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செப்டம்பர் 2, 2022 செள்ளிக்கிழ்ை

கால ப�ாக்கிஷம்!
கடி–தம்...கடநத 80, 90களில் பாசம், அழுகக, ககாபம் 

கபான்ற பல உணர்–வு–க–கை–யும் உ்ற–வி–னர்–கள், 
நண்–பர்–க–ளி–டம் ககாண்டு கசர்்தத ஊட–கம். 

அனறு... நம் வீட்டு வாச–லில், ‘சார் கபாஸ்ட்’ என்ற குரல் 
ககட்–டாகல கபாதும்; வீகட பர–ப–ரப்–பா–கி–வி–டும். உ்ற–வி–னர் 
அல்–லது நண்–பர்–கள் அனுப்–பிய அந–தக் கடி–த்தகத வாங்கி 
ஆைா–ளுக்கு படிப்–பர்; படிப்–ப–தற்கு பல்தத ‘தள்ளு முள்–ளு’ 
கபாட்–டி–யும் நடக்–கும். பின, அதற்கு பதில் கடி–த–மும் எழு–தி்த 
தபா–லில் கசர்ப்–பர். நாை–கட–வில் கூரி–யர் என்ற தனி–யார் 
தபால் கசகவ, கம்ப்–யூட்–டர் உத–வி–யால் இகெ–யி–லில் 
தக–வல் கதாடர்பு என அடு்த–த–டு்தத நிகலக்கு கசன–்றது.

இனக்றா கதாழில்–நுட்ப வைர்ச்சி கார–ண–ொக தற்–கபாது 
இருக்–கும் இட்த–தி–கலகய இருநது ககாண்டு உல–கின எநத 
மூகலக்–கும் கதாடர்பு ககாள்ை முடி–கி–்றது. வாட்ஸ்–அப், 
சமூக வகல்த–த–ைங்–க–ளில் தக–வல்–ககை பரி–ொ–று–வது 
டிகரண்–டா–கி–விட்–டது. ஒரு பட்–ட–கன்த தட்–டி–னால் கபாதும் 
ஆடிகயா காலில் கபச–லாம். இல்–லா–விட்–டால் வீடிகயா 
காலில் ஒரு–வகர ெட்–டு–ெல்ல ‘குரூப்’ கால் மூல–ொக ஒகர 
கநர்த–தில் பல–கர–யும் பார்க்–க–லாம்.

ஆனால் 25 ஆண்–டு–களுக்கு முனபு இது–கபான்ற 
வச–தி–கள் இல்கல. கடலி–கபா–னில் ெட்–டுகெ ஒரு–வகர 
அகைக்க முடி–யும். யாரா–வது வீட்–டில் கபான இருந–தாகல 
கபாதும்; கதருகவ அவகர ஹீகரா கலவ–லுக்கு ககாண்–டா–
டு–வர். அப்–கபா–து–தாகன உ்ற–வி–னர்–களுக்கு அவ–ரின வீட்டு 
கடலி–கபான எண்கண ககாடு்தது அவ–சர, ஆ்த–தி–ர்த–துக்கு 
தக–வல் பரி–ொ்ற முடி–யும்.

அகத–கவ–கை–யில் யாகர–யும் எதிர்–பார்க்–கா–ெல் தக–
வல்–ககை பரி–ொ்ற உத–விய ஒகர ஜீவன இநத கடி–தம் 
ெட்–டுகெ. ஏதா–வது விகச–ஷம், திரு–விைா, குைந–கத–பி–்றப்பு, 
திரு–ெ–ணம், காது–கு்தது, இ்றப்பு கபான்ற அகன்தது 
தக–வல்–களும் உ்ற–வி–னர்–களுக்கு கடி–தம் மூல–ொ–ககவ 
பரி–ொ–்றப்–பட்–டன. அகத கபாக்–கி–ஷ–ொ–க–வும் பல–ரும் 
பாது–காப்–பர்.

கடி–தம் ெட்–டு–மினறி பள்ளி, கல்–லூரி, அலு–வ–ல–கம் 
கதாடர்–பான முக்–கி–ய்த–த–க–வல்–ககை பரி–ொ்ற பாக்–ககட் 
கசஸ் தபால் கார்–டு–கள் பயன–ப–டு்த–தி–யது குறிப்–பி–ட்த–தக்–
கது. இ்றப்பு, விப்தது கபான்ற முக்–கி–ய்த–த–க–வல்–ககை 
தபால் அலு–வ–ல–க்த–தின தநதி கசகவ மூல–ொக கதரி–
விக்–கப்–பட்–டது. தீபா–வளி, பு்த–தாண்டு, கபாங்–க–லுக்கு 
வாழ்்தது கதரி–விக்க, வாழ்்தது அட்–கட–க–ளின விற்–பகன 
ககை–கட்–டும்.

சுதந–திர கபாராட்ட தகல–வர்–கள், பிர–பல தகல–வர்–
கள் ெற்–றும் முக்–கிய எழு்த–தா–ைர்–க–ளின கடி–தங்–ககை, 
அதி–லுள்ை ஆை–ொன கரு்த–து–ககை புரிநது ககாள்–வ–தற்–
காக பு்த–தக வடி–வில் கவளி–யி–டப்–பட்–டுள்–ைன. முன–னாள் 
பிர–த–ெ–ரான ஜவ–ஹர்–லால் கநரு, சுதந–தி–ரப் கபாராட்–டக் 
கால்த–தில் சிக்ற–யில் இருந–த–கபாது, அவ–ரின ெகள் 
இந–தி–ரா–வுக்கு எழு–திய கடி–தம் இன–றும் கபசப்–ப–டு–வது 
குறிப்–பி–ட்த–தக்–கது.

ஆஸ்–தி–கர–லி–யா–கவச் கசர்நத புககப்–ப–டக்–க–கல–ஞர் 
ரிச்–சர்ட் சிம்ப்–கின என–ப–வ–ரால் கடநத 2014ம் ஆண்டு 
கசப்–டம்–பர் ொதம் முதல் கததி ‘உலக கடித தினம்’ ஆக 
ககாண்டு வரப்–பட்–டது. ககக–ைால் கடி–தம் எழு–து–வ–தில் 
மிகுநத ஆர்–வ–முள்–ை–வர் அவர். கடி–தம் எழு–து–வது சி்றநத 
அனு–ப–வ–ொக அகெ–யும் என–பது அவ–ரின ஆை–ொன 
கரு்த–தா–கும்.

கால்த–தின கபாக்–கி–ஷ–ொன இநத கடி–தம் குறி்தது எதிர்–
கால தகல–மு–க்ற–யி–னர் கதரிநது ககாள்–ளும் வகக–யில், 
நாமும் நெக்கு பிடி்த–த–வர்–களுக்கு ஒகர ஒரு கடி–த–ொ–வது 
எழு–து–கவாகெ...!

சென்னை எழும்–பூர் மகப்–பேறு மருத்–து–வ–ம–்னை்ை ேழ–்ம–மா–றா–மல் புதுப்–பிக்–கும் ேணி 
விறு–வி–றுப்–ோக நடந்து  வரு–கி–றது.

சென்னை ஜிஎன செட்டி ொ்ை–யில் ம்ழ நீர் கால்–வாய் அ்மக்–கும் ேணி ந்ட–சேற்று 
வரு–கி–றது.தாலி கட்டிய ககாஞ்ச நேரத்தில் 

மாப்பிள்ளை்ய உதறிய மணப்கபெண்
திருபபூரில் 
்பர்பரபபு

திருப்–பூர், செப். 2-
காலில் ஆப–ரே–ஷன் செய்–
ததத மதைதத மண–ம–
கதை, தாலி கட் –டிய 
சகாஞெ ரேேத–தில் புதுப்–
சபண் ஏறக மறுத–த–தால் 
திருப்–பூ–ரில் பே–ப–ேப்பு ஏற–
பட்–டது.

திருப்–பூர் பி.என்.ரோடு 
பூலு–வப்–பட்டி பகு–திதய 
ரெர்்நத 32 வய–தாை பனி–
யன் நிறு–வை ஊழி–ய–ருக்–கும், 
அரத பகு–திதய ரெர்்நத 
25 வயது இளம்–சபண் 
ஒரு–வ–ருக்–கும் கட்நத சில 
மாதங்–களுக்கு முன்பு திரு–ம–
ணம் நிச்–ெ–யிக்–கப்–பட்–டது. 
2 வீட்–டா–ரும் பத–தி–ரிதக 
அச்–ெ–டிதது, உை–வி–ைர்–கதள 
அதைப்–பது உள்–ளிட்ட 
திரு–ம–ணத–திற–காை ஏற–பா–
டு–கதள செய்–த–ைர். இ்ந–
நி–தல–யில் ரேறறு காதல 
பிஎன் ரோட்–டில் உள்ள 
ஒரு ரகாயி–லில் இரு–வ–ருக்–
கும் திரு–ம–ணம் ேட்ந–தது.

மண–மக்–கள் இரு–வ–ரும் 
ெம்–பி–ே–தா–ய–படி ரகாயி–லில் 
பூதை செய்து, ஒரு–சவா–ருக்–
சகா–ரு–வர் மாதல மாற–றி–
சகாண்–ட–ைர். சபற–ரைார், 
உை–வி–ைர்–கள் முன்–னி–தல–
யில் மண–ம–கள் கழுத–தில் 

மண–ம–கன் தாலி கட்–டி–
ைார். இதன் பின்பு அரத 
பகு–தி–யில் உள்ள தனி–யார் 
திரு–மண மண்–ட–பத–தில் திரு–
மண வே–ரவறபு நிகழ்ச்சி 
ேட்ந–தது. இரு வீட்–டா–ரும் 
முதைப்–படி பல்–ரவறு சீர்–வ–
ரி–தெ–கதள செய்து சகாண்–
டி–ரு்ந–த–ைர்.

அப் – ரபாது ,  மாப் –
பிள்தள காலில் சமட்டி 
அணி–யும் ெடங்–கின்–ரபாது, 
காதல பார்தத புதுப்–
சபண், 2 கால்–க–ளில் ஒரு 
கால் மட்–டும் வித–தி–யா–ெ–
மாக இருப்–பதத கண்–டார். 
உட–ை–டி–யாக இது குறிதது 
மண–ம–கள் ரகட்–ட–ரபாது, 
ஒரு விபத–தில் அடி–பட்டு 
ஆப–ரே–ஷன் செய்–தி–ருப்–ப–
தாக மாப்–பிள்தள வீட்–
டார் சதரி–வித–துள்–ள–ைர். 
இத –ைால் அதிர்ச் –சி –ய –
தட்நத புதுப்–சபண் அதத 
தன்–னி–டம் முன்–பா–கரவ 
கூைா–மல் மதைத–து–விட்–ட–
தா–க –வும், தைக்கு இ்நத 
திரு–ம–ணத–தில் உடன்–பாடு 

இல்தல என்–றும் கூறி–ய–தாக 
சதரி–கி–ைது. இத–ைால் அங்கு 
கூடி–யி–ரு்நத இரு தேப்பு 
உை–வி–ைர்–களும் அதிர்ச்–
சி–ய–தட்ந–த–ைர். பின்–ைர் 
இப்–பி–ேச்தை முறறி காவல்–
நி–தல–யம் வதே சென்–ைது.

திருப்–பூர் சகாங்–கு–ே–கர் 
ெேக அதைதது மக–ளிர் 
ரபாலீஸ் நிதல–யத–திறகு 
சென்று ரபாலீ–ொ–ரி–டம் 
முதை–யிட்–ட–ைர். அப்–ரபாது 
காலில் அறுதவ சிகிச்தெ 
செய்–ததத மதைதது திரு–ம–
ணம் செய்–த–தாக மண–ம–
களும், அவ–ரு–தடய சபற–
ரைா–ரும் முதை–யிட்–ட–ைர். 
இதத–ய–டுதது இரு வீட்–டா–
ரி–ட–மும் ரபாலீ–ொர் ரபச்–சு–
வார்ததத ேடத–தி–ைர். முடி–
வில், இரு–வ–ரும் திரு–மண 
ப்ந–தத–தில் இரு்நது பிரி்நது 
சகாள்–வ–தாக ஒப்–புக்–சகாண்–
ட–ைர். இத–ைால் 2 குடும்–
பத–தி–ை–ரும் அங்–கி–ரு்நது 
தனித–த–னிரய ரொகத–து–டன் 
புைப்–பட்டு சென்–ை–ைர். திருப்–
பூ–ரில் தாலி–கட்–டிய சகாஞெ 
ரேேத–தில் மாப்–பிள்–தளதய 
ஏறக மறுதது புதுப்–சபண் 
பிரி்நது சென்ை ெம்–ப–வம் 
சபரும் பே–ப–ேப்தப ஏற–ப–
டுத–தி–யது.

விமானத்தின் இன்ஜினில் நகாளைாறு
மீண்டும ச்டல்லி திருமபியது விைானைம
புது–சடல்லி, செப். 2-

உதய்–பூர் ரோக்–கிச் சென்ை 
இண்–டிரகா ஏர்–தலன்ஸ் 
விமா–ைத–தில் திடீ–சேை 
ரகாளாறு ஏற–பட்–ட–தால், 
அ்நத விமா–ைம் சடல்லி 
திரும்–பி–யது.

ததல–ே–கர் சடல்–லி–யில் 
இரு்நது ோைஸ்–தான் மாநி–
லம் உதய்–பூதே ரோக்–கிச் 
சென்ை இண்–டிரகா ஏர்–
தலன்ஸ் விமா–ைத–தில் 
திடீ–சேை ரகாளாறு ஏற–
பட்–ட–தால், அ்நத விமா–ைம் 
சடல்லி திரும்–பி–யது. இது–

கு–றிதது விமாை நிறு–வை 
அதி–கா–ரி–கள் கூறு–தக–யில், 
‘ரேறறு மாதல 6.15 மணி–ய–ள–
வில் சடல்–லி–யில் இரு்நது 
உதய்–பூர் ரோக்–கிச் சென்ை 
இண்–டிரகா விமா–ைத–தின் 
இஞ–சின் எண் இேண்–டில், 
சில அதிர்–வு–கள்  உண–ேப்–
பட்–டை. அத–ைால் அ்நத 
விமா–ைம் உட–ை–டி–யாக 
சடல்லி வ்ந–தது. விமா–ைத–

தில் இரு்நத பய–ணி–கள் 
அதை–வ–ரும் பாது–காப்–பாக 
ததே–யி–ைக்–கப்–பட்–ட–ைர். 
சதாழில்–நுட்–பக் காே–ணம் 
குறிதது அதி–கா–ரி–கள் குழு 
விொ–ேதண ேடததி வரு–
கி–ை–து’ என்–ை–ைர். ரேறறு 
முன்–தி–ைம் ஸ்தபஸ்–சைட் 
விமா–ைம் ஒன்று, சதாழில்–
நுட்–பக் ரகாளாதை எதிர்–
சகாண்–ட –தால், அ்நத 
விமா–ைம் மகா–ோஷ்–டிோ 
மாநி–லம் ோசிக்–கில் இரு்நது 
மீண்–டும் சடல்லி திரும்–பி–
யது குறிப்–பி–டத–தக்–கது.

ரஷய எண்கணய் நிறுவன 
அதிபெர் தறககா்ை

மருத்துவமனையின் ஜன்ைல் வழியாக குதித்து

மாஸபகா, செப். 2-
ேஷ்–யா–வின் இேண்–டா–
வது சபரிய எண்–சணய் 
உற–பததி நிறு–வ–ை–
மாை லுரகா–யி–லின் 
ததல–வர் ேவில் 
மக –ரைாவ் (67 ) 
என்–ப–வர், உடல்–ே–
லக் குதை –வால் 
ம ாஸ் – ர க ா – வில் 
உள்ள மருத–து–வ–ம–
தை–யில் அனு–ம–திக்–
கப்–பட்–டி–ரு்ந–தார். 
சதாடர் சிகிச்தெ 
சபறறு வ்நத அவர், 
மருத –து –வ –ம –தை–
யின் ஆைா–வது மாடி–யில் 
உள்ள ைன்–ைல் வழி–யாக 
குதிதது இை்ந–தார். தக–வ–ல–
றி்நத ரபாலீ–ொர், அவ–ேது 
ெட–லததத தகப்–பறறி விொ–

ரிதது வரு–கின்–ை–ைர். ைன்–ை–
லில் இரு்நது தவறி விழு்நது 
இை்ந–தா–ோ? அல்–லது ேவில் 

மக–ரைாவ் தற–
சகாதல செய்து 
சகாண்–டா–ோ? 
என்–பது குறிதது 
தீவி–ே–மாக விொ–
ரிதது வரு–கின்–
ை – ை ர் .  ேவில் 
மக – ரைா –வின் 
மே–ணம், அவ–ேது 
நிறு–வ–ைத–தி–ைர் 
மத–தி–யில் அதிர்ச்–
சிதய ஏற–ப–டுததி 
உள்–ளது. இவ–ேது 

மேண வைக்தக மாஸ்ரகா 
காவல்–துதை மாநில விொ–
ேதண ஆதண–யத–தி–டம் 
ஒப்–ப–தடத–துள்–ள–தாக தக–
வல்–கள் சதரி–விக்–கின்–ைை.

கடத்்தல் கும்பலிடம ்பறிமு்தல் செயயப்படட

₹490 க�ோடி 
ச�ோத்து�ள் ‘தோனம்’  
ச�ாலமபியா அதி்பர் அதிரடி 

சோபகாட்டா, செப். 2- 
சகாலம்–பியா ோட்–டில் 
ரபாததப்–சபா–ருள் கடத–தல் 
குழுக்–க–ளி–ட–மி–ரு்நது பறி–மு–
தல் செய்–யப்–பட்ட மற–றும் 
சுமார் 4.9 பில்–லி–யன் டாலர் 
(ரூ.490) மதிப்–புள்ள சொத–
துக்–கதள விவ–ொ–யி–கள், 
சபண்–கள் அதமப்–பு–கள், 
இதள–ஞர் கூட்–ட–தமப்–பு–
கள் மற–றும் பல்–க–தலக்–க–ை–
கங்–களுக்கு வைங்–கப்–ப–டும் 
என்று அ்ந–ோட்–டின் அதி–பர் 
குஸ்–டாரவா சபட்ரோ சதரி–
வித–தார். இது–சதா–டர்–பாக 
சவளி–யிட்ட அறிக்–தக–யில், 
‘ரபாததத சபாருள் கடத–
தில் கும்–ப–லி–டம் இரு்நது பறி–
மு–தல் செய்–யப்–பட்ட சொத–
துக்–கள் மற–றும் சபாருட்–கள் 
விற–கப்–ப –டும். அததை 
பாதிக்–கப்–பட்ட மக்–களுக்கு 
இைப்–பீ–டாக வைங்–கப்–ப–டும். 
கட்நத ஆண்–டில் பறி–மு–தல் 
செய்–யப்–பட்ட வீடு–கள், 
பண்–தண–கள் மற–றும் பிை 
சொத–துக்–கதள ரியல் எஸ்–
ரடட் நிறு–வ–ைம் ஒன்று நிர்–
வ–கிதது வரு–கி–ைது. கடத–தல் 
கும்–ப–லி–டம் இரு்நது பறி–மு–
தல் செய்–யப்–பட்ட அ்நத 
சொத–து–க–ளின் மு்ந–ததய 
உரி–தம–யா–ளர்–கள் அல்–லது 
அவர்–க–ளது உை–வி–ைர்–கள் 
மீண்–டும் வரு–வார்–கள் என்–ப–
தால் அ்நத சொத–து–கதள 
மக்–கள் வாங்க அஞ–சு–கின்–ை–
ைர்’ என்று சதரி–விக்–கப்–பட்–
டுள்–ளது.

ப்பாலி நிறுவைஙகளின் ச்பயரில் பமாெடி

மாஜி நிதிய்மச்சர் மீது வழக்கு
்பஞொப விஜிசலனஸ் அதிரடி

ெண்–டி–கர், செப். 2- 
ரபாலி நிறு–வ–ைங்–க–ளின் 
சபய–ரில் ரமாெடி செய்–த–
தாக கூறி முன்–ைாள் நிதி–
ய–தமச்–ெர் மீது பஞ–ொப் 
விஜி–சலன்ஸ் வைக்–கு–ப–திவு 
செய்–துள்–ளது. 

பஞ–ொப் மக்–கள் கட்சி 
மூதத ததல–வ–ரும், பஞ–ொப் 
மாநில முன்–ைாள் நிதி–ய–
தமச்–ெ–ரு–மாை மன்–பி–ரீத 
பாதல், 2017 முதல்  2022 
வதே அதமச்–ெ–ோக இரு்நத 
ரபாது,  ரகாதுதம மற–றும் 
சேல் சகாண்டு செல்–வ–
தற–காக  தைது ஓட்–டு–ேர் 
மற–றும் துப்–பாக்கி  ஏ்ந–திய 

பாது –கா –வ –ல –ரின் 
சபய–ரில் ரபாலி 
நிறு –வ –ைங் – கதள 
உரு–வாக்கி ரமாெடி 
செய்–த–தாக  புகார் 
எழு்ந–தது. இது–சதா–
டர்–பாக முன்–ைாள் 
எம்–எல்ஏ ெரூப் ெ்நத 
சிங்லா,  பஞ–ொப் 
விஜி–சலன்ஸ் ரபாலீ–
சில் புகார் செய்–தார். அதத–
ய–டுதது மன்–பி–ரீத பாதல்  
மீது லஞெ ஒழிப்பு ரபாலீ–
ொர் விொ–ேதண ேடததி 

வ்ந–த–ைர். இ்ந–நி–தல–
யில், முன்–ைாள் நிதி–
ய–தமச்–ெர் மன்–பி–ரீத 
சிங் பாதல் மீது பஞ–
ொப் விஜி–சலன்ஸ் 
பிரிவு ரபாலீ–ொர் 
வைக்கு பதி்ந–துள்–
ள–ைர். ஆம்–ஆதமி 
கட்–சி–தயச் ரெர்்நத 
பஞ–ொப் முதல்–வர் 

பக–வ்நத மாதை அே–சி–ய–
லுக்கு சகாண்டு வ்ந–த–வர் 
மன்–பி–ரீத பாதல் என்–பது 
குறிப்–பி–டத–தக்–கது. 

அரசுத் ப்தர்வு விைாத்்தாள் கசிவு விவகாரம

்சர்வீஸ் கமிஷன் 
க்சயைாளைர் ்சஸ்கபெண்ட்
உத்தர�ாண்ட் அரசு ந்டெடிக்்�

படரா–டூன, செப். 2-
அே–சுத ரதர்வு விைாத–தாள் 
கசிவு விவ–கா–ேம் சதாடர்–
பாக பப்–ளிக் ெர்–வீஸ் கமி–
ஷன் செய–லா–ளதே உத–த–ே–
காண்ட் அேசு ெஸ்–சபண்ட் 
செய்து உத–த–ே–விட்–டுள்–ளது. 

உத–த–ே–காண்ட் மாநில 
அே–சின் ொர்–பில் பப்–ளிக் 
ெர்–வீஸ் கமி–ஷன்  ொர்–பில் 
கட்ந–தாண்டு 854 பணி–யி–
டங்–களுக்–காை ரதர்வு ேடத–
தப்–பட்–டது. இ்ந–தத  ரதர்–
வில் முதை–ரகடு செய்–த–தாக 
எழு்நத குற–ைச்–ொட்–டின் 
அடிப்–ப–தட–யில் அதட–
யா–ளம்  சதரி–யாத ேபர்–கள் 
சிலர் மீது ரடோ–டூன் ரபாலீ–
ொர் வைக்கு பதிவு செய்–த–
ைர். இ்ந–நி–தல–யில் அம்–மா–
நில முதல்–வர் புஷ்–கர் சிங் 
தாமி ததல–தம–யில் பப்–ளிக் 
ெர்–வீஸ் கமி–ஷன் ரதர்–வில் 
ேட்நத முதை–ரகடு குறிதது 
ஆய்வு ேடத–தப்–பட்–டது. 
அதன்–படி, ரமற–கண்ட 
ரதர்தவ ேதது செய்–வ–தாக 

முதல்–வர் அறி–வித–தார். 
ரமலும், ரமற–கண்ட ரதர்–
வில் முதை–ரகட்–டில் ஈடு–
பட்ட குற–ை–வா–ளி–கள் மீது 
குண்–டர் ெட்–டம் மற–றும் 
பண–ரமா–ெடி தடுப்–புச் ெட்–
டம்  (பிஎம்–எல்ஏ) ஆகி–ய–
வற–றின் கீழ் வைக்–குப் பதிவு 
செய்ய உத–த–ே–விட்–டார். 
அதன் சதாடர்ச்–சி–யாக 
விைாத–தாள் கசிவு  வைக்–
கில் குற–ைம் ொட்–டப்–பட்ட 
பாைக பிே–மு–கர் ஹகம் 
சிங்தக, அக்–கட்சி நீக்–கி–யது. 
இதற–கி–தடரய ரதர்வு முதை–
ரகடு விவ–கா–ேம் சதாடர்–
பாக பப் –ளிக் ெர் –வீஸ் 
கமி–ஷ–னின் செய–லா–ளர் 
ெ்ந–ரதாஷ் பரடானி, தைது 
சபாறுப்–பில் அலட்–சி–யம் 
காட்–டி–ய–தற–காக அவதே 
ெஸ்–சபண்ட் செய்து மாநில 
அேசு உத–த–ே–விட்–டுள்–ளது. 
ரமலும், அவர் மீது துதை 
ரீதி –யாக ேட –வ –டிக்தக  
எடுக்–க–வும் பரி்ந–துதே செய்–
யப்–பட்–டுள்–ளது. 

ரவில் மக–பனைாவ்

பன்றிக்காய்ச்சலுககு
்ர்ப்பிணி பபண் பலி
�ர்நா்ட�ாவில் சொ�ம

்மசூரு, செப். 2-
கர்–ோ–டகா மாநி–லம் தமசூரு 
மாவட்–டம் ரகாண–ை–
ரஹா–ெ–ஹள்ளி கிோ–மத–ததச் 
ரெர்்நத சுவா–மி–ோ–ய–கத–தின் 
கர்ப்–பிணி மகள் ொயா (26). 
இவ–ருக்கு ரலொை காய்ச்–
ெல் ஏற–பட்–ட–தால் தமசூ–
ரு–வில் உள்ள தனி–யார் 
மருத–து–வ–ம–தை–யில் அனு–ம–
திக்–கப்–பட்–டார். மருத–து–வப் 
பரி–ரொ–த–தை–யில் அவ–ருக்கு 
‘எச்1–என்–1’ (பன்–றிக் காய்ச்–
ெல்) சதாறறு உறு–தி–செய்–
யப்–பட்–டது. சதாடர்்நது 
சிகிச்தெ அளிக்–கப்–பட்ட 
நிதல–யில் அவர் சிகிச்தெ 
பல–னின்றி ரேறறு உயி–ரி–ை்ந–த–
தாக மருத–து–வ–மதை மருத–
து–வர்–கள் சதரி–வித–த–ைர். 
மாவட்ட சுகா–தாே அலு–வ–
லர் டாக்–டர் எச்.ரக.பிே–ொத 
கூறு–தக–யில், ‘மதைக்–கா–
லத–தில் பன்–றிக் காய்ச்–ெல் 
பாதிப்பு அதி–க–ரிக்க வாய்ப்–
புள்–ள–தால், மக்–கள் விழிப்–
பு–டன் இருக்க ரவண்–டும். 
முன்–சைச்–ெ–ரிக்தக ேட–வ–
டிக்–தக–கள் எடுக்–கப்–பட்டு 
வரு–கின்–ை–ை’ என்–ைார். 

மன–பி–ரீத் ோதல்

விோயகருக்கு பூக்களைால் 
அர்ச்ச்ன க்சய்த கிளிகள

திருபபூரில் 
ஆசெரியம

திருப்–பூர், செப். 2-
திருப்–பூ–ரில் விோ–ய–க–ருக்கு 
இேண்டு கிளி–கள் பூக்–க–
ளால் அர்ச்–ெதை செய்–யும் 
நிகழ்ச்சி அதை–வ–தே–யும் 
ஆச்–ெ–ரி–யப்–ப–டுத–தி–யது.

திருப்–பூர் ஊத–துக்–குளி 
ரோடு புது–ோ–ம–கி–ருஷ்–ண–
பு–ேம் பகு–தி–யில் வசிதது 
வரு–ப–வர் ரமாக–ை–சு்ந–த–ேம். 
தனி–யார் நிறு–வை ஊழி–யர். 
இவ–ேது மதைவி கிருத–திகா 
ரதவி. இவர்–கள் வீட்–டில் 
2 கிளி–கதள வளர்தது 
வரு–கின்–ை–ைர். இவர்–க–ளது 
மகள் ொய்ஸ்ரீ இேண்டு 
கிளி–களுக்கு ரபெ –வும், 
பாட–வும் பயிறசி அளித–
துள்–ளார். இ்ந–நி–தல–யில், 
விோ–ய–கர் ெதுர்ததி திைத–
தன்று குடும்–பத–தி–ைர் விோ–
ய–கதே வழி–பாடு செய்–த–ைர். 
இததப்–பார்தத 2 கிளி–களும் 
பூக்–கதள கிள்ளி விோ–ய–க–
ருக்கு ரபாட்டு அர்ச்–ெதை 
செய்–தது. இது அக்–கம் பக்–
கத–தி–ைர் இதடரய ஆச்–ெ–ரி–
யததத ஏற–ப–டுத–தி–யது.

இது குறிதது ொய்ஸ்ரீ 
கூறு–தக–யில், ‘‘கட்நத 4 
ஆண்–டு–களுக்கு முன்பு வீட்–
டின் முன்பு ரோய் பாதிப்–
பால் ேடக்க முடி–யா–மல் 
இரு்நத கிளிதய எடுதது 
வ்நது சிகிச்தெ அளிதது, 
குணப்–ப –டுத –தி –ரைாம். 
அதன்–பின் கிளி சவளிரய 
சென்–ைா–லும் தாைாக வீட்–

நவ்ைவாய்ப்பு விகிதம் வீழ்சசி
சைாடி மீது ்பாஜ� எமபி �ாட்்டம
புது–சடல்லி, செப். 2-

ோட்–டில் ரவதல–வாய்ப்பு 
விகி–தம் 5 ஆண்டு காணாத 
அள–வில் வீழ்ச்சி அதட்ந–
துள்–ள–தாக பாைக எம்பி 
வருண்–கா்நதி குற–ைம் ொட்–
டி–யுள்–ளார். 

பாைக எம் –பி – யும் , 
ரமைகா கா்ந–தி–யின் மக–னு–
மாை வருண்–கா்நதி, ஆளும் 
ஒன்–றிய அேதெ அடிக்–கடி 
விமர்–சிதது வரு–கி–ைார். அ்நத 
வதக–யில் அவர் சவளி–
யிட்ட பதி–வில், ‘இதள–ஞர்–க–
ளி–தடரய ரவதல–வாய்ப்பு 
விகி–தம் 20.9 ெத–வீ–தத–தில் 
இரு்நது 10.4 ெத–வீ–த–மாக 

குதை்ந–துள்–ள–தாக இ்ந–திய 
சபாரு–ளா–தாே கண்–கா–
ணிப்பு தமயம் சதரி–வித–
துள்–ளது. இ்நத புள்ளி விப–
ேங்–க–ளின்–படி பார்த–தால், 
கட்நத 5 ஆண்–டு–க–ளில் இல்–
லாத வீழ்ச்–சி–யா–கும். பிே–த–
மர் ரமாடி 10 லட்–ெம் காலி–
யி–டங்–கதள நிேப்–பு–மாறு 
அேசு துதை–கதள ரகட்–டுக்–
சகாண்–டார். ஆைால் எ்நத 
துதை–யா–லும் திட–மாை 
திட்–டததத வகுக்க முடி–ய–
வில்தல. இன்–னும் எவ்–வ–
ளவு காலத–துக்கு இதள–
ஞர்–கள் காத–தி–ருப்–பார்–கள்–?’ 
என்று சதரி–வித–துள்–ளார். 

திருப்–பூ–ரில் விநா–ை–க–ருக்கு 
பூக்–க–ளால் அர்ச்–ெ்னை செய்–
யும் கிளி–கள்.

டுக்கு வ்நது விடும். ரமலும், 
இன்–சைாரு கிளி–தய–யும் 
வாங்கி வளர்தது வ்ந–ரதாம். 

இேண்டு கிளி–களும் எங்–க–
ளது வீட்–டில் ேண்–பர்–க–
ளாக வளர்–கின்–ைை. இரு 
கிளி–களுக்–கும் ரபெ–வும், 
பாட–வும் பயிற–சி–ய–ளித–துள்–
ரளன். கட்நத 2 ஆண்–டு–க–
ளாக சகாரோைா சதாறறு 
ஏற–பட்ட காலத–தி–லும், எங்–
கள் குடும்–பத–தி–ை–ரு–டன் 
வீட்–டி–ரலரய பூதை–கள் 
செய்து வ்ந–ரதாம். விோ–ய–கர் 
ெதுர்ததி அன்று ோங்–கள் 
அதை–வ–ரும் வழி–ப–டு–வதத 
பார்தத இரு கிளி–களும் பூக்–
கதள விோ–ய–கர் மீது தூவி 
ரபாட்டு அர்ச்–ெதை செய்–
தது எங்–கள் அதை–வ–தே–
யும் ஆச்–ெர்–யப்–ப–டுத–தி–ய–து–’’ 
என்–ைார்.

 

, 

G R O U P

அறிவிப்பு இதன்மூலம் வழங்கப்்படுவதாவது நிறுவன உறுப்பினர்களின் 37வது 
வருடாந்திர ப்பாதுக் கூடடம் (AGM) பவள்ளிக்கிழமை, 23 பெப்டம்்பர, 2022 ்காமல 
10.00 ைணிக்கு ்காப�ாலி ்காடசி (“VC”) / இதர ஒலி-ஒளி வழி (“OAVM”) மூலம் 
நமடப்பற உள்்ளது. ்கார்பரரட விவ்காரங்கள் அமைசெ்கததால் வழங்கப்்படட ரை 05, 
2020 ரததியிடட ப்பாது சுறறறிக்ம்க எண் 20/2020 ைறறும் ஏப்ரல் 08, 2020 ரததியிடட 
சுறறறிக்ம்க எண் 14/2020, ஏப்ரல் 13, 2020 ரததியிடட சுறறறிக்ம்க எண் 17/2020, 
ஜனவரி 13, 2021 ரததியிடட சுறறறிக்ம்க எண் 02/2021, டிெம்்பர 08, 2021 ரததியிடட 
சுறறறிக்ம்க எண் 19/2021 ைறறும் ரை 05, 2022 ரததியிடட சுறறறிக்ம்க எண் 02/2022 
(“MCA சுறறறிக்ம்க்கள்”) ைறறும் இந்திய ்பஙகு ்பததிரங்கள் ைறறும் ்பரிவரததமன 
வாரியததால் வழங்கப்்படட ரை 12, 2020 ரததியிடட சுறறறிக்ம்க எண் SEBI/HO/CFD/
CMD1/CIR/P/2020/79 ஜனவரி 15, 2021 ரததியிடட SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 
ைறறும்  ரை 13, 2022 ரததியிடட SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 (பைாததைா்க 
“பெபி சுறறறிக்ம்க”) ஆகியவறமற பின்்பறறி, வருடாந்திர ப்பாதுக் கூடடம் நமடப்பறும் 
இடததில் உறுப்பினர்கள் ரநரடியா்க ்பஙர்கற்பது ரதமவயில்மல ரைலும் வருடாந்திர 
ப்பாதுக் கூடடம் (AGM) ்காப�ாலி ்காடசி அல்லது ஒலி-ஒளி வழி மூலம் நமடப்பற 
ரவண்டும். நிறுவனததின் இயக்குனர்கள் குழுவானது நிறுவனததின் வருடாந்திர 
ப்பாதுக் கூடடதமத நடததுவதில் ்கார்பரரட விவ்காரங்கள் அமைசெ்கம் ைறறும் இந்திய 
்பஙகு ்பததிரங்கள் ைறறும் ்பரிவரததமன வாரியததால் வழங்கப்்படட ரைறகூறிய 
வழி்காடடுதல்்கம்ள ்கமடப்பிடிக்்க முடிபவடுததுள்்ளது. எனரவ, உறுப்பினர்கள் 
ப்பாதுவா்க கூடுமிடததில் உறுப்பினர்கள் ரநரடியா்க ஆஜரா்காைல், ்காப�ாலி ்காடசி / 
ஒலி-ஒளி வழி மூலம் வருடாந்திர ப்பாதுக் கூடடததில் ்கலந்து ப்காண்டு ்பஙர்கற்கலாம். 
வருடாந்திர ப்பாதுக் கூடடம் அரஙகுக்்கான இடைா்க நிறுவனததின் ்பதிவு அலுவல்கம் 
இருப்்பதாகும்.
ரைறகூறிய சுறறறிக்ம்க்களுக்கி�ங்க, ஆண்டு அறிக்ம்க 2021-22 உடன் வருடாந்திர 
ப்பாதுக் கூடடததின் அறிவிப்்பானது நிறுவனம்/ மவப்்ப்கங்களில் மின்னஞெல் 
மு்கவரி்கம்ள ்பதிவு பெய்திருக்கும் உறுப்பினர்களுக்கு மின்னணு முமற மூலம் ைடடும் 
அனுப்்பப்்படுகின்றன. அறிவிப்பு ைறறும் ஆண்டு அறிக்ம்க 2021-22 ஆகியமவ 
நிறுவனததின் இம�யத்ளம் www.suntv.in, ்பஙகு ்பரிவரததமன்கள் அதாவது BSE 
லிமிபடட ைறறும் இந்திய ரதசிய ்பஙகு ்பரிவரததமன லிமிபடட ஆகியவறறின் 
இம�யத்ளங்கள் முமறரய www.bseindia.com ைறறும் www.nseindia.com, ரைலும் 
நிறுவனததின் ்பதிவா்ளர ைறறும் ்பரிவரததமன மு்கவர, M/s. ர்கஃபின் படக்னாலஜிஸ் 
லிமிபடடின் (KFinTech) இம�யத்ளம் https://evoting.kfintech.com ஆகியவறறிலும் 
கிமடக்்கப்ப்பறும் என்்பமத உறுப்பினர்கள் ்கவனததில் ப்காள்்ளவும்.
்காகித முமறயில் ்பஙகு்கம்ள மவததிருக்கும் ரைலும் நிறுவனததில் தங்கள் மின்னஞெல் 
மு்கவரிமய ்பதிவு பெய்யாது / புதுப்பிக்்காதிருக்கும் உறுப்பினர்கள் அமத 
எழுததுப்பூரவைா்க நிறுவனததின் ்பதிவா்ளர ைறறும் ்பஙகு ்பரிவரததமன மு்கவர, 
ர்கஃபின்படக்குக்கு அனுப்பி அல்லது அவரதம் மின்னஞெல் மு்கவரி einward.ris@
kfintech.com இல், மின்னஞெல் மு்கவரி, ம்கர்பசி எண், ்பான் அடமட ைறறும் ்பஙகு 
ொன்றிதழின் சுய ொன்றுமரக்்கப்்படட ந்கல் ஆகியவறறுடன் விண்�ப்்ப ்கடிதததின் 
ம்கபயாப்்பமிடட ஸ்ர்கன் ந்கலுடன் மின்னஞெல் பெய்து ்பதிவு பெய்யுைாறு / 
புதுப்பிக்குைாறு ர்கடடுக் ப்காள்்ளப்்படுகிறார்கள். ்காகிதம்ொரா முமறயில் ்பஙகு்கம்ள 
மவததிருக்கும் உறுப்பினர்கள் ெம்்பந்தப்்படட மவப்்ப்க ்பஙர்கற்பா்ளரிடம் தங்கள் 
மின்னஞெல் மு்கவரிமய ்பதிவு பெய்யுைாறு / புதுப்பிக்குைாறு ர்கடடுக் 
ப்காள்்ளப்்படுகிறார்கள்.
நிறுைங்கள் (ரைலாண்மை ைறறும் நிரவா்கம்) விதி்கள், 2014 (திருததப்்படடவாறு) இன் 
விதி 20 உடன் நிறுைங்கள் ெடடம், 2013 இன் பிரிவு 108 ைறறும் பெபி (்படடியல் 
்கடப்்பாடு்கள் & பவளியீடு ரதமவ்கள்) ஒழுஙகுவிதி்கள் 2015 (திருததப்்படடவாறு) இன் 
ஒழுஙகுவிதி 44 ைறறும் ஐசிஎஸ்ஐ ரைலும் ்கார்பரரட விவ்காரங்கள் அமைசெ்கம் 
சுறறறிக்ம்க்கள் மூலம் வழங்கப்்படட ப்பாதுக்கூடடம் மீதான பெயலாடசி தரநிர�யம் 
(SS-2) ஆகியவறறின் விதிமுமற்கம்ள பின்்பறறி, நிறுவனைானது வருடாந்திர ப்பாதுக் 
கூடடததில் வரதத்கம் பதாடர்பா்க பெயல்்படுததப்்படுவதறகு உறுப்பினர்களுக்கு 
பதாமலதூர மின்-வாக்குப்்பதிவு வெதியிமன அளிக்கும். இதற்கா்க, நிறுவனைானது 
மின்னணு முமறயில் வாக்்களிக்கும் வெதிக்்கா்க ர்கஃபின்படக் உடன் ஒரு ஒப்்பந்ததமத 
நிமறரவறறியிருக்கிறது.
வரம்பு ரததியன்று அதாவது பெப்டம்்பர 15, 2022 அன்று உறுப்பினர்கள் ்பதிரவடடில் 
அல்லது மவப்்ப்கங்க்ளால் ்பராைரிக்்கப்்படும் ்பயனாளி உரிமையா்ளர்கள் ்பதிரவடடில் 
ப்பயர ்பதிவாகியிருக்கும் ந்பர ைடடும் பதாமலதூர மின்-வாக்குப்்பதிவு வெதிமய 
ப்பறுவதறகு தகுதியுறுவர. வருடாந்திர ப்பாதுக் கூடடம் அறிவிப்பு ைறறும் ஆண்டு 
அறிக்ம்க வழஙகுவதற்கா்க ்க�க்கிடப்்படட ரததியான ஆ்கஸ்ட 26, 2022 ரததிக்கு 
பிறகு நிறுவனததின் ்பஙகு்கம்ள ம்கப்்பறறியிருக்கும் ரைலும் நிறுவனததின் 
உறுப்பினராகியிருக்கும் ரைலும் வரம்பு ரததியன்று அதாவது பெப்டம்்பர 15, 2022 அன்று 
்பஙகு்கம்ள மவததிருக்கும் அல்லது வருடாந்திர ப்பாதுக் கூடடம் அறிவிப்பு வழஙகிய 
பிறகு அவருமடய / அதனுமடய மின்னஞெல் மு்கவரிமய ்பதிவு பெய்திருப்ர்பார, தங்கள் 
ஃர்பாலிரயா எண்/ DP ID ைறறும் வாடிக்ம்கயா்ளர அமடயா்ள எண்ம� குறிப்பிடடு 
einward.ris@kfintech.com-க்கு மின்னஞெல் அனுப்பி ்பயனா்ளர அமடயா்ளம் ைறறும் 
்கடவுசபொல்லிமன ப்பறலாம். உறுப்பினர்கள் ்காப�ாலி ்காடசி/ஒலி-ஒளி வழி மூலம் 
ைடடும் வருடாந்திர ப்பாதுக் கூடடததில் ்கலந்து ப்காண்டு ்பஙர்கற்கலாம், அதன் 
விவரங்கள் வருடாந்தி ப்பாதுக் கூடடம் அறிவிப்பில் நிறுவனததால் வழங்கப்்படும்.
மின்-வாக்குப்்பதிவு ்காலம் பெவவாய்க்கிழமை, பெப்டம்்பர 20, 2022 ்காமல 9.00 
ைணிக்கு பதாடஙகும் ரைலும் வியாழக்கிழமை, பெப்டம்்பர 22, 2022 ைாமல 5.00 
ைணிக்கு முடிவமடயும்.
உறுப்பினர்கள் ரைறகூறிய ரததி ைறறும் ரநரததிறகு பிறகு பதாமலதூர 
மின்-வாக்குப்்பதிவு மூலம் தங்கள் வாக்கிமன ்பதிவு பெய்ய இயலாது ரைலும் 
அதன்பிறகு பதாமலதூர மின்-வாக்குப்்பதிவு முமற ர்கஃபின்படக் மூலம் பெயலிழக்்க 
பெய்யப்்படடு விடும்.
கூடுதலா்க, கூடடததில் ்பஙர்கறகும் உறுப்பினர்களுக்கு வருடாந்திர ப்பாதுக் 
கூடடததின் ர்பாது மின்-வாக்குப்்பதிவுக்்கான வெதி கிமடக்்கசபெய்யப்்படும் பதாமலதூர 
மின்-வாக்குப்்பதிவு மூலம் தங்கள் வாக்கிமன ஏற்கனரவ ்பதிவு பெய்யாதிருப்ர்பார 
வருடாந்திர ப்பாதுக் கூடடததின்ர்பாது மின்-வாக்குப்்பதிவு மூலம் தங்கள் உரிமைமய 
பெயல்்படுதத இயலும். பதாமலதூர மின்-வாக்குப்்பதிவு ைறறும் வருடாந்திர ப்பாதுக் 
கூடடததில் மின்-வாக்குப்்பதிவுக்்கான விரிவான நமடமுமற அறிவிப்பில் 
வழங்கப்்படடுள்்ளன.
திருைதி லடசுமி சுப்ரைணியன், பெயல்்படும் நிறுவன பெயலா்ளர, பென்மன அவர்கள் 
ரநரமை ைறறும் பவளிப்்பமடயான முமறயில் வாக்குப்்பதிவு பெயல்்பாடமட (மின்னணு 
முமறயில் அல்லது ைறறவம்கயில்) நடததுவதற்கான ஆய்வா்ளரா்க நியமிக்்கப்்படடுள்்ளார.
ஆய்வா்ளர அறிக்ம்கயுடன் அறிவிக்்கப்்படட முடிவு்கள் நிறுவனததின் இம�யத்ளம் 
www.suntv.in ைறறும் ர்கஃபின் படக் இம�யத்ளம் https://evoting.kfintech.com இல் 
பவளியிடப்்படும் ரைலும் அரதரவம்ளயில் நிறுவனததின் ்பஙகு்கள் ்படடியலிடப்்படடிருக்கும் 
BSE லிமிபடட ைறறும் இந்திய ரதசிய ்பஙகு ்பரிவரததமன லிமிபடட, மும்ம்பக்கு, 
வருடாந்திர ப்பாதுக் கூடடம் முடிவமடந்த பிறகு 48 ைணி ரநரததுக்கு மி்காைல் த்கவல் 
அனுப்்பப்்படும்.
மின்னணு முமறயில் வாக்்களிப்்பது பதாடர்பான அமனதது விொரம�/குமற்கள் 
நிறுவன பெயலா்ளர & இ�க்்க அதி்காரி, ென் டிவி பநடபவாரக் லிமிபடட, முரபொலி 
ைாறன் டவரஸ், 73, எம்.ஆர.சி. ந்கர பிரதான ொமல, எம்.ஆர.சி. ந்கர, பென்மன - 600 
028 பதாமலர்பசி: +91 44 4467 6767 ர்பக்ஸ்: +91 44 4067 6161 மின்னஞெல்: tvinfo@
sunnetwork.in அல்லது M/s. ர்கஃபின் படக்னாலஜிஸ் லிமிபடட, பெலீனியம் டவர B, 
ைமன எண்்கள் 31 & 32, ்கசசிப்ப்ளலி நிதி ைாவடடம், மைதரா்பாத-500 032, 
பதாமலர்பசி எண் 040-67162222 ைறறும் ்கடட�மில்லா எண் 1800-309-4001 
அவர்களுக்கு மு்கவரியிடடு அனுப்்பலாம் அல்லது அமனதது ரைறப்காண்டு 
ெந்ரத்கதீரவு்களுக்கும் einward.ris@kfintech.com மு்கவரிக்கு மின்னஞெல் அனுப்்பலாம்.

CIN: L22110TN1985PLC012491
முரபொலி ைாறன் டவரஸ், 73, எம்.ஆர.சி. ந்கர பிரதான ொமல, எம்.ஆர.சி. ந்கர, 
பென்மன-600 028. பதாமலர்பசி எண் 044-44676767 ர்பக்ஸ்: 044-40676161 

மின்னஞெல்: tvinfo@sunnetwork.in இம�யத்ளம்: www.suntv.in

சன் டிவி நெடநவொர்க் லிமிநெட

ென் டிவி பநடபவாரக் லிமிபடடுக்்கா்க
ஒம்/-

R. ரவி
நிறுவன பெயலா்ளர & இ�க்்க அதி்காரி
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