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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.

எங்கள் மு்கவர் உங்களைத் த�ொடர்புத்கொள்ை 
குறுஞதசெய்தி: HTS<ஸ்பேஸ> உங்கள் 

பின்்கொடு இள� ளடப் தசெய்து 
9773001174 எண்ணுக்கு அனுப்பேவும்.

மின்னஞ்சல்: 
circ@thehindutamil.co.in

மார்ச் மாதச் சநதா – ரூ.201, 
ஆண்டுச் சநதா – ரூ.2,314

செந�ொ�ொரர் ஆ்க ் வண்டுமொ?
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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.

விநாயகர் சதுர்த்தியய முன்னிட்டு

சென்னையில் பலத்த பபோலீஸ் போதுகோப்பு
z கர�ோனோ விதிமுறைகறை பின்பறை கோவல் ஆறையர் அறிவுற�

 �செனறன
விநாயகர் சதுர்த்தியய முன்னிட்டு, 
சசன்யனையில் பலத்்த பபாலீஸ் பாது 
காப்பு பபாடப்பட்டுள்ளது.  கப�ானைா  
்தடுப்பு வழிகாட்டு்தல் சநறிமுயை 
கய்ள கண்டிப்புடன் பின்பறை சபாது 
மககளுககு காவல் ஆயையர் சஙகர் 
ஜிவால் அறிவுறுத்தியுள்ளார்.

விநாயகர் சதுர்த்தி விழா ஆண்டு 
ப்தாறும் பகாலாகலமாக சகாண்டா 
டப்படும். இந்து அயமப்பினைர், சபாது 
மககள எனை பல்பவறு ்த�ப்பினைர் விநாயகர் 
சதுர்த்தியன்று விநாயகர் சியலகய்ள 
சபாது இடஙகளில் யவத்து வழிபாடு 
நடத்துவார்கள. பின்னைர் விநாயகர் சியல 
கய்ள ஊர்வலமாக எடுத்துச் 
சசன்று நீர் நியலகளில் கய�ப் 
பார்கள. கப�ானைா ப�வல்  கா�ை 
மாக இந்்த ஆண்டு  சபாது இடஙகளில் 
விநாயகர் சியலகய்ள யவககவும், 
ஊர்வலமாக எடுத்துச் சசல்லவும்  
்தமிழக அ�சு ்தயட விதித்துள்ளது.

இந்நியலயில் விநாயகர் சதுர்த் 

தியய முன்னிட்டு சசன்யனை காவல்  
ஆயையர் சஙகர் ஜிவால் சவளி 
யிட்டுள்ள சசய்திககுறிப்பில் கூறி 
யிருப்ப்தாவது:

கப�ானைா ப�வயலக கருத்தில் 
சகாண்டு,  சபாது இடஙகளில் விநாய 
கர் சியலகய்ள யவககவும், விழா 
சகாண்டாடவும் அனுமதி இல்யல. ்தனி 
நபர்கள ்தஙக்ளது இல்லஙகளிபலபய 
விநாயகர் சியலகய்ள யவத்து வழி 
படவும் ்தனி நபர்க்ளாக சசன்று அருகி 
லுள்ள நீர் நியலகளில் கய�ப்ப்தறகும் 
அனுமதிககப்படுகிைது.

்தஙக்ளது இல்லஙகளில் யவத்து  
வழிபாடு சசய்யப்பட்ட விநாயகர் 
சியலகய்ள ்தனி நப�ாக எடுத்துச்  
சசன்று அருகிலுள்ள ஆலயஙகளில் 
யவககலாம். அச்சியலகய்ள கய�கக  
அைநியலயத் துயை மூலம்  நடவடிகயக 
எடுககப்பட்டுள்ளது. ்தறபபாது 
நயடமுயையில் உள்ள சமூக இயட 
சவளி மறறும் இ்த� கட்டுப்பாடு 
கய்ள அயனைவரும் கட்டாயம் 

கயடபிடிகக பவண்டும். விநாய 
கர் சதுர்த்தியய முன்னிட்டு சபாருட் 
கள வாஙக கயடகளுககுச்  சசல்லும் 
சபாதுமககள முகககவசம் அணி 
வது உளளிட்ட கப�ானைா விதிமுயை 
கய்ள கட்டாயம் கயடபிடிகக பவண்டும். 
இவவாறு அதில் கூைப்பட்டுள்ளது.

விநாயகர் சதுர்த்தியய முன்னிட்டு, 
சசன்யனை சபருநகர் முழுவதும் 
காவல் துயை சார்பில்  பலத்்த பாது 
காப்பு ஏறபாடுகள சசய்யப்பட்டுள்ளனை. 
காவல் ஆயையரின்  பந�டி பமற 
பார்யவயில் கூடு்தல் காவல் ஆயை 
யர்கள சசந்தில் குமார், கண்ைன் 
மறறும் இயை,  துயை ஆயையர்கள 
்தயலயமயில் ்தனிப்பயடகள அயமக 
கப்பட்டுள்ளனை.  ப�ாந்து பபாலீஸார் சுழறசி  
முயையில் 24 மணி பந�மும் விழிப் 
புடன் பணி சசய்ய அறிவுறுத்்தப் 
பட்டுள்ளது. கட்டுப்பாடுகய்ள  மீறுபவர் 
கள மீது கடும் நடவடிகயக எடுக 
கப்படும் எனை காவல் ஆயையர் சஙகர் 
ஜிவால் எச்சரித்துள்ளார்.

 துப்பபாக்கியபால் சுட்டு ப்பபாலீஸ்பாரர் தறவ்பாலை முயறசி

ஆன்லைன சூதாட்டத்தில் ரூ.7 லைட்சம் இழநதது காரணமா?
 �செனறன

்தருமபுரி மாவட்டத்ய்தச் 
பசர்ந்்த காவலர் பவலுச்சாமி 
(27), சசன்யனை பசப்பாககம் 
அ�சு விருந்தினைர் மாளியக பாது 
காப்புப் பணியில் இருந்்தார். 

இவர் கடந்்த 4-ம் ப்ததி இ�வு  
8.15 மணி அ்ளவில் துப்பாககி 
யால் சுட்டு ்தறசகாயலககு 
முயன்ைார். அருபக இருந்்த 

காவலர்கள அவய� மீட்டு 
மருத்துவமயனைககு சகாண்டு 
சசன்ைனைர். 

முகம் முழுவதும் சிய்தந்்த 
நியலயில் �ாஜீவ காந்தி 
அ�சு மருத்துவமயனை தீவி� 
சிகிச்யசப் பிரிவில் சிகிச்யச  
சபறறு வருகிைார். இந்்த சம்ப 
வம் ச்தாடர்பாக திருவல்லிக 
பகணி பபாலீஸார் விசா 

�யை நடத்தி வருகின்ைனைர்.
இந்நியலயில், பவலுச்சாமி 

யின் சபறபைார், நண்பர்களிடத் 
தில் பபாலீஸார் நடத்திய 
விசா�யையில், பவலுச்சாமி 
சசல்பபானில் ஆன்யலன் சீட் 
டாட்டம் விய்ளயாடுவது ச்தரிய 
வந்்தது. அதில், ரூ.7 லட்சம்  
வய� பைத்ய்த இழந்திருப் 
பதும் ச்தரியவந்துள்ளது.

ஆன்யலன் சூ்தாட்டத்தில் 
பைத்ய்த இழந்்த்தால் சசாந்்த 
ஊரில் வீடு கட்ட வாஙகிய 
4 லட்சம் ரூபாய் கடயனை 
சசலுத்்த முடியாமல் மிகுந்்த 
மனைஉய்ளச்சலில் இருந்்த்தாக 
கூைப்படுகிைது. இ்தனைால் அவர்  
்தறசகாயலககு முயன்று இருக 
கலாம் என்று மு்தல்கட்ட விசா 
�யையில் ச்தரியவந்துள்ளது.

மின்சார ரயில் ச்ச்ையில் இனறு மாற்றம்
 �செனறன

விநாயகர் சதுர்த்தியயசயாட்டி ப்தசிய விடு 
முயை நா்ளானை இன்று, ஞாயிறு காலஅட்ட 
வயைப்படி மின்சா� �யில்கள இயககப்படும் 
எனை அறிவிககப்பட்டுள்ளது.

சசன்யனை மறறும் புைநகர் பகுதிகளில் 
அலுவலக நாட்களில் சமாத்்தம் 650 மின்சா� 
�யில்கள இயககப்பட்டு வருகின்ைனை. ஞாயிறு 

மறறும் விடுமுயை நாட்களில் பயணிகள 
வருயக குயைவாக இருககும் என்ப்தால் 500 
மின்சா� �யில்கள மட்டும் இயககப்படுகின்ைனை. 

இந்நியலயில், விநாயகர் சதுர்த்தியய 
முன்னிட்டு இன்று (சசப்.10) ப்தசிய விடுமுயை 
என்ப்தால் ஞாயிறு காலஅட்டவயைப்படி மின் 
சா� �யில்கள இயககப்படும் எனை ச்தறகு �யில் 
பவயின் சசன்யனை பகாட்டம் ச்தரிவித்துள்ளது.

இளைஞர் கொளை 
வழக்கில் 5 பேர் ளெது

 �செனறன
சசன்யனை �ாஜா அண்ைா 
மயலபு�ம் ச்தறகு பகசவபு�த்ய்த 
பசர்ந்்த பட்ட்தாரி இய்ளஞர் 
மபகஸ்வ�ன் (23). கடந்்த 4-ம் 
ப்ததி இ�வு சவளிபய சசன்ை 
அவர், வீடு திரும்பவில்யல. 

இதுகுறித்து அபி�ாமபு�ம் 
காவல் நியலயத்தில் அவ�து  
்தாய் மறுநாள புகார் சகாடுத் 
்தார். காைாமல் பபானை்தாக 
பபாலீஸார் வழககு பதிவு 
சசய்து, மபகஸ்வ�யனை ப்தடி 
வந்்தனைர்.

இந்நியலயில், கடந்்த 7-ம்  
ப்ததி பட்டினைப்பாககம் கடற 
கய�யில் அவ�து உடல் கய�  
ஒதுஙகியது. இதுச்தாடர்பாக 
பபாலீஸார் �ாஜா அண்ைா 
மயலபு�த்ய்த பசர்ந்்த கார்த்திக 
(23), விககி (24), ்தர்மா (23), 
சதீஷ் (19), பமடவாககம் 
மணிகண்டன் (19) ஆகிய 5 
பபய� யகது சசய்து விசா�யை 
நடத்தி வருகின்ைனைர்.

SS விநாயகர் சதுர்த்தி இன்று ககாண்ா்ப்படுவதை முன்னிட்டு கசன்தனை ககாயமக்படு சநதையில் கநற்று  விற்்பதனை கதைகட்டியது. ்பல்கவறு ்பகுதிகளில் 
இருநதும ஏராைமானை சிறு வியா்பாரிகள் சநதைக்கு வநது பூக்கள், கைாரணஙகள் மற்றும ்பழஙகதை வாஙகிச் கசன்்றனைர்.  படங்கள்: ம.பிரபு

�ய ெச��

ெபய�மா�ற�

I,No-6490801Y Sep,Bo-
lugondu Rajaiah,my son 
name in army service 
record given as Raj 
Kalyan Kumar instead of
Bolugondu Raj Kalyan 
Kumar, DOB:01.01.2001,re-
siding at Mokshagun-
dam(Village & Post) 
Bestavar ipeta(Tehsi l)
Prakasam District(A.P)

I, No-6490801Y Sep, Bolugondu 
Rajaiah,my wife name in 
army service record given as 
Eswari instead of  Bolugondu 
Eswari, DOB:11.09.1980 residing 
at Mokshagundam(Village & 
Post) Bestavaripeta(Tehsil) 
P r a k a s a m D i s t r i c t ( A . P ) 

I,KUNAL M RAIKAR, S/o Mr.Manmath 
Ganapati Raikar , DOB: 07/02/1984, 
residing at 11H ,Sindur Orchid 
Apartment Perumal Koil Street, 
Madhavaram chennai - 600060. 
I confirm & state that, I have 
changed my Name/Surname Kunal 
Raikar to Name /Middle Name/
Surname - Kunal M Raikar (as per 
aadhar card) for future reference. 

��மணேசைவ 
ைமய�

brahminkalyanam.com, bkmatri 
mony.com. Validity 1000days+ 
Free Horoscope Matching.Regn 
Fees Rs.1000. Ct: 8939702500 

ெபா�
ெபா� அ����

I, PADMA Mukundan, r/o 
Chandranagar, Palakkad, Kerala, 
hereby give notice that that 
Certificates pertaining to 250 
shares of ESAB India Ltd., allotted 
in the name of my late husband 
Panangatan Mukundan jointly 
with myself, have been lost/
misplaced. Detail of Certificates is 
as under:Folio no. P004007 for 
all:Certificate 206005; Share nos. 
14956790 to 889; 100 shares 
Certificate 206006; Share nos. 
14956890 to 989; 100 shares 
Certificate 206007; Share nos. 
14956990 to 7039; 50 shares 

வ��ள�பர�க�

இன்று விநபாய்ர் ெதுர்த்தி  

ஆளுநர், கடசித் த்லைைர்கள் ைாழ்த்து
 �செனறன 

விநாயகர் சதுர்த்தி இன்று சகாண் 
டாடப்படுவய்த முன்னிட்டு ்தமிழக ஆளுநர் 
பன்வாரிலால் புப�ாஹித் மறறும் பல்பவறு  
அ�சியல் கட்சிகளின் ்தயலவர்கள  
வாழ்த்து ச்தரிவித்துள்ளனைர்.

ஆளுநர் பன்வாரிலவால் புர�வா 
ஹித்: விநாயகர் பிைந்்த நா்ளானை இந் 
நன்னைாள, சமூகத்தின் ஒவசவாரு  
பிரிவினைரிடமும் மகிழ்ச்சியயயும் சகிப்புத் 
்தன்யமயயயும் எடுத்து சசல்லும் 
நா்ளாகும்.  கப�ானைா சபருந்ச்தாறயை 
எதிர்சகாளளும் ஆறையல நம் 
அயனைவருககும் விநாயகர் அருள 
வார். ்தமிழக மககளுககு மகிழ்ச்சி, வ்ளயம, 
அயமதி  மறறும் உடல் ஆப�ாககியத்ய்த  
சகாண்டுவருவ்தாக விநாயகர் சதுர்த்தி 
அயமயட்டும்.

புதுசரசேரி துணை நிணல ஆளு 
நர் தமிழிணசே சேவுநத��வாஜன: விநாயகர் 
சதுர்த்தி, சபாதுமககளுககு பாதுகாப்யப 

்தருவ்தாகவும், அப்தசமயம் மகிழ்ச்சி 
அளிககக கூடிய்தாகவும், வருஙகால முன் 
பனைறைத்துககு வித்திடுவ்தாகவும் 
அயமயட்டும்.  கப�ானைா எனும் சவாலானை 
சூழ்நியலயய ்தடுப்பூசிசகாண்டு 
எதிர்ககும் மனை உறுதி சகாண்டு இந்்த 
விநாயகர் சதுர்த்தியய மகிழ்ச்சிபயாடு 
சகாண்டாடுபவாம்.

அதிமுக ஒருங்கிணைபபவாளர் 
ஓ.பனனீர்்சேல்்ம், இணை ஒருங் 
கிணைபபவாளர் பழனிசேவாமி: ஞானைபம 
வடிவானை திருபமனியயக சகாண்ட 
விநாயகப் சபருமானின் திரு 
வரு்ளால் உலசகஙகும் அன்பும், 
அயமதியும் நியையட்டும், நாசடங 
கும் நலமும், வ்ளமும் சபருகட்டும்.  
வீசடஙகும் மகிழ்ச்சியும், மனை நிம்மதி 
யும் ்தவழட்டும். அயனைவருககும் விநாய 
கர் சதுர்த்தி வாழ்த்துகள.

அமமுக ்பவாது ்சேயலவாளர் 
டிடிவி தினக�ன: இந்்த நன்னைாளில்  

விநாயகரின் அரு்ளால் அயனை 
வருககும் துன்பஙகள அகன்று வ்ளமும் 
நலமும் சபருகட்டும். அயமதியும் 
அன்பும் உலகில் ்தயழத்ப்தாஙகட்டும்.

சேமக  தணல்ர் சே�த்குமவார்: உல 
சகஙகும் விநாயகர் சதுர்த்தியய சிைப் 
பாக சகாண்டாடும் சபகா்த�, சபகா்தரிக 
ளுககு விநாயகர் சதுர்த்தி தினை வாழ்த்து 
கய்ள ச்தரிவித்துகசகாளகிபைன்.

தமவாகவா தணல்ர் ஜி.ரக்வாசேன: 
அயனைவரும் இவவிழாயவ  பாதுகாப் 
புடன் சகாண்டாட பவண்டும். இந்நன்னைா 
ளில் அயனைவரின்  இல்லத்திலும் விநாயக 
சபருமானின் அருள நியையட்டும் 
மகிழ்ச்சி சபாஙகட்டும்.

பாரிபவந்்தர் எம்.பி., இந்திய ப்தசிய 
லீக மாநில ்தயலவர் முனிருத்தீன் செரீப், 
்தமிழ்நாடு முஸ்லீம் லீக மாநில ்தயலவர் 
முஸ்்தபா உளளிட்படாரும்  விநாய 
கர் சதுர்த்தி வாழ்த்துகய்ள ச்தரி 
வித்துள்ளனைர்.

தமிழகத்தில் ஆடசி மாறினாலும் 
மணல் திருடடு ததா்டர்கி்றது
Szமநீம தலைவர் கமல்ஹாசன் குற்றசசஹாட்டு

 �செனறன 
்தமிழகத்தில் ஆட்சி மாறினைாலும் மைல் 
திருட்டு ச்தாடர்கிைது என்று மககள நீதி 
மய்யம் கட்சித் ்தயலவர் கமல்்ாசன் 
குறைம்சாட்டியுள்ளார்.

இதுச்தாடர்பாக அவர் பநறறு சவளியிட்ட 
அறிகயகயில் கூறியிருப்ப்தாவது:

சசன்யனையில் கூவம் ஆறறின் 
முகத்துவா�த்தில் கடந்்த ஓ�ாண்டுககும் 
பமலாக அனுமதி இல்லாமல் மைல் திருட்டு 
நடந்துவருவது அம்பலமாகியுள்ளது. இந்்த 
மைல் சகாளய்ள நடப்பது ்தயலயமச் 
சசயலகத்தில் இருந்து சுமார் 1 கி.மீ. 
ச்தாயலவில்்தான். ஏ�ா்ளமானை பபாலீஸார் 
பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டிருககும் சாயல 
யின் வழியாக லாரி லாரியாக மைல் அள 
்ளப்பட்டு வந்துள்ளது. இய்த சபாதுப்பணித் 
துயை பவடிகயக பார்த்துள்ளது. மிக 
மிக குயைந்்தபட்ச மதிப்பு யவத்து 
கைககிட்டாலும், ஒரு நாளுககு சுமார் 
ரூ.3 லட்சம் மதிப்பிலானை மைல் சகாளய்ள 

அடிககப்பட்டுள்ளது. இ்தனைால், அ�சுககு 
ஆண்டுககு ரூ.11 பகாடி வருவாய் இழப்பு.

இய்தசயல்லாம்விட சகாடுயம என்னை 
என்ைால், இந்்த மைல் கட்டுமானைத்துககு 
உகந்்தது அல்ல. இய்தக சகாண்டு கட்டி 
டம் கட்டினைால் நிச்சயம் இடிந்து விழும் 
என்கின்ைனைர் கட்டுமானை நிபுைர்கள. அதில் 
வாழப் பபாகிை மககளின் உயிருககு யார் 
சபாறுப்பு.

கூவம் கடலுடன் இயையும் பகுதியில் 
மைல் அள்ளப்படுவ்தால் சூழியல் மிக  
பமாசமாக அழிந்து வருவ்தாக சுறறுச்சூழல் 
ஆர்வலர்கள ச்தாடர்ந்து எச்சரித்து 
வருகின்ைனைர்.

அ�சு இயந்தி�ம் உைஙகுகிைது. ஆட்சி 
மாறினைாலும் மைல் திருட்டு ச்தாடர்கிைது, 
சூழியல் சீ�ழிகிைது, இந்்த மண்ைால் 
கட்டப்படும் கட்டிடஙக்ளால் ஏறபடப் 
பபாகும் உயிர்ப் பலிகள.. இதில் எய்த 
நியனைத்து வருந்துவது.

இவவாறு அவர் ச்தரிவித்துள்ளார்.

CHENNAI

தமிழகத்தின புதிய ஆளுநராக ஆர்.என.ரவி நியமனம்
 � செனறன

்தமிழகத்தின் புதிய ஆளுந�ாக ஆர்.என்.�வி 
நியமிககப்பட்டுள்ளார். ்தறபபாய்தய ஆளுநர் 
பன்வாரிலால் புப�ாஹித், பஞசாப் மாநில 
ஆளுந�ாக நியமிககப்பட்டுள்ளார்.

கடந்்த 2017 அகபடாபரில் ்தமிழக ஆளுந�ாக 
பன்வாரிலால் புப�ாஹித் ப்தவிபயறைார். சமீபத்தில் 
அவருககு பஞசாப் மாநில ஆளுநர் மறறும் 
சண்டிகர் யூனியன் பி�ப்தச நிர்வாக சபாறுப்பும் 
கூடு்தலாக வழஙகப்பட்டது.

சில தினைஙகளுககு முன்பு சடல்லி சசன்ை 
ஆளுநர் பன்வாரிலால், அஙகு குடிய�சுத் ்தயலவர் �ாம்நாத் 
பகாவிந்த், பி�்தமர் நப�ந்தி� பமாடி, உளதுயை அயமச்சர் 
அமித் ொ ஆகிபயாய� சந்தித்துப் பபசினைார். இந்நியலயில், 
அவர் ்தமிழக ஆளுநர் சபாறுப்பில் இருந்து மாறைப்பட்டு, 
பஞசாப் மாநிலத்தின் ஆளுந�ாக நியமிககப்பட்டார்.

இய்தயடுத்து, நாகலாந்து ஆளுந�ாக 
உள்ள �வீந்தி� நா�ாயண் �வியய ்தமிழக 
ஆளுந�ாக நியமித்து குடிய�சுத் ்தயலவர் �ாம் 
நாத் பகாவிந்த் உத்்த�விட்டுள்ளார். 

்தமிழக ஆளுந�ாக நியமிககப் 
பட்டுள்ள ஆர்.என்.�வி, பி்ார் மாநிலத் 
தில் 1952 ஏப்�ல் 3-ம் ப்ததி பிைந்்தார். 
1976-ம் ஆண்டு பந�டி ஐபிஎஸ் அதிகாரியாக 
ப்தர்வாகி, பக�்ள மாநிலத்தில் பணியாறறினைார். 
ஓய்வுசபறை பின், கடந்்த 2012-14-ம் 
ஆண்டுகளில் மத்திய உ்ளவுத்துயையின் சிைப்பு 

இயககுந�ாக பணியாறறினைார். 2018-ல் ப்தசிய பாதுகாப்பு 
துயை ஆபலாசக�ாகவும் பணியாறறியுள்ளார்.

கடந்்த 2019 ஆகஸ்டில் நாகலாந்து மாநில ஆளுந 
�ாக நியமிககப்பட்டு பணியாறறி வந்்தார் என்பது குறிப் 
பிடத்்தககது.
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