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தொடர் விடுப்பில் இருநெொல் நடவடிக்கை

கை நரமகபை அறுத்து ைாவலர் தற்ைாகல
மீஞ்சூரில் நள்ளிரவில் பயங்கரம்

ப�ொன்–னேரி, ஆக. 13-
மீஞ்–சூ–ரில் மது ப�ோதைக்கு 
அடி–தம–யோன கோவ–லர், 
மன–உ–தைச்–ச–லோல் தக 
மணிக் –கட்டு நரமத� 
அ று த் து  க க ோ ண் டு 
ைற் – க க ோதல கசய்து 
ககோண்–டோர். ப�ோலீ–சோர் 
வழக்–குப்–� –திவு கசய்து 
விசோ–ரிக்–கின்–ற–னர்.

திரு–வள்–ளூர் மோவட்–
டம, மீஞ்–சூர், கெக–ஜீ–வன் 
ரோம கைரு–வில் வசிப்–�–
வர் யுவ–ரோஜ் (54). இவ–ரது 
மதனவி சோமுண்–டீஸ்–வரி 
(48), மகள் கெயப்–பி–ரியோ 
(23), மகன் ஹரி–ஹ–ரன் (21). 
கடநை 1997ம ஆண்டு ைமி–ழக 
கோவல்–து–தற–யில் 2ம நிதல 
கோவ–ல–ரோக பவதலக்கு 
பசர்ந–ைோர் யுவ–ரோஜ். 

இந–நி–தல–யில் கடநை 
2019ம ஆண்டு எண்–ணூ–
ரில் யுவ–ரோஜ் �ணி–யோற்–றி–ய–
ப�ோது, மது �ழக்–கத்–துக்கு 
அடி–தம–யோ–னோர். அை–

னோல் கைோடர் விடுப்–பில் 
இருந–துள்–ைோர். அவர் மீது 
துதற ரீதி–யோன விசோ–ரதை 
நடநது வரு–கி–றது. இை–னோல் 
யுவ–ரோஜ் விரக் –
தி –ய –தடந –ைோர் . 
‘குடிப் –� –ழக் –கத் –
ைோல் பவதலக்கு 
கசல்ல முடி–யோை 
அவ–ல–நிதல ஏற்–
�ட்டு விட்–ட–பை’ 
என்று குடும–�த்–
ைோ – ரி –டம கூறி 
வருந–தி–யுள்–ைோர். 
அவ–ருக்கு குடும–
�த்–தி–னர் ஆறு–ைல் கூறி–யுள்–
ை–னர்.

இந –நி –தல –யில் பநற் –
றி–ரவு கவளிபய கசன்ற 
யுவ–ரோஜ், கவகு பநரம 
கழித்–து–ைோன் வீட்–டுக்கு 
வந–ைோர். வறண்–டோ–வில் 
�டுத்–ைோர். குடும–�த்–தி–னர், 

கைதவ பூட்டி ககோண்டு 
வீட்–டுக்–குள் தூங்–கி–னர். நள்–
ளி–ர–வில் திடீ–கரன சத்–ைம 
பகட்–டது. சோமுண்–டீஸ்–வரி 

எழுநது கவளிபய 
வந –ைோர். வலது 
தகயில் மணிக்–
கட்டு நரமத� 
பி ப ை – ட ோ ல் 
அறுத்ை நிதல–யில் 
ரத்ை கவள்–ைத்–தில் 
யுவ–ரோஜ் உயி–ருக்கு 
ப�ோரோடி ககோண்–
டி–ருந–ைதை �ோர்த்து 
அதிர்ச்–சி–ய–தடந–

ைோர். உடபன அக்–கம 
�க்–கத்–தி–னர் உை–வி–யு–டன் 
அவதர மீட்டு மீஞ்–சூர் 
அரசு மருத்–து–வ–ம–தனக்கு 
ககோண்டு கசன்–ற–னர். �ரி–
பசோ–ை–தன–யில் வரும வழி–
யி–பலபய யுவ–ரோஜ் இறநது 
விட்–ட–ைோக டோக்–டர்–கள் 

கூறி–னர். 
ைக–வ–ல–றிநது மீஞ்–சூர் 

ப�ோலீ–சோர் சம–�வ இடத்–
துக்கு விதரந–ை–னர். யுவ–ரோ–
ஜின் சட–லத்தை தகப்–�ற்றி, 
பிபரை �ரி–பசோ–ை–
த ன க் – க ோ க 
க�ோன்–பனரி 
அரசு மருத் –
து–வ–ம–தனக்கு 
அ னு ப் பி 
தவத் – ை –னர் . 
புகோ–ரின்–ப�–ரில் 
ப � ோலீ – ச ோ ர் 
வழக்–குப்–�–திவு 
கசய்து விசோ–
ரித்து வரு–கின்–ற–
னர். யுவ–ரோ–ஜின் 
ைற்–ககோ–தலக்கு 
பவறு ஏபை –
னும கோர–ைம 
உள்–ைைோ என 
� ல் – ப வ று 
பகோைங்–க–ளில் 
விசோ–ரித்து வரு–
கின்–ற–னர்.

யுவ–ரொஜ்

நாட்டின் 75வது சுெநதிர தினத்ெ முன்னிட்டு

க�ோட்டையில் முதல்்வர் மு.�.ஸடைோலின் 
15ம் கததி கதசியக்�ோடி ஏற்றுகிறோர்
அப்துல் ்கலாம் விருது, ்கல்பனைா ொவலா விருதும் வழஙகுகிறார்

பென்்ே, ஆக. 13- 
நோட்–டின் 75வது சுைந–திர 
தினத்தை முன் –னிட்டு 
நோதை மறுநோள் கசன்தன, 
புனிை ெோர்ஜ் பகோட்தட 
ககோத்–ை –ைத் –தில் முைல்–
வர் மு.க.ஸ்டோ–லின் பைசி–
யக்–ககோ–டி–பயற்–று–கி–றோர்.  
இதைத்–கைோ–டர்நது அப்–
துல் கலோம விருது மற்–றும 
கல்–�னோ சோவலோ உள்–
ளிட்ட விரு–து–க –தை–யும 
முைல்–வர் வழங்–கு–கி–றோர்.

நோட்–டின் 75வது சுைந–
திர தினம வரு–கிற 15ம 
பைதி (திங்–கள்) பகோலோ–க–ல–
மோக ககோண்–டோ–டப்–�ட 
உள்–ைது. சுைந–திர தினத்–
ைன்று அந–ைநை மோநில 
முைல்–வர்–கள் ைதல–ந–க–ரில் 
பைசி–யக்–ககோ–டிதய ஏற்றி 
தவப்–�ோர்–கள். அைன்–�டி, 
ைமி–ழ–கத்–தின் ைதல–ந–கர் 
கசன்தன, புனிை ெோர்ஜ் 
பகோட்–தட–யில் 15ம பைதி 
சுைந –திர தினத் – ைன்று 
கோதல 9 மணிக்கு முைல்–வர் 
மு.க.ஸ்டோ–லின் பைசி–யக்–
ககோ–டிதய ஏற்றி தவக்–கி–
றோர். இைற்–கோன அதனத்து 
ஏற்–�ோ–டு–களும கசன்தன 
பகோட்–தட–யில் சிறப்–�ோக 
கசய்–யப்–�ட்–டுள்–ைது.

முைல் –வர் பைசி –யக் –
ககோடி ஏற்–று–வ–ைற்–கோன 
சிறப்பு பமதட, உயர்–நீ–தி–
மன்ற ைதலதம நீதி–�தி, 
அதமச்–சர்–கள், எமபி, எம–
எல்–ஏக்–கள், ஐஏ–எஸ், ஐபி–
எஸ் மற்–றும விஐ–பிக்–கள், 
சிறப்பு அதழப்–�ோ–ைர்–கள் 
அமர்–வ–ைற்–கோன பமதட–
கள் அதமக்–கப்–�ட்டு வரு–கி–

றது. கடநை இரண்டு ஆண்–
டு–க –ைோக ககோபரோனோ 
கைோற்று அதி –க –ை –வில் 
இருந–ை–ைோ–லும, ஊர–டங்கு 
அம–லில் இருந–ை–ைோ–லும 
சுைந–திர தின விழோ நிகழ்ச்–
சிக்கு க�ோது–மக்–கள் மற்–றும 
�ள்ளி மோை–வர்–க –ளின் 
கதல–நி–கழ்ச்–சி–களுக்கு ைதட 
விதிக்–கப்–�ட்–டி–ருந–ைது. இநை 
ஆண்டு இது–ப�ோன்ற ைதட–
களுக்கு விலக்கு அளிக்க 
முடிவு கசய்–யப்–�ட்–டுள்–ைது. 
அபை–பந–ரம, அதமச்–சர்–கள் 
மற்–றும அதி–கோ–ரி–கள், க�ோது–
மக்–கள் கண்–டிப்–�ோக மோஸ்க் 
அணிநது, சமூக இதட–கவ–
ளி–யு–டன் அமர்நது விழோ 
நிகழ்ச்–சி–கதை �ோர்க்க ஏற்–
�ோடு கசய்–யப்–�ட்–டுள்–ைது. 
சுைந–திர தின விழோ நிகழ்ச்–சி–
யின்–ப�ோது ப�ோலீஸ் அணி–
வ–குப்பு மரி–யோ –தைதய 
முைல்–வர் மு.க.ஸ்டோ–லின் 
ஏற்–றுக்–ககோள்–வோர். அைற்–
கோன ஒத்–திதக நிகழ்ச்–சி–கள் 
இன்று நடநது முடிந–துள்–
ைது.

கடநை 2021ம ஆண்டு 
முைல் சுைந –திர தி –னத் –
ைன்று ைமிழ்–நோட்–டிற்–கும, 
ைமி–ழின வைர்ச்–சிக்–கும 
�ங்–கோற்–றி–ய–வர்–கதை க�ரு–
தமப்–�–டுத்ை `ைதக–சோல் 
ைமி–ழர்’ என்ற க�ய–ரில் 
புதிய விருது வழங்க�டும 
என்று முைல்–வர் மு.க.ஸ்டோ–
லின் அறிவித்ைோர். விரு–
து–டன் ரூ.10 லட்–சத்–துக்–
கோன கோபசோதல மற்–றும 
�ோரோட்டு சோன்று ஆகி–ய–
வற்தற சுைந–திர தின விழோ 
அன்று வழங்–கப் –� –டும 

என்று ைமி–ழக அரசு சோர்–
பில் அறி–விக்–கப்–�ட்–டது. 
இநை விரு–துக்கு இந–திய 
கம–யூ–னிஸ்ட் மூத்ை ைதல–
வர் நல்–லக்–கண்ணு பைர்வு 
கசய் –யப் –�ட் –டுள்–ைோர். 
அைன்–�டி சுைந–திர தின 
விழோ நிகழ்ச்–சி–யின்–ப�ோது 
முைல்–வர் மு.க.ஸ்டோ–லின் 
நல்–ல–கண்–ணு–வுக்கு ைதக–
சோல் ைமி–ழர் விருது வழங்கி 
கவு–ர–விக்–கி–றோர்.

அபை–ப�ோன்று, அறி–
வி–யல் கைோழில்–நுட்–�த்–
தில் சிறநது விைங்–கு–�–வர்–
களுக்கு டோக்–டர் அப்–துல் 
கலோம விருது, துணிவு 
மற்–றும சோக–சச் கசய–லுக்–
கோன கல்–�னோ சோவலோ 
விருது, பகோவிட்-19க்கோன 
முை–ல–தமச்–ச–ரின் சிறப்பு 
விருது, முை–ல–தமச்–ச–ரின் 
நல் ஆளுதம விருது, மோற்–
றுத்–தி–ற–னோ–ளி–கள் நல–னுக்–
கோக மிகச் சிறநை பசதவ 
புரிந–பைோ–ருக்–கோன ைமிழ்–
நோடு அரசு விரு–து–கள், மக–
ளிர் நல–னுக்–கோக சிறப்–�ோக 
கைோண்–டோற்–றிய கைோண்டு 
நிறு–வ–னம மற்–றும சமூக 
�ணி–யோ–ை–ருக்–கோன விரு–
து–கள், சிறநை உள்–ைோட்சி 
அதமப்–பு–களுக்–கோன முை–ல–
தமச்–சர் விரு–து–கள், முை–ல–
தமச்–ச–ரின் மோநில இதை–
ஞர் விரு–து–கள், பகோவிட்-19 
ைடுப்பு �ணிக்–கோன சிறப்பு 
�ைக்–கம உள்–ளிட்ட விரு–து–
கதை முைல்–வர் மு.க.ஸ்டோ–
லின் வழங்கி கவு–ர–விப்–�ோர்.

முன்–ன–ைோக, கோதல 
8.45 மணிக்கு 75வது சுைந–
திர தின நோள் நிகழ்ச்–சிக்கு 

பகோட்தட ககோத்–ை–ைத்–
திற்கு வரும முைல்–வர் 
மு.க.ஸ்டோ–லிதன ைதலதம 
கசய–லோ–ைர் இதற–யன்பு 
வர–பவற்–�ோர். முைல்–வ–ருக்கு 
முப்–�தட அதி–கோ–ரி–கள், 
டிஜிபி, சட்–டம-ஒழுங்கு 
கூடு–ைல் டிஜிபி, கசன்தன 
ப�ோலீஸ் கமி–ஷ–னர் ஆகி–
பயோதர ைதலதம கசய–
லோ–ைர் அறி–மு–கம கசய்து 
தவப்–�ோர். இதை–ய–டுத்து 
கோவல் துதற –யி –ன –ரின் 
அணி–வ–குப்பு மரி–யோதை 
முைல்–வர் மு.க.ஸ்டோ–லின் 
ஏற்–றுக்–ககோள்–வோர். பின்–
னர் பகோட்தட ககோத்–ை–
ைத் –தின் பமல் உள்ை 
ககோடி–பயற் –றும இடத்–
துக்கு முைல்–வர் வநது, 
பைசி–யக்–ககோ–டிதய ஏற்றி 
தவத்து பைசி–யக்–ககோ–டிக்கு 
முைல்–வர் மு.க.ஸ்டோ–லின் 
வைக்–கம கசலுத்–து–வோர். 
இதை–ய–டுத்து முைல்–வர் 
மு.க.ஸ்டோ–லின் ைமி–ழக மக்–
களுக்கு சுைந–திர தின உதர 
நிகழ்த்–து–வோர்.கசன்தன, 
பகோட்தட ககோத்–ை–ைத்–
தில் 15ம பைதி முைல்–வர் 
மு.க.ஸ்டோ–லின் பைசி–யக்–
ககோ–டி–பயற்–று–வதை முன்–
னிட்டு இரவு, �கல் என 24 
மணி பநர–மும துப்–�ோக்கி 
ஏந–திய ப�ோலீ–சோர், பமோப்� 
நோய் �ோது – கோப்புக்கு 
ஏற்�ோடு கசய்–யப்–�ட்–டுள்–
ைது. அபை–ப�ோன்று ைமி–ழ–
கம முழு–வ–தும சுைந–திர தின 
�ோது–கோப்–புக்–கோக சுமோர் 
ஒரு லட்–சம ப�ோலீ–சோர் 
ஈடு–�–டுத்–ைப்–�ட்–டுள்–ை–னர்.

வீட்டு வாடகைக்கு 
ஜிஎஸ்டி வரியா?
ஒனறிய அரசு விளக்கம்

புது–பெல்லி, ஆக. 13-
ஒன்–றிய அர–சின் சமீ–�த்–திய 
அறி–விப்–பின்–�டி, �ோக்–ககட்–
டில் அதடக்–கப்–�ட்ட, பலபிள் 
ஒட்–டப்–�ட்ட அரிசி, ையிர், 
பகோதுதம மோவு, �ருப்பு வதக–
கள், ையிர், லஸ்சி உள்–ளிட்ட 
உைவு க�ோருட்–கள் மீது 5 சை–
வீை ஜிஎஸ்டி வரி அம–லுக்கு 
வந–ைது. இநை வரி உயர்–வுக்கு 
எதிர்க்–கட்–சி–கள் கடும எதிர்ப்பு 
கைரி–வித்து வரு–கின்–றன. இந–நி–
தல–யில் வீட்டு வோட–தகக்கு 18 
சை–வீை ஜிஎஸ்டி விதித்து இருப்–�–
ைோக ைக–வல்–கள் கவளி–யோ–கின. 
இது–கு–றித்து கோங்–கி–ரஸ் க�ோதுச்–
கச–ய–லோ–ைர் கெய்–ரோம ரபமஷ் 
ைனது டுவிட்–டர் �தி–வில், ‘அன்–
றோட உைவு க�ோருட்–களுக்கு 
ஜிஎஸ்டி வரி விதித்ை பிறகு இப்–
ப�ோது வீட்டு வோட–தகக்–கும 
ஜிஎஸ்டி விதிக்–கப்–�ட்–டுள்–ை–து’ 
என்று கூறி–யி–ருந–ைோர். ஆனோல், 
இக்–குற்–றச்–சோட்–டு–கதை ஒன்–
றிய அரசு மறுத்–துள்–ைது. இது–
கைோ–டர்–�ோக ஒன்–றிய அரசு 
கவளி–யிட்ட அறிக்–தக–யில், 
‘குடி–யி–ருப்பு �யன்–�ோட்–டுக்கு 
வீட்தட வோட–தகக்கு விட்–
டோல், அைற்கு ஜிஎஸ்டி வரி 
கிதட–யோது. அபை–பந–ரம வர்த்–
ைக �யன்–�ோட்–டுக்கு வீட்தட 
வோட–தகக்கு விட்–டோல்–ைோன் 18 
சை–வீை ஜிஎஸ்டி வரி விதிக்–கப்–�–
டும. பமலும, ஒரு நிறு–வ–னத்–தின் 
உரி–தம–யோ–ைபரோ, �ங்–கு–ைோ–ரபரோ 
ஒரு குடி–யி–ருப்த� ைனிப்–�ட்ட 
�யன்–�ோட்–டுக்கு வோட–தகக்கு 
எடுத்–ைோல் ஜிஎஸ்டி கிதட–யோ–து’ 
என்று கூறப்–�ட்–டுள்–ைது.

“ஒரரத�ாரு பட்டப்படிப்புடன் மாணவர்கைள் நிறுதெககூடாது’’

ைல்வி, மருத்துவ பைடிப்புைளுக்ைாை
பைல திட்டம ் ெயல்பைடுத்தப்பைடுகிறது

முதல்வர் மு.்க.ஸ்ாலின பபச்சு 
ப�ரம்–பூர், ஆக.13-

கல்வி, மருத்–துவ �டிப்–பு–
களுக்–கோக அரசு சோர்–பில் 
�ல் –பவறு திட்–டங் –கள் 
கசயல்–�–டுத்–ைப்–�ட்டு வரு–கி–
றது என்று ப�சிய முைல்–வர் 
மு.க.ஸ்டோ–லின், ‘’ மோை–வர்–
கள் ஒபர–கயோரு �ட்–டப்–�–
டிப்–பு–டன் நிறுத்–ைக்–கூ–டோ–து’ 
என்று பகட்–டுக்–ககோண்–
டோர்.

முைல்–வர் மு.க.ஸ்டோ–
லின் இன்று கசன்தன 
ககோைத்–தூர் கைோகு–தி –
யில் �ல்–பவறு ஆய்–வுப்–�–
ணி–கதை பமற்–ககோண்–
டோர். மக்–க–ளின் �ல்–பவறு 
அடிப்–�தட �ணி–களுக்கு 
அடிக்–கல் நோட்–டி–னோர். 
முடி–வுற்ற �ல �ணி–கதை 
துவக்–கி–தவத்–ைோர். ககோைத்–
தூர் எவர்–வின் �ள்–ளி–யில் 
உள்ை க�ோ–லீஸ்–வ–ரர் கதல 
மற்–றும அறி–வி–யல் கல்–லூ–ரி–
யில் மோைவ, மோை–வி–கள் 
இதடபய நடநை நிகழ்ச்–சி–
யில் முைல்–வர் மு.க.ஸ்டோ–
லின் கூறி–ய–ைோ–வது;

க�ோ–லீஸ்–வ–ரர் கதல மற்–
றும அறி–வி–யல் கல்–லூ–ரி–யில் 
முை–லோம ஆண்டு �டிப்த� 
முடித்து 2ம ஆண்–டில் 
மோை–வர்–கள் அடி–கய–டுத்து 
தவத்–துள்–ளீர்–கள். இநை கல்–
லூ–ரி–யில் புதி–ைோக பிஏ தசவ 
சித்–ைோந–ைம என்ற �ோடப்–பி–
ரி–வும இநை கல்–வி–யோண்டு 
முைல் ஆரம–பிக்–கப்–�ட்–டுள்–
ைது. இை–னோல் இடங்–க–ளின் 
எண்–ணிக்–தக–யும அதி–க–ரிக்–
கப்–�ட்–டுள்–ைது. கமோத்–ைம 
உள்ை 240 இடங்–களுக்கு 
1089 விண்–ைப்–�ங்–கள் வந–
துள்–ைன. ஐந–தில் ஒரு–வ–ருக்கு 
ைோன் இடம ைர–மு–டி–யும 
என்ற அை–விற்கு இநை கல்–
லூரி குறு–கிய கோலத்–தில் 
கசல்–வோக்தக அதடந–துள்–
ைது. இைற்கு கோர–ை–மோன 
அற–நி–தல–யத்–துதற மற்–றும 
கல்–லூரி முைல்–வர், ப�ரோ–
சி–ரி–யர்–கள் அதன–வ–ருக்–கும 
வோழ்த்–துக்–கதை கைரி–வித்–
துக் ககோள்–கி–பறன்.

இந–ைோண்டு பசர்நை  
மோைவ, மோை–வி –கள் 
மட்–டு–மல்–லோ–மல் கசன்ற 
ஆண்டு முை–லோ–மோண்டு 

முடித்ை மோைவ, மோைவி 
களுக்–கும கல்வி கட்–ட–ைம 
இல–வ–ச–மோக வழங்–கப்–�–
டும. கட்–ட–ைம இல்தல 
என்று கூறி–ய–வு–டன் யோரும  
குதற–வோக மதிப்–பீடு கசய்ய 
பவண்–டோம. கல்–வி–யோ–னது 
அதன–வ–ருக்–கும எளிய 
முதற–யில் கிதடக்க அதன–
வ–ரும முன்–பனற பவண்–டும 
என்ற முற்–ப�ோக்கு எண்–ைத்–
து–டன் மோை–வர் சமு–ைோ–யத்–
தின் மீது இருக்–கக்–கூ–டிய 
அக்–க–தற–யின் கோர–ை–மோக 
இநை அரசு கசய்–யக்–கூ–டிய 
கட–தம–யோக நோங்–கள் கரு–
து–கி–பறோம. இல–வ–சங்–கள் 
பவறு, நலத் திட்–டங்–கள் 
பவறு என்று உச்–ச–நீ–தி–மன்–
றபம தீர்ப்–�–ளித்–ைதை மோை–
வர்–கள் �டித்–தி–ருப்–பீர்–கள். 
இது–கைோ–டர்–�ோக நோட்–டில் 
க�ரிய விவோ–ைபம நடநது 
ககோண்டு உள்–ைது.

கல்–விக்–கோ–க–வும மருத்–
து–வத்–துக்–கோ–க–வும கசலவு 
கசய்–வது இல–வ–ச–மோ–கோது. 
ஏகனன்–றோல் அது அறிவு 
நலன் மற்–றும உடல் நலன் 
சோர்ந–ைது. கல்வி உடல் 
நலம சோர்ந–ைது. மருத்–து–வம 
இரண்–டி–லும ப�ோது–மோன 
அைவு நல திட்–டங்–கதை 
உரு–வோக்கி கசயல்–�–டுத்ை 
பவண்–டும என இநை அரசு 
நிதனக்–கி–றது. கல்வி மற்–றும 

மருத்–து–வத்–துக்–கோக �ல்–பவறு 
மக்–கள் நலத்–திட்–டங்–கள் 
உரு–வோக்–கப்–�ட்டு கசயல்–�–
டுத்–ைப்–�ட்டு வரு–கி–றது. 
இகைல்–லோம இல–வச திட்–
டங்–கள் அல்ல, சமூக நலத்–
திட்–டங்–கள், ஏதழ, எளிய 
மக்–களுக்கு நலத் திட்ட 
உை–வி–கதை கசய்–வ–ைற்–கோக 
இதவ–கள் பமற்–ககோள்–ைப்–
�–டு–கின்–றன. இல–வ–சங்–கள் 
பவண்–டோம என அறி–வுதர 
கூறு–வ–ைற்கு ைற்–ப�ோது புதிது 
புதி–ைோக ஆட்–கள் வந–து–
ககோண்டு இருக்–கி –றோர் –
கள். அதைப் �ற்றி நமக்கு 
கவதல இல்தல. இைற்கு 
பமல் ப�சி–னோல் இது அர–
சி–யல் ஆகி–வி–டும. எனபவ 
இது �ற்றி நோன் அதி–கம ப�ச 
விரும–�–வில்தல.

அபை பநரத்–தில் மோைவ 
கசல்–வங்–களுக்கு நோன் 
கசோல்ல விரும–பு–வது �டிப்–
பில் மட்–டுபம நீங்–கள் கவ–
னம கசலுத்ை பவண்–டும.  
ைனித்–தி–ற–தம–கதை வைர்த்–
துக் ககோள்ை பவண்–டும. 
ஒபர–ஒரு �ட்–டப் �டிப்–பு–
டன் நிறுத்தி விட–பவண்–
டோம. உயர் –கல் –விதய 
கைோட–ருங்–கள். குறிப்–�ோக 
க�ண்–கள் �ட்–டம வோங்–
கி–ய–தும நிறுத்–திக் ககோள்–ைோ–
மல் ைகு–தி–யோன �ணி–கதை 
பைர்ந–கை–டுத்து �ணி–யோற்ற 

பவண்–டும. க�ோரு–ைோ–ைோர 
ரீதி–யோக நீங்–கள் கசோநை 
கோலில் நிற்–கக்–கூ–டிய ைகு–
திதய வைர்த்–துக் ககோள்ை 
பவண்–டும. இதை சட்–ட–
மன்ற உறுப்–பி–ன–ரோக அல்ல, 
முை–ல–தமச்–ச–ரோக  அல்ல, 
உங் –க –ைது ைந –தை –யோக 
பகட்டு ககோள்–கின்–பறன்.

இவ–வோறு முைல்–வர் 
ப�சி–னோர்.

பென்்ே மொத–வ–ரம் பெடுஞெொ்ையில் உள்ள ெொன்ன�ொஸனகொ �ளளி மொண–வர்–களுக்கு 
இை–வெ ் ெக்–கிள–க்்ள முதல்–வர் மு.க.ஸெொ–லின் இன்று வழங்–கி–ேொர். அரு–கில் அ்மச்–
ெர்–கள பி.னக.னெகர்–�ொபு, அன்–பில் மனகஷ் ப�ொய்–யொ–பமொழி, னமயர் பிரியொ, து்ண னமயர் 
மனகஷ்–கு–மொர், எம்–பிக்–கள கைொ–நிதி வீரொ–ெொமி, கிரி–ரொ–ஜன், தொய–கம் கவி எம்–எல்ஏ, மொெ–க–ரொட்சி 
கமி–ஷ–ேர் ககன்–தீப்–சிங் ன�டி, �குதி பெயைொ்ளர் முரளிதரன் மற்–றும் �ைர்.

ொய்ாநதில் இருநது தென்்னககு விமானததில் கைடததி வநெ

போம்பு, குரங்கு, ஆ்ை�ள் பறிமுதல்
ராமநாதபுரம் பயணி ் ்கது

மீேம்–�ொக்–கம், ஆக. 13-
ைோய்–லோநது ைதல–ந–கர் �ோங்–கோக்–
கில் இருநது பநற்று நள்–ளி–ரவு 
கசன்தன சர்–வ–பைச விமோன 
நிதல–யத்–துக்கு �ய–ணி–கள் விமோ–
னம வந–ைது. அதில் வநை �ய–
ணி–க–ளின் உதட–தம–கள் மற்–றும 
�ோஸ்–ப�ோர்ட் உள்–ளிட்ட ஆவ–
ைங்–கதை சுங்–கத்–துதற அதி–கோ–
ரி–கள் பசோை–தன–யிட்–ட–னர். அப்–
ப�ோது ரோம–நோ–ை–பு–ரம மோவட்–டம, 
கீழக்–க–தரதய பசர்நை சுற்–றுலோ 
�யணி முக–மது 
ஷகில் (21) என்–�–
வர் மீது அதி–கோ–
ரி–களுக்கு சந–பை–
கம ஏற்–�ட்–டது. 
அவர் தவத்–தி –
ரு ந ை  க�ரிய 
கூதடதய திறநது 
பசோைதன கசய்–ை–னர். அைற்–குள் 
ைனித்–ைனி சிறிய �ோக்–ககட்–டு–க–
ளில் மத்–திய ஆப்–ரிக்கோ, வட 
அகம–ரிக்கோ, கசஷல்ஸ் தீதவ 
பசர்நை 20 �ோமபு குட்–டி–கள், 2 
ஆதம மற்–றும 1 குரங்கு குட்டி 
கடத்தி வரப்–�ட்–டி–ருப்–�–தும, 
அைற்–கு–ரிய சோன்–று–கள் இல்தல 
என்–�–தும கைரி–ய–வந–ைது. இை–
னோல் முக–மது ஷகில் ைனி–ய–தற–
யில் தவத்து தீவி–ர–மோக விசோ–
ரித்–ை–னர். பமலும, கசன்–தன–யில் 
உள்ை மத்–திய வனக்–குற்–றப் பிரிவு 
அதி–கோ–ரி–களுக்–கும ைக–வல் கைரி–
வித்–ை–னர்.

வனக்–குற்–றப் பிரிவு அதி–கோ–
ரி–கள் விதரநது வநது, விலங்–
கு–கதை ஆய்வு கசய்–ை–ப�ோது, 
வட–அ–கம–ரிக்–கோ–வின் கிங் ஸ்பனக் 
எனும விஷ–மற்ற 15 �ோம–பு–களும, 

ஆப்–ரிக்க கோடு–க–ளில் வசிக்–கும 
�ோல் த�த்–ைோன் எனும 5 மதலப்–
�ோமபு குட்–டி–கள், கசஷல்ஸ் 
தீவில் அதி–கம கோைப்–�–டும 
அல்ட்ரோ பிரோட் டோடோஸ் எனும 
2 ஆதம–கள், மத்–திய ஆப்–ரிக்–கோ–
வின் டி பிரோசோ மங்கி எனும 1 
குரங்கு குட்டி என கமோத்–ைம 23 
விலங்–கு–கள் என கைரி–ய–வந–ைது.

இதவ – க தை 
ககோண்டு வரும–
ப�ோது, முதற–யோக 
சர்–வ–பைச வனத்–
துதற மற்–றும சர்–
வ–பைச சுகோ–ைோர 
துதற–யி–டம சோன்று 
க�ற்று, அநை விலங்–

கு–கதை மருத்–துவ �ரி–பசோ–ைதன 
கசய்பை ககோண்டு வர–பவண்–டும. 
எனி–னும, இநை விலங்–கு–களுக்கு 
மருத்–துவ �ரி–பசோ–ைதன மற்–றும 
சோன்று  இல்தல. எனபவ, இநை 
விலங்–கு–கதை திருப்பி அனுப்� 
சுங்–கத்–துதற அதி–கோ–ரி–கள் முடிவு 
கசய்–ை–னர். இைற்–கோன கசல–வு–
கதை ரோம–நோ–ை–பு–ரத்தை பசர்நை 
�யணி முக–மது ஷகி–லி–டம வசூ–
லிக்க முடிவு கசய்–யப்–�ட்–டுள்–ைது.

இது–கு–றித்து மத்–திய வனக்–குற்–
றப் பிரிவு ப�ோலீ–சோர் வழக்–குப்–�–
திவு கசய்து, முக–மது ஷகிதல 
தகது கசய்து, யோதர–பய–னும �ய–
மு–றுத்–ைபவோ அல்–லது விற்–�தன 
கசய்–வ–ைற்–கோக இநை விலங்–கு–
கதை கடத்தி வந–ைோரோ என �ல்–
பவறு பகோைங்–க–ளில் விசோ–ரித்து 
வரு–கின்–ற–னர்.

பவலூர் டிஐஜி 
ஆனி விஜயா 

மாறறம்
பென்்ே, ஆக.13- 

பவலூர் டிஐஜி ஆனி 
விெயோ அதி–ர–டி–யோக மோற்–
றம கசய்–யப்–�ட்–டுள்–ைோர்.

இது குறித்து ைமி–ழக 
உள்–து–தறச் கசய–லோ–ைர் 
�ணீந–திர கரட்டி கவளி–
யிட்–டுள்ை உத்–ை –ர –வில், 
பவலூர் டிஐ–ஜி–யோக உள்ை 
ஆனி விெயோ, கோத்–தி–ருப்–
ப�ோர் �ட்–டி–ய–லுக்கு மோற்–
றம கசய்–யப்–�ட்–டுள்–ைோர். 
கோஞ்–சி–பு–ரம டிஐ–ஜி–யோக 
உள்ை சத்–தி–யப்–பி–ரியோ, 
பவலூர் டிஐஜி க�ோறுப்த� 
கூடு–ை–லோக கவ–னிப்–�ோர். 
இவ–வோறு அநை உத்–ை–ர–வில் 
கூறப்–�ட்–டுள்–ைது.

Particulars

Quarter ended Year Ended

30-Jun-22 31-Mar-22 30-Jun-21 31-Mar-22

 (Unaudited)  (Audited - refer note 4)  (Unaudited)  (Audited) 

Total Income from Operations  7,095.42  10,655.30  7,821.15  40,584.24 

Net Profit / (Loss) for the period
(before Tax, Exceptional and /or Extraordinary items)

 525.05  2,001.93  1,628.62  9,057.66 

Net Profit / (Loss) for the period before Tax
(after Exceptional and/or Extraordinary items)

 525.05  2,001.93  1,628.62  9,057.66 

Net Profit / (Loss) for the period after Tax
(after Exceptional and/or Extraordinary items)

 366.40  1,470.59  1,205.74  6,718.89 

Total Comprehensive Income for the period
(comprising Profit / (loss) for the period (after tax)
and Other comprehensive Income (after tax)]

 293.81  1,473.31  1,203.15  6,655.05 

Equity Share Capital  292.31  292.31  292.31  292.31 

Reserves (excluding Revaluation Reserve) 
 26,220.07

 (As on 31-03-2022)
 26,220.07

(As on 31-03-2022)
 21,264.16

(As on 31-03-2021)
 26,220.07

(As on 31-03-2022)

Earnings Per Share ( Re.1/- each)

Basic
Diluted

  1.26 
 1.25 

 (not annualised) 

  5.09 
 5.08 

 (not annualised) 

  4.12 
 4.12 

 (not annualised) 

  23.05 
 23.03 

(annualised) 

அ�ர்தாஞ்சன் ெஹல்த் ேகர் ��ெடட்
ப�வு அலுவலகம்: பு�ய எண். 103, (பைழய எண். 42–45), லஸ் சர்ச் ேராடு, ம�லாப்பூர், ெசன்ைன–600 004.
email id : investors@amrutanjan.com | Website : www.amrutanjan.com | CIN:L24231TN1936PLC000017

30 ஜ�ன் 2022– -ல் மு�ந்த காலாண்டுக்கான 
த�க்ைக ெசய்யப்படாத  ���ைல மு�வுக�ன் சுருக்கம்

�வரங்கள்

மு�ந்த காலாண்டு மு�ந்த ஆண்டு

30 ஜ�ன், 2022 31 மார்ச், 2022 30 ஜ�ன், 2021 31 மார்ச், 2022

(த�க்ைக
ெசய்யாதது)

(த�க்ைகயானது– 
கு�ப்பு 4ஐ பார்க்க)

(த�க்ைக
ெசய்யாதது)

(த�க்ைக
யானது)

ெசயல்பாடுக��ருந்து ெமாத்த வருவாய் 7,095.42 10,655.30 7,821.15 40,584.24

காலத்�ற்கான �கர லாபம்/(நஷ்டம்)
(வ�, �லக்கு மற்றும்/அல்லது அசாதாரண அ�ட்டங்களுக்கு முன்) 525.05 2,001.93 1,628.62 9,057.66

வ�க்கு முன் காலத்�ற்கான �கர லாபம்/(நஷ்டம்)
(�லக்கு மற்றும்/அல்லது அசாதாரண அ�ட்டங்களுக்கு �ன்) 525.05 2,001.93 1,628.62 9,057.66

வ�க்கு �ன் காலத்�ற்கான �கர லாபம்/(நஷ்டம்)
(�லக்கு மற்றும்/அல்லது அசாதாரண அ�ட்டங்களுக்கு �ன்) 366.40 1,470.59 1,205.74 6,718.89

காலத்�ற்கான ெமாத்த ��வான வருவாய் [காலத்�ற்கான 
(வ�க்கு �ன்) லாபம்/(நஷ்டம்) மற்றும் இதர ��வான 
வருவாைய (வ�க்கு �ன்) உள்ளடக்�யது] 293.81 1,473.31 1,203.15 6,655.05

சம பங்கு மூலதனம் 292.31 292.31 292.31 292.31

இருப்பு (மறும�ப்�ட்டு இருப்பு �ங்கலாக) 26,220.07   
(31.03.2022 அன்று)

26,220.07  
(31.03.2022 அன்று)

21,264.16   
(31.03.2021 அன்று)

26,220.07   
(31.03.2022 அன்று)

ஒரு பங்கு சம்பாத்�யம் (ஒவ்ெவான்றும் ரூ.1/–)
அ�ப்பைட
பல�ழந்தது

1.26  
1.25 

(வருடாந்�ரமல்ல)

5.09  
5.08 

(வருடாந்�ரமல்ல)

4.12  
4.12 

(வருடாந்�ரமல்ல)

23.05  
23.03 

(வருடாந்�ரம்)

(ஒரு பங்கு சம்பாத்�யம் த�ர, ரூ. லட்சத்�ல்)

கு�ப்பு:

1. ெச� (பட்�யல் கட்டுப்பாடுகள் மற்றும் ெவ��டு ேதைவகள்) ��கள் 2015, �� 33ன் �ழ் ஸ்டாக் எக்ேசஞ்சுக�ல் தாக்கல் ெசய்யப்பட்டுள்ள காலாண்டு மற்றும் ஆண்டுக்கான 
���ைல மு�வுக�ன் ��வான வ�வத்�ன் சுருக்கமாக ேமற்கண்டைவ உள்ளது. காலாண்டு மற்றும் ஆண்டுக்கான ���ைல மு�வுக�ன் முழு வ�வம் ஸ்டாக் எக்ேசஞ்ச் இைணயதளம் 
www.bseindia.com மற்றும் www.nseindia.com மற்றும் கம்ெப��ன் இைணயதளம் www.amrutanjan.com–ல் �ைடக்கும்.

2. 30 ஜ�ன், 2022ல் மு�ந்த காலாண்டுக்கான ேமற்கண்ட ���ைல மு�வுகள் முைறேய அ�ர்தாஞ்சன் ெஹல்த் ேகர் ��ெடட்�ன் (‘‘கம்ெப�’’) த�க்ைக குழுவால் மறுப��லைன 
ெசய்யப்பட்டு 12 ஆகஸ்ட், 2022 அன்று நைடெபற்ற கம்ெப��ன் இயக்குனர்கள் குழு கூட்டத்�ல் ஒப்புதல் அ�க்கப்பட்டது. ேமற்கண்ட மு�வுகள் கம்ெப��ன் சட்ட த�க்ைகயாளர்களால் 
வைரயறுக்கப்பட்ட ம�ப்பாய்வுக்கு உட்படுத்தப்பட்டுள்ளது. சட்ட த�க்ைகயாளர்கள் �ருத்தப்படாத அ�க்ைகைய அ�த்துள்ளனர்.

3. கம்ெப�கள் சட்டம் 2013, ��வு 133ன் �ழ் ப�ந்துைரக்கப்பட்டுள்ளவாறு இந்�ய கணக்�யல் தர�ைலக�ன் (‘‘இந்த் ஏஎஸ்’’)ப�யும் மற்றும் இந்�யா�ல் ஏற்றுக் ெகாள்ளப்பட்ட ெபாதுவான 
கணக்�யல் ெகாள்ைக�ன்ப�யும் மற்றும் ெச� (பட்�யல் கட்டுப்பாடுகள் மற்றும் ெவ��டு ேதைவகள்) ��கள் 2015, �� 33ன் �ழ் இந்த ���ைல மு�வுகள் தயா�க்கப்பட்டுள்ளது.

4. மார்ச் 31, 2022–ல் மு�வைடந்த 3 மாதங்க�ன் புள்��வரங்கள், இந்த ���ைல மு�வுக�ல் ெத��க்கப்பட்டுள்ளப�, முந்ைதய ��யாண்�ன் மூன்றாம் காலாண்டு வைர�லான முழு 
முந்ைதய ��யாண்டு மற்றும் ெவ��டப்பட்ட இன்ைறய ேத� வைர�லான புள்��வரங்க�ன் த�க்ைக ெசய்யப்பட்ட புள்��வரங்களுக்கு இைட�லான சம�ைல புள்��வரங்கள் 
ஆகும். முந்ைதய ��யாண்�ன் மூன்றாம் காலாண்�ன் இறு� வைர�லான புள்��வரங்கள் மட்டுேம ம�ப்பாய்வு ெசய்யப்பட்டது மற்றும் த�க்ைகக்கு உட்படுத்தப்பட�ல்ைல.

5. 5. ஜ�ன் 30, 2022–ல் மு�வைடந்த காலாண்�ற்கான கம்ெப��ன் �� மு�வுகள் ேநஷனல் ஸ்டாக் எக்ேசஞ்ச் ஆப் இந்�யா ��ெடட் (NSE) மற்றும் �எஸ்இ ��ெடட் (BSE) ஆ�யவற்�ல் 
தாக்கல் ெசய்யப்பட்டுள்ளன, ேமலும் அைவ �றுவனத்�ன் இைணயதளமான www.amrutanjan.com–ல் �ைடக்�ன்றன.

அ�ர்தாஞ்சன் ெஹல்த் ேகர் ��ெடட்
இடம் : ெசன்ைன ஒப்பம்/–
ேத�  : 12 ஆகஸ்ட் 2022 S. சாம்பு �ரசாத்

தைலவர் மற்றும் �ர்வாக இயக்குனர்


