்்களின் ்தயதாரிபபு்கள / பெடவ்கள ப்பதான்றவற்றின்
நம்்ப்கத்தன்டமககு
இந்தச்செய்தித்ததாளின்
செய்தித்ததாளின்
உரிடமயதா்ளரும்
நம்்ப்கத்தன்டமககு இந்தச்
உரிடமயதா்ளரும்
்பதிப்பதா்ளருமதான்கஸ்தூரி
்கஸ்தூரி& &ென்ஸ்
ென்ஸ்
லிமிசைட்
/ ப்க.எஸ்.எல்.
்பதிப்பதா்ளருமதான
லிமிசைட்
/ ப்க.எஸ்.எல்.
மீடியதா லிமிசைட்
லிமிசைட் உத்தரவதா்தம்
உத்தரவதா்தம் அளிக்கவில்டலை.
அளிக்கவில்டலை.
இந்தச்
மீடியதா
இந்தச்
செய்தித்ததாளில் சவளியதாகும்
சவளியதாகும் வி்ளம்்பரங்க்ளதால்
வி்ளம்்பரங்க்ளதால்ஏப்தனும்
ஏப்தனும்
செய்தித்ததாளில்
பெ்தம் அல்லைது
அல்லைதுஇழபபு
இழபபுஏற்்படும்
ஏற்்படும்
்பட்ெததில்,
இந்தச்
செய்தித
பெ்தம்
்பட்ெததில்,
இந்தச்
செய்தித
்ததாளின்/
்ததாளின்/ பமற்செதான்ன
பமற்செதான்ன நிறுவனங்களின்
நிறுவனங்களின்உரிடமயதா்ளர்,
உரிடமயதா்ளர்,
்பதிப்பதா்ளர்,
இயககுநர்்கள,
ஊழியர்
்பதிப்பதா்ளர், அச்சிடுபவதார்,
அச்சிடுபவதார்,ஆசிரியர்,
ஆசிரியர்,
இயககுநர்்கள,
ஊழியர்
்கள
எந்த
வட்கயிலும்
அ்தற்குப
்கள ஆகிபயதார்
ஆகிபயதார்எந்தச்
எந்தச்சூழலிலும்
சூழலிலும்
எந்த
வட்கயிலும்
அ்தற்குப
ச்பதாறுப்பதா்கமதாட்ைதார்்கள.
ச்பதாறுப்பதா்கமதாட்ைதார்்கள.
்படைபபு்கட்ள அனுபபுபவதார் பிரதி எடுததுடவததுகச்கதாண்டு
்படைபபு்கட்ள அனுபபுபவதார் பிரதி எடுததுடவததுகச்கதாண்டு
அனுப்பவும். பிரசுரமதா்கதா்தவற்டறத திரும்்ப அனுப்ப இயலைதாது.

அனுப்பவும். பிரசுரமதா்கதா்தவற்டறத திரும்்ப அனுப்ப இயலைதாது.

ெபா அ
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ெபாறுப்பல்ல: இந்தச் செய்தித்ததாளில் பிரசுரம் ஆகியுள்ள

லா

HKº

ெசங்கல்பட்டில் ஆராதைன

பட்டினம்,
கல்பாக்கம்
பகுதி
ேதவாலயங்களில் லூர்தரன், காணான்
திருச்சைப சார்பில் நள்ளிரவு முதேல
சிறப்பு பிரார்த்தைன கூட்டங்கள்
நைடெபற்றன.
ேமலும்,
ஏைழ
எளிய முதிேயார்களுக்கு ேவட்டி,
ேசைலகள் வழங்கப்பட்டன.
சிறுதாவூரில் உள்ள ெஜபேம
ெஜயம் ேதவாலயத்தில் மரக்கன்று
கள் நடும் விழா நைடெபற்றது. திருக்
கழுக்குன்றம் ேதவாலயத்தில் முதி
ேயார்களுக்கு நலத்திட்ட உதவிகள்,
மருத்துவ முகாம்கள் நைடெபற்றன.

லக ேதைவ

HKº

திருவள்ளூர், காஞ்சிபுரம், ெசங்கல்
பட்டு மாவட்ட பகுதிகளில் கிறிஸ்தவ
ேதவாலயங்களில்
கிறிஸ்துமஸ்
பண்டிைகைய முன்னிட்டு சிறப்பு
பிரார்த்தைன நைடெபற்றது.
காஞ்சிபுரம் தூய இருதய அன்ைன
ஆலயம், ெசங்கல்பட்டு ெதன்னிந்திய
திருச்சைப, தமிழ்நாடு லூத்ரன் திருச்
சைப, கத்ேதாலிக்க ேபராலயம்,
ெபந்தெகாஸ்ேத சைப ஆகிய இடங்
களில் சிறப்பு பிரார்த்தைன நைட
ெபற்றது.
அச்சிறுப்பாக்கம்
மைழமைல
மாதா ேதவாலயத்தில் கிறிஸ்துமைஸ
ஒட்டி
இேயசு
கிறிஸ்துவின்
பல்ேவறு உருவங்கள், ேமரி மாதா,

கீற்றுக் ெகாட்டைகயில் குழந்ைத
இேயசு உள்ளிட்ட பலவைக உருவங்
கைள தாங்கிய ெபாம்ைமகள் காட்சி
களாக ைவக்கப்பட்டிருந்தன.

ெதா
55 INCHES LED TV 1+1 ஆ / ெப
Online ெடவ ஏெஜ வார
.20,000. Ct: 8940427996

HKº

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

வளபரக

காஞ்சிபுரம், ெசங்கல்பட்டு, திருவள்ளூர் மாவட்டப் பகுதிகளில்

 காஞ்சிபுரம்/திருவள்ளூர்

ஸாரிடம் ஒப்பைடத்தனர்.
டீ குடிக்கச் ெசன்றேபாது, ரூ.3.5
லட்சம் ேகட்பாரற்று கிடந்ததாக
அப்ேபாது அவர்கள் ேபாலீஸா
ரிடம் ெதரிவித்தனர், இைதயடுத்து
ேநர்ைமயாக நடந்து ெகாண்ட
ரேமஷ், கருணா கரன் இருவருக்
கும் காவல் ஆைணயர் பாராட்டு
ெதரிவித்துள்ளார்.

HKº

எங்கள் முகவர் உங்கைைத் ெதாடர்புெகாள்ை
குறுஞெசய்தி: HTS<ஸ்பஸ> உங்கள்
பின்காடு இைத ைடப் ெசய்து
எண்ணுக்கு அனுப்பவும்.

வடக்கு கடற்கைர காவல் நிைல
யத்தில் புகார் அளித்தார். ேபாலீ
ஸார் விசாரைண நடத்திக் ெகாண்
டிருந்தனர். அப்ேபாது அங்கு
இரண்டாவது கடற்கைர சாைலயில்
பூட்டு, சாவி பழுதுபார்க்கும் கைட
நடத்தும் ரேமஷ், அவரது உற
வினர் கருணாகரன் ஆகிேயார்
காவல் நிைலயம் வந்து, அந்த பணப்
ைபைய
ே ப ா லீ

HKº

சநதாதாரர் ஆக ்வண்டுமா?

3,50,000 பணத்ைத ைகைபயில்
எடுத்துக்ெகாண்டு டீக்கைடக்கு
ெசன்றுள்ளார். டீ குடித்த பின்னர்,
அங்ேகேய பணப்ைபைய மறந்து
விட்டுச் ெசன்றுள்ளார்.
சிறிது ேநரத்துக்கு பிறகு பணம்
தவறவிட்டது நிைனவுக்கு வந்தது.
இைதயடுத்து, சம்பந்தப்பட்ட டீக்
கைட ெசன்று பார்த்துள்ளார். அங்கு
பணப்ைப காணாதைதக் கண்டு
திடுக்கிட்டுள்ளார். இதுகுறித்து

HKº

அரசியல் கட்சிகள்,
சங்கங்கள்,
சமூக அைமப்புகள்,
மற்றும் தன்னார்வ
ெதாண்டு நிறுவனங்கள்
தங்களது
ெசய்தி, நிகழ்ச்சிகைள
மின்னஞ்சலில்
அனுப்பலாம். மின்னஞ்சல்
முகவரி: press.release@
hindutamil.co.in

டீக்கைடயில் ேகட்பாரற்று கிடந்த
ரூ.3.50 லட்சத்ைத காவல் நிைல
யத்தில் ஒப்பைடத்த வியாபாரிைய
ேபாலீஸார் பாராட்டினர்.
ெசன்ைன ஏழுகிணறு, முதலி
யார் ெதருைவச் ேசர்ந்தவர் ேகாட்ட
முத்து. இவர், பாரிமுைன அருேக
2-வது கடற்கைர சாைலயில்
ெசல்ேபான் கைட ைவத்துள்ளார்.
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 அச்சிறுப்பாக்கம் மைழமைல மாதா ேதவாலயத்தில் நைடெபற்ற கிறிஸ்துமஸ் விழா. (அடுத்த படம்) ேகளம்பாக்கம் ேதவாலயத்தில் நைடெபற்ற கிறிஸ்துமஸ் சிறப்பு வழிபாடு.
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