6
நவம்பர் 2, 3–ந் தேதிஅன்று
மெட்ரோ ரெயில் சேவை
இரவு 11 மணி வரை நீட்டிப்பு

சென்னை,அக்.31–
தீபாவளிக்காக
வெளியூர்
செல்லும் பயணிகளின் வசதியாக
நவம்பர் 2, 3 ஆகிய தேதிகளில்
மெட்ரோ ரெயில் சேவை இரவு
11 மணிவரை
நீட்டிக்கப்படும்
என்று
மெட்ரோ
நிர்வாகம்
அறிவித்துள்ளது.
சென்னை மெட்ரோ ரெயிலில்
பயணம் செய்வோர் எண்ணிக்கை
நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகிறது.
தற்போது சென்னை சென்ட்ரலில்
இருந்து எழும்பூர், அண்ணாநகர்,
க�ோயம்பேடு, வடபழனி வழியாக
விமான நிலையம் வரை ஒருவழி
தடத்தில் மெட்ரோ ரெயில் செல்கிறது.
இதுதவிர
தேனாம்பேட்டை,
டி.எம்.எஸ்.-ல்
இருந்து
விமான
நிலையத்துக்கும் மெட்ரோ ரெயில்
ப�ோகிறது.
மெட்ரோ ரெயிலில் விரைவாக
செல்லலாம்.
எனவே
இதில்
ஏராளமான�ோர் விரும்பி பயணம்
செய்கிறார்கள். தீபாவளி பண்டிகை
நெருங்குவதால் மெட்ரோ ரெயிலில்
பயணம்
செய்வோர் எண்ணிக்கை
வழக்கத்தை விட அதிகமாக உள்ளது.
தற்போது மெட்ரோ ரெயில் அதிகாலை
6 மணி முதல் இரவு 10 மணி வரை
இயக்கப்படுகிறது.
வருகிற நவம்பர்- 2, 3 ஆகிய
தேதிகளில் தீபாவளி விடுமுறைக்காக
வெளியூர்
செல்லும்
பயணிகள்
எண்ணிக்கை பலமடங்கு அதிகமாகும்.
எனவே வருகிற 2, 3 ஆகிய
தேதிகளில் மெட்ரோ ரெயில் சேவை
அதிகரிக்கப்படுகிறது.
இதற்காக
அதிக எண்ணிக்கையில் ரெயில்கள்
விடப்படும். இந்த 2 நாட்களும் இரவு
11 மணி வரை மெட்ரோ ரெயில்
சேவை நீடிக்கப்படும் என்று மெட்ரோ
நிர்வாகம் அறிவித்துள்ளது.

ஆன்-லைனில் மருந்து
விற்பனைக்கு ஐக�ோர்ட்
இடைக்கால தடை
சென்னை, அக்.31ஆன்-லைனில்
மருந்துகள்
விற்பனை செய்ய இடைக்கால
தடை விதித்து சென்னை ஐக�ோர்ட்
உத்தரவிட்டுள்ளது.
ஆன்-லைனில் மருந்துகள் விற்பனை
செய்ய தடை விதிக்க க�ோரி சென்னை
ஐக�ோர்ட்டில்
தமிழ்நாடு
மருந்து
வணிகர்கள் சங்கத்தின் சார்பில் வழக்கு
த�ொடரப்பட்டது.
அதில்,
பதிவு
செய்யப்படாத நிறுவனங்கள், ஆன்லைன் மூலம் மருந்துகளை விற்பனை
செய்யப்படுகிறது. டாக்டர்கள் வரும்
மருந்து சீட்டு இல்லாமலேயே ஆன்லைன் மூலம் மருந்துக்கள் விற்பனை
செய்யப்படுகிறது. இது சட்டப்படி
குற்றமாகும்.
மேலும்,
காலாவதியான,
ப�ோலியான, தவறான மருந்துகள்
ப�ொதுமக்களுக்கு
விற்பனைச்
செய்யப்படலாம்.
இதனால்,
மக்களின் ஆர�ோக்கியம் கடுமையாக
பாதிக்கப்படும்.
ஆன்-லைனின்
மருந்துகள் வாங்குவதும் விற்பனை
செய்வது என்பது ப�ொதுமக்களின்
உயிருக்கு
ஆபத்தாகும்.
ஆன்லைனில் மருந்து விற்பனை செய்வது
சட்டவிர�ோதமாகும். எனவே, இதற்கு
தடை விதிக்க வேண்டும்’ என்று
கூறியிருந்தார்.
இந்த வழக்கை நீதிபதி ஆர்.
மகாதேவன் விசாரித்தார். பின்னர்,
ஆன்-லைனில்
மருந்துக்களை
விற்பனை செய்ய இடைக்கால தடை
விதித்து உத்தரவிட்டார்.
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அயனாவரம் 11 வயது சிறுமிக்கு பாலியல்
க�ொடுமை வழக்கில் சிபிஐ விசாரணை:
கைதான 17 பேரின் மனு தள்ளுபடி
சென்னை, அக்.31–
அயனாவரம் சிறுமிக்கு நடந்த
பாலியல்
க�ொடுமை
சம்பவம்
எதிர�ொலியாக
கைதானவர்கள்
சி.பி.ஐ.
விசாரணை
கேட்டு
த�ொடர்ந்த வழக்கு ஐக�ோர்ட்டில்
தள்ளுபடி செய்யப்பட்டது.
இது பற்றிய விவரம் வருமாறு:–
சென்னை அயனாவரத்தில் உள்ள
அடுக்குமாடி குடியிருப்பில் வசித்து
வரும் 11 வயது மாற்றுத்திறனாளி
சிறுமி பலரால் பாலியல் க�ொடுமைக்கு
உள்ளானர்.
அந்த அடுக்குமாடி குடியிருப்பில்
காவலாளியாகவும்,
லிப்ட்
ஆப்ரேட்டர்களாகவும்
வேலை
பார்த்தவர்கள் உள்பட 17 பேர் அந்த
சிறுமியை கடந்த 6 மாதங்களாக
பாலியல் க�ொடுமை செய்துள்ளனர்.
இதனால் அந்த சிறுமி ச�ோர்ந்த
ப�ோன நிலையில் காணப்பட்டாள்.
அந்த சிறுமியிடம், அவளது அக்காள்

விசாரித்தப�ோது தான் இந்த க�ொடூரம்
வெளியில் வந்தது.
இதுகுறித்து அயனாவரம் ப�ோலீசார்
வழக்குப்பதிவு செய்து 17 பேரையும்
கைது செய்தனர். இந்த வழக்கு சென்னை
மகளிர் க�ோர்ட்டில் விசாரிக்கப்பட்டு
வருகிறது. இந்த வழக்கு நேற்று
விசாரணைக்கு வந்தப�ோது, வழக்கின்
குற்றப்பத்திரிகையின்
நகலை
குற்றம்
சாட்டப்பட்டவர்களுக்கு
வழங்கப்பட்டது.
இதற்கிடையில்,
இந்த வழக்கில் கைது செய்யப்பட்ட
சிலர், இந்த வழக்கை அயனாவரம்
ப�ோலீசார்
விசாரித்து
நியாயமாக
இருக்காது.
அதனால்,
சி.பி.ஐ.
விசாரணைக்கு மாற்ற வேண்டும் என்று
க�ோரிக்கையுடன் ஐக�ோர்ட்டில் வழக்கு
த�ொடர்ந்தனர்.
இந்த வழக்கை நீதிபதி ஏ.டி.
ஜெகதீஷ்
சந்திரா
விசாரித்தார்.
அப்போது ப�ோலீஸ் தரப்பில் சிறப்பு
வக்கீல் என்.ரமேஷ் ஆஜாராகி, தமிழக

ப�ோலீசார் இந்த வழக்கை நியாயமான,
சட்டப்படியாகவும்
விசாரித்து
வருகின்றனர். அந்த விசாரணையில்
உள்நோக்கம்
உள்ளது
என்றோ,
தன்னை வேண்டுமென்றே ப�ோலீசார்
உள்நோக்கத்துடன்,
தனிப்பட்ட
பகையுடன் கைது செய்து விட்டனர்
என்று மனுதாரர்கள் கூறவில்லை.
இந்த வழக்கின் விசாரணை விவர
ஆவணத்தை
(கேஸ்
டைரியை)
இந்த க�ோர்ட்டு ஆய்வு செய்யலாம்
என்று வாதிட்டார். இதையடுத்து
இந்த வழக்கின் தீர்ப்பை தேதி
குறிப்பிடாமல் தள்ளிவைத்து நீதிபதி
ஏ.டி.ஜெகதீஷ்சந்திரா உத்தரவிட்டார்.
இந்தநிலையில்
இந்த
வழக்கின்
தீர்ப்பை இன்று நீதிபதி பிறப்பித்தார்.
அதில் சி.பி.ஐ. விசாரணைக்கு மாற்ற
வேண்டும்
என்பதற்கு
சரியான
காரணங்களை
மனுதாரர்கள்
கூற
வில்லை. அதனால் வழக்கை தள்ளுபடி
செய்கிறேன் என்று உத்தரவிட்டார்.

எஸ்பிஐ ஏடிஎம்மில் நாள் ஒன்றுக்கு எடுக்கும்
பணத்தின் வரம்பு ரூ. 20 ஆயிரமாக குறைப்பு
சென்னை, அக்.31–
எஸ்பிஐ ஏடிஎம்மில் நாள்
ஒன்றுக்கு
எடுக்கப்படும்
பணத்தின் உச்ச வரம்பு ரூ.
40 ஆயிரத்திலிருந்து பாதியாக
குறைக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்தியாவின் மிகப் பெரிய
ப�ொதுத்துறை வங்கியான எஸ்பிஐ
தனது
ஏடிஎம்
பரிவர்த்தனை
சேவையில் புதிய விதிமுறையை
நிர்ணயித்துள்ளது.
அதன்படி
க்ளாசிக், மேஸ்ட்ரோ டெபிட்
கார்ட் பயனர்கள் எஸ்பிஐ வங்கி
ஏடிஎம்களில் நாள் ஒன்றுக்கு
அதிகபட்ச த�ொகையாக ரூ.20
ஆயிரம் மட்டுமே எடுக்க முடியும்.
இந்த புதிய நடைமுறை இன்று
முதல் அமலுக்கு வந்துள்ளது.
எனினும்
இந்த
வரம்பு
மற்ற எஸ்பிஐ டெபிட் கார்ட்
பயனர்களுக்கு
ப�ொருந்தாது
என்றும் க�ோல்ட், பிளாட்டினம்
டெபிட் கார்ட் பயனர்கள் நாள்

ஒன்றுக்கு ரூ.50 ஆயிரம் முதல்
ரூ.1 லட்சம் வரை எடுக்க
முடியும் எனவும் எஸ்பிஐ வங்கி
தெரிவித்துள்ளது.
இது
குறித்து
எஸ்பிஐ
வங்கியின்
மூத்த
அதிகாரி
கூறும்போது,
“டிஜிட்டல்,
பணமில்லா
பரிவர்த்தனையை
ஊ க் கு வி ப ்ப த ற்கா க வு ம்
ம�ோ ச டி க ளை த்
தவிர்ப்பதற்காகவும்
இந்த
நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
அதிக பணம் எடுக்க விரும்பும்
க்ளாசிக், மேஸ்ட்ரோ டெபிட்
கார்ட்
பயனர்கள்
தங்கள்
கார்டுகளை
வங்கியில்
க�ொடுத்துவிட்டு அதிகமான பணம்
எடுப்பதற்கான வேறு கார்டுகளை
பெற்றுக்கொள்ளலாம்” என்றார்.
எஸ்பிஐ
வங்கியின்
இந்த
நடவடிக்கையால்
இந்த
பண்டிகை
காலத்தில்
42
க�ோடி
வாடிக்கையாளர்கள்

பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
2018 மார்ச் வரை எஸ்பிஐ
வங்கி
39.1/2
க�ோடி
வாடிக்கையாளார்களுக்கு டெபிட்
கார்டுகளை
வழங்கியுள்ளது.
அதில்
சுமார்
26
க�ோடி
பேர்
டெபிட்
கார்டுகளை
த�ொடர்ந்து
பயன்படுத்தி
வருகின்றனர்.
பெருநகரங்கள்,
நகரங்களில் எஸ்பிஐ கணக்கு
வைத்திருப்பவர்கள் குறைந்தபட்ச
இருப்புத் த�ொகையாக வங்கியில்
ரூ.3000 ஆயிரம் வைத்திருக்க
வேண்டும்.
இல்லையென்றால்
அபராதம் விதிக்கப்படும். எஸ்பிஐ
கார்டை பயன்படுத்தி மாதத்திற்கு
5 முறை மட்டுமே ஏடிஎம்களில்
பணம்
எடுக்க
முடியும்.
அதேப�ோல் எஸ்பிஐ கார்டை
பயன்படுத்தி மற்ற வங்கியின்
ஏடிஎம்களில் மாதத்திற்கு 3 முறை
மட்டுமே பணம் எடுக்க முடியும்
என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

நாளை வடகிழக்கு பருவமழை துவங்கும்:
வானிலை மையம் நம்பிக்கை
சென்னை,அக்.31–
அடுத்த 24 மணி நேரத்தில்
கடல�ோர
மாவட்டங்களில்
வடகிழக்கு
பருவமழை
துவங்கும்
என
சென்னை
வானிலை மையம் கூறியுள்ளது.
இது
த�ொடர்பாக சென்னை
வானிலை
மைய
இயக்குநர்
பாலச்சந்திரன் கூறியதாவது:–
தென்மேற்கு மற்றும் மத்திய
மேற்கு வங்கக்கடல் பகுதியில்

குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு நிலை
நிலவுகிறது. அதே பகுதிகளில்
வளிமண்டலத்தில்
மேலடுக்கு
சுழற்சி நிலவுகிறது. இதனால்,
அடுத்த 24 மணி நேரத்தில்,
கடல�ோர
மாவட்டங்களில்
வடகிழக்கு
பருவமழை
துவங்கும்.
பின்னர்
படிப்படியாக,
உள்மாவட்டங்கள், கேரளா மற்றும்
தெற்கு கர்நாடகாவில் வடகிழக்கு

பருவமழை
துவங்கும். கடந்த
24 மணி நேரத்தில் எண்ணூர்,
மகாபலிபுரத்தில் 5 செ.மீ., மழை
பதிவாகியுள்ளது.
அடுத்த 24 மணி நேரத்தில்,
தமிழகம் மற்றும் புதுச்சேரியில்
பரவலாக மழை பெய்யக்கூடும்.
சென்னை
மற்றும்
புறநகர்
பகுதிளில் இடைவெளி விட்டு
மழை பெய்யலாம்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.

ரபேல் ஒப்பந்த விபரங்களை 10 நாளில் தாக்கல் செய்ய
மத்திய அரசுக்கு சுப்ரீம் கோர்ட் உத்தரவு
புதுடெல்லி,அக்.31–
ரபேல்
விமானங்களின்
விலை, ஒப்பந்தம் த�ொடர்பான
முக்கிய
விபரங்களை 10

நாட்களுக்குள்
தாக்கல்
செய்ய
மத்திய அரசுக்கு சுப்ரீம் க�ோர்ட்
உத்தரவிட்டுள்ளது.
ரபேல் ப�ோர் விமானங்கள் வாங்குவது
த�ொடர்பான ஒப்பந்தத்தில் முறைகேடு
நடந்துள்ளதாகவும், இது த�ொடர்பாக
சிபிஐ விசாரிக்க வேண்டும் எனவும்
க�ோரி முன்னாள் மத்திய அமைச்சர்கள்
யஷ்வந்த் சின்கா, அருண் ச�ோரி மற்றும்
பிஷாந்த் பூஷண் ஆகிய�ோர் சுப்ரீம்
க�ோர்ட்டில் மனு தாக்கல் செய்திருந்தனர்.
இந்த மனுவை இன்று விசாரித்த சுப்ரீம்
க�ோர்ட், 10 நாட்களில் விபரங்களை
தாக்கல் செய்ய மத்திய அரசுக்கு
உத்தரவிட்டுள்ளது. சுப்ரீம்
க�ோர்ட்
பிறப்பித்துள்ள
உத்தரவில்,
ரபேல்
ப�ோர் விமான விலை த�ொடர்பான
விபரங்களையும், ஒப்பந்தம் த�ொடர்பான
விபரங்களையும் சீலிட்ட கவரில் 10

நாட்களில் தாக்கல் செய்ய
வேண்டும்.
ரபேல்
ஒப்பந்தம்
இறுதி
செய்யப்பட்ட
விபரங்களையும்
ப�ொது
இணைய
தளத்தில்
வெளியிட
வேண்டும்.
மனுதாரர்களுக்கும் ஒப்பந்தம்
த�ொடர்பான
விபரங்களை
அளிக்க வேண்டும் என
தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

சவூதி அரேபிய
மருத்துவமனைக்கு
செவிலியர்கள் தேவை

சென்னை, அக். 31–
சவூதி
அரேபிய
அமைச்சகத்தின் கிங் பாஹத்
மெடிக்கல் சிட்டி மருத்துவ
மனையில் பணிபுரிவதற்கு 3
வருட பணி அனுபவத்துடன்
34வயதிற்கு
உட்பட்ட
பி.எஸ்.சி.,
எம்.எஸ்.சி.,
பி.எச்.டி
தேர்ச்சி
பெற்ற
பெண்
செவிலியர்களுக்கான
நேர்முகத் தேர்வு 19.11.2018
முதல்
23.11.2018
வரை
புதுடெல்லியில்
நடைபெற
உள்ளது.
தேர்ந்தெடுக்கப்படும்
எம்.
எஸ்.சி
செவிலியர்களுக்கு
ரூ.90,000 மற்றும் பி.எஸ்.சி
செவிலியர்களுக்கு
ரூ.80,000
அ னு ப வ த் தி ற்கேற ்ற வ ா று
மாத
ஊதியமும்,
இலவச
விமான டிக்கெட், உணவு,
இருப்பிடம், விசா, மருத்துவச்
சலுகை, ப�ோக்குவரத்து, 35
நாட்கள் சம்பளத்துடன் கூடிய
வருடாந்திர விடுப்பு மற்றும்
சவூதி அரேபிய அமைச்சகத்தின்
சட்ட திட்டத்திற்கு உட்பட்ட
இதர சலுகைகள் வழங்கப்படும்.
எனவே, தகுதியுள்ள செவிலி
யர்கள் தங்களின் சுய விவரங்கள்
அடங்கிய விண்ணப்பத்துடன்
கல்வித்தகுதி,
அனுபவம்,
பாஸ்போர்ட் மற்றும் ஆதார்
ஆகியவற்றின்
நகல்கள்
மற்றும்
வெள்ளைநிறப்
பின்னணியில் எடுக்கப்பட்ட
பு கை ப ்ப ட த் து டன்
ovemclmohsa2018@gmail.
com
என்ற
மின்னஞ்சல்
முகவரிக்கு
9.11.2018–க்குள்
அனுப்பி வைக்குமாறு கேட்டுக்
க�ொள்ளப்படுகிறார்கள்.

தமிழ்நாடு அரசின் நகராட்சி நிர்வாகம், ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் சிறப்புத் திட்ட
செயலாக்கத்துறை அமைச்சர் எஸ்.பி.வேலுமணி, மத்திய பாதுகாப்புத்துறை
அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமனை சந்தித்து மும்பை – பெங்களூரு த�ொழில்
வளாக சாலை விரிவாக்கத் திட்டத்தை க�ோயம்பத்தூர் வரை நீட்டிப்பு செய்ய
க�ோரிக்கை மனுவினை அளித்தார்.

