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Will the new A4 be the harbinger
of Audi’s return to the top in 2021?
I
S MURALIDHAR

n my opinion, one of the
best luxury cars for ﬁrst
time buyers in the seg
ment has been the Audi
A4. My personal favourite too,
and it is good to see Audi start
its product oﬀensive for this
year with this driver’s sedan. Be
ing one of the ﬁrst cars bearing
the four rings to be launched in
India, the A4’s reﬁned, dynamic
character has stuck on, setting
the bar for competitors. Now
more than ever Audi needs the
A4 to help it reﬁll the gap in its
portfolio; to claw its way back to
the top of the pile in the luxury
segment.
The 2021 A4 is a signiﬁcant
change over the outgoing
model (which has been missing
from the India portfolio for
months now). This is still the
5th generation of the A4, even
though it seems allnew. The re
design is quite comprehensive,
as are the changes inside the
cabin. In terms of dimensions,
the new A4 remains nearly
identical to the predecessor,
with a marginal increase in
length and width, and a slightly
tighter rooﬂine. Choice of
powertrain has been whittled
down to just a petrol with the 7
speed dual clutch (DSG); the
diesel engine is not available
any more. But the good news is
that the previous 1.4litre petrol
has been replaced with a new,
more powerful, 2litre TFSI en
gine that delivers 190hp. So,
how is it to drive? Is it worth the
wait?
Design
The A4 set the tone for
Audi’s design language
in the minds of Indian
buyers. But the previous
generation’s
sharper
creases and simpler light
ing signatures give way to a
slightly more rounded design
and a more complex LED light
ing conﬁguration for the head
lamps and tail lamps. It is still
unmistakably Audi from any
angle. But at the front, the
broader hexagonal bonnet
grille features a ﬂatter single
frame with chrome highlights
and slats. The headlamps now
feature a comb style array of
lights giving it a new light sig
nature. The bonnet creases re
mind me of the previous
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The sporty sedan
returns with a more
powerful, yet
efficient engine and a
loaded cabin. Is it
enough to take on
the competition?

model, though the continuous
shoulderline of previous mod
els has been replaced with a less
sharp line that just barely cuts
into the smooth door on either
end. The result is a crease that
highlights the front and rear
side panels, and adds some
more visual bulk to the proﬁle.
Taillamps feature a LED
brake light pattern that mimics
the headlamps. My test mule’s
boot lid lip featured an integ
rated spoiler and large chrome
clad twin tail pipes peeped out
of the rear fender.
Layered surfacing, horizontal
lines and chrome highlights
emphasise the width and size of
the new A4. Overall, the new ex
terior design works, making
this a very likeable Audi.
Cabin
The new A4’s cabin is
also dominated by ho
rizontal lines. The row
of aircon vents with the
dummy slats in between that
extend the design and act as
connectors oﬀer a separation of
the dashboard elements. This is
a simple dashboard design, but
it is precise and the ﬁnish qual
ity is superb. So, while it may
not have the jazz of the Volvo
S60’s crystal elements, the new
A4 still feels plush and modern.
The palmfriendly gear selector
stick takes up centre stage on
the centre console and what's
missing is the rotary MMI con
troller. Instead, you now get to

The dashboard design, though simple, is precise, and the finish
quality is superb S MURALIDHAR

control everything from the
25.65cm touchscreen and its
acoustic feedback conﬁrms
your selection. I’m not a big fan
of touchscreens, so I did miss
the old knob, though the MMI
display does manage to deliver
a fairly intuitive user experi
ence.
The cabin is also loaded with
other goodies including power
front seats with memory func
tion for the driver seat, 3zone
air conditioning, ambient light
ing, a wireless charger slot for
your smartphone, park assist
and heated door mirrors. My
test mule’s cabin colour theme
was piano black and a sort of
warm brown leather seats com
bination. There is also the ex
tremely popular Audi Virtual
cockpit plus digital display that
combines the instrument
cluster and navigation/ in
fotainment information on a

single screen. No 3D maps here;
but, the multifunction steering
wheel will help you customise
the display to your liking. Space
in the cabin is good, though
may not be segment leading,
now that BMW has just
launched the long wheelbase 3
Series GL. Boot oﬀers 460
litres of luggage space.

torquey onroad performance,
so much so that buyers will
hardly miss the diesel engine in
this model line. Not a signiﬁc
ant fuel price diﬀerential now
and if your driving range will be
low, means that the new A4’s 40
TFSI will be more than ad
equate. Power is fed to the front
wheels, no Quattro here,
though it is standard across
variants in markets like the US.
But there is no dearth for road
holding in the Indiaspec A4
too. It may not be Prima Donna
in the handling department
though. There is some body roll
while cornering and the chassis
is built to be ﬁrm but not rigid.
Overall, its handling will be
sporty enough for most drivers
in the segment. What will be ap
preciated even more will be its

suspension setting, which is
tuned to be pliant and capable
of gliding over bad roads eﬀort
lessly. The engine is paired to
the dual clutch DSG transmis
sion. The gearbox delivers a
fairly sporty performance,
though kickdowns are just that
bit delayed in comfort mode.
So, you may need to reconsider
that really tight overtake. But,
use the steering mounted
paddles for manual selection
and the gearbox feels sorted de
livers quick shifts on demand.
Peak torque is available from a
low 1,450rpm and there is also
some assistance from the 12
Volt mild hybrid system that is
also onboard oﬀering a few ex
tra horses during high con
sumption phases. The system
includes a belt alternator
starter which shuts oﬀ the en
gine during coasting and also
recharges through brake regen.
It will probably also stretch that
litre just that bit more.

Bottom Line
The new A4 is sportier than its
predecessor; delivers improved
performance and will manage
to keep its promise on the road.
It is a driver’s car, always has
been, and has upped the game
with its classier new interiors
too. The cabin features, the on
road performance and the
steering wheel that weighs up
at speed and into corners  all
point to it being a driver’s car.
But, you won’t go wrong sitting
at the rear, though it certainly
won’t be as much fun.
Prices for the new A4 40 TFSI
variants are ₹42.34 lakh for the
Premium Plus and ₹46.67 lakh
for the Technology trim (both
exshowroom).
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Tata readies the new Safari
for Republic Day unveiling

OUR BUREAU

M

ore news about the new Safari from Tata Mo
tors has been steadily coming in. First in,
earlier this month, was of course the name
change from the earlier Gravitas to its current
moniker. Many Safari fans aren’t convinced, but the
fact remains that the brand has fantastic recall and it is
only fair that Tata Motors be allowed the opportunity
to get its share of mileage from this legendary brand.
The 7seat version of the Harrier has been some time
coming and may have been a bit delayed due to the
pandemic, but it is ready to roll out now. It sports a
fairly identiﬁable exterior design, albeit one that bor
rows heavily from the Harrier. But, the increase in
length and the longer rear overhang give away the 3
row conﬁguration of the new Safari. In keeping with
the previous Safari’s design language that featured a
stepped up rooﬂine at the rear to enable enough head
room for occupants in the third seat, the new one too
gets the same exterior treatment. The iconic stepped
roof also features roofrails that have been reimagined
making them immensely stylish and yet functional.
The seating inside the cabin is also similarly theatre
seating with the second and third row of seats slightly
raised in comparison to the front seats. A Tata Motors
statement announcing the start of production says
that the interior of the Safari takes the premium ele
ment even higher, with the Oyster White interior
theme, paired with Ash Wood dashboard.
Built on Tata Motors’ Impact 2.0 design language
with the proven capability of OMEGARC, an architec
ture derived from the renowned D8 platform from
Land Rover, this adaptive architecture allows for fur
ther drive train enhancements including allwheel
drive and possibilities of electriﬁcation in the future
says Tata.

Performance
The 2021 Audi A4
gets a new upgraded
4cylinder,
2litre
TFSI petrol engine.
The identifying no
menclature on the boot lid is
40 TFSI and this is the only en
gine option. Two trim variants
are being oﬀered  Premium
Plus and Technology. The en
gine delivers 190hp of peak
power and 320Nm of torque.
This extremely reﬁned engine is
revhappy, and delivers a
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“LKS - GOLD” IS CASH IN HAND
SSதிருவள்ளுவர் திருநாளை ஒட்டி சென்னை காமராஜர் சாலையில் அமைந்துள்ள அவரது சிலைக்கு அருகில் வைக்கப்பட்டுள்ள உருவப்
படத்துக்கு தமிழக அரசு சார்பில் மீன்வளத் துறை அமைச்சர் ஜெயக்குமார், தமிழ் ஆட்சிம�ொழி மற்றும் த�ொல்லியல் துறை அமைச்சர்
பாண்டியராஜன், முன்னாள் அமைச்சர் வைகைச் செல்வன், தமிழ் வளர்ச்சி மற்றும் செய்தித் துறை அரசு செயலாளர் மகேசன் காசிராஜன்,
தமிழ் வளர்ச்சித் துறை இயக்குநர் க�ோ.விசயராகவன், வி.ஜி.சந்தோஷம் உள்ளிட்டோர் மலர்தூவி மரியாதை செலுத்தினர்.

திருவள்ளூர் வீரராகவ பெருமாள் க�ோயில்
SSகேளம்பாக்கத்தில் அனைத்து வியாபாரிகள் சங்கம் சார்பில் நடைபெற்ற சமத்துவ
ப�ொங்கல் விழாவில் வணிகர் சங்க பேரமைப்பின் தலைவர் விக்கிரமராஜா பங்கேற்றார்.

காஞ்சி, செங்கை, திருவள்ளூர் மாவட்டங்களில் ப�ொங்கல் விழா
காஞ்சிபுரம்/செங்கல்பட்டு/

திருவள்ளூர்

காஞ்சிபுரம், செங்கல்பட்டு, திரு
வள்ளூர் மாவட்டங்களில் நேற்று முன்
தினம் ப�ொதுமக்கள் புதுப்பானையில்
ப�ொங்கலிட்டு சூரியனை வழிபட்ட
னர். இதேப�ோல் நேற்று இம்மாவட்டங்
களைச் சேர்ந்த கிராம மக்கள்
தங்கள் மாடுகளை ஊர்வலமாக
அழைத்துச்
சென்று
மாட்டுப்
ப�ொங்கலைக் க�ொண்டாடினர்.
கேளம்பாக்கம்
பேருந்து
நிலை2wயம் அருகே அனைத்து வியா
பாரிகள் சங்கம் சார்பில் அச்சங்கத்
தலைவர் அமிர்தசேகர் தலைமையில்
நடைபெற்ற சமத்துவ ப�ொங்கல்
விழாவில் சிறப்பு அழைப்பாளராக
வணிகர் சங்கப் பேரமைப்பு தலைவர்
விக்கிரமராஜா பங்கேற்றார்.
விழாவைய�ொட்டி நடைபெற்ற
விளையாட்டுப்
ப�ோட்டிகளில்

SSமாமல்லபுரம் தமிழ்நாடு விடுதி வளாகத்தில் சுற்றுலாத் துறை சார்பில் நடைபெற்ற
ப�ொங்கல் விழாவில் மாவட்ட ஆட்சியர் ஜான்லூயிஸ் உள்ளிட்ட பலர் கலந்துக�ொண்டனர்.

பங்கேற்று வெற்றி பெற்றோருக்கு
விக்கிரமராஜா பரிசுகளை வழங்கி
னார். இந்நிகழ்ச்சியில், வணிகர்
சங்கப் பேரமைப்பின் தென்சென்னை

மாவட்ட தலைவர் ம�ோகன், கேளம்
பாக்கம் அனைத்து வியாபாரிகள்
சங்க நிர்வாகிகள் மற்றும் காவல்
ஆய்வாளர் ராஜாங்கம் உட்பட பலர்

கலந்துக�ொண்டனர். திருக்கழுக்
குன்றத்தில் புதுவெள்ளாளத் தெரு
வில் கிராம மக்கள் சார்பில் ப�ொங்கல்
விளையாட்டுப் ப�ோட்டிகள் நடை
பெற்றன. திருக்காலிமேடு பகுதியில்
இளைஞர்கள் சார்பில் க�ொண்டாடப்
பட்ட ப�ொங்கல் விழாவிலும் விளை
யாட்டுப் ப�ோட்டிகள் நடந்தன.
மாமல்லபுரத்தில் ஆண்டுத�ோறும்
சுற்றுலாத் துறை சார்பில் வெளிநாட்டு
சுற்றுலாப் பயணிகளுடன் ஏதேனும்
ஒரு கிராமத்தில் ப�ொங்கல் விழா
க�ொண்டாடப்படும்.
தற்போது,
கர�ோனா அச்சத்தால் தமிழ்நாடு
விடுதி வளாகத்தில் எளிய முறையில்
உள்ளூர் சுற்றுலாப் பயணிகளுடன்
ப�ொங்கல் விழா நடைபெற்றது.
இவ்விழாவில் செங்கை ஆட்சியர்
ஜான் லூயிஸ் கலந்துக�ொண்டு
விழாவை சிறப்பித்தார்.
திருவள்ளூர் மாவட்டம் ஆவடி,

கனரக வாகனத் த�ொழிற்சாலை
சாலையில் உள்ள கிறிஸ்தவ
தேவாலயத்தில் நேற்று முன்தினம்
கிறிஸ்தவ மக்கள் தமிழர் பண்பாடான
வேஷ்டி, சேலை அணிந்து ப�ொங்கல்
விழாவை க�ொண்டாடினர். இந்தப்
ப�ொங்கல் விழாவில் பெண்கள்
`வயலும் வாழ்வும்’ என்ற தலைப்பில்
ரங்கோலி க�ோலமிட்டிருந்தனர்.
150 -க்கும் மேற்பட்டோர் பங்கேற்ற
இந்த ப�ொங்கல் விழா குறித்து
தேவாலய பாதிரியார் ரேமண்ட் பீட்டர்
மற்றும் கிறிஸ்தவ மக்கள் தெரிவிக்
கும்போது,
``இயற்கைய�ோடு
இணைந்த வாழ்க்கையை தான் வாழ
வேண்டும் என இயேசு கூறியுள்ளார்.
அந்த அடிப்படையில் உழவர்களுக்கு
நன்றி தெரிவிக்கும் வகையில்,
தேவாலயத்தில் கடந்த 4 ஆண்டுக
ளாக ப�ொங்கல் விழாவை க�ொண்
டாடி வருகிற�ோம்’’ என்றனர்.

பிரம்மோற்சவத்தை முன்னிட்டு
திருத்தேர் உற்சவம்
திருவள்ளூர்

கர�ோனா தடுப்பு நடவடிக்கை
யால் திருவள்ளூர் வீரராகவ
பெருமாள் க�ோயிலில் நேற்று
எளிமையாக தேர்த் திருவிழா
நடைபெற்றது.
திருவள்ளூர்
வீரராகவ
பெருமாள் க�ோயில், 108
வைணவ திருத்தலங்களில்
ஒன்றாக விளங்குகிறது. இக்
க�ோயிலில் கடந்த 9-ம் தேதி தை
பிரம்மோற்சவ விழா த�ொடங்
கியது. வரும் 18-ம் தேதி வரை
நடைபெற உள்ள இவ்விழா
வின் முக்கிய நிகழ்வுகளில்
ஒன்றான தேர்த் திருவிழா
நேற்று நடைபெற்றது.
வழக்கமாக
வீரராகவ
பெருமாள் க�ோயிலின் 60 அடி
உயரமும், 21 அடி அகலமும்
க�ொண்ட பெரிய தேர் தேரடியில்
புறப்பட்டு குளக்கரை சாலை,

பஜார் வீதி, வடக்கு ராஜவீதி,
ம�ோதிலால் தெரு வழியாக
மீண்டும் தேரடியை வந்
தடையும்.
ஆனால் கர�ோனா தடுப்பு
நடவடிக்கையாக, க�ோயில்
நிர்வாகத்தால் புதிதாக உரு
வாக்கப்பட்ட
சிறிய தேர்,
நேற்று
காலை
சன்னதி
தெருவில் உள்ள நாலுகால்
மண்டபத்தை சுற்றி வலம்
வந்தது.
எளிமையாக நடந்த இந்த
திருவிழாவில், வண்ண மலர்
கள், தங்க, வைர ஆபரணங்
களால் அலங்கரிக்கப்பட்ட
வீரராகவ பெருமாள், தேவி,
பூதேவியுடன் தேரில் உலா
சென்றார்.
இந்நிகழ்வில்
திரளான
பக்தர்கள் பங்கேற்று, சுவாமி
தரிசனம் செய்தனர்.

அமர் சேவா சங்கத்துக்கு

ஜிஆர்டி ஜுவல்லர்ஸ் ரூ.1 க�ோடி நன்கொடை
சென்னை

SSஆவடி அருகே க�ோணாம்பேடு கிராமத்தில் நேற்று முன்தினம் நடந்த சமத்துவ ப�ொங்கல் விழாவில், திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின்
சிறப்பு விருந்தினராக பங்கேற்று, ப�ொங்கல் வைத்து விழாவை சிறப்பித்தார்.

மக்கள் தேர்ந்தெடுக்காமல் பதவிக்கு வந்ததால்

வாடிக்கையாளர்களின் நன்மதிப்பைப்
பெற்ற
ஜிஆர்டி
ஜுவல்லர்ஸ்
நிறுவனம், தனது பெரு நிறுவன
ப�ொறுப்பு திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக
அமர் சேவா சங்கம் அமைப்புக்கு
கடந்த 2020 அக்டோபர் மாதம் ரூ.1
க�ோடி நன்கொடை வழங்கியது.
அமர் சேவா சங்கத்தில் உள்ள மருத்
துவப் பரிச�ோதனை மையத்தின் விரி
வாக்கப் பணிகளுக்காக இத்தொகை
வழங்கப்பட்டது. இந்த நன்கொடை
மூலம் கட்டப்பட்ட கட்டிடத்துக்கு
‘ஜிஆர்டி ஜுவல்லர்ஸ் பிளாக்’ என்று

பெயரிடப்பட்டுள்ளது. அதன் திறப்பு
விழா அண்மையில் நடைபெற்றது.
நன்கொடை வழங்கியது பற்றி
ஜிஆர்டி-யின் மேலாண்மை இயக்
குநர் ஜி.ஆர்.அனந்தபத்மநாபன் கூறும்
ப�ோது, “அமர் சேவை சங்கம் மாற்றுத்
திறனாளிகளுக்கு சிறந்த சேவையாற்றி
வருகிறது. இதன் நிறுவன தலைவர்
ராமகிருஷ்ணன் மாற்றுத் திறனாளிகள்
நலனுக்காகவே தன் வாழ்வை அர்ப்
பணித்துள்ளார். இந்த அமைப்புக்கு
உதவியதை பாக்கியமாக கருது
கிற�ோம்” என்றார்.
மற்றொரு
மேலாண்மை

அவர்களைப் பற்றி சிந்திக்கவில்லை

zzமுதல்வர்

பழனிசாமி குறித்து திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் கருத்து
திருவள்ளூர்

முதல்வர் பழனிசாமியை மக்கள்
தேர்ந்தெடுக்கவில்லை
. அதனால்
அவர் மக்களைப் பற்றி சிந்திக்க
வில்லை என்று திமுக தலைவர்
மு.க.ஸ்டாலின் தெரிவித்தார்.
திருவள்ளூர் மாவட்டம், ஆவடி
அருகே க�ோணாம்பேடு கிராமத்தில்
திருவள்ளூர் மத்திய மாவட்ட திமுக
சார்பில் சமத்துவ ப�ொங்கல் விழா
நேற்று நடைபெற்றது. ப�ொய்க்கால்
குதிரை ஆட்டம், சிலம்பாட்டம்,
கிராமிய இசைக் கச்சேரி உள்ளிட்ட
நிகழ்ச்சிகளுடன் நடந்த இந்த
ப�ொங்கல் விழாவில் திமுக தலைவர்
மு.க.ஸ்டாலின் சிறப்பு விருந்தினராக
பங்கேற்று, ப�ொங்கல் வைத்து
க�ொண்டாடினார்.
விழாவில் மு.க.ஸ்டாலின் பேசிய
தாவது: `தை பிறந்தால் வழி
பிறக்கும்' என்பதுப�ோல விரைவில்
வழி பிறக்கும். இந்த மேடையின்
வலது பக்கத்தில் க�ோயில் உள்ளது.
நம்மை ஏத�ோ க�ோயிலுக்கு எதிரி
ப�ோல் சித்தரிக்கிறார்கள். `க�ோயில்
கள் கூடாது என்பதல்ல; க�ோயில்கள்
க�ொடியவர்களின் கூடாரமாகிவிடக்
கூடாது’ என்று மறைந்த திமுக
தலைவர் கருணாநிதி, `பராசக்தி’
பட வசனத்தில் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
அதைப் புரிந்துக�ொள்ளாமல் பாஜக.
ஆர்எஸ்எஸ், இந்து முன்னணி

ப�ோன்ற அமைப்புகளைச் சேர்ந்த
சிலர், திட்டமிட்டு திமுக ஏத�ோ
இந்துக்களுக்கு
எதிரி
ப�ோல
ச�ொல்லிக் க�ொண்டிருக்கிறார்கள்.
அது உண்மை அல்ல. இன்னும்
வெளிப்படையாக ச�ொல்ல வேண்டு
மென்றால், என்னுடைய மனைவி
ப�ோகாத க�ோயிலே கிடையாது.
திமுகவில் இருக்கக்கூடிய பல
மாவட்ட செயலாளர்கள் நெற்றியில்
குங்குமம்
வைத்திருப்பார்கள்.
அந்தப் பக்தியை நாங்கள் குறைச்
ச�ொல்லவில்லை. அது அவர்க
ளுடைய விருப்பம்.
‘ஒன்றே குலம் ஒருவனே தேவன்’
என்பது அண்ணாவின் உறுதிம�ொழி.
அதைத்தான் இன்று நாமும் பின்
பற்றி க�ொண்டிருக்கிற�ோம். என்ன
தான் திட்டமிட்டு திமுக மீது பழி
சுமத்திக் க�ொண்டிருந்தாலும், அவை
எடுபடாது என்பதை எதிர்வரும் தேர்த
லில் தமிழக மக்கள் நிரூபித்துக்
காட்டத்தான் ப�ோகிறார்கள்.
அதிமுக 10 ஆண்டுகளாக ஆட்சி
யில் இருக்கிறது. தற்போதைய
அதிமுக ஆட்சி க�ொடுமையானது.
முதல்வர் பழனிசாமியை மக்கள்
தேர்ந்தெடுக்கவில்லை
. அதனால்
அவர் மக்களைப் பற்றி சிந்திக்க
வில்லை. நான் திடீரென அரசியல்
வாரிசாக வந்துவிட்டதைப் ப�ோல
அவர்
பேசுகிறார்.
எனக்கு

இயக்குநர்
ஜி.ஆர்.ராதா
கிருஷ்ணன் கூறும்போது,
“மக்கள் சேவையாற்றுவதே
எங்கள் குறிக்கோளாக உள்
ளது. எங்கள் முயற்சிகளிலும்,
சேவைகளிலும்
இது
த�ொடர்ந்து வெளிப்படும்”
என்றார்.

வளபரக
ய ெச

50 ஆண்டு கால அரசியல்
வரலாற்றுப் பின்னணி உள்ளது.
தமிழகத்தில் நடந்துக�ொண்டிருக்
கும் அதிமுக ஆட்சியால் வேலை
வாய்ப்பு இல்லை; பெண்களின்
முன்னேற்றம் பாழ்பட்டிருக்கிறது.
கார்ப்பரேட்டுகளுக்கு ஆதாயங்
களைத் தரக்கூடிய வகையில் மத்திய
பாஜக அரசு க�ொண்டுவந்துள்ள 3
வேளாண் சட்டங்களை திமுக கடுமை
யாக எதிர்க்கிறது. அதிமுக அரச�ோ,
வேளாண் சட்டங்களை ஆதரிக்கிறது.
இவ்வாறு அவர் பேசினார்.
இவ்விழாவில்,
திருவள்ளூர்
மத்திய மாவட்ட திமுக செயலாளர்
ஆவடி சா.மு.நாசர், பூந்தமல்லி
எம்எல்ஏ
ஆ.கிருஷ்ணசாமி
உட்பட
ஆயிரக்கணக்கான�ோர்
பங்கேற்றனர்.

ெபயமாற
I Umapathy S/O, Balan R/o No
7/1, Nadukuppam 6th Street,
Singaravelar Nagar, Triplicane
Chennai
-600005
have
changed my name to Umapathi

 ஜிஆர்டி ஜுவல்லர்ஸ் பிளாக் திறப்பு விழாவில், ஜிஆர்டி தலைவர் ஜி.ராஜேந்திரன், தலைமை

நிதி அதிகாரி ஆர்.அனந்தநாராயணன், நிர்வாக இயக்குநர்கள் ஜி.ஆர்.அனந்தபத்மநாபன்,
ஜி.ஆர்.ராதாகிருஷ்ணன், தென்காசி காவல் கண்காணிப்பாளர் ஜி.சுகுணாசிங் உள்ளிட்டோர்
பங்கேற்றனர்.

ெபயமாற
I Sunil Kumar Rajagopala Prabhu
S/O, Sreenivas Rajagopala Prabhu
R/o No. 10, 2nd Flr Lynwood
Avenue Mahalingapuram Chennai
-600034 have changed my
name to Sunil Kumar Rajagopal

ெபயமாற
ப�ொறுப�ல்ல: இந்தச் செய்தித்ததாளில் பிரசுரம் ஆகியுள்ள

I Sharmila Umapathy D/O,
Umapathi Balan R/o No 7/1,
Nadukuppam
6th
Street,
Singaravelar Nagar, Triplicane
Chennai -600005 have changed
my name to Sharmila Umapathi

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.

ெபயமாற

்படைபபு்கட்ள அனுபபுபவதார் பிரதி எடுததுடவததுகச்கதாண்டு
அனுப்பவும். பிரசுரமதா்கதா்தவற்டறத திரும்்ப அனுப்ப இயலைதாது.

I Kishore Kumar Umapathy
S/O,
Umapathi
Balan
R/o
No 7/1, Nadukuppam 6th
Street,
Singaravelar
Nagar,
Triplicane Chennai -600005
have changed my name to
Kishore
Kumar
Umapathi

270 கில�ோ
செம்மரக்கட்டைகள்
பறிமுதல்
செந�ொ�ொரர் ஆ்க ்வண்டுமொ?

செங்குன்றம்:

எங்கள் மு்கவர் உங்களைத் த�ொடர்புத்கொள்ை

செங்குன்றம்
அருகே பாடிய
குறுஞதசெய்தி: HTS<ஸ்பேஸ> உங்கள்
நல்லூர்
பகுதிஇள�
பி.டி.மூர்த்தி
நகரில்
பின்்கொடு
ளடப் தசெய்து
உள்ள
ஒரு வீட்டில்
எண்ணுக்குசெம்மரக்
அனுப்பேவும்.
9773001174
கட்டைகள்மின்னஞ்சல்:
பதுக்கி வைக்கப்
circ@thehindutamil.co.in
பட்டுள்ளதாக
கும்மிடிப்பூண்டி
மார்ச்துறையினருக்கு
மாதச் சநதா – ரூ.201,
வனத்
நேற்று
ஆண்டுச்
சநதா – ரூ. 2,314
தகவல்
கிடைத்தது.
இதையடுத்து மேற்கொண்ட
ச�ோதனையில் 270 கில�ோ செம்
மரக்
கட்டைகள்,
4 புலி
பற்கள்,
ப�ொறுப�ல்ல:
இந்தச் செய்தித்ததாளில்
பிரசுரம்
ஆகியுள்ள
வி்ளம்்பரங்களின் அடிப்படையில் செயல்்படுமுன், அவற்றில்
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கில�ோ
எறும்புத்தின்னி
ஓடுகள்
உள்ள ்த்கவல்்கள ெரியதானடவ்ததானதா என்்பட்த ப்பதாதுமதான
அ்ளவு விெதாரிததுவைக்கப்பட்டிருந்தது
ெரி்பதார்ததுகச்கதாளளுமதாறு வதாெ்கர்்கள
பதுக்கி
ப்கட்டுகச்கதாள்ளப்படுகிறதார்்கள. வி்ளம்்பரங்கள/ வி்ளம்்பர்ததாரர்
தெரிய
/ அவர்்களின் வந்தது.
்தயதாரிபபு்கள / பெடவ்கள ப்பதான்றவற்றின்
நம்்ப்கத்தன்டமககு இந்தச் செய்தித்ததாளின் உரிடமயதா்ளரும்
பல லட்சம்
ரூபாய்
்பதிப்பதா்ளருமதான
்கஸ்தூரி & ென்ஸ்
லிமிசைட் /மதிப்பி
ப்க.எஸ்.எல்.
மீடியதா லிமிசைட் உத்தரவதா்தம் அளிக்கவில்டலை. இந்தச்
லான
செம்மரக் கட்டைகள் உள்
செய்தித்ததாளில் சவளியதாகும் வி்ளம்்பரங்க்ளதால் ஏப்தனும்
பெ்தம் அல்லைது இழபபு ஏற்்படும்
்பட்ெததில், இந்தச்
செய்தித
ளிட்டவற்றை
பறிமுதல்
செய்த
்ததாளின்/ பமற்செதான்ன நிறுவனங்களின் உரிடமயதா்ளர்,
்பதிப்பதா்ளர், துறையினர்,
அச்சிடுபவதார், ஆசிரியர், இது
இயககுநர்்கள,
ஊழியர்
வனத்
த�ொடர்
்கள ஆகிபயதார் எந்தச் சூழலிலும் எந்த வட்கயிலும் அ்தற்குப
பாக
வழக்குப் பதிவு செய்து
ச்பதாறுப்பதா்கமதாட்ைதார்்கள.
்படைபபு்கட்ள அனுபபுபவதார்
பிரதி எடுததுடவததுகச்கதாண்டு
அரவிந்த்
என்பவரை
கைது
அனுப்பவும். பிரசுரமதா்கதா்தவற்டறத திரும்்ப அனுப்ப இயலைதாது.
செய்து விசாரிக்கின்றனர்.

ெபயமாற

கஸ்தூரி சென்டர், வாலாஜா ொலல, செனலனை - 600002.
செல் : 9543190898
ஊர்

காஞ்சிபுரம்

முகவர்களின் ச்பயர்

பமாகன் ஆட்ஸ்

ச்பரும்புதூர் MAPPER Consulting CO

அசைப்பசி எண்

98942 00789
93633 89940

செங்கல்பட்டு, மதுராந்த்கம், திருக்கழுககுன்றம், மற்றமறை
ந்கர், கூடுவாஞ்ெரி ்்களம்்பாக்கம், திருப்்பாரூர், ம்கா்பலிபுரம்
்பகுதி்களில விளம்்பர மு்கவர்்கள் வர்வற்கப்படுகி்றார்்கள். ்மலும்
விவரங்களுககு 9543190898/ 9789056544 என்ற எணறணைத் ச்தாடர்பு
ச்காள்ளவும்.

இந்து தமிழ் திசை
நாளிதழ்

I
Rajan
S/O,
Subbarao
Cheerladinne R/o Flat No.fo5, Icipl
Amora Apartment, Patturoja Street,
Kaviya Garden, Manapakkam,
Chennai-600125
have
changed my name to Karthick
Cherladine for all purposes.

மற்றும்
இசையதளத்தில்
விளம்்பரம் சையய
(Print + Digital)

அனுகவும்

மணேசைவ
ைமய
1000 days Validity+ Free Benefits
One Time Regn. Fees Rs.1000.
www.brahminkalyanam.com,
hindusmatri.com. 89397 02500

அரசு சாரா அமைப்பான
அமர் சேவா சங்கம் தென்காசி
யில் ஆய்க்குடி எனும் சிற்றூ
ரில் மாற்றுத் திறனாளிகள்,
மனநலம் குன்றியவர்களின்
வளர்ச்சிக்காகவும் முன்னேற்
றத்துக்காகவும்
சேவை
யாற்ற த�ொடங்கப்பட்டது.

ெபா
ெபா அ

¦À¡Ð «È¢Å¢ôÒ

KLM AXIVA FINVEST LTD
CORPORATE OFFICE
4th Floor, Door No. 1871A24
VM Plaza, Civil Line Road,
Palarivattom Cochin-682025,
Ph: 7025252101
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25.01.2021
2nd Auction date :
29.01.2021 Auction
centre:Building No 5/10,
1 s t F l o o r, Pa r i s a l a i ,
Mogappair East, Chennai- 37
(Thiruvallur District)
MOGAPAIR 035 001 017
2nd Auction date :
29.01.2021 Auction centre :
Old No.290, New No.
2 2 4 , 1 s t F l o o r, A r c o t
Road, Nr. Indian Overseas
Bank, Kodambakkom,
Chennai 600024
( C h e n n a i D i s tri c t)
ASHOK NAGAR 016 018 002
006 001 002 004 014 ,
VI RU G A MBA K K A M 0 0 3 ,
KODAMBAKKOM 014 012, 003,
M M DA ( A R U M B A K K A M )
001 004 003 016 ,
SALIGRAMAM 001

¸¢¨Ç §ÁÄ¡Ç÷
KLM AXIVA FINVEST LTD
Chennai-93
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