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ரஷ்ய பாதுகாப்பு அதிகாரி 16வது 
மாடியில் இருந்து விழுந்து தற்காலை

மாஸ்கா, பிப். 17-
ரஷ்ய பாது–காப்பு அமைச்–ச–கத்–தின் 
நிதி உத–வித் துமைக்கு தமைமை 
பதவி வகித்த அந்–நாட்டு 
பாது–காப்பு அதி–காரி 
ைரினா ்யாங்–கினா (58), 
சசயின்ட் பீட்–டர்ஸ்–
பர்க்–கில் 16வது ைாடி–
யில் விழுந்து இைந்–த–தாக 
‘தி இன்–டி–சபன்–டன்ட்’ 
சசய்தி சவளி–யிட்–டுள்–
ளது. மைலும் அந்த 
சசய்–தி–யில், ‘சசயின்ட் 
பீட்–டர்ஸ்–பர்க்–கின் கலி–
னின்ஸ்கி பகு–தி–யில் உள்ள 
குடி–யி–ருப்பு வளா–கத்–தின் நமட–பா–
மத–யில் சைரினா ்யாங்–கி–னா–வின் 
உடமை சபாது–ைக்–கள் பார்த்–த–னர். 
தக–வ–ை–றிந்த மபாலீ–சார் ைரினா 
்யாங்–கி–னா–வின் சட–ைத்மத மகப்–
பற்றி விசா–ரித்து வரு–கின்–ை–னர். 

உக்–மரன் உட–னான ரஷ–்யப் 
மபாரில் அதி–பர் புடி–ன் அறி–விக்–
கும் நிதி சதாடர்–பான திட்–டங்–

கமள ைரிைா ்யாங்–கினா 
சச்யல்–ப–டுத்தி வந்–தார். 

ரஷ–்யா–விற்–கும் உக்–
மர–னுக்–கும் இமட–யி–
ைான மபாருக்கு ைத்–தி–
யில் ஏற்–க–னமவ ரஷ்ய 
அதி–பர் விளா–டி –மிர் 
புடி–னால் பதவி நீக்–கம் 
சசய்–்யப்–பட்ட மைஜர் 
சஜன–ரல் ைக–மராவ், 
சந்–மத–கத்–திற்–கி–ட–ைான 
முமையில் தற்–சகாமை 

சசய்து சகாண்–டார். அமத–மபால் 
பை முக்–கி்ய பிர–ப–ைங்–கள் ைர்–ை–ைாக 
இைந்–துள்–ள–னர். இந்த நிமை–யில், 
பாது–காப்பு அதி–காரி ைரினா ்யாங்–
கி–னா–வின் தற்–சகாமை சபரும் 
பர–ப–ரப்மப ஏற்–ப–டுத்தி உள்–ளது. 

59 மணி நேரமாக டெல்லி, மும்பை

பிபிசி ஆபீசில் நடந்த 3 நாள் ரெய்டு நிறைவு
முக்கிய ஆவணங்களை எடுத்து சென்றது ஐடி
புது–டெல்லி, பிப். 17-

சடல்லி, மும் –மப –யில் 
சச்யல்–ப–டும் பிபிசி அலு–வ–
ைங்–க–ளில் கடந்த 3 நாட்–க–
ளாக வரு–ைான வரித்–துமை 
மசாதமன நடத்–தப்–பட்ட 
நிமை–யில், தற்–மபாது அந்த 
மசாதமன முடி–வுற்–ை–தாக 
அறி–விக்–கப்–பட்–டது. 

கடந்த 2002ம் ஆண்டு 
நடந்த குஜ–ராத் கை–வ–ரங்–க–
ளில் பிர–த–ைர் மைாடி–யின்  
பங்கு  சதாடர்–பான ஆவ–
ணப்–ப–டத்–தின் இரண்டு 
பாகங்–கமள இங்–கி–ைாந்மத 
த ம ை – ம ை – யி – ட – ை ா க 
சகாண்டு  சச்யல்–ப–டும் 
பிபிசி நிறு–வ–னம் சவளி–
யிட்–டது. இந்த ஆவ–ணப்–ப–
டத்மத ஒளி–ப–ரப்ப ஒன்–றி்ய  
அரசு தமட–வி–தித் –தது. 
மைற்–கண்ட ஆவ–ணப்–பட 
விவ–கா–ரம் சதாடர்–பாக 
ஆளும்  பாஜ–க–வுக்–கும், 
எதிர் – கட் – சி – களுக் – கும் 
மைாதல்–கள் ஏற்–பட்–டன. 
இந்த நிமை–யில் கடந்த  
சசவ்–வாய்க் கிழ–மை–்யன்று 
காமை 11 ைணி–்ய–ள–வில் 
வரு–ைான வரித் துமை–ம்யச் 
மசர்ந்த  அதி–கா–ரி–கள் குழு, 

சடல்லி ைற்–றும் மும்–மப–
யில் உள்ள பிபிசி சசய்தி 
நிறு–வன  அலு–வ–ை–கத்–தில் 
திடீர் மசாத–மனம்ய மைற்–
சகாண்–ட–னர். அப்–மபாது 
பிபிசி-யில்  பணி–்யாற்–றும் 
மதர்ந்–சத–டுக்–கப்–பட்ட சிை 
ஊழி–்யர்–க–ளின் நிதித் தர–வு–க–
ளின்  அடிப்–ப–மட–யி–லும், 
சர்–வ–மதச பணப்–ப–ரி–ைாற்–
ைம், வரு–ைான வரி–ஏய்ப்பு 
உள்–ளிட்ட  கார–ணங்–க–ளின் 
அடிப்–மட–யி–லும் மசாத–
மன–கள் நடத்–தப்–பட்–டன. 

சசய்தி நிறு–வ–னத்–தில்  
நடத் –தப் –பட்ட மசாத –
மனக்கு, எடிட்–டர்ஸ் கில்ட் 
ஆஃப் இந்–தி்யா ைற்–றும் 
பிரஸ்  கிளப் ஆஃப் இந்–
தி்யா (பிசிஐ) உள்–ளிட்ட 
பல்–மவறு ஊடக அமைப்–
பு–களும்,  எதிர்–கட்–சி–களும் 
கண்–ட–னம் சதரி–வித்–தன. 
கடந்த மூன்று நாட்–க–ளாக 
நடந்த வரு–ைான வரித்–து–

மை–யின் மசாதமன இன்று 
நிமைவு சபற்–ை–தாக அறி–விக்–
கப்–பட்–டது. இது–கு–றித்து 
வரு–ைான வரித்–துமை வட்–
டா–ரங்–கள் கூறு–மக–யில், 
‘பிபி–சி–யின் சடல்லி ைற்–றும் 
மும்மப அலு–வ–ை–கங்–க–ளில் 
வரு–ைான வரித் துமை–யின் 
மசாத–மன–கள் இன்–று–டன் 
நிமைவு சபற்–ைது. கிட்–டத்–
தட்ட 59 ைணி மநர மசாத–
மன–கள் நடந்–தன. மூன்று 
நாட்–க–ளில் நடந்த இந்த 
ஆய்–வின் மபாது, பல்–மவறு 
ஆவ–ணங்–கள் ைற்–றும் தர–வு–
கமள வரு–ைான வரித்–துமை 
மசக–ரித்–துள்–ளது. அதன்–
சதா–டர்ச்–சி –்யாக மைல் 
நட–வ–டிக்மக இருக்–கும்’ 
என்று அந்த வட்–டா–ரங்–கள் 
சதரி–வித்–தன. 

இதற்–கி–மடம்ய பிபிசி 
நிறு–வ–னம் சவளி–யிட்ட 
அறி–விப்–பில், ‘வரி சசலுத்–
து –ப –வர் –கள் தற் –மபாது 
அலு–வ–ை–கங்–க–ளில் பணி–
்யாற் –ை –வில்மை. மசாத –
மனக்கு பிைகு தற்ம–பாது 
இ்யல்பு நிமை திரும்–பி –
யுள்–ள–து’ என்று சதரி–வித்–
துள்–ளது.

மரினா யாங்–கினா

காதலில்ய அபகரிதத வாலிபலர கடததி 
கழுதலத அறுதது எரிதது ் காலை

திரு–மலை, பிப்.17-
காத –லிம்ய அப–க –ரித்த 
வாலி–பமர காரில் கடத்தி 
கழுத்மத அறுத்து சபட்–
மரால் ஊற்றி எரித்து 
சகாமை சசய்–த–னர். இதில் 
டிமர–வர் மகது சசய்–்யப்–
பட்–டார். காத–ைன் உள்–பட 
6 மபமர மபாலீ–சார் மதடி 
வரு–கின்–ை–னர்.

ஆந்–திர ைாநி–ைம் நந்–தி–
்யாைா ைாவட்–டம் சபத்தா 
எம்–ை–னூர் கிரா–ைத்–மதச் 
மசர்ந்த வாலி–பர் மதவ–தா–
ரணி(22). விசா–கப்–பட்–டி–
னத்–தில் உள்ள தனது அண்–
ணன் பவன்–சாய் வீட்–டில் 
தங்கி இன்–டர்–மீ–டி–்யட் படித்–
தார். ஆனால் படிப்மப 
பாதி–யில் நிறுத்–தி–விட்டு 
அங்–குள்ள ஒரு உண–வ–கத்–
தில் மவமைக்கு மசர்ந்–தார்.  
மதவ–தா–ர –ணிக்கு சமூக 

ஈநராடு கிழக்கு ட�ாகுதி இ்ெதந�ர�ல்

286 வாக்குச்ாவடி றையங்களில் பணியாற்றும் 
1,206 அலுவலர்களுக்கு 2ம் ்கடட பயிற்சி

ஈ்�ாடு, பிப். 17-
ஈமராடு கிழக்கு சதாகுதி 
இமடத்–மதர்–தல் முன்–மனற்–
பாடு பணி–கள் தீவி–ர–ைாக 
நமட–சபற்று வரு–கின்–ைன. 
அதன் ஒரு பகு–தி–்யாக 286 
வாக்–குச்–சா–வடி மை்யங்–க–
ளில் பணி–்யாற்–றும் 1,206 
அலு–வ–ைர்–களுக்கு இன்று 
2ம் கட்ட பயிற்சி நமட–சபற்–
ைது.

ஈமராடு கிழக் –குத் 
சதாகுதி இமடத்–மதர்–தல் 
பிப்–ர–வரி 27ம் மததி நமட–
சப–ை–வுள்–ளது. இதில், அங்–
கீ–க–ரிக்–கப்–பட்ட பிர–தான 
அர–சி–்யல் கட்–சி–க–ளான 
திமுக தமை–மை–யி–ைான 
கூட்–ட–ணி–யில் அங்–கம் வகிக்–
கும் காங்–கி–ரஸ், அதி–முக ைற்–
றும் மதமு–திக, நாம் தமி–ழர் 
ைற்–றும் சும்யட்–மச–கள் என 
77 மபர் மபாட்–டி–யி–டு–கின்–ை–
னர்.

மதர்–தமை முன்–னிட்டு 
வாக்–குப் பதிவு ைற்–றும் 
வாக்கு எண்–ணிக்–மகக்–கான 
முன்–மனற்–பாடு பணி–கள் 
தீவி–ர–ைாக நமட–சபற்று 
வரு–கின்–ைன. மதர்–த–லில் 
சபாது–ைக்–கள் வாக்–க–ளிக்க 
238 வாக்–குச் சாவ–டி–கள் 
அமைக்–கப்–பட்–டுள்–ளன. 
மைலும் கூடு–த–ைாக (ரிசர்வ்) 
48 வாக்–குச்–சா–வடி மை்யங்–
கள் என 286 வாக்–குச்–சா–வடி 
மை்யங்–கள் அமைக்–கப்–பட்–
டுள்–ளன.

ஒவ்–சவாரு வாக்–குச் 
சாவ –டி –யி –லும் தைா 1 
முதன்மை அலு–வ–ைர் ைற்–
றும் 3 நிமை–க–ளி–ைான வாக்–
குச்–சா–வடி அலு–வ–ைர்–கள் 
என சைாத்–தம் 4 மபர் பணி–
்யாற்ை உள்–ள–னர்.

அதன்–படி, சதாகு–தி–யில் 
உள்ள 238 வாக்–குச்–சா–வ–டி–
கள் ைற்–றும் 48 கூடு–தல் வாக்–
குச்–சா–வடி மை்யங்–களுக்–
கும் மசர்த்து சைாத்–தம் 286 
முதன்மை அலு–வ–ைர்–கள், 
858 மூன்று நிமை–க–ளி–ைான 
வாக்–குச்–சா–வடி அலு–வ–ைர்–
கள் ைற்–றும் 1,200 வாக்–கா–
ளர்–களுக்கு மைல் உள்ள 
வாக்–குச்–சா–வ–டி–க–ளில் பணி–
்யாற்ை 62 கூடு–தல் அலு–வ–
ைர்–கள் என சைாத்–தம் 1,206 

அலு–வ–ைர்–களுக்கு கணினி 
மூைம் முதற்–கட்ட சுழற்சி 
முமை–யில் பணி ஒதுக்–கீடு 
சசய்–்யப்–பட்–டது.

அமதத் சதாடர்ந்து, 
இதில், பணி–்யாற்–றும் சைாத்–
தம் உள்ள 1,206 அலு–வ–
ைர்–களுக்கு முதற் கட்–டப் 
பயிற்சி கடந்த 6ம் மததி 
நமட–சபற்–ைது.

 ஈமராடு சசன்–னி–ைமை 
சாமை–யில் உள்ள தனி–
்யார் கல்–லூ–ரி–யில் இன்று 
2ம் கட்ட பயிற்–சி–்ய–ளிக்–கப்–
பட்–டது. இதில், வாக்கு 
சீட்டு சரி–பார்ப்பு ைற்–றும் 
கட்–டுப்–பாட்டு கரு–வி–கள் 
இ்யக்–கம் உள்–பட பல்–மவறு 
பயிற்–சி–கள் வழங்–கப்–பட்–டது. 
இது–த–விர மதர்–தல் நுண்–
பார்–மவ–்யா–ளர்–களுக்–கான 
பயிற்சி முகா–மும் நடத்–தப்–
பட்–டுள்–ளது.

மைலும், வாக்கு எண்–
ணிக்மக முடி–வ–மடந்து, 
வாக்–குப் பதிவு இ்யந்–தி–
ரங்–கள் மீண்–டும், ஈமராடு 
மகாட்–டாட்–சி–்யர் அலு–வ–ைக 
வளா–கத்–தில் உள்ள மதர்–
தல் ஆமண்ய அலு–வ–ைக 
கிடங்–கில் சகாண்டு வந்து 
மவக்–கும் வமர–யி–ைான 
பாது–காப்–புப் பணி–கமள 
மைற்–சகாள்ள தமிழ்–நாடு 
சிைப்பு காவல் பமட–யி–னர், 
3 கம்–சபனி துமண ராணு–
வத்–தி–னர் ைற்–றும் ரயில்மவ 
பாது–காப்–புப் பமட–யி–னர் 
520 மபர் பணி–யில் ஈடு–பட 
உள்–ள–னர். அவர்–களு–டன் 
உள்–ளூர் மபாலீ–சா –ரும் 
பாது–காப்–புப் பணி–க–ளில் 
ஈடு–பட்டு வரு–கின்–ை–னர்.

வாக்–குப் பதி–வுக்–காக 
238 வாக்–குச் சாவ–டி–க–ளி–லும் 
ப்யன்–ப–டுத்த சைாத்–தம் 1,408 
மின்–னணு வாக்–குப் பதிவு 
இ்யந்–தி–ரங்–கள் ஒதுக்–கீடு 
சசய்–்யப்–பட்டு த்யார் நிமை–
யில் மவக்–கப்–பட்–டுள்–ளன. 
தற்–மபாது 77 மவட்–பா–ளர்–கள் 
மபாட்–டி–யி–டு–வ–தால் கூடு–த–
ைாக 1,100 வாக்–குப் பதிவு 
இ்யந்–தி–ரங்–கள் ஈமராடு 
கிழக்–குத் சதாகுதி மதர்–தல் 
நடத்–தும் அலு–வ–ை–ரி–டம் 
ஒப்–ப–மடக்–கப்–பட்–டுள்–ளன.

தவிர 238 வாக் –குச் 

ஈ்�ாடு கிழக்கு இலெத்–்ேர்–ே–லில் ் �ாட்–டி–யி–டும் அதி–முக ் ேட்–�ா–ளர் டேன்–ன–�சு இன்று 
காலை �ாஜ–்கா–�ால் ் ோட்–ெம் �கு–தி–யில் பி�–சா–�ம் ் மற்–டகாண்–ொர். அப்–்�ாது அதி–முக 
பி�–மு–கர் ஒரு–ேர் ட�ண்–களுக்கு �ண விநி–்யா–கம் டசய்–ோர்.

மாணவிகளிெம அோகரிகமாக நபைசிய

கல்லூரி பபராசிரி்யர் 
சஸ்பண்ட்

��–மக்–குடி, பிப். 17-
ை ா ண வி க ளி ட ம் 
அநாகரிகைாக மபசி்ய 
கல்லூரி மபராசிரி்யர் 
சஸ்சபண்ட் சசய்்யப்பட் 
டார்.

ராை–நா–த–பு–ரம் ைாவட்–
டம், பர–ைக்–கு–டி–யில் உள்ள 
அரசு கமைக்–கல்–லூ–ரி–யில் 
வர–ைாற்று துமை மபரா–சி–
ரி–்ய–ராக பணி–்யாற்றி வரு–ப–
வர் சத்–தி–்ய–மச–க–ரன் (48). 
இவர், அண்–ணா–ைமை 
பல்–க–மைக்–க–ழக மிமக ஆசி–
ரி–்ய–ராக இருந்–த–தால் இங்கு 
பணி–யி–ட–ைாற்–ைம் சசய்–்யப்–
பட்–டார். இந்–த–நி–மை–யில் 
இவர், ைாண–வி–க–ளி–டம் 
அமை–மப–சி–யில் பாலி–்யல் 
ரீதி–்யா –க –வும், சாதிம்ய 
தூண்–டும் வித–ைா–க –வும் 
மபசி –்ய –தாக ஆடிம்யா 
சவளி–்யாகி பர–ப–ரப்மப 
ஏற்–ப–டுத்–தி–்யது. இத–மனத் 
சதாடர்ந்து ைாண–வர்–கள் 
மபாராட்–டத்–தில் ஈடு–பட்–
ட–னர். இமத சதாடர்ந்து 
ைாணவ, ைாண–வி–க–ளி–டம் 
நடந்த விசா–ர–மண–யின் 
அடிப்–ப–மட–யில் சத்–தி்ய 
மசக–ரன் மநற்று சஸ்–சபண்ட் 

சசய்–்யப்–பட்–டார்.
ஆசி–ரிலய சஸ–ட�ண்ட்
திண்–டுக்–கல் ைாவட்–

டம் சின்–னா–ள–பட்–டி–யில் 
உள்ள அரசு உதவி சபறும் 
சபண்–கள் உ்யர்–நிமை பள்–
ளி–யில் இரு ைாண–வி–கள் 9ம் 
வகுப்பு படித்து வரு–கின்–ை–
னர். இரு–வ–மர–யும் கணித 
ஆசி–ரிம்ய பிமர–ை–ைதா, 
சாதிம்ய சசால்லி அவ–தூ–
ைாக மபசி–்ய–தாக கூைப்–ப–டு–
கி–ைது. இமத–்ய–டுத்து மநற்று 
முன்–தி–னம் ைாண–வி–கள் இரு–
வ–ரும் பினா–யிமை குடித்–
துள்–ள–னர். திண்–டுக்–கல் 
அரசு ைருத்–து–வக்–கல்–லூரி 
ைருத்–து–வ–ை–மன–யில் அனு–ை–
திக்–கப்–பட்ட அவர்–க–ளி–டம் 
நீதி–பதி ஒரு–வர் வாக்–கு–மூ–ைம் 
சபற்–றுள்–ளார். இமதத்–சதா–
டர்ந்து மகாட்–டாட்–சி–்யர் 
சந்–மதாஷ உள்–ளிட்ட அதி–
கா–ரி–கள் சம்–பந்–தப்–பட்ட 
பள்–ளிக்கு சசன்று தமை–மை–
்யா–சி–ரி–்யர், ஆசி–ரிம்ய பிமர–
ை–ை–தா–வி–டம் விசா–ரமண 
நடத்–தி–னர். இதற்–கி–மடம்ய 
ஆசி–ரிம்ய பிமர–ை–ை–தாமவ 
பள்ளி நிர்–வா –கம் சஸ்–
சபண்ட் சசய்–தது.

விடுமுலை எடுக்கும் அரசு பள்ளி 
ஆசிரி்யர்கள் விவரஙகள் பசகரிப்பு

்கல்வித்துள்ற இயக்குநர் உத்்தரவு
டசன்லன, பிப்.17- 

சதாடக்–கப்–பள்ளி, நடு–நி–
மைப் பள்ளி ைற்–றும் அரசு 
உதவி சபறும் பள்–ளி–க–ளில் 
பணி–்யாற்–றும் ஆசி–ரி–்யர்–கள் 
அடிக்–கடி விடு–முமை எடுத்–
தால் அவர்–க–மளப் பற்–றி்ய 
தக–வல்–கமள அர–சுக்கு 
அனுப்பி மவக்க மவண்–
டும் என்று அரசு மகட்–டுக் 
சகாண்–டுள்–ளது.

இது குறித்து தமிழ் –
நாடு சதாடக்க கல்வி 
இ்யக்–கு–நர் அறி–சவாளி 
அமனத்து ைாவட்ட கல்வி 
அதி–கா–ரி–களுக்கு அனுப்பி 
உள்ள உத்–த–ர–வில் கூறி–யி–
ருப்–ப–தா–வது: சதாடக்க 
கல்வி இ்யக்–க–கத்–தின் கீழ் 
சச்யல்–ப–டும் ஊராட்சி 

ஒன்–றி்ய நடு–நி–மைப் பள்ளி, 
சதாடக்–கப்–பள்ளி ைற்–றும் 
அரசு உத–வி–சப–றும் பள்–ளி–க–
ளில் பணி–பு–ரி–யும் ஆசி–ரி–
்யர்–க–ளின் விடுப்பு சார்ந்து 
கீழ்–கா–ணும் விவ–ரங்–கமள 
மசக–ரித்து அனுப்ப மவண்–
டும். நீண்ட காை விடுப்–
பில் உள்–ள–வர்–கள், நீண்ட 
காை –ைாக தக –வ –ைன்றி 
பணிக்கு வரா–த–வர்–கள், 
சதாடர்ந்து விடுப்–பில் 
உள்–ள–வர்–கள் (அடிக்–கடி 
விடுப்–பில் உள்–ள–வர்–கள்). 
மைற்–கா–ணும் விவ–ரங்–கமள 
மிக–வும் அவ–ச–ரம் என கருதி 
இ-சையில் மூைம் உடமன 
அனுப்பி மவக்க மவண்–
டும். இவ்–வாறு அதில் கூைப்–
பட்–டுள்–ளது.

ஆரததி எடுத� டபைணகளுக்கு

அதிமு்க வவடபாளர ்தலா ₹100 அனபளிப்பு
ஈ்�ாடு, பிப். 17- 

ஈமராடு கிழக்கு சதாகுதி 
இமடத்–மதர்–த–லில் அதி–முக 
மவட்–பா–ளர் சதன்–ன–ரசு 
மபாட்–டி–யி–டு–கி–ைார். இவர் 
இன்று காமை ஈமராடு 
கருங்–கல்–பா–மள–்யம் வண்–
டி–யூ–ரான் மகாயி–யில் பகு–தி–
யில் சபாது–ைக்–க–ளி–மடம்ய 
வாக்கு மசக–ரிக்க சசன்–ைார். 
அவமர வர–மவற்க 30க்கும் 
மைற் –பட்ட சபண்–கள் 
மகயில் ஆரத்தி தட்–டு–டன் 

காத்–தி–ருந்–த–னர். அங்கு வந்த 
மவட்–பா–ள–ருக்கு சபண்–
கள் ஆரத்தி எடுத்–த–து–டன், 
ைைர் தூவி வர–மவற்–ை–னர். 
அப்–மபாது ஆரத்தி எடுத்த 
சபண்–களுக்கு கட்சி நிர்–
வா–கி–கள் தைா ரூ.100 அன்–
ப–ளிப்–பாக வழங்–கி–னர். 
இமத அறிந்த அப்–ப–கு–திம்ய 
மசர்ந்த ைற்ை சபண்–களும் 
மவட்–பா–ள–ருக்கு ஆரத்தி 
எடுக்க ஆர்–வம் காட்–டி–னர். 
இத–னால் அங்கு பர–ப–ரப்பு 

ஏற்–பட்–டது.
மதர்–தல் நடத்மத விதி–மு–

மை–படி வாக்–கா–ளர்–களுக்கு 
பணமைா அல்–ைது பரிசு 
சபாருட்–கமளா சகாடுக்க 
கூடாது என்று உள்–ளது. 
ஆனால் விதி–முமை மீறி 
அதி–முக மவட்–பா –ளர் 
ஆரத்தி எடுத்த சபண்–
களுக்கு பணம் சகாடுத்–
தது மதர் –தல் நடத்மத 
விதி–மு–மை–கமள மகள்–விக்–
கு–றி–்யாக்கி உள்–ளது.

சாவடி மை்யங்–க–ளி–லும் 
ப்யன்–ப–டுத்த ஏற்–க–னமவ 
286 வாக்–குப் பதிவு கரு–வி–
களும், கட்–டுப்–பாட்டு இ்யந்–
தி–ரங்–களும், 310 விவி மபட் 
கரு–வி–களும் என சைாத்–தம் 
882 வாக்–குப் பதிவு இ்யந்–தி–
ரங்–களும் 30 சத–வீ–தம் அள–
வில் கூடு–த–ைாக ஒதுக்–கீடு 
சசய்–்யப்–பட்டு சதாகுதி, 
மதர்–தல் நடத்–தும் அலு–வ–ை–
ரி–டம் ஒப்–ப–மடக்–கப்–பட்–
டுள்–ளன.

இந்த நிமை–யில், வாக்கு 
எண்–ணிக்மக நமட–சப–றும் 
சித்–மதாடு ஐ.ஆர்.டி.டி.
சபாறி–யி–்யல் கல்–லூ–ரி–யி–லும் 
மைற்–சகாள்–ளப்–பட்டு வரும் 
முன்–மனற்–பாடு பணி–கமள 
காவல்–து–மை–யி–னர், வரு–
வாய்த்–து–மை–யி–னர் ைற்–றும் 
உள்–ளாட்–சித் துமை–யி–னர் 
மைற்–சகாண்டு வரு–கின்–ை–
னர்.

இ ப் – ப – ணி – க ம ள , 
ைாவட்ட மதர்–தல் நடத்–
தும் அலு–வ–ைர் கிருஷ–ண–
னுண்ணி பார்–மவ–யிட்டு 
ஆய்வு சசய்து வரு–கி–ைார்.

வமை–த–ளம் மூைம் கங்கா 
(20) என்ை இளம்–சபண்–
ணு–டன் சதாடர்பு ஏற்–பட்–
டது. ஏற்–க–னமவ கங்–கா–வும் 
பிர–வீன்–கு–ைார் என்–ப–வ–ரும் 
காத–லித்து வந்–த–னர். தனது 
காத–லிக்–கும் மதவ–தா–ர–ணிக்–
கும் உள்ள சதாடர்மப 
அறிந்த பிர–வீன்–கு–ைார், 
மதவ–தா–ர–ணி–யி–டம் தக–
ராறு சசய்–துள்–ளார். இவ்–
வாறு அவர்–க–ளி–மடம்ய 
அடிக்–கடி தக–ராறு ஏற்–
பட்–டுள்–ளது. என்–ைா–லும் 
மதவ – த ா – ரணி-கங்கா 
சதாடர்பு நீடித்–தது. இந்–
நி–மை–யில் கடந்த ஜன–வரி 
ைாதம் 30ம்மததி முதல் 
மதவ–தாரணி திடீ–சரன 
ைா்ய–ைா–னார்.

இது –கு –றித்து பவன்–
சாய், தனது தம்பி மதவ–
தாரணிம்ய காண–வில்மை 
என்று பிப்.1ம்மததி விசா–
கப்–பட்–டி–னம் முத–ைா–வது 
நகர காவல் நிமை–்யத்–தில் 
புகார் அளித்–தார். அதன்–
மப–ரில் மபாலீ–சார் விசா–
ரித்து வந்–த–னர். இதில் கார் 
டிமர–வர் சிவ–கி–ரண் என்–ப–
வமர பிடித்து விசா–ரித்–த–
னர். இது–கு–றித்து மபாலீ–
சார் மநற்று கூறி–்ய–தா–வது:

பிர–வீன்–கு–ைார் தனது 
காத–லுக்கு இமட–யூ–ைாக 

உள்ள மதவ–தா–ர–ணிம்ய 
சகாமை சசய்்ய திட்–டம் 
தீட்–டி–னார். இதற்–காக 
கடந்த ஜன–வரி ைாதம் 
30ம்மததி அம�ா–பி–ைம் 
சசல்ை மவண்–டும் என 
கூறி வாட–மகக்கு கார் எடுத்–
துள்–ளார். காரில் தனது 
நண்–பர்–க–ளான ைமனாஜ், 
சாணக்்யா, சிவ–கு–ைார், 
நமரஷ ைற்–றும் ஸ்வப்னா 
என்ை இளம்–சபண் ஆகி–
ம்யா–ரு –டன் மதவ–தா –ர –
ணி–ம்ய–யும் அமழத்–துக்–
சகாண்டு சசன்–ைார். காரில் 
மதவ–தா–ர–ணிக்கு வலுக்–கட்–
டா–்ய–ைாக தூக்க ைாத்–திமர 
சகாடுத்–துள்–ள–னர். இமத 
சாப்–பிட்ட அவர் ை்யங்கி 
விழுந்–தார். அப்–மபாது 
ஒரு ைமைப்–பா–மத–யில் 
காமர நிறுத்தி மதவ–தா–ர–
ணிம்ய வனப்–ப–கு–திக்கு 
இழுத்–து–சசன்று அவ–ரது 
கழுத்மத கத்–தி–்யால் அறுத்–
தும் சபட்–மரால் ஊற்றி தீ 
மவத்–தும் எரித்து சகாமை 
சசய்–துள்–ள–னர் என மபாலீ–
சார் கூறி–னர்.

இது–கு–றித்து மபாலீ–சார் 
வழக்கு பதிவு சசய்து கார் 
டிமர–வர் சிவ–கி –ரமண 
மகது சசய்து சசய்–த–னர். 
ைற்–ை–வர்–கமள மதடி வரு–
கின்–ை–னர்.

ஜனாதிபதி நாலை தமிழகம் வருலக
டசன்லன, பிப். 17-

ஜனா–தி–பதி திர–வு–பதி முர்மு 
நாமள (சனி), நாமள ைறு–
நாள் (ஞாயிறு) ஆகி்ய 2 நாள் 
ப்ய–ண–ைாக தமி–ழ–கம் வரு–கி–
ைார். நாமள காமை 8.45 
ைணி அள–வில் சடல்–லி–யில் 
இருந்து தனி விைா–னத்–தில் 
ைதுமர புைப்–ப–டு–கி–ைார். 
11.45 ைணிக்கு ைதுமர வந்து 
மசரு–கி–ைார். விைான நிமை்ய 
வர–மவற்–புக்கு பின்–னர் அங்–
கி–ருந்து காரில் புைப்–பட்டு, 
பகல் 12.45 ைணிக்கு மீனாட்–
சி–்யம்–ைன் மகாயிமை அமட–
கி–ைார். அங்கு சுவாமி தரி–ச–
னம் சசய்–கி–ைார். பின்–னர் 
மகாயி–லில் நமட–சப–றும் 
அன்–ன–தான நிகழ்ச்–சி–யி–லும் 
கைந்–து–சகாள்–கி–ைார். இதன்–
பின்–னர் பிற்–ப–கல் அங்–கி–
ருந்து விைா–னம் மூைம் புைப்–
பட்டு, ைாமை 3.10 ைணிக்கு 
மகாமவ பீள–மைடு விைான 
நிமை–்யம் வந்–த–மட–கி–ைார். 

வர–மவற்–புக்கு பின்–னர் 
கார் மூைம் மரஸ்–மகார்ஸ் 
அரசு விருந்–தி–னர் ைாளி–
மகக்கு சசன்று சிறிது மநரம் 
ஓய்வு எடுக்–கி–ைார். ைாமை–
யில் கார் மூைம் சதாண்–டா–
முத்–தூர் சாமை வழி–்யாக 
சவள்–ளிங்–கிரி ைமை அடி–வா–
ரத்–தில் அமைந்–துள்ள ஈஷா 

ம்யாகா மை்யத் –
திற்கு சசல்–கி–ைார். 
ைாமை 6 ைணிக்கு 
ஆதி–ம்யாகி சிமை 
ைற் –றும் தி்யான 
லிங்–கத்–தில் பஞ்–ச–பூத 
ஆரா–த–மன–யு–டன் 
சதாடங்–கும் ைகா 
சிவ–ராத்–திரி விழா–
வில் தமைமை விருந்–தி–ன–
ராக பங்–மகற்–கி–ைார். 

ந ாமள  ைறு – ந ாள் 
(ஞாயிறு) காமை காரில் 
மகாமவ விைான நிமை–
்யம் சசன்று அங்–கி–ருந்து 
ச�லி–காப் –டர் மூைம் 
குன்–னூர் சவலிங்–டன் 
ராணுவ மை்யத்–திற்கு புைப்–
பட்டு சசல்–கி–ைார். அங்கு 
அதி–கா–ரி–களு–டன் கைந்–

து–மர–்யா–டு–கி–ைார். 
மபாரில் உயிர்–நீத்த 
வீரர்–கள் நிமனவு 
தூணில் ைைர் –வ –
மள–்யம் மவத்து 
ைரி–்யாமத சசலுத்–
து–கி–ைார். பின்–னர் 
பகல் 12 ைணி அள–
வில் அங்–கி –ருந்து 

ச�லி–காப்–ட–ரில் மகாமவ 
விைான நிமை–்யம் திரும்–
பும் ஜனா–தி–பதி திர–வு–பதி 
முர்மு, தனி விைா–னத்–தில் 
சடல்லி சசல்–கி–ைார்.

ஜனா–தி –பதி வரு–மக–
ம்ய–ச்யாட்டி மகாமவ–யி–
லும், ைது–மர–யி–லும் பைத்த 
மபாலீஸ் பாது–காப்பு ஏற்–
பா–டு–கள் சசய்–்யப்–பட்–டுள்–
ளது. 

அமிர்தாஞ்சன் ெஹல்த்ேகர லிமிெடட்டிறகதாக
இடம் : ெ்சன்ைன (M. ஸ்ரீனிவதா்சன்)
ே்தி : 17.02.2023 கம்ெபனி ெ்சயலதாளர & ஒப்பு்ல் அதிகதாரி
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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,  
2015------16ஆம் நிதியோண்டில இ�ண்டோவது இழடக்கோல 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 
30 ஏப்�ல, 2023-க்குள் ரகோ�ப்படோ� �ங்களின பங்குகழ்ளக் ரகோ�லோம்.
கோகி� வடிவில அலலது டீரமட வடிவில உள்்ள பங்குகழ்ள IEPF ஆழணயத்திற்கு மோற்றும் ர�ோக்கத்திற்கோக 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 
�டவடிக்ழக மூலம் கம்சபனி �கவல ச�ரிவித்து அந� டீரமட பங்குகழ்ள IEPF ஆழணயத்தின டீரமட கணக்கிற்கு மோற்்ற 
�டவடிக்ழக 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. 

ஈசனுடன் ஓர் இரவு

ஈஷா யோ�ாக மை�ம், 
யோகாமை

18 பிப்்ரவரி 2023
6 PM to 6 AM

ஆதியோ�ோகியின் 
ருத்்ரோட்்சத்்ததை  
இலவ்சமோக பெற
isha.co/rst

நேரலை:

Sadhguru 
App/SadhguruTamil

sadhguru.co/msr

sadhguru.co/msr-seating

அமைைரும் ைருக!

நேரில் பங்நகேற்கே
பதிவு செய்யுங்கேள்:

NEWSநேரடி 
ஒளிபரப்பு:

சிறப்பு விருந்தினர்

திருமதி. திசரௌபதி 
முர்மு அவர்கேள்
மாண்புமிகு இந்திய குடியரசுத் தலைவர்

Elite Partner Prime Partner C0-Partners Support Partners


