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கர்நாடக மநாஜி அமமச்சர டி.கக.சிவகுமநார மகமை கண்டித்து

ராம்நகரம மாவட்டத்தில்  
2வது ்நாளாக முழு அட்டப்பு

பெங்–க–ளூரு, பெப். 5-
மத்–திய அமா–லக்–கத்–துறை 
அதி–கா–ரி–கள் முன்–னாள் 
அறமச்–சர் டி.கக.சிவ–கு–
மாறை றகது சசய்–துள்–ள–
தற்கு எதிர்ப்பு சதரி–வித்து  
ைாம்–ந–க–ைம் மாவட்–டத்–தில் 
இைண்–டா–வது நாளாக 
இன்–றும் முழு அறடப்பு 
க�ாைாட்–டம் நடந்து வரு–
கி–ைது.

�ண �ரி–மாற்–ைத்–தில் 
நடந்–துள்ள முறை–ககடு 
புகா–ரில் டி.கக.சிவ–கு–மாறை 
மத்–திய அம–லாக்–கத்–துறை 
றகது சசய்–துள்–ள–தற்கு  
கண்–ட–னம் சதரி–வித்து 
கநற்று முன்–தி–னம் இைவு 
முதல் ைாம்–ந–க–ைம் மாவட்–
டத்–தில் காங்–கி–ைஸ் சதாண்–
டர்–கள், சிவ–கு–மா–ரின் ஆத–ை–
வா–ளர்–கள் க�ாைாட்–டம் 
நடத்தி வரு–கி–ைார்–கள். ைாம்–
ந–க–ைம் மாவட்–டம் முழு–வ–
தும் கநற்று முழு அறடப்பு 
க�ாைாட்–டம் நடந்–தது. 
இகத ககாரிக் –றகறய 
முன்–றவத்து இன்–றும் முழு 
அறடப்பு க�ாைாட்–டத்–
திற்கு அறைப்பு விடுத்–த–
னர். அதன் காை–ண–மாக 
வர்த்–தக நிறு–வ–னங்–கள், 
தனி–யார் சதாழிற்–சா–றல–
கள் 100 சத–வீ–தம் மூடப்–�ட்–
டது. முன்–சனச்–ச–ரிக்றக 
நட–வ–டிக்–றக–யாக �ள்ளி, 
கல்–லூ–ரி–க–ளுக்கு விடு–முறை 
அறி–வித்து மாவட்ட கசலக்–
டர் எம்.எஸ்.அர்ச்–சனா உத்–
த–ை–விட்–டார். மாவட்–டம் 
முழு–வ–தும் அைசு மற்–றும் 
தனி–யார் �ஸ் உள்–ளிட்ட 
வாகன கசறவ–கள் முடங்–

கி–யது. மத்–திய, மாநில 
அைசு அலு–வ–ல –கங் –கள் 
திைந்–தி–ருந்–தா–லும் ஊழி–யர் 
எண்–ணிக்றக குறை–வாக 
உள்–ளது.

மாவட்–டம் முழு–வ–தும் 
முக்–கிய சாறல–க–ளில் டயர்–
கறள சகாளுத்தி தங்–கள் 
எதிர்ப்ற� சதரி–வித்து வரு–
கி–ைார்–கள். மாகடி, கன–க–
புைா, பிடதி, ைாம்–ந–க–ைம், 
சசன்–ன–�ட்–டன தாலுகா 
தாசில்–தார் அலு–வ–ல–கம் 
எதி–ரில் தர்ணா க�ாைாட்–
டம் நடத்–தி–னர். முக்–கிய 
சாறல–க –ளில் மைங்–கள் 
சவட்டி ச ாய்த் – தும் , 
டயர்–கள் சகாளுத்–தி–யும் 
ஆத–ை–வா–ளர்–கள் தங்–கள் 
எதிர்ப்ற� சதரி–வித்–த–னர். 
ைாம்–ந–க–ரில் சுமார் 5 ஆயி–ைத்–
திற்–கும் கமற்–�ட்–ட–வர்–கள் 
பிை–மாண்ட ற�க் ஊர்–வ–
லத்றத நடத்–தி–னர். மாநில 
சநடுஞ்–சா–றல–யில் மக்–கள் 
சாறல மறி–யல்  க�ாைாட்–

டம் நடத்தி வரு–கி–ைார்–கள். 
ைாம்–ந –க –ைம் மாவட்–டம் 
முழு–வ–தும் �தட்–ட–மான 
சூழ்–நிறல காணப்–�–டு–வ–
தால் 144 தறட உத்–த–ைவு 
பிைப்–பிக்–கப்–�ட்–டுள்–ளது. 

அசம்–�ா–வி–தம் நடக்–
கா–மல் தவிர்க்க �லத்த 
க�ாலீஸ் �ாது –காப்பு 
சகாடுக்–கப்–�ட்–டுள்–ளது. 
ஐஜிபி சைத் சந் –திைா 
தறல–றம–யில் க�ாலீ–சார் 
கைாந்து �ணி–யில் காறல–
யில் ஈடுப்–�ட்–ட–னர். கல–வ–
ைம் சவடித்–தால் தடுப்–�–
தற்–காக தண்–ணீர் பீய்ச்சி 
அடிக்–கும் வாக–னம், கண்–
ணீர் புறக வீசும் வாக–னம், 
ஆம்–பு–லன்ஸ் ஆகி–யறவ 
தயார் நிறல–யில் றவக்–
கப்–�ட்–டுள்–ளது. சசன்–ன–
�ட்–ட–னா–வில் உள்ள முன்–
னாள் அறமச்–சர் சி.பி.
கயாககஷ்–வர் வீட்–டிற்–கும் 
�லத்த க�ாலீஸ் �ாது–
காப்பு சகாடுக்–கப்–�ட்–டுள்–
ளது.  மண்–டியா, றமசூரு, 
சாம்–ைாஜ்–ந–கர், ககாலார், 
தும்–கூரு, சிக்–க–�ள்–ளா–புைா, 
சித்–ை–துர்கா, தவ–ண–சககை 
ஷிவ–சமாக்கா, �ல்–லாரி, 
சகாப்–�ள், கதக், தார்–வார், 
கல்–புர்கி, சிக்–க –ம–க –ளூரு 
மாவட்–டங்–க–ளில் காங்–கி–
ைஸ் கட்சி சதாண்–டர்–கள் 
க�ாைாட்–டம் நடத்தி வரு–கி–
ைார்–கள். க�ாைாட்–டத்றத 
தீவி–ைப்–�–டுத்–து–வது சதாடர்–
�ாக இன்று �கல் மாநில 
காங்–கி–ைஸ் அலு–வ–ல–கத்–தில் 
மூத்த தறல–வர்–கள் �ங்–ககற்–
கும் ஆகலா–சறன கூட்–டம் 
நடக்–கி–ைது.

பென்னை பெோரூர் பேம்–ெோல ெகு–தி–யில் ெோ்ல அ்ேகக ஜல்லி கற்–கள், ேணல் பகோட்டி 
்ைத்–துள்–ள–னைர். ஆனைோல் ெணி–கள் ந்ை–பெ–றோ–த–தோல் ைோக–னை–ஓட்–டி–கள் தினை–மும் அை–தி–யு–
று–கின–ற–னைர்.

ஆசிரியர தினத்மையயநாட்டி

ஜனாதிபதி, பிரதமர் வாழ்த்து
புது–பைல்லி, பெப். 5-

இன்று ஆசி–ரி–யர் தினத்–றத–
சயாட்டி குடி–ய–ை–சுத் தறல–
வர் ைாம்–நாத் ககாவிந்த், 
பிை–த–மர் நகைந்–திை கமாடி 
ஆகி–கயார் வாழ்த்து சதரி–
வித்–துள்–ள–னர். 

நமது வாழ்க்–றக–யில், 
மாதா, பிதா, குரு, சதய்–
வம்   என முன்–கனார்–கள் 
உை–வு–கறள வரி–றசப்–�–டுத்–
தி–யுள்–ள–னர். இதில் மாதா, 
பிதா–வுக்கு அடுத்த இருப்–
�து  ஆசி–ரி–யர்–தான். இந்–
திய முன்–னாள் குடி–ய–ை–சுத் 
தறல–வர் டாக்–டர்.ைாதா 
கிருஷ்–ண–னின் பிைந்த 
நாளான சசப்–டம்–�ர் 5-ம்  
நாள் ஆசி–ரி–யர்–கள் தின–மாக 
சகாண்–டா–டப்–�–டு–கி–ைது.  
1962ம் ஆண்டு டாக்–டர்.
ைாதா கிருஷ்–ண–னின்  பிைந்–த–
நாள் ஆசி–ரி–யர் தின–மாக 
அறி–விக்–கப்–�ட்–டது. 

சினமயா்நகர் ்டாஸமாக் பாரில் 
ஊழியடர தாக்கி பணம பறிப்பு

அண்–ணோ–ந–கர், பெப். 5-
டாஸ்–மாக் �ார் ஊழி–யறை தாக்கி �ணம் �றித்த 
ந�றை அடித்து உறதத்து க�ாலீ–சில் ஒப்–�–றடத்–த–
னர்.

சசன்றன சின்–ம–யா–ந–க–ரில் உள்ள அைசு டாஸ்–
மாக் �ாரில், புதுக்–ககாட்றட மாவட்–டத்றத கசர்ந்த 
சதீஷ் (27) சப்–றள–ய–ைாக உள்–ளார். கநற்–றி–ைவு வியா–
�ா–ைம் முடிந்–த–தும் �ாரின் கதறவ உள்–�க்–க–மாக 
பூட்–டிக்–சகாண்டு தூங்–கிக் சகாண்–டி–ருந்–தார். இறத 
கநாட்–ட–மிட்ட 5க�ர், நள்–ளி–ைவு 1.30 மணி–ய–ள–வில் 
�ாரின் சவளிப்–புை கதறவ �ல–முறை தட்–டி–னர். 
ஆனால் சதீஷ் கத–றவ–தி–ைக்–கா–த–தால், ஆத்–தி–ைம் 
அறடந்த கும்–�ல், கதறவ உறடத்து உள்கள புகுந்து 
சதீறை சை–மாரி கத்–தி–யால் தாக்கி, கல்–லா–வில் 
இருந்த ₹17 ஆயி–ைத்றத சகாள்–றள–ய–டித்து சசன்–ைது.

இருப்–பி–னும் சதீஷ், அவர்–கறள விைட்டி சசன்–ை–
க�ாது ஒரு–வன் சிக்–கி–னான். அவ–னுக்கு சை–மாரி அடி 
சகாடுத்து, ககாயம்–க�டு க�ாலீ–சில் ஒப்–�–றடத்–தார். 
விசா–ை–றண–யில், பிடி–�ட்ட ந�ர் சசன்றன சாலி–
கி–ைா–மத்றத கசர்ந்த ைஷீத் (23) என சதரி–ய–வந்–தது. 
புகா–ரின்–க�–ரில் க�ாலீ–சார் வைக்–குப்–�–திவு சசய்து, 
ைஷீத்றத றகது சசய்–த–னர். அவர் சகாடுத்த தக–வ–
லின்–க�–ரில் தப்பி ஓடி–ய–வர்–கறள தீவி–ை–மாக கதடி 
வரு–கின்–ை–னர்.

 டி.பக.சிை–கு–ேோர்

மமழுகுவர்த்தி தீயில் ஆசிரிடய பலி 
காப்ாற்ற முயன்ற கணவன ் டுகாயம்

சிக்கிய திருடனுக்கு அடிஉ்ை 

திரு–பைோற்–றி–யூர், பெப்.5-
சமழு –கு –வர்த்தி தீயில் 
உடல்–க–ரு–கிய ஆசி–ரிறய 
�ரி–தா–� –மாக உயி–ரி–ைந் –
தார். அவறை காப்–�ாற்ை 
முயன்ை கண–வன் தீக்–கா–
யம் அறடந்–தார்.

சசன்றன எர்–ணா–வூர் 
�ாை–தி–யார் நகறை கசர்ந்–த–
வர் யாக�ஸ். இவர் அகத 
�கு–தி–யில் சசங்–கல், மணல் 
விற்–�றன சசய்–கின்–ைார். 
இவ–ைது மறனவி செ�ா 
(32). இவர் அகத �கு–தி–யில் 
உள்ள தனி–யார் �ள்–ளி–யில் 
ஆசி–ரிறய. இவர்–க–ளுக்கு 
சநல்–சன் (4) மகன் உள்–
ளான். இவன் திரு–சவாற்–
றி–யூ–ரில் உள்ள தனி–யார் 
�ள்–ளி–யில் யுககஜி �டிக்–
கி–ைான்.

கநற்று இைவு  செ�ா, 

மக –னுக்கு �ள் –ளிக்கு 
கதறவ–யான புைா–செக்ட் 
ஒர்க் சசய்து சகாண்–டி–ருந்–
தார். அப்–க�ாது திடீ–சைன 
தறட–�ட்–ட–தால் சமழு–கு–
வர்த்–திறய ஏற்–றி–றவத்து 
புைா–செக்ட் கவறல–யில் 
ஈடு–�ட்–டுள்–ளார். அப்–
க�ாது எதிர்–�ா–ைா–த–வி–த–
மாக சமழு–கு–வர்த்தி தீ, 
செ�ா–வின் கசறல–யில் 
�ட்டு உடல் முழு–வ–தும் 
�ை–வி–யது. இதில் �லத்த தீக்–
கா–யம் அறடந்த செ�ா 
கத–றி–னார். அவ–ைது சத்–தம் 
ககட்டு ஓடி–வந்த கண–வன், 
அவறை மீட்க முயன்–ைார். 
அப்–க�ாது அவ–ரும் �லத்த 
தீக்–கா–யம் அறடந்–தார். 

இறத �ார்த்து அக்–கம்–�க்–
கத்–தி–னர் வந்–த–த–தால் �ை–�–
ைப்பு நில–வி–யது.

இது–கு –றித்து தக –வல் 
கிறடத்–த–தும் எண்–ணூ–ரில் 
இருந்து தீய–றணப்பு வீைர்–
கள் வந்து தீறய அறணத்–த–
னர். செ�ா சம்–�வ இடத்–
தி–கலகய �ரி–தா –� –மாக 
இைந் –தார். யாக�றை 
மருத்–து–வ–ம–றனக்கு அனுப்–
பி–றவத்–த–னர். அவ–ருக்கு 
தீவிை சிகிச்றச அளிக்–கப்–
�ட்டு வரு–கி–ைது. செ�ா–
வின் உடறல றகப்–�ற்றி 
பிகைத �ரி–கசா–த –றனக்–
காக ஸ்டான்லி அைசு 
மருத்–து–வ–ம–றனக்கு அனுப்–
பி–றவத்–த–னர். 

ப்ா்ையில் ஆடபடா 
ஓடடியவருக்கு  

₹47,500 அ்ராைம்
புை–பனைஷ்–ைர், பெப். 5-  

புவ–கனஸ்–வர் நகர் ஆச்–சார்யா 
விஹார் சஹாக் �கு–தி–யில் 
கநற்று,  சாறல விதி–கறள மீறி 
குடித்–து–விட்டு ஆட்கடா ஓட்–
டி–வந்–த–தால்,  டிறை–வ–ருக்கு 
ரூ. 47,500 அ�–ைா–தம் விதிக்–கப்–
�ட்–டுள்–ளது. குடித்–து–விட்டு 
வாக–னம் ஓட்–டி–ய–தற்கு ரூ.10, 
000, காற்று மாசு ஏற்–�–டுத்–தி–ய–
தற்–காக ரூ.10,000,   ஓட்–டு–நர் 
உரி–மம் இல்–லா–த–தற்கு ரூ.10,000, 
வாகன �தி–சவண் இல்–லா–மல் 
ஓட்–டி–ய–தற்–காக ரூ.10,000, இன்–
சூ–ைன்ஸ் புதுப்–பிக்–கா–த–தற்கு 
ரூ.2,000, அங்–கீ–க–ரிக்–கப்–�–டாத 
ந�ர் வாக–னத்றத றவத்–தி–
ருந்–த–தற்–காக ரூ.5000 உட்–�ட 
சமாத்–தம் ரூ.47,500 அ�–ைா–தம் 
விதிக்–கப்–�ட்–டது.  

இது–கு–றித்து, விதி–கறள மீறிய 
ஆட்கடா ஓட்–டு–நர் ஹரி–�ந்து 
கன்–ஹர்,’’என்–னால்  இவ்–வ–ளவு  
ச�ரிய அ�–ைா–தத்றத  கட்–ட–
மு–டி–யாது. என் ஆட்–கடாறவ 
எடுத்–து–சகாள்–ளுங்–கள் அல்–லது 
என்றன சிறை–யில் அறடத்து 
விடுங்–கள்–’’  என்று கூறி–யுள்–ளார்.

Þ´Š¹õL, è¿ˆ¶õL ï£¡ èì‰î Þó‡´ Ý‡´è÷£è 
Þ´Š¹õL ñŸÁ‹ è¿ˆ¶õL «ï£Jù£™ Iè¾‹ ÜõF»ŸÁ 
Þ¼‰«î¡. ðô ì£‚ì˜èOì‹ CA„¬ê â´ˆî«ð£¶ 
Ýð«óû¡ ªêŒò «õ‡´‹ â¡Á ÃPM†ìù˜. è¬ìCJ™ 
ï£¡ óŠð£Q ¬õˆFòê£¬ô ì£‚ìK¡ M÷‹ðóˆ¬îŠ ð£˜ˆ¶ 
ì£‚ìK¡ ñ¼ˆ¶õñ¬ù‚°„ ªê¡«ø¡, ÝÁñ£î è£ô‹ 
ªî£ì˜‰¶ ñ¼‰¶ ê£ŠH†ìF™ Iè ï™ô º¡«ùŸø‹ ãŸð†´ 

Þ´Š¹õL, è¿ˆ¶õL Þ™ô£ñ™ Iè ï¡ø£è Þ¼‚A«ø¡ â¡Á ªê¡¬ù, 
â¿‹Ì¬ó„ «ê˜‰î F¼ñF.ð£ˆFñ£ ÃÁAø£˜.

Þ´Š¹õL âù‚° Þó‡´ õ¼ìñ£è Þ´Š¹õL ãŸð†´ 
ïì‚è º®ò£ñ™ Iè¾‹ CóñŠð†´ õ‰«î¡. ðô ªðKò 
ñ¼ˆ¶õñ¬ùèO™ CA„¬ê ªðŸÁ õ‰¶‹ ðô¡ 
A¬ì‚èM™¬ô. ®.M.Íô‹ M÷‹ðóˆ¬î ð£˜ˆ¶ óŠð£Q 
¬õˆFòê£¬ôJ™ CA„¬ê ªðŸÁ õ¼A«ø¡. ÞŠ«ð£¶ 
Þ´Š¹ õL Þ¡P Iè ï¡ø£è ïì‚è º®Aø¶. ï™ô 

º¬øJ™ Þ´Š¹ õL °íñ£A ï£¡ ÞŠ«ð£¶ â‰î °¬ø»‹ Þ¡P ï¡ø£è 
àœ«÷¡. ü£¡Có£E, ï£èñ¬ô, ¹¶‚«è£†¬ì, ñ¶¬ó&19

ï£œð†ì Ýv¶ñ£ ï£¡ èì‰î 20 Ý‡´è÷£è Ýv¶ñ£ 
(Asthma) â¡ø «ï£ò£™ Üõv¬îŠð†´ õ‰«î¡. îƒè÷¶ 
óŠð£Q ¬õˆFòê£¬ô ñ¼ˆ¶õñ¬ùŠ ðŸP ®.M. Íô‹ 
ªîK‰¶ ì£‚ìK¡ ñ¼ˆ¶õñ¬ù Mô£êˆFŸ° õ‰¶ 
â¡Â¬ìò àì‹¬ð ì£‚ì˜ Üõ˜èœ ðK«ê£Fˆ¶ ñ¼‰¶ 
ªè£´ˆî£˜. Üõó¶ ñ¼‰F¬ù ²ñ£˜ 5 ñ£î‹ ªî£ì˜‰¶ 

ê£ŠH†´ õ‰¶œ«÷¡. 3 ð£è‹ êKò£AM†ì¶. ÞŠ«ð£¶ â‰î ªî£‰îó¾‹ 
Þ™ô£ñ™ Þ¼‚A«ø¡-. F¼ñF.«ñK, ªêƒ°¡ø‹, ªê¡¬ù&52

ï™ô º¬øJ™ ïì‚A«ø¡. ÞŠ«ð£¶ â‰î °¬ø»‹ Þ™¬ô. ªü.ê£‰F, 
ñ¾Oõ£‚è‹, «ð£Ï˜, ªê¡¬ù&116

ï£œð†ì ð‚èõ£î‹ (PARALYSIS) âù‚° 3 õ¼ì‹ ¬è, 
è£™, õ£î‹ (Paralysis) ãŸð†´ ïì‚è º®ò£ñ™ ¬è, è£™ 
ªêò™ð´ˆî º®ò£ñ™ ðô ªðKò ñ¼ˆ¶õ ñ¬ùèO™ 
CA„¬ê ªðŸÁ õ‰¶‹ ðô¡ A¬ì‚èM™¬ô. ®.M.Íô‹ 
M÷‹ðóˆ¬î ð£˜ˆ¶ óŠð£Q ¬õˆFòê£¬ôJ™ CA„¬ê 
ªðŸÁ õ¼A«ø¡. ÞŠ«ð£¶ ¬è, è£™ É‚è º®Aø¶. 

ãŸð†´ ï™ô º¬øJ™ ïì‚A«ø¡. ÞŠ«ð£¶ â‰î °¬ø»‹ Þ™¬ô. 
²«ówð£¹, ªè£÷ˆÉ˜, ªê¡¬ù&99

è£™ °NŠ¹‡ âù‚° 2 õ¼ì‹ è£™ °NŠ¹‡ 
ãŸð†´ ïì‚è º®ò£ñ™ è£¬ô ªêò™ð´ˆî º®ò£ñ™ 
Iè¾‹ CóñŠð†ì ï£¡ ðô ªðKò ñ¼ˆ¶õñ¬ùèO™ 
CA„¬ê ªðŸÁ õ‰¶‹ ðô¡ A¬ì‚èM™¬ô. ®.M. 
Íô‹ M÷‹ðóˆ¬î ð£˜ˆ¶ óŠð£Q ¬õˆFòê£¬ôJ™ 
CA„¬ê ªðŸÁ õ¼A«ø¡. ÞŠ«ð£¶ ï™ô º¡«ùŸø‹ 

ì£‚ì˜ ý‚W‹ S.A.¬êòˆêˆî£˜

óŠð£Q  ¬õˆòê£ô£
Old No.65, New No.139, ì£‚ì˜ ªðê¡† «ó£´,
(eê£AŠ«ð†¬ì ñ£˜‚ªè† Ü¼A™), ªê¡¬ù&14.
044 - 28476969 / 2847 0874

₹2,780 ககநாடிக்கு முைலீடநா?

ப�ொய் மூட்டைக்ை அவிழ்த்து  
விடுகிறொர் முதல்வர் எடைப�ொடி

மு.க.ஸடாலின குற்றசொடடு 
திருப்–பூர், பெப். 5-

திமுக உயர்–நிறல சசயல்–
திட்–டக்–குழு உறுப்–பி–ன–ரும், 
முன்–னாள் அறமச்–ச–ரு–
மான மு.ச�.சாமி–நா–தன்-
உமா–கதவி தம்–�–தி–யின் 
மகன் ஆத–வன் சசல்–வக்–
கு–மா–ருக்–கும், திருப்–பூர் 
சதாழி–ல–தி–�–ைான செய–பி–ை–
காஷ்-சாந்தி தம்–�–தி–யின் 
மக–ளான கநத்ைா ஆகி–
கயா–ரின் திரு–மண விைா 
இன்று காறல திருப்–பூர் 
காங்–கக–யம் கைாட்–டில் 
உள்ள  மணி மஹால் 
திரு–மண மண்–ட–�த்–தில் 
நறட–ச�ற் –ைது. திமுக 
தறல–வர் மு.க.ஸ்டா–லின் 
தறலறம வகித்து திரு–ம–
ணத்றத நடத்தி றவத்து 
மண–மக்–கறள வாழ்த்–தி–
னார். அப்–க�ாது அவர் 
க�சி–ய–தா–வது:

திருப்–பூர் மு.ச�.சாமி–
நா –தன் திரு –ம –ணத்றத 
கடந்த 1990ம் ஆண்டு 
நான் தறலறம தாங்கி 
நடத்தி றவத்–கதன். இப்–
க�ாது 2019ல் அவ–ைது 
மகன் திரு–ம–ணத்–றத–யும் 
நாகன தறலறம தாங்கி 
நடத்தி றவக்–கி–கைன். அந்த 
வாய்ப்பு எனக்கு கிறடத்–
துள்–ளது. இங்கு க�சிய 
�ா.ெ மூத்த தறல–வர் 

சி.பி.ைாதா–கி–ருஷ்–ணன், 
கதர்–தல் சவற்றி, கதால்வி 
�ற்றி மனம் திைந்து க�சி–
னார். அவறை நாங்–கள் 
வீழ்த்–த–வில்றல, கதாற்–க–
டித்து இருக்–கி–கைாம், அது–
வும் நாங்–கள் கதாற்–க–டிக்–க–
வில்றல. மக் –கள் –தான் 
கதாற்–க–டித்து இருக்–கி–ைார்–
கள்.

நாட்–டில் இன்று ச�ாரு–
ளா–தாை சூழ்–நிறல �டு 
கமாச–மாக உள்–ளது. ச�ாரு–
ளா–தாை வீழ்ச்சி எந்த அள–
வுக்கு க�ாய்க்–சகாண்டு 
இருக்–கி–ைது என்–�–தற்கு 
ககாறவ, திருப்–பூர் மாவட்–
டங்–க–ளில் உள்ள சதாழிற்–
சா–றல–கறள �ார்த்–தால் 
சதரி–யும். சநருக்–கடி காை–
ண–மாக �ல ஆறல–கள் 
சதாடர்ந்து மூடப்–�ட்டு 
வரு–கி–ைது. சதாழி–லா–ளர்–
கள் கவறல இைக்–கும் 
நிறல சதாடர்–கி–ைது.

தமி–ைக முதல்–வர் எடப்–
�ாடி �ை–னி–சாமி சவளி–
நா–டு–க–ளில் சுற்–றுப்–�–ய–ணம் 
கமற் –சகாண்–டுள்–ளார். 
சவளி–நாட்டு முத–லீ–டு–கறள 

தமி–ை–கத்–துக்கு சகாண்டு 
வரு–கவன் என சசன்–றுள்–
ளார். ஆனால், சம்–�ந்–தப்–
�ட்ட துறை அறமச்–சர், 
அதி–கா–ரி–கறள அறைத்–
துச் சசல்–ல–வில்றல. 2,780 
ககாடி முத –லீட் –டுக்கு 
புரிந்–து–ணர்வு ஒப்–�ந்–தம் 
க�ாடப்–�ட்–டுள்–ளது என 
சவளி–நாட்–டில் இருந்து தக–
வல் சவளி–யிட்–டுள்–ளார். 
தமி–ை–கத்–தில் இைண்–டா–
வது உலக முத–லீட்–டா–ளர் 
மாநாடு நடந் –த –க�ாது 
ச�ைப்–�ட்ட முத–லீ–டு–கள் 
வாயி–லாக 220 சதாழில் 
நிறு–வ–னங்–கள் தங்–க–ளது 
ஆறலறய துவங்–கி–யுள்–ளது 
என அப்–�ட்–ட–மாக ச�ாய் 
சசால்லி உள்–ளார்.

தமி–ை–கத்–தில் எங்கக? 
எந்த நிறு–வ–னம் ஆறலறய 
துவக்–கி–யுள்–ளது என தமி–ைக 
அைசு சவள்றள அறிக்றக 
சவளி–யிட கவண்–டும் 
என நாங்–கள் சதாடர்ந்து 
ககாரிக்றக விடுத்து வரு–கி–
கைாம். ஆனால், சவளிப்–�–
றட–யான தக–வல் சதரி–
விக்க மறுக்–கி –ைார் –கள். 
செய–ல–லிதா முதல்–வ–ைாக 
இருந்–த–க�ாது சசன்–றன–

யில் நடந்த முத–லா–வது 
உலக முத–லீட்–டா–ளர்–கள் 
மாநாட்–டில் 2.42 லட்–சம் 
ககாடி ரூ�ாய் முத–லீடு வந்–
தது என்–ைார்–கள். இைண்–
டா–வது உலக முத–லீட்–டா–
ளர் மாநாடு சசன்–றன–யில் 
முதல்–வர் எடப்–�ாடி �ை–
னி–சாமி தறல–றம–யில் 
நடந்–த–க�ாது 3 லட்–சம் 
ககாடிக்கு முத–லீடு வந்–
துள்–ளது என்–ைார்–கள். இப்–
க�ாது, 2,780 ககாடிக்கு, 
சவளி–நா–டு–க–ளில் இருந்து 
முத–லீடு ச�ற்–றுள்–களாம் 
என ச�ாய் மூட்–றட–கறள 
அவிழ்த்து விடு–கி–ைார் தமி–
ைக முதல்–வர்.

இ ப் – � டி  ச � ா ய் 
சசால்லி மக்–கறள ஏமாற்ை 
துடித்–த–வர்–க–ளுக்கு, சமீ–�த்–
தில் நடந்து முடிந்த நாடா–
ளு–மன்ை கதர்–த–லில் யாரும் 
எதிர்–�ார்க்–காத அள–வுக்கு 
மக்–கள் �தி–லடி சகாடுத்–
தார்–கள். திமு–க–வுக்கு மிகப்–
ச�–ரிய சவற்–றிறய கதடித்–
தந்–த–னர். அந்த சவற்–றிறய 
தமி–ைக சட்–ட–மன்ை கதர்–த–
லி–லும் அளிக்க கவண்–டும். 
அப்–க�ா–து–தான் தமி–ைக 
மக்–க–ளுக்கு விகமா–ச–னம் 
பிைக்–கும்.

இவ்–வாறு மு.க.ஸ்டா–
லின் க�சி–னார்.

இந்–நி–றல–யில்,   ஆசி–
ரி–யர் தினத்–றத–சயாட்டி, 
ெனா –தி –�தி ைாம் –நாத் 
ககாவிந்த், பிை–த–மர் நகைந்–
திை கமாடி ஆகி–கயார் 
வாழ்த்து சதரி–வித்–துள்–ள–
னர். பிை–த–மர் நகைந்–திை 
கமாடி சவளி–யிட்–டுள்ள 

வாழ்த்–துச் சசய்–தி –யில் 
சிைந்த வழி–காட்டி, தனித்–
து–வம்–மிக்க சசால்–லா–ளர் 
மற்–றும்  ஆசி–ரி–யர் டாக்–
டர் ைாதா–கி–ருஷ்–ண–னுக்கு 
இந் – தியா  மரி – யாறத 
சசலுத்–து–கி–ைது என சதரி–
வித்–துள்–ளார்.

ஸடா–லி–னுக்கு ் ாஜ ை்ை–வர் ் ாராடடு 
விழா–வில் பா.ஜ.க., முன்–னாள் மாநி–லத் தலல–வர் சி.பி.ராதா–
கி–ருஷ்–ணன் பபசி–ய–தா–வது: நடந்து முடிந்த நாடா–ளு–மன்்ற 
பதர்–த–லில், கலல–ஞ–ருக்கு பி்றகு எங்–கள் எல்–லா–லர–யும் 
வீழ்த்தி, வவற்றி வபற்்ற தள–ப–தி–யாக ஸடா–லின் இருக்–கி–்றார். 
அவ–ருக்கு பாராட்–டுக்–கள்.  ஸடா–லி–னின் உலழப்பு நாங்–கள் 
இன்–னும் உலழக்க பவண்–டும் என உணர்த்–தி–யுள்–ளது 
என்–்றார்.

்நாங்குந்நரி, விக்கிரவாண்டியில் 
திமுக மவற்றி மபறும

திருமாவளவன எம்பி ப்டடி

பநல்்ல, பெப். 5-
வ.உ.சி. பிைந்த நாள் விைாறவ 
முன்–னிட்டு சநல்றல மாந–க–
ைாட்சி எதிகை வ.உ.சி. மணி 
மண்–ட–�த்–தில் உள்ள அவ–
ைது சிறலக்கு விடு–தறல 
சிறுத்–றத–கள் கட்–சி–யின் 
தறல–வர் சதால்.திரு–மா–வ–ள–
வன் எம்பி இன்று காறல 
மாறல–ய–ணி–வித்–தார். பின்–
னர் அவர் நிரு–�ர்–க–ளி–டம் 
கூறி–ய–தா–வது:

தமி–ைக முதல்–வர் எடப்–
�ாடி �ை–னிச்–சாமி சவளி–
நாடு சசன் –றுள் –ளார் . 
தமி–ை –கத் –தின் சதாழில் 
வளர்ச்–சிக்–காக இது–வறை 
எத்–த–றனகயா ஒப்–�ந்–தங்–கள் 
க�ாடப்–�ட்–டுள்–ளது.

செய–ல–லிதா ஆட்–சி–யில் 
இருந்த க�ாதும் முத–லீட்–
டா–ளர்–கள் மாநாடு நடத்–

தப்–�ட்டு ஒப்–�ந்–தங்–கள் 
க�ாடப்–�ட்–டது. ஆனா–லும் 
தமி–ை–கம் சதாழில்–து–றை–யில் 
பின்–தங்கி உள்–ளது என்–�து 
தான் உண்றம. தமி–ை–கத்–
தின் வளர்ச்–சிக்–காக முத–லீ–
டு–கள் மூலம் சதாழில்–கள் 
வந்–தால் அறத வை–கவற்–கி–
கைாம். நாங்–கு–கநரி, விக்–கி–ை–

வாண்டி இறடத்–கதர்–தல்–க–
ளில் திமுக கவட்–�ா–ளர்–கள் 
சவற்றி ச�ை றவப்–�து 
கூட்–டணி கட்–சி–யான விடு–
தறல சிறுத்–றத–யின் கட–றம–
யா–கும்.

தமி–ை–கத்–தில் திமுக கூட்–
ட–ணி–றய–யும், அதன் தறல–
றம–யில் உள்ள கூட்–டணி 
கட்–சி–க–றள–யும் மட்–டுகம 
நம்பி ச�ாது–மக்–கள் வாக்–க–
ளித்–துள்–ள–னர். அதற்கு 
மக்–க–ளறவ கதர்–த–லும், 
நடந்து முடிந்த கவலூா் 
நாடா–ளு–மன்ை கதர்–த–லும் 
சாட்–சி–யா–கும். அகத–க�ால 
நாங்–கு–கநரி, விக்–கி–ை–வாண்டி 
இறடத்–கதர்–தல்–க–ளி–லும் 
திமுக கவட்–�ா–ளர்–கள் 
சவற்றி ச�று–வார்–கள்.

இவ்–வாறு அவர் கூறி–
னார்.

ைோக–ைர் ரோதோ கிருஷ்–ண–னின பிறநத நோளோனை இனறு ஆசி–ரி–யர் தினை–ேோக பகோண்–ைோ–ைப்–ெ–
டு–கி–றது. இ்த–பயோட்டி ேயி–லோப்–பூர் பகெரி பேல்–நி–்லப்–ெள்–ளி–யில், அை–ரது ெைத்–துககு 
ேோண–ைர்–கள் ேலர்–தூவி ேரி–யோ்த பெலுத்–தி–னைர்.

குழுவின் ஆணைப்படி
இந்தியன் டெரடரெய்ன் ப்பஷன்ஸ் லிமிடெட்டுக்கா்

ஒப்பம்/-
ரெவி B.S.G.

நிறுவன டெயலகாளர  & இைக் அதி்காரி
பேதி: 04 டெபெம்்பர, 2019
இெம்: டென்ணன

இந்தியன் டெரடரெய்ன் பேஷன்ஸ் லிமிடெட்
பதிவு அலுவலகம்: எண். 208, வவளசவசேரி தாம்பரம் வராடு, 

நாராயணபுரம், பள்ளிககரணண, சசேனணனை-600 100.
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அறிவிபபு

13 ஆ்ஸ்ட், 2019 பேதியிட்ெ வருெகாந்திரெ ட்பகாதுககூட்ெ அறிவிபபில் குறிபபிட்டுளளவகாறு 
அலுவல்்ணள டெயல்்படுதே நிறுவனததின் 10வது வருெகாந்திரெ ட்பகாதுககூட்ெம் (“AGM”) திங்ட்கிழணை, 
30 டெபெம்்பர, 2019 அன்று ் காணல 11.30 ைணிககு SDF-IV & C2, 3வது பிரெேகான ெகாணல, MEPZ/
SEZ, ேகாம்்பரெம், டென்ணன-600045 இெததில் நணெட்பறும் என்று இேன்மூலம் அறிவிக்ப்படுகிறது.

வருெகாந்திரெ ட்பகாதுககூட்ெ அறிவிபபு ைற்றும் 2018-19 நிதியகாண்டுக்கான வருெகாந்திரெ அறிகண், 
வகாரிய அறிகண், ேணிகண் அறிகண் ைற்றும் ேணிகண் டெய்யப்பட்ெ நிதி அறிகண் ஆகியணவ 
நிறுவனததிெம் அல்லது முேலீட்டு ்பஙப்ற்்பகாளர்ளிெம் மின்னஞெல் மு்வரி்ணள ்பதிவு டெய்ே 
ேகுதியுளள உறுபபினர்ளுககு மின்னஞெல் மூலைகா்வும் ைற்ற உறுபபினர்ளுககு ் காகிே முணறயில் 
வருெகாந்திரெ அறிகண் அனுப்பப்பட்டுளளது. வருெகாந்திரெ ட்பகாதுககூட்ெ அறிவிபபு ைற்றும் வருெகாந்திரெ 
அறிகண் ஆகியணவ மின்னஞெல் ைற்றும் ் காகிே முணறயில் அனுபபும் ்பணி 04 டெபெம்்பர, 2019 அன்று 
முடிக்ப்பட்ெது. நிறுவனததின் இணையேளம் www.indianterrain.com இல் வருெகாந்திரெ ட்பகாதுககூட்ெ 
அறிவிபபு ைற்றும் வருெகாந்திரெ அறிகண் உளளன. உறுபபினர்ள இணையேளததிலிருந்து அவற்ணற 
்பதிவிறக்ம் டெய்து ட்காளளலகாம் அல்லது நிறுவன டெயலகாளர அவர்ளுககு response.itfl@indianterrain.
com-ககு ப்காரிகண் அனுபபி அவற்றின் ் காகிே பிரெதிணய ட்பற்றுக ட்காளளலகாம். 

்ம்ட்பனி்ள ெட்ெம் 2013, பிரிவு 108, ் ம்ட்பனி்ள (பைலகாண்ணை ைற்றும் நிரவகா்ம்) விதி்ள 
2014 இன் விதி 20 ைற்றும் டெபி (LODR) விதி்ள 2015 இன் விதி 44 இன்்படி டேகாணலதூரெ மின்னணு 
முணறயில் வகாக்ளிப்பேற்்கான வெதிக்கா் டென்ட்ரெல் டெ்பகாசிட்ெரி ெரவீெஸ் (இந்தியகா) லிமிடெடின் 
(CDSL) பெணவ்ணள நிறுவனம் ட்பற்றுளளது. உறுபபினர்ளுககு இேன்மூலம் அறிவிப்பேகாவது:

1. மின்னணு மூலம் வகாக்ளிக் ேகுதியுளள உறுபபினர்ணள தீரைகானிக் ்ட் ஆப பேதி 
23 டெபெம்்பர, 2019. ் காகிே வடிவில் அல்லது மின்னணு மூலம் ்பஙகு்ணள ணவததுளள அணனதது 
உறுபபினர்ளுககும் டேகாணலதூரெ மின்னணு வகாககுப்பதிவு 5 (ஐந்து) நகாட்்ள நெககும் அேகாவது 
புேன்கிழணை 25 டெபெம்்பர, 2019 ் காணல 9.00 ைணிககு டேகாெஙகி ஞகாயிற்றுககிழணை 29 டெபெம்்பர, 
2019 ைகாணல 5.00 ைணிககு முடிவணெகிறது. அேன் பின்னர டேகாணலதூரெ மின்னணு வகாககுப்பதிணவ 
CDSL நிறுவனம் டெயலிழக்ச் டெய்து விடும்.

2. டேகாணலதூரெ மின்னணு வகாககுப்பதிவின் மூலம் வகாக்காளிக்காே உறுபபினர்ள வருெகாந்திரெ 
ட்பகாதுககூட்ெததில் வகாக்ளிக்லகாம். வருெகாந்திரெ ட்பகாதுககூட்ெததில் வகாக்ளிககும் வெதிணய 
நிறுவனம் அளிககும்.

3. டேகாணலதூரெ மின்னணு வகாககுப்பதிவின் மூலம் வகாக்ளிதே உறுபபினர்ள வருெகாந்திெ 
ட்பகாதுக கூட்ெததில் ் லந்து ட்காளளலகாம் ஆனகால் மீண்டும் வகாக்ளிக் அனுைதிக்ப்பெ ைகாட்ெகார்ள. 
ஒருபவணள, ஒரு உறுபபினர மின்னணு ைற்றும் வகாககுச்சீட்டு மூலைகா் வகாக்ளிததிருந்ேகால், மின்னணு 
வகாககுப்பதிவு ைட்டுபை ் ைககில் எடுததுக ட்காளளப்படும்.

4. நிறுவனததின் ்பஙகு்ணள ட்பற்று உறுபபினரெகாகி ைற்றும் 23 டெபெம்்பர, 2019 அன்று 
்பஙகு்ணள ணவததிருந்ேகால் வருெகாந்திரெ ட்பகாதுககூட்ெ அறிவிபபில் உளள மின்னணு அறிவுணரெ்ணள 
்பகாரககுைகாறு ப்ட்டுக ட்காளளப்படுகிறகார்ள. எனினும், டேகாணலதூரெ மின்னணு வகாககுப்பதிவுக்கா் 
ஏற்்னபவ CDSL-ல் ்பதிவு டெய்ே ந்பர ேற்ப்பகாணேய உ்பபயகா் ஐடி (USER ID) ைற்றும் ் ெவுச்டெகால்ணல 
(PASSWORD) ்பயன்்படுததி வகாக்ளிக்லகாம்.

5. டேகாணலதூரெ மின்னணு வகாககுப்பதிவு அறிவுணரெ்ள அெஙகிய வருெகாந்திரெ ட்பகாதுககூட்ெ 
அறிவிபபு ைற்றும் வருெகாந்திரெ அறிகண் ஆகியணவ நிறுவனததின் இணையேளம் www.indianterrain.
com ைற்றும் CDSL இணையேளம் www.evotingindia.com இல் உளளது.

6. டேகாணலதூரெ மின்னணு வகாககுப்பதிவு டேகாெர்பகா் ஏபேனும் குணற்ள அல்லது ெந்பே்ங்ள 
இருபபின் அதுகுறிதது அடிக்டி ப்ட்்ப்படும் ப்ளவி்ள பிரிணவ அணு்லகாம் பைலும் உேவிபபிரிவின் 
கீழளள www.evotingindia.com -ல் உளள மின்னணு வகாககுப்பதிவு ண்பயட்ணெ ்பகாரணவயிெலகாம் 
அல்லது helpdesk.evoting@cdslindia.com-ககு எழுேலகாம் அல்லது திரு. டைஹ்பூப லக்கானி (022-
23058543), (அ) திரு. ரெகாப்ஷ் ேல்வி (022-23058542), டென்ட்ரெல் டெ்பகாசிெரி ெரவீெஸ் (இந்தியகா) 
லிமிடெட் (CDSL), A Wing, 25th Floor, Marathon Futurex, Mafatlal Mill Compounds, N M Joshi Marg, 
Lower Parel (East), Mumbai - 400013 அல்லது அதுகுறிதது Link Intime (india) Pvt. Ltd., (RTA)-
ன் மின்னஞெல் rnt.helpdesk@linkintime.co.in / Toll Free எண்: 18001020878 (அ) response.itfl@
indianterrain.com-ல் டேகாெரபு ட்காளளலகாம்.

வருெகாந்திரெ ட்பகாதுககூட்ெததில் வகாககுப்பதிவு ைற்றும் மின்னணு வகாககுப்பதிவு நணெமுணற்ள 
பநரணையகா்வும் டவளிப்பணெயகான முணறயிலும் நணெட்பற M/s. BP & Associates, Practicing Company 
Secretaries, டென்ணன அவர்ணள ஆரெகாய்வகாளரெகா் நிறுவனம் நியைனம் டெய்துளளது. டேகாணலதூரெ 
மின்னணு வகாககுப்பதிவு உட்்பெ வகாககு முடிவு்ள நிரையிக்ப்பட்ெ பநரெததில் நிறுவனததின் 
இணையேளம் ைற்றும் CDSL இணையேளததில் டவளியிெப்படும்.

நிறுவனததின் 10வது வருெகாந்திரெ ட்பகாதுககூட்ெம் நணெட்பறுவணேடயகாட்டி ் ம்ட்பனி்ள ெட்ெம் 
2013 பிரிவு 91 ைற்றும் ் ம்ட்பனி்ள (பைலகாண்ணை ைற்றும் நிரவகா்ம்) விதி்ள 2014 இன் விதி 10 இன் 
்படி, நிறுவனததின் உறுபபினர்ள ்பதிபவடு ைற்றும் ்பஙகு ைகாற்று புதே்ங்ள 24 டெபெம்்பர, 2019 
முேல் 30 டெபெம்்பர, 2019 வணரெ (இரெண்டு நகாட்்ளும் பெரதது) மூெப்பட்டிருககும் என்று இேன்மூலம் 
பைலும் அறிவிக்ப்படுகிறது.

கூட்ெததில் ் லந்து ட்காண்டு வகாக்ளிக் ேகுதி உளள ஒரு உறுபபினர ேனககு ்பதிலகா் ஒரு 
்பதிலிணய நியைனம் டெய்து வகாக்ளிக்லகாம். ்பதிலி உறுபபினரெகா் இருக் பவண்டிய அவசியமில்ணல. 
்பதிலிக்கான ்படிவங்ணள முணறயகா் பூரததி டெய்து நிறுவனததின் ்பதிவு / ் காரப்பபரெட் அலுவல்ததில் 
வருெகாந்திரெ ட்பகாதுககூட்ெம் நணெட்பறுவேற்கு 48 (நகாற்்பதடேட்டு) ைணி பநரெம் முன்்பகா் ெைரபபிக் 
பவண்டும்.
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