
���������� ������ ���� �������
���� ���������������������

����� ������� ����� ���� ���������� ��� ������ ����� ��������� ������� ��� ���
��� � �������� ���� ��� �������� ���� ������� � ������������������

������
���� ��� ��������� �� ������ ������������ �� ��� ��������

���� �������� �� ������ ������ �� ���������� ������ ���� ������� �� ��� �������� ��������� ���
���������� ���� ������
���� ��� ������������ ����� ���������� ��� ������� ��������� ����� ���������� �����������
������ �� ������ ����� �� ����� ������������ �� ���������� ������ ���� �������� ����� ���� � ��� �� ��� ��������
��������� ��� ���������� ���� ����������� ����������� ������ �������� ��� ������� ������ ����� ����� ������
��� ������ �� �� ����������� �� ��� ����� ������� �� ��� ���� ������������������ �� ��������� ������� ������
���������� �� ������ ��� �������� ��� �������� ��������� ��� ���������� ���� ����������� ����������� ������
�������� ��� ������� ������ ���� ����� ������� ��������� ��� ��� �������� �� ��� ������ ������ �� ��� ����
��������� �� ������� �� ����� �������� ��� �������� ������ � ��������� ��� ����� ����������� ����� �� �����
������������ ��� ������ ������ ���� �� ����� ������������� �� ����� ��� ����� �������� �������� ������ ��� ������
���� ���� ������� ������� ������ � ��������� ��� ����� ����������� ������ ��� ��� ��� �������� �� ��� �����
������� �� ��� ���� ���������� �� ���������� ���� ���� � ���� ��� ������� ��� ���� ���������� ������������� ��
����� ������������ �� ��������� ���� ����� ��� �������� �� ����� ������ �� ��� ���� ���������� ��� ����� �� ���
������������ ����� ������ ��� ������ �� �� ����������� �� ��� ����� ������� �� ��� ���� ���������� ����� ����
����� ����� ������ �� �� �� � ������ �� ��� ���� ��� ������ �� ��������� ������ ��� ���� ������ �� ��� �������
�� ��� ������� �������������������
������������� �� ���� ��� ���������� ��� ���� ���� ��� ���� �� ����������� �� ���������� ������ ��� ��� �������
�� ��� ������� ��� ��� ����� �� ��� ���������������������������������� ��� ���� �� ����� ���� �����������
���������������������������������������������������������������������
��� ��� ��� ������ ������� �������� ������������������ ����� ���� ������� ���� ���������� ��� �����
�������� �� ��� ���� ��������� ��� ��� ������� �� �������� �� ������ �� ��� ���� ��������� ������� ���� �� ������
��� ���� �� �� ����� ����� ������������� ������� ������ �� �������� ����� ��� ���� ���� ��� ������� ����� ��
������� ��� ����� ������������ �� ���� �� ��� �������� ����� ������������ ���� �� ���� ��� ��� ������� �� ��� ����
������� ���� ����� ���� ��� ���������� ������������ �� ��� ����� ������� �� ��� ���� ���������� ���� ����
������ ��� �������� ����� ������������ ����� ��� ���������� �� ����� ���� ����� ����� ������������� ��������� ���
�� ������ ��������������� �� ���� �� ������ ���� �� ����� ����� ��� �������� �� ������ �� ��� ����� ������� ��
��� ���� ��������� ����� �� �������� �� ��� ������� �� ��������� ��� ���������� �� ��� �� ��������� �������
����� ��� ������������ ���� ����� ����� �������� ���������� ��������� �� ���� ������ ����� ���� �� ��������
�� ��� �����
�� ���� �� ������� �� ���� ������� ������� ������������ ��� ������ ������� ��� ��������� ��� ����� ��������
����� ��� ����� ��������� �������� ����� ������������ ��������� ����� ���� ����� ����� �������
������ ������ ��� �������� � ���� ��� �������� � ������� �����������������������

��� ���������� ������ ���� �������
����� � ������� ��� �����������
���� � ���������� ������� ��������� � ���������� �������

��������� ����������������

���������������������������������� ������ ��� ����

���� ������� ��� ����������
����� �� ��������������������
��������������
������������� ��

��� ���������� ���
�������� ����� �� ����� ���
���� ������� � ����� ������
���� ��� �������������������
��� ���������� �������� ��
���������� �� �����������������
������������������

�������������������������
� ��������� ������� ��� ����
���������������������������
������ ����� ��������� � ���� ��
���������������������������
�����������������������������
������� ������� �� ����� �
���������������������������
����������������������������
��������������������������
����������������������������
��������������� ������������
��������� ���� ���� �� �� ���
�����������������������������
����������������������� ����
������ ��������������������
������������

�����������������������
���������������������������
���� �� ��� ������� ������� �� ���

���������� ������������������
����������������������������
���������� ������� ������
���� �� �������� ���� ���� ��
������������������������������

����������� �������������
������� �� ������ ����������
���� ��� ���������� ������ ��
���������������������������
���������������������������

��������������������������
�����������������

���� �� �������� �� ����
������� ������������� ������
���������������������������
������� ��� ������� ��������
����������������������������
����� ����� ��� ���������
�������������������������
����������������������������
���������� �� ����� ������� ����
����������������������������
������ ���������� �� ��������
��������������������������
�������� �����������

��� ������� ���� ���� ��
�������� ������� �� ��� ��������
���������������������������
�� �������� ����� �� ��� �������
���� �� ��� ������� ������� ��
�����������

��� ���� ��� ���� �����
������������� ������������ ��
���������������������������
��������������������������
����������������������������
������������ �� ���� ��� ���
���������� ���� ������ � ��
���������������� �� ���������
�����������������

�������������������
� ��� ��������� �������
��� ���� �����������
�� ��� ���������� �� ���
������� ������� �� ���
���������� ���� �����
��������� ��� �����
������� �� ��� �������
���� ������������ ����

� ���� �� ��������
�� ���� ��� ����
��������� ���� ������
�� ��� ���������� ������
��� ��� ������� ���
������� �������� ����
��������� ��� �����
����������� ����

����� ����� �� ��������
����� ������ ����������
������������
�������� ������ ��

��� ������ ������ ����
���� �� � ������ �� �������
����� ����� ������ ������� ���
���� �� ����� ������ ���� ��
������� ������ ��� ���� ���
��������������������������
������������

��� ����� ��������������
���� ����� ��� �������� ��
���������������������������
���������������������������
������ ��� ���� �� �������
������ �������� ���������
��� ������ ���� ��
����������

������ ��������� �����
����� ������ ������ �� �����
������������������������
��� ����� ����� �� ����
��������������������������
����������������������

����� �� ��� �������
������ ������� �������� ��
������������������������
�� ����� ������ �������� �� �
�������� ������ ��� �� ��
������� �� ����������� �������
����������������������������

������� �������� ���� �������
����� ��� ����������� ���
������� ���� ��� ������ ����
��������� ������ ������ �����

���� ������ ��� �����������
������ �����������

�������� ���� ����
������� ���� ������� �� �����
��� ���� ����� ����������
�����������������������
����� �������� ���� ���
������ �� ���� �� ��� �������
��������������������������
�������� ��������

� ������ �� �������� ����
������� �������� ���� ����
��� ������� ���� �� �������
������� �� ������������ �
����� ��� ��� ������ �� �����
������ ����� �� ����� �� ��
�������� ���� �� ���� �����
�������� �������� �� �������
����������� ������ ���������
����� ����� � ������ ����������
������ ��������� ��� ������
������������������������
�������

����� ��� ����� �� �����
������� ��� ������ �������
��������������������������
��� ��������� �������� �������
������� ��������������������
��� ����� ����� �� ������
����������

��������

����������
� ������� ������
�������� ������ ��
�������� ��� ��
����������� ��������
�� �������� ������ ���

� ��� ������
��������� ��� �����
������������� �� ���
�������� ��� ������
����� ����� �� ������
���������

�������� ������ ����� �������
�� ������������ �������������
������ ��������
�������� ������ ��

������� ��������� ����
�������� �� ����� ���� ���
������� ��� �������� ����� ��
����� ������ ��������� ��
��� ������ �������� �� ���
�������������������������
�������� ����������� �� ���
�������� ����������� �� �����
����� ����������

��� ����������� ���������
�� ��������� �� ������������
������������� �� ����� �� �����
���� ��� �������� �����
��������������������������
��� �� ��� ������� ������� ���
�������� ����� �������� ��
������� ���� ������� ���
��� ���� ������ ���� ���������
��� ��� �� ��� ���� ������� ���
�������� ����� ����� ��
��������

��� �������� ����� �� �
��������������������������
��������� �� �� ��������� ����
���� ����� ��������� ������
�������� ��� ���������
���������� ��� ��������

��� ��������������������
���� ������� �� � ���� ����
��������������������������
��������� ������ �� ��� ���
�������� ������� ������ ����
��������� �� �� ����� ��������
��� �������� �������� ������
������� ��������� ��������
���� �� ����� �������� ���
��������������������������
������� ���� ������ � �������

���� ���� ���� ��������� ���
�������� �� ������� ��� ������
���� ������� ������������������
����������

�������� ���� �� ��������
������ ��� ������������ ����
��� ��� ����������������� ��
����������������������������
���� ��� �� ��� ���� ��� ����
����� �������� �� ����� ����
��� �������� ����� �����
��������������� �����������
��� ������� ��� ���������
������������ ���� ���
�������������������������
�������� ����� ��� �������
����� ����� ������� ������
��� �� ���������� ������

������� ���������� ����� ���
��� �������� ������� ��� ���
������ ��� ������ ����� ��
�������������������������
� ��� ���� �� ������� ����� ���
�������

��� ������������ �������
��� ���� ��������� ��������� ��
��� ������������� �������
������� �������� �� ��� �����
��� �� �������� ��� ��� �����
��������������������������
�������������

��� ��� ������� ����� ���� ��
���� �������� ���� ���� ��� �
���� ����� ���������� �� ���
�������������������������
������ ������ ���� ������ �� ��
���� ���������� ������ ���
������� ��� ���� ��������
����� ���� ������� ������� ���
���� �� ��� ����� ����� ��
������� ����� � ��� �� �������
�� ��� ���������� ��� ��������
��� �� � ����� ���� ��� ����
��������� �� ����� ��� �� ���
����� ���� �� ��� �� ������
���� �� ���� ������������ ��
����� �� ����� ���� �� ����
���������� �����

��� ��� ���� �� ��� �����
���� ���� ����� ������� ���
������ ���������� ������� ����
�� ��� � ���� ������� ���
�������������������������

�� ��� ����� ��� ���� �������
��� �������� ����� ��� �����
������ ������ ��� ���� �����
������ ���� ��������
�������� ������� ���
���������������������

�
�� ��� ���� ���
�������� ���������
�� ����� ���� ���
�������� �����
����� ���
������ ���������� �
���� �������
���������
�����������
�� �����

����� � �����
�������� ������ ��

����� ���� ������� ���
���� �� ������� � ������
������ �� ������� ��� �������
�� ����� ������������� ����
�����������

��������������������
�� ��� ������ �� ��� �� ��� ����
���������������������������
�������� ���� ������ �����
���� ������� �� ��� ��������
���� �� ��� ����� ��������� ���
������� �������

� ������������ �� �
���� ����� ���� ��������
���� �� �������� ���� ���� ���
���������������������������
�����������

�����������������������
���������� ��� ������ �
���������� �������

��� �������� ���� ��
������ � �������� ������ ��
��� ���� ���� ��� �� �� ���
���� �� ������ �� �� ������
����� �������� ��� ������� ��
������������� ���� ���� ��
�������������

��� ���� ��������� ����
��������� ���������������� ��
����� ���� ����� ����
����������

������������� ����
��������� �� ������������ ��
�������������������������
����� �� ��� ������ ������� ��
������������

��������� ��������� ��
������ ����������� ��� ���
������������� �������
������� ��������� �� ��� ����
�������������������������
��������������������������
�� ���������

��� ��������� �� ����
������ ����� �� ����������
������� ���������� �����

�� ��� ��������� ����
��������� ��������������� ����
��������������������������
��������� �� ��� ����������
����������

���������
��� ���� ���
������ �� ����
��������
����� ���� ��
���� ������

�������
�������� ������ ��

���� ���� ������ ���� ��
���������� �� ������ ������ ��
��������������������������
����������� ��������� ������
�� �������� ���� ������ ����
����� �������� ��� ��������
����������

�����������������������
�������� ����������� �����
��������� �� ���������� ����� ��
����������������������������
���� ����������� ���������
������� ����� ��� ���� ����
���������������������������
��������������� �� ����������
��������� �������� ��� ����

�������������������������
���������������������������
��������������������������
�������� ������� ��������
������ �� ������ ����
����������� � �������� ����
�������������������

�������������������������
����� ���� �������� ������
�����������������������������

����������������������������
������������������������� ��
��� ����������� �� ���� ���
����������� ��������������
��������������������������
���� ������� ��� ����������
���� ���� ��������� ��� ���
��������������������������
��������������������� ������
������������ ������ ���� ���
���������������

�������������� ����� �����
��������������������������
������������������������������
����� ���� ����� ������ �����
�������������������

�����������������������
�����������������������������
�������������� ��������� �������

���� �� ���������� ��������
���������� ������ ������� ���
����� ������� �������������
������������������

� ������ ������ ���������
������ �������� �������� ��
��������������������������
���� ��������� ��� ��������
�������������

���������������������
������� ���� � ������ �����
������� ���� ��������� ��
����������� �������� �������
����������������������������
����������������������� ��
���������������������������
����������������� ���������
����������������������������
�������������

���� ���������� ����� �� ������
������ ������ �������� ���� ������

��� ���� ��
��������� ��
��������������
������ �������
������� �����
�� ���������
�� ���� ���
�������� ��
���������������
� �������� ��
����� ������
����� ���� ����
���� ������
��������� ����
���� ����� ���
��������������
�������

��������

�������
�� ����
�����������
������
���������
���������
�����

CHENNAI/KOCHI



324.8.2022 சென்னை

விருகம்பாககத்தில் டெல்லி ப்பாலீஸ் கமிஷனர் வீட்டில் குடியிருந்த

ரியல் எஸ்டேட் அதிபர் 14வது 
மாடியில் இருந்து குதித்து தற்காலை

ச�ொழில் நஷ்டமொ எனை ப�ொலீஸ் விெொர்ை
சென்னை,ஆக.24- 

விரு–கம்–பாக்–கத்–தில் டெல்லி 
பபாலீஸ் கமி–ஷ–ன–ராக 
உள்ள சஞ்–சய் அபராரா 
வீட்–டில் வாெ–ககக்கு குடி–
யி–ருந்த தூத்–துக்–கு–டிகை 
பசரந்த ரிைல் எஸ்–பெட் 
அதி–பர ஒரு–வர இன்று 
காகை குடி–யி –ருப் –பின் 
14வது மாடி–யில் இருநது 
குதித்து ்தற்–டகாகை டசய்து 
டகாண்–ொர.

டசன்கன விரு –கம் –
பாக்–கம் பமற்கு நபெ–சன் 
நக–ரில் அரசு உைர அதி–கா–
ரி–க–ளின் குடி–யி–ருப்பு உள–
்ளது. இந்த அடுக்–கு–மாடி 
குடி–யி–ருப்–பின் 14வது மாடி–
யில் டெல்–லி–யில் பபாலீஸ் 
கமி–ஷ–ன–ராக உள்ள சஞ்–சய் 
அபரா–ரா–விற்கு டசாந–்த–
மான வீடு உள–்ளது. சஞ்–சய் 
அபராரா ்தற்–பபாது டெல்–
லி–யில் வசித்து வரு–வ–்தால் 
அவ–ரது வீட்கெ தூத்–துக்–
கு–டிகை பசரந்த ரிைல் எஸ்–

பெட் அதி–பர மது–சூ–்தன 
டரட்டி(69) என்–ப–வ–ருக்கு 
வாெ–ககக்கு விட்–டி–ருந–
்தார. அ்தன்–படி மது–சூ–்தன 
டரட்டி கெந்த 4 ஆண்–டு–க–
்ளாக வாெ–ககக்கு வசித்து 
வரு–கி–றார. 

இந–நி–கை–யில் இன்று 
காகை குடி–யி–ருப்–பின் 14வது 
மாடி–யில் உள்ள வீட்–டின் 
பால் கனி–யில் மது–சூ–்தன 
டரட்டி நின்று டகாண்–டி–
ருந–்தார. திடீ–டரன ைாரும் 
எதிர–பாரக்–கா்த நிகை–யில் 
14வது மாடி–யில் இருநது 
குதித்–்தார. இதில் சம்–பவ 
இெத்–தி–பைபை உெல் சி்தறி 
ரத்்த டவள–்ளத்–தில் உயி–ரி–
ழந–்தார. இக்த பாரத்்த குடி–
யி–ருப்பு வாசி–கள உெபன 
விரு–கம்–பாக்–கம் காவல் 
நிகை–ைத் –திற்கு ்தக –வல் 
அளித்–்த–னர. அ்தன்–படி 
விகரநது வந்த பபாலீ–சார 
இறநது கிெந்த மது–சூ–்தன 
டரட்–டி–யின் உெகை மீட்டு 

பிபர்த பரி–பசா–்த–கனக்–காக 
கீழ்ப்–பாக்–கம் அரசு மருத்–
து–வ–ம–கனக்கு அனுப்பி 
கவத்–்த–னர. 

பின்–னர ்தற்–டகாகை 
குறித்து வழக்கு பதிவு டசய்்த 
பபாலீ–சார, மது–சூ–்தன 
டரட்டி வீட்–டில் உள–்ள–வர–க–
ளி–ெம் விசா–ரகை நெத்தி 
வரு–கின்–ற–னர. அப்த–பந–ரம் 
ரிைல் எஸ்–பெட் ட்தாழி–லில் 
ஏற்–பட்ெ நஷ்–ெம் கார–ை–
மாக ்தற்–டகாகை டசய்து 
டகாண்–ொ–ரா? அல்–ைது 
வீட்–டின் பால்–க–னி–யில் இருக்–
கும் பபாது மார–கெப்பு 
ஏற்–பட்டு ்தவறி விழுந–்தாரா 
என்ற பகாைத்–தில் பபாலீ–
சார விசா–ரகை நெத்தி 
வரு–கின்–ற –னர. எனபவ 
பிபர்த பரி –பசா –்தகன 
அறிக்கக வந்த பிறகு ்தான் 
மது–சூ–்தன டரட்டி இறப்பு 
குறித்து முழு விப–ரங்–களும் 
டவளிபை வரும் என பபாலீ–
சார ட்தரி–வித்–துள–்ள–னர.

திருமணமான 4 ஆண்டுகளில் இளம் ் பண் 
தீக்குளித்து தற்காலை முயறசி

சென்னை,ஆக.24- 
குடும்ப பிரசகன கார–
ை–மாக திரு–ம–ை–மான 
4 ஆண்–டு–க –ளில் இ்ளம் 
டபண் ஒரு–வர தீக்–கு–ளித்து 
்தற்–டகா–கைக்கு முைற்சி 
டசய்–்தார. அவகர காப்–
பாற்ற முைன்ற கை–வ–ரும் 
படு–கா–ைங்–களு–ென் மருத்–
து–வ–ம–கன–யில் அனு–ம–திக்–
கப்–பட்–டுள–்ளார.

டசன்கன ப்தனாம்–
பபட்கெ காம –ரா –ஜர 
சாகை பகு–திகை பசரந–்த–
வர ஹரி(35). இவர நட்–
சத்–திர ஓட்–ெல் ஒன்–றில் 
பவகை டசய்து வரு–கி –
றார. இவ–ருக்கு கெந்த 
4 ஆண்–டு–களுக்கு முன்பு 
லீைா–வதி(30) என்–ப–வ–ரு–
ென் திரு–ம–ைம் நெந–்தது. 
கை–வன் மகன–விக்–கும் 
இகெபை அடிக்–கடி ்தக–
ராறு ஏற்–பட்டு வந–்த–்தாக 

கூறப்–ப–டு–கி–றது.
இந–நி–கை–யில் பநற்று 

இரவு மீண்–டும் கை–வன் 
மகன–விக்–கும் இகெபை 
்தக–ராறு ஏற்–பட்–டுள–்ளது. 
அப்–பபாது ைாரும் எதிர–
பாரக் –கா்த நிகை –யில் 
லீைா–வதி வீட்–டில் கவத்–
தி – ரு ந்த  மண் –டைண்–
டைகை உெ–லில் ஊற்றி 
தீ கவத்–துக்ட–காண்–ொர. 
இ்த–னால் வலி ்தாங்க முடி–
ைா–மல் லீைா–வதி வீட்–டின் 
அகற–யி–பைபை அங்–கும் 
இங்கு அை–றி–ை–படி ஓடி–
னார. இக்த பாரத்்த அவ–
ரது கை–வர ஹரி ்தனது 
மகனவி மீது பர–விை தீகை 
அகைக்க முைன்–றார. 
அப்–பபாது அவர மீதும் 
தீ பர–வி–ைது. பிறகு அரு–கில் 

இருந–்த–வர–கள கை–வன், 
மகனவி மீது பர–விை தீகை 
அகைத்–்த–னர. 

பிறகு 108 ஆம்–பு–ைன்ஸ் 
உ்த–வி–யு–ென் கீழ்ப்–பாக்–கம் 
அரசு மருத்–து–வ–ம–கன–யில் 
சிகிச–கசக்–காக அனு–ம–தித்–்த–
னர. அங்கு லீைா–வதி அபத்–
்தான நிகை–யில் சிகிசகச 
டபற்று வரு–கி–றார. பைசான 
காைங்–களு–ென் ஹரி–யும் 
சிகிசகச  டபற்று வரு–கி–
றார.

இந்த சம்–ப–வம் குறித்து 
ப்தனாம்–பபட்கெ பபாலீ–
சார வழக்கு பதிவு டசய்து 
விசா–ரகை நெத்தி வரு–
கின்–ற –னர. இந்த சம்–ப –
வத் –்தால் சிறிது பநரம் 
ப்தனாம்–பபட்கெ பகு–தி–
யில் பர–ப–ரப்பு ஏற்–பட்–ெது.

ககோ்ை–யில் இனறு ந்ை–செற்ற அரசு நலத்–திடை உத–வி–கள் ைழங்–கும் நிகழ்ச்–சி–யில், ரூ.663 ககோடி–யில் 748 திட–ைங்–களுக்கு முதல்–ைர் மு.க.ஸைோ–லின 
அடிக்–கல் நோடடி ெயனைோளிகளுக்கு நலத்திடை உதவி ைழங்கினைோர். அரு–கில் அ்ைச்–ெர்–கள் மு.செ.ெோமி–நோ–தன, செந்–தில்–ெோ–லோஜி, கயல்–விழி செல்–ை–ரோஜ் 
உள்–ள–னைர். அடுத்–த–ெ–ைம்: விழோ–வில் கலந்–து–சகோணை கூட–ைத்–தின ஒரு ெகு–தி–.

கொப�ொற்ற முயன்ற கைவரும் �டுகொயம்

அமிர்தாஞ்சன் ெஹல்த்ேகர லிமிெடட்டிறகதாக
இடம் : ெ்சன்ைன (M. ஸ்ரீனிவதா்சன்)
ே்தி : 24.08.2022 கம்ெபனி ெ்சயலதாளர & ஒப்பு்ல் அதிகதாரி

அமிர்தாஞ்சன் ெஹல்த் ேகர லிமிெடட்
CIN:L24231TN1936PLC000017

பதிவு அலுவலகம்: எண். 103, (பழைய எண். 42–45), லஸ் சர்ச் ர�ோடு, மயிலோப்பூர், 
சசனழனை–600 004. Tel : 044-2499 4465, Fax 044-2499 4585 | Website : www.amrutanjan.com

அறிவிப்பு
(கம்ெபனியின் ்சம பங்கு்தாரரகள் கவனத்திறகு)

ெபதாருள் :   அமிர்தாஞ்சன் ெஹல்த்ேகர லிமிெடட்டின் ்சம பங்குகைள மு்லீட்டதாளர கல்வி மறறும் பதாதுகதாப்பு   
  நிதியத்துக்கு (IEPF) மதாறறு்ல் 

குறிப்பு :   13.10.2017 ே்தியிட்ட எம்சிஏ அறிவிக்ைக மறறும் 11.06.2017 மறறும் 16.10.2017 ே்தியிட்ட ெபதாது  
  சுற்றறிக்ைககள்

ச�ோடர்ச்சியோக ஏழு ஆண்டுகள் அலலது அ�ற்கு ரமற்படட கோலத்திற்கு ஈவுத்ச�ோழக சசலுத்�ப்படோ� /ரகோ�ப்படோ� 
நிழலயில உள்்ள சம பங்குகழ்ள IEPF ஆழணயத்துக்கு மோற்றுவ�ற்கு மு�லீடடோ்ளர் கலவி மற்றும் போதுகோப்பு நிதியம் 
(அதிகோ�ம், கணக்கியல, �ணிக்ழக, மோற்்றம் மற்றும் திரும்ப சபறு�ல) விதிகள், 2016 (விதிகள்)--ன நிபந�ழனைகளுக்கு 
உடபடடு அறிவிக்கப்படடிருந�து. அந� பங்குகள் இநதிய அ�சின IEPF ஆழணயத்தின கோர்ப்பர�ட விவகோ�ங்கள் 
துழ்ற அழமச்சகத்தின (MCA) டீரமட கணக்கிற்கு மோற்்றப்படும் எனறு மு�லீடடோ்ளர் கலவி மற்றும் போதுகோப்பு 
நிதியம் (அதிகோ�ம், கணக்கியல, �ணிக்ழக, மோற்்றம் மற்றும் திரும்ப சபறு�ல) விதிகள், 2016இன விதி 6 (3) இன 
கீழ், அமிர்�ோஞசன சஹலத்ரகர் லிமிசடடடின பங்கு�ோ�ர்களுக்கு இ�னமூலம் அறிவிக்கப்படுகி்றது. அ�னபடி,  
2014------15ஆம் நிதியோண்டில இறுதி ஈவுத்ச�ோழக அறிவிக்கப்படடு ச�ோடர்நது ஏழு ஆண்டுக்ளோக சசலுத்�ப்படோ�/ 
ரகோ�ப்படோ� நிழலயில உள்்ள அந� பங்கு�ோ�ர்கள் ழவத்திருக்கும் சம பங்குகள், IEPF ஆழணயத்தின டீரமட கணக்கிற்கு 
மோற்்றப்பட உள்்ளது. ரமற்கண்ட விதி 6(3)-ன கீழ், IEPF ஆழணயத்திற்கு மோற்்றப்படும் பங்குகள் குறித்து கம்சபனி அந� 
பங்கு�ோ�ர்களுக்கு �னித்�னியோக �கவலகழ்ள அனுப்பி உள்்ளது. IEPF ஆழணயத்தின டீரமட கணக்கிற்கு மோற்்றப்பட 
உள்்ள பங்கு�ோ�ர்களின சபயர்கள், அவற்றின ரபோலிரயோ எண் அலலது டிபி ஐடி / கிழ்ளயண்ட ஐடி மற்றும் உரிழம 
ரகோ�ப்படோ� பங்குகளின எண்ணிக்ழக ஆகியழவ கம்சபனியின இழணய�்ளமோனை www.amrutanjan.comல உள்்ளது. 
�கவல அனுப்பப்படட பங்கு�ோ�ர்கள் (அறிவிப்ழபப் சப்றோவிடடோல, பங்கு�ோ�ர்களின சபயர்களுக்கோக நிறுவனைத்தின 
வழலத்�்ளத்ழ�ப் போர்க்கவும்), இழ� அவர்களுக்கோனை கழடசி வோயப்போக பயனபடுத்தி குறிப்பிடட ர�திக்குள், அ�ோவது 
14 நவம்பர், 2022-க்குள் �ங்களின பங்குகளுக்கோனை ரகோ�ப்படோ� ஈவுத்ச�ோழகழய ரகோ�லோம்.
கோகி� வடிவில அலலது டீரமட வடிவில உள்்ள பங்குகழ்ள IEPF ஆழணயத்திற்கு மோற்றும் ரநோக்கத்திற்கோக IEPF 
ஆழணயத்தின டீரமட கணக்குகழ்ள 16 அக்ரடோபர் 2017 ர�தியிடட எம்சிஏ-ன சபோது சுற்்றறிக்ழக எண். No.11/06/2017---
IEPF அறிவித்துள்்ளது. கோகி� வடிவில பங்குகழ்ள ழவத்துள்்ள பங்கு�ோ�ர்களின பங்குகழ்ள டீரமட வடிவில மோற்றுவ�ற்கோக 
கம்சபனி அசல பங்கு பத்தி�ங்களுக்கு பதிலோக புதிய பங்கு பத்தி�ங்கழ்ள சவளியிடடு அ�ழனைத் ச�ோடர்நது IEPF 
ஆழணயத்தின டீரமட கணக்கிற்கு மோற்றும். அவவோறு வைங்கப்படும்ரபோது, அவர்களின சபயரில பதிவு சசயயப்படட 
அசல பங்கு சோனறி�ழ்கள் �ோனைோகரவ �த்து சசயயப்படடு ரபச்சு வோர்த்ழ�க்கு உடபடோ�ழவயோக கரு�ப்படும். டீரமட 
வடிவில பங்குகள் இருந�ோல, பங்கு�ோ�ர்கள் அவர்களின டீரமட கணக்ழக ழவத்துள்்ள ழவப்போ்ளரிடம் கோர்ப்பர�ட 
நடவடிக்ழக மூலம் கம்சபனி �கவல ச�ரிவித்து அந� டீரமட பங்குகழ்ள IEPF ஆழணயத்தின டீரமட கணக்கிற்கு மோற்்ற 
நடவடிக்ழக ரமற்சகோள்ளும். அத்�ழகய பங்குகளின அடுத்� ஈவுத்ச�ோழக IEPF கணக்கில வ�வு ழவக்கப்படும்.
இந� விஷயத்தில ஏர�னும் சநர�கங்கள் இருந�ோல, அது குறித்து பங்கு�ோ�ர்கள் எங்களின பதிவோ்ளரும் பங்கு மோற்று 
முகவருமோனை சமசர்ஸ் ரகமிரயோ கோர்ப்பர�ட சர்வீசஸ் லிமிசடட, ‘‘சுப்பி�மணியன பிலடிங்’’, எண்.1, கி்ளப் ஹவுஸ் சோழல, 
சசனழனை 600 002, ரபோன : 044 28460390 / ரபக்ஸ்: 044 28460129 /  மினனைஞசல : investor@cameoindia.com-ல ச�ோடர்பு 
சகோள்்ளலோம். 

�கவல அனுப்பப்படட பங்கு�ோ�ர்கள் (அறிவிப்பு சப்றப்படோ� படசத்தில, பங்கு�ோ�ர்களின சபயர்களுக்கு நிறுவனைத்தின 
இழணய�்ளத்ழ�ப் போர்க்கவும்). இழ�த் �ங்களின கழடசி வோயப்போகப் பயனபடுத்திக் சகோள்்ளலோம் மற்றும் குறிப்பிடட 
கோலத்திற்குள் அ�ோவது நவம்பர் 14, 2022க்கு முன �ங்கள் பங்குகழ்ள உரிழம ரகோ�லோம்.

பகபாவையில் 1.07 லட்்சம ் யனபாளிகளுககு

₹588 க�ோடிக்கு நலத்திட்ட உதவி�ள்
மு�ல்வர் மு.க.ஸ்்டொலின வழங்கினைொர்
₹663 பகொடியில் புதிய திட்டங்கள் துவககம்

மருத்துைப் ் ரிப்சபா்தவனககபாக இன்று

்�ானியா காந்தி திடீர் 
்வளிநாடு பயணம்
ரொகுல், பிரியங்கொவும் உ்டன செல்கின்றனைர்

புது–சைல்லி, ஆக. 24-
மருத்–து–வப் பரி–பசா–்த–கனக்–
காக காங்–கி–ரஸ் ்தகை–வர 
பசானிைா காநதி இன்று 
டவளி–நாடு பை–ைம் பமற்–
டகாள–கி–றார. அவ–ரு–ென் 
ராகுல் காந–தி–யும், பிரி–ைங்–
கா–வும் டசல்–கின்–ற–னர. 

காங்–கி–ரஸ் கட்–சி–
யின் சார–பில் வரும் 
டசப்–ெம்–பர 7ம் ப்ததி 
மு்தல்  ‘பாரத் பஜாபொ 
ைாத்–ரா’ என்ற பிர–சார 
ைாத்–திகர ட்தாெங்–கு–
கி–றது. கன்–னி–ைா–கு–மரி  
மு்தல் காஷ்–மீர வகர–
யில் நகெ–டப–றும் இந்த 
ைாத்–தி–கரக்–கான ஏற்–பா–
டு–கள தீவி–ர–மாக  நகெ–
டபற்று வரு–கின்–றன. வரும் 
2024ம் ஆண்டு மக்–க–்ளகவ 
ப்தர–்த–லுக்கு முன்–ன–்தாக  
காங்–கி–ரஸ் கட்சி மக்–கக்ள 
சந–தித்து, ஒன்–றிை பாஜக 
அர–சுக்கு எதி–ராக தீவிர  
பிர–சா–ரத்க்த முன்–டன–
டுத்து வரு–கி–றது. அ்தன் 
ஒரு–ப–கு–தி–ைா–கபவ நாடு 
்தழு–விை பிர–சார  ைாத்–தி–
கர–யும் நகெ–டப–ற–வுள–்ளது. 
இந–நி–கை–யில் பநற்–றி–ரவு 

காங்–கி–ரஸ் டபாதுச டசை–
ைா–்ளர டஜய்–ராம் ரபமஷ் 
டவளி–யிட்ெ அறிக்–கக–
யில், ‘காங்–கி–ரஸ் ்தகை–வர 
பசானிைா காநதி மருத்–து–
வப் பரி–பசா–்த–கனக்–காக 
டவளி–நாடு டசல்–கி–றார. 
அவ–ரு–ென் ராகுல் காநதி 

மற்–றும் பிரி–ைங்கா காநதி 
ஆகி–பைா–ரும் டசல்–கின்–ற–
னர. வரும் டசப்–ெம்–பர 4ம் 
ப்ததி காங்–கி–ரஸ் சார–பில் 
டெல்–லி–யில் நகெ–டப–றும் 
பபர–ணி–யில் ராகுல் காநதி 
உகர–ைாற்–று–வார’ என்று 
ட்தரி–விக்–கப்–பட்–டுள–்ளது. 

ஆனால், பசானிைா காந–
தி–யின் பை–ைத் ப்ததி, மூவ–
ரும் டசல்–லும் நாடு குறித்்த 
அதி–கா–ர–பூரவ விப–ரங்–கள 
டவளி–யி–ெப்–ப–ெ–வில்கை. 
சமீப நாட்–க–்ளாக உெல்–ந–

ைம் பாதிக்–கப்–பட்ெ நிகை–
யில் இருந்த பசானிைா 
காந–திக்கு, அடுத்–்த–டுத்து 
டகாபரானா ட்தாற்று 
பாதிப்பு ஏற்–பட்–ெது. அப்த–
பபால் பிரி–ைங்கா மற்–றும் 
ராகு–லுக்–கும் டகாபரானா 
ட்தாற்று ஏற்–பட்டு பின்–னர 

அவர –கள குை–ம –
கெந–்த –னர. இந்த 
நிகை–யில் பசானிைா 
காநதி சிகிச–கசக்–காக 
டவளி–நாடு டசல் –
வது குறிப் –பி –ெத் –
்தக்–கது. ‘பசானிைா 
காநதி மருத்–து–வப் 
பரி–பசா–்த–கனக்–காக 

இன்று டவளி–நாடு டசல்–
கி–றார. அவ–ரு–ென் ராகுல் 
காநதி மற்–றும் பிரி–ைங்கா 
காநதி டசல்–கின்–ற –னர. 
காங் –கி –ரஸ் கட் –சி –யின் 
புதிை ்தகை–வகர ப்தரவு 
டசய்–வ–்தற்–கான ஏற்–பா–டு–
கள நகெ–டப–றும் நிகை–
யில், எதிர–பா–ரா–்த–வி–்த–மாக 
பசானிைா காந –தி –யின் 
டவளி–நாட்–டுப் பை–ைம் 
அகமந–துள–்ள–து’ என காங்–
கி–ரஸ் கட்சி வட்–ொ–ரங்–கள 
ட்தரி–வித்–துள–்ளன. 

ககோ்ை, ஆக.24-
ககோ்ை ைோைட–ைம் ஈச்–ெ–னைோ–
ரி–யில் இனறு நைந்த அரசு 
விழோ–வில், முதல்–ைர் மு.க. 
ஸைோ–லின 1 லட–ெத்து 7 ஆயி–
ரத்து 32 ெய–னைோ–ளி–களுக்கு 
ரூ.588 ககோடி–யில் அரசு 
நலத்–திடை உத–வி–க்ள 
ைழங்–கி–னைோர். கைலும் ரூ.272 
ககோடி–யில் 229 முடி–வுற்ற 
ெணி–க்ள தி்றந்து ் ைத்து 
ரூ.663 ககோடி–யில் 748 புதிய 
ெணி–களுக்கு அடிக்–கல் நோட–
டி–னைோர்.

பகாகவ மாவட்–ெம் 
ஈச –ச –னா –ரி –யில் இன்று 
நெந்த அரசு விழா மற்–
றும் பல்–பவறு நிகழ்ச–சி–க–
ளில் பங்–பகற்–ப–்தற்–காக 
மு்தல்–வர மு.க.ஸ்ொ–லின் 
பநற்று மாகை விமா–னம் 
மூைம் பகாகவ வந–்தார. 
பின் –னர கார மூைம் 
பகாகவ–யில் உள்ள அரசு 
விருந–தி–னர மாளி–ககக்கு 
டசன்–றார. இன்று காகை 
10 மணிக்கு ஈச–ச–னா–ரி–
யில் அரசு சார–பில் நகெ–
டபற்ற நைத்–திட்ெ உ்த–வி–
கள வழங்–கும் விழா–வில் 
மு்தல்–வர மு.க.ஸ்ொ–லின் 
பங்–பகற்று ரூ.588 பகாடி–
யி–்ல் 1 ைட்–சத்து 7 ஆயி–ரத்து 
32 பபருக்கு நைத்–திட்ெ உ்த–
வி–கக்ள வழங்–கி–னார.

மருத்–து–வம் -மக்–கள நல்–
வாழ்–வுத்–துகற, மாவட்ெ 
முன்–பனாடி வங்கி, ஊரக 
வ்ளரசசி மற்–றும் ஊராட்சி 

துகற, ்தமிழ்–நாடு மாநிை 
ஊரக வாழ்–வா–்தார இைக்–
கம், வரு–வாய் மற்–றும் பபரி–
ெர பமைாண்கம துகற, 
கூட்–டு–ற–வுத்–துகற, பகாகவ 
மாந–க–ராட்சி, பளளி கல்–
வித்–துகற, ஆதி–தி–ரா–வி–ெர 
மற்–றும் பழங்–கு–டி–யி–னர 
நைத்–துகற, சமூக நைம் 
மற்–றும் மக–ளிர உரி–கமத்–
துகற, ட்தாழில் வணிக 
துகற (மாவட்ெ ட்தாழில் 
கமைம்), ப்தாட்–ெக்–ககை 
மற்–றும் மகை பயிர–கள 
துகற, கால்–நகெ பரா–ம–
ரிப்பு துகற, பவ்ளாண் 
விற்–பகன மற்–றும் வணி–
கத்–துகற, பபரூ–ராட்–சி–கள 
துகற உள–ளிட்ெ பல்–பவறு 
துகற–க–ளின் சார–பில் பை–
னா–ளி–களுக்கு அரசு நைத்–
திட்ெ உ்த–வி–கக்ள மு்தல்–
வர வழங்–கி–னார.

இக்த –ட்தா –ெரநது, 
டபாதுப் –ப –ணித் –துகற, 
பகாகவ மாந–க–ராட்சி, 
்தமிழ்–நாடு மின் உற்–பத்தி 
மற்–றும் பகிர–மான கழ–கம், 
பபரூ–ராட்–சி–கள, ஊரக 
வ்ளரசசி மற்–றும் ஊராட்–
சி –கள துகற, நீர –வ்ள 
துகற, உைர–கல்வி துகற, 
டபாதுப் –ப –ணித் –துகற 
(கட்–ெ–ெங்–கள மற்–றும் 

பரா–ம–ரிப்பு), டநடுஞ்–சா–
கைத்–துகற, பவ்ளாண்கம 
டபாறி–யி–ைல் துகற, மருத்–
து–வம் மற்–றும் மக்–கள நல்–
வாழ்வு துகற, பவ்ளாண் 
விற்–பகன மற்–றும் வணிக 
துகற, கூட்–டு–றவு துகற 
ஆகிை துகற–க–ளின் சார–
பில் நிகற–பவற்–றப்–பட்ெ 
ரூ.272 பகாடி–யில் 229 முடி–
வுற்ற பணி–கக்ள திறநது 
கவத்–்தார.

்தமிழ்–நாடு மின் உற்–
பத்தி மற்–றும் பகிர–மான 
கழ–கம், பகாகவ மாந–க–
ராட்சி, நீர–வ–்ளத்–துகற, 
ஊரக வ்ளரசசி மற்–றும் 
ஊராட் –சி – கள துகற, 
பபரூ–ராட்–சி–கள, டநடுஞ்–
சா–கைத்–துகற, நக–ராட்–
சி – க –ளின் நிர –வா – கம் , 
ஆதி–தி–ரா–வி–ெர மற்–றும் 
பழங்–கு–டி–யி–னர நைத்–துகற 
(்தாட்பகா- டபாறி–யி–ைல் 
துகற) , டபாதுப் –பணி 
துகற (கட்–ெ–ெங்–கள மற்–
றும் பரா–ம–ரிப்பு), டபாதுப்–
பணி துகற (மருத்–துவ 
பணி–கள) கூட் –டு – றவு 
துகற, ்தமிழ் வ்ளரசசி மற்–
றும் டசய்–தித்–துகற ஆகிை 
துகற–க–ளின் சார–பில் ரூ.663 
பகாடி–யில் 748 புதிை திட்ெ 
பணி–களுக்கு மு்தல்–வர 

அடிக்–கல் நாட்–டி–னார.
இந்த நிகழ்ச–சி –யில், 

அகமச–சர–கள டசந–தில்–
பா–ைாஜி, கைல்–விழி டசல்–
வ–ராஜ், சாமி–நா–்தன், முத்–
துச–சாமி, ராம–சந–தி–ரன், 
கடைக்–ெர உள–பெ பைர 
கைந–து–டகாண்–ெ–னர.

இன்று மாகை 5 
மணிக்கு ஆச–சிப்–பட்–டி–யில் 
நெக்–கும் திமுக டபாதுக்–
கூட்–ெத்–தில் மு்தல்–வர 
கைந–து–டகாண்டு பபசு–கி–
றார. அப்த பமகெ–யில் 
மாற்–றுக்–கட்–சி–யி–னர 50 
ஆயி–ரம் பபர, மு்தல்–வர 
மு.க.ஸ்ொ–லின் முன்–னி–
கை–யில் திமு–க–வில் இகை–
கின்–ற–னர.

இ்தன்–பின்–னர திருப்–
பூர டசல்–லும் மு்தல்–வர, 
இர–வில் அங்கு ்தங்–கு–கி–
றார. 25ம் ப்ததி (விைா–
ழன்) காகை 10 மணிக்கு 
திருப்–பூர பப்–பீஸ்–பவலி 
ஓட்–ெ–லில் ட்தாழில்–மு–கன–
பவா–ரு–ென் கைந–து–கர–ைா–
டு–கி–றார. மதி–ைம் ஈபராடு 
டசல்–கி–றார. மாகை 6 
மணிக்கு ஈபராடு மாவட்–
ெம் பகாபிச–டசட்–டி–பா–
க்ள–ைம் கள–ளிப்–பட்–டி–
யில் ககை–ஞர முழு உருவ 
சிகைகை திறநது –கவத்து 

பபசு –கி –றார. இர –வில், 
ஈபராட்–டில் ்தங்–கு–கி–றார.

26ம்ப்ததி (டவளளி) 
காகை 9 மணிக்கு ஈபராடு 
மாவட்ெ கடைக் –ெர 
அலு–வ–ை–கத்–தில் நெக்–கும் 
75வது ஆண்டு சு்தந–திர 
தின விழா–வில் பங்–பகற்–கி–
றார. காகை 9.30 மணிக்கு 
டபருந –துகற அருபக 
கிபர நக–ரில் நெந–து–வ–ரும் 
அவி–னாசி-அத்–திக்–க–ெவு 
திட்–ெப்–ப–ணி–கக்ள பார–
கவ–யி–டு–கி–றார. காகை 
10 மணிக்கு டபருந–துகற 
சரக்ள என்–னும் இெத்–தில் 
நெக்–கும் அரசு நைத்–திட்ெ 
உ்த–வி–கள வழங்–கும் விழா–
வில் கைந–து–டகாண்டு, 63 
ஆயி–ரம் பபருக்கு அர–சின் 
நைத்–திட்ெ உ்த–வி–கள வழங்–
கு–கி–றார.

அ ன் று  ம தி – ை ம் 
பகாகவ திரும்–பு–கி–றார. 
பரஸ் – பகாரஸ் அரசு 
விருந–தி–னர மாளி–கக–யில் 
சிறிது பநரம் ஓய்வு எடுக்–
கி–றார. மாகை 6 மணிக்கு 
நீைாம்–பூர எல் அண்ட் 
டி கபபாஸ் பராட்–டில் 
உள்ள பிஎஸ்ஜி கல்–வி–நி–
று–வ–னத்–துக்கு டசல்–கி–றார. 
அங்கு நெக்–கும் நிறு–வ–னர 
நாள விழா–வில் பங்–பகற்–கி–
றார. இரவு 8 மணி–ை–்ள–வில் 
பீ்ள–பமடு விமான நிகை–
ைத்–தில் இருநது விமா–னம் 
மூைம் டசன்கன திரும்–பு–
கி–றார.

முவையபாக உரிமம ட்ைபாமல் இயங்கி ைரும

தனியோர் விடுதி�ள், இலலங�ள் 
உ்டகே உரிமம் பெற கேண்டும்
சென்னை கசெக்டர் அறிவுறுத�ல்

சென்னை,ஆக 24-
டசன்கன மாவட்ெ ஆட்–சி–
ைர டவளி–யிட்ெ அறிக்கக:  

்தமிழ்–நாடு சிறார மற்–றும் 
மக–ளி–ருக்–கான இல்–ைங்–கள 
மற்–றும் விடு–தி–கள முகறப்–ப–
டுத்–து–்தல் சட்–ெம் 2014ம் 
ஆண்டு நகெ–மு–கறக்கு வந–
துள–்ளது. இச–சட்–ெத்–தின்–படி 
்தனி–ைா–ரால் நெத்–்தப்–ப–டும் 
சிறார மற்–றும் மக–ளி–ருக்–கான 
இல்–ைங்–கள மற்–றும் விடு–தி–
கள பதிவு டசய்–்தல் மற்–றும் 
உரி–மம் டபறும் முகற ஆகி–ை–
வற்–றிற்–கான நிபந–்த–கன–கள 
அர–சால் வழங்–கப்–பட்–டுள–
்ளன. இ்தன்–படி பதிவு மற்–
றும் உரி–மம் டபற பவண்–டும் 
என இ்தன் மூைம் அறி–வு–
றுத்–்தப்–ப–டு–கி–றது. விடு–தி–யின் 
உரி–மம் டபற, தீை–கைப்–பு–
துகற சான்–றி–்தழ், சுகா–்தா–ரத்–
துகற சான்–றி–்தழ், கட்–ெெ 
உறு–தித்–்தன்கம சான்–றி–்தழ் 
மற்–றும் படி–வம் டி உரி–மம் 
ஆகி–ைகவ கட்–ொ–ைம் டபற்–
றி–ருக்க பவண்–டும்.

அங்–கீ–க–ரிக்–கப்–பட்ெ கட்–
ெ–ெத்–தில் விடுதி நெத்–்தப்–
பெ பவண்–டும். பமலும் உள–
ளு–கற–பவார ்தங்–கு–வ–்தற்கு 
சிறார–களுக்கு ்தைா 40 சதுர 
அடி மற்–றும் மக–ளி–ருக்கு 

்தைா 120 சதுர அடி இெத்–
திகன ஒதுக்–கீடு டசய்து 
்தரு–வக்த விடுதி பமைா–்ளர 
உறுதி டசய்ை பவண்–டும். 
விடு–தி–யில்(குளி–ை–ைகற மற்–
றும் உகெ–மாற்–றும் அகற–
க–க்ளத் ்தவிர) சிசி–டிவி 
பகமரா டபாருத்–்தப்–பெ 
பவண்–டும்.  டபண் குழந–
க்த–கள மற்–றும் டபண்–களுக்–
கான விடுதி காப்–ப–கங்–க–ளில் 
விடுதி காப்–பா–்ளர கட்–
ொ–ைம் டபண்–ைா–க–வும், 
விடுதி பாது–கா–வ–ைர ஆண் 
அல்–ைது டபண்–ைா–கபவா 
இருக்க பவண்–டும். விடுதி 
பாது–கா–வ–ைர காவல் துகற–
யி–ன–ரால் டபறப்–பட்ெ நன்–
ன–ெத்க்த சான்–றி–்தழ் டபற்–றி–
ருக்க பவண்–டும். விடு–தி–யில் 
பசரக்கக பதி–பவடு, நெ–
மா–டும் பதி–பவடு, விடுப்பு / 
விடு–முகற பதி–பவடு மற்–றும் 
பார–கவ–ைா–்ளர பதி–பவடு 
ஆகி–ைகவ கண்–டிப்–பாக 
பரா–ம–ரிக்க பவண்–டும்.

பமலும் இல்–ைங்–கள மற்–
றும் விடு–தி–கள பதிவு டசய்–்தல் 
மற்–றும் உரி–மம் டபற மாவட்ெ 
சமுக நை அலு–வ–ை–கம், 
மாவட்ெ ஆட்–சி–ைர அலு–வ–ை–
கத்க்த அணு–கு–மாறு ட்தரி–வித்–
துக் டகாள–்ளப்–ப–டு–கி–றது.

திருமணம நிச்சயிககப்்ட்ெ நிவலயில்

இளம் ் பண்ணுடேன் ஜாலியாக இருந்துவிட்டு 
திருமணம் ் �யய மறுப்பு; வாலிபர் சிக்கினார்

செரம்–பூர், ஆக.24-
திரு–ம–ைம் நிச–ச –யிக்–கப்–
பட்ெ நிகை–யில் பை–முகற 
ஜாலி–ைாக இருந–து–விட்டு 
இ்ளம்–டபண்கை திரு–ம–
ைம் டசய்ை மறுத்்த வாலி–
பர ககது டசய்–ைப்–பட்–ொர.

டசன்கன மா்த–வ–ரம் 
பகு–திகை பசரந–்த–வர 25 
வைது இ்ளம்–டபண். இவர 
வில்–லி–வாக்–கம் அகனத்து 
மக–ளிர காவல் நிகை–ைத்–
தில் டகாடுத்–துள்ள புகா–
ரில் கூறி–யி–ருப்–ப–்தா–வது;

்தனக்கு பமட்–ரி–பமானி 
மூைம் வரன் பாரத்து வந–்த–
னர. கெந்த அக்–பொ–பர 
மா்தம் ஐைப்–பன்–்தாங்–கல் 
ஆதித்–்த–னார சாகை பகு–
தி–யில் வசித்–து–வ–ரும்  தீபக் 
(29) என்–ப–வ–ரு–ென் கெந்த 
அக்–பொ–பர மா்தம் மா்த–வ–
ரத்–தில் உள்ள பாை–மு–ரு–கன் 
பகாயி–லில் திரு–மை நிச–ச–ை–
்தாரத்–்தம் நகெ–டபற்–றது. 
25 சவ–ரன் நகக, மாப்–பிள–
க்ளக்கு இரண்டு சவ–ரன் 
நகக மற்–றும் 3 ைட்ச ரூபாய் 
மதிப்–புள–்ளான வீட்–டுப் 

டபாருட்–கள சீ்த–ன–மாக 
மாப்–பிளக்ள வீட்–ொர 
பகட்–ெ–னர. அ்தற்கு நாங்–
கள 15 சவ–ரன் நகக மட்–
டும் பபாெ முடி–யும் என்று 
ட்தரி–வித்–ப்தாம்.

கெந்த நவம்–பர மா்தம் 
தீபக் என்–னி–ெம் ்தனி–ைாக 
பபச –பவண்–டும் என்று 
கூறி மாமல்–ை–பு–ரத்–துக்கு 
அகழத்–துச டசன்–றார. 
பின்–னர அங்–குள்ள ஒரு 
பஹாட்–ெ–லில் குளிர–பா–
னத்–தில் மைக்க மருநது 
டகாடுத்து கட்–ொ–ைப்–ப–
டுத்தி என்–னு–ென் உெ–லு–
றவு டகாண்–ொர. இ்தன்–
பி–றகு என்கன திரு–ம–ைம் 
டசய்து டகாள –வ –்தாக 
ஆகச–வாரத்க்த கூறி எங்–க–
்ளது வீட்–டில் டபற்–பறார 
இல்–ைா்த  பபாது பை–முகற 
உெ–லு–றவு டகாண்–ொர. 
எனக்கு பவகை வாங்–
கி–்த–ரு–வ–்தாக டபங்–க–ளூரூ 
அகழத்–துச டசன்று ்தங்க 
கவத்து அங்கு கவத்–தும் 
உெ–லு–றவு டகாண்–ொர.

்தற்–பபாது அவர–க–்ளது 

வீட்–ொர 25 சவ–ரன் நகக 
மற்–றும் 3 ைட்–சம் மதிப்–
புள்ள வீட்டு உப–பைாக 
டபாருட்–கள டகாடுத்–்தால் 
மட்–டுபம திரு–ம–ைம் டசய்து 
டகாள–பவாம், இல்–கை–
டைன்–றால் திரு–ம–ைத்க்த 
நிறுத்தி விடு–பவாம் என்று 
மிரட்–டு–கின்–ற–னர. எனபவ 
ஆகச வாரத்க்த கூறி என்–
னி–ெம் பை–முகற உெ–லு–றவு 
டகாண்ெ தீபக் மற்–றும்  வர–
்தட்–சகன பகட்டு மிரட்–டும் 
தீபக்–கின் அம்மா பஷாபா, 
அண்–ைன் சஞ்–சய் உள–ளிட்–
பொர மீது நெ–வ–டிக்கக 
எடுக்க பவண்–டும்.

இவ்–வாறு புகா–ரில் ட்தரி–
வித்–துள–்ளார.

இ்தன் அடிப்–ப–கெ–யில், 
வில்–லி–வாக்–கம் அகனத்து 
மக–ளிர காவல் நிகைை 
இன்ஸ்–டபக்–ெர அனு–ரா்தா 
வழக்–கு–ப–திவு டசய்து விசா–
ரகை நெத்–தி–னார. இந்த 
நிகை–யில், இன்று காகை 
தீபக்கக ககது டசய்து அவ–
ரி–ெம் ட்தாெரநது விசா–
ரகை நெத்–து–கின்–ற–னர.

₹50 பகபாடி என்று பகபாஷமிட்ெ்தபால்

�ட்டே�லபயில் எம்எல்ஏக்கள் லககைப்பு
மகொரொஷடிரொவில் �ர�ரபபு

மும்்ெ, ஆக. 24-
மகா–ராஷ்–டி–ரா–வில் ஆளுங்–கட்சி 
- எதிர–கட்சி எம்–எல்–ஏக்–களுக்கு 
இகெபை பமா்தல், ககக–ைப்பு ஏற்–
பட்–ெ–்தால் பர–ப–ரப்பு ஏற்–பட்–ெது.

மகா–ராஷ்–டி–ரா–வில் உத்–்தவ் 
்தாக்–கபர ்தகை–கம–யி–ைான மகா 
விகாஸ் அகாடி ஆட்சி  கெந்த சிை 

மா்தங்–களுக்கு முன் கவிழ்ந–்தது. சிவ–
பசனா அதி–ருப்தி ்தகை–வர  ஏக்–நாத் 
ஷிண்பெ, ்தனது ஆ்த–ரவு எம்–எல்–ஏக்–
கள மற்–றும் பாஜ–க–வு–ென் கூட்–ெணி  
அகமத்து ஆட்–சிகை ககப்–பற்–றி–
னார. இந–நி–கை–யில் இன்று சட்–ெப் 
பபர–கவ–யின்  மகழக்–காை கூட்–ெத்–

ட்தா–ெர கூடிை பபாது ஆளுங்–கட்சி 
மற்–றும் எதிரக்–கட்–சி–க–க்ளச  பசரந்த 
எம்–எல்–ஏக்–கள இகெபை பமா்தல் 
ஏற்–பட்–ெது. ப்தசி–ை–வா்த காங்–கி–ரஸ் 
எம்–எல்ஏ  அபமால் மிட்–காரி மற்–
றும் சிவ–பசனா எம்–எல்ஏ மபகஷ் 
ஷிண்பெ இகெபை ககக–ைப்பு  ஏற்–
பட்–ெ–்தாக கூறப்–ப–டு–கி–றது. பின்–னர 
சட்–ெப்–பப–ர–கவப் படிக்–கட்–டு–க–ளில்  
அமரநது எதிர–கட்–சி–கள பபாராட்–

ெம் நெத்–தின. அப்–பபாது 
ப்தசி–ை–வா்த எம்–எல்–ஏக்–கள 
சிைர, ‘ஒரு எம்–எல்–ஏ–வுக்கு 
(ஷிண்பெ ஆ்த–ர–வா–்ளர–
கள) ரூ.50 பகாடி’ என்று 
பகாஷ–மிட்–ெ–னர. அப்–
பபாது ஏக்–நாத் ஷிண்பெ 
ஆ்த–ரவு  எம்–எல்–ஏ–வான 
மபகஷ் ஷிண்பெ அங்கு 
வந்த பபாது, எம்–எல்–ஏக்–கள 

ஒரு–வகர ஒரு–வர ்தாக்–கிக் டகாண்–ெ–
னர. இ்த–னால் சட்–ெப் பபரகவ 
வ்ளா–கத்–தில் ப்தற்–ற–மான சூழல் 
ஏற்–பட்–ெது. அங்–கு–வந்த அகவ 
பாது–கா–வ–ைர–கள இரு–்த–ரப்பு எம்–
எல்–ஏக்–க–க்ள–யும் விைக்–கி–விட்டு 
அகம–தி–ப–டுத்–தி–னர. 

சென்னை கெப்–ெோக்–கம் கைளோண்ை இயக்–கு–நர் அலு–ை–ல–கத்–தில் இனறு, 2022-23ம் ஆண–
டுக்–கோனை  சநல்–சகோள்–மு–தல்  சதோைர்–ெோக அ்ைச்–ெர்–கள் எம்.ஆர்.கக.ென–னீர்–செல்–ைம், 
ெக்–க–ர–ெோணி ஆகி–கயோர் விை–ெோ–யி–களு–ைன ஆகலோ–ெ்னை நைத்–தி–னைர். இதில், சைல்–லிக்–கோனை 
தமிழ்–நோடு  அர–சின சி்றப்பு  பிர–தி–நிதி  ஏ.கக.எஸ.விஜ–யன, உணவு ைற–றும் நுகர்–கைோர் ெோது–
கோப்–புத்–து்்ற முதன்ை செய–லோ–ளர்  ரோதோ–கி–ருஷ்–ணன, கைளோண உற–ெத்தி ஆ்ண–ய–ரும்  
செய–லோ–ள–ரு–ைோனை ெை–ய–மூர்த்தி உள்–ளிடை ெலர் கலந்–து–சகோண–ை–னைர்.


