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பெரம்–பூர், பிப்.16-
சென்னை செர–வள்–ளூர் ல�ோல�ோ 
ஸ்கீம் ெகு–தி்ை லெர்ந்–த–வர் 25 
வைது செண். இவர் ஆன–்�ன 
மூ�ம் மோதந்–லதோ–றும் அழகு 
ெோத–னை–செோ–ருட்–�்ை வோங்–கி–
யுள்–ைோர். �டந்த 
வரு–டம் டிெம்–ெர் 
மோதம் 20ம் லததி 
இவ–ருக்கு அறி–மு–�–
மில்–�ோத ஒரு–வர் 
செல்–லெோன மூ�ம் 
சதோடர்–பு–ச�ோண்டு 
லெசும்–லெோது, ‘’நீங்–
�ள் மோதந்–லதோ–றும் ஆன–்�ன 
மூ�ம் அழகு ெோதனை செோருட்–�ள் 
வோங்–கும் நிறு–வ–னைத்–தில் இருந்து 
லெசு–கி–லேன, சதோடர்ந்து நீங்–�ள் 
எங்–�–ைது ஆன–் �ன ஷோப்–பிங்–
கில் செோருட்–�ள் வோங்கி வரு–வ–
தோல் உங்–�ளுக்கு ஐந்து செோருட்–
�ள் ெரி–ெோ� கி்டத்–துள்–ைது. 
இதில் ஏதோ–வது ஒரு செோரு்ை 
மட்–டுலம நீங்–�ள் லதர்ந்–சத–டுக்� 
லவண்–டும், அதற்கு 5027 ரூெோய் 
மட்–டும் செலுத்–தி–னைோல் லெோதும்–’’ 
எனறு கூறி–யுள்–ைோர். இதில் அவர் 
கூறிை ல�ப்–டோப், பிரிட்ஜ், டிவி 
மற்–றும் ஐலெோன லெோன–ே்வ 

அடக்–�ம்.
இ்த–ை–டுத்து அந்த செண், 

ல�ப்–டோப்்ெ லதர்வு செய்து 
ெணத்்த ஆன–் �ன மூ�ம் �ட்–
டி–யுள்–ைோர். இதன–பி–ேகு ெணம் 
�ட்–டிை சி� நிமி–டங்–�–ளில் மீண்–

டும் அந்த நெர், அந்த 
செண்்ண சதோடர்–பு–
ச�ோண்டு செோரு்ை 
அனுப் – பு – வ – த ற் கு 
இன–சூ–ரனஸ் செய்ை 
லவண்–டும் அதற்கு 
15.490 ஆயி–ரம் ரூெோய் 
�ட்ட லவண்–டும். அந்த 

ெணம் உங்–�ளுக்கு திரும்பி வந்–து–
வி–டும்–’’ எனறு சதரி–வித்–துள்–ைோர். 
இத–னைோல் ெணம் திரும்பி வந்–து–வி–
டும் எனறு அந்த ெணத்்த அந்த 
செண் �ட்–டி–யுள்–ைோர். இதன–பி–ேகு 
சி� நிமி–டங்–�–ளில் ெணம் வந்து 
லெர–வில்்� என–றும் கூடு–த–�ோ� 
ஐந்து ் ெெோ லெர்த்து �ட்–டுங்–�ள் 
வரு–கி–ேதோ எனறு ெோர்ப்–லெோம் 
எனை–வும் அந்த நெர் கூறி–யுள்–ைோர். 
மீண்–டும் ெணம் திரும்பி வந்–து–வி–
டும் எனே  நம்–பிக்–் �–யில் அந்த 
செண், மீண்–டும் 15490 ரூெோய் 
�ட்–டி–யுள்–ைோர். இதன–பி–ேகு எதிர்–
மு–் னை–யில் லெசிை நெர், ‘’மீண்–டும் 

ெணம் வர–வில்–் �–’’ எனை கூறி–யுள்–
ைோர்.

இத–னைோல் ெந்–லத–�ம் அ்டந்த 
அந்த செண், லமலும் ெணம் �ட்–
டு–வ்த நிறுத்–தி–விட்டு இது–ெற்றி 
தனைது தந்–் த–யி–டம் நடந்–தது ெற்றி 
கூறி–யுள்–ைோர். இத–னி–் டலை அந்த 
நெ்ர சதோடர்பு ச�ோண்–ட–லெோது 
செல்–லெோன சுவீட்ச் ஆப் செய்–ைப்–
ெட்–டி–ருந்–தது.  இத–னைோல் தோன 
ஏமோற்–ேப்–ெட்–டு–விட்–லடோம் எனறு 
சதரிந்–து–ச�ோண்ட அந்த செண், 
இது–ெம்–ெந்–த–மோ� செர–வள்–ளூர் 
�ோவல் நி்�–ைத்–தில் பு�ோர் அளித்–
தோர். இவ்–வ–ழக்கு ் ெெர் கி்ரம் 
லெோலீ–ெோ–ருக்கு மோற்–ேப்–ெட்–டது. 
இ்த–ை–டுத்து ச�ோைத்–தூர் ் ெெர் 
கி்ரம் உதவி ஆ்ண–ைர் ரோ�–
லவந்–திரோ ரவி த்�–்ம–யில் 
விெோ–ரிக் –�ப் –ெட்–டது. இதில் 
லமோெ–டி–யில் ஈடு–ெட்ட நெர்–�ள் 
லமற்கு வங்–�த்்த லெர்ந்–த–வர்–�ள் 
என–ெது �ண்–டு–பி–டிக்–�ப்–ெட்–டது. 
இ்த–ை–டுத்து செல்–லெோன டவர் 
மூ�ம் லமற்கு வங்–�ம்  வடக்கு 
ெரக்–பூர் இந்–தி–ர–பூரி ெகு–தி்ை 
லெர்ந்த பிபுல் ம�ோக்–�ர் (22), 
ச�ௌஷிக் மண்–டோல் (22) ஆகி–
லைோ்ர ் �து செய்–த–னைர். 

வேளசவசேரி அருவே வசேோேம்

இரும்பு ராடால் அடித்து தாய் படுக�ாலை
மனநிலை பாதித்த மகனிடம் விசாரலை

வேளச்–வேரி, பிப்.16-  
லவைச்–லெரி அடுத்த செரும்–
ெோக்–�ம்,   ெசும்–செோன ந�ர், 
அம்–லெத்–�ர் சதரு்வ லெர்ந்–த–
வர்    ரோமச்–ெந்–தி–ரன. செக்–யூ–ரிட்டி 
லவ்� செய்து வரு–கி–ேோர்.  இவ–
ரது ம்னைவி சீதோ லதவி (50). 
இவர்–�ளுக்கு    ெதீஷ்–கு–மோர் (28), 
்வத்–தி–ை–நோ–தன  எனை 2 ம�ன–�ள் 
உள்–ை–னைர்.  இந்த நி்�–யில் லநற்று 
இரவு சவளி–யில் சென–றி–ருந்த 
்வத்–தி–ை–நோ–தன, வீட்–டுக்கு வந்–
துள்–ைோர். �த்வ திேந்து  உள்லை 
சென–ே–லெோது, அ்ே–யில் தோய் 
சீதோ–லதவி, த்� மற்–றும் மு�த்–தில் 
ெ�த்த �ோைத்–து–டன ரத்த சவள்–
ைத்–தில் மைங்கி கிடந்–துள்–ைோர். 
இ்த–ெோர்த்து அதிர்ச்–சி–ை–் டந்த 
்வத்–தி–ை–நோ–தன, உட–னை–டி–ைோ� 

108 ஆம்–பு–�னஸ் மற்–றும் செரும்–
ெோக்–�ம் �ோவல்–நி–் �–ைத்–திற்–கும்   
த�–வல் சதரி–வித்–துள்–ைோர். 

அதன–ெடி ஆம்–பு–�ன–சில் 
ெம்–ெவ இடத்–துக்கு வந்து டோக்–
டர் ெரி–லெோ–தித்து ெோர்த்–த–லெோது  
சீதோ–லதவி இேந்–து–விட்–டது சதரி–ை–
வந்–தது. இ்த–ை–டுத்து லெோலீ–ெோர்  
ெட–�த்்த ் �ப்–ெற்றி    பிலரத 
ெரி–லெோ–த–்னைக்–�ோ�  குலரோம்–
லெட்்ட அரசு மருத்–து–வ–ம–
்னைக்கு அனுப்பி ்வத்–த–னைர். 
இது–கு–றித்து லெோலீ–ெோர் வழக்–குப்–ெ–
திவு செய்து   விெோ–ரித்–த–லெோது, 
மூத்த ம�ன ெதீஷ்–கு–மோர் தோ்ை 
இரும்பு ரோடோல் த்�–யி–லும், 

மு�த்–தி–லும் அடித்து ச�ோ்� 
செய்து விட்டு த்�–ம–்ே–வோ–
னைது சதரி–ை–வந்–தது. லெோலீ–ெோர் 
அவ்ர லதடி–வந்த நி்�–யில், 
மோம்–ெோக்–�ம் சமயின லரோடு ெந்–
திப்–பில்   தனி–்ம–யில் ெதீஷ்–கு–
மோர் நின–று–ச�ோண்டு இருந்–தது 
சதரி–ை–வந்–தது. இ்த–ை–டுத்து ெம்–
ெவ இடத்–துக்கு செனே லெோலீ–
ெோர், ெதீஷ்–கு–மோ்ர ் �து செய்து 
�ோவல் நி்�–ைம் அ்ழத்து வந்து 
விெோ–ரித்–த–னைர்.  இதில், மின–ெோ–
ரம் ெோய்ந்–த–தில் ெதீஷ்–கு–மோர் மனை–
நி்� ெோதிக்–�ப்–ெட்டு மருத்–து–வ–ம–
்னை–யில் சிகிச்்ெ செற்–று–வந்–தது 
சதரி–ை–வந்–துள்–ைது.

கிணறு கெட்டிய கதாழிைாளர�ள்  3 பபர கெடி விபத்தில் சிக்கி பலி
ஒருவர் படுகாயம்

ஆலங்–கு–ளம், பிப். 16-
ஆ�ங்–கு–ைம் அருல� இனறு 
�ோ்� கிணறு சவட்–டும் 
ெணி–யில் ஈடு–ெட்ட 3 சதோழி–
�ோ–ைர்–�ள் சவடி விெத்–தில் 
சிக்கி உயி–ரி–ழந்–த–னைர். லமலும் 
ஒரு–வர் ெடு–�ோ–ை–ம–் டந்–தோர்.

சதன–�ோசி மோவட்–டம் 
ஆ�ங்–கு–ைம் அருல� உள்ை 
புதுப்–ெட்டி கிரோ–மத்–்தச் 
லெர்ந்–த–வர் ெோல் (52). இவ–
ருக்கு செோந்–த–மோனை இடம் 
ஊருக்கு லமல்–பு–ேம் உள்–ைது. 
இங்கு புதிை கிணறு சவட்ட 
முடிவு செய்த ெோல், �ோைத்–
தி–ம–டத்–் தச் லெர்ந்த ெக்–தி–
லவல் என–ெ–வ–ரி–டம் குத்–த–

்�க்கு விட்டு இருந்–தோர். 
�டந்த 10 நோட்–�–ைோ� கிணறு 
சவட்–டும் ெணி நடந்து வரு–
கி–ேது.

இந்–நி–் �–யில் கிணற்–றில் 
ெோ்ே சதன–ெட்–ட–தோல் 
அவற்்ே சவடி ்வத்து 
த�ர்க்� முடிவு செய்–த–னைர். 
அதன–ெடி இனறு �ோ்� 
ஆ�ங்–கு–ைம் அண்–ணோ–ந–�–
்ரச் லெர்ந்த ெோமு–லவல் 
ம�ன ஆசீர்–ெோ–�–லமோன 
(26), ஆ்ண–ைப்–ெ–பு–ரத்–் தச் 
லெர்ந்த ெோஸ்–�ர் ம�ன அர–
விந்த் (24), அலத–ஊ–்ரச் 
லெர்ந்த ரோஜ–லிங்–�ம் (52), 
அவ–ரது ம�ன மோரிச்–செல்–
வம் (27) மற்–றும் ஒரு–வர் 
லெர்ந்து கிணற்–றின லமல் 

ெகு–தி –யில் உட்–�ோர்ந்து 
சடட் – ட – லனைட் – ட் ர 
உள்லை ் வப்–ெ–தற்கு முன 
லெோத்னை செய்–த –னைர். 
அப்–லெோது எதிர்–ெோ–ரோ–த–
வி–த–மோ� சடட்–ட–லனைட்–டர் 
சவடித்–துச் சித–றி–ைது.

இந்த விெத்–தில் ஆசீர் 
ெோ�–லமோன, அர–விந்த் 
ஆகி–லைோர் ெம்–ெவ இடத்–
தி–ல�லை இேந்–த–னைர். த�–வல் 
அறிந்து ஆ�ங்–கு–ைம் லெோலீ–
ெோர் ெம்–ெவ இடத்–திற்கு 
வி்ரந்து சென–ே–னைர். �ோை–

ம–்டந்த ரோஜ–லிங்–�த்்த 
மீட்டு சநல்்� அரசு 
மருத்–துவ �ல்–லூரி மருத்–
து–வ–ம–்னைக்கு அனுப்பி 
்வத்–த–னைர். ஆனைோல் வரும் 
வழி–யி–ல�லை அவர் இேந்–
தோர். மோரிச்–செல்–வத்–திற்கு 
ஆ�ங்–கு–ைம் அரசு மருத்–
து–வ–ம–்னை–யில் சிகிச்்ெ 
அளிக்–�ப்–ெட்டு வரு–கி–ேது. 
விெத்து சதோடர் –ெோ� 
ஆ�ங்–கு–ைம் லெோலீ–ெோர் 
விெோ–ர்ண நடத்தி வரு–
கின–ே–னைர். கிணறு சவட்–
டும் ெணி–யில் ஈடு–ெட்ட 3 
சதோழி–�ோ–ைர்–�ள் சவடி 
விெத்–தில் இேந்த ெம்–ெ–வம் 
அப்–ெ–கு–தி–யில் லெோ�த்்த 
ஏற்–ெ–டுத்தி உள்–ைது.

ஆலங்–கு–ளம் அருவே பேடி–வி–ெத்து ஏற்–ெட்ட கிணறு.

ஆன்லைனில் அழகுசேோதன ப�ோருடேள் ேோங்கிய

இளம்கபண்ணிடம் பணம் பறித்த பே.ெங� இலளஞர 2 பபர ல�து

கெனலனை ோந�ராட்சி �வுனசிைர ஷீபா ொசு �ாைோனைார
பேன்னை, பிப்.16- 

சென்னை மோந–�–ரோட்–சி–
யின 122வது வோர்டு �வுன–
சி–�ர் திடீ–சரனறு இனறு 
�ோ்� மர–ண–ம–் டந்–தோர்.

சென்னை மோந–�–ரோட்–
சி–யின 122 வது வோர்டு 
திமு� �வுன–சி–�ர் ஷீெோ 
வோசு (75). முத–�–்மச்–ெ–
ரின மக்–�ள் சதோடர்பு 
அலு–வ–�� து்ண இைக்–கு–
நர் பிர–பு–கு–மோ–ரின தோைோர். 
இனறு அதி–�ோ்� உடல் 
ந�க் கு்ே–வோல் �ோ�–
மோ–னைோர். அவ–ரது உடல் 
செோது–மக்–�ள் அஞ்–ெ–லிக்–
�ோ� சென்னை லதனைோம்–
லெட்்ட செனை –டோப் 
ெோ்�–யில்  உள்ை இல்–
�த்–தில் ்வக்–�ப்–ெட்டு 
உள்–ைது. இறுதி அடக்–�ம் 
இனறு மோ்� 5 மணிக்கு 
ஒய் –எம் –சிஏ நந் – த –னைம் 
மைோனை ்மதோ–னைத்–தில் 
ந்டப்–செ–று–கி–ேது. அவ–
ரது ம்ே–வுக்கு அர–சி–ைல் 
த்�–வர்–�ள் இரங்–�ல் 

சதரி–வித்–துள்–ை–னைர். ஷீெோ–
வோ–சு–வின �ண–வர் வோசு, 
2015ல் மர–ண–ம–்டந்–தோர். 
இவ–ருக்கு செனறி து்ர, 
அருண், பிர–பு–கு–மோர் ஆகிை 
ம�ன–�ளும், ெோந்தி எனே 
ம�ளும் உள்–ை–னைர்.

 இது குறித்து தமிழ்–நோடு 

முதல்–வர் மு.�.ஸ்டோ–லின 
சவளி–யிட்–டுள்ை  இரங்–�ல் 
செய்தி.

சென்னை மோந–�–ரோட்சி 
மோமனே உறுப்–பி–னை–ரும், 
தி.மு.� த்�–்மச் செைற்–
குழு உறுப்–பி–னை–ரு –மோனை 
ஷீெோ வோசு  இனறு அதி–
�ோ்� உடல்–ந–�க் கு்ே–
வோல் ம்ே–சவய்–தி–னைோர் 
எனே செய்–தி–ல�ட்டு மி�–
வும் வருந்–தி–லனைன.

மக் –�ள் ெணி–ைோ –ை –
ரோ – � –வும் ,  �ழ – �த் –தின 
ச ெைல் – வீ – ர – ர ோ – � – வு ம் 
இருந்து சிேப்–பு–ேப் ெணி–
ைோற்றி வந்த அவ –ரது 
ம்ேவு செரி–தும் லவத–
்னை–ை–ளிக்–கி–ேது. அவ்ர 
இழந்து வோடும் குடும்–ெத்–
தி–னை–ருக்–கும், �ழ–�த்–தி–னை–
ருக்–கும், 122 வது வோர்டு 
ம க் – �ளுக் – கும்  எனைது 
ஆழ்ந்த இரங்–�ல்–� –்ை–
யும் ஆறு–த–்�–யும் சதரி–
வித் –துக் ச�ோள்–கி –லேன 
எனறு கூறி–யுள்–ைோர்.

ஷீொ ோசு

வேலம் சுற்–றுலா ஆய்வு மாளி–்ே–யில் இனறு முதல்–ேர் மு.ே.ஸ்டா–லி்னை வேலம் மாேட்ட 
தனி–யார் வெருந்து உரி–்ம–யா–ளர்–ேள் ேங்ே பேய–லா–ளர் அ.ரவீந்–தி–ரன, த்ல–ேர் ே.ராம–ோமி 
த்ல்மயிலானை நிர்ோகிேள் வேரில் ேந்–தித்து வோரிக்ே மனு அளித்–த–னைர். அரு–கில் 
அ்மச்–ேர்–ேள் வே.என.வேரு, எம்.ஆர்.வே.ென–னீர்–பேல்–ேம், ஆர்.ோந்தி, மா.மதி–வேந்–தன 
உள்–ள–னைர்.

ஈவ�ோடு கிழக்கு பதோகுதி இ்ைதவதரதல்

தபால் ொக்குச்சீட்டு விநிபயா�ம் துெஙகியது
முதியயார், ய�ாயதத்தாற்று உளயளார் பயனலடயைாம்

ஈவராடு, பிப். 16-
ஈலரோடு கிழக்கு சதோகுதி 
இ்டத்–லதர்–த–லில் லநரில் 
செனறு வோக்–�–ளிக்� முடி–
ைோ–த–வர்–�ளுக்கு தெோல் 
வோக்–குச் சீட்டு விநி–லைோ–�ம் 
இனறு �ோ்� துவங்–கி–ைது. 
முதி–லைோர்–�ள், லநோய்த்–
சதோற்று உள்–ை–வர் –�ள் 
வோக்கு சீட்்ட செற்று 
ெை–னை–்ட–ை–�ோம்.

ஈ ல ர ோ டு  கி ழ க் கு 
சதோகுதி இ்டத்–லதர்–தல் 
வரும் 27ம் லததி ந்ட–செ–ே–
வுள்–ைது. இத்–லதர்–த–லில் 
அங்–கீ–�–ரிக்–�ப்–ெட்ட அர–
சி–ைல் �ட்–சி–யி–னைர் மற்–றும் 
சுலைட்்ெ லவட்–ெோ–ைர்–
�ள் எனை 77 லெர் லெோட்–டி–
யி–டு–கின–ே–னைர். லதர்–த–லில், 
திமு� த்�–்ம–யி–�ோனை 
மதச்–ெோர்–ெற்ே கூட்–ட–ணி–
யில் அங்–�ம் வகிக்–கும் �ோங்–
கி–ரஸ் லவட்–ெோ–ை–ரோ� ஈ.வி.
ல�.எஸ்.இைங்–ல�ோ–வன 
லெோட்–டி–யி–டு–கி–ேோர்.

அதி –மு� ெோர் –பில் 
ல�.எஸ்.சதன–னை–ரசு, லதமு–
தி� ெோர்–பில் ஆனைந்த், நோம் 
தமி–ழர் �ட்சி ெோர்–பில் 
லமனை�ோ மற்–றும் சுலைட்–
்ெ–�ளும் லெோட்–டி–யி–டு–
கின–ே–னைர்.

லதர்–தல் லததி அறி–விக்–
�ப்–ெட்ட மறு–நோலை திமு� 
த்�–்ம–யில் கூட்–டணி 
�ட்சி லவட்–ெோ –ை–ரோனை 
�ோங்–கி–ரஸ் �ட்–சி–யின ஈ.வி.
ல�.எஸ்.இைங்–ல�ோ–வ–னுக்கு 
ஆத–ர –வோ� அ்மச்–ெர் 
சு.முத்–து–ெோமி த்�–்ம–யி–
�ோனை திமு� மற்–றும் �ோங்–கி–
ரஸ் கூட்–டணி �ட்–சி–யி–னைர் 
பிரச்–ெோ–ரம் மற்–றும் வோக்–
குச் லெ�–ரிப்பு ெணி–�்ை 
சதோடங்–கி–விட்–ட–னைர்.

அ்தத் சதோடர்ந்து, 

திமு� அ்மச்–ெர்–�ள், எம்.
எல்.ஏ.க்�ள், மோவட்ட, ஒன–
றி–ைச் செை–�ோ–ைர்–�்ை 
உள்–ை–டக்–கிை 32 லெர் 
ச�ோண்ட லதர்–தல் ெணிக்–
குழு அ்மக்–�ப்–ெட்டு நோள்–
லதோ–றும் அ்மச்–ெர்–�ள் 
தீவிர வோக்கு லெ�–ரிப்–பில் 
ஈடு–ெட்டு வரு–கின–ே–னைர்.

திமு� ெோர்–பில், அ்மச்–
ெர் –�ள் சு.முத் –து –ெோமி, 
ல�.என. லநரு, எ.வ.லவலு, 
செந்–தில்–ெோ–�ோஜி, மு.செ.
ெோமி –நோ –தன, மூர்த்தி, 
�ோந்தி, நோெர், செஞ்சி மஸ்–
தோன, லெ�ர் ெோபு, மோ.சுப்–
பி–ர –ம–ணி–ைன, அன–பில் 
மல�ஷ் செோய்–ைோ–சமோழி, 
தோ .லமோ .அன–ெ –ர –ென, 
ரோமச்–ெந்–தி–ரன, தங்–�ம் 
சதன–னை–ரசு, செோன–முடி, 
ஐ.செரி–ை–ெோமி, சிவ–ெங்–
�ர், ெக்�–ர–ெோணி, ல�.ல�.
எஸ்.எஸ்.ஆர். ரோமச்–ெந்–
தி–ரன மற்–றும் திமு� எம்.
எல்.ஏ.க்�ள் உள்–ளிட்–லடோர் 
தினை–மும் மோ்�–யில் 5 மணி 
முதல் இரவு 9 மணி வ்ர 
5 குழுக்–�–ைோ–�ப் பிரிந்து, 
சதோகு–திக்கு உள்–ெட்ட ெகு–
தி–�–ளில் உள்ை செோது–மக்–
�்ை வீடு–வீ–டோ–�ச் செனறு 
லநரில் ெந்–தித்து வோக்–குச் 
லெ�–ரிப்–பில் ஈடு–ெட்டு வரு–
கின–ே–னைர். தவிர �ோ்� 
லநரங்–�–ளில் அந்–தந்–தப் 
ெகுதி லதர்–தல் செோறுப்–
ெோ–ைர்–�ள், நிர்–வோ–கி–�ளு–
டன ஆல�ோ–ெ்னை லமற்–
ச�ோண்டு இ்ட–வி–டோது, 
தீவிர பிர–ெோ–ரம் செய்து 
வரு–கின–ே–னைர்.

இலத–லெோ�, அதி–மு� 
ெோர்–பில் லெோட்–டி–யி–டும் 

ல�.எஸ்.சதன–னை–ர–சு்வ 
ஆத–ரித்து அக்–�ட்–சி–யின 
முன–னைோள் அ்மச்–ெர்–�ள், 
எம்.எல்.ஏக்–�ள், நிர்–வோ–கி–
�ளும் தீவிர பிர–ெோ–ரத்–தில் 
ஈடு–ெட்டு வரு–கின–ே–னைர்.

லமலும், கூட்–டணி �ட்–
சி–ைோனை �ோங்–கி–ரஸ் �ட்சி 
ெோர்–பில் தமிழ்–நோடு �ோங்–
கி–ரஸ் �மிட்டி த்�–வர் 
ல�.எஸ்.அழ–கிரி, தமிழ்–
நோடு �ோங்–கி–ரஸ் �மிட்–டி–
யின லமலிட ெோர்–்வ–ைோ–
ைர் திலனைஷ் குண்–டு–ரோவ், 
எம்.பி.க்�ள் லஜோதி–மணி, 
�ோர்த்தி சிதம்–ெ–ரம், விஜய் 
வெந்த், எம்.எல்.ஏ.க்�ள் 
விஜ–ை–தோ–ரணி, செல்–வப் 
செருந்–த்� உள்–ளிட்–லடோ–
ரும் தீவிர வோக்கு லெ�–ரிப்–
பில் ஈடு–ெட்டு வரு–கின–ே–
னைர்.

தவிர திமு� கூட்–டணி 
�ட்–சி–�–ைோனை �ம்–யூ–னிஸ்ட் 
�ட்–சி–�–ளின இரோ.து்ர–
ை–ர–ென, மது்ர எம்.பி.சு.
சவங்–�–லட–ென, விடு–த–் �ச் 
சிறுத்–்த–�ள் �ட்–சி–யின 
சதோல்.திரு–மோ–வ–ை–வன 
ஆகி–லைோ–ரும் இைங்–ல�ோ–வ–
னுக்கு ஆத–ர–வோ� லநற்று 
தீவிர பிர–ெோ–ரத்–தில் ஈடு–
ெட்–ட–னைர்.

இலத–லெோ�, அதி–மு� 
இ்டக்–�ோ� செோதுச்–செ–ை–
�ோ–ைர் எடப்–ெோடி ெழ–னி–
ெோமி அதி–மு� லவட்–ெோ–ைர் 
சதன–னை–ர–சு்வ ஆத–ரித்து 
2 �ட்–டங்–�–ைோ� பிர–ெோ–
ரம் லமற்–ச�ோள்–கி–ேோர். 
அதன–ெடி லநற்று தனைது 
முதல்–�ட்–டப் பிர–ெோ–ரத்்த 
சதோடங்–கிை அவர் இன–
றும் நோ்ை–யும் செோது–

மக்–�–ளி–்டலை லவனில் 
சென–ே–வோறு லெசி வோக்கு 
லெ�–ரிக்–கி–ேோர்.

சதோடர்ந்து இரண்–டோ–
வது �ட்–ட–மோ� வரு–கிே 24 
மற்–றும் 25 ஆகிை லததி–�–
ளில் அவர் பிர–ெோ–ரம் லமற்–
ச�ோள்–கி–ேோர்.

இந்–நி–்�–யில், திமு� 
எம்பி �னி–சமோழி �ோங்–கி–
ரஸ் லவட்–ெோ–ைர் இைங்–
ல�ோ –வ்னை ஆத –ரித்து 
இனறு மோ்� 4 மணிக்கு 
ெம்–ெத் ந�–ரில் தனைது பிர–ெோ–
ரத்்த துவக்–கு–கி–ேோர். �ோங்–
கி–ரஸ் எம்.பி. ெ.சிதம்–ெ–ரம் 
நோ்ை (17ம் லததி) நோ்ை 
மறு–நோள் (18ம் லததி) இைங்–
ல�ோ –வ்னை ஆத –ரித்து 
வோக்கு லெ�–ரிக்–கி–ேோர்.

இ்த சதோடர்ந்து 18 
மற்–றும் 19ம் லததி–�–ளில் 
அ்மச்–ெர் உத–ை–நிதி ஸ்டோ–
லின, 19ம் லததி மக்–�ள் நீதி 
மய்–ைம் த்�–வர் �மல்–ெோ–
ென, அலத நோளில் மதி–மு� 
த்�்ம �ழ� செை–�ோ–ைர் 
து்ர.்வல�ோ, ஈலரோடு 
எம்பி அ.�லண–ெ–மூர்த்தி 
ஆகி–லைோர் பிர–ெோ–ரம் லமற்–
ச�ோள்–கின–ே–னைர். இ்த 
சதோடர்ந்து திமு� த்�–வ–
ரும், தமிழ்–நோடு முத–�–் மச்–
ெ–ரு–மோனை மு.�.ஸ்டோ–லின 
வரு–கிே 24 மற்–றும் 25 ஆகிை 
லததி–�–ளில் பிர–ெோ–ரம் லமற்–
ச�ோள்–கி–ேோர். ஈலரோட்–டில் 
அ்மச்–ெர்–�ள் மு�ோ–மிட்டு 
லதர்–தல் ெணி–ைோற்றி வரு–வ–
தோல் தினை–மும் அனைல் ெேக்–

கும் பிர–ெோ–ரம் ந்ட–செற்று 
வரு–கி–ேது.

இதற்–கி–்டலை, லதர்–த–
லில் வோக்–குச்–ெோ–வ–டிக்கு 
செனறு வோக் – � –ளிக்� 
முடி–ைோத 80 வை–துக்கு 
லமற்–ெட்–ட–வர்–�ள், மோற்–
றுத்–தி–ே–னைோ–ளி–�ள் மற்–றும் 
ச�ோலரோனைோ சதோற்–ேோல் 
ெோதிக்–�ப்–ெட்ட மற்–றும் 
ெோதிப்பு உள்–ை–தோ� ெந்–லத–
�ப்–ெ–டும் வோக்–�ோ–ைர்–�ள் 
தங்–�–ைது வோக்–கு–�்ை 
தெோல் மூ�ம் செலுத்த 
ெடி–வம் 12டி பூர்த்தி செய்து 
ஏற்–�–னைலவ ெம்–ெந்–தப்–ெட்ட 
வோக்–குச்–ெோ –வடி நி்� 
அலு–வ–�ர்–�–ளி–டம் வழங்–
�ப்–ெட்–டது. அதன–ெடி, 
தெோல் வோக்கு செலுத்த 
தகு–தி –ைோ –னை–வர் –�ளுக்கு 
இனறு வீடு வீடோ� வோக்–
குப்–ெ–திவு சீட்டு விநி–லைோ–
கிக்–�ப்–ெட்–டது. நோ்ை 
வ்ர வோக்–குப்–ெ–திவு சீட்டு 
வழங்–�ப்–ெட உள்–ைது.

ெம்–ெந்–தப்–ெட்ட வோக்–
�ோ–ைர்–�ள் வீட்–டில் இல்–
்�–சை–னில், இறு–தி–ைோ� 
வரும் 20ம் லததி மீண்–
டும் வீடு லதடி வந்து 
தெோல் வோக்கு குழு –
வி –னைர் வோக் –குச் –சீட்டு 
வழங்–கு–வோர்–�ள். இந்த 
வோய்ப்்ெ ெைன–ெ–டுத்தி 
ெ�–னை–்ட–ை–�ோம். இறுதி 
வ ோய் ப் – பி்னை  தவ ே 
விட்–ட–வர்–�ள் லதர்–தல் 
நோைோனை 27ம் லததி வோக்–
குச்–ெோ–வ–டிக்கு செனறு 
லநரில் வோக்–�–ளிக்� முடி–
ைோது எனை அதி–�ோ–ரி–�ள் 
சதரி–வித்–த–னைர்.

ஈபராட்டில் 14 பதரதல் பணிேலனை�ளுக்கு சீல்
ஈவராடு, பிப். 16- 

ஈலரோடு கிழக்கு சதோகுதி இ்டத்–லதர்–
தல் வரு–கிே 27ம் லததி நடக்–கி–ேது. இதற்–
�ோ� ஈலரோடு மோந–ரோட்–சிக்–குட்–ெட்ட 33 
வோர்டு ெகு–தி–�–ளி–லும், லதர்–தல் ெணி–ம்னை 
அ்மக்–�ப்–ெட்டு வோக்–�ோ–ைர்–�ளு–டன 
வந்து �ட்–சி–யி–னைர் தீவிர வோக்கு லெ�–ரிப்–
பில் ஈடு–ெட்டு வரு–கின–ே–னைர். இதில் �டந்த 
சி� தினைங்–�ளுக்கு முனபு ஈலரோடு இ்டத் 
லதர்–த–் �–சைோட்டி ெல்–லவறு ெகு–தி–�–ளில் 
அனு–ம–தி–யினறி லதர்–தல் ெணி–ம–்னை–�ள் 
அ்மக்–�ப்–ெட்–டி–ருப்–ெ–தோ� லதர்–தல் 
ஆ்ண–ைத்–துக்கு பு�ோர் வந்–தது. 

இதில் 14 இடங்–�–ளில் லதர்–தல் விதி–
மு்ே மீறி உரிை அனு–ம–தி–யினறி லதர்–தல் 
ெணி–ம்னை அ்மக்–�ப்–ெட்–டி–ருந்–தது உறுதி 

செய்–ைப்–ெட்–டது. இந்–நி–்�–யில் இனறு 
�ோ்� ஈலரோடு கிழக்கு சதோகுதி லதர்–தல் 
நடத்–தும் அலு–வ–�ர் சிவக்–கு–மோர், 14 லதர்–
தல் ெணி–ம–்னைக்–கும் பூட்டி சீல் ் வக்� 
உத்–த–ர–விட்–டோர். இ்த அடுத்து லதர்–தல் 
பிரிவு அதி–�ோ–ரி–�ள், துப்–ெோக்கி ஏந்–திை 
து்ண ரோணு–வத்–தி–னைர் மற்–றும் லெோலீ–ெோர் 
முன–னி–்�–யில் உரிை அனு–ம–தி–யினறு 
செைல்–ெட்ட லதர்–தல் ெணி–ம–்னைக்கு 
பூட்டி சீல் ் வத்–த–னைர். இதில் இதில் பிசெ 
அக்–ர–ெோ–ரம், பூம்–பு–�ோர் ந�ர், �னி–ரோ–வுத்–
தர் குைம், மரப்–ெோ–�ம், �ல்–ைோ–ண–சுந்–த–ரம் 
வீதி, மணல் லமடு, அந்–லதோ–ணி–ைோர் வீதி, 
ஆகிை இடங்–�–ளில் செைல்–ெட்ட அதி–மு� 
லதர்–தல் ெணி–ம்னை உள்–ெட 14 ெணி–ம–
்னைக்கு பூட்டி சீல் ் வக்–�ப்–ெட்–டது. 

அமிர்தாஞ்சன் ஹெல்த் கேர லிமிஹெட்
பதிவு அலுவலகம்: எண். 103, (பழைய எண். 42–45), லஸ் சர்ச் ர�ோடு, மயிலோப்பூர், சசனழனை–600 004.
email id : investors@amrutanjan.com | Website : www.amrutanjan.com | CIN:L24231TN1936PLC000017

31 டி்சம்பர 2022–-ல் முடிந் ேதாலதாண்டு மற்றும ஒன்்பது மதா்ஙேளுகேதான 
்ணிகைே ஹ்சய்யப்பெதா்  நிதிநிைல முடிவுேளின் சுருகேம

விவ�ஙகள்

முடிந்த கோலோண்டு முடிந்த கோலம் முடிந்த ஆண்டு
31 டிசம்.22 30 சசப். 22 31 டிசம்.21 31 டிசம்.22 31 டிசம்.21 31 மோர்ச் 22

(்தணிக்ழக
சசயயோ்தது)

(்தணிக்ழக
சசயயோ்தது)

(்தணிக்ழக
சசயயோ்தது)

(்தணிக்ழக
சசயயோ்தது)

(்தணிக்ழக
சசயயோ்தது)

(்தணிக்ழக 
யோனைது)

சசயலபோடுகளிலிருநது சமோத்த வருவோய 9,764.55 11,071.93 11,069.59 27,931.91 29,028.94 40,584.24

கோலததிறகோனை நிக� லோபம்/(நஷ்டம்)
(வரி, விலக்கு மறறும்/அலலது அசோ்தோ�ண அயிட்டஙகளுக்கு முன) 1,450.33 1,742.06 2,791.50 3,717.44 7,055.73 9,057.66

வரிக்கு முன கோலததிறகோனை நிக� லோபம்/(நஷ்டம்)
(விலக்கு மறறும்/அலலது அசோ்தோ�ண அயிட்டஙகளுக்கு பின) 1,450.33 1,742.06 2,791.50 3,717.44 7,055.73 9,057.66

வரிக்கு பின கோலததிறகோனை நிக� லோபம்/(நஷ்டம்)
(விலக்கு மறறும்/அலலது அசோ்தோ�ண அயிட்டஙகளுக்கு பின) 1,071.07 1,276.50 2,057.78 2,713.97 5,248.30 6,718.89

கோலததிறகோனை சமோத்த விரிவோனை வருவோய [கோலததிறகோனை 
(வரிக்கு பின) லோபம்/(நஷ்டம்) மறறும் இ்த� விரிவோனை 
வருவோழய (வரிக்கு பின) உள்்ள்டக்கியது] 1,070.8 1,230.53 2,033.54 2,595.14 5,181.74 6,655.05

சம பஙகு மூல்தனைம் 292.31 292.31 292.31 292.31 292.31 292.31

இருப்பு (மறுமதிப்பீடடு இருப்பு நீஙகலோக) 26,220.07  
(31.03.2022 அனறு)

26,220.07 
(31.03.2022 அனறு)

21,264.16  
(31.03.2021 அனறு)

26,220.07  
(31.03.2022 அனறு)

21,264.16  
(31.03.2021 அனறு)

26,220.07  
(31.03.2022 அனறு)

ஒரு பஙகு சம்போததியம் (ஒவசவோனறும் ரூ.1/–)
அடிப்பழ்ட
பலமிைந்தது

3.67  
3.66 

(வரு்டோநதி�மலல)

4.37  
4.36 

(வரு்டோநதி�மலல)

7.05  
7.03

(வரு்டோநதி�மலல)

9.30 
9.29

(வரு்டோநதி�மலல)

17.97 
17.92

(வரு்டோநதி�மலல)

23.05  
23.03 

(வரு்டோநதி�ம்)

(ஒரு பஙகு சம்போததியம் ்தவி�, ரூ. லடசததில)

குறிபபு:

1. சசபி (படடியல கடடுப்போடுகள் மறறும் சவளியீடு ர்தழவகள்) விதிகள் 2015, விதி 33ன கீழ் ஸ்்டோக் எக்ரசஞ்சுகளில ்தோக்கல சசயயப்படடுள்்ள கோலோண்டு மறறும் 
கோலததிறகோனை ்தணிக்ழக சசயயப்ப்டோ்த நிதிநிழல முடிவுகளின விரிவோனை வடிவததின சுருக்கமோக ரமறகண்்டழவ உள்்ளது. கோலோண்டு மறறும் கோலததிறகோனை ்தணிக்ழக 
சசயயப்ப்டோ்த நிதிநிழல முடிவுகளின முழு வடிவம் ஸ்்டோக் எக்ரசஞ்ச் இழணய்த்ளம் www.bseindia.com மறறும் www.nseindia.com மறறும் கம்சபனியின இழணய்த்ளம்  
www.amrutanjan.com–ல கிழ்டக்கும்.

2. 31 டிசம்பர், 2022ல முடிந்த கோலோண்டு மறறும் ஒனபது மோ்தஙகளுக்கோனை ்தணிக்ழக சசயயப்ப்டோ்த நிதிநிழல முடிவுகள் ரநஷனைல ஸ்்டோக் எக்ஸ்ரசஞ்ச் ஆஃப் இநதியோ 
லிமிச்டட (எனஎஸ்இ) மறறும் பிஎஸ்இ லிமிச்டட (பிஎஸ்இ) ஆகியவறறில ்தோக்கல சசயயப்படடு, கம்சபனியின இழணய்த்ளம் www.amrutanjan.com–ல கிழ்டக்கும்.

அமிர்தாஞ்சன் ஹெல்த் கேர லிமிஹெட்
இெம : ஹ்சன்ைன ஒப்பம/–
க்தி : 14 பிப்ரவரி, 2023 S. ்சதாமபு பி்ர்சதாத்

்ைலவர மற்றும நிரவதாே இ்யககுனர


