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CHENNAI | MONDAY, 7 FEBRUARY 2022

Extracts from the Un-audited Financial Results of Prestige Projects Private Limited for the
quarter andninemonths endedDecember 31, 2021:

Notes:

1. The above is an extract of the detailed format of the Financial Results for the quarter and nine
months ended December 31, 2021 led with the Stock Exchanges under Regulation 52 of the SEBI
(Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the
Financial Results for the quarter and nine months ended December 31, 2021 are available on the
Company's website www.prestigeconstructions.com and can also be viewed on the stock exchange
websitewww.nseindia.com

2. The results have been prepared in accordance with IND AS prescribed under section 133 of the
CompaniesAct, 2013.

PRESTIGE PROJECTS PRIVATE LIMITED
CIN: U45201KA2008PTC046784

Registered Of ce: Prestige Falcon Tower, No.19, Brunton Road, Bengaluru - 560025
Tel: +91 80 25591080, Fax: +91 80 25591945

Email: secretarial@prestigeconstructions.com; Website: www.prestigeconstructions.com

By order of the Board of
Prestige Projects Private Limited

Sd/-
Badrunissa Irfan

Director
DIN: 01191458

Place: Bengaluru
Date: February 5, 2022

thSPML Infra Limited had issued Notice dated 20 January, 2022 for convening the Extra Ordinary General Meeting
st(“EGM”) of the Shareholders of the Company, scheduled to be held on Monday, the 21 February, 2022 through

VideoConferencing (VC) orOtherAudio VisualMeans (OAVM). TheEGMNotice has already been circulated to all
the Shareholders of the Company in due compliance with the provisions of the Companies Act, 2013 read with
rulesmade thereunder.
In the explanatory statement to Item No. 4 point-k on Page No. 14 of the Notice, for SPML India Ltd. Equity Share
on Conversion of CCPS was incorrectly mentioned as “939,847” instead of “864,660”. Kindly note that it should
be read as 864,660 for all relevant purposes. Further, to Item No. 4 point-k on Page No. 14 of the Notice for last
columnheadingPre-preferential Shareholding shall be read as “post-preferential Shareholding”.
In the explanatory statement to ItemNo. 4 after point “v”, the following point “w” shall be inserted:
Pledge of CCPS: The CCPS to be issued and allotted to the Promoters by conversion of their existing Unsecured
Loan shall be pledged with the Lenders of the Company as per the terms of the Debt Resolution Plan in principally
agreed by the lenders of theCompany.

thThe Corrigendum to the EGMNotice shall form integral part of Notice dated 20 January, 2022, which has already
been circulated to the Shareholders and Stock Exchanges of the Company. The Corrigendumwill be available on
the website of the Company (www.spml.co.in) besides being communicated to NSE and BSE where the shares
of theCompany are listed.

Corrigendum to Notice of the Extra Ordinary General Meeting

CIN: L40106DL1981PLC012228
Registered Office: F 27/2, Okhla Industrial Area, Phase II, New Delhi – 110020

Tel.: 011-26387091; E-mail: cs@spml.co.in; Website: www.spml.co.in

For SPML Infra Limited
sd/-

Swati Agarwal
(Company Secretary)

Date: 05.02.2022
Place: Kolkata
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** மாலைமுரசு6–2–2022  3க�ாலை

செனலனை,பிப்.6–
சமூக நீதி சமத் துவ 

விர�ோத போ.ஜ.க.வுக்கு 
பல்ோக்கு தூக் கு வரத 
அ.தி.மு.க.வின் தல்
யோய பணி ஆகி விட்டது 
என்று ஓ.பி.எஸ்.சுக்கு 
தஙகம் ததன்்ன �சு பதி
்டி தகோடுத் துள்ோர். 

ததோழிற் துலை அலமச்
சர் தஙகம் ததன்்ன �சு 
தவளி யிட டுள் அறிக்
லக யில கூறி யி ருபப தோ 
 வது:–

“எஙகள முத ் லமச்ச  
ரும், கழ கத் தல் வ ரு
மோ்ன த் பதி துவஙக  வி
ருக் கும் அல்னத்து இந்
திய சமூ க நீ திக் 
கூட்ட லமப பில ரசரு வ
தற்கு விடுத்த அலழபலப 
ஏற்க மறுத்து, அ.தி.மு.க. 
ஒ ரு ங  கி  ல ை ப ப ோ  ் ர் 
ஓ . பன்  னீ ர் த ச ல வ ம் 
“அ.தி.மு.க.விற் கும் – 
சமூ க நீ திக் கும் என்்ன சம்
பந்தம், எஙகல் ஏன் 
அலழக் கி றீர்கள” என்று 
தசோல் 7 பக்க அறிக்லக 
அ ளி த்  தி  ரு ப ப து 
ரவடிக்லக க்ந்த விர�ோ
த மோக இருக் கி ைது.

மலைந்த தஜய ் லிதோ 
நில்ன வி ்டத் தில இருந்து 
தர்ம யுத்தம் என்ை �ோ்ட
கத்லத �்டத்தி, பின்்னர் 
போ.ஜ.க.வின் தய வில 
ப ழ  னி  ச ோ  மி  யு  ்டன் 
இலைந்து துலை முத ்
லமச்சர் பதவி அனு ப
வித்த அவர், சமூ க நீதி பற்
றி தயல்ோம் கவ ல் 
பப ்ட மோட்டோர் என்பது 
ததரிந்த து தோன் என்ைோ
லும்  அ� சி யல �ோக ரி கம் 
கரு தி யும்  சமூ க நீ தி யில 
தமிழ�ோட டில அல்ன வ
ல� யும் அ� வ லைத்து 
தசல் ரவண் டும் என்ப
தற்கோ கரவ அ.தி.
மு.க.லவயும் அலழத்
தோர் எஙகள த் பதி. அது
மட டு மல், எதிர்க்கடசி 
வரி லச யில இருந் து
ரபோது கூ்ட, ‘கோவிரி 
உரிலம மீட புப பய ைம்’ 
�்டத்தி, கோவி ரி யில தமிழ
�ோட டின் உரி லமலய 
நில் �ோட டி ய வர் எங
கள த் பதி என்பலத 
�ோ்ட றி யும்.

கூட்டோட சித் தத் து
வத் திற்கோக  �ோஜ மன்
்னோர் குழு அலமத்து 
அறிக்லக தபற்று  
அதன் அடிபப ல்ட
யில ஒன் றிய அ�சு 
“ஒன் றிய – மோநி் உை
வு கள” குறித்து சர்க்கோ
ரியோ கமி ஷன் 
அலமக்க வழி வ குத்
தது. தி�ோ வி்ட முன்
ர்னற்ைக் கழ கம். 
ஆ்னோல அ.தி.
மு.க.விற் கும் கூட
்டோட சித் தத் து வத் திற்
கும் எந்தத் ததோ்டர் பும் 
இலல் என்ப தற்கு 
ஓ.பி.எஸ். அவர்க
ளின் கடி தரம சோட சி ய
மோக நிற் கி ைது.

அடுத்து அவர் நிதி 
பற்றி ரபசு கி ைோர். 
�ோன் ரகட கும் ரகளவி 
ஒன்ரை ஒன் று தோன். 
ஓ.பன் னீர்தசலவம் 
நிதி அலமச்சர் 
த ப ோ று ப  பி  லி  ருந் து 
வி் கும் ரபோது  தமிழ
�ோட டின் க்டன் 5 ்ட
சம் ரகோடி ரூபோய்க் கும் 
ரமல அபபடி க்டன் 
வோஙகி – ஊழல 
தசய்து தமிழ�ோடல்ட 
க்ட ்னோளி மோநி ்
மோக்கி விட டுப ரபோ்ன
வர்கள  10 ஆண்டு 
ஆட சி யில இருந்த

ரபோது ஒன் றிய அ� சி ்டம் 
நிதி சுதந் தி �த்லதப தபை 
முடி யோ த  வர்கள இன்
லைக்கு தி.மு.க. மீது பழி 
ரபோ்ட முல்ன வ லதப 
போர்த்தோல, ‘கூல� ஏறி 
ரகோழி பிடிக்கத் ததரி யோ
த வர்’ என்று ததோ்ட ங கும் 
பழ தமோ ழி தோன் நில்ன
வுக்கு வரு கி ைது.

அல்னத் திந் திய சமூ க நீ
திக் கூட்ட லமப பில 
இலை யோ மல இருபபது 
அ.தி.மு.க.வின் விருப
பம். ஆ்னோல “நீட ரதர்வு 
�த்து” ரபோன்ை மக்கள 
�்ன் சோர்ந்த பி�ச் சி ல்ன 
 க ளில கவ ்னம் தசலுத்த 
ரவண் டும் என்று எஙகள 
கழ கத் தல் வ ல�ப 
போர்த் துச் தசோல லும் ஓ.
பன் னீர்தசலவம் இன்று 
கூட்டபபட்ட மிக முக் கி
ய மோ்ன நீட கூட்டத் திற்கு 
கூ்ட வ�ோ மல ரபோ்னது 
“ஊருக்கு உப ரத சம்” 
என்ை இன்த ்னோரு பழ
தமோ ழிலய நில்ன வு  
ப டுத் து கி ைது.

தஜய ் லி தோலவ தல்
வ �ோக ஏற்
றுக்த கோண்டு 
இருந்த ஓ. 
பன் னீர்தசல
வம் போ.ஜ.க. 
வின் அழுத்
தத்லத தோஙக 
மு டி  ய ோ  ம ல 
எபபடி பழ னி
சோமி முத ்
லமச்ச �ோக ஏற்
றுக்த கோண்டு 
இருந்தோர�ோ, 
அரத ரபோல 
ஒன்  றி ய 
போ.ஜ.க. அ�சு 
நீட விதி   
வி  ் க் கு 
மரசோ தோலவ 
ஆ ளு  � ர் 
மூ்ம் நி�ோ க
ரித்தலத திலச
தி ருபப எங
கள கழ கத் 
தல் வ ருக்கு 
ஏழு பக்கம் 
கடி தம் எழு தி
யி  ரு க்  கி  ை ோ ர் 
என் ர ை 

ரதோன் று  கி ைது. 
போ.ஜ.க.வின் தயலவ 
இபர போ தும் தபை எங
கள கழ கத் தல் வல� 
விமர் சிக் கும் கட்டோ யம் 
ஓ. பன் னீர்தசலவத் திற்கு 
ஏற்பட டி ருக் கி  ைது.
ஏத்னன்ைோல எஙகள கழ
கத் தல் வல� விமர் சி 
த்தோல மட டுரம தஙக
ளுக் குப பிலழபபு என்று 
இருபப வர்கள – சமூ க
நீதி கூட்ட லமப பில 
இலைய மோடர ்டோம் 
என்ப தில வியப பும் 
இலல்; கடி தம் எழு து
வ தில புதி ரும் இலல்.

ஓ . பன்  னீ ர் த ச ல வ ம் 
உள ளிட்ட முன்்னோள 
அ.தி.மு.க. அலமச்சர்க
ளுக்கு, தஙகள பழ வி
ல்ன யோல, சமூ க நீதி  சமத்
துவ விர�ோத போ.ஜ.க. 
வுக் குப பல்ோக் குத் தூக்
கு வரத தல் யோய பணி
யோக இருபப லதத்தோன் 
அவ �து அறிக்லக உைர்த்
து கி ைது.

இவவோறு அவர் கூறி
யுள்ோர்.

சமூக நீதி சமத்துவ விர�ோத

பா.ஜ.க.வுக்கு பல்ாக்கு தூக்குவதே
அ.தி.மு.க.வின் ேல்யாய பணி ஆகிவிட்டது!
ஓ.பி.எஸ்.சுக்கு, தஙகம் ததன்ன�சு பதில்!!

�ாடாம்ாடிஊராட்சிஏகராந�ர்் குதியில்க�ாலைமாைட்டஊராட்சிஉறுப்பினைர்நிதியினகீழ்7.60
ைட்ெமமதிப்பீட்டில்தார்ொலைஅலமக�பூமிபூலைக்ாடப்்ட்டது.நி�ழ்வில்மாைட்டஊராட்சி
உறுப்பினைர் க�ா்ால்ொமி, ஊராட்சி மன்ற தலைைர் இந்திராணி தங�ராஜ், துலைததலைைர்
அகொககுமார்,�ாடாம்ாடிஊராட்சிஉறுப்பினைர்�ைந்துச�ாணடனைர்.

தமிழ�ததில்தினைந்கதாறுமச�ாகரானைாசதாற்று் டிப்்டியா�குல்றந்துைருைதால்இரவு,ஞாயிறு
ஊரடஙகுஉள்ளிட்ட்ல்கைறு�ட்டுப்்ாடு�லைதமிழ�அரசுதைர்ததியுள்ைது.இதனைால்ஊட்டி
தாைரவியல்பூங�ாவில்சுற்றுைா் யணி�ளினகூட்டமஅதி�மா��ாைப்்ட்டது.

தில�பப ்டத் தில ்தோ 
மஙரகஷக ரின் சரகோ தரி 
ஆஷோ ரபோஸ்ர் போடிய 
தசண்ப கரம தசண்ப கரம 
போ்டல �சி கர்கல் இப
ரபோ தும் வசீ க ரித் துக்
தகோண்டு இருக் கி ைது.  
மற்த ைோரு தில�பப ்டத் தில 
்தோ மஙரகஷகர் போடிய 
ஓல்க் குடி லச யிர் 
போ்டல இபர போ தும் �சி கர்
க ளின் த�ஞசஙக ளில ரீங
கோ � மி டு கி ைது.

போ்ட கர் எஸ்.பி.போ் சுப
பி  �  ம  ணி  ய த்  து  ்டன் 
இலைந்து தமிழ, 
ததலுஙகு, ஹிந்தி ஆகிய 
தமோழி க ளில போடி யி ருக் கி
ைோர். சினிமோ மட டு மல்ோ
மல நிலைய ஆலபஙக ல்
யும் தவளி யிட டி ருக் கி 
 ைோர். அவற் றில.. ்தோ மங
ரகஷகர் போடிய பக்தி 
போ்டலகள தோன் வ்ட இந் தி
யர்க ளின் பூலஜ போ்டலகள  
என்பது குறிப பி ்டத்தக்கது.

்தோ மஙரகஷக ரின் வந்
ரத மோ த �ம் போ்டல ரதசிய 
கீதத் திற்கு அடுத்த ப டி யோக 
மதிக்கபப டு கி ைது.  ்தோ 
மஙரகஷகர் போ்ட கி யோக 
மட டு மல்ோ மல இலச 
அலமபபோ  ்  � ோ  க  வும், 
சினிமோ தயோ ரிபபோ ் �ோ க
வும் உயர்ந்தோர்.  இலசத் து
லை யில ஒரு போ்ட கி யோக 
என்்ன என்்ன சோதிக்க முடி
யுரமோ அத்தல்ன சோத ல்ன
க ல் யும் சோதித்து முடித்து 
விட்டோர் ்தோ மஙரகஷ
க ர் .நூற்  றுக்க  ைக்கோ்ன 
விரு து கள அவ ல�த் ரதடி 
வந்த்ன, இந் தி யோ வின் மிக 
உய ரிய விரு தோ்ன போ�த 
�த்்னோ விருது 2001–ம் 

லதோ மஙரகஷகரின...
௧–ம்க�தசதாடர்ச்சி ஆண்டு அவ ருக்கு வழங

கபபட்டது.  அரத ரபோ் 
தில� உ் கின் உய ரிய விரு
தோ்ன தோதோ சோ ரகப போலரக 
விரு தும் அவ ருக்கு வழங
கபபட்டது. இது ரபோக 3 
ரதசிய விரு து கள, பத்ம பூ
சன், பத்ம வி பூ சன், பிலிம்
ரபர் விரு து கள எ்ன நூற்
றுக்க ைக்கோ்ன விரு து க 
ல் வோங கிக் குவித் து ள
்ோர். ஆறு பலக ல்க்க ழ
கஙக ளின் விரு து கள மற்
றும் ்டோக்்டர் பட்டஙகல் 
தபற் றி ருக் கி  ைோர். 1999" ம் 
ஆண்டு �ோ்டோ ளு மன்ை 
மோநி ்ஙக ்லவ உறுப பி
்ன �ோ க வும் ஆக்கபபட்டோர்.

எலல் யில்ோ புகழ, 
பட்டம், பதவி, விரு து கள, 
வ் மோ்ன வோழவு எல்ோம் 
தபற்ை ்தோ மஙரகஷகர் 
த்னது தந்லத ஸ்தோ்னத் தில 
இருந்து குடும்பத்லத கோப
போற்ை திரு ம ைரம தசய்து 
தகோள் விலல்.  

அவர் உ்டன் பி ைந்த 
சரகோ த ரி கள அல்ன வ ல�
யும் போ்ட கி கள ஆக் கி ்னோர். 
த்னது தம் பிலய இலச 
அலமபபோ ்ர் ஆக் கி ்னோர்.
த்னது குடும்பத் திற்கோக 
ஓய் வில்ோ மல உலழத்த 
இலசக் கு யில இன்று சுவோ
சத்லத நிறுத் தி க்த கோண்
்டது. 

ஏைத்தோழ எடடு தசோப
தஙக ்ோக சங கீத சம்�ோஜ்
யம் �்டத்தி வந்த ்தோ மங
ரகஷக ரின் உ்டல இன்று 
மலைந்த ரபோதி லும், 
கோ்த்லத தவன்ை அவ �து 
கோந்தக் கு�ல தி்னந்ர தோ றும் 
�ம்லம ப� வ சபப டுத்
திக்த கோண்ர்ட இருக் கும் 
என்பது திண்ைம்.

தேன்கனிகத்கோட்டைஅருத்க

வாலிபரிடம்வழிபபறி;4பபர்கைது!
கதன�னிகக�ாட்லட,பிப்.6-–

அஞதசடடி அருரக உள் அனு மந்த பு �த்லதச் ரசர்ந்
த வர் �வீன் கு மோர் (வயது24). சம்ப வத்தன்று இவர் ரதன்
க னிக்ர கோடல்ட – அய் யூர் சோல் யில �்டந் து தசன்று 
தகோண் டி ருந்தோர். அபர போது அஙகு வந்த 4 ரபர் �வீன்
கு மோல� கத் தி மு ல்ன யில மி�டடி அவர் லவத் தி ருந்த 
ரூ.1,580–ஐ பறித்து தசன்ை ்னர்.இது குறித்து �வீன் கு மோர் 
ரதன்க னிக்ர கோடல்ட ரபோலீ சில புகோர் தசய்தோர்.விசோ �
லை யில வழிபப றி யில ஈடு பட்டது ரதன்க னிக்ர கோட
ல்ட சந்த ்னபபளளி அருரக உள் கிருஷைோ பு �த்லதச் 
ரசர்ந்த கிருஷை  மூர்த்தி(24), மற்த ைோரு கிருஷை மூர்த்தி 
(22), அருண் கு மோர் (22), மஞ சு �ோத் (20)எ்ன ததரிய வந்
தது அவர்கல் ரபோலீ சோர் லகது தசய்த ்னர்.

புை � கர் மோவட்டத் தில 
�கர்ப புை உள்ோட சித் 
ரதர்த லில ரபோட டி யி
டும்  தி.மு.க. மற் றும் கூட
்டணி கடசி ரவடபோ ்ர்
கல் ஆத ரித்து அவர் 
பி� சோ �ம் தசய் கி ைோர். 
இதற்கோக ரகோலவ மோ� க
�ோடசி பகு தி யில 100 
இ்டஙக ளி லும், ரகோலவ 
மோவட்டத் தில 300 
இ்டஙக ளி லும் எல.இ.டி. 
தில� மூ்ம் தி.மு.க. 
தல் வர் மு.க.ஸ்்டோலின் 
ரபச்லச ஒளி ப �பப ஏற்
போடு தசய் துள் ்னர்.

�ோல் மோல் 5.30 
மணிக்கு ரச்ம் மோ� க
�ோடசி மற் றும் புை � கர் 
மோவட்ட பகு தி க ளில 
ரபோட டி யி டும் தி.மு.க. 
மற் றும் கூட்டணி கடசி 
ரவடபோ ்ர்கல் ஆத
ரித்து அவர் ரபச இருக் கி
ைோர். இதற்கோக ரச்ம் 
மோ� க �ோடசி மற் றும் புை �
கர் பகு தி க ளி லும் 
எல.இ.டி. தில� மூ்ம் 
அவ �து ரபச்லச ஒளி ப
�பப உள் ்னர்.

8–ஆம் ரததி க்ட லூர், 
9–ஆம் ரததி தூத் துக் குடி, 
10–ஆம் ரததி ஈர�ோடு, 
11–ஆம் ரததி கன் னி யோ
கு மரி, 12–ஆம் ரததி 
திருப பூர், 13–ஆம் ரததி 
திண் டுக்கல, 14–ஆம் 
ரததி மதுல�, 15–ஆம் 
ரததி தஞலச, 1௭–ஆம் 
ரததி த�லல் ஆகிய 
மோவட்டஙக ளில மோ� க
�ோடசி, �க �ோடசி, ரபரூ
�ோடசி ரதர்தலக ளில 
ரபோட டி யி டும் ரவடபோ
்ர்கல் ஆத ரித்து 
கோதைோலி மூ்ம் பி� சோ
�ம் தசய் கி ைோர்.

அ.தி.மு.க. ஒருங கி
லைபபோ ்ர் ஓ. பன் னீர்
தசலவம் �ோல் (7–ஆம் 
ரததி) முதல 15–ஆம் 
ரததி வல�) ரதர்தல பி�
சோ �ம் தசய் கி ைோர். �ோல் 
(7ம் ரததி)  மோல் 5 
மணிக்கு கோஞ சி பு �ம் 
மோ� க �ோடசி பகு தி க ளி
லும்,  இ�வு 7 மணி ய ்
வில ரவலூர் மோ� க �ோடசி 
பகு தி க ளி லும் அவர் பி�
சோ �ம் ரமற்த கோள கி ைோர். 
வரும் 8ம் ரததி (தசவ
வோய்க் கிழலம) கோல் 
10.30 மணிக்கு ஓசூர் 
மோ� க �ோடசி பகு தி க ளி
லும்,  பிற்ப கல 12.30 
மணிக்கு ரச்ம் மோ� க
�ோடசி பகு தி க ளி லும்,  
மோல் 4 மணிக்கு 
ஈர�ோடு மோ� க �ோடசி பகு
தி க ளி லும் பி� சோ �ம் 
ரமற்த கோள கி ைோர். 

9ம் ரததி (புதன் கி
ழலம) கோல் 10.30 
மணிக்கு ரகோலவ மோ� க
�ோடசி பகு தி க ளி லும்,  
�ண்ப கல 12  மணி ய ்
வில திருப பூர் மோ� க
�ோடசி பகு தி க ளி லும்,  
மோல் 4 மணி ய ் வில 
திண் டுக்கல மோ� க �ோடசி 
பகு தி க ளி லும்,  இ�வு 7 
மணி ய ் வில கரூர் மோ� க
�ோடசி பகு தி க ளி லும் ஓ. 
பன் னீர் தசலவம் பி� சோ
�ம் ரமற்த கோள கி ைோர்.  

அலத ததோ்டர்ந்து 11ம் 
ரததி (தவள ளிக் கி ழலம) 
கோல் 10 மணி ய ் வில 
திருச்சி மோ� க �ோடசி பகு
தி க ளி லும், �ண்ப கல 12 
மணி ய ் வில தஞசோ வூர் 
மோ� க �ோடசி பகு தி க ளி
லும்,  மோல் 4 மணி ய ்
வில கும்ப ரகோ ைம் மோ�
க �ோடசி பகு தி க ளி லும் 
அவர் பி� சோ �ம் ரமற்
தகோள கி ைோர். 

வரும்  12ம் ரததி (சனிக்
கி ழலம) கோல் 10 மணி
ய ் வில க்ட லூர் மோ� க

அ�சியல் தலலவரகள் பி�சோ�ம்...
௧–ம்க�தசதாடர்ச்சி �ோடசி பகு தி க ளி லும்,  

மோல் 3 மணி ய ் வில 
ததன் தசன்ல்ன மற் றும் 
மோல் 5 மணி ய ் வில 
தசன்ல்ன புை � கர் பகு தி க
ளி லும்,  இ�வு 7 மணி ய
் வில தோம்ப �ம் மோ� க
�ோடசி பகு தி க ளி லும் 
பி� சோ �ம் ரமற்த கோள கி
ைோர்.

 வரும் 13–ஆம் ரததி 
(ஞோயிற்  றுக்  கி  ழலம)  
கோல் 10 மணி ய ் வில 
தசன்ல்ன தியோ க �ோ ய � கர் 
பகு தி யி லும், �ண்ப கல 
12 மணி ய ் வில ஆவடி 
மோ� க �ோடசி பகு தி க ளி
லும், பிற்ப கல 1.30 மணி
ய ் வில வ்ட தசன்ல்ன
யி லும், வரும் 14ம் ரததி 
(திஙகள கி ழலம) �ண்ப
கல 12 மணி ய ் வில தூத்
துக் குடி மோ� க �ோடசி பகு
தி க ளி லும், பிற்ப கல 3.30 
மணி ய ் வில �ோகர்ர கோ
வில மோ� க �ோடசி பகு தி க
ளி லும்,  மோல் 6 மணி ய
் வில திரு த�லரவலி 
மோ� க �ோடசி பகு தி க ளி
லும் அவர் பி� சோ �ம் 
ரமற்த கோள கி ைோர். 

அதல்ன ததோ்டர்ந்து 
வரும் 15–ஆம் ரததி 
(தசவவோய்க் கி ழலம) 
கோல் 10.30 மணி ய ்
வில சிவ கோசி மோ� க
�ோடசி பகு தி க ளில அ.தி.
மு.க. ரவடபோ ்ர்கல் 
ஆத ரித்து பி� சோ �ம் தசய்
யும் அவர்  பிற்ப கல 1 
மணி ய ் வில மதுல� 
மோ� க �ோடசி பகு தி க ளில 
பி� சோ �ம் ரமற்த கோள கி
ைோர் .

அ.தி.மு.க. இலை 
ஒ ரு ங  கி  ல ை ப ப ோ  ் ர் 
எ்டபபோடி பழ னி சோமி 
�ோல் (7–ஆம் ரததி) 
கோல் 8.30 மணிக்கு சிவ
கோ சி யி லும், பகல 12.30 
மணிக்கு �ோகர்ர கோ வி லி
லும், பிற்ப கல 3 மணிக்கு 
திரு த�லரவ லி யி லும், 
மோல் 5 மணிக்கு தூத்
துக் கு டி யி லும் அ.தி.
மு.க. சோர் பி லும், அதன் 
கூட்டணி கட சி க ளின் 
சோர் பி லும் ரபோட டி யி டும் 
ரவடபோ ்ர்கல் ஆத
ரித்து பி� சோ �ம் தசய் கி
ைோர்.

இத ல்னத்த தோ ்டர்ந்து  
8–ஆம் ரததி கோல் 9 
மணிக்கு மது ல� யி லும், 
கோல் 11.30 மணிக்கு 
திண் டுக்கல லி  லும், பிற்
ப கல 3 மணிக்கு கரூ ரி
லும், மோல் 5.30 
மணிக்கு திருச் சி யி லும் 
பி� சோ �ம் ரமற்த கோள கி
ைோர்.

இரத ரபோல, வரும் 
10–ஆம் ரததி கோல் 
8.30 மணிக்கு ஒசூர் மோ�
க  �ோட சி யி லும்,11 .30 
மணிக்கு ரவலூர், பிற்ப
கல 3 மணிக்கு கோஞ சி பு
�ம், 4.30 மணிக்கு தோம்ப
�ம், மோல் 6 மணிக்கு 
ஆவ டி யி லும் பி� சோ �ம் 

தசய் கி ைோர்.
 11–ஆம் ரததி வ்ட 

தசன்ல்ன, ததன் 
தசன்ல்ன, தசன்ல்ன புை
� கர் பகு தி க ளி லும், 14–
ஆம் ரததி யன்று ரகோலவ, 
திருப பூர், ஈர�ோட டி லும், 
15–ஆம் ரததி கும்ப ரகோ
ைம் மற் றும் தஞசோ வூ ரி
லும் அதி முக மற் றும் 
அதன் கூட்டணி கடசி 
ரவடபோ ்ர்கல் ஆத
ரித்து பி� சோ �ம் தசய் கி
ைோர்.

போ.ஜ.க. தல் வர் 
அண்ைோ மல் இன்று 
மோல் மது � வோ ய லில 
பி� சோ �த்லத ததோ்டங கு கி
ைோர். 7–ஆம்ரததி 
ர க ோ ல வ , தி ரு ப  பூ ர் , 
ஈர�ோடு,ரச்ம் மோ� க
�ோடசி பகு தி க ளி லும், 8–
ஆம் ரததி கன் னி யோ கு
மரி மோவட்டம் மற் றும் 
தூத் துக் குடி,த�லல் 
மோ� க �ோட சி க ளி லும், 9–
ஆம் ரததி ரகோவில
படடி, விரு து � கர், சிவ
கோசி மற் றும் மதுல� மோ 
� க �ோடசி பகு தி க ளி லும் 
பி� சோ �ம் தசய் கி ைோர்.

�கர்ப புை உள்ோட சித் 
ரதர்த லில “விவ சோயி” 
சின்்னத் தில ரபோட டி யி டு
கின்ை �ோம் தமி ழர் கடசி 
ரவடபோ ்ர்கல் ஆத
ரித்து தல்லம ஒருங கி
லைபபோ ்ர் தசந்த மி
ழன் சீமோன்  ததோ்டர் 
ப�ப புல� ரமற்த கோள்
வி ருக் கின்ைோர். முதற்
கட்ட ப�ப பு ல�ப பய
ைத் திட்டம் குறித்த 
விவ �ம் பின்வ ரு மோறு;

இன்று (6–ஆம் ரததி) 
மோல் 5 மணிக்கு 
மதுல�, ரதனி, திண் டு க்
கல, விரு து � கர் மோவட
்டஙக ளில ரபோட டி யி டும் 
ரவடபோ ்ர்கள மற் றும் 
நிர்வோ கி  க ல் யும், 
தபோது மக்க ல் யும் – 
மதுல� ஒத்த கல்ட 
யோல்ன மல். ரமலூர் 
சோல் யில உள் எஸ்.
எஸ். திரு மை மண்்ட பத்
தில  சந் தித்து பி� சோ �ம் 
தசய் கி ைோர்.

�ோல் (7–ஆம் ரததி) 
மோல் 3 மணிக்கு �ோம �ோ
த பு �ம் மற் றும் சிவ கஙலக 
ரவடபோ ்ர்கள மற் றும் 
நிர்வோ கி கல் சிவ
கஙலக அம்ரபத்கர் 
சில் அரு கில �ோயல 
மகோ லில சந் தித்து பி� சோ
�ம் தசய் கி ைோர்.

மக்கள நீதி மய்ய தல்
வர் கமல்ோ சன் இன்று 
தசன்ல்ன மந்லத தவளி 
பகு தி யில உள் விசோ
்ோடசி ரதோட்டத் தில 
ரவடபோ ்ர்க ல் ஆ த 
ரித்து பி� சோ �ம் தசய் கி
ைோர். மோல் யில 
தசன்ல்ன மோ� க �ோடசி 
ரதர்த லில ரபோட டி யி
டும் அல்னத்து ரவடபோ
்ர்க ல் யும் சந் தித்து 
ரபசு கி ைோர்.

ஆகி ரயோர் �ோல் 
முதல பி� சோ �ம் தசய்ய 
உள் ்னர்.

 ஓ.பன் னீர்தசலவம்  
௮–ந்ரததி ஓசூர், ரச்ம், 
ஈர�ோடு ஆகிய மோ� க
�ோடசி பகு தி க ளில பி� சோ
�ம் தசய்ய இருக் கி ைோர்.
இலை ஒருங கி லைப
போ ்ர் எ்டபபோடி பழ னி
சோமி ௮–ந்ரததி 
மதுல� ,திண் டுக்கல, 
கரூர்,திருச்சி ஆகிய மோ�
க �ோடசி பகு தி க ளில பி�
சோ �ம் தசய்ய உள்ோர். 

இத ்னோல இவர்கள ௨ 
ரபரும் சட்ட மன்ை சிைப

போ.ஜ.க. பஙரகறக...
௧–ம்க�தசதாடர்ச்சி

புக் கூட்டத் தில பஙரகற்க 
வோய்பபு இலல் என்று 
கூைபப டு கி ைது. ஒரு
ரவல் அவர்க ்து சுற்
றுபப ய ைத் தில மோற்
ைத்லத தசய்து 
கூட்டத் தில பஙரகற்க 
வோய்பபு இருபப தோ க வும் 
கூைபப டு கி ைது. 

இது குறித்து அ.தி.
மு.க. அலமப புச் தசய
்ோ ்ர் தஜயக் கு மோ ரி ்டம் 
ரகட்ட ரபோது,‘‘சட்ட
மன்ை சிைப புக் கூட்ட 
த் தில அ.தி.மு.க. பங
ரகற் குமோ? இலல்யோ 
என்பது குறித்து தல்லம 
முடிவு தசய்து அறி விக்
கும்’’ என்ைோர். 
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நெல்லையில உணர்ச்சிகர சம்பவம:

12 ஆண்டுகள் ப�ோரோடி கல்லூரி 
உதவிப் ப�ரோசிரியரோன கோவலர்!
திருநெலகைலி,பிப்.06–
திருநெல்வேலியில 12

ஆண்டுகள்்�ோரோடி கல
லூரி உதவிப் ்�ரோசிரிய
ரோனகோவேலருக்கு�ோரோட்
டுகள்குவிந்துவேருகிறது.
திருநெல்வேலி டவுன்

மலலயோள்மடு �குதி
லயச்்ேரந்தவேரஅரவிந்த்
ந�ருமோள் (வேயது 34).
ந�ோருளோதோரத்திலமுதுக
லலப்�ட்டம்ந�றறவேர.
கடந்த2011லதமிழெோடு
கோவேல துலறயில �ணி
யில்ேரந்தோர.தனதுஓய்
விலலோ �ணிச் சூழலக
ளுக்கு இலட்யயும்
சிறந்தஆசிரியரோக ்வேண்
டும், ந�ோருளோதோரத்தில

முலனவேர �ட்ட ஆய்வு
்மறநகோள்ள ்வேண்டும்
என்றலட்சிய தோகத்லத
நகோண்டிருந்தோர. அதற
கோன முயறசிகளில
நதோடரந்துஈடு�ட்டுவேந்
தோர. உயரகலவி கறக
வேோய்ப்பு ்கட்டு கோவேல
துலறஉயரஅதிகோரிகலள
ெோடினோர. அவேரதுமுயற
சிக்கும்,உத்்வேகத்துக்கும்
கோவேலதுலற அதிகோரிகள்
தலட்�ோ ட விலலல.
கடந்த 2014ம் ஆண்டில
ந � ோ ரு ள ோ த ோ ர த் தி ல
முலனவேர �ட்ட ஆய்
வுக்கு திருநெல்வேலி
ம்னோன்மணியம் சுந்தர
னோர�லகலலக்கழகத்தில

விண்்ணப்பித்து,ஆய்லவே
்மறநகோண்டோர.
அலமப்புேோரோ நதோழி

லோளரகள்�றறியந�ோரு
ளோதோர ஆய்லவே ்மற
நகோண்டு ேமீ�த்தில
முலனவேர �ட்டம் ந�ற
றோர.தற்�ோதுெோகர்கோ
விலநத.தி.இந்துக்கலலூ
ரியில ந�ோருளோதோரத்
துலறயிலஉதவிப்்�ரோசி
ரியரோக�ணியில்ேரந்து
தனதுமோந�ரும்கனலவே
ெனவேோக்கியுள்ளோர.
சுமோர12ஆண்டுகளோக

லத்திபிடித்து ேட்டம்
ஒழுஙலக �ோதுகோக்க
�யன்�ட்டஅவேரதுலக,
தற்�ோதுேோக்பீஸ்பிடித்து
மோ்ணவே, மோ்ணவியருக்கு
கலவி்�ோதிக்கிறது.
இதுநதோடர�ோக அவேர

கூறும்்�ோது, “மோ்ணவேர
கள்என்னவேோக்வேண்டும்
என்று விரும்புகிறோரக
்ளோ,அந்தலட்சியத்லத
லகவிடக் கூடோது. அது
லககூடுவேதறகோக உலழ
க்க ்வேண்டும். எனது
முதலவேகுப்பிலமோ்ணவே,
மோ்ணவிகளிடம்இலத்ய
நதரிவித்்தன்.
முதுகலலப் �ட்டம்

ந�றறுஇருந்த நிலலயில
குடும்� சூழநிலலயோல
கோவேல துலற �ணியில
்ேரந்தஎன்னிடம்,சிறந்த
ஆசிரியரோக ்வேண்டும்
என்ற லட்சியம் கனன்று
நகோண்்ட இருந்தது.
அலத அலடந்திருப்�து
மகிழச்சிஅளிக்கிறது”என்
றோர. அரவிந்த் ந�ருமோ
ளின் மலனவி ஏ.்�ச்சி
யம்மோள் �ோலளயங்கோ
ட்லட ேதக்கத்துலலோ
அப்�ோகலலூரியிலந�ோரு
ளோதோரத் துலறயில உத
விப்்�ரோசிரியரோக�ணி
யோறறுகிறோர.

இந்திய சிறைகளில் உள்ளவரகளில் 

62 சதவீதம் பேர் 
விசாரணை ணைதிைள்! 

புதுநெலலி,பிப்.6–
ெோட்டிலநமோத்தம்1,339சிலறகள்உள்ளன,இதில

்தோரோயமோக4,66,084சிலறக்லகதிகள்உள்ளனர.இந்
தியசிலறகளிலஅலடக்கப்�ட்டிருக்கும்நமோத்தஎண்
ணிக்லகயிலோனசிலறக்லகதிகளில 62 ேதவீதம்்�ர
விேோரல்ணக்லகதிகள்என்றுகூறப்�டுகிறது.இதுஉலக
அளவிலோனேரோேரியில18முதல20ேதவீதமோகும்.தண்
டலனவிதிக்கப்�ட்டகுறறவேோளிகள்அதிகமுள்ளமோநி
லஙகளில உத்தர பிர்தேம் முதலிடத்தில உள்ளது.
இலதத்நதோடரந்துமத்தியபிர்தேம்,பீகோரமோநிலஙக
ளில2வேது,3வேதுஇடஙகளிலஉளளன.அ்த்�ோல,
உத்தரபிர்தேமோநிலத்திலதோன்அதிக�ட்ேமோக80,267
விேோரல்ணக்லகதிகள்சிலறயிலஅலடக்கப்�ட்டுள்ள
னர.இலதத்நதோடரந்துபீகோரமோநிலத்தில44,113விேோ
ரல்ணக்லகதிகளும்,மத்தியபிர்தேத்தில31,695விேோ
ரல்ணலகதிகளும் �ல்வேறு  சிலறகளிலஅலடக்க
ப்�ட்டுள்ளனர.ந�ரும்�ோலும்18முதல30வேயதுலடய
விேோரல்ணக்லகதிகளும்,அலதத்நதோடரந்து30முதல
50வேயதுலடயலகதிகளும்சிலறயிலஉள்ளனர.�ல
ஆண்டுகோலமோகவேழக்குகளிலதீரப்புஅறிவிக்கப்�டோ
மலநீதிமன்றஙகளிலவேழக்குகள்நிலுலவேயிலஇருப்
�்த, விேோரல்ணக் லகதிகள் அதிகளவில சிலறயில
இருக்கக்கோர்ணம்என்றுகூறப்�டுகிறது.

கேைம்,பிப்.6–
ந�ோஙகல நதோகுப்பு

வேழஙகப்�ட்டதிலரூ.500
்கோடிஊழலெலடந�றறு
இருப்�தோகஎதிரக்கட்சித்
தலலவேரஎடப்�ோடி�ழனி
ேோமிகுறறம்ேோட்டினோர.
ெகரப்புற உள்ளோட்சித்

்தரதலலநயோட்டி, ்தர
தலபிரேோர சுறறுப்�ய்ண
த்லத தமிழக முன்னோள்
முதலலமச்ேரும், ேட்டப்
்�ரலவே எதிரக்கட்சித்
தலலவேருமோனஎடப்�ோடி
�ழனிேோமிஇன்றுநதோடங
கினோர. அவேருலடய
நேோந்த நதோகுதியோன
எடப்�ோடி ந�ரிய்ேோ
ரலகநேன்றோயந�ருமோள்
்கோவிலில ெலடந�றற
சிறப்புபூலைக்குப்பின்னர
ெகரப்புற உள்ளோட்சித்
்தரதலபிரேோரத்லதஎடப்
�ோடி�ழனிேோமிநதோடங
கினோர.
எடப்�ோடி ேட்டப்்�ர

லவேத்நதோகுதிக்குட்�ட்ட
ெஙகவேள்ளி,ைலகண்டோபு
ரம்மறறும்வேனவேோசி்�ரூ
ரோட்சியில அதிமுக ேோர
பில ்�ோட்டியிடும்
்வேட்�ோளரகலளவேனவேோ
சியிலெலடந�றறநிகழச்
சியில அவேர அறிமுகம்
நேய்துலவேத்தோர.பின்னர
ெலடந�றற பிரேோரத்தில
அவேரகூறியதோவேது:–
கடந்தேட்ட்�ரலவேத்

்தரதலின்்�ோது,திமுக
ந�ோய்யோனமறறும்கவேரச்
சிகரமோன வேோக்குறுதி
கலள அளித்தது. இந்த
வேோக்குறுதிகலள ெம்பி
வேோக்களித்த ந�ோதுமக்
கலளதிமுகஅரசுஏமோறறி
விட்டது. திமுக ஆட்சி
ந�ோறுப்புக்கு வேந்ததும்

நீட்்தரலவேரத்துநேய்யும்
வேலகயிலமுதலலகநய
ழுத்து ்�ோடு்வேன் என
வேோக்குறுதிஅளித்துவிட்டு
இதுவேலர நிலற்வேறற
விலலல. நீட் ்தரலவே
ரத்துநேய்வேதறகோனரகசி
யம் எஙகளிடம் உள்ளது
எனதிமுகவினரபிரேோரம்
நேய்த நிலலயில இது
வேலரநீட்்தரவுரத்துநேய்
யப்�டவிலலல.
அதிமுக ஆட்சியின்

்�ோதுயோரும்்கோரிக்லக
லவேக்கோம்ல அரசுப்
�ள்ளி மோ்ணவேரகளுக்கு
7.5ேதவீதஇடஒதுக்கீட்
டிலன அமல�டுத்தி
்னோம். இதன் �யனோக
அரசுப் �ள்ளிகலளச்
்ேரந்த 500க்கும் ்மற
�ட்்டோருக்குமருத்துவேக்
கலவி �யிலும் வேோய்ப்பு
கிலடத்துள்ளது. ெடப்
�ோண்டில்ேலம்மோவேட்
டத்லதச் ்ேரந்த 75
்�ருக்கு மருத்துவேக்
கலவிவேோய்ப்பு7.5ேதவீத
இடஒதுக்கீட்டின் மூலம்
தோன் கிலடத்துள்ளது.
மருத்துவேக்கலவிவேோய்ப்பு
கிலடத்த்�ோதும் �டிக்க
லவேக்கும் அளவிறகு
ந�ோருளோதோரத்தில பின்
தஙகியவேரகளுக்கு உதவி
டும்வேலகயிலமருத்துவேக்
கலவிமுழுலமயோகஇல
வேேமோக வேழஙகப்�டும்
எனஉத்தரவிட்டுஅதிமுக
அரசுேோதலன�லடத்தது.
அந்த உத்தரலவேத் தோன்
இன்லறக்கும்திமுகஅரசு
நதோடரந்துவேருகிறது.
அதிமுக ஆட்சியில

அடிக்கலெோட்டி,நதோடங
கப்�ட்ட திட்டஙகலள
த்தோன்திமுகஅரசுநேயல

�டுத்திவேருகிறது.புதிதோக
எந்ததிட்டமும்நேயல�
டுத்தப்�டவிலலல. திரு
ம்ண உதவித் நதோலக
திட்டம்முடக்கிலவேக்கப்
�ட்டுள்ளது. குடும்�த்
தலலவிகளுக்கு மோதம்
ஆயிரம் ரூ�ோய் ஊக்கத்
நதோலக வேழஙகப்�டும்
என வேோக்குறுதி அளித்து
விட்டு இதுவேலர நிலற
்வேறறவிலலல. திமுக
்தரதல அறிக்லகலய
ெம்பி48லட்ேம்்�ரெலக
கலள கூட்டுறவு வேஙகிக
ளிலஅடமோனம்லவேத்து
கடன் ந�றறுள்ளனர.
ஆனோல 13லட்ேம்்�ர
மட்டு்ம தகுதியோனவேர
கள்எனஅரசுஅறிவித்து
விட்ட நிலலயில, மறற
வேரகள் ெலகலய திருப்�
முடியோமலவேட்டிகட்டும்
சூழநிலலக்கு தள்ளப்�ட்
டுள்ளனர.
கவேரச்சிகரமோன,ந�ோய்

யோன வேோக்குறுதிகலள
அளித்த திமுகவினரின்
வேோய்ைோலத்லதெம்பிவேோக்
களித்த மக்களின் ெம்பிக்
லகலய திமுக அரசு
ஏமோறறிவிட்டது.தரமறற
ந�ோஙகல �ரிசுத்
நதோகுப்ல�வேழஙகியதன்
மூலம்அதில500்கோடி
ரூ�ோய்அளவிறகுஊழல
ெடந்திருப்�துநதரியவேந்
துள்ளது.தினேரிநகோலல,
நகோள்லளஎனமக்களுக்கு
�ோதுகோப்�றற ஆட்சி்ய
தமிழகத்திலெடக்கிறது.
இவவேோறு அவேர கூறி

னோர.
பிரேோரத்தில அதிமுக

அலமப்புச் நேயலோளர
நேம்மலலமறறும்நிரவேோ
கிகள்உடன்இருந்தனர.

ப�ொங்கல் ப�ொகுப்பில்
ரூ.500 க்கொடி ஊழல்!
எடப்பபாடி ்பழனிசபாமி பிரசபாரம!!

அ.தி.மு.�.இலைஒருங்கிலைப்்ாளர்எெப்்ாடி்ழனிோமிலைகேைத்திலஉளளஅைரது
இலைத்திலஅ.ம.மு.�.,்ா.ம.�.மற்றும்ைன்னிைர்ேங்�த்தினர்உள்ெ100க்ர்ேந்தித்துஅ.
தி.மு.�.விலகேர்ந்்தனர்.அருகிலராஜமுத்துஎம்.எல.ஏ.உளளார்.

ெ�ர்ப்புற உளளாட்சி க்தர்்தலைநைாட்டி சூரமங்�ைம் ்குதியில க்ாலீஸ் துலை �மிஷனர்
மாெோமி,உ்தவி�மிஷனர்ொ�ராஜன்ஆகிகைார்முன்னிலையிலக்ாலீோர்ந�ாடிஅணிைகுப்பு
ெெந்்தது.

மாநிைஅளவிைானஜுகொக்ாட்டி்தஞோவூரிலெெந்்தது.இதிலகேைம்மாைட்ெத்திலிருந்து
்ங்க�ற்றமாைை,மாைவி�ளநைளளி்்தக�ம்ந்ற்றனர்.அைர்�ளுககு்தமிழொடுஜூகொேங்�
்தலைைர் விஜய் கமா�ன முரளி, ந்ாது நேைைாளர் முரளி, நேைைாளர் மாரிமத்து ஆகிகைார்
்ாராட்டினார்�ள.

உத்தவ தோக்க்ர உள்
ளிட்்டோரஇரஙகலநதரி
வித்துள்ளனர. லதோ மங
் க ஷ க ரின்
மலறலவேயடுத்து இலே
உலகம்்ேோகத்திலஆழந்
துள்ளது.
லதோமங்கஷகர�ோரத

ரத்னோ விருது ந�றறவேர
என்�தோலஅரசுமரியோலத
யுடன் அவேரது இறுதிச்
ேடஙகுெடத்தப்�டுகிறது.
இறுதி நிகழச்சியில �ல
்வேறுதுலறகலள்ேரந்த
முக்கிய பிரமுகரகள் �ங
்கறகின்றன. லதோ மங
்கஷகரின் மலறவுக்கு
உலகம் முழுவேதும்
இருந்துஇரஙகலநேய்தி
கள் குவிந்து நகோண்டு
இருக்கின்றன.
ைனோதி�தி ரோம்ெோத்

்கோவிந்த், நவேளியிட்
டுள்ள இரஙகல நேய்தி
யில, �ோடகி லதோ மங
்கஷகரின் மலறவேோல
தனதுஇதயம்நெோறுஙகிய
தோககூறிஉள்ளோர.
‘லதோ மங்கஷகரின்

மலறவு குறித்த நேய்தி,
உலகம்முழுவேதும்உள்ள
்கோடிக்க்ணக்கோன அவே
ரது ரசிகரகளுக்கு ஏற�ட்
டுள்ளலதப் ்�ோல்வே
எனது இதயத்லதயும்
நெோறுக்கிவிட்டது. அவே
ரது �ோடலகள் உ்ணரவு
கலள நவேளிப்�டுத்தின.
அவேரது ேோதலனகள் ஒப்
பிடமுடியோதலவே.
ஒரு நதய்வீகக் குரல

இப்்�ோதுநிரந்தரஅலம
தியோகிவிட்டது. ஆனோல
அவேருலடய நமலலிலே
கள்என்லறக்கும்அழியோ
மல இருக்கும். அவேரது
குடும்�த்தினருக்கும்,உல
நகஙகும் உள்ள அவேரது
ரசிகரகளுக்கும் எனது
அனுதோ�ஙகள்’எனஇரங
கல நேய்தியில ரோம்ெோத்
்கோவிந்த்குறிப்பிட்டுள்
ளோர.
‘’இந்திய சினிமோவின்

லெட்டிங்கல ஆக
திகழந்த �ழம்ந�ரும்
�ோடகர லதோ மங்கஷக
ரின் மலறவேோல மிகவும்
்வேத லன ய லடந் துள் 
்ளன். லதோ மங்கஷக
ரின்மலறவேோல,இந்தியோ
தனதுகுரலலஇழந்துவிட்
டது.இந்தியோமறறும்உல
கம் முழுவேதும் இலே
விரும்பிகலளதமதுநமல
லிய,கம்பீரமோனகுரலோல
�லதேோப்தஙகளோகஅவேர
�ரவேேமலடய லவேத்துள்
ளோர’’என்றுதுல்ணைனோ
தி�திநவேஙலகயோெோயுடு,
இரஙகலநேய்தியிலகுறிப்
பிட்டுள்ளோர.
பிரதமரெ்ரந்திர்மோடி,

�ழம்ந�ரும்பின்னணிப்
�ோடகி லதோ மங்கஷக
ரின் மலறவுக்கு ஆழந்த
இரஙகலல நதரிவித்துள்
ளோர.அவேரதுகுடும்�த்தி
னருடன் ்�சிய பிரதமர
்மோடிதமதுஇரஙகலலத்
நதரிவித்துக்நகோண்டோர.
இந்திய கலோச்ேோரத்தின்
சின்னம்என்றுவேருஙகோல
தலலமுலறயினரஅவேலர
நிலனவுகூரவேரஎன்றுபிர
தமர கூறினோர. அவேரது
இனிலமயோன குரல மக்
கலள வேசியப்�டுத்தும்
ஒப்�றறதிறலனப்ந�றறி
ருந்ததுஎன்றுஅவேரநதரி
வித்துள்ளோர.
பிரதமர நவேளியிட்

டுள்ளநதோடரடுவிட்டர
�திவுகளில கூறியி
ருப்�தோவேது;
‘’ ெோன்நேோலநலோ்ணோ

துயரத்திலஉள்்ளன்.அன்
�ோன,கனிவேோனலதோதீதி
ெம்்மோடுஇலலல.அவேர
ெமது ்தேத்தில நிரப்�
முடியோத நவேறறிடத்லத
உருவேோக்கிபிரிந்துள்ளோர.
ஈடுஇல்ணயறற கோந்தக்
குரலுடன்மக்கலளவேசீக
ரித்த இந்திய கலோச்ேோரத்

லைதபா மங்கஷகர் இன்று...
௧–ம்்க�த்ந்தாெர்ச்சி தின் சின்னமோக திகழந்த

இவேலரவேருஙகோலதலல
முலறயினர நிலனவில
நகோள்வேோர.
லதோதீதியின்�ோடலகள்

�ல்வேறு உ்ணரச்சிகலள
நவேளிக்நகோண்டுவேந்துள்
ளன.�லதேோப்தஙகளோக
இந்திய சினிமோ உலகின்
மோறறத்திறகுமுக்கியகோர
்ணமோகஇருந்தோர.சினிமோ
லவேத் தோண்டி இந்தியோ
வின் வேளரச்சிலய அவேர
எப்்�ோதும்விரும்பினோர.
வேலிலமயோனமுன்்னறிய
இந்தியோலவேஎப்்�ோதும்
கோ்ணஅவேரவிரும்பினோர.
லதோ தீதியிடம் ெோன்

எப்்�ோதும் அளவேறற
�ோேத்லதப் ந�றறிருந்
தலதஎனதுந�ருலமயோ
கக்கருதுகி்றன்.அவேருட
னோன எனது நதோடரபு
மறக்கமுடியோததோகஇருக்
கும்.லதோதீதியின்மலற
வேோலஎனதுேகஇந்தியரக
ளுடன்ெோன்துக்கப்�டுகி
்றன்.அவேரதுகுடும்�த்தி
னரிடம்்�சிஆறுதலகூறி
்னன்.ஓம்ேோந்தி.
இவவேோறு டுவிட்டரில

்மோடி�திவிட்டுள்ளோர.
ரோணுவேமந்திரிரோஜெோத்

சிங, உள்துலற மந்திரி
அமித்்ோ ்�ோக்குவேரத்
துத்துலற மந்திரி நிதின்
கட்கரி,மகோரோஷடிரகவேர
னர �கத்சிங ்கோஷியோரி
முதலவேரஉத்தவதோக்க்ர
்தசிய வேோத கோஙகிரஸ்
தலலவேர ேரத்�வேரஅவே
ரது மகள் சுப்ரியோ சு்ல
உள்ளிட்்டோ லதோ மங
்கஷகரின் மலறவுக்கு
ஆழந்தஇரஙகலநதரிவித்
துள்ளனர.
"லதோ மங்கஷகரின்

மலறவுஎன்ற்ேோகமோன
நேய்தி கிலடத்தது. �ல
தேோப்தஙகளோக இந்தியோ
வின் மிகவும் பிரியமோன
குரலோக இருந்தோர. அவே
ரது தஙகக்குரலஅழியோ
தது.
அவேரதுரசிகரகளின்இத

யஙகளிலநதோடரந்துஎதி
நரோலிக்கும். அவேரது
குடும்�த் தி ன ருக் கும் ,
ெண்�ரகளுக்கும், ரசிகரக
ளுக்கும்எனதுஅனுதோ�ங
கள்". என டுவிட்டரில
ரோகுலகுறிப்பிட்டுள்ளோர.
இந்தியோவின்"இலேக்கு

யில".லதோ மங்கஷகர
மலறந்த நேய்தி அறிந்து
மிகுந்த மன்வேதலன
அலடந்்தன். தனது
இனிய குரல வேளத்தோல
கோஷமீரமுதலகன்னியோகு
மரிவேலரஇலேரசிகரகள்
அலனவேரின் நெஞேத்தி
லும் நிலறந்திருந்தோர.
அவேலர இழந்து வேோடும்
அவேரது குடும்�த்தி
னருக்கும்,இலே ரசிகரக
ளுக்கும் எனது ஆழந்த
இரஙகலலயும், ஆறுத
லலயும் நதரிவித்துக்
நகோள்வே்தோடு அன்னோ
ரின்ஆன்மோேோந்தியலடய
எலலோம் வேலல இலற
வேலன பிரோரத்திக்கி்றன்
என்றுநதலுஙகோனோஆளு
ெர மறறும் புதுச்்ேரி
துல்ண நிலல ஆளுெர
டோக்டர.தமிழிலே இரங
கல நேய்தியில
குறிப்பிட்டுள்ளோர.
‘‘தன் இனிய குரலோல

இந்தியமக்கலளக்கவேரந்த
மரியோலதக்குரியலதோமங
்கஷகரமலறந்தநேய்தி
வேருத்தமளிக்கிறது. அவே
ரதுகுடும்�த்திறகும்,அவே
ரதுரசிகரகளுக்கும்எனது
ஆழந்த இரஙகல. அவேர
குரலோல ெம்மிலட்ய
எப்்�ோதும் வேோழவேோர”
என்றுதி.மு.க.எம்.பிகனி
நமோழி டுவிட்டரில �தி
விட்டுள்ளோர.
‘‘�ழம் ந�ரும் பிர�ல

�ோடகிலதோமங்கஷகர
நகோ்ரோனோ நதோறறோல
�ோதிக்கப்�ட்டுஇயறலக
எய்தினோர எனும் நேய்தி

அறிந்துதுயருற்றன்.
ஆ யி ர க் க ்ண க் க ோ ன

�ோடலகலள�ோடிஇலேப்
பிரியரகலளதனதுஇனிய
குரலோல  ஈரத்து ரசிகரக
ளோலஇந்தியோவின்இலேக்
குயில,நம்லோடிகுயில
எனஅன்�ோகஅலழக்கப்
�ட்டவேர.
அன்னோரின்மலறவிறகு

எனது ஆழந்த  இரஙக
லலத் நதரிவிப்�்தோடு,
அவேலர இழந்து வேோடும்
அவேரது குடும்�த்தினர,
அவேரதுரசிகரகள்அலனவே
ருக்கும் எனது ஆழந்த
அனுதோ�த்லதவேருத்தத்து
டன்நதரிவித்துக்நகோள்கி
்றன்.’’ என கோஙகிரஸ்
தி ரு ெ ோ வு க் க ர ே ர
குறிப்பிட்டுள்ளோர.
‘‘லதோ மங்கஷகர

மலறவு இந்திய சினிமோ
மறறும் உலக இலேத்து
லறக்கு ்�ரிழப்பு ;
அவேலர இழந்து வேோடும்
கு டு ம் � த் தி ன ரு க் கு
ஆழந்தஇரஙகலலநதரி
வித்துக்நகோள்கி்றன்”
என்று  இயக்குெர �ோரதி
ரோைோகூறியுள்ளோர.
”இந்தியோவின் இலேக்

குயில �றந்துவிட்டது:
இலேகிரீடத்தின்�ோரதரத்
தினோ இன்று
விழுந்துவிட்டது; அவேர
�ோடியது்மட்டுக்குடிக்கு
மட்டுமலல்ரோட்டுகுடிக்
கும்தோன்” என கவிஞர
லவேரமுத்துலதோமங்கஷ
கருக்கு வீடி்யோ நவேளி
யிட்டுஇரஙகலநதரிவித்
துள்ளோர.
லதோ  மங்கஷகரின்

மலறவுக்குஅரசியலகட்
சித்தலலவேரகள்,நதோழில
அதி�ரகள்,திலரயுலகினர
என �ல்வேறு தரப்பின
ரும் இரஙகலலகோணிக்
லகயோக்கியுள்ளனர.லதோ
மங்கஷகரின் உடல
ந�டர ேோலலயிலஉள்ள
அவேரது இலலத்திறகு
நகோண்டு வேரப்�ட்டது.
அஙகு உறவினரகள் மற
றும்ெண்�ரகள்ேம்பிரதோய
ரீதியோன கிரிலயகலளச்
நேய்தனர.
இன்று மோலல சிவேோஜி

பூஙகோவிலமுழுஅரசுமரி
யோலதயுடன் லதோ மங
்கஷகரின்உடலதகனம்
நேய்யப்�டுகிறது. பிரத
மரெ்ரந்திர்மோடி,லதோ
மங்கஷகரின் உடலுக்கு
்ெரில அஞேலி நேலுத்
தும்ந�ோருட்டுஇன்றுபிற
�கலநடலலியிலஇருந்து
தனி விமோனத்தில புறப்
�ட்டோர.
இன்று  மோலல 4.15

மணிஅளவிலஅவேரமும்
ல�லய அலடகிறோர.
சுமோர5மணியளவிலலதோ
மங்கஷகர உடல மீது
மலர வேலளயம் லவேத்து
்மோடிஅஞேலிநேலுத்து
கிறோர.இதன்பிறகுஅவேர
நடலலிக்கு புறப்�டு
கிறோர. லதோ மங்கஷக
ரின் மலறலவேநயோட்டி
மும்ல�மோெக்ர்ேோகத்
திலமூழகியுள்ளது.

மாைவிணை 

ைர்ப்பிணிைாக்கிை 
ஆசிரிைர் ணைது!
நேன்னிமலை,பிப்.6–

�ோலியல �லோத்கோரம்
நேய்துமோ்ணவிலயகரப்�
மோக்கிய ஆசிரியர லகது
நேய்யப்�ட்டோர.
நேன்னிமலல அடுத்

துள்ளரோமலிஙகபுரம்அம்
்�த்கோர ெகலரச் ்ேரந்த
ெோச்சிமுத்து என்�வேரது
மகன்மோணிக்கம் (வேயது
34). நேன்னிமலலயில
உள்ளஅரசுஉதவிந�றும்
�ள்ளியிலஆஙகிலஆசிரி
யரோக�ணியோறறிவேந்துள்
ளோன்.
இவேனுக்கு திரும்ண

மோகிஇரண்டுகுழந்லதகள்
உள்ளனரஅ்த�குதிலய
்ேரந்த17வேயதுமோ்ணவி
மறநறோரு அரசுப்�ள்ளி
யில �ன்னிரண்டோம்
வேகுப்பு�டித்துவேருகிறோர.
மோணிக்கம் அந்த மோ்ண
விக்குசித்தப்�ோமுலற.
கடந்த ெோன்கு மோதஙக

ளுக்குமுன்புஅந்தமோ்ண
வியின் ந�ற்றோர
்வேலலக்குநேன்றநிலல
யிலஅந்த ேந்தரப்�த்லத
�யன்�டுத்திமோ்ணவிவீட்
டில தனியோக இருந்த
நிலலயில உள்்ள
நுலழந்த மோணிக்கம்,
அவேலள �லோத்கோரம்
நேய்ய முயன்றுள்ளோர.
இதனோல �யந்து ்�ோன
மோ்ணவி கூச்ேல ்�ோட்
டுள்ளோர.இதனோல�யந்து
்�ோன மோணிக்கம்
நவேளி்ய நதரிந்துவிடும்
என்ற �யத்தில மோ்ண
விலய நகோன்றுவிடுவே
தோக மிரட்டியுள்ளோன்.
்மலும் மீண்டும் கட்டோ

யப்�டுத்தி �ோலியல
�லோத்கோரம் நேய்துள்
ளோன்.
அதன் பின்பு �யந்த

மோ்ணவியும் நவேளி்ய
நேோலலவிலலல.இதலன
�யன்�டுத்திக் நகோண்ட
மோணிக்கம்2முலறஅந்த
மோ்ணவிதனியோகவீட்டில
இருக்கும்்�ோது�ோலியல
�லோத்கோரம் நேய்துள்
ளோன்.
இந்நிலலயிலதிடீநரன

அந்தமோ்ணவிக்குஉடலெ
லக்குலறவு ஏற�ட்டுள்
ளது. உடனடியோக தனி
யோர மருத்துவே
மலனக்குநேன்று�ரி்ேோ
தித்த்�ோதுமோ்ணவிகரப்
�மோக இருப்�தோக நதரி
வித்துள்ளனர. இதனோல
ந�ரும்அதிரச்சிஅலடந்த
ந�ற்றோரமோ்ணவியிடம்
்கட்ட்�ோதுெடந்தஉண்
லமகலள மோ்ணவி கூறி
யுள்ளோர. இதலனத்
நதோடரந்து மோ்ணவியின்
ந�ற்றோரநேன்னிமலல
கோவேல நிலலயத்தில
மோணிக்கத்தின்மீதுபுகோர
நகோடுத்தனர. உடனடி
யோக்�ோலீஸ்இன்ஸ்ந�க்
டர ேரவே்ணன் ேப்இன்ஸ்
ந�க்டரஉமோ�திமறறும்
கிருஷ்ணரோஜ ஆகி்யோர
விலரந்து ஆசிரியர
மோணிக்கத்லத்�ோக்்ேோ
ேட்டத்திலலகது நேய்து
ந�ருந்துலற ைூடிசியல
மோஜிஸ்தி்ரட் ்கோ ரட்
டில ஆைர�டுத்தினர.
பின்பு்கோலவேமோவேட்ட
சிலறக்குக்நகோண்டுநேல
லப்�ட்டோன்.

புதுநெலலி,பிப்.6-–
உத்தரப்பிர்தேம்உள்
ளிட்ட5மோநிலேட்டப்
்�ரலவே ்தரதலுக்கோன
கூடுதலதளரவுகலளஇந்
திய தலலலம ்தரதல
ஆல்ணயம்அறிவித்தது.
20 ்�ருடன் நேன்று
்வேட்�ோளரஓட்டு்கட்க
வும்,திறந்தநவேளிலமதோ
னத்திலபிரேோரம்நேய்ய
வும் அனுமதி
வேழஙகப்�ட்டுள்ளது.
�ோதயோத்திலர, வேோகன
்�ரணிகளுக்கோனதலட
நதோடரும் என்று அறி
விக்கப்�ட்டுள்ளது.
 நகோ்ரோனோ �ரவேல
அச்ேம்கோர்ணமோகஉத்த
ரப்பிர்தேம்உள்ளிட்ட5
மோநில ேட்டப்்�ரலவே
்தரதல �ரப்புலரக்கு
இந்திய தலலலம ்தர
தலஆல்ணயம்கடும்கட்
டு ப் � ோ டு க ல ள
விதித்துள்ளது.இந்நிலல
யில ்தசிய அளவில
நகோ்ரோனோ �ரவேல
நவேகுவேோக குலறந்து
உள்ள நிலலயில சில
தளரவுகலள ்தரதல
ஆல்ணயம்இன்றுஅறி
வித்துள்ளது.
அதன்�டி, அரசியல
கட்சிகள்இரவு 8 மணி
முதல கோலல 8 மணி
வேலரபிரேோரம்நேய்வேதற
கோன  தலடநதோடரும்
எனவும், வீடுவீடோக
நேன்றுபிரேோரத்துக்கு20
்�ருக்குஅனுமதிவேழங
கப்�ட்டுள்ளது என்றும்

அறிவித்துள்ளது.
உள்ளரஙக பிரேோரக்கூ
ட்டம்50ேதவீதந�ோது
மக்கள் மறறும் கட்சி
ந த ோ ண் ட ர க ல ள க்
நகோண்டு ெடத்தலோம்
என அறிவிக்கப்�ட்டு
உள்ளது.
இதுமுன்னதோக1,000
்�ருக்குஅனுமதிஎன்ற
நிலலயிலதற்�ோதுஎண்
ணிக்லக என்ற கட்டுப்
�ோட்டில தளரவு வேழங
கப்�ட்டு உள்ளது.
திறந்தநவேளி லமதோன
பிரேோரம்என்�துஅந்த
லமதோனத்தில30ேதவீத
�ோரலவேயோளரகலளக்
நகோண்டு ெடத்தலோம்
எனவும் இந்திய தலல
லம்தரதலஆல்ணயம்
நதரிவித்துள்ளது.
்தரதல�ரப்புலரயின்
ந�ோழுதுஅரசியலகட்சி
களின் தலலவேரகள் மற
றும்பிரதிநிதிகள்கட்டோ
யமோக கவேேஙகலள
அணிந்து வேரக்கூடோது
என்றும்,
ேமூகஇலடநவேளிமற
றும்நகோ்ரோனோவிதிமு
லறகலள கலடபிடிக்க
்வேண்டும்என்றும்்தர
தலஆல்ணயம்நதரிவித்
துள்ளது.
ேோலல ்�ரணி, �ோத
யோத்திலர,இருேக்கரமற
றும்வேோகன்�ரணிகளுக்
கோனதலடலயநீட்டித்து
இந்திய தலலலம ்தர
தலஆல்ணயம்உத்தரவு
பிறப்பித்துள்ளது.

5 மாநில தேரேலில் கூடுேல் ே்ளரவுகள:

திறநதவெளி ணமதானத்தில்
வோதுக்கூட்டம் ந்டத்தலாம்!

20 ்்பருடன் நசன்று 
ஓட்டு ்கட்க அனுமதி!!
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