
Volume :1 Issue No : 8 June 21 - 27 , 2014 Tamil & English Weekly 8 Pages Free Circulation

THE METRO CONNECT
TamilNadu parties, including 
BJP allies, oppose Hindi

All major political 
parities in Tamil 
Nadu, including 

two BJP allies, Friday 
came out strongly against 
the government order 

to use Hindi in social 
media, branding it "Hindi 
imposition".
Chief Minister J. 
Jayalalithaa told Prime 
Minister Narendra Modi .

(Contd. on  Page 6)
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லேட் லேமண்ட் ஒவ்வொரு 
மொதமும் கி் ெடிட் கொர்டைப் 
பயனபடுததி ் ெலவு ் ெய்யும் 
்தொ்க்ய நொம் திருப்பபிச் 
்ெலுதத அதிகபட்ெம் 45 
நொட்கள் வ்ெ வட்டி இலலொத 
கொலக்கடு கி் டைககும். 
அ்தத தவறவபிட்டைொல மொதொ 
மொதம் வட்டி எகிறும். உஷொர! 
கிரெடிட் ேிமிட் கி் ெடிட் 
கொரடு மூலம் ஒவ்வொரு 
மொதமும் இவவளவுதொன 
பரச்்ெஸ் ்ெய்ய முடியும் 
எனறு ஒரு லிமிட் உள்ளது. 
அதற்கு ்மல ்ெலவு 
்ெய்தொல, மறுபடியும் வட்டி 
எனனும் அெககன உஙகள் 
வஙகிச் ்ெமிப்்பப் பதம் 
பொரதது வபிடுவொன.
ஆண்டுக் கட்்டணம் கி் ெடிட் 

கொரடு வொஙகச் ்ெொலலித 

தூண்டும் ெில வஙகிகள், 

அதற்கொன ஆண்டுக 

கட்டைணம் குறிதது ெரியொகச் 
்ெொலல மொட்டைொரகள். 
்பரும்பொலும் முதல 
ஆண்டுககு மட்டும் கட்டைணம் 
இருககொது. அதுககு அப்புறம் 
ஒவ்வொரு ஆண்டும் 
ஆயபிெககணககில தீட்டி 
வபிடுவொரகள். என்வ இது 
குறிதது ்தளிவொகக ்கட்டுத 
்தரிந்துக்கொள்ளுஙகள்.
கிரெடிட் லெட்டிங் மொதொ மொதம் 
நீஙகள் குறிதத ்ததிககுள் 
கி் ெடிட் ்தொ் க்யக 
கட்டைொவபிட்டைொல, அது உஙகள் 

கி் ெடிட் ் ெட்டிங்கப் (கி் ெடிட் 
ஸ்்கொர) பொதிததுவபிடும். 
அதொவது, ்லொன உள்ளிட்டை 
பல ெலு்ககளும் 
கி் டைககொமல ்பொய்வபிடும்.
ஆணிலே ேிடுங்க லேணாம்! 
'் த்வ இலலொமல எதற்கு 
்ெலவு ்ெய்யணும்? 
பபிறகு ஏன அ்தக கட்டை 
முடியொமல வட்டி கட்டி 
அவதிப் படைணும்?' எனறு 
நி் னககிறரீகளொ? அப்டினனொ 
கி் ெடிட் கொரடுக்க ஒரு 'குட் 
்ப' ்ெொலலிடுஙக!

இதுக்கலலொம் ்ெடியொ? அப்டினனொ 

கி்ெடிட் கொரடு வொஙகிக்கொஙக!
C L A S S F I E D S

Indian electronic engineers 
have developed and 
tested a novel device that 

prevents automobile drivers 
from receiving or making a 
call with their mobile phones 
when at the wheel but allows 
passengers in the vehicle to 
use their phones.

The heart of the device - a 
printed electronic circuit - 
slightly bigger than a match-
box can also transmit details 
of the driver and the vehicle to 
the nearest police control room 
in case this is required.

To cost just about 450 
rupees ($7.5), it has been 
developed by Abdul Shabeer, 
dean of research at the AVS 
Engineering College, and 
Abdul Zubar of the Knowledge 
Institute of Technology, both 
located in Salem, Tamil Nadu. 
They have reported the 
details of the device and its 
performance in the June issue 
of the Journal of Scientific & 
Industrial Research.

Shabeer said accidents 
happen when driver's attention 
is distracted while using the 
cell phone when the vehicle is 
in motion. 

"The distraction can come 
in different forms," Shabeer 
told on phone. "The driver may 
take his eyes off the road and 
his hands off the wheel while 
reaching for the cellphone, or 
his mind off the road (cognitive 
distraction) while speaking on 
the phone."

The mobile detection 
device, according to the 
report, is based on "system 
mount technology." It basically 
exploits the fact that a 
cellphone emits a tiny amount 
of radiation when activated by 
an incoming or outgoing call. 
This radiation is picked up 
by an antenna coupled to the 
device and, if the strength of 
the radiation is above a certain 
"threshold" (75 milli-volts), the 
device automatically turns on a 
"mobile jammer," an electronic 
signal that will prevent the user 
of the phone from making or 
receiving a call.

According to the report, the 

electronic circuit is so designed 
- and the "threshold level" is 
set in such a way - that it can 
detect whether the cellphone 
user is the driver of the vehicle 
or one of its passengers. It 
prevents only the driver from 
making or receiving calls but 
not the passengers, who will 
be able to use their phones.

This has been accomplished 
by placing the device right 
above the driver's seat with 
its antenna pointing towards 
the driver's head. Being close 
to the driver, the antenna will 
receive radiation above the 
"threshold level" and can 
disable the driver's phone. 
On the other hand, radiation 
received by the antenna 
from cellphones used by 
passengers elsewhere in 
the vehicle will be below the 
"threshold" and therefore 
unable to turn on the "mobile 
jammer". 

According to the report, the 
driver can make or receive a 
call on cell phone only after 
stopping the vehicle. "When 
the driver's phone receives a 
call, a microcontroller in the 
device detects whether the 
vehicle is in motion or not," 
Shabeer said. "If it is in motion, 
the system notifies the driver 
via a 'voice chip' that a call 
is waiting. From then on, the 
driver has eight seconds to 
bring the vehicle to stop in a 
safe place and complete the 
call."

Shabeer said that in case 
of any violation the driver's 
face, captured by a micro-
camera mounted in front of 

the driver, along with vehicle 
number plate information, will 
be transmitted to the nearest 
police control room (PCR).

According to Shabeer, the 
electronic device including the 
transmitter and low resolution 
camera would cost only 
Rs.450. "If you go for a little 
high end camera, the system 
cost will go to a maximum of 
Rs.700," he said.

"The implementation of this 
system in all vehicles will help 
in reduction of road accidents 
to a great extent," he said, 
adding that he has approached 
the Tamil Nadu government in 
this regard.

Shabeer said the system 
has been successfully 
tested in Maruti Omni vans 
in combination with different 
cellphones.

Is it possible for the driver to 
disable the device by pulling 
off its power cord or tampering 
with it in any other way?

"Not possible," Shabeer 
asserted.

"The device that we 
developed gets its power 
from the vehicle's ignition. So 
whenever the user starts the 
vehicle, it will communicate 
with the device. But if it fails to 
communicate for some reason, 
a message will be transmitted 
to the PCR along with vehicle 
number plate information. 
And in case the driver tries to 
remove or damage the device, 
it will send the message to the 
PCR," he said.

(k.s. jayaraman 
can be contacted at 

killugudi@hotmail.com)

Cellphone control: Device prevents drivers, 
not passengers, from using mobile

இந்திய ்தொழில 
து்ற கூட்டை்மப்பபின 
(ெி.ஐ.ஐ.) முயற்ெியொக 
இ்ணயததள நிதி 
உதவபி ்மயத்த 
(Online Finance Facilitation 
Centre for SMEs) 
மததிய குறு, ெிறு, 
நடுததெ நிறுவனஙகள் 
அ்மச்ெர கலெொஜ் 
மிஸ்ெொ ்நற்று 
்தொடைககி ்வததொர. 
ெிறு மற்றும் நடுததெ 
ந ி று வ ன ங க ் ள 
ஊ க கு வ பி க கு ம் 
வ்கயபில இந்த ் மயம் 
்தொடைஙகப்ப ட்டுள்ளது. 
இந்த ்மயததின 
மூலம் ெிறு மற்றும் 
நடுததெ நிறுவனஙகள் 
நிதி ்ெ்வ 
ெம்பந்தமொன எலலொத 
் த ் வ க ் ள யு ம் 
்பறலொம். இந்த 
் ம ய த த ி ல 
இ்ணயததளம் மூலம் 
ெிறு மற்றும் நடுததெ 
ந ி று வ ன ங க ள ி ன 
உறுப்பபினரகள் கடைன 
்த்வ ெம்பந்தமொன 

வெதிக்ளப் ்பறலொம். 
ஆவணஙகள் மற்றும் 
நம்பபிக்க தரும் 
த ி ட் டை த த ி ற் க ொ ன 
த ய ொ ரி ப் பு ப் 
பட்டிய்லயும் இந்த 
்மயததின மூலம் 
்பறலொம். இ்தத தவபிெ, 
உஙகள் நுகர்வொ்ெ 
அறிந்து ்கொள்ளுஙகள் 
வெதியபின மூலம் 
வஙகிகளும் நிதி 
ந ி று வ ன ங க ளு ம் 
ெீககிெமொக உதவபி 
்பறலொம். 
ெொதொெண மககள் 
மற்றும் இ்ளய 
த்லமு்ற ்தொழில 
மு்ன்வ ொ ர க்ள 
உருவொகக, கூட்டு 
அணுகுமு்ற ்த்வ. 
இது நம்பபிக்க்ய 
உ ரு வ ொ க கு வ து 
ம ட் டு ம ல ல ொ ம ல 
த ன ந ி ் ற வு , 
சு ய மு ன ் ன ற் ற ம் 
மற்றும் ்தெ 
வ ள ர ச் ெ ி ் ய யு ம் 
உண்டைொககும் எனறு 
இந்திய ்தொழிலது்ற 

கூட்டை்மப்பு நடைததிய 
வபிவொதததில அ்மச்ெர 
்தரிவபிததொர. இந்தத 
து்றயபின பல்வறு 
ப பி ெ ச் ெ ் ன க ் ள ப் 
ப ரி ெீ ல ் ன 
்ெய்து, ்தொழில 
மு ் ன ் வ ொ ர க ள் 
ம ட் டு ம ி ன ற ி 
்தொழ ிலொளரகளும் 
்தொழில திற்ன 
வள ரததுக்க ொள்ள 
் வ ண் டு ம் 
எனறு அ்மச்ெர 
வலியுறுததினொர. பதிவு 
்ெய்யப்படைொத நொனகு 
லட்ெம் நிறுவனஙக்ள 
எப்படி முககிய 
ந ி று வ ன ங க ள ொ க 
மொற்றுவது எனபதில 
நொம் கவனம் ்ெலுதத 
்வண்டும். அதற்கு 
வபிமொனத து்ற, 
பொதுகொப்பு து்ற 
்பொனறு பல்வறு 
து்றக்ள நொம் 
கண்டு அறிந்து 
்ெயலபடை ்வண்டும் 
எனறு அ்மச்ெர 
்தரிவபிததொர

இணணேத்தள நி்தி உ்தேி 
ணமேம் - சி.ஐ.ஐ. அணமத்தது
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Every kid is like a seed , 
which when sowed in a 
fertile ground, watered 
properly and nurtured  
well  grows to become  
large tree with multiple 
benefits to the society and 
to the world.  Keeping this 
in mind, SEED  with its 
carefully crafted curriculum 
has been kickstarting the 
growing process of many 
kids for almost a decade.  
Seed offers you a place 
to explore, discover and 
learn about the world.  
With the time tested 
curriculum and innovative 
methods in teaching, our 
staff experienced in early  
childhood education will 
foster in your little one, 
a love for learning along 
with basics of discipline, 
kindness caring and 
sharing. 
The newest addition to this 
is the SEED play school at  
Plot No. 9, 8th street, VGP 

Layout part 2, Veerabadra 
Nagar, Vengaivasal, 
M e d a w a k k a m , 
Chennai  600 100 Mob: 
9884045319/9176312143
The School was 
inaugurated on 2 nd May 
201 4 by it’s founder Ms. 
Jaya Sastri. The School at 
Veerabadra Nagar boasts 
of experienced and caring 
staffs with air conditioned 
room, large play area, 

colorful study rooms and 
beautiful birds. 
The school opens for the 
academic year 2014-15 

on 16th June 2014. It also 
plans to start innovative 
after school programs for its 
own kids and others soon.

School For Enrichment In Education 
And Development (Seed) Seed @ 
Vengaivasal, Medavakkam

துபொயபில உள்ள 'புரஜ் 
கலிபொ' எனற கட்டிடைம் 
தொன உலகின அதிக 
உயெமொன கட்டைடைமொக 
திகழகிறது. 829.8 மீட்டைர 
உயெததில உள்ள 
இந்த கட்டிடைததின 
ெ ொ த ் ன ் ய 
மு ற ி ய டி க கு ம் 
வ்கயபில, இ்த வபிடை 
உயெமொன கட்டிடைம் 
ஒன்ற கட்டை ெீனொ 
முடிவு ்ெய்துள்ளது.
ெீனொவபில உஹொன 
ம ொ க ொ ண த த ி ல 
கட்டைபப்டைவுள்ள இந்த 
கட்டிடைம் 1000 மீட்டைர 
உயெம், அதொவது 1 கி.மீ 
உயெம் ்கொண்டைதொக 
உ ரு வ ொ க க ப் ப டை 
உள்ளது. இெட்்டை 
் க ொ பு ெ த ் த க 
்கொண்டை இந்த 
க ட் டி டை த த ி ன 
கட்டுமொன பணபி, 
லண்டைனில உள்ள 
ஒரு கட்டுமொன 
ந ி று வ ன த து க கு 
ஒ ப் ப ந் த ம் 

துபொயபின ெொத்ன்ய 
முறியடிககும் 
முயற்ெியபில ெீனொ

வழஙகப்பட்டுள்ளது.
ய ொ ங ட் ் ெ 
ந த ி க க ் ெ ் ய 
ஒ ட் டி யு ள் ள 
உஹொனில 47 
ஏககர நிலப்பெப்பபில 
1.2 பபிலலியன 
பவுண்டுகள் ்ெலவபில 
கட்டைப்படைவுள்ள இந்த 
இெட்்டை ்கொபுெ 
கட்டைடைததில ஒனறுககு 
ெீன இதிகொெஙகளில 
வரும் ஆண் 
பற்வயொன 'ஃ்பங' 
எனற ்பயரும், 
மற்்றொனறுககு அதன 
்�ொடிப்பற்வயொன 
' ஹ ு வ ொ ங ' 
எனற ்பயரும் 
சூட்டைப்படைவுள்ளது.
இந்த இெண்டு 
கட்டைடைஙகளுககும் 
் த ் வ ய ொ ன 
பு து ப் ப பி க க த த க க 
எரிெகதி்ய தனககுத 
தொ்ன தயொரிததுக 
்கொள்ளும் 'ஃ்பங' 
கட்டைடைம், உபரி 
எரிெகதி்ய உஹொன 
ம ொ க ொ ண த து க கு 
ெப்்ள ்ெய்யும்.
்பண் பற்வயபின 
்பய்ெ ்கொண்டை 
'ஹுவொங' கட்டைடைததில 
உணவகஙகள் மற்றும் 
100 மொடிகளில 
த ொ வ ெ வ பி ய ல 
பூஙகொ ஆகிய்வ 
இடைம்்பறும்.
க ட் டை டை த த ி ன 
கீழபகுதியபில, பபி்ெஞ்சு 
்தரு, �ப்பொன 
்தரு, துருககி ்தரு 
்பொனற ்தருககள் 
அந்தந்த நொட்டு 
கலொெொெ பொனியபில 
அ ் ம க க ப் ப ட் டு , 
ெீன மககள் 
இவற்்ற கொண 
்த்வயபிலலொமல 
்வள ி ந ொடுகளுககு 
்பொவ்த தவபிரககும் 
வ்கயபில ்பொழுது 
்பொககு ்மயஙகளும் 
அ்மககப்படைவுள்ளது
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Shot for over two 
months in forests: 
'Netru Indru' director

Director Padma Magan of 
Tamil action-thriller "Netru 
Indru", which releases 
Friday, says that his 
crew struggled for over 
two months in the dense 
forests of Tamil Nadu and 
Kerala to shoot the movie.
"We spent about 65 days in 
the dense forests around 
the border of Tamil Nadu 
and Kerala. It wasn't easy 
to shoot under different 
conditions and we had to 

struggle a lot. I'm happy 
with the way the film has 
come out," Padma Magan 
told .
"We shot in some never 
seen before locales and 
I'm sure these places will 
leave the audiences in 
awe," he added.
"Netru Indru" features 
Vemal, Richard, Prasanna, 
Arundhati and Manochitra 
in lead roles. It is produced 
by S. Malathy.

Actress Bipasha Basu, 
a fitness enthusiast, is 
doing her bit to motivate 
people around her to look 
after their health and be 
fit.
The actress, in fact, has 
almost turned into a 
personal trainer for her 
family and close friends.
A source close to her said: 
“Bipasha’s hairstylist was 
so impressed by her love 
and dedication towards 
fitness that she took up 
exercise and lost a lot of 
weight. Now, Bipasha is 
encouraging her family 
and friends to get fit.
"She calls her mother 
every morning to remind 
her to go for a jog. She 
even coaxes her sister 
to visit the gym. She also 
motivates her friends 
to take up a disciplined 
fitness routine."
Bipasha, who will soon 
be seen in "Humshakals", 
feels that there are more 

than just physical 
benefits to working 
out.
“I coax my mother 
and sister, so 
that they can 
have a positive 
mental outlook 
b e s i d e s 
staying fit. 
Working out 
results in 
relaxation," 
said the 
d u s k y 
B e n g a l i 
beauty, who 
has even 
r e l e a s e d 
fitness DVDs.
“My philosophy 
in life is, ‘love 
yourself’. Exercise is 
like an investment; 
it not only helps 
you look good 
and stay healthy, 
but also improves 
your efficiency," she 
added.

Singer Sukhwinder Singh 
has recorded "Fateh" for 
Hemant R. Pradeep's “Rab 
Mujhe Pyaar Ho Gaya”.
The romantic track is 
picturised on the lead pair 
Soouryansh and Sanvi. 
The movie, inspired by 
the legendary folk story of 
Mirza and Saiba, is about 
a young couple (Sunny 
and Seerat) in Punjab 
who fall in love in college 
but face opposition from 
parents.
“The music has 
been provided by 
Meet Brothers, lyrics 
are by Kumaar and 
choreography by Remo 

D’souza. It is a young love 
story with fantastic music 
and a twist in the form of 
Sunny’s memories of his 
past life,” Pradeep said in 
a statement.
Co-produced by Maaltee 
Films Entertainment and 
Mridul Films Pvt. Ltd., it 
is scheduled to release in 

Bipasha pushes near, dear 
ones into fitness mode

A doting father, Shah 
Rukh Khan became 
nostalgic Thursday 
when he took to his 
Twitter page to share 
an old photograph 
featuring himself with 
his eldest son Aryan in 
his arms.
"There was a time I 
could hold this bundle 
of innocence in my 
arms...now it towers 
over me. Time & 
sons move so fast," 
King Khan posted on 
Twitter.
The actor is also father 
to daughter Suhana 
with Gauri, and they 
also raise AbRam, 
whom they had via 
surrogacy.

Time and 
sons move 
fast: SRK

Sukhwinder sings for ‘Rab 
Mujhe Pyaar Ho Gaya’

அனொமிகொ (தமிழில நீ எங்க என அன்ப) நடிதத 
பபிறகு, நொயகிககு முககியததுவம் உள்ள இது்பொனற 
படைஙகளில இனி நடிககப் ் பொவதில்ல. ஹீ் ெொயபின 
ஓரியண்ட் படைஙகளில ்மொததப் படைத்தயும் 
நொம்தொன சுமகக ்வண்டியபிருககிறது எனறொர 
நயனதொெொ. அவெது உறுதி்ய ஒரு அறிமுக 
இயககுனர கு்லததிருககிறொர. எஸ், மீண்டும் ஒரு 
ஹீ் ெொயபின ஓரியண்ட் படைததில அவர நடிககிறொர.
 அஸ்வபின எனற அறிமுக இயககுனர 

இயககும் படைத்த பபிெபல தயொரிப்பு 
நிறுவனம் தயொரிகக உள்ளது. 
இது்வொரு ஹொெர படைம். இதில 
நயனதொெொ நடிகக ஒப்புக 
்கொண்டிருப்பதொக தகவலகள் 
்தரிவபிககினறன. படைததின 
க்த நயனதொெொ்வ 
் ம ய ப் ப டு த த ி ய து . 
்நடுஞ்ெொ்லயபில நடிதத 
ஆரிககு முககிய ்வடைம். 
யுததம் ்ெய் படைததுககு 
ஒளிப்பதிவு ்ெய்த ெதயொ 
இந்த ஹொெர படைததுககு 
ஒளிப்பதிவு ்ெய்கிறொர.
அடுதத வொெ்ம 
படைப்பபிடிப்்ப ்தொடைஙக 
உள்ளனர.
தற்்பொது ெிம்புவுடைன 
இது நம்ம ஆளு, ்�யம் 
ெவபியுடைன தனி ஒருவன, 
உ த ய ந ி த ி யு டை ன 
நண்்பனடைொ ஆகிய 
படைஙகளில நயனதொெொ 
நடிதது வருகிறொர. 
் வ ங க ட் ப பி ெ பு , 
சூரயொ இ்ணயும் 
படைததில இெண்டு 
ஹீ ் ெ ொ ய பி ன க ள ி ல 
ஒ ரு வ ெ ொ க 
நயனதொெொ ஒப்பந்தம் 
்ெய்யப்பட்டிருப்பது 
குறிப்பபிடைததககது.

ஹொெர படைம், அறிமுக 
இயககுனர... நயனதொெொவபின 
துணபிச்ெல முடிவு
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ஸ்்பயபினின அெெர 
�ுவன கொர்லொஸ் 
ெமீபததில பதவபி 
துறந்த்த அடுதது 
அவரின மகன 
ஸ்்பயபினின புதிய 
அெெெொக இனறு 
வ பி ய ொ ழ க க ி ழ்ம 
ெம்பபிெொதய பூரவமொகப் 
பதவபி்யற்றுள்ளொர.
இவரின பதவபி்யற்பு 
்வபவம் ஸ்்பயபின 
பொெொளுமனறததில 
அெெ குடும்ப 
உறுப்பபினரகள் பு்டை 
சூழ ந்டை்பற்றது. 
இ ெ ொ ணு வ 
உ்டையபில பதவபிப் 
பபிெமொனம் ்ெய்த 
அெெர ஃ்பலிப்்ப 
VI பொெொளுமனற 
அ ் ற ய பி ல 
உ்ெயொற்று்கயபில 
நவனீ யுகததுககு 
ஏற்ப அெசு 
மு்றயபில மொற்றம் 
ஏற்படுதது்வன என 
வொககளிததொர.
ஸ் ் ப ய பி ன ி ன 
மிலலியன கணககொன 
மககள் ்நெடியொகக 
கண்ணுற்ற இவெது 
ப த வ பி ் ய ற் பு 
் வ ப வ த த ி ன 
்பொதொன உ்ெயபில 
அெெர ஃ்பலிப்்ப VI 
இவவொறு கூறினொர..
'நொம் ஓர 
மிகச் ெிறந்த 
ந ொ ட் டி ் ன க 
்க ொண்டுள்்ளொம் ! 
நொம் அ்னவரும் 
ஒரு ெிறந்த ் தெததின 
குடிமககள்! இந்த 
மனநி்லயபில நொம் 
நமது வபிசுவொெத்தச் 
் ெ லு த து ் வ ொ ம் ! ' 
எனறொர. 1975 ஆம் 
ஆண்டு ஸ்்பயபினின 
ெ ர வ ொ த ி க ொ ரி 
ஃ ப பி ெ ொ ன ெ ிஸ்் க ொ 

ஃ ப் ெ ொ ங ் க ொ 
மெணம்டைந்த பபின 
�னநொயகததுககுத 
த ி ரு ம் ப பி ய 
ஸ்்பயபினில சுமொர 
4 தெொப்தஙகளொக 
அதொவது 39 
வ ரு டை ங க ள ொ க 
ஃ்பலிப்்ப VI இன 
தந்்த �ுவொன 
க ொ ர ் ல ொ ஸ் 
ம ன ன ெ ொ க க 
க டை ் ம ய ொ 
ற்றியபிருந்தொர எனபது 
குறிப்பபிடைததககது.
்மலும் மனனெொக 
ஃ்பலிப்்ப VI 
பதவபி்யற்ற பபின 
தனது தொயும் 
அ ெ ெ ி யு ம ொ ன 
்ெ ொ ஃப பிய ொவுககும் 
நனறி ்தரிவபிததொர. 
அெெி ்ெொஃபபியொவபிம் 
தனது வொழநொள் 
முழுதும் ஸ்்பயபின 
ம க க ளு க க ொ க க 
கடு்மயொகத தன்ன 
அ ர ப் ப ண பி த த வ ர 
ஆவொர.
இ ந் ந ி ் ல ய பி ல 
அெெ மொளி்கயபின 
முகப்பு மொடிககு 
வந்து ்கய்ெதத 
ஸ்்பயபினின நடைப்பு 
அெெியும் ஃ்பலிப்்ப VI 
இன ம்னவபியுமொன 
்லட்டிஷியொ ஐயும் 
அவரின புதலவபியர 
இ ரு வ ் ெ யு ம் 
கூடை மககள் 
ஆரப்பரிததுத தமது 
வ ொ ழ தது க க்ள ப் 
பகிரந்து ்கொண்டைனர. 
ெமீப கொலமொக 
ஸ்்பயபினின அெெ 
குடும்ப உறுப்பபினரகள் 
மீது பல ஊழல 
குற்றச்ெ ொட்டுககள் 
முன ்வககப் 
ப ட் டி ரு ந் த து 
குறிப்பபிடைததககது.

ஸ்்பயபினின புதிய 
மனனெொக முடி சூடினொர 
ஃ்பலிப்்ப VI

அககொ வொஙக, அம்மொ வொஙக..
வொஙகிப்்பொஙக ்வந்து்பொன ்வரககடை்ல,
வொஙகொம ்பொன ்வந்து்பொகும் எஙக 
கலவபிகக்ல,
கொ்லயபில பள்ளி மொ்லயபில கடை்ல,
அனுபவபிகக கடைவுள் ்வற்யதும் வபிடைல,
அப்பந்தொன குடிப்பொன ஆததொ்வயும் அடிப்பொன,
உ்ழச்ெ்தயும் பறிப்பொன உண்டி்லயும் 
மிதிப்பொன,
ஆததொவபின ்ெொத்ன எஙகளுககு ்வத்ன,
ஆதலொலதொன வந்துட்்டைொம்,
ஆளுமொததி கடை்ல வபிகக...
தம்பபியும்தொன தூஙகிட்டைொன, 
தளரந்து்பொன வயபிெொல.,
எழுப்பவும் மனமில்ல,
எலும்பபி்லயும் ்தம்பபில்ல.,
எட்டைப்்பொன ஆததொ்வயும்,
எககிப்பொரததும் கொணவபில்ல.,
எந்தப்பககம் கூப்பபிட்டைொலும்,
எவருமில்ல பதில கூற.,
அெதிலதொன நொன தூஙகிட்டைொலும்,
அள்ளிட்டு ஏதும் ்பொயபிடைொதீஙக.,
அப்படி ஏதும் அள்ளடீ்டிஙகனொ,
ஆததொவும்தொன அடிப்பொள்,
அடிச்சுபுட்டு அவளும்தொன அழுவொள்.,
அழுத என கண்ண அவ து்டைகக,
அடிச்ெ அவ கண்ண நொன து்டைகக,
மிஞ்ெப்்பொவது கண்ணரீதொன..!
                            

     -லேலக

வொன்ம கூ்ெயொக ்வய்யபி்ல 
்பொர்வயொக,
சுடும் சூரியனதொன உன ்தகத்த 
சுட்டைொலும்,
அரிககும் துகள்தொன உன பொதத்த 
தினறொலும்,
எ்தயும் ்கொள்ளொமல எடுப்பபில,
பொதி்ெதத உன இடுப்பபில,
பொரி்ன்ய தொஙகுறி்ய கிழவபி..!
வபி்த்நலலும் வபி்ததது,
்நலலி்டை க்ளயும் எடுதது,
முழு்நல அறுவ்டையும் ்ெய்து,
ஓய்ந்த நிலததில ஓயொமல ஓடிவபிட்டு,
முழுவ்தயும் முடிதது,
மூச்சு்பரு வபிட்டு,
முகத்த வயல நீெொல தழுவபி,
முகநீெொல ்தொண்்டை்யயும் தழுவபி,
முட்டி ெொகொத முதியவள் நீ என,

நிரூபபிததுவபிட்டைொயடி கிழவபி..!
-லேலக

F a c t  F a c t  F a c t

gzf;fhud; 1000&gha; hPrhh;[; gz;zp 
Gy;lhf; ilk; ngwyhk;

Vio 10&gha;f;F hPrhh;[; gz;zp 3&gha; 
thp fl;lZkh???

That the home ministry 
directive "makes the use 
of Hindi mandatory and 
English optional" and so 
can't be accepted.

The home ministry 
has ordered that officials 
should now use only 
Hindi or Hindi and English 
with the former getting 
prominence on social 
media like Facebook, 
Twitter and blogs.

Citing the Official 
Languages Rules of 
1976, Jayalalithaa said 
communications from a 
central government office 
to a state or to any office or 
person in states in "Region 
C" shall be in English.

"Social media are not 
only accessible to all 
persons on the internet 
but meant to be a means 
of communication to 
persons in all parts of India 
including those in Region 
C," she said in an open 
letter to Modi.

Region A refers to 
Bihar, Haryana, Himachal 
Pradesh, Madhya 
Pradesh, Chhattisgarh, 

Jharkhand, Uttarakhand, 
Rajasthan and Uttar 
Pradesh as well as Delhi 
and Andaman and Nicobar 
Islands; Region B refers 
to Gujarat, Maharashtra 
and Punjab as well as 
Chandigarh, Daman and 
Diu and Dadra and Nagar 
Haveli, and Region C 
refers to all other states.

According to 
Jayalalithaa, people 
located in Region C will 
not have access to public 
information if it is not in 
English.

"This move would 
therefore be against the 
letter and spirit of the 
Official Languages Act. 
As you are aware, this is 
a highly sensitive issue 
and causes disquiet to 
the people of Tamil Nadu 
who are very proud of and 
passionate about their 
linguistic heritage," she 
said.

Referring to a 
memorandum presented 
by her to Modi this month, 
she said: "I had also raised 
the long pending demand 

of the people of Tamil 
Nadu to make the ancient 
Tamil language an official 
language of India.

"I had also urged that all 
the languages included in 
the VIII Schedule of the 
constitution be declared as 
official languages of India.

"If this request is fulfilled, 
the use of all official 
languages on social media 
can be encouraged."

Meanwhile, two 
constituents of the BJP-
led National Democratic 
Alliance (NDA) -- the PMK 
and the MDMK -- have 
opposed the move on 
Hindi.

PMK founder S. 
Ramadoss urged the 
central government to 
declare all 22 languages 
listed in the 8th schedule 
of the constitution as 
official languages and 
put an end to the issue of 
"Hindi imposition".

He also cited the BJP's 
election manifesto which 
stated that steps would be 
taken to develop all Indian 

languages.
Expressing shock over 

the Hindi directive, MDMK 
leader Vaiko said it was 
worrisome since Prime 
Minister Narendra Modi 
was using the social media 
to register his views.

Vaiko said the language 
issue was a very emotional 
one for the people of Tamil 
Nadu.

He said all the Indian 
regional languages should 
be declared as official 
languages and English 
should continue till that 
happens.

DMK president M. 
Karunanidhi was the first 
to voice his opposition on 
the issue.

Karunanidhi said 
Thursday that giving 
prominence to Hindi 
alone without treating 
all the languages in the 
eight schedule of the 
constitution equally was 
the first step in making 
non-Hindi speaking people 
second class citizens.

- IANS

TamilNadu parties... (from page 1)

Tamil Nadu 
Chief Minister 
J.Jayalalithaa Friday 

termed the hike in rail 
passenger and cargo 
carriage rates "worrisome" 
as it would fuel inflation and 
demanded its withdrawal.

In a statement issued 

here. Jayalalithaa urged 
Prime Minister Narendra 
Modi to take action to 
withdraw the 14.2 percent 
hike in the passenger 
fares and 6.5 percent hike 
in freight rates as it would 
affect the poor and middle 
sections of society.

She said the central 
government's decision to 
hike the rates makes one 
wonder whether the new 
Bharatiya Janata Party-led 
government is following 
the same policies of the 
earlier Congress-led 
government.

According to Jayalalithaa 
the government should 
seek alternate revenue 
sources to set right the 
problems in the railways 
which are a legacy of 
the previous United 
Progressive Alliance 
government.

Withdraw rail fare, freight hike: Jayalalithaa

Metro Connect Invites your Feedback, 
Articles, News, Press release to 
publish in our paper.  Email your 
content to info@themetroconnect.
com.  All Communications must 
contain the name of th writer and 
complete address with contact number.
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John Abraham is 
currently living and 
loving the 2014 FIFA 

World Cup fever, but the 
actor-producer, who is 
also a co-owner of Indian 
Super League (ISL) 
Guwahati franchise North 
East United FC, may just 
rope in some real football 
players for his movie 
production "1911".

The film, he says, is a 
"truly inspirational" story 
of late Indian footballer 
Sibdas Bhaduri, who 
captained Mohun Bagan 
in the historic 1911 
IFA Shield final when 
they defeated the East 
Yorkshire Regiment to 
become the maiden Asian 
team to emerge victorious 
in the competition.

John, a football fan 
himself, is upbeat about 
the project, which he is 
not just producing but also 
acting in. But how about 
getting some real players 
out of the IPL-style ISL 
football league to kick the 

ball as well?
"Great idea! Yeah, I think 

it's great, but unfortunately 
the league starts now, and 
the shooting of the film 
starts later...Maybe the 
people who are playing 
in the league, we can ask 
them if they want to shoot 
for the film (later)," John 
told on the phone from 
Mumbai.

While that could be a 
plan John seemed to keen 
to work on, he's quite 
confident that "1911", his 
project with the maverick 
Shoojit Sircar of "Vicky 
Donor" and "Madras Cafe" 
fame, will draw positive 
feedback.

The cameras will start 
rolling in early 2015 for the 
project.

"It's a truly inspirational 
football story or rather 
sport story. We are very 
proud to make this film. If 
'Vicky Donor' and 'Madras 
Cafe' are any indications 
to go by, we'll give the 
audience an extremely 

good film," John said.
He says the movie 

will turn out to be as 
"different" as his past 
two productions, both of 
which pocketed National 
Film Awards in different 
categories.

"When people asked me 
about 'Vicky Donor' and 
'Madras Cafe', I always 
said, 'They are different 
films', but people never 
really understood what it 
meant until they saw the 
films. I say '1911' will be 
the first Indian international 
film.

"I expect it to do good 
business not just in India, 
but if presented well by 
a forward thinking studio 
overseas, then we'd get 
huge results from this 
film overseas. It's got that 
flavour, very international 
and yet very Indian," he 
added of the project.

John earlier told that 
he would have loved to 
play football for India, 
but perhaps he's living 

his passion by playing 
a footballer on the big 
screen. He had earlier 
played one in the 2007 film 
"Dhan Dhana Dhan Goal".

Produced by the actor's 
banner JA Entertainment 
in collaboration with 
Sunir Kheterpal's Azure 
Entertainment, "1911" 
happened on Sircar's 
insistence.

"Shoojit said, 'John, let's 
do this together. You're the 
only guy (in Bollywood) 
who understands football 
and really knows how to 
play football.' I felt good 
about it, and I think it's a 
wonderful script.

"Shoojit and I have a 
great working relationship," 
said the 41-year-old, who, 
for now is busy juggling 
between his "Rocky 
Handsome" production 
as well as as his duties 
as the 2014 FIFA World 
Cup brand ambassador 
in India, as appointed by 
sports and entertainment 
channel Sony SIX.

Roping in real footballers for '1911' will 
be great: John Abraham

Williams sisters 
Venus and Serena 
from the US 

dominated the Wimbledon 
women's singles in the 
decade ending 2013 by 
winning the title thrice 
each since 2004.
The All-England 
championships, which get 
underway Monday, have 
seen Venus winning the 
title in 2005, 2007 and 
2008, and Serena in 2009, 
2010 and 2012, reports 
Xinhua.
Maria Sharapova (2004), 
Amelie Mauresmo (2006), 
Petra Kvitova (2011) and 
Marion Bartoli (2013) are 

the other champions.
The list of winners since 
2004:
2013: Marion Bartoli, 
France
2012: Serena Williams, 
US
2011: Petra Kvitova, 
Czech Republic
2010: Serena Williams, 
US
2009: Serena Williams, 
US
2008: Venus Williams, US
2007: Venus Williams, US
2006: Amelie Mauresmo, 
France
2005: Venus Williams, US
2004: Maria Sharapova, 
Russia

Williams sisters dominate 
Wimbledon in last decade

Fans who attended the 
first 12 matches of 
the FIFA World Cup 

in Brazil have connected 
to the internet through 
their cell phones 7.6 
million times.

Te l e c o m m u n i c a t i o n 
companies said they 
made a million calls from 
their mobile phones. They 
explained that this estimate 
is associated only with 
the first 12 matches, and 
included sending pictures 
via email and other mobile 
applications, reports EFE.

The process of sending 
pictures peak three hours 
before the kick-off and 
two hours after the final 
whistle.

The companies have 
put 3,724 cell towers in 
the 12 stadiums that host 
the World Cup games to 
guarantee good network.

World Cup fans use internet 
7.6 million times

்�ரமன நொட்்டைச் 
்ெெந்த 45 வயது்டைய 
F1 கொர ்ெஸிங 
மனனன ்மககல 
சூ்மககர 2013 டிெம்பர 
மொதம் 19 ஆம் திகதி 
பபி்ெஞ்சு அலப்ஸ் 
ம்லப் பகுதியபில 
பனிச்ெறுககின (Skiing) 
்பொது வபிபததில 
ெிககி தீவபிெ 
்கொமொ நி்லககுச் 
்ெனற ிருந்ததுடைன 
தீவபிெ ெிகிச்்ெப் 
பபிரிவபில ்தொடைரந்து 
அ னு ம த ி க க ப் 
பட்டிருந்தொர.
 இவர மொரச் 7 
ஆம் திகதி ெற்று 
ஸ் த ி ெ ம ் டை ந் து 
இருந்ததுடைன கடைந்த 
�ூன 13 ஆம் திகதி 
தீவபிெ ெிகிச்்ெப் 
பபிரிவபில (ICU) இருந்து 
நீககப்பட்டிருந்தொர . 
இ ந் ந ி ் ல ய பி ல 
அவருககு நி்னவு 
திரும்பபியுள்ளதொகவும்  
்கொமொவபிலிருந்தும் 
மீண்டுள்ளதொகவும் 
தற்்பொது உததி்யொ 
க பூ ர வ ம ொ க     
அ ற ி வ பி க க ப் ப 
ட்டுள்ளது. 
க ி ் ெ ் ன ொ ப பி ள் 
ம ரு த து வ 
ம ் ன ய பி ல ி ரு ந் து 
டி ஸ் ெ ொ ர ஜ் 
் ெ ய் ய ப் ப ட் டை 

ஷூமொககர தற்்பொது 
சுவ பி ற் ெ ரல ொ ந்த ின 
் ல ௌ ெ ொ ன 
பலக்லக கழக 
மருததுவம்னயபில 
் த ொ டை ர ந் து 
ெ ி க ி ச் ் ெ க க ொ க 
அ னு ம த ி 
க க ப் ப ட் டு ள் ள ொ ர . 
எனினும் அவெொல 
தற்்பொது பொரககவும், 
்கட்கவும் முடியும் 
எனவும் அவர அவெது 
கு டு ம் ப த த ி ன ் ெ 

அ்டையொளம் கொண 
முடி ந் த த த ொ கவும் 
த க வ ல க ள் 
கூறுகினறன. 
இந்நி்லயபில கடைந்த 
டிெம்பர மொதம் முதல 
ஷ ூ ம ொ ர க க ் ெ 
ம ி கு ந் த 
அ க க ் ற யு டை ன 
கவனிதது  வந்த 
மருததுவரகளுககு 
ஷ ூ ம ொ ர க க ரி ன 
ம ் ன வ பி ய ொ ர 
கண்ணரீுடைன நனறி 

்தரிவபிததுள்ளொர. 
்மககல சூ்மககர 
7 தடை்வ F1 கொர 
்ெஷிங உலகக 
க ி ண் ண த ் த 
்வனறவர எனபது 
குற ி ப்ப பிடைததககது . 
இவரின உடைல 
நலம் குறிதத இறுதி 
அ ற ி வ பி ப் பு க க ள் 
ஏ ப் ப பி ெ ல 
ம த த ி ய பி ் ல ் ய 
அ ற ி வ பி க க ப் 
பட்டிருந்தது.

்மக்கல ஷூமொரககர ்கொமொவபிலிருந்து 
நி்னவு திரும்பபினொர!The 61st Idea Filmfare 

awards, south edition, will 
take place here July 12 in the 
presence of luminaries from 
Tamil, Telugu, Kannada and 
Malayalam industries.
To be held at the Nehru 
Indoor Stadium of the Sports 
Development Authority of 
Tamil Nadu, the event will 
celebrate and honour the 
best talent from all the four 
southern film industries.
"The Idea Filmfare awards 
South gives us a unique 
opportunity to connect with 
our millions of consumers 

with innovative marketing 
and engagement programs," 
Rajat Mukarji, chief corporate 
affairs officer, Idea Cellular, 
said in a statement.
The first ever Filmfare 
awards (South) were held 
at the prestigious Kalaivanar 
Arangam here and the venue 
was then shifted to the 
distinctive Music Academy.
Initially, only Tamil and Telugu 
films were considered for the 
awards, but Malayalam and 
Kannada films became part 
of the event in 1966 and 
1969, respectively.

Southern edition of Filmfare 
awards to take place July 12
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ட்யூட்ஷ் ்பொஸ்ட் 
்மயபில பபிரிவு எனறு 
அ ் ழ க க ப் ப ட் டு த 
தற்்பொது, ்பொஸ்ட்-
இகொமரஸ்-பொர்ெல 
எனனும் புதுப் 
்பயருடைன இயஙகும், 
பனனொட்டுப் பபிரிவபின 
ஓர அஙகமொன டி.எச்.
எல இ-கொமரஸ் 
நிறுவனததின ஆெியொ 
பெிஃபபிக பகுதிககொன 
ெி.இ.ஓ-வொக மொலகம் 
ம ொ ண் ட் ரி ் ய ொ 
நியமிககப்பட்டுள்ளொர.
2009ஆம் ஆண்டு 
முதல கு்ளொபல 
்மயபில ஆெியொ 
பெிஃபபிக ்பொறுப்்ப 
வகிதத ்பட்ரிக 
மொரடின தற்்பொது 
டி.எச்.எல இகொமரஸ், 
ெந்்த மற்றும் 
்பொருட்கள், மூதத 
து்ணத த்லவெொக 
்�ரமன நொட்டின 
பொன நகரிலுள்ள 
த ் ல ் ம 
அ லு வ ல க த த ி ல 
்பொறுப்்பற்றுள்ளொர.
அ த ன ப டி , 
2006ஆம் ஆண்டு 
முதல ப்ளூடைொரட் 
எகஸ்பபிெஸ் ் மலொண் 
இ ய க கு ந ெ ொ க வு ம் , 
டி.எச்.எல எகஸ்பபிெஸ் 
்தற்கு ஆெிய ெி.இ.ஓ 

டி.எச்.எல ெி.இ.ஓ-வொக மொலகம் 
மொண்ட்ரீ்யொ நியமனம்

ஆகவும் பதவபி வகிதத 
மொலகம் வபி்ெவபில, 
டி.எச்.எல இ-கொமரஸ் 
்மலொண் இயககுனர 
கு ழு ம த த ி ல 
இ்ணந்து ஆெிய 
பெிஃபபிக பகுதிகளில 
டி.எச்.எல இ-கொமரஸ் 
உ ல க ள ொ வ பி ய 
மின வணபிக 

இயலெொக வளரச்ெி 
் ப று வ த ற் க ொ ன 
் ப ொ று ப் ் ப 
ஏற்றுக்க ொள்வொ ர , 
எனறு அந்நிறுவனம் 
் வ ள ி ய பி ட் டு ள் ள 
்ெய்திக குறிப்பபில 
் த ரி வ பி க க 
ப்பட்டுள்ளது. 

Gramatron Automotive 
provide you quality 
service for your third 

space, which is your car.
Gramatron excels in Seat 

Covers, Audio and Video 
Sytems, Fog Lamps, Full 
Floor Matting, Bumpers, 
Alloy Wheels of your choice 
and any car accessories.  

If it is something for your 
car, your right destination 
is Gramatron Automotive.  

Just give them a call and 
they could get your car 
from your door step need 
Automotive 

The Gramatron is 
located at Plot No2, Door 

No. 112, Injambakkam, 
ECR, Chennai.  They 
could be reached at 
98947 63360 - Metro Team

Gramatron Automotive @ OMR - Right destination for 
your car accessories

If you have not 
been delivered a 

copy of The Metro 
Connect News 
Paper or If you 
have any other 
complaint Call: 
email to info@

themetroconnect.com


