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சென்னை 2.9.2022

விநாயகருக்கு பூக்களால்
அர்ச்சனை செய்த கிளிகள்

இரண்டு கிளி–களும் எங்–க–
ளது வீட்– டி ல் நண்– ப ர்– க –
ளாக வளர்–கின்–றன. இரு
கிளி– க ளுக்– கு ம் பேச– வு ம்,
பாட–வும் பயிற்–சிய
– ளி
– த்–துள்–
ளேன். கடந்த 2 ஆண்–டுக
– –
ளாக க�ொர�ோனா த�ொற்று
ஏற்–பட்ட காலத்–திலு
– ம், எங்–
கள் குடும்– ப த்– தி – ன – ரு – ட ன்
வீட்– டி – லேயே பூஜை– க ள்
செய்து வந்–த�ோம். விநா–யக
– ர்
சதுர்த்தி அன்று நாங்–கள்
அனை–வரு
– ம் வழி–படு
– வ
– தை
பார்த்த இரு கிளி–களும் பூக்–
களை விநா–யக
– ர் மீது தூவி
ப�ோட்டு அர்ச்–சனை செய்–
தது எங்–கள் அனை–வ–ரை–
யும் ஆச்–சர்–யப்–படு
– த்–திய
– து
– ’– ’
என்–றார்.

திருப்பூரில்
ஆச்சரியம்

சென்னை எழும்–பூர் மகப்–பேறு மருத்–து–வ–ம–னையை பழ–மை–மா–றா–மல் புதுப்–பிக்–கும் பணி
விறு–வி–றுப்–பாக நடந்து வரு–கி–றது.

மருத்துவமனையின் ஜன்னல் வழியாக குதித்து

கடத்தல் கும்பலிடம் பறிமுதல் செய்யப்பட்ட

அதிபர் தற்கொலை

க�ொலம்பியா அதிபர் அதிரடி

₹490 க�ோடி
ரஷ்ய எண்ணெய் நிறுவன ச�ொத்துகள் ‘தானம்’
– ர். ஜன்–ன–
மாஸ்கோ, செப். 2- ரித்து வரு–கின்–றன
ரஷ்– ய ா– வி ன் இரண்– ட ா– லில் இருந்து தவறி விழுந்து
வது பெரிய எண்– ணெ ய் இறந்–தா–ரா? அல்–லது ரவில்
மக– ன�ோ வ் தற்–
உற்– ப த்தி நிறு– வ – ன –
க�ொலை செய்து
மான லுக�ோ–யிலி
– ன்
க�ொண்– ட ா– ர ா?
த லை – வ ர் ர வி ல்
என்– ப து குறித்து
ம க – ன�ோ வ் ( 6 7 )
தீவி–ர–மாக விசா–
என்–ப–வர், உடல்–ந–
ரி த் து வ ரு – கி ன் –
ல க் கு ற ை – வ ா ல்
ற – ன ர் . ர வி ல்
ம ா ஸ் – க�ோ – வி ல்
ம க – ன�ோ – வி ன்
உள்ள மருத்–து–வ–ம–
மர–ணம், அவ–ரது
– க்–
னை–யில் அனு–மதி
நிறு– வ – னத் – தி – ன ர்
கப்– ப ட்– டி – ரு ந்– த ார்.
மத்–தியி
– ல் அதிர்ச்–
த�ொடர் சிகிச்சை
பெற்று வந்த அவர், ரவில் மக–ன�ோவ் சியை ஏற்–ப–டுத்தி
உள்–ளது. இவ–ரது
ம ரு த் – து – வ – ம – ன ை –
யின் ஆறா–வது மாடி–யில் மரண வழக்கை மாஸ்கோ
உள்ள ஜன்–னல் வழி–யாக காவல்–துறை மாநில விசா–
குதித்து இறந்–தார். தக–வ–ல– ரணை ஆணை– ய த்– தி – ட ம்
றிந்த ப�ோலீ–சார், அவ–ரது ஒப்–ப–டைத்–துள்–ள–தாக தக–
சட–லத்தை கைப்–பற்றி விசா– வல்–கள் தெரி–விக்–கின்–றன.

சன் டிவி நெடநவொர்க் லிமிநெட
GROUP

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

,

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.

இடம்: பென்மன
நாள்: 01.09.2022

ென் டிவி பநடபவாரக் லிமிபடடுக்்கா்க
ஒம்/R. ரவி
நிறுவன பெயலா்ளர & இ�க்்க அதி்காரி

ப�ொக�ோட்டா, செப். 2க�ொலம்– பி யா நாட்– டி ல்
ப�ோதைப்–ப�ொரு
– ள் கடத்–தல்
குழுக்–களி
– ட
– மி
– ரு
– ந்து பறி–மு–
தல் செய்–யப்–பட்ட மற்–றும்
சுமார் 4.9 பில்–லிய
– ன் டாலர்
(ரூ.490) மதிப்–புள்ள ச�ொத்–
துக்– க ளை விவ– ச ா– யி – க ள்,
பெண்–கள் அமைப்–பு–கள்,
இளை–ஞர் கூட்–ட–மைப்–பு–
கள் மற்–றும் பல்–கலை
–
க்–கழ
– –
கங்–களுக்கு வழங்–கப்–படு
– ம்
என்று அந்–நாட்–டின் அதி–பர்
குஸ்–டாவ�ோ பெட்ரோ தெரி–
வித்–தார். இது–த�ொட
– ர்–பாக
– ல்,
வெளி–யிட்ட அறிக்–கையி
‘ப�ோதைத் ப�ொருள் கடத்–
தில் கும்–பலி
– ட
– ம் இருந்து பறி–
மு–தல் செய்–யப்–பட்ட ச�ொத்–
துக்–கள் மற்–றும் ப�ொருட்–கள்
விற்– க ப்– ப – டு ம். அதனை
பாதிக்–கப்–பட்ட மக்–களுக்கு
இழப்–பீட
– ாக வழங்–கப்–படு
– ம்.
கடந்த ஆண்–டில் பறி–முத
– ல்
செய்– ய ப்– ப ட்ட வீடு– க ள்,
பண்–ணைக
– ள் மற்–றும் பிற
ச�ொத்–துக்–களை ரியல் எஸ்–
– ம் ஒன்று நிர்–
டேட் நிறு–வன
– து. கடத்–தல்
வ–கித்து வரு–கிற
கும்–பலி
– ட
– ம் இருந்து பறி–மு–
தல் செய்–யப்–பட்ட அந்த
சொத்–து–க–ளின் முந்–தைய
உரி–மைய
– ா–ளர்–கள் அல்–லது
அவர்–க–ளது உற–வி–னர்–கள்
மீண்–டும் வரு–வார்–கள் என்–ப–
தால் அந்த ெசாத்–துக
– ளை
– ன்–ற–
மக்–கள் வாங்க அஞ்–சுகி
னர்’ என்று தெரி–விக்–கப்–பட்–
டுள்–ளது.

திருப்–பூர், செப். 2திருப்–பூ–ரில் விநா–ய–க–ருக்கு
இரண்டு கிளி– க ள் பூக்– க –
ளால் அர்ச்–சனை செய்–யும்
நிகழ்ச்சி அனை–வ–ரை–யும்
ஆச்–சரி
– ய
– ப்–படு
– த்–திய
– து.
திருப்–பூர் ஊத்–துக்–குளி
ர�ோடு புது–ரா–ம–கி–ருஷ்–ண–
பு– ர ம் பகு– தி – யி ல் வசித்து
வரு–பவ
– ர் ம�ோக–னசு
– ந்–தர
– ம். திருப்–பூ–ரில் விநா–ய–க–ருக்கு
தனி–யார் நிறு–வன ஊழி–யர். பூக்–க–ளால் அர்ச்–சனை செய்–
இவ–ரது மனைவி கிருத்–திகா யும் கிளி–கள்.
தேவி. இவர்–கள் வீட்–டில் டுக்கு வந்து விடும். மேலும்,
2 கிளி– க ளை வளர்த்து இன்–ன�ொரு கிளி–யை–யும்
– ர். இவர்–கள
– து வாங்கி வளர்த்து வந்–தோம்.
வரு–கின்–றன
மகள் சாய்ஸ்ரீ இரண்டு
கி ளி – க ளு க் கு பேச – வு ம் ,
பாட– வு ம் பயிற்சி அளித்–
துள்– ள ார். இந்– நி – லை – யி ல்,
– ர் சதுர்த்தி தினத்–
விநா–யக
ம�ோடி மீது பாஜக எம்பி காட்டம்
– ர் விநா–
தன்று குடும்–பத்–தின
ய–கரை வழி–பாடு செய்–தன
– ர்.
புது–டெல்லி, செப். 2- குறைந்–துள்–ள–தாக இந்–திய
இதைப்–பார்த்த 2 கிளி–களும் நாட்–டில் வேலை–வாய்ப்பு ப�ொரு– ள ா– த ார கண்– க ா–
பூக்–களை கிள்ளி விநா–ய–க– விகி–தம் 5 ஆண்டு காணாத ணிப்பு மையம் தெரி–வித்–
ருக்கு ப�ோட்டு அர்ச்–சனை அள–வில் வீழ்ச்சி அடைந்– துள்–ளது. இந்த புள்ளி விப–
செய்–தது. இது அக்–கம் பக்– துள்– ள – த ாக பாஜக எம்பி ரங்–களி
– ன்–படி பார்த்–தால்,
கத்–தின
– ர் இடையே ஆச்–சரி
– – வருண்–காந்தி குற்–றம் சாட்– கடந்த 5 ஆண்–டுக
– ளி
– ல் இல்–
யத்தை ஏற்–படு
– த்–திய
– து.
லாத வீழ்ச்–சிய
– ா–கும். பிர–த–
டி–யுள்–ளார்.
இது குறித்து சாய்ஸ்ரீ
ப ா ஜ க எ ம் – பி – யு ம் , மர் ம�ோடி 10 லட்–சம் காலி–
கூறு– கை – யி ல், ‘‘கடந்த 4 மேனகா காந்–தியி
– ன் மக–னு– யி– ட ங்– க ளை நிரப்– பு – ம ாறு
ஆண்–டுக
– ளுக்கு முன்பு வீட்– மான வருண்–காந்தி, ஆளும் அரசு துறை–களை கேட்–டுக்–
டின் முன்பு ந�ோய் பாதிப்– ஒன்–றிய அரசை அடிக்–கடி க�ொண்–டார். ஆனால் எந்த
பால் நடக்க முடி–யா–மல் விமர்–சித்து வரு–கிற
– ார். அந்த துறை– ய ா– லு ம் திட– ம ான
இருந்த கிளியை எடுத்து வகை– யி ல் அவர் வெளி– திட்–டத்தை வகுக்க முடி–ய–
வந்து சிகிச்சை அளித்து, யிட்ட பதி–வில், ‘இளை–ஞர்–க– வில்லை. இன்–னும் எவ்–வ–
கு ண ப் – ப – டு த் – தி – ன�ோ ம் . ளி–டையே வேலை–வாய்ப்பு ளவு காலத்– து க்கு இளை–
அதன்–பின் கிளி வெளியே விகி–தம் 20.9 சத–வீ–தத்–தில் ஞர்–கள் காத்–திரு
– ப்–பார்–கள்–?’
சென்–றா–லும் தானாக வீட்– இருந்து 10.4 சத– வீ – த – ம ாக என்று தெரி–வித்–துள்–ளார்.

வேலைவாய்ப்பு விகிதம் வீழ்ச்சி

ப�ோலி நிறுவனங்களின் பெயரில் ம�ோசடி

மாஜி நிதியமைச்சர் மீது வழக்கு

சண்–டி–கர், செப். 2ப�ோலி நிறு– வ – ன ங்– க – ளி ன்
பெய–ரில் ம�ோசடி செய்–த–
தாக கூறி முன்–னாள் நிதி–
ய– மை ச்– ச ர் மீது பஞ்– ச ாப்
விஜி–லென்ஸ் வழக்–குப
– தி
– வு
செய்–துள்–ளது.
பஞ்–சாப் மக்–கள் கட்சி
மூத்த தலை–வரு
– ம், பஞ்–சாப்
மாநில முன்– ன ாள் நிதி– ய –
மைச்– ச – ரு – ம ான மன்– பி – ரீ த்
பாதல், 2017 முதல் 2022
வரை அமைச்–சர
– ாக இருந்த
ப�ோது, க�ோதுமை மற்–றும்
நெல் க�ொண்டு செல்– வ –
தற்– காக தனது ஓட்– டு – ந ர்
மற்–றும் துப்–பாக்கி ஏந்–திய

பஞ்சாப் விஜிலென்ஸ் அதிரடி
வந்–தன
– ர். இந்–நிலை
–
–
ப ா து – க ா – வ – ல – ரி ன்
யில், முன்–னாள் நிதி–
பெய– ரி ல் ப�ோலி
ய–மைச்–சர் மன்–பிரீ
– த்
நி று – வ – ன ங் – க ளை
சிங் பாதல் மீது பஞ்–
உரு–வாக்கி ம�ோசடி
சாப் விஜி–லென்ஸ்
செய்–த–தாக புகார்
பிரிவு ப�ோலீ– ச ார்
எழுந்–தது. இது–தொ–
வழக்கு பதிந்– து ள்–
டர்–பாக முன்–னாள்
ள– ன ர். ஆம்– ஆ த்மி
எம்–எல்ஏ சரூப் சந்த்
சிங்லா, பஞ்– ச ாப் மன்–பி–ரீத் பாதல் கட்–சி–யைச் சேர்ந்த
பஞ்–சாப் முதல்–வர்
விஜி–லென்ஸ் ப�ோலீ–
சில் புகார் செய்–தார். அதை– பக–வந்த் மானை அர–சி–ய–
ய–டுத்து மன்–பி–ரீத் பாதல் லுக்கு க�ொண்டு வந்–த–வர்
மீது லஞ்ச ஒழிப்பு ப�ோலீ– மன்–பி–ரீத் பாதல் என்–பது
சார் விசா–ரணை நடத்தி குறிப்–பி–டத்–தக்–கது.

செப்டம்பர் 2, 2022 வெள்ளிக்கிழமை

கால ப�ொக்கிஷம்!

க

டி–தம்...கடந்த 80, 90களில் பாசம், அழுகை, க�ோபம்
ப�ோன்ற பல உணர்–வு–கள
– ை–யும் உற–வி–னர்–கள்,
நண்–பர்–க–ளி–டம் க�ொண்டு சேர்த்த ஊட–கம்.
அன்று... நம் வீட்டு வாச–லில், ‘சார் ப�ோஸ்ட்’ என்ற குரல்
கேட்–டாலே ப�ோதும்; வீடே பர–ப–ரப்–பா–கி–வி–டும். உற–வி–னர்
அல்–லது நண்–பர்–கள் அனுப்–பிய அந்–தக் கடி–தத்தை வாங்கி
ஆளா–ளுக்கு படிப்–பர்; படிப்–பத
– ற்கு பலத்த ‘தள்ளு முள்–ளு’
ப�ோட்–டியு
– ம் நடக்–கும். பின், அதற்கு பதில் கடி–தமு
– ம் எழு–தித்
தபா–லில் சேர்ப்–பர். நாள–டை–வில் கூரி–யர் என்ற தனி–யார்
தபால் சேவை, கம்ப்–யூட்–டர் உத–வி–யால் இமெ–யி–லில்
தக–வல் த�ொடர்பு என அடுத்–த–டுத்த நிலைக்கு சென்–றது.
இன்றோ த�ொழில்–நுட்ப வளர்ச்சி கார–ணம
– ாக தற்–ப�ோது
இருக்–கும் இடத்–திலேயே
–
இருந்து க�ொண்டு உல–கின் எந்த
மூலைக்–கும் த�ொடர்பு க�ொள்ள முடி–கிற
– து. வாட்ஸ்–அப்,
சமூக வலைத்–த–ளங்–க–ளில் தக–வல்–களை பரி–மா–று–வது
டிரெண்–டா–கி–விட்–டது. ஒரு பட்–ட–னைத் தட்–டி–னால் ப�ோதும்
ஆடிய�ோ காலில் பேச–லாம். இல்–லா–விட்–டால் வீடிய�ோ
காலில் ஒரு–வரை மட்–டு–மல்ல ‘குரூப்’ கால் மூல–மாக ஒரே
நேரத்–தில் பல–ரை–யும் பார்க்–க–லாம்.
ஆனால் 25 ஆண்–டு–களுக்கு முன்பு இது–ப�ோன்ற
வச–தி–கள் இல்லை. டெலி–ப�ோ–னில் மட்–டுமே ஒரு–வரை
அழைக்க முடி–யும். யாரா–வது வீட்–டில் ப�ோன் இருந்–தாலே
ப�ோதும்; தெருவே அவரை ஹீர�ோ லெவ–லுக்கு க�ொண்–டா–
டு–வர். அப்–ப�ோது
– த
– ானே உற–வின
– ர்–களுக்கு அவ–ரின் வீட்டு
டெலி–ப�ோன் எண்ணை க�ொடுத்து அவ–சர, ஆத்–திர– த்–துக்கு
தக–வல் பரி–மாற முடி–யும்.
அதே–வே–ளை–யில் யாரை–யும் எதிர்–பார்க்–கா–மல் தக–
வல்–களை பரி–மாற உத–விய ஒரே ஜீவன் இந்த கடி–தம்
மட்–டுமே. ஏதா–வது விசே–ஷம், திரு–விழா, குழந்–தைபி
– ற
– ப்பு,
திரு–ம–ணம், காது–குத்து, இறப்பு ப�ோன்ற அனைத்து
தக–வல்–களும் உற–வி–னர்–களுக்கு கடி–தம் மூல–மா–கவே
பரி–மா–றப்–பட்–டன. அதை ப�ொக்–கி–ஷ–மா–க–வும் பல–ரும்
பாது–காப்–பர்.
கடி–தம் மட்–டு–மின்றி பள்ளி, கல்–லூரி, அலு–வ–ல–கம்
த�ொடர்–பான முக்–கி–யத்–த–க–வல்–களை பரி–மாற பாக்–கெட்
சைஸ் தபால் கார்–டு–கள் பயன்–ப–டுத்–தி–யது குறிப்–பி–டத்–தக்–
கது. இறப்பு, விபத்து ப�ோன்ற முக்–கி–யத்–த–க–வல்–களை
தபால் அலு–வ–ல–கத்–தின் தந்தி சேவை மூல–மாக தெரி–
விக்–கப்–பட்–டது. தீபா–வளி, புத்–தாண்டு, ப�ொங்–க–லுக்கு
வாழ்த்து தெரி–விக்க, வாழ்த்து அட்–டை–க–ளின் விற்–பனை
களை–கட்–டும்.
சுதந்–திர ப�ோராட்ட தலை–வர்–கள், பிர–பல தலை–வர்–
கள் மற்–றும் முக்–கிய எழுத்–தா–ளர்–க–ளின் கடி–தங்–களை,
அதி–லுள்ள ஆழ–மான கருத்–து–களை புரிந்து க�ொள்–வ–தற்–
காக புத்–தக வடி–வில் வெளி–யி–டப்–பட்–டுள்–ளன. முன்–னாள்
பிர–த–ம–ரான ஜவ–ஹர்–லால் நேரு, சுதந்–தி–ரப் ப�ோராட்–டக்
காலத்–தில் சிறை–யில் இருந்–த–ப�ோது, அவ–ரின் மகள்
இந்–தி–ரா–வுக்கு எழு–திய கடி–தம் இன்–றும் பேசப்–ப–டு–வது
குறிப்–பி–டத்–தக்–கது.
ஆஸ்–திரே
– –லி–யா–வைச் சேர்ந்த புகைப்–ப–டக்–க–லை–ஞர்
ரிச்–சர்ட் சிம்ப்–கின் என்–ப–வ–ரால் கடந்த 2014ம் ஆண்டு
செப்–டம்–பர் மாதம் முதல் தேதி ‘உலக கடித தினம்’ ஆக
க�ொண்டு வரப்–பட்–டது. கைக–ளால் கடி–தம் எழு–து–வ–தில்
மிகுந்த ஆர்–வ–முள்–ள–வர் அவர். கடி–தம் எழு–து–வது சிறந்த
அனு–ப–வ–மாக அமை–யும் என்–பது அவ–ரின் ஆழ–மான
கருத்–தா–கும்.
காலத்–தின் ப�ொக்–கிஷ
– ம
– ான இந்த கடி–தம் குறித்து எதிர்–
கால தலை–மு–றை–யி–னர் தெரிந்து க�ொள்–ளும் வகை–யில்,
நாமும் நமக்கு பிடித்–த–வர்–களுக்கு ஒரே ஒரு கடி–த–மா–வது
எழு–து–வ�ோமே...!

விமானத்தின் இன்ஜினில் க�ோளாறு
மீண்டும் டெல்லி திரும்பியது விமானம்
புது–டெல்லி, செப். 2உதய்–பூர் ந�ோக்–கிச் சென்ற
இண்– டி க�ோ ஏர்– லை ன்ஸ்
விமா– னத் – தி ல் திடீ– ரென
க�ோளாறு ஏற்–பட்–ட–தால்,
அந்த விமா–னம் டெல்லி
திரும்–பிய
– து.
தலை–நக
– ர் டெல்–லியி
– ல்
இருந்து ராஜஸ்–தான் மாநி–
லம் உதய்–பூரை நோக்–கிச்
சென்ற இண்– டி க�ோ ஏர்–
லைன்ஸ் விமா– னத் – தி ல்
திடீ– ரென க�ோளாறு ஏற்–
பட்–டத
– ால், அந்த விமா–னம்
டெல்லி திரும்–பிய
– து. இது–

கு–றித்து விமான நிறு–வன
அதி–கா–ரிக
– ள் கூறு–கையி
– ல்,
‘நேற்று மாலை 6.15 மணி–யள
– –
வில் டெல்–லி–யில் இருந்து
உதய்–பூர் ந�ோக்–கிச் ெசன்ற
இண்–டிக�ோ விமா–னத்தி
– ன்
இஞ்–சின் எண் இரண்–டில்,
சில அதிர்–வுக
– ள் உண–ரப்–
பட்–டன. அத–னால் அந்த
விமா– ன ம் உட– ன – டி – ய ாக
டெல்லி வந்–தது. விமா–னத்–

தில் இருந்த பய– ணி – க ள்
அனை–வரு
– ம் பாது–காப்–பாக
தரை– யி – ற க்– க ப்– ப ட்– ட – ன ர்.
த�ொழில்–நுட்–பக் கார–ணம்
குறித்து அதி–கா–ரிக
– ள் குழு
விசா– ரணை நடத்தி வரு–
கி– ற – து ’ என்– ற – ன ர். நேற்று
முன்–தின
– ம் ஸ்பைஸ்–ஜெட்
விமா–னம் ஒன்று, த�ொழில்–
நுட்–பக் க�ோளாறை எதிர்–
க�ொ ண் – ட – த ா ல் , அ ந்த
விமா–னம் மகா–ராஷ்–டிரா
மாநி–லம் நாசிக்–கில் இருந்து
மீண்–டும் டெல்லி திரும்–பி–
யது குறிப்–பிட
– த்–தக்–கது.

தாலி கட்டிய க�ொஞ்ச நேரத்தில்
மாப்பிள்ளையை உதறிய மணப்பெண்

திருப்–பூர், செப். 2காலில் ஆப–ரே–ஷன் செய்–
ததை மறைத்த மண– ம –
க ன ை , த ா லி க ட் – டி ய
க�ொஞ்ச நேரத்–தில் புதுப்–
பெண் ஏற்க மறுத்–த–தால்
திருப்–பூ–ரில் பர–ப–ரப்பு ஏற்–
பட்–டது.
திருப்–பூர் பி.என்.ர�ோடு
பூலு– வ ப்– ப ட்டி பகு– தி யை
சேர்ந்த 32 வய–தான பனி–
யன் நிறு–வன ஊழி–யரு
– க்–கும்,
அதே பகு– தி யை சேர்ந்த
25 வயது இளம்– பெ ண்
ஒரு–வ–ருக்–கும் கடந்த சில
மாதங்–களுக்கு முன்பு திரு–ம–
ணம் நிச்–ச–யிக்–கப்–பட்–டது.
2 வீட்–டா–ரும் பத்–தி–ரிகை
அச்–சடி
– த்து, உற–வின
– ர்–களை
அழைப்– ப து உள்– ளி ட்ட
திரு–ம–ணத்–திற்–கான ஏற்–பா–
டு– க ளை செய்– த – ன ர். இந்–
நி–லை–யில் நேற்று காலை
பிஎன் ர�ோட்– டி ல் உள்ள
ஒரு க�ோயி–லில் இரு–வ–ருக்–
கும் திரு–ம–ணம் நடந்–தது.
மண–மக்–கள் இரு–வ–ரும்
சம்–பிர
– த
– ா–யப
– டி க�ோயி–லில்
பூஜை செய்து, ஒரு–வ�ொரு
– க்–
க�ொ–ரு–வர் மாலை மாற்–றி–
க�ொண்–ட–னர். பெற்–ற�ோர்,
உற–வி–னர்–கள் முன்–னி–லை–
யில் மண–ம–கள் கழுத்–தில்

திருப்பூரில்
பரபரப்பு
மண– ம – க ன் தாலி கட்– டி –
னார். இதன் பின்பு அதே
பகு–தி–யில் உள்ள தனி–யார்
திரு–மண மண்–டப
– த்–தில் திரு–
மண வர–வேற்பு நிகழ்ச்சி
நடந்–தது. இரு வீட்–டா–ரும்
முறைப்–படி பல்–வேறு சீர்–வ–
ரி–சைக
– ளை செய்து க�ொண்–
டி–ருந்–த–னர்.
அ ப் – ப�ோ து , ம ா ப் –
பிள்ளை காலில் மெட்டி
அணி–யும் சடங்–கின்–ப�ோது,
க ா லை ப ா ர்த்த பு து ப் –
பெண், 2 கால்–க–ளில் ஒரு
கால் மட்–டும் வித்–தி–யா–ச–
மாக இருப்–பதை கண்–டார்.
உட–ன–டி–யாக இது குறித்து
மண–ம–கள் கேட்–ட–ப�ோது,
ஒரு விபத்–தில் அடி–பட்டு
ஆப–ரே–ஷன் செய்–தி–ருப்–ப–
தாக மாப்– பி ள்ளை வீட்–
டார் தெரி–வித்–துள்–ள–னர்.
இ த – ன ா ல் அ தி ர் ச் – சி – ய –
டைந்த புதுப்–பெண் அதை
தன்– னி – ட ம் முன்– ப ா– க வே
கூறா–மல் மறைத்–து–விட்–ட–
தா– க – வு ம், தனக்கு இந்த
திரு–ம–ணத்–தில் உடன்–பாடு

இல்லை என்–றும் கூறி–யத
– ாக
தெரி–கிற
– து. இத–னால் அங்கு
கூடி– யி – ரு ந்த இரு தரப்பு
உற– வி – ன ர்– க ளும் அதிர்ச்–
சி– ய – டைந் – த – ன ர். பின்– ன ர்
இப்–பிரச்னை
–
முற்றி காவல்–
நி–லை–யம் வரை சென்–றது.
திருப்–பூர் க�ொங்–கு–ந–கர்
சரக அனைத்து மக– ளி ர்
ப�ோலீஸ் நிலை– ய த்– தி ற்கு
சென்று ப�ோலீ– ச ா– ரி – ட ம்
முறை–யிட்–டன
– ர். அப்–ப�ோது
காலில் அறுவை சிகிச்சை
செய்–ததை மறைத்து திரு–ம–
ணம் செய்– த – த ாக மண– ம –
களும், அவ–ரு–டைய பெற்–
ற�ோ–ரும் முறை–யிட்–ட–னர்.
இதை–யடு
– த்து இரு வீட்–டா–
ரி–டமு
– ம் ப�ோலீ–சார் பேச்–சு–
– ர். முடி–
வார்த்தை நடத்–தின
வில், இரு–வ–ரும் திரு–மண
பந்–தத்–தில் இருந்து பிரிந்து
க�ொள்–வத
– ாக ஒப்–புக்–க�ொண்–
ட–னர். இத–னால் 2 குடும்–
பத்– தி – ன – ரு ம் அங்– கி – ரு ந்து
தனித்–தனி
– யே ச�ோகத்–துட
– ன்
புறப்–பட்டு சென்–றன
– ர். திருப்–
பூ–ரில் தாலி–கட்–டிய க�ொஞ்ச
நேரத்–தில் மாப்–பிள்–ளையை
ஏற்க மறுத்து புதுப்–பெண்
பிரிந்து சென்ற சம்– ப – வ ம்
பெரும் பர–ப–ரப்பை ஏற்–ப–
டுத்–தி–யது.

சென்னை ஜிஎன் செட்டி சாலை–யில் மழை நீர் கால்–வாய் அமைக்–கும் பணி நடை–பெற்று
வரு–கி–றது.

அரசுத் தேர்வு வினாத்தாள் கசிவு விவகாரம்

சர்வீஸ் கமிஷன்
செயலாளர் சஸ்ெபண்ட்
உத்தரகாண்ட் அரசு நடவடிக்கை
டேரா–டூன், செப். 2அர–சுத் தேர்வு வினாத்–தாள்
கசிவு விவ–கா–ரம் த�ொடர்–
பாக பப்–ளிக் சர்–வீஸ் கமி–
ஷன் செய–லா–ளரை உத்–தர
– –
காண்ட் அரசு சஸ்–பெண்ட்
செய்து உத்–தர
– வி
– ட்–டுள்–ளது.
உத்–த–ர–காண்ட் மாநில
அர–சின் சார்–பில் பப்–ளிக்
சர்–வீஸ் கமி–ஷன் சார்–பில்
கடந்–தாண்டு 854 பணி–யி–
டங்–களுக்–கான தேர்வு நடத்–
தப்–பட்–டது. இந்–தத் தேர்–
வில் முறை–கேடு செய்–தத
– ாக
எழுந்த குற்– ற ச்– ச ாட்– டி ன்
அடிப்– ப – டை – யி ல் அடை–
யா–ளம் தெரி–யாத நபர்–கள்
சிலர் மீது டேரா–டூன் ப�ோலீ–
சார் வழக்கு பதிவு செய்–த–
னர். இந்–நிலை
–
யி
– ல் அம்–மா–
நில முதல்–வர் புஷ்–கர் சிங்
தாமி தலை–மையி
– ல் பப்–ளிக்
சர்–வீஸ் கமி–ஷன் தேர்–வில்
நடந்த முறை–கேடு குறித்து
ஆய்வு நடத்– த ப்– ப ட்– ட து.
அதன்– ப டி, மேற்– க ண்ட
தேர்வை ரத்து செய்–வ–தாக

முதல்– வ ர் அறி– வி த்– த ார்.
மேலும், மேற்–கண்ட தேர்–
வில் முறை– கே ட்– டி ல் ஈடு–
பட்ட குற்–றவ
– ா–ளிக
– ள் மீது
குண்–டர் சட்–டம் மற்–றும்
பண–ம�ோச
– டி தடுப்–புச் சட்–
டம் (பிஎம்–எல்ஏ) ஆகி–ய–
வற்–றின் கீழ் வழக்–குப் பதிவு
செய்ய உத்– த – ர – வி ட்– ட ார்.
அதன் த�ொடர்ச்– சி – ய ாக
வினாத்–தாள் கசிவு வழக்–
கில் குற்–றம் சாட்–டப்–பட்ட
பாஜக பிர– மு – க ர் ஹகம்
சிங்கை, அக்–கட்சி நீக்–கிய
– து.
இதற்–கிடையே
–
தேர்வு முறை–
கேடு விவ–கா–ரம் த�ொடர்–
ப ா க ப ப் – ளி க் ச ர் – வீ ஸ்
கமி– ஷ – னி ன் செய– ல ா– ள ர்
சந்–த�ோஷ் பட�ோனி, தனது
ப�ொறுப்–பில் அலட்–சி–யம்
காட்–டி–ய–தற்–காக அவரை
சஸ்–பெண்ட் செய்து மாநில
அரசு உத்–தர
– வி
– ட்–டுள்–ளது.
மேலும், அவர் மீது துறை
ரீ தி – ய ா க ந ட – வ – டி க்கை
எடுக்–கவு
– ம் பரிந்–துரை செய்–
யப்–பட்–டுள்–ளது.

பன்றிக்காய்ச்சலுக்கு
கர்ப்பிணி பெண் பலி
கர்நாடகாவில் சோகம்

மைசூரு, செப். 2கர்–நா–டகா மாநி–லம் மைசூரு
ம ா வ ட் – ட ம் க�ோ ண – ன –
ஹ�ோ–சஹ
– ள்ளி கிரா–மத்–தைச்
சேர்ந்த சுவா–மிந
– ா–யக
– த்–தின்
கர்ப்–பிணி மகள் சாயா (26).
இவ–ருக்கு லேசான காய்ச்–
சல் ஏற்–பட்–ட–தால் மைசூ–
ரு– வி ல் உள்ள தனி– ய ார்
மருத்–துவ
– ம
– ன
– ை–யில் அனு–ம–
திக்–கப்–பட்–டார். மருத்–துவ
– ப்
பரி–ச�ோத
– ன
– ை–யில் அவ–ருக்கு
‘எச்1–என்–1’ (பன்–றிக் காய்ச்–
சல்) த�ொற்று உறு–தி–செய்–
யப்– ப ட்– ட து. தொடர்ந்து
சிகிச்சை அளிக்–கப்–பட்ட
நிலை–யில் அவர் சிகிச்சை
பல–னின்றி நேற்று உயி–ரிழந்
– த
– –
தாக மருத்–துவ
– ம
– னை மருத்–
து– வ ர்– க ள் தெரி– வி த்– த – ன ர்.
மாவட்ட சுகா–தார அலு–வ–
லர் டாக்–டர் எச்.கே.பிர–சாத்
கூறு– கை – யி ல், ‘மழைக்– க ா–
லத்–தில் பன்–றிக் காய்ச்–சல்
பாதிப்பு அதி–கரி
– க்க வாய்ப்–
புள்–ளத
– ால், மக்–கள் விழிப்–
பு–டன் இருக்க வேண்–டும்.
முன்–னெச்–ச–ரிக்கை நட–வ–
டிக்–கை–கள் எடுக்–கப்–பட்டு
வரு–கின்–றன
– ’ என்–றார்.
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