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 RBL/SE/041/2022-23                         January 14, 2023 
 

BSE Limited 
Listing Centre 
Scrip Code: 532987 

National Stock Exchange of India Ltd. 
NEAPS 
Symbol: RBL 

 
Dear Sir / Madam, 
 
Sub: Newspaper publication for the transfer of Equity Shares to IEPF – Regulation 47 of 

SEBI LODR     
 
We hereby enclose copies of the notice to shareholders of the Company published on                       
January 14, 2023, in the newspapers, viz., ‘Business Standard’ (English) and ‘Hindu Tamizh 
Thisai’ (Regional language) published.  
 
The notice to shareholders is in respect of the proposed transfer of equity shares to the Investor 
Education and Protection Fund Authority (IEPF), in accordance with Rule 6 of the IEPF Authority 
(Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 and amendments thereof.  
 
We request you to take the above on record and note the compliance under relevant provisions 
of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (SEBI LODR). 
 
Thanking you. 
 
Yours faithfully, 
 
For Rane Brake Lining Limited 
 
 
 
 
Venkatraman 
Secretary 
 
Encl: a/a 
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Website: www.adityabirlamoney.com; Tel.: +91-44-49490000; Fax.: +91-44-22501095.

14103
Rectangle

14103
Text Box
Newspaper: Business StandardLanguage: EnglishEdition: All editionsDate of Publications: January 14, 2023



சிறப்புச் சலுகை
கூரியர் செலவு 

https://store.hindutamil.in/publications

இணையம்வழி ்வாங்க 

9940699401 
என்ற வாட்ஸ்-அப் எண்ணிலும் 
பதிவு செய்துச�ாள்ளலாம்

212
பக்கங்கள் 
விணை
150 

இப்போது விறபனையில்

2
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மணமணக்கும் 
ரசனையுடன்...

சபாங�ல் 
பண்டிக�க்கு 
உறொ�தகதை 
செரக்�...

 �மல் குறிதது நாெர சபட்டி 
 திகைப்பட நக�ச்சுகவ  
 திகைப்படங�ளில் அைசியல்  
 �மல் ஒப்பகைக் �கலஞர சபட்டி 

கமல் எனும் கலலஞன்

TAMILTH ALL 1 TNadu_02 V.Vijayakumar Time
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சனி, ஜனவரி 14, 2023 9

தமிழ்நாடு, புதுவையில் ைறண்ட ைநானிவை நிைைக்கூடும். ஓரிரு இ்டங்களில் 
அதி்கநாவையில் லைசநான பனிமூட்டம் இருக்கும். உள் மநாைட்டங்களில் குவறநத 
படச வைபபநிவை இயல்வப வி்ட 2 - 3 டிகிரி வசல்சியஸ் குவறைநா்க இருக்கும். 
வசனவனயில் ஓரளவு லம்கமூட்டம் ்கநாணபபடும். அதி்கபடச வைபபநிவை 
30 டிகிரி வசல்சியஸ் மற்றும் குவறநதபடச வைபபநிவை 21 டிகிரி வசல்சியஸ் 
அளவில் இருக்்கக்கூடும். ்கநாவையில் லைசநான பனிமூட்டம் ்கநாணபபடும். 
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சேலம் நெல்ல உத்ை நைா்ைகைானல

நேன்ன சேலூர் திருச்சி மது்ை சைா்ே

 ரங்கம் ரங்கநாதர் க்காயிலில்  
தாயார் வைகுண்ட ஏ்காதசி விழா ததா்டக்கம்
 zதிருச்சி

ரங்கம் ரங்கநாதர் க்காயிலில் பெருமாளுக்கு நடததபெ 
டும் அனைதது விழாக்்களும் தாயாருக்கும் நடததபெடும். 
அநத வன்கயில் பெருமாளுக்கு னவகுணட ஏ்காதசி பெரு 
விழா டிச.22-ம் கததி பதாடஙகி கநற்று முன்திைம் நினை 
வனடநதது. இனதத பதாடர்நது தாயார் ரங்கநாச்சியார் 
னவகுணட ஏ்காதசி விழா கநற்று பதாடஙகியது.

ெ்கல் ெதது உற்சவம் 5 நாட்கள், ராபெதது உற்சவம் 
5 நாட்கள் எை ஜை.22-ம் கததி வனர 10 நாட்களுக்கு 
விழா நனடபெறும். ெ்கல்ெதது உற்சவததின் முதல் நாளாை 
கநற்று மூலஸதாைததில் தாயார் ரங்கநாச்சியார் வீற்றிருக்்க, 
அனரயர்்கள் இரணடாயிரம் திருபமாழி ொசுரங்கனள 
ெடிததைர். அடுதது ஜை.18 முதல் 22-ம் கததி வனர 
நனடபெறும் ராபெதது உற்சவம் எைபெடும் திருவாயபமாழித 
திருநாட்களில் தாயார் ரங்கநாச்சியார் ப்காலு மணடெததில் 
எழுநதருளுவார். அஙகு திைநகதாறும் அனரயர்்கள் 
ொசுரங்கனள ெடிபொர்்கள்.

இவ்டதகதர்தலில் தமா்கா க�ாட்டியா?
இவைஞரணி தவைைர் யுைராஜா விைக்கம்
 zஈர�ோடு

ஈகராடு கிழக்குத பதாகுதி இனடதகதர்தலில் 
கொடடியிடுவது குறிதது, ்கடசியின் தனலவர் ஜி.க்க.வாசன் 
முடிவு பசயவார், எை தமா்கா இனளஞரணித தனலவர் எம்.
யுவராஜா பதரிவிததார்.

ஈகராடடில் கநற்று அவர் பசயதியாளர்்களிடம் 
கூறியதாவது: ஈகராடு கிழக்குத பதாகுதியில், 
துரதிஷடவசமா்க  இனடதகதர்தல் நடததும் நினல 
ஏற்ெடடுள்ளது. ்கடநத கதர்தலில், இநதத பதாகுதியில் 
கொடடியிடடதன் அடிபெனடயில், மீணடும் கொடடியிட 
எைக்கு  வாயபெளிததால் கொடடியிடுகவன்.  அதுகுறிதது 
எங்கள் ்கடசித தனலவர் ஜி.க்க.வாசன், கூடடணிக் ்கடசித 
தனலவர் ெழனிசாமியுடன் கெச்சு வார்தனத நடததுவார். 
அநத முடிவின்ெடி இனடதகதர்தலில் கொடடியிடுவது 
குறிதது முடிவு பசயயபெடும். கதர்தனலச் சநதிக்்க நாங்கள் 
எபகொதும் தயாரா்ககவ உள்களாம் என்ைார்.

தைளிநாட்டிலிருந்து முவைக்க்டா்க இைககுமதி
ரூ.3.5 க்காடி மதிப்பு த்காட்வ்டப்�ாககு �றிமுதல்
 zதூத்துக்குடி

பவளிநாடடில் இருநது தூததுக்குடி வஉசி துனைமு்கத 
துக்கு வநதிைஙகிய சரக்குப பெடட்கங்கனள மததிய  
வருவாய புலைாயவு அதி்காரி்கள் ்கண்காணிதது வநதைர்.

அபகொது, துொயில் இருநது ்கால்நனடத தீவைம் 
என்றும், சிங்கபபூரில் இருநது ொர்லி அரிசி என்றும் 
குறிபபிடபெடடு, வநத 2 சரக்கு பெடட்கங்கனள 
கசாதனை பசயதகொது அவற்றில் பமாததம் 23 டன் 
ப்காடனடபொக்கு்கள் இருநதை.

ப்காடனடபொக்கு இைக்கு மதிக்கு இநதிய அரசு தனட 
விதிக்்கவில்னல என்ைாலும், 100 சதவீதம் வரி பசலுததி 
ப்காணடு வர கவணடும். இதைால் வரி ஏயபபுக் ்கா்க 
கவறு பொருட்களின் பெயனர குறிபபிடடு ப்காடனடபொக்கு 
்கனள ஏமாற்றி ப்காணடு வநதிருபெது பதரியவநதது. 
இதன் பமாதத மதிபபு ரூ.3.5 க்காடி. அவற்னை அதி்காரி 
்கள் ெறிமுதல் பசயது, ொக்கு்கனள இைக்குமதி பசயத  
பசன்னைனய கசர்நத ஒருவனர பிடிதது விசாரிக்கின்ைைர்.

சின்னச் சின்னதாய்...

SS வாசகரகளே... கருத்துச் சித்திரம் ள�ாலளவ, இதுவும் உஙகள் கேம்்ான். 
cartoon@hindutamil.co.in என்்ற மின்்னஞசல் முகவரிகளக ‘நறுக’ சசய்தி 
வரிகளோடு ளசரத்து அனுப்புஙகள். பிரசுரமாகும் உஙகள் ‘�ஞச்’களுககுப்  
 �ரிசு ரூ.100 

ஓடாத க�ாவில்  
கதர�ளை ஒடளைததைர  
முதல்ைர ஸடாலின்! 

 - அளைச்சர க்ச�ர்ாபு

- பெ.பெொன்ொஜ ெொண்டி, மதுர்.

செய்தி	:	அடுத்த	 2	 ஆண்டுகளில்	 இந்தியாவின்	 வளர்ச்சி	
இளளஞர்கள்	ளகயில்!		 -	பிர்தமர்	மமாடி

பஞ்ச்	:	அபமபா,	 ராகுல்	 காந்தி	 ஆட்சிக்கு	 வந்திடுவார்னு	
நீஙகளும்	நம்புறீஙகளா?	 - இரையநிலொ, வேடசந்தூர்.

செய்தி	:	ஆளுநர்	மாளிளக	சபாஙகல்	விழாவில்	ஒமர	மமளெயில்	
ஈபிஎஸ்	மற்றும்	ஓபிஎஸ்!

பஞ்ச்	:	நாற்காலிக்கு	மட்டும்்தான்	ெண்ளடைமயா?
 - திலக் ப்ஜொ, தஞ்சாவூர.

பஞ்ச்ச�ோந்திபராக்!

திராவிடை	
சமக்கானிக்	
மாடைல்?

திருச்சி மத்திய மண்டலத்துக்குட்பட்ட

9 மாவட்டத்தில் 105 ரவுடிகள் ககது
hh ஐ.ஜி. கோர்த்திரகயன் தகவல்

 zதிருச்சி
திருச்சி மத்திய மண்டலத்துக்குட் 
பட்்ட 9 மாவட்்டங்களில் 454 ரவுடி 
்களின் வீடு்களில் ச�ாதனை ந்டத் 
தபபட்டு, 105 ரவுடி்கள் ன்கது ச�ய் 
யபபட்டுள்்ளதா்க ஐ.ஜி ்க.்கார்த்தி 
ச்கயன் சதரிவித்துள்்ளார்.

இதுகுறித்து அவர் சநற்று சவளி 
யிட்்ட ச�ய்திக்குறிபபில் சதரிவித் 
துள்்ளதாவது: மத்திய மண்டலத் 
துக்குட்பட்்ட திருச்சி, சபரமபலூர்,  
புதுக்ச்காட்ன்ட, ்கரூர், அரியலூர், 
தஞ�ாவூர், திருவாரூர், நா்கபபட்டி 
ைம, மயிலாடுதுனை ஆகிய மாவட் 
்டங்களில் ரவுடி்களின் ச�யல்பாடு 
்கன்ள ்கட்டுபபடுத்துவதற்்கா்க 
்க்டநத 9-ம சததியிலிருநது அதிரடி 
ந்டவடிக்ன்க சமற்ச்காள்்ளபபட்டு 
வருகின்ைது. 

 அதன்படி, ்க்டநத 5 நாட்்களில்  454 
ரவுடி்களின் வீடு்களில் ச�ாதனை 
ச�ய்யபபட்டு 29 வன்கயாை 
ச்காடூர ஆயுதங்கள் பறிமுதல் 

ச�ய்யபபட்டுள்்ளை. சமலும, 81 
வழக்கு்கள் பதிவு ச�ய்யபபட்டு, 
105 ரவுடி்கள் ன்கது ச�ய்யப 
பட்டுள்்ளைர். 

ரவுடி்களின் ந்டவடிக்ன்கனய 
சதா்டர்நது ்கண்காணிக்்க திருச்சி, 
புதுக்ச்காட்ன்டயில் தலா 7, ்கரூரில் 
11, சபரமபலூரில் 4, அரியலூரில் 
33, தஞ�ாவூரில் 14, திருவாரூரில் 
34, நா்கபபட்டிைத்தில் 27, மயி 
லாடுதுனையில் 24 எை 161 ரவுடி 
்களி்டம நன்ை்டத்னத பினை 
சபைபபட்டுள்்ளது. ஏற்ச்கைசவ 
நன்ை்டத்னத பினை சபற்ை 2 
சபர் மீணடும குற்ைச் ச�யல்்களில் 
ஈடுபட்்டதால், அவர்்கள் ன்கது ச�ய் 
யபபட்டுள்்ளைர்.

மத்திய மண்டலத்தில் ரவுடி்க 
ளின் ந்டமாட்்டத்னத முற்றிலும 
்கட்டுபபடுத்துவதற்்கா்க  தனிப 
பன்ட்கள் அனமக்்கபபட்டுள்்ளை 
என்று ச�ய்திக்குறிபபில் சதரிவிக் 
்கபபட்டுள்்ளது.

அவனியாபுரத்தில் நாளை ஜல்லிக்கட்டுப் ப�ாட்டி
z மாேடை நிர்ோைம், ச�ாலீஸார் விரிோன ஏற�ாடு

 zமதுர�
மதுனர அவனியாபுரம ஜல்லிக் 
்கட்டுப சபாட்டி நான்ள ச்காலா 
்கலமா்க நன்டசபை உள்்ளது. இதற் 
்கா்க மாவட்்ட நிர்வா்கத்திைர், சபாலீ 
ஸார் விரிவாை ஏற்பாடு்கன்ள ச�ய் 
துள்்ளைர்.

சபாங்கல் பணடின்க திைமாை 
நான்ள (ஜை.15) மதுனர அவனியா 
புரத்தில் ஜல்லிக்்கட்டுப சபாட்டி 
நன்டசபறுகிைது. அனதயடுத்து 
பாலசமட்டில் ஜை.16-ம சததியும, 
அலங்காநல்லூரில் 17-ம சததியும 
ஜல்லிக்்கட்டுப சபாட்டி்கள் நன்ட 
சபை உள்்ளை.

அவனியாபுரம ஜல்லிக்்கட்டுப 
சபாட்டினய மாவட்்ட மற்றும மாந்க 
ராட்சி நிர்வா்கம சபாறுபசபற்று 
ந்டத்துகிைது. இதற்்கா்க மாந்கராட்சி 
நிர்வா்கம ரூ.17 லட்�த்து 61 ஆயி 
ரத்துக்கு ச்டண்டர் விட்டு விழா 
சமன்ட, பார்னவயா்ளர் சமன்ட, 
தடுபபு சவலி்கள், ்கால்நன்ட பராம 
ரிபபு ச�ாதனை னமயம, மாடு 
பிடி வீரர்்கள் ச�ாதனை னமயம, 
மாடு்கள் ச�்கரிக்கும இ்டம உள் 
ளிட்்ட வ�தி்கன்ள ச�ய்துள்்ளது.

பாலசமடு, அலங்காநல்லூரில் 
ஜல்லிக்்கட்டுக்்காை வாடிவா�ல் 
நிரநதரமா்க உள்்ளது. ஆைால், 

அவனியாபுரத்தில் ஒவசவாரு 
ஆணடும புதிதா்க வாடிவா�ல் 
அனமக்்கபபடுகிைது.

அதன்படி சமயர் இநதிராணி,  
மதுனர ச்காட்்டாட்சியர் பிர்தவுஸ் 
பாத்திமா, வட்்டாட்சியர் முத்துப 
பாணடி, மண்டல தனலவர் சுவிதா 
விமல், உதவி ஆனையர் மு்கமது 
்கலாம முஸ்தபா ஆகிசயார் 
முகூர்த்த ்கால் நட்டு வாடிவா�ல் 
பணினய சதா்டஙகி னவத்தைர். 
இபபணி சநற்று மானல 
முடிவன்டநதது.

ஜல்லிக்்கட்டு நன்டசபறும இ்டத் 
தில் பலத்த சபாலீஸ் பாது்காபபுக்கு 
்காவல் ஆனையர் ந்டவடிக்ன்க 
எடுத்துள்்ளார்.்க்டநத 2021-ம 
ஆணடு அவனியாபுரத்தில் நன்ட 
சபற்ை ஜல்லிக்்கட்டுப சபாட்டினய 
்காஙகிரஸ் முன்ைாள் தனலவர் 
ராகுல் ்காநதி, திமு்க இன்ளஞரணி 
மாநில ச�யலா்ளர் உதயநிதி ஆகி 
சயார் சநரில் வநது ்கணடு ரசித்த 
ைர். இநத ஆணடு அவனியாபுரத் 
துக்கு ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி வர 
வுள்்ளதா்க த்கவல் சவளியாகி உள் 

்ளது. ஆைால், ஆளுநர் மாளின்க 
வட்்டாரத்திலும, மாவட்்ட நிர்வா்கம  
தரபபிலும இத்த்கவல் இதுவனர 
உறுதி ச�ய்யபப்டவில்னல.

டாஸ்ாக் மூடல்
தற்சபாது வனர உள்ளூர் அனமச் 

�ர்்கள் பி.மூர்த்தி, பழனிசவல் தியா 
்கராஜன் ஆகிசயார் இநத சபாட் 
டினய சதா்டஙகி னவக்்க 

உள்்ளதா்க கூைபபடுகிைது.
அவனியாபுரம, பாலசமடு, 

அலங்காநல்லூர் ஜல்லிக்்கட்டுப 
சபாட்டி்கள் ந்டக்கும நாட்்களில் 
�ட்்டம, ஒழுஙன்க பராமரிக்கும 
வன்கயில் அநதநத ஊர்்கள் மற் 
றும சுற்றுவட்்டாரப பகுதி்களில் 
உள்்ள ்டாஸ்மாக் மதுக்்கன்ட்கன்ள 
அன்டக்்க ஆட்சியர் எஸ்.அனீஷ் 
ச�்கர் உத்தரவிட்டுள்்ளார்.

hÏ மதுர� அவனியோபு�த்தில் ஜல்லிக்கடடு வோடிவோசல் அரமக்கும் 
்பணியில் ஈடு்பட்ட ததோழிலோளர்.  படம்: எஸ்.கிருஷ்ணமூர்த்தி

தகலவ�ப்பள்ளி அரைக்கு நீர்வ�த்து அதிகரிபபு

நுகரயு்டன் வவளியேறும் 
தண்ணீரால் துர்ாற்றம்

 zஓசூர்
ஓசூர் அருச்க ச்கலவரபபள்ளி அனைக்கு 
சநற்று நீர்வரத்து விநாடிக்கு 500 ்கைஅடி 
யா்க அதி்கரித்தது. 

கிருஷ்ைகிரி மாவட்்டம ஓசூர் அருச்க 
ச்கலவரபபள்ளி அனைக்கு சநற்று முன் 
திைம நீர்வரத்து விநாடிக்கு 443 ்கைஅடி 
யா்க இருநதது. சநற்று ்கானல நீர்வரத்து  
விநாடிக்கு 500 ்கைஅடியா்க அதி்கரித்தது.  
அனையின் சமாத்த ச்காள்்ள்ளவாை 44.28  
அடியில் நீர்மட்்டம 40.51 அடியா்க இருந 
தது. இதைால் அனைக்கு வரும நீர் முழு 
வதும சவளிசயற்ைபபடுகிைது. அனை 
யில் இருநது சவளிசயற்ைபபடும தணணீ 

ரில் அதி்க்ளவில் ர�ாயைம ்கலநதுள்்ளதால் 
நுனர சபாங்க சவளிசயறுகிைது. இதைால்  
ஆறு முழுவதும நுனரசபாங்க ்கடும  
துர்நாற்ைம வீசுகிைது. சமலும, அப 
பகுதியில் உள்்ள வின்ளநிலங்களில் 
பயிர்்கள் மீது நுனர ப்டர்நதுள்்ளதால், 
விவ�ாயி்கள் சவதனை அன்டநதுள்்ளைர். 

விவ�ாயி்கள் கூறுமசபாது, சதன் 
சபணனை ஆற்றில் ர�ாயை ்கழிவுநீர் ்கலப 
பனத தடுக்்க சவணடும எை சதா்டர்நது 
ச்காரிக்ன்க விடுத்து வருகிசைாம. ஆைால்,  
இதுவனர எநத ந்டவடிக்ன்கயும எடுக்்க 
வில்னல. இபபகுதியில் சுத்தி்கரிபபு நினல 
யம அனமக்்க சவணடும என்ைைர்.

hÏ ஓசூர் தகலவ�ப்பள்ளி அரையில் இருந்து �சோயன நுர� த்போஙக தணணீர் 
தவளிரயறுகிறது.  படம்: கி.ஜஜயகாந்தன்

முதல்வர வகாண்டுவநத தீரமானத்தில் 
வ�ாயோன தகவல் இருப�தாக புகார
hh மன்னிபபு ரகடக அணைோமரல வலியுறுத்தல்

 zதிருதெல்ரவலி
“தமிழ்க �ட்்டபசபரனவயில் ச�து 
�முத்திர திட்்டம சதா்டர்பா்க முதல் 
வர் மு.்க.ஸ்்டாலின் ச்காணடுவநத 
தீர்மாைத்தில் சபாய்யாை த்கவல் 
சதரிவித்ததற்்கா்க முதல்வர் மன் 
னிபபு ச்கட்்க சவணடும”  என்று 
பாஜ்க தனலவர் அணைாமனல 
வலியுறுத்திைார்.

திருசநல்சவலியில் ச�ய்தி 
யா்ளர்்களி்டம அவர் கூறியதாவது:

ராமர் பாலத்னத ச�தபபடுத்தும 
வன்கயில் முநனதய ்காஙகிரஸ் 
அரசு ச்காணடு வநததுசபால் ச�து 
�முத்திர  திட்்டத்னத ச�யல்படுத்த 
பாஜ்க அனுமதிக்்காது. இத்திட்்டம 
சதா்டர்பா்க 2018 மார்ச்சில் உச்� 
நீதிமன்ைத்தில் மத்திய அரசு தாக்்கல்  
ச�ய்த மனுவிலும, இத்திட்்டம 
ச�யல்படுத்தபப்டாது என்று சதரி 
வித்திருநதது.

இத்திட்்டத்னத ச�யல்படுத்தி 

ைால் சபரிய அ்ளவிலாை ்கபபல் 
்கள் வரும என்று திமு்க ச�ால்கிைது.  
ஆைால் 20 ஆயிரம ்டன் என்டயுள்்ள 
்கபபசல இதில் வரமுடியாது என்று 
முன்ைாள் முதல்வர் சஜயலலிதா 
சதரிவித்திருநதார். இத்திட்்டத்தால் 
திமு்கனவ ச�ர்நத டி.ஆர். பாலு,  
்கனிசமாழி ஆகிசயாரின் ்கபபல் நிறு 
வைங்கச்ள பயன்சபறும என்றும, 
சதாழில்முனைசவாருக்ச்கா, மீை 
வர்்களுக்ச்கா பயனில்னல என்றும 
அவர் குறிபபிட்டிருநதார்.

இத்திட்்டத்தால் பயனில்னல 
என்று, உச்� நீதிமன்ைத்தால் அனமக் 
்கபபட்்ட ஆர்.ச்க.பச்சூரி ்கமிட்டியும 
சதரிவித்திருக்கிைது. எைசவ சுற்றுச் 
சூழல், சபாரு்ளாதார அடிபபன்ட 
யில் இத்திட்்டத்தால் பயனில்னல. 
இருவர் ந்டத்தும ்கபபல் நிறுவைங 
்களுக்கு மட்டுசம லாபம கின்டக் 
கும. ராமர் ச�துபாலம இருக்கி 
ைதா என்பனத ்கண்டறியவும, அநத  

பாலம இருநதால் அனத பாரமபரிய 
சின்ைமா்க அறிவிக்்கவும உரிய 
ஆய்வு்கன்ள ந்டத்த, ்க்டநத ஆணடு 
ஜைவரியில் ஒரு ்கமிட்டினய பிரத 
மர் அனமத்துள்்ளார். 3 ஆணடு்க 
ளில் அநத ஆய்வறிக்ன்க கின்டக்்க 
வுள்்ளது. இத்திட்்டம சதா்டர்பா்க 
மக்்க்ளனவயில் மத்திய அனமச்�ர் 
ஜிசதநதிரசிங அளித்த பதினல, 
�ட்்டபசபரனவத் தீர்மாைத்தில் 
முதல்வர் திரித்து கூறியுள்்ளார்.

அத்து்டன், ்க்டநத ஆணடு்களில் 
இத்திட்்டத்னத அரசியல் லாபத்துக் 
்கா்க மத்திய அரசு நினைசவற்ை 
வில்னல என்றும முதல்வர் கூறியுள் 
்ளார். சபாய்யாை இவவிரு த்கவ 
லுக்்கா்க முதல்வர் மன்னிபபு ச்கட்்க  
சவணடும.

தமிழ்கத்துக்கு நன்னம 
கின்டக்்க ஆளுநரு்டன் முதல்வர் 
இைக்்கமா்க ச�யல்ப்ட சவணடும.

இவவாறு அவர் கூறிைார்.

அலங்காநல்லூரில் உதயநிதி ததகாடஙகி வைக்கிறகார்
புகழ்பெற்ற அலஙககாநல்லூர் ஜல்லிககட்டு ஜன.17-ல் 
நடககி்றது. இந்த பபெகாட்டியை ் ்தகாடஙகியைகக 
வியைைகாட்டுத் துய்ற அயைச்சர் உ்தைநிதி ைருைய்த 
அயைச்சர் பி.மூர்த்தி பநறறு உறுதி ் ்சய்தகார். 
பபெகாட்டி ஏறபெகாடுகயைஆட்சிைர் அனீஷப்சகர் ைறறும் 
அதிககாரிகளுடன் பநரில் ் ்சன்று அைர் ஆயவு ் ்சய்தகார்.

இஙகு பபெகாட்டியில் பெஙபகறக நிர்்ணயிககபபெட்ட 
ககாயைகயை விட, ஆன்யலனில் நயட்பெற்ற ககாயைகள் 
முன்பெதிவு பெல ஆயிரம் அதிகரித்துவிட்டது. இ்தனகால், 
குலுககல் முய்றயில் ககாயைகயை ப்தர்வு ் ்சயது படகாககன் 
ைழஙக ைகாைட்ட நிர்ைகாகம் முடிவு ் ்சயதுள்ைது.

்தறபபெகாது, அலஙககாநல்லூரில் ைகாடிைகா்சலுககு ைர்்ணம் 
பூ்சபபெட்டு புதுப்பெகாலிவுடன் ககாட்சிைளிககி்றது. ககாயைகள் 
நின்று வியைைகாடும் திடல், பெகார்யைைகாைர் பகலரி 
அயைககும் பெணியில் ் ்தகாழிலகாைர்கள் ஈடுபெட்டுள்ைனர்.

iyappan.s@hindutamil.co.in
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