
                                          

 

_____________________________________________________________ 
ALLSEC TECHNOLOGIES LTD. 

Regd. Office : 46-C, Velachery Main Road, Velachery, Chennai – 600 042. 
Tel.: +91.44.4299 7070  web: www.allsectech.com 

Corporate Identity Number : L72300TN1998PLC041033, Email : contactus@allsectech.com 
 

October 31, 2022 
 
 
Listing Department, 
BSE Ltd., 
Phiroze Jeejeebhoy Towers, 
Dalal Street, 
Mumbai-400 001 
Scrip Code: 532633 
 

Listing Department, 
National Stock Exchange of India Limited, 
“Exchange Plaza”, 
Bandra-Kurla Complex, Bandra (East), 
Mumbai-400 051 
Symbol: ALLSEC 
 

 
Dear Sir/Madam, 
 
Sub: Newspaper Advertisement   
 
Pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) 
Regulations, 2015, we are enclosing the copy of newspaper publication of the “NOTICE OF 
RECORD DATE FOR INTERIM DIVIDEND” in Financial Express (English newspaper) on October 30, 
2022 and Malai Malar (Tamil newspaper) on October 31, 2022.  
 
The same will be made available on the Company's website – www.allsectech.com/investor-
information/ . 
 
Request you to take the same on record. 
 
 
Yours faithfully, 
 
For Allsec Technologies Limited 
 
 
 
Sripiriyadarshini 
Company Secretary 



 திருவ�ொற்றியூர் மண்டலம் கிரொமதவதெருவில் உள்ள  பளளியில் சுகொதெொரததுறை மற்றும் 
மருதது� சேற� துறை ேொர்பில்  �ருமுன் கொபசபொம் திட்ட மருதது� முகொம் மண்டல குழு 
தெறல�ர் தி.மு.தெனியரசு தெறலறமயில் நற்டவபற்ைது. முகொறம  சக.பி.ேஙகர் எம்.எல்.ஏ.   
வதெொ்டஙகி ற�தது வபொதுமககளுககு அளிககபபடும் சிகிசறேகள குறிதது மருதது�ர்களி்டம் 
சகடடு அறிநதெொர். இதில் மொ�ட்ட அற�த தெறல�ர் குறிஞ்சி கசேேன், கொர்ததிசகயன், 
சுசிலொ ரொஜொ, உளப்ட பலர் கலநது வகொண்டனர். 

சென்னை, அக். 29-
எம்.பி.பி.எஸ். மருத்துவ 

படிப்பிற்கானை முதல் ்ட்ட 
்லநதகாய்வு இனறு்டன நி்ைவு 
சபறுகிைது. 2-வது ்ட்டம் 
அடுத்த மகாதம் 7-ந தததி 
சதகா்டங்குகிைது. எம்.பி.பி.எஸ். 

மருத்துவ படிப்பு சமகாத்தம் 5½ 
ஆண்டு்ள் படிக்் தவண்டும். 
அதில் 4½ ஆண்டு்ள் 
பகா்டப்புத்த்ங் ்ளு்டன  
பயிறசியும், ஒரு ஆண்டு 
முழு்மயகானை பயிறசியும் 
அளிக்்ப்படு கிைது. 

இந்த ஆண்டு கல்லூரிகளில் சேரும்

எம்.பி.பி.எஸ். மாணவர்களுக்கு 
முதன்முதலா்க தமிழில் பாடப்புதத்கம்
ஆங்கிலத்தில் இருநது ம�ொழி மெயர்த்து வழங்கபெட உள்ளது

அரசு பள்ளி்ளில் தமிழ் 
வழியில் படித்து மருத்துவ 
படிப்பு்ளில் தெரும் 
மகாணவர்ளுக்கு வெதியகா் எம்.
பி.பி.எஸ். பகா்டப் புத்த்ம் 
தமிழில் தயகாரிக்்ப்படுகிைது. 4 
பகா்டப் புத்தங்்ள் சமகாழி 
சபயரக்்ப்படடு டிெம்பர 
மகாதத்திறகு முன வழங்்ப் ப்ட 
உள்்ளது. 

தமிழ்வழி மகாணவர ் ளுக்கு 
சிைநத ்ருத்தியல் சதளிவு 
மறறும் புரித்ல வழங்் 
தமிழ்்காடு பகா்ட நூல் ்ழ்ம் 
மறறும் ் ல்வி தெ்வ்ள் ் ழ்ம் 
ஆகிய்வ இ்ணநது மருத்துவ 
பகா்டப் புத்த்ங்்்்ள தமிழில் 
சவளியி்ட திட்டமிடடுள்்ளது. 

முதலகாவதகா் மகாணவர 
்ளுக்்கானை கிதரஸ் அனைகா்டமி 
்்ட்டன மறறும் ஹகால் 
ச்டக்ஸ்ட புக் ஆப் சமடிக்்ல் 
பிசியகாலஜி, சபய்லி  அண்ட 
லவ்ஸ் ஹகாரட பிரகாக்டிஸ் ஆல் 
ெர்ஜரி (சதகாகுதி1) மறறும் 
முதலியகார மறறும் தமனைனின 
மருத்துவ ம்ப்தபறியியல் ஆகிய 
4 புத்த்ங்்ள் தமிழில் சமகாழி 
சபயரக்்ப்படுகினைனை.

ம�ொழி மெயர்ப்பு
மகாநிலம் முழுவதும் ்்டநத 

ஒருவரு்டமகா் 30 தபரகாசிரியர்ள் 
மறறும் பயிறசி ்டகாக்்டர்ள் 
ஆங்கில பகா்டப் புத்த்ங்்்்ள 
சமகாழி சபயரக்கும் பணியில் 
ஈடுபடடுள்்ளனைர. 

இதுகுறித்து சமகாழி சபயரப்பு 
செய்யக்கூடிய மருத்துவர 
கூறியதகாவது:- எம்.பி.பி.எஸ். 
மகாணவர ்ளுக்கு 13 முக்கிய 
பகா்டப் புத்த்ங்்ள் உள்்ளனை. 
அ்வ அ்னைத்்தயும் 
படிப்படியகா் சமகாழி சபயரக்் 
திட்டமிடடு உள்த்ளகாம். சமகாழி 
சபயரக்்ப்பட்ட பகா்டப் 
புத்த்ங்்ள் மருத்துவ 
மகாணவர்ளுக்கு ்ருத்தியல் 
சதளி்வ அளிக்கும். 

இவ்வகாறு  அவர கூறினைகார. 

உயர்நீதி�ன்றத் தீர்பபு வரசவறகத்்தககது:

10 ஆண்டு்கள் பணி முடிததவர்களுக்கு
அரசு பணி நிலலப்பு வழங்க வவண்டும்
டொகடர் ரொ�்தொஸ் அறிக்க

சென்னை, அக். 29-
பகா.ம.். நிறுவனைர ்டகாக்்டர 
ரகாமதகாஸ் சவளியிடடுள்்ள  
அறிக்்்யில் கூறி 
இருப்ப தகாவது:-
வரவவற்கத்தக்கது

த மி ழ் ் கா டு 
அரசின சபகாதுப்ப 
ணி த் து ் ை யி ல் 
பத்தகாண்டு்ளுக்கும் 
தமலகா் பணியகாறறி 
வரும் தற்காலி்  
பணியகா்ளர்ள் 6 
தப்ர பணி நி்லப்பு 
செய்ய சென்னை உயரநீதி 
மனைம் ஆ்ணயிடடி 
ருக்கிைது. 

தற்காலி் பணியகா 
்ளர்்்ள பணி நி்லப்பு 
செய்ய தமிழ் அரசு மறுத்த 
நி்லயில், அ்த நிரகா்ரித்து  
அவர்ளுக்கு சென்னை 
உயரநீதி மனைம் ெமூ் நீதி 
வழங்கியிருப்பது மி்வும் 
வரதவற்த்தக்்தகாகும்.

தமிழ்்காடடில் தறதபகாது 
தற்காலி் ஊழியர்ள் பணி 
யகாறறும் பணியி்டங்்ளுக்கு 
இ்ணயகானை நிரநதர பணி 
யி்டங்்ள் இல்்ல. அத 
னைகால், அரெகா்ண எண் 
131-னபடி அவர்ள் தற்கா 
லி் பணியகா்ளர்்ளகா்தவ 
நீடிக்் முடியும்; பணி 
நி்லப்பு வழங்் முடியகாது. 
அதனைகால் தற்காலி் ஊழி 
யரகா் தெரநத ஒருவர    35 
ஆண்டு்ள் பணியகாறறினைகா 
லும் அதத நி்லயில் தகான 
ஓய்வு சபை தவண்டும்; 

இநதிககு ஆ்தரவொக ஆர்பெொடடம்

பா.ஜனதா இரடலட 
வவடம் வபாடுகிறது
சக.எஸ்.அழகிரி கண்டனம்

சென்னை, அக். 29-
தமிழ் ்காங்கிரஸ் 

த்லவர த்.எஸ்.அழகிரி 
ச வ ளி யி ட டு ள் ்ள  
அறிக்்்யில் கூறி 
இருப்பதகாவது:-
்தமிழ் ம�ொழி வளர்ச்சிககு

தமிழ் மக்்ளின ் லனிறகு 
எதிரகா்வும், தமிழ் சமகாழியின 
வ்ளரச்சிக்கு குநத்ம் 
ஏறபடுத்துகினை வ்்யிலும் 
மத்திய பகா .்ஜ .் . அரசு 
செயல்படடு வருகிைது. 
ஆனைகால், இ்த மூடி 
ம்ைக்கினை வ்்யில் 
தமிழ் அரசு தமிழ் சமகாழி 
யின வ்ளரச்சிக்கு முக்கியத்து 
வம் அளிக்்வில்்ல எனறு 
கூறி பகா.்ஜ.். ஆரப்பகாட்டம் 
்்டத்துவது மிகுநத 
்்்ப்பிறகுரியது. 

பகா .்ஜ .் . ்்டத்திய 
ஆரப்பகாட்டத்தில் இநதி 
எதிரப்பு எனறு கூறி 
ஆங்கிலத்்த திணித்தகால் 
வீதிக்கு வநது தபகாரகாடுதவகாம் 
எனறு அண்ணகாம்ல தபசி 
யிருக்கிைகார. இநதி திணிப்பி 
லிருநது இநதி தபெகாத 
மக்்ளுக்கு அன்ைய 
பிரதமர த்ரு 60 ஆண்டு 
்ளுக்கு முனபு ச்காடுத்த 
உறுதிசமகாழியின அடிப் 
ப்்டயிலும், சதகா்டரநது 
வநத ்காங்கிரஸ் ஆடசி்ள் 
வழங்கிய ெட்டப் பகாது 
்காப்பினபடியும் தகான 
ஆங்கிலமும் ஆடசி சமகாழி 
யகா் இருக்கிைது. ஆனைகால், 
அரெ்மப்புச் ெட்டத்தில் 
8-வது அட்டவ்ணயி 
லுள்்ள தமிழ் உள்ளிட்ட 18 
சமகாழி்்்ளயும் மத்திய 

அவருக்கு ஓய்வுக் ்கால 
பயன்ள் உள்ளிட்ட எநத 

உ ரி ் ம யு ம் 
கி ் ்ட க் ் கா து . 
இ ் த வி ்ட 
தமகாெமகானை ெமூ் 
அநீதி இருக்் 
முடியகாது.
ெணி நிலைப்பு 
எ னை த வ , 

அரெகா்ண எண் 
131-ல் உள்்ள நிபநத 

்னை்்்ள த்ளரத்தி, 
சென்னை உயரநீதிமனைம் 
்காடடிய ்ரு்ணயு்டன, 
பத்தகாண்டு்ள் பணியகாறறிய 
தற்காலி் பணியகா்ளர்ள் 
அ்னைவருக்கும், அவர்ள் 
எநத தததியில் பத்தகாண்டு 
்்்ள நி்ைவு செய் 
தகார்த்ளகா, அநத ்காளில் 
இருநது அவர்ளுக்கு பணி 
நி்லப்பு வழங்் தவண்டும்.

இவ்வகாறு அவர கூறி 
உள்்ளகார.

ஆடசி சமகாழியகாக்குகிை வ்ர 
ஆங்கிலம் ஆடசி சமகாழியகா் 
நீடிக்் தவண்டும் எனபதத 
தமிழ் மக்்ளின 
த்காரிக்்்யகாகும். இதில் 
தத்வயில்லகாமல் பகா.்ஜ.்., 
இநதி்ய திணிக்கிை 
த்காக்்த்து்டன ஆங்கிலத்்த 
எதிரப்பதகா் கூறுவ்தவி்ட 
ஒரு ்ப்ட ்கா்ட்ம் எதுவும் 
இருக்் முடியகாது. 

ஒருபக்்ம் இநதிக்கு 
ஆதரவகா்வும், இனசனைகாரு 
பக்்ம் ஆங்கிலத்திறகு 
எதிரகா்வும் ்்டத்துகிை 
இரட்்ட தவ்டத்்த தமிழ் 
மக்்ள் ஒருதபகாதும் ்ம்ப 
மகாட்டகார்ள்.

இவ்வகாறு அவர 
கூறியுள்்ளகார.

�ொநகர ே்ெக கூடடங்கள:

தமிழ்க அரசின் முடிவுக்கு 
மக்்கள் நீதி மய்யம் வரவவற்பு

சென்னை, அக். 29-
மக்்ள் நீதி மய்யம் ்டசி 

மகாநில செயலகா்ளர செநதில் 
ஆறுமு்ம் சவளியிடடுள்்ள 

அறிக்்்யில் கூறி இருப்ப 
தகாவது:-

�ொந்கரசலெ கூட்டம்
தமிழ்த்தில் கிரகாமெ்பக் 

கூட்டம்தபகால ் ்ர ெ்ப, மகா்்ர 
ெ்பக் கூட்டங்்ளும்  
்்்டசபறும் எனை முதல் 
மு்ையகா் அறிவிக்்ப்படடு 
உள்்ளது. பல்லகாவரம் 
அருத்யுள்்ள பம்மல் 6-வது 
வகாரடில் வரும் ்வம்பர 1-ம் 
தததி ் ்்டசபறும் மகா்்ர ெ்பக் 
கூட்டத்தில் முதல்வர ஸ்்டகாலின 
பங்த்ற் உள்்ளதகா்வும் த்வல் 
சவளியகாகி உள்்ளது.

தமிழ் அரசின இநத முடி்வ 
மக்்ள் நீதி மய்யம் வரதவறகிைது. 
்காங்்ள் சதகா்டரநது வலியுறுத்தி 
வநத ஒரு விஷயம் ் ்்டமு்ைக்கு 
வநதுள்்ளது பகாரகாடடுக்குரியது. 
்்ர, மகா்்ர ெ்ப்ளிலும், உள் 
்ளகாடசி்ளில் ்்்டசபறும் 
பணி்ள், அடுத்ததகா் ் ்்டசபை 
தவண்டியத் திட்டங்்ள், 
மக்்ளு்்டய த்காரிக்்்்்்ள 
த்டடு, தீரமகானைம் நி்ைதவறறி, 
அரசின ்வனைத்துக்கு 
ச்காண்டுசெனறு, அவற்ை 
நி்ைதவறை தவண்டும்.

தமலும், குடியரசு தினைம், 
சதகாழிலகா்ளர ்காள், சுதநதிர 
தினைம், ்காநதி ச்ஜயநதி,  உல் 
நீர ் காள், உள்்ளகாடசி ் காள் எனை 
கிரகாம ெ்ப ்்்ட சபறும் 
்காட்ளில், ்்ர , மகா்்ர 
ெ்ப்்்ளயும் ் ்டத்த தவண்டும். 

இவ்வகாறு அவர கூறியுள்்ளகார.

மேன்னயில் ரூ.760 சகொடியில்

எழும்பூர ரரயில் நிலல்யம் 
மறுசீரலமப்பு பணி்கள்

வி்ரவில் ம்தொடங்குகி்றது

நவீன முறையில் விறரவில் புதுபபிககபப்ட உள்ள எழும்பூர் 
வரயில் நிறலயததின் மொதிரி  சதெொற்ைம். 

சென்னை, அக். 29-
எழும்பூர சரயில்நி்லயம்  

மறுசீர்மப்பு பணி்ள் 
வி்ரவில் சதகா்டங்்ப் 
படுகிைது.

எழும்பூர் நிலையம்
சென்னை எழும்பூர 

சரயில் நி்லயம் 114 
ஆண்டு்ள் பழ்மயகானைது 
ஆகும்.இங்கு இருநது சதன 
மகாவட்டங்்ளுக்கு பல்தவறு 
சரயில்்ள் தினைமும் 
இயக்்ப்படடு வருகினைனை.
இங்கு பல லடெம் பயணி்ள் 
வநது செல்கிைகார்ள்.

இநத நி்லயில் எழும்பூர 
சரயில் நி்லய ்டடி 
்டங்்்்ள ரூ.760 த்காடியில் 
மறுவடிவ்மப்பு செய்து  
்வரச்சி்ரமகானை ்ட்ட 
்மப்பு்்ளகா் மகாறை  சதறகு 
சரயில்தவ ெகாரபில்  
ஐதரகாபகாத்  நிறுவனைம்  இநத 
பணி்்்ள செய்ய ஒப்பநதம் 
ஏறபடுத்தப்படடு உள்்ளது. 
இநத பணி்ள் வி்ரவில் 
சதகா்டங்்ப்ப்ட உள்்ளது. .

எழும்பூர சரயில் நி்ல 
யத்்த ெரவததெ தரத்தில் 
தமம்படுத்தும் வ்்யில் மறு 
வடி வ்மக்்ப்படுகிைது.

சர்வவ்தச ்தரம்
இநத நி்லயத்தில் 

தறதபகாது சுமகார 35  வி்ரவு 
சரயில்்ள் மறறும் 240 
புை்்ர சரயில்்ள் இயக்்ப் 
படுகிைது. தினைெரி சுமகார 2 
லடெம் பயணி்ள் சரயில் 
நி்லயத்திறகு வநது 
செல்கிைகார்ள்.

மறுவடிவ்மக்்ப்பட்ட 
சரயில் நி்லயம் உல்த்தரம் 
வகாய்நத வெதி்ள் மறறும் 
விமகானை நி்லயம் தபகானறு 
தனித்தனி வரு்் மறறும் 
புைப்பகாடு ்்்டபகா்த்ள், 
பிர்காெமகானை சவளிச்ெம் 
மறறும் ‘எஸ்்தலட்டர்ள்’, 
‘லிப்ட’ மறறும் ஸ்்் 
வகாக்கு்ள்  அ்மக்்ப் 
படுகிைது. 

சரயில் பயணி்ளுக்கு 
பல்தவறு சிைப்பு வெதி்ள், 
தமம்பட்ட உள் ் ட்ட்மப்பு  
வெதி்ள் உருவகாக்்ப் 
படுகினைனை. தபகாக்குவரத்து 
ஏறும், இைங்கும் இ்டங்்ள் 
மறறும் நி்லய  வ்ளகா ் ங்் 
ளுக்கு இ்்டதய பகாத ெகாரி 
்ள் த்்டயினறி செல்லும் 
வ்்யில்  வடிவ்மக்்ப்படு 
கினைனை.

ெொர்ககிங் வசதி
்வீனை  வெதி்ளு்டன 

சரயில் நி்லயம் தமம் 
படுத்தப்படடு ்டகாக்சி்ள், 
இருெக்்ர வகா்னைங்்ள் 
மறறும் ஆடத்டகாக்்ள் 
தபகானை பல்தவறு தபகாக்கு 
வரத்து  பகாரக்கிங் வெதி்ள் 
செய்யப்படுகிைது.

பகாரக்கிங் இ்டத்தில் ச்ரி 
ெ்லத் தவிரக்் மல்டி 

சலவல் ் கார பகாரக்கிங் வெதி 
யும் ஏறபடுத்தப் படுகிைது. 
பயணி்ள் வகா்னைங்்ள் 
இ்்டயூறு  இனறி செல்ல 
தனி ் ்்ட பகா்த உருவகாக்்ப் 
படுகினைது.இநத பணி்ள் 
2026- ம் ஆண்டுக்குள் 
முடிக்் திட்டமி்டப்படடு 
உள்்ளது.

குடிநீர் ச்த்வககு ம்தொடர்நது ெயனெடுத்துவ்தொல்

ரென்லன ஏரி்களில் நீர இருப்பு 
6.68 டி.எம்.சி.்யா்க குலறநதது

சென்னை, அக்.29-
த முரளி்ய தமகாட்டகார ்ெக்கிளில் ்்டத்தி 

வேன்று அலமொதியில் ற�தது ேரமொரியொக தெொககியுள்ள னர். 
இதில் பலததெ கொய மற்டநதெ முரளி வேன்றன அரசு 

ரொஜீவகொநதி மருதது� மறனயில் சேர்ககபபடடு சிகிசறே 
வபற்று �நதெொர். அஙகு சிகிசறே பலன ளிககொமல் இன்று 
கொறல பரிதெொபமொக இைநதெொர். 
இதுகுறிதது சேொழ�ரம் சபொலீேொர் �ழககு பதிவு வேய்து 

திலீபன் (25 )நவீன் (24) தீபன் (41) ஆறுமுகம் (60) ஆகிய 
4 சபறர றகது வேய்து விேொ ரறே ந்டததி �ருகின்ைனர்.

மொதெ�ரததில்

கெட்ரா கரயில் பணி திட்டத்திற்கு 
எதிர்ப்பு கெரிவித்து ஆர்ப்பாட்டம்
சென்றனயில் வமடசரொ ரயில் பணிகள இரண்டொ�து 

கட்டமொக மூன்று �ழிததெ்டஙகளில் 118.9 கிசலொமீட்டர் 
தூரததிற்கு 61 ஆயிரதது 843 சகொடியில் நற்டவபற்று 
�ருகின்ைன. இதில் மொதெ�ரம் பொல் பணறே முதெல் 
சேொழிஙகநல்லூர் �றரயிலொன தெ்டததில் 47 கிசலொ மீட்டர் 
தூரததிற்கொன பணிகள துரிதெமொக நற்டவபற்று �ருகிைது. 
இநநிறலயில் ஏற்கனச� தீர்மொனிககபபட்ட �ழிததெ்டததில் 
சில மொற்ைஙகள வேய்யபபடடு உள்ளது. இதெற்கு எதிர்பபு 
வதெரிவிதது சக.சக.ஆர் கொர்்டன், பழனியபபன் நகர், 
கணேபபன் நகர் பகுதிறயச சேர்நதெ மககள இன்று கொறல 
ஆர்பபொட்டததில் ஈடுபட்டனர். திட்டமிட்ட பணிறய மொற்றி 
அறமகக கூ்டொது என்றும் ஏற்கனச� நிர்ேயிககபபட்ட 
தெபொல் வபடடி ரயில் நிறலயம் வதெொ்டர ச�ணடும் அறதெ 
மொற்றி அறமகக கூ்டொது என்று சகொஷம் எழுபபினர். 
இதெனொல் அபபகுதியில் சிறிது சநரம் பரபரபபு ஏற்பட்டது 
தெக�ல் அறிநதெ மொதெ�ரம் சபொலீேொர் ேம்ப� இ்டததிற்கு 
�நது ஆர்பபொட்டததில் ஈடுபட்ட�ர்கற்ள ேமொதெொனம் 
வேய்து அனுபபி ற�ததெனர்.

வபரம்பூரில்

ரதாழில் அதிபர மீது ம்யக்்க 
மருநது ரதளிதது பணம் பறிப்பு
வொலிெர் ் கது

வியாபாரி�ள் சாலை ெறியல்
தமிழக அரேொல் தெற்ட வேய்யபபட்ட பி்ளொஸ்டிக 

வபொருடகற்ள விற்பறன வேய்�தெற்கு தெற்ட விதிககபபட்ட 
உள்ளது. பொரிமுறன, பூககற்ட, வேௌகொர்சபடற்ட, ஆகிய 
பகுதிகளில் பதுககி ற�தது தெற்டவேய்யபபட்டபி்ளொஸ்டிக 
வபொருடகற்ள விற்பறன வேய்�தெொக புகொர் �நதெறதெ அடுதது 
இதெறன தெடுககும் விதெமொக மொநகரொடசி சுகொதெொரத துறை 
அதிகொரிகள தீவிர சேொதெறன சமற்வகொணடு ந்ட�டிகறக 
எடுதது �ருகிைொர்கள. இநநிறலயில் சநற்று மொறல 
பூககற்ட மறலய வபருமொள வதெரு, ஆண்டர்ேன் வதெரு 
ஆகிய பகுதிகளில் சேொதெறன சமற்வகொண்டசபொது தெற்ட 
வேய்யபபட்ட பி்ளொஸ்டிக வபொருடகள பதுககி விற்பறன 
வேய்�து வதெரிய �நதெது.இதெறனயடுதது 12 கற்டகளில் 
இருநது ஒரு 1்டன் பி்ளொஸ்டிக வபொருடகள பறிமுதெல் 
வேய்யபபட்டது. சமலும் தெற்ட வேய்யபபட்ட பி்ளொஸ்டிக 
வபொருடகற்ள விற்பறன வேய்�தெொக கூறி கற்டகளுககு 
1 லடேதது 20 ஆயிரம் ரூபொய் அபரொதெம் விதிககபபட்டது. 
இதெறனகணடிதது வியொபொரிகள என்.எஸ்.சி.சபொஸ் 
ேொறலயில் மறியலில் ஈடுபட்டனர். இது பற்றிய தெக�ல் 
அறிநது பூககற்ட உதெவி ஆறேயர் பொலகிருஷே பிரபு 
ேம்ப� இ்டததிற்கு வேன்று அ�ர்களி்டம் சபசசு�ொர்தெறதெ 
ந்டததியறதெ அடுதது மறியல் றகவி்டபபட்டது இதெனொல் 
அபபகுதியில் ஒரு மணி சநரம் பரபரபபு ஏற்பட்டது.

 ச்கா்ளத்தூர, அக்.29-
சென்னை சபரம்பூர 

தபப்பர மில்ஸ் ெகா்ல்ய 
தெரநதவர ெவுநதரரகா்ஜன 
(வயது61). இவர தபகாரசவல்ஸ் 
மறறும் பி்ளம்பிங் தவ்ல 
செய்யும் நிறுவனைத்்த 
செகாநதமகா் ் ்டத்தி வருகிைகார.  
இவர ் ்டநத 25-நதததி இரவு 
நிறுவனைத்தில் தவ்ல முடித்து 
வீடடிறகு செனறு 
ச்காண்டிருநதகார. அப் தபகாது 
அங்கு வநத மரம ஆெகாமி 

அவரி்டம் தபச்சு ச்காடுத்தகார. 
திடீசரனறு அவர 
ெவுநதரரகா்ஜன மு்த்தில் மயக்் 
மருநது சதளித்தகார. அவர 
தலெகானை மயக்்ம் அ்டநத 
நி்லயில் அவரி்டம் இருநத 
ரூ.23 ஆயிரம் பணத்்த அநத 
மரம ஆெகாமி பறித்து செனை 
தகா் கூைப்படுகிைது. 

இது குறித்த பு்காரின தபரில் 
சபரவள்ளுர தபகாலீ ெகார 
வழக்கு பதிவு செய்து 
்ண்்காணிப்பு த்மரகா உதவி 
யு்டன புளியநததகாப்்ப தெரநத 
்மல்காதன (37) எனபவ்ர 
்்து செய்து சி்ையில் 
அ்்டத்தனைர.

7மகா்ல மலர சென்னை 29-10-2022***
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