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உலக சுற்றுலா வர்த்தக கணகாட்சியை பாரயவயிட

புதுச்சேரி எம்எல்ஏக்கள் 
லண்டன் பயணம்
புதுச்–சேரி, நவ. 5- 

இங்–கி–லாந்து தலல–ந–கர் 
லண்–ட–னில் வரு–கிற 7ம்ததி 
முதல் 9ம்ததி வலை உலக 
சுற்–றுலா பயண சந்லத 
எனும பபய–ரில் வர்த்–தக 
கண்–காட்சி நலட–பப–று–கி–
றது. இதில் 100 நாடு–க–லைச் 
்சர்ந்த 2500 ் பர் தங்–களு–
லடய சுற்–றுலா சார்ந்த 
வர்த்–தக பபாருட்–கலை 
காட்–சிப்–ப–டுத்–து–கின்–ற–னர். 
இதில் புதுச்–்சரி அைங்–க–
மும இடம–பபற்–றுள்–ைது.

இந்–நி–கழ்–வில் அைசு சார்–
பில் துலற அலைச்–சர் லட்–
சு–மி–நா–ைா–ய–ணன், துலண 
சபா–நா–ய–கர் ைாஜ–்வலு, 
தலலலை பசய–லர் ைாஜீவ் 
வர்ைா, அைசு பசய–லர் 
அருண், சுற்–று–லாத்–துலற 
இயக்–கு–னர் பிாிய–தர்–ஷினி 
உள்–ளிட்–்டார் பங்–்கற்–
கின்–ற–னர். இதற்–காக பசன்–
லன–யில் இருந்து ் நற்–றி–ைவு 
விைா–னம மூலம அவர்–கள் 
பாரீஸ் நக–ருக்கு பசல்–கின்–ற–
னர்.

இத–னி–லட்ய இந்த 
கண்–காட்–சிலய பார்–லவ–

யிட தங்–க –ைது பசாந்த 
பய–ண–ைாக புதுச்–்ச–ரி–யில் 
இருந்து புதுலவ எம–எல்–ஏக்–
கள் ்நற்–றி–ைவு லண்–டன் 
புறப்–பட்–ட–னர். இதற்–காக 
அவர்–கள் பசன்–லன–யில் 
இருந்து விைா–னம மூலம 
பிைான்ஸ் நாட்–டுக்கு புறப்–
பட்டு பசன்–ற–னர்.  

திருப்–பதி ்தவஸ்–தா–
னம சார்–பில் பிைான்ஸ் 
தலல–ந–கர் பாரீ–சில் நாலை 
(6ம்ததி) ஸ்ரீவாரி சீனி–
வாச பபரு–ைாள் திருக்–கல்–
யா–ணம நடக்–கி–றது. இதில் 
புதுச்–் சரி அை–சின் படல்லி 
பிை–தி–நிதி ைல்–லாடி கிருஷ்–
ணா–ைாவ் பங்–்கற்–கி–றார். 
இதில் அலைச்–சர் லட்–சு–மி–நா–
ைா–ய–ணன் ைற்–றும என்–ஆர் 
காங்–கி–ைஸ் எம–எல்–ஏக்–களும 
கலந்து பகாள்–கின்–ற–னர். 
இந்த நிகழ்ச்–சிலய முடித்–துக்–
பகாண்டு அலன–வ–ரும அங்–
கி–ருந்து ையில் மூலம லண்–
டன் பசன்று, ஒரு–வா–ைம 
அங்கு முகா–மிட்டு வர்த்–தக 
கண்–காட்சி ைட்–டு–மின்றி 
ைற்ற சுற்–றுலா தலங்–க–லை–
யும பார்–லவ–யி–டு–கின்–ற–னர்.

ககாயவ மாநகரில்

ஐ.எஸ். தீவிரவாத ஈடுபாடு 
வாலிபர்கள் ்கண்டுபிடிப்பு

உளவியல் ஆல�ோெ்னை வழங்க திட்டம்
ச�ோவவ, நவ. 5- 

்காலவ உக்–க–டம சங்–க–
்ைஸ்–வ–ைர் ் காயில் முன்பு 
கடந்த 23ம ்ததி கார் 
பவடிப் –பில் ஜ்ைஷா 
முபின் (23) பலி–யா–னார். 
்காலவ ைாந–கை தனிப்–
பலட ்பாலீ–சார் விசா–
ைலண நடத்தி சதித்–திட்–
டம தீட்–டி–ய–தாக ஜ்ைஷா 
முபி–னின் உற–வி–னர்–கள் 
முக–ைது அசா–ரு–தீன், அப்–சர்–
கான் உள்–ளிட்ட 6 ் பலை 
லகது பசய்–த–னர். அவர்–கள் 
்காலவ சிலற–யில் அலடக்–
கப்–பட்–டுள்–ை–னர். இந்த 
வழக்கு தற்–் பாது என்.ஐ.ஏ. 
வசம ஒப்–ப–லடக்–கப்–பட்டு 
விசா–ைலண நடந்து வரு–
கி–றது. சிலற–யில் உள்ை 
6 ்பரி–ட–மும என்.ஐ.ஏ. 
அதி–கா–ரி–கள் விசா–ைலண 
நடத்தி உள்–ை–னர்.

்காலவ ைாந–கை தனிப்–
பலட ் பாலீ–சார் ் காலவ–
யில் சந்–்தக நபர்–கலை 
பதாடர்ந்து கண்–கா–ணித்து 
வரு–கின்–ற–னர். உக்–க–டம, 
ஜி.எம.நகர் உள்–ளிட்ட பகு–
தி–க–ளில் பல ் பரின் வீடு–க–
ளில் ்சாதலன நடத்தி 
விசா–ைலண நடத்–தி–னர். 
்ைலும ் பாலீ–சார் நடத்–திய 
விசா–ை–லண–யின் படி, ஐ.எஸ் 
தீவி–ை–வாத அலைப்–பின் பால் 
ஈடு–பாடு பகாண்ட நபர்–கள் 

மாநில லாரி உரியமைாளரகள் சமகமளன க்தர்தல்

சூட்்ட கிளப்பிய ஆடி்யோ பதிவு்கள்
நோமக்–�ல், நவ.5-

நாைக்–கல்லல தலல–லை–
யி–ட–ைாக பகாண்டு ைாநில 
லாரி உரி–லை–யா–ைர்–கள் 
சம–் ை–ை–னம பசயல்–பட்டு 
வரு–கி–றது. இந்த சம–்ை–ை–
னத்–தில் 95 லாரி உரி–லை–
யா–ைர்–கள் சங்–கங்–கள் உள்–
ைன. புதிய நிர்–வா–கி–கள் 
்தர்–தல் வரும 10ம ்ததி 
நாைக்–கல்லல அடுத்த வள்–
ளி–பு–ைத்–தில் நலட–பப–று–கி–
றது. தலல–வர், பசய–லா–ைர், 
பபாரு–ைா–ைர், இலணச்–
பச–ய–லா–ைர் ஆகிய 4 பத–
வி–களுக்கு ைட்–டும ் தர்–தல் 
நடத்–தப்–ப–டு–கி–றது. 5 ைண்–
டல துலணத்–த–லல–வர்–கள், 
4 ைண்–டல இலணச் பசய–
லா–ைர்–கள் ் பாட்–டி–யின்றி 
்தர்வு பசய்–யப்–பட்டு விட்–
ட–னர். சம–் ை–ை–னத்–தின் 40 
ஆண்டு கால வை–லாற்–றில் 
இது ஒரு புது–லை–யான 
்தர்–த–லாக பார்க்–கப்–ப–டு–
கி–றது. ் வட்பு ைனு–தாக்–கல் 
முடி–யும வலை அலன–வ–ரும 
தனித்–த–னி–யாக ைனு–தாக்–
கல் பசய்–த–னர். ்வட்பு 
ைனு–தாக்–க–லுக்கு பின் 2 
்பர் தலல–லை–யில் அணி–
கள் உரு–வா–கி–யுள்–ைது.

நாைக்–கல் லாரி சங்–கத்–
துக்கு எதி–ைாக, நாைக்–கல் 
ட்பைய்–லர் சங்–க்ை ் வட்–
பா–ைலை நிறுத்–தி–யுள்–ைது. 
லாரி சங்–கத்–தின் பபாரு–
ைா–ைர் சீைங்–கன், சம–்ை–ை–

னத்–தின் பபாரு–ைா–ைர் பத–
விக்கு ்பாட்–டி–யி–டு–வார் 
என திடீ–பைன ்வட்–பு–
ைனு தாக்–க–லுக்கு ஒரு–நாள் 
முன்–ன–தாக லாரி சங்–கத்–
தில் தீர்–ைா–னம ் பாடப்–பட்–
டது. இலத–ய–டுத்து ட்பைய்–
லர் சங்–க–மும பசயற்–குழு 
உறுப்–பி–னர்–கள் கூட்–டத்லத 
கூட்டி பபாரு–ைா–ைர் பத–
விக்கு அந்த சங்–கத்–தின் 
பசய–லா–ைர் தா்ைா–த–ைலன 
்வட்–பா–ை–ைாக அறி–வித்–தது.

பை–ைத்–தி–்வ–லூ–ரில் 10 
ஆண்–டுக்கு ் ைலாக லாரி 
உரி–லை–யா–ை–ைாக இருந்–த–
வர் ைாை–சாமி. கடந்த 
சில ைாதங்–களுக்கு முன் 
பை–ைத்–தி–்வ–லூர் தாலுகா 
லாரி சங்–கத்–தில் தலல–வர் 
பத–விக்கு ்பாட்–டி–யிட்ட 
ைாை–சா–மி–யின் ஆத–ை–வா–
ைர் ்தால்வி அலடந்து 
பசந்–தில்–கு–ைார் என்–ப–வர் 
தலல–வ–ைாக ்தர்வு பசய்–
யப் –பட் –டார். இலத –ய –
டுத்து, அவர் சம–்ை–ைன 
்தர்–த–லில் பசய–லா–ைர் பத–
விக்கு தங்–கள் சங்–கத்–தின் 
ஆத–ை–வு–டன் ்பாட்–டி–யி–டு–
கி–றார். இவலை எதிர்த்து 
முன்–னாள் தலல–வர் ைாஜி 
பசய–லா –ைர் பத –விக்கு 
்பாட்–டி–யி–டு–கி–றார். உள்–
ளூர் சங்–கத்–தில் இவ–ருக்கு 
ஆத–ைவு கிலடக்–கா–த–தால், 
திருச்சி ைாக்–் பார்ட் லாரி 
சங்–கத்–தின் ஆத–ை–வு–டன் ைாை–

சாமி ்பாட்–டி–யி–டு–கி–றார். 
இப்–படி ஒ்ை ஊலை ் சர்ந்த 
2 ் பர் பசய–லா–ைர், பபாரு–
ைா–ைர் பத–விக்கு ் பாட்–டி–
யி–டு–வது பபரும பை–ப–ைப்லப 
லாரி உரி–லை–யா–ைர்–கள் ைத்–
தி–யில் ஏற்–ப–டுத்–தி–யுள்–ைது.

இந்த நிலல–யில் அகில 
இந் –திய ்ைாட் –டார் 
டிைான்ஸ்–்பார்ட் காங்–
கி–ை –சின் பதன்–ைண்–டல 
்சர்–ைன் சண்–மு–கப்பா, தமி–
ழ–கத்–தில் லாரி உரி–லை–யா–
ைர்–கள் இலட்ய ஒற்–றுலை 
இல்லல. ரூ.40 லட்–சம முதல் 
ரூ.50 லட்–சம வலை பசலவு 
பசய்து ைாநில சம–் ை–ைன 
்தர்–தல் நடத்–து–கி–றார்–கள் 
என குற்–றம–சாட்–டி–னார்.

இந்–நி–லல–யில், ைாநில 
ைணல் லாரி உரி–லை–யா–
ைர்–கள் சம–்ை–ைன தலல–
வர் பசல்ல.ைாசாமி, சண்–
மு–கப்–பா–வின் கருத்–துக்கு 
கண்–ட–னம பதரி–வித்து, 
வாட்ஸ் அப்–பில் பதி–விட்–
டார்.  இவர்–கள் இரு–வ–ரின் 
ஆடி்யா பதி–வு–களும ் தர்–
தல் கைத்–தில் பை–ப–ைப்லப 
ஏற்–ப–டுத்தி உள்–ைது. இந்த 
நிலல–யில் நாலை நாைக்–
கல்–லில் (சிமடா) பதன்–
ைண்–டல லாரி உரி–லை–
யா–ைர்–கள் சங்–கங்–க–ளின் 
கூட்–ட –லைப்பு ஆ்லா –
சலன கூட்–டம நலட–பப–று–
கி–றது. இதில் சண்–மு–கப்பா 
கலந்து பகாள்–கி–றார்.

்கள்்ளழ்கர க்காயில் நிலத்த ்காட்டி 
பபண்ணிடம் ₹70 லட்்சம் க�ா்சடி

6 லேருக்கு வ்�
விரு–து–ந–�ர், நவ. 5-

விரு–து–ந–கர் சூலக்–க–லைலய ் சர்ந்–த–
வர் பைங்–க–நா–யகி. இவ–ைது தமபி 
சூரி–ய–நா–ைா–ய–ணன் சிங்–கப்–பூ–ரில் 
பதாழில் பசய்து வரு–கி–றார். தமபி 
அனுப்–பும பணத்–தில் பைங்–க–நா–
யகி விரு–து–ந–க–ரில் இடங்–கலை 
வாங்–கி–யுள்–ைார். இலத அறிந்த 
திண்–டுக்–கல் சிவ–கி–ரி–பட்–டிலய 
்சர்ந்த பத்–ை–நா–பன் என்–ப–வர், 
பைங்–க–நா–யகி ைற்–றும அவ–ைது 
ைற்–பறாரு தமபி வீை–பாண்–டி–
யன் ஆகி–்யாலை கடந்த 2020, 
நவம–ப–ரில் அணுகி உள்–ைார். 
அப்–்பாது, ‘நான் நீதி–ப–தி–யாக 
பணி–யாற்றி ஓய்வு பபற்று ரியல் 
எஸ்–் டட் பதாழில் பசய்து வரு–கி–
்றன். ைதுலை வண்–டி–யூர் கிைா–ைத்–
தில், நாச்–சா–ைம–ைாள் அறக்–கட்–
ட–லைக்கு பசாந்–த–ைாக 12 ஏக்–கர் 
70 பசன்ட் நிலம உள்–ைது. அதன் 
நிர்–வா–கி–கள் குழந்–லத–பசல்–வம, 
சந்–தி–ைன் ஆகி–்யார் எனக்கு 
பவர் எழுதி பகாடுத்–துள்–ை–னர். 

உங்–களுக்கு நிலம ் வண்–டும என்–
றால், வாங்கி பகாள்–ளுங்–கள்’ 
என பதரி–வித்–துள்–ைார்.

அறக்–கட்–டலை நிர்–வா–கி–
கலை அலழத்து வந்–தால், ் பசி 
பகாள்–ை–லாம என பைங்–க–நா–யகி 
கூறி உள்–ைார். இந்–நி–லல–யில், 
கடந்த 11-1-2021ல் பத்–ை–நா–பன், 
சதீஷ்–கு–ைார், சுைதி, அங்–கு–ைாஜ், 
சந்–தி–ைன், குழந்–லத–பசல்–வம ஆகி–
்யார் பைங்–க–நா–யகி வீட்–டிற்கு 
வந்–துள்–ை–னர். நிலத்–தில் எவ்–வித 
வில்–லங்–க–மும இல்லல என பதரி–
வித்–த–னர். ரூ.34 ் காடி்ய 92 லட்–
சத்து 50 ஆயி–ைம என விலல–் பசி, 
ரூ.50 லட்–சத்லத முன்–ப–ண–ைாக 
பைங்–க–நா–யகி ைற்–றும ச்கா–த–ைர் 
வீை–பாண்–டி–ய–னி–டம பபற்–றுள்–ை–
னர். 

பின் 16.7.2021ல் பத்–ை–நா–பன், 
சதீஷ்–கு–ைார், சுைதி, அங்–கு–ைாஜ், 

சந்–தி–ைன், குழந்லத பசல்–வம 
ஆகி–்யார் பைங்–க–நா–ய–கி–யி–டம 
்ைலும ரூ.20 லட்–சம அட்–
வான்ஸ் பகாடுத்–தால், விலை–
வில் நிலத்லத பதிவு பசய்து 
பகாடுத்து விடு–வ–தாக கூறி ரூ.20 
லட்–சம பபற்–றுள்–ை–னர். ரூ.70 
லட்–சத்லத பபற்–றுக்–பகாண்டு 
நிலத்லத பதிவு பசய்து தைா–ைல் 
ஏைாற்றி வந்–துள்–ை–னர்.

இத–னால், சந்–்த–க–ை–லடந்த 
பைங்–க–நா–யகி விசா–ரித்–த–்பாது, 
அந்த நிலம இந்து சைய அற–
நி–லல–யத்–து–லறக்கு பாத்–தி–யப்–
பட்ட ைதுலை கள்–ை–ழ–கர் 
்காயி–லுக்கு பசாந்–த–ைா–னது என 
பதரிய வந்–தது. இது–கு–றித்து விரு–
து–ந–கர் ைாவட்ட குற்–றப்–பி–ரி–வில் 
பைங்–க–நா–யகி அளித்த புகா–ரின்–் ப–
ரில் பத்–ை–நா–பன், அவ–ைது ைகன் 
சதீஷ்–கு–ைார், சுைதி, அங்–கு–ைாஜ், 
சந்–தி–ைன், குழந்–லத–பசல்–வம ஆகிய 
6 ் பர் மீது வழக்–குப் பதிவு பசய்து 
அவர்–கலை ் தடி வரு–கின்–ற–னர்.

2 குழநய்தகள் உள்பட

10 இலங்்க தமிழர்கள் 
தனுஷ்்கோடிககு வரு்்க

ரோசமஸ்–வ–ரம், நவ. 5-
இைண்டு குழந்–லத–கள் உள்–
பட 10 இலங்லக தமி–ழர்–கள் 
இன்று காலல அக–தி–க–ைாக 
தனுஷ்–்காடி வந்–த–னர். 
அவர்–கலை ைலைன் ் பாலீ–
சார் மீட்டு விசா–ைலண 
நடத்தி வரு–கின்–ற–னர்.

இலங்–லக–யில் தற்–் பாது 
நில–வி–வ–ரும கடு–லை–யான 
பபாரு–ைா–தாை பநருக்–க–டி–
யி–னால் இலங்லக தமி–ழர்–
கள் தமி–ழ–கத்–திற்கு அக–தி–க–
ைாக வந்–தம வண்–ணம 
உள்–ை–னர். கடந்த சில 
ைாதங்–க –ளில் 200க்கும 
்ைற்–பட்ட இலங்லக தமி–
ழர்–கள் தமி–ழ–கத்–திற்கு அக–
தி–க–ைாக வந்–துள்–ை–னர். 
இந் –த –நி –லல–யில் இன்று 
காலல 2 குழந்–லத–கள், 
5 பபண்–கள் உட்–பட 10 
இலங்லக தமி –ழர் – கள் 
தனுஷ்–்கா–டிக்கு அக–தி–க–

ைாக வந்–த–னர். அவர்–கலை 
ைா்ைஸ்–வ –ைம ைலைன் 
்பாலீ–சார் மீட்–ட–னர். 
பின்–னர் விசா–ை–லண–யில், 
இவர்–கள் இலங்லக தலல–
ைன்–னார் பகு–திலய ் சர்ந்த 
பஜயக்–கு–ைார் (45), இவ–ைது 
ைலனவி ் யா்கஸ்–வரி(42), 
ைகள்–கள் தமிழ்–ைதி(22), கனி–
ைதி(15), முல்–லலத்–தீ–லவச் 
்சர்ந்த புஷ்–பம(64), இவ–ைது 
ைகன் பிை–பா–கர்(43), யாழ்ப்–
பா–ணத்லத ்சர்ந்த ஜஸ்–
டின்(42), இவ–ைது ைலனவி 
அனு–சுயா(31), இவர்–க–ைது 
ைகள் அன்–சிகா(3) ைற்–றும 
மூன்று ைாத லகக்–கு–ழந்லத 
அன்–ஜி–தன் ஆகி–் யார் என்–
பது பதரி–ய–வந்–தது. பின்–னர் 
இவர்–கலை ைலைன் ் பாலீ–
சார் ்ைல் விசா–ை–லணக்–
காக ைண்–ட–பம ைலைன் 
காவல் நிலல–யத் –திற்கு 
அலழத்–துச் பசன்–ற–னர்.

திருவண்ாமயல அண்ாமயலைார ககாயிலில்

7ம் ் ததி அன்்ோபி்ே்க விழோ 
தரிசே் ் ேரத்தில் மோற்றம்

திரு–வண்–ணோ–மவை, நவ.5- 
திரு–வண்–ணா–ை–லல–யில் ைாதந்–
்தா–றும பவுர்–ண–மி–யன்று லட்–
சக்–க–ணக்–கான பக்–தர்–கள் கிரி–வ–
லம பசன்று வழி–ப–டு–கின்–ற–னர். 
அதன்–படி, ஐப்–பசி ைாத பவுர்–
ணமி கிரி–வ–லம பசல்ல உகந்த 
்நைம வரும 7ம ் ததி ைாலல 4.44 
ைணிக்கு பதாடங்கி, 8ம ்ததி 
ைாலல 4.48 ைணிக்கு நிலற–வ–லட–
கி–றது. என்வ, 7ம ்ததி இைவு 
பவுர்–ணமி கிரி–வ–லம பசல்ல உகந்–
தது என ் காயில் நிர்–வா–கம பதரி–
வித்–துள்–ைது.

இந்–நி–லல–யில், ஐப்–பசி ைாதம 
அஸ்–வினி நட்–சத்–தி–ைத்–தன்று, சிவ–
பப–ரு–ைா–னுக்கு அன்–னத்–தால் 
அபி–்ஷ–கம பசய்–வது வழக்–கம. 
அதன்–படி, அண்–ணா–ை–லல–யார் 
்காயி–லில் பிை–சித்தி பபற்ற அன்–
னா–பி–்ஷக விழா நாலை ைறு–தி–
னம (திங்–கட்–கி–ழலை) நலட–பப–
று–கி–றது. அ்த–நா–ளில், பவுர்–ணமி 
கிரி–வ–ல–மும அலைந்–தி–ருப்–ப–தால், 
அண்–ணா–ை–லல–யார் ் காயி–லில் 
தரி–ச–னம பசய்–யும பக்–தர்–க–ளின் 
எண்–ணிக்லக அதி–க–ைாக இருக்–
கும என எதிர்–பார்க்–கப்–ப–டு–கி–

றது. அலத–பயாட்டி, ்காயில் 
நிர்–வா–கத்–தின் சார்–பில், பல்–் வறு 
சிறப்பு ஏற்–பா–டு–கள் பசய்–யப்–பட்–
டுள்–ைன. ் ைலும, தரி–சன ் நைம 
ைற்–றும தரி–சன வரி–லச–யில் ைாற்–
றம பசய்–யப்–பட்–டுள்–ைது.

அதன்–படி, அண்–ணா–லல–
யார் ் காயி–லில் 7ம ் ததி ைற்–றும 
8ம ்ததி ஆகிய இைண்டு நாட்–
களும அைர்வு தரி–ச–னம ைற்–றும 
சிறப்பு தரி–ச–னம ைத்து பசய்–யப்–
பட்–டுள்–ைது. கட்–டண தரி–ச–னம 
ைற்–றும பபாது தரி–ச–னம ைட்–டும 
வழக்–கம ் பால அனு–ை–திக்–கப்–ப–
டும. நீண்ட ் நைம பக்–தர்–கள் வரி–
லச–யில் காத்–தி–ருப்–பலத தவிர்க்க, 

ஒற்லற வழி வரிலச ஏற்–ப–டுத்–த–
வும திட்–ட–மிட்–டுள்–ை–னர்.

அண்–ணா–ை–லல–யார் ் காயி–
லில் வரும 7ம ் ததி அன்–னா–பி–
்ஷ–கம நலட–பப–று–வலத முன்–
னிட்டு, அன்று ைாலல 3 ைணி 
முதல் ைாலல 6 ைணி வலை தரி–ச–
னம பசய்ய பக்–தர்–களுக்கு அனு–ை–
தி–யில்லல. சுவா–மிக்கு அன்–னம 
சாத்–தும–் பாது, பக்–தர்–கள் அலத 
தரி–சிக்க அனு–ை–திக்–கும வழக்–கம 
அண்–ணா–ை–லல–யார் ் காயி–லில் 
இல்லல என்–பது குறிப்–பி–டத்–தக்–
கது. அன்–னம சாத்–தப்–பட்ட 
பிற்க, தரி–ச–னத்–துக்கு பக்–தர்–கள் 
அனு–ை–திக்–கப்–ப–டு–வார்–கள்.

சந்–திர கிர–க–ணத்–தி–லும் தரி–ச–னம்
வரும் 8ம் தேதி பகல் 2.38 மணி முேல் மாலை 6.19 மணி வலை சந்–திை 
கிை–க–ணம் நிக–ழும் என வானிலை ஆய்வு லமயம் தேரி–வித்–துள்–ளது. 
இலே–தயாட்டி, அண்–ணா–ம–லை–யார் தகாயில் ஆன்–மிக மை–பின்–படி, 
கிை–கண தேைங்–க–ளில் தகாயில் ேலை அலைக்–கும் வழக்–கம் இல்லை. 
எனதவ, வரும் 8ம் தேதி வழக்–கம் தபாை தகாயில் ேலை திறந்–தி–ருக்–கும். 
பக்–ேர்–கள் ேரி–ச–னத்–துக்கு அனு–ம–திக்–கப்–ப–டு–வார்–கள். சந்–திை கிை–க–ணம் 
முடி–யும் தேைத்–தில், தகாயில் 4ம் பிை–கா–ைத்–தில் அலமந்–துள்ள பிைம்ம 
தீர்த்–ேத்–தில் சுவாமி தீர்த்–ே–வாரி ேலை–தப–றும்.

தனுஷ்–ச�ோ–டிக்கு இன்று அதி–�ோவை அ�–தி–�–ளோ� வநத 
இைஙவ� தமி–ழர்–�ள்.

குறித்த பட்–டி–யலல ் பாலீ–
சார் திைட்–டி–னர்.

இது குறித்து ் பாலீஸ் 
அதி–காரி ஒரு–வர் கூறு–லக–
யில், ‘‘்காலவ ைாந–க–ரில் 
கார் பவடிப்பு தினத்–தில் 
இருந்து தீவிை பாது–காப்பு 
ைற்–றும வாகன தணிக்–லக–
யில் ் பாலீ–சார் ஈடு–பட்டு 
வரு–கின்–ற–னர். உக்–க–டம 
சங்–க–்ைஸ்–வ–ைர் ்காயில், 
்கானி–யம–ைன் ்காயில் 
உள்–ளிட்ட ் காயில்–க–ளில் 
தற்–் பாது வலை ் பாலீ–சார் 
பாது–காப்பு பணி–யில் ஈடு–
பட்–டுள்–ை–னர். உயர் அதி–
கா–ரி–க–ளின் உத்–த–ைவு படி, 
உை–வுத்–துலற ்பாலீ–சார் 
தீவி–ை–ைாக பலலை கண்–கா–

ணித்து வரு–கின்–ற–னர். இந்–நி–
லல–யில், ் காலவ ைாந–க–ரில் 
ஐ.எஸ். அலைப்–பின் மீது 
ஈடு–பாடு பகாண்ட 60க்கும 
்ைற்–பட்ட இலை–ஞர்–கள் 
கண்–டு–பி–டிக்–கப்–பட்–டுள்–ை–
னர். அவர்–க–ைது பட்–டி–
யலல தயார் பசய்து லவத்–
துள்–் ைாம. அவர்–களுக்கு 
கவுன்–ச –லிங் பகாடுக்க 
முயற்சி பசய்து வரு–கி–
்றாம. ்ைலும ைருத்–துவ 
குழு சார்–பில், அவர்–களுக்கு 
உை–வி–யல் ஆ்லா–சலன 
வழங்–க–வும திட்–ட–மிட்டு 
வரு–கி–்றாம. அவர்–கலை 
நல்–வ–ழிப்–ப–டுத்த அலனத்து 
நட–வ–டிக்–லக–களும ்ைற்–
பகாள்–ைப்–ப–டும–’’ என்–றார்.

சேன்–வை–யில் பை பகு–தி–யில் மவழ–சபய்–து–வ–ரும் நிவை–யில், மயிைோப்பூர் ரோதோ–கி–ருஷ்–ணன் 
ேோவை–யில் இன்று அதி–�ோவை அதி� பனிப்–சபோ–ழிவு �ோணப்–பட்–டது.

வட–கி–ழக்கு பரு–வ–மவழ முன்–சைச்–ே–ரிக்வ� நட–வ–டிக்–வ�–யோ� சேன்வை மோந–�–ரோட்சி ரிப்–பன் 
மோளிவ� வளோ–�த்–தில்,  மவழ–நீவர சவளி–சயற்–று–வ–தற்–�ோ� நீர் இவரப்–போன்–�ள் சபோருத்–
தப்–பட்–டுள்ள டிரோக்–டர்–�ள் நிறுத்–தப்–பட்–டுள்–ளது.

விவரங்கள்

முடிந்த ்காலாண்டு முடிந்த ்காலம் முடிந்த ஆண்டு

30 செப்.22 30 ஜூன் 22 30 செப்.21 30 செப்.22 30 செப்.21 31 மார்ச் 22

(்தணிக்ை்க
செய்ா்தது)

(்தணிக்ை்க
செய்ா்தது)

(்தணிக்ை்க
செய்ா்தது)

(்தணிக்ை்க
செய்ா்தது)

(்தணிக்ை்க
செய்ா்தது)

(்தணிக்ை்க 
்ானது)

செ்ல்ாடு்களிலிருநது சமாத்த வருவாய 11,071.93 7,095.42 11,038.20 18,167.35 18,859.35 40,584.24

்காலததிற்கான நி்கர லா்ம்/(நஷ்டம்)
(வரி, விலக்கு மறறும்/அலலது அொ்தாரண அயிட்டங்களுக்கு முன்) 1,742.06 525.05 2,635.61 2,267.11 4,264.23 9,057.66

வரிக்கு முன் ்காலததிற்கான நி்கர லா்ம்/(நஷ்டம்)
(விலக்கு மறறும்/அலலது அொ்தாரண அயிட்டங்களுக்கு பின்) 1,742.06 525.05 2,635.61 2,267.11 4,264.23 9,057.66

வரிக்கு பின் ்காலததிற்கான நி்கர லா்ம்/(நஷ்டம்)
(விலக்கு மறறும்/அலலது அொ்தாரண அயிட்டங்களுக்கு பின்) 1,276.50 366.40 1,984.78 1,642.90 3,190.52 6,718.89

்காலததிற்கான சமாத்த விரிவான வருவாய [்காலததிற்கான 
(வரிக்கு பின்) லா்ம்/(நஷ்டம்) மறறும் இ்தர விரிவான 
வருவாை் (வரிக்கு பின்) உள்்ள்டக்கி்து] 1,230.53 293.81 1,945.05 1,524.34 3,148.20 6,655.05

ெம ்ஙகு மூல்தனம் 292.31 292.31 292.31 292.31 292.31 292.31

இருப்பு (மறுமதிப்பீடடு இருப்பு நீங்கலா்க) 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)

21,264.16  
(31.03.2021 அன்று)

26,220.07  
(31.03.2022 அன்று)

ஒரு ்ஙகு ெம்்ாததி்ம் (ஒவசவான்றும் ரூ.1/–)
அடிப்்ை்ட
்லமிழந்தது

4.37  
4.36 

(வரு்டாநதிரமலல)

1.26  
1.25

(வரு்டாநதிரமலல)

6.79  
6.77

(வரு்டாநதிரமலல)

5.63  
5.62

(வரு்டாநதிரமலல)

10.92  
10.90

(வரு்டாநதிரமலல)

23.05  
23.03

(வரு்டாநதிரம்)

(ஒரு ்ஙகு ெம்்ாததி்ம் ்தவிர, ரூ. லடெததில)

குறிப்பு:

1. செபி (்டடி்ல ்கடடுப்்ாடு்கள் மறறும் சவளியீடு த்தைவ்கள்) விதி்கள் 2015, விதி 33ன் கீழ் ஸ்டாக் எக்தெஞ்சு்களில ்தாக்்கல செய்ப்்டடுள்்ள ்காலாண்டு மறறும் ்காலததிற்கான 
நிதிநிைல முடிவு்களின் விரிவான வடிவததின் சுருக்்கமா்க தமற்கண்்டைவ உள்்ளது. ்காலாண்டு மறறும் ்காலததிற்கான நிதிநிைல முடிவு்களின் முழு வடிவம் ஸ்டாக் எக்தெஞ்ச் இைண்்த்ளம்  
www.bseindia.com மறறும் www.nseindia.com மறறும் ்கம்ச்னியின் இைண்்த்ளம் www.amrutanjan.com–ல கிை்டக்கும்.

2. 30 செப்்டம்்ர், 2022ல முடிந்த ்காலாண்டு மறறும் ஆறு மா்தங்களுக்்கான தமற்கண்்ட நிதிநிைல முடிவு்கள் முைைத் அமிர்்தாஞ்ென் செலத த்கர் லிமிச்டடடின் (‘‘்கம்ச்னி’’) ்தணிக்ை்க 
குழுவால மறு்ரிசீலைன செய்ப்்டடு 04 நவம்்ர், 2022 அன்று நை்டச்றை ்கம்ச்னியின் இ்க்குனர்்கள் குழு கூட்டததில ஒப்பு்தல அளிக்்கப்்ட்டது. தமற்கண்்ட முடிவு்கள் ்கம்ச்னியின் 
ெட்ட ்தணிக்ை்க்ா்ளர்்க்ளால வைர்றுக்்கப்்ட்ட மதிப்்ாயவுக்கு உட்டுத்தப்்டடுள்்ளது. ெட்ட ்தணிக்ை்க்ா்ளர்்கள் திருத்தப்்்டா்த அறிக்ை்கை் அளிததுள்்ளனர்.

3. ்கம்ச்னி்கள் ெட்டம் 2013, பிரிவு 133ன் கீழ் ் ரிநதுைரக்்கப்்டடுள்்ளவாறு இநதி் ்கணக்கி்ல ்தரநிைல்களின் (‘‘இநத ஏஎஸ’’)்டியும் மறறும் இநதி்ாவில ஏறறுக் ச்காள்்ளப்்ட்ட ச்ாதுவான 
்கணக்கி்ல ச்காள்ை்கயின்்டியும் மறறும் செபி (்டடி்ல ்கடடுப்்ாடு்கள் மறறும் சவளியீடு த்தைவ்கள்) விதி்கள் 2015, விதி 33ன் கீழ் இந்த ்தணிக்ை்க செய்ப்்்டா்த நிதிநிைல முடிவு்கள் 
்த்ாரிக்்கப்்டடுள்்ளது.

4. செப்்டம்்ர் 22, 2022 அன்று நை்டச்றை அ்தன் வரு்டாநதிர ச்ாதுக் கூட்டததில, ்கம்ச்னியின் ்ஙகு்தாரர்்கள், மார்ச் 31, 2022–ல முடிவை்டந்த ்தணிக்ை்க செய்ப்்்டா்த நிதி்ாண்டில, 
ஒவசவான்றும் ரூ.1 மு்கமதிப்பு ச்காண்்ட ஒரு ெம ்ஙகிறகு ரூ.2.6 இறுதி ஈவுதச்தாை்கக்கு ஒப்பு்தல அளிததுள்்ளனர்.

5. 2020–2021 நிதி்ாண்டில, அமிர்்தாஞ்ென் இ்க்குனர்்கள் குழு, ்கம்ச்னியின் ஊழி்ர்்களுக்கு ்ஙகு விருப்்ங்கை்ள வழஙகுவ்தற்கா்க அமிர்்தாஞ்ென் செலத த்கர் லிமிச்டட ்ணி்ா்ளர் 
்ஙகு விருப்்த திட்டதை்த (‘திட்டம் 2020') அஙகீ்கரிததுள்்ளது. இழப்பீடடுக் குழு இந்த தநாக்்கததிற்கா்க குறிப்்ா்க நிறுவப்்ட்ட அைக்்கட்டை்ள மூலம் இததிட்டதை்த நிர்வகிக்கிைது, 
இது அமிர்்தாஞ்ென் செலத த்கர் லிமிச்டட இஎஸஓபி அைக்்கட்டை்ள (இஎஸஓபி டிரஸட) என்று அைழக்்கப்்டுகிைது. ்கம்ச்னியின் இஎஸஓபி திட்டதை்த நிர்வகிக்கும் தநாக்்கததிற்கா்க 
பிரததித்்கமா்க அைக்்கட்டை்ள அைமக்்கப்்ட்ட்தன் அடிப்்ை்டயில, அைக்்கட்டை்ளயின் சொததுக்்கள் மறறும் ச்ாறுப்பு்கள் நிறுவனததின் சொததுக்்கள் மறறும் ச்ாறுப்பு்க்ளா்கக் 
்கணக்கி்டப்்டுகின்ைன.

6. 30 செப்்டம்்ர் 2022–ல முடிவை்டந்த ்காலாண்டு மறறும் ஆறு மா்தங்களுக்்கான ்கம்ச்னியின் ்தணிக்ை்க செய்ப்்்டா்த நிதி முடிவு்கள் தநஷனல ஸ்டாக் எக்தெஞ்ச் ஆப் இநதி்ா லிமிச்டட 
(NSE) மறறும் பிஎஸஇ லிமிச்டட (BSE) ஆகி்வறறில ்தாக்்கல செய்ப்்டடுள்்ளன, தமலும் அைவ நிறுவனததின் இைண்்த்ளமான www.amrutanjan.com–ல கிை்டக்கின்ைன.

அமிர்தாஞ்சன் ஹெல்த் கேர லிமிஹெட்
இெம் :ஹ்சன்்னை ஒப்்பம்/–
க்தி : 4 நவம்்பர 2022 S. ்சதாம்பு பிர்சதாத்

்்ைவர மற்றும் நிரவதாே இயக்குனைர

்திவு அலுவல்கம்: எண். 103, (்ைழ் எண். 42–45), லஸ ெர்ச் தராடு, மயிலாப்பூர், சென்ைன–600 004.
email id : investors@amrutanjan.com | Website : www.amrutanjan.com | CIN:L24231TN1936PLC000017

அமிர்தாஞ்சன் ஹெல்த் கேர லிமிஹெட்

30 ஹ்சப்ெம்்பர 2022–-ல் முடிந் ேதாைதாண்டு மற்றும் ஆறு மதா்ஙேளுக்ேதானை 
்ணிக்்ே ஹ்சயயப்்பெதா்  நிதிநி்ை முடிவுேளின் சுருக்ேம்


