
 

 

 
 
21-05-2022 
 
To 
The General Manager - DCS 
Listing Operations – Corporate Service Dept.                                           Scrip Code: 530907 
BSE Limited 
                                                   
 
Dear Sir/ Madam, 
 
Sub: Newspaper Publication of Postal Ballot Notice 
 
Please find enclosed herewith the copies of Newspaper Publication with respect to Postal Ballot 
Notice published on May 21, 2022 in Financial Express (English), Jansatta (Hindi) and The Hindu 
(Tamil). 
 
The copies of the aforesaid are also being made available on the Company’s website 
www.sicapital.co.in. 
 
Kindly take the same on record. 
 
Thank You. 
 
For S.I. Capital & Financial Services Limited 
 
 
 
Anu J  
Company Secretary & Compliance Officer 
 
 
 
Encl: Financial Express, Jansatta and The Hindu Ad Clippings 
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ப�ொறுப�ல்ல: இந்தச் செய்தித்ததாளில் பிரசுரம் ஆகியுள்ள 
வி்ளம்்பரங்களின் அடிப்படையில் செயல்்படுமுன், அவற்றில் 
உள்ள ்த்கவல்்கள ெரியதானடவ்ததானதா என்்பட்த ப்பதாதுமதான 
அ்ளவு விெதாரிதது ெரி்பதார்ததுகச்கதாளளுமதாறு வதாெ்கர்்கள 
ப்கட்டுகச்கதாள்ளப்படுகிறதார்்கள. வி்ளம்்பரங்கள/ வி்ளம்்பர்ததாரர் 
/ அவர்்களின் ்தயதாரிபபு்கள / பெடவ்கள ப்பதான்றவற்றின் 
நம்்ப்கத்தன்டமககு இந்தச் செய்தித்ததாளின் உரிடமயதா்ளரும் 
்பதிப்பதா்ளருமதான ்கஸ்தூரி & ென்ஸ் லிமிசைட் / ப்க.எஸ்.எல். 
மீடியதா லிமிசைட் உத்தரவதா்தம் அளிக்கவில்டலை. இந்தச் 
செய்தித்ததாளில் சவளியதாகும் வி்ளம்்பரங்க்ளதால் ஏப்தனும் 
பெ்தம் அல்லைது இழபபு ஏற்்படும் ்பட்ெததில், இந்தச் செய்தித 
்ததாளின்/ பமற்செதான்ன நிறுவனங்களின் உரிடமயதா்ளர், 
்பதிப்பதா்ளர், அச்சிடுபவதார், ஆசிரியர், இயககுநர்்கள, ஊழியர் 
்கள ஆகிபயதார் எந்தச் சூழலிலும் எந்த வட்கயிலும் அ்தற்குப 
ச்பதாறுப்பதா்கமதாட்ைதார்்கள.

்படைபபு்கட்ள அனுபபுபவதார் பிரதி எடுததுடவததுகச்கதாண்டு 
அனுப்பவும். பிரசுரமதா்கதா்தவற்டறத திரும்்ப அனுப்ப இயலைதாது.

எங்கள் மு்கவர் உங்களைத் த�ொடர்புத்கொள்ை 
குறுஞதசெய்தி: HTS<ஸ்பேஸ> உங்கள் 

பின்்கொடு இள� ளடப் தசெய்து 
9773001174 எண்ணுக்கு அனுப்பேவும்.

மின்னஞ்சல்: 
circ@thehindutamil.co.in

மார்ச் மாதச் சநதா – ரூ.201, 
ஆண்டுச் சநதா – ரூ.2,314

செந�ொ�ொரர் ஆ்க ் வண்டுமொ?
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வி்ளம்்பரங்களின் அடிப்படையில் செயல்்படுமுன், அவற்றில் 
உள்ள ்த்கவல்்கள ெரியதானடவ்ததானதா என்்பட்த ப்பதாதுமதான 
அ்ளவு விெதாரிதது ெரி்பதார்ததுகச்கதாளளுமதாறு வதாெ்கர்்கள 
ப்கட்டுகச்கதாள்ளப்படுகிறதார்்கள. வி்ளம்்பரங்கள/ வி்ளம்்பர்ததாரர் 
/ அவர்்களின் ்தயதாரிபபு்கள / பெடவ்கள ப்பதான்றவற்றின் 
நம்்ப்கத்தன்டமககு இந்தச் செய்தித்ததாளின் உரிடமயதா்ளரும் 
்பதிப்பதா்ளருமதான ்கஸ்தூரி & ென்ஸ் லிமிசைட் / ப்க.எஸ்.எல். 
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செய்தித்ததாளில் சவளியதாகும் வி்ளம்்பரங்க்ளதால் ஏப்தனும் 
பெ்தம் அல்லைது இழபபு ஏற்்படும் ்பட்ெததில், இந்தச் செய்தித 
்ததாளின்/ பமற்செதான்ன நிறுவனங்களின் உரிடமயதா்ளர், 
்பதிப்பதா்ளர், அச்சிடுபவதார், ஆசிரியர், இயககுநர்்கள, ஊழியர் 
்கள ஆகிபயதார் எந்தச் சூழலிலும் எந்த வட்கயிலும் அ்தற்குப 
ச்பதாறுப்பதா்கமதாட்ைதார்்கள.

்படைபபு்கட்ள அனுபபுபவதார் பிரதி எடுததுடவததுகச்கதாண்டு 
அனுப்பவும். பிரசுரமதா்கதா்தவற்டறத திரும்்ப அனுப்ப இயலைதாது.
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நங்கநல்லூர் ஆஞ்சநநயர் ந்கோயில் குடமுழுக்கு
z ஏராளமான பக்தர்கள் பங்்கற்பு

 �சென்ன
சென்னை நங்கநல்லூர் ஆஞெ 
நநயர் ந்கோயில் கும்ோபிநே்கம 
செகு விமரி்ெயோ்க ந்ைச்ற்றது. 
இதில் ஏரோளமோனை ் க்தர்்கள் ் ங 
ந்கற்றனைர்.

சென்னை நங்கநல்லூரில் 
உள்ள ் க்த ஆஞெநநயர் ந்கோயில் 
மி்கவும பிரசித்தி ச்ற்றது. இக 
ந்கோயிலில் ஒநர ்கல்்ோல் செயயப் 
்டை 32 அடி உயர விஸெரூ் 
ஆதிவயோதிஹர ் க்த ஆஞெநநய 
சுெோமி அருள்்ோலிககி்றோர். 
இெருககு ெோற்றப்்டும ெ்ை 
மோ்் விநெேமோனைது. இகந்கோயி 
லுககு சென்னை மடடுமினறி, ்கோஞசி 
புரம, செங்கல்்டடு உள்ளிடை ் ல் 
நெறு மோெடைங்களில் இருந்தும 
்க்தர்்கள் ெருெது ெழக்கம.

இகந்கோயிலில், ்கைந்்த 2007-ம  
ஆண்டு கும்ோபிநே்கம ந்ைச்ற 
்றது. 12 ஆண்டு்கள் ்கைந்்த நி்் 
யில், 2019-ல் கும்ோபிநே்கம 
நைத்்த திடைமிைப்்டைது. ஆனைோல்,  
்கநரோனைோ ் ரெல் ்கோரணமோ்க நைத் 
்தப்்ைவில்்். இந்்த நி்்யில்,  
ெமீ்த்தில் இகந்கோயிலில் திருப் 
்ணி்கள் நமறச்கோள்ளப்்டைனை. 
ச்தோைர்ந்து, ்கைந்்த மோ்தம 25-ம 

ந்ததி ்ோ்ோ்யம ந்ைச்ற்றது.
திருப்்ணி்கள் முடிெ்ைந்்த 

நி்்யில், ்கைந்்த 16-ம ந்ததி யோ்க 
ெோ்் பூ்ை்கள் ச்தோைஙகினை. 
்டசுமி நரசிமமர், சு்தர்ெனை 
நஹோமங்களும ந்ைச்ற்றனை. 

17-ம ந்ததி அஷை்ந்்தனை மருந்து 
ெோத்தும நி்கழ்வு, 19-ம ந்ததி 
புண்யோஹெோெனைம, ்கோ்ெந்தி 
திருெோரோ்தனைம, அதிெோெத்ரய 
நஹோமம, நெ்தவிண்ணப்்ம, 
ெோறறும்்ற நி்கழ்வு ஆகிய்ெ 

ந்ைச்ற்றனை.
நநறறு அதி்கோ்் 5 மணி 

அளவில் பிர்தோனை நஹோமம, ம்கோ 
பூர்ணோஹுதி ஆகிய்ெ ந்ை 
ச்ற்றனை. இ்்தத் ச்தோைர்ந்து, 
ந்கோபுர ்க்ெத்தின மீது புனி்த 
நீர் ஊற்றப்்டடு கும்ோபிநே்கம 
செயயப்்டைது. ந்கோயி்் சுறறி 
லும ஏரோளமோனை ் க்தர்்கள் திரண்டு 
நினறு, கும்ோபிநே்கத்்்த ்தரிெனைம  
செய்தனைர். சுறறியிருந்்த வீடு்கள்,  
்கடடிைங்களின சமோட்ை மோடி 
்களில் இருந்தும ஏரோளமோநனைோர் 
்தரிசித்்தனைர். பினனைர், கூடியிருந்்த 
்க்தர்்கள் மீது புனி்த நீர் ச்தளிக 
்கப்்டைது.

அ்்த ச்தோைர்ந்து, விநெே 
திருெோரோ்தனைம, நெ்த விண் 
ணப்்ம, பிரமமந்கோேம, ெோறறு 
ம்்ற, ம்கோ தீ்ோரோ்த்னை ஆகிய்ெ 
ந்ைச்ற்றனை. இந்்த நி்கழ்ச்சியில், 
இந்து ெமய அ்றநி்்யத் து்்ற 
அ்மச்ெர் நெ்கர்்ோபு, ஆ்ணயர் 
குமரகுரு்ரன உள்ளிடை ்்ர் 
்க்ந்துச்கோண்ைனைர்.

கும்ோபிநே்கம நைந்்த்்த 
அடுத்து, ச்தோைர்ந்து 45 நோட 
்களுககு மண்ை்ோபிநே்கம நைக்க 
உள்ளது.

திருவ�ொற்றியூர்- வெரும்புதூர் �ரை

ராஜீவ் ஜ�ாதி யாத்திரர
zzவிஜய் வசந்த் எம்.பி. த�ொடங்கி வவத்�ொர்

 �சென்ன
ெை சென்னை கிழககு மோெடை 
்கோஙகிரஸ ெோர்பில் சென்னை 
திருசெோறறியூர் மு்தல் ரோஜீவ 
்கோந்தி நி்னைவிைம அ்மந்துள்ள 
ச்ருமபுதூர் ெ்ர செல்லும 
ரோஜீவ நைோதி யோத்தி்ர நநறறு 
ச்தோைஙகியது.

முனனைோள் பிர்தமர் ரோஜீவ 
்கோந்தியின 31-ம ஆண்டு நி்னைவு  
தினைம இனறு அனுெரிக்கப்்டுகி்றது.  
இ்்த முனனிடடு ெை சென்னை  
கிழககு மோெடை ்கோஙகிரஸ ெோர்பில்,  
திருசெோறறியூர் மு்தல் ச்ரும 
புதூரில் உள்ள ரோஜீவ ்கோந்தியின  
நி்னைவிைம ெ்ர ரோஜீவ நைோதி  
யோத்தி்ர நைத்்தப்்டுகி்றது. இந்்த  
யோத்தி்ரயின ச்தோைக்க நி்கழ்ச்சி 
திருசெோறறியூர் ந்தரடியில் நநறறு 
நைந்்தது.

்கனனியோகுமரி ச்தோகுதி 
்கோஙகிரஸ எம.பி. விைய ெெந்த்,  
ரோஜீவ நைோதி தீ்த்்்த ஏறறி ச்தோண் 
ைர்்களிைம ெழஙகினைோர். இந்்த  
ரோஜீவ நைோதி, திருசெோறறியூரில் 
இருந்து ரோயபுரம, ஆர்.ந்க.ந்கர்,  
தியோ்கரோய ந்கர், கிண்டி, ் ெ்தோப் 
ந்ட்ை, ந்ோரூர், பூந்்தமல்லி ெழி 
யோ்க ச்ருமபுதூ்ர இனறு 
அ்ைகி்றது.

அஙகு ்கோஙகிரஸ மோநி்த்  
்த்்ெர் ந்க.எஸ.அழகிரியிைம 
ரோஜீவ நைோதி ஒப்்்ைக்கப்்ை 
உள்ளது. அ்தன பினனைர் ் ல்நெறு 
மோநி்ங்களுககு ச்கோண்டு செல் 
்ப்்டடு, சைல்லியில் ரோகுல் ்கோந்தி 
யிைம ெழங்கப்்ை உள்ளது.

முனனை்தோ்க நி்கழ்ச்சியில் விைய  
ெெந்த் ந்சிய்தோெது:

்கர்நோை்க மோநி்த்்்தச் நெர்ந்்த  
்கோஙகிரஸ ச்தோழிறெங்கத் ்த்் 
ெர் எஸ.எஸ.பிர்கோெம, ஆண்டு 
ந்தோறும ரோஜீவ நைோதி்ய ச்ரும 
புதூருககு ச்கோண்டு ெருெோர். 
அெர் அண்்மயில் ்கோ்மோனைோர். 
அெர் நமறச்கோண்டு ெந்்த ்ணி்ய  
யோர் ச்தோைர்ெது என்ற விெோ்தம  
எழுந்்தது. உைனைடியோ்க அப் 
்ணி்ய ்தோன ச்தோைர்ெ்தோ்ககூறி,  
ெை சென்னை கிழககு மோெடை  
்த்்ெர் எம.எஸ.திரவியம 
ச்ோறுப்ந்றறுகச்கோண்டு நைத்து 
ெது மகிழ்ச்சி அளிககி்றது.

இவெோறு அெர் கூறினைோர்.
இந்நி்கழ்ச்சியில் ்தமிழ்க ்கோங 

கிரஸ ச்ோதுச்செய்ோளர் சிரஞ 
சீவி, செய்ோளர் ்கமலி்கோ ்கோமரோஜ்,  
முனனைோள் மோெடை ்த்்ெர் டி.வி. 
து்ரரோஜ், குணோநிதி உள்ளிடை  
்்ர் ்க்ந்துச்கோண்ைனைர்.

zS ராஜீவ்ாந்தி நினைவு திைதனதை முன்னிட்டு, வட சென்னை - கிழக்கு மாவட்ட 
்ாங்கிரஸ் ொர்பில் நனடசெற்ற நி்ழ்ச்சியில் செரும்புதூரில் உள்ள 
ராஜீவ்ாந்தி நினைவிடததுக்கு ராஜீவ ஜ�ாதினை வி�ய் வெந்த எம்.பி.  
ச்ாண்டு சென்்றார். உடன் மாநில சொதுச் செைலா்ளர் சிரஞ்சீவி, வட 
சென்னை- கிழக்கு மாவட்ட தைனலவர் எம்.எஸ்.திரவிைம்.  படம்: ம.பிரபு

zS சென்னைனை அடுததை நங்்நல்லூர் ஆஞ்ெஜநைர் ஜ்ாயில் கும்ொபிஜே்ம் 
ஜநறறு நடந்தைது. மூலவர் விமாைததுக்கு ஸ்தைாெ்ர் ரமணி முன்னினலயில் 
புனிதைநீர் ஊற்றபெட்டது. (அடுததை ெடம்) சி்றபபு அலங்்ாரததில் 
அருளொலிக்கும் ஆஞ்ெஜநைர்.  படங்கள்: எம்.முத்து்கணேஷ்

அம்பத்தூரில்  
நகை - ்பணம கைொளகளை

 �சென்ன
சென்னை்ய அடுத்்த அம்த்தூர் ஞோனைமூர்த்தி  
ந்கரில் ெசிப்்ெர் நோரோயணன (58). இெர், அம்த் 
தூரில் உள்ள ்தனியோர் நிறுெனைத்தில் உ்தவி நம்ோ 
ளரோ்க ் ணிபுரிந்து ெருகி்றோர். இெரது ம்னைவி 
சையந்தி (53), அம்த்தூரில் உள்ள ்தனியோர் நமல் 
நி்்ப் ் ள்ளியில் ஆசிரி்யயோ்க ் ணிபுரிகி்றோர்.

்கைந்்த பு்தனகிழ்ம இரவு நோரோயணன 
்தனைது குடும்த்தினைருைன ்கோஞசிபுரத்தில் உள்ள 
ந்கோயில் ஒனறுககு சென்றோர். சுெோமி ்தரிெனைம 
முடிந்து இரவு ந்கோயிலிந்நய ்தஙகி விடைனைர். 
நநறறு முனதினைம வீடு திருமபிய ்தம்தியினைர், 
முன்க்க ்க்தவு பூடடு உ்ைக்கப்்டடு தி்றந்து  
கிைந்்த்்தப் ்ோர்த்து அதிர்ச்சி அ்ைந்்தனைர். 
உள்நள செனறு ் ோர்த்்தந்ோது பீநரோ உ்ைக்கப் 
்டடு அதிலிருந்்த 23 ் வுன ந்்க்கள், 1 கிந்ோ 
செள்ளிப் ச்ோருட்கள், ரூ.1.5 ்டெம ்ணம 
ஆகிய்ெ ச்கோள்்ள ந்ோனைது ச்தரியெந்்தது.

இந்தந்ோ் அம்த்தூ்ர அடுத்்த சூரப்்டடு 
துலுக்கோனைத்்தமமன ந்கோயில் ச்தரு்ெச் நெர்ந்்த 
்தனியோர் நிறுெனை ஊழியர் பூ்தி (27) வீடடுககுள் 
நு்ழந்்த ச்கோள்்ளயர்்கள், 5 ்வுன ந்்க, 
அ்ர கிந்ோ செள்ளிப் ச்ோருட்கள், ரூ 10 
ஆயிரம சரோக்கம ஆகியெற்்ற மர்மந்ர்்கள் 
ச்கோள்்ளயடித்துச் செனறுள்ளனைர். அம்த்தூர் 
ந்ோலீஸோர் விெோரிககின்றனைர்.

ச�ாத்து தகராறில் தநரதரய சகான்ற மகன
zzஉடவை டிரம்மில் எடுத்துச் தசன்று புவ�த்�ொர்

 �சென்ன
சென்னை ெளெரெோக்கத்தில் 
செோத்து ்த்கரோறு ்கோரணமோ்க 
்தந்்்த்யக ச்கோன்ற ம்கன,  
அெரது உை்் துண்டு துண் 
ைோ்க செடடி, டிரமமில் ச்கோண்டு 
ந்ோய பு்்தத்துள்ளோர்.

ெளெரெோக்கம ஆற்கோடு  
ெோ்் ்தோண்ைெமூர்த்தி ந்க்ர  
நெர்ந்்த குமநரென(78). ஓயவு 
ச்ற்ற மத்திய அரசு ஊழியர். 
இெருககு 3 ம்கள்்கள், ஒரு  
ம்கன உள்ளனைர். அ்னைெருக 
கும திருமணமோகிவிடைது.

ெளெரெோக்கத்தில் உள்ள 
வீடடின மு்தல் ்தளத்தில் ம்கன 
குணநெ்கரன குடும்த்துைனும, 
இரண்ைோெது ்தளத்தில் 
குமநரெனும ெசித்து ெந்்தனைர்.

்கைந்்த 19-ம ந்ததி குமநரெ 
னின மூத்்த ம்கள் ்கோஞெனைமோ்ோ 
்தந்்்த வீடடுககு ெந்துள்ளோர். 
அெரது அ்்ற பூடடி இருந்்த 
்தோல், குணநெ்கரனிைம விெோரித் 

துள்ளோர்.
ஆனைோல், ்தந்்்த எஙகு 

சென்றோர் எனைத் ச்தரியவில்்் 
எனை குணநெ்கரன கூறியுள்ளோர். 
பினனைர், இருெரும ெை்ழனி 
முரு்கன ந்கோயில் ்குதியில் 
்தந்்்த்யத் ந்தடியுள்ளனைர். 
இ்தறகி்ையில், குணநெ்கரன 
மோயமோகிவிடைோர்.

இ்தனைோல் ெந்ந்த்கம்ைந்்த 
்கோஞெனைமோ்ோ, உ்றவினைர்்கள் 
உ்தவியுைன ்தந்்்த ்தஙகி 
யிருந்்த வீடடின ்க்த்ெ  
உ்ைத்து, உள்நள செனறு  
்ோர்த்துள்ளோர். அப்ந்ோது  
்டுக்்கயில் ரத்்தக ்க்்ற 
இருந்துள்ளது.

இது ச்தோைர்்ோ்க ்கோஞெனை 
மோ்ோ அளித்்த பு்கோரின ந்ரில், 
ெளெரெோக்கம ந்ோலீஸோர் 
விெோர்ண நமறச்கோண்ைனைர்.

இ்தறகி்ையில், ்த்்ம்்ற 
ெோ்க இருந்்த குணநெ்கர்னை, 
ந்ோலீஸோர் ந்தடி ெருகின்றனைர்.

செோத்து ்த்கரோறில் ்தந்்்த 
்யக ச்கோனறு, உை்் துண்டு  
துண்ைோ்க செடடி, பிளோஸடிக 
டிரமமில் அ்ைத்து, ரோணிப் 
ந்ட்ை மோெடைம ்கோநெரிப் 
்ோக்கம அருந்க குணநெ்கரன  
குழிந்தோண்டி பு்்தத்துவிடை 
்தோ்க ந்ோலீஸோர் ச்தரிவித்்தனைர்.

இ்்தயடுத்து, குமநரென  
பு்்தக்கப்்டை இைத்துககு 
நநறறு சென்ற ந்ோலீஸோர், குண 
நெ்கரனுககு உ்தவியிருக்க்ோம 
எனைக ்கரு்தப்்டை செங்க 
நைென என்ெரிைம விெோர்ண  
நைத்தினைர்.

“ரியல் எஸநைட ச்தோழில் 
மூ்ம குணநெ்கருைன ் ழக்கம  
ஏற்டைது. சி் நோட்களுககு  
முன என்னைத் ச்தோைர்பு 
ச்கோண்ை குணநெ்கரன, புதி்தோ்க  
்ைல்ஸ ்க்ை ் ெக்க இைம 
நெண்டும எனறு ந்கடைோர். 
எனைககுச் செோந்்தமோனை இைத்்்த  
ெோஙகிகச்கோள்ளும்டி நோன 

கூறிநனைன.
இந்நி்்யில், நநறறு முன 

தினைம என்னைத் ச்தோைர்பு 
ச்கோண்ை குணநெ்கரன, யோநரோ  
சூனியம ் ெத்துள்ள்தோ்கவும, 
அ்்த மந்திரெோதி மூ்ம  
எடுத்து, ஒரு டிரமமில் அ்ைத்து  
்ெத்துள்ள்தோ்கவும, அந்்த 
டிரம்ம ச்தோழில் செயயும 
இைத்தில் பு்்தக்க நெண்டும 
எனறும கூறினைோர்.

பினனைர், ்கோநெரிப்்ோக்கத் 
துககு நநறறு முனதினைம ெந்்த 
குணநெ்கரன, ஆடு நமயககும 
ச்தோழி்ோளி ச்ருமோள் மூ்ம 
்ள்ளம ந்தோண்டி, அந்்த டிரம 
்மப் பு்்தத்்தோர்” எனறு 
செங்கநைென ச்தரிவித்்த்தோ்க 
ந்ோலீஸோர் கூறினைர்.

இ்்தயடுத்து, அந்்த இைத் 
்்தத் ந்தோண்டி, குமநரெனின 
ெை்த்்்த இனறு (நம 21) 
ந்தோண்டிசயடுக்க ந்ோலீஸோர் 
முடிவு செயதுள்ளனைர்.

�ைதைொஜப் வெருேொள் ம�ொயில் வதன�ரை, �ட�ரை பிைச்சிரை

அ்றநிரையத் துர்ற உதவி ஆரையர்,  
தனி நீதிபதி உத்தரவுகள் நிறுத்திரைப்பு

 �சென்ன
்கோஞசிபுரம ெர்தரோைப் ச்ருமோள் 
ந்கோயில் பிரமநமோறெெ விழோவில் 
நெ்த ் ோரோயணம செயெது ச்தோைர் 
்ோ்க ச்தன்க்் மறறும ெை்க்் 
பிரிவினைருககு இ்ையி்ோனை பிரச் 
சி்னையில் ச்தன்க்் பிரிவினைர் 
மடடும நெ்த ் ோரோயணம செயய 
்ோம என்ற உ்தவி ஆ்ணயர் உத்்தர 
்ெயும, ெை்க்் பிரிவினைரும 
நெர்ந்து நெ்த ் ோரோயணம செயய 
்ோம என்ற ்தனி நீதி்தி உத்்தர்ெ 
யும நிறுத்தி ்ெத்து உயர் நீதி 
மன்றம உத்்தரவிடடுள்ளது.

்கோஞசிபுரம ெர்தரோைப் 
ச்ருமோள் ந்கோயில் பிரமநமோறெெ 
விழோவில் ச்தன்க்் பிரிவினைர் 
மடடும பிர்ந்்தம ் ோை அனுமதித்து 
ந்கோயில் உ்தவி ஆ்ணயர் ்கைந்்த 
14-ம ந்ததி உத்்தரவு பி்றப்பித்்தோர்.

இந்்த உத்்தர்ெ எதிர்த்து ெை 
்க்் பிரி்ெச் நெர்ந்்த நோரோயணன 
என்ெர் ்தோக்கல் செய்த ெழக்்க 
விெோரித்்த சென்னை உயர் நீதி 
மன்ற ்தனி நீதி்தி, மு்தல் மூனறு  
ெரி்ெ்களில் ச்தன்க்் பிரிவினை 
ரும, அெர்்களுககுப் பினனைர் ெை 

்க்்ப் பிரிவினைரும, ெோ்தோரண 
்க்தர்்களும அமர நெண்டும 
எனறும, மு்தலில் ச்தன்க்் பிரி 
வினைர் ்ெந்ெ ்தயோ்ோத்ரம 
்ோைவும, அ்தனபி்றகு ெை்க்் பிரி 
வினைர்  ரோமோனுை ்தயோ்ோத்ரம 
்ோைவும, அ்தன பினனைர் ச்தன்க் ,்  
ெை்க் ,் பி்ற ் க்தர்்கள் இ்ணந்து  
நோ்ோயிர திவய பிர்ந்்தம ்ோை  
அனுமதிக்க நெண்டும  எனறும, 
நி்்றெோ்க ச்தன்க்் பிரிவினைர் 
மணெோள மோமுனி்கள் ெோழித் திரு 
நோமமும, ெை்க்் பிரிவினைர் ந்தசி 
்கன ெோழித் திருநோமமும ் ோை அனு 
மதிக்க நெண்டும எனைவும ்கைந்்த 
17-ம ந்ததி உத்்தரவிடடிருந்்தோர்.

இந்்த உத்்தரவுககு ்த்ை விதிக்க 
ந்கோரி ச்தன்க்் பிரி்ெச் நெர்ந்்த  
ரங்கநோ்தன என்ெர் சென்னை 
உயர் நீதிமன்றத்தில் நமல் மு்்ற 
யீடடு மனு்ெ ்தோக்கல் செய 
திருந்்தோர். அதில், “ந்கோயிலில் பிர 
்ந்்தம ் ோை ச்தன்க்்ப் பிரிவினை 
ருககு மடடுநம ்தனிப்்டை உரி்ம 
உள்ளது எனறும, இந்்த உரி்ம 
்கைந்்த 1915 மறறும 1963-ம ஆண்டு 
்களில் உயர் நீதிமன்றம பி்றப்பித்்த 

தீர்ப்பு்களின மூ்ம உறுதி செயயப் 
்டடுள்ளது. எனைநெ ெை்க்் பிரி 
வினைருககு எந்்த உரி்மயும 
இல்்். ஆனைோல் ெை்க்் பிரி 
வினை்ரயும நெ்த ்ோரோயணம 
செயய ்தனி நீதி்தி அனுமதியளித்து 
இருப்்து மரபு்களுககும, உயர் 
நீதிமன்ற தீர்ப்பு்களுககும எதிரோ 
னைது. எனைநெ ்தனி நீதி்தி ்கைந்்த 
17-ம ந்ததி பி்றப்பித்்த உத்்தரவுககு 
்த்ை விதிக்க நெண்டும” எனை 
ந்கோரியிருந்்தோர்.

இந்்த நமல்மு்்றயீடடு மனு  
நநறறு அெெர ெழக்கோ்க நீதி்தி்கள்  
ஆர்.ம்கோந்தென, ஜி.ந்க.இளந் 
தி்ரயன ஆகிநயோர் அைஙகிய 
அமர்வில் விெோர்ணககு ெந்்தது. 
இரு்தரப்பு ெோ்தங்க்ளயும ந்கடை 
நீதி்தி்கள், இதுச்தோைர்்ோ்க ்கைந்்த  
14-ம ந்ததி, ‘ச்தன்க்் பிரிவினைர்  
மடடும ் ோை நெண்டும’ என்ற அ்ற 
நி்்யத் து்்ற உ்தவி ஆ்ணயர் 
பி்றப்பித்்த உத்்தர்ெயும, ்கைந்்த  
17-ம ந்ததி, ‘ெை்க்்ப் பிரிவினைரும  
இ்ணந்து ் ோை நெண்டும’ என்ற 
்தனி நீதி்தி உத்்தர்ெயும நிறுத்தி  
்ெத்து உத்்தரவிடடுள்ளனைர். 

இதை பிற்ெடுததப்ெடமடொர், ெடடியலிைதத�ருக்கு

‘ஆர்ைம்’ ஐஏஎஸ் அகாடமியில் இைை� பயிற்சி
 �சென்ன

சென்னை அண்ணோ ந்கரில் செயல்்டடு ெரும  
ஆர்ெம ஐஏஎஸ அ்கோைமியில் இ்தர பிற்டுத்்தப் 
்டை மறறும ்டடியலினைத்்்தச் நெர்ந்்த 25 
ெயதுககுட்டை 50 ந்தர்ெர்்களுககு மு்தல்நி்் 
மறறும மு்தன்மத் ந்தர்வு்களுககு ஒரு ெருை 
்கோ் இ்ெெ ் யிறசி ெரும ைூன மு்தல் ெோரம 
ச்தோைஙகுகி்றது.

இதுகுறித்து ஆர்ெம ஐஏஎஸ அ்கோைமி 
செளியிடை செயதிககுறிப்பு: இந்திய குடி்மப் 
்ணிக்கோனை மு்தன்மத் ந்தர்வில் ச்ோது 
அறிவின 4 ்தோள்்கள் மறறும மு்தல்நி்்த் 
ந்தர்வின 2 ்தோள்்களுககு ெழங்கப்்டும 
்யிறசிககு ந்த்ெயோனை அடிப்்்ைப் ்ோைப் 
புத்்த்கங்கள் மறறும குறிப்ந்டு்கள் ்தரப்்டும.

ெோரந்ந்தோறும மோதிரித் ந்தர்வு ந்ைச்றும. 
எழுத்துத் ந்தர் 
வுககு ்தயோர்்டுத் 

தும ெண்ணம பிரத்நய்க ் யிறசி அளிக்கப்்டும. 
்ள்ளி மறறும ் டைப் ் டிப்பு்களில் ந்தர்ெர்்கள் 
ச்றறுள்ள மதிப்ச்ண்்களின அடிப்்்ையில் 
நநர்மு்கத் ந்தர்வு மூ்மோ்க ்யிறசிக்கோ்க 
மோணெர்்கள் ந்தர்வு செயயப்்டுெோர்்கள்.

எனைநெ, விருப்்ம உள்ளெர்்கள் ்தங்களது 10, 
12, ் டைப் ் டிப்பு மதிப்ச்ண் ெோனறி்தழ்்களுைன 
ெோதிச் ெோனறி்தழ் ந்க்் இ்ணத்து 
அ்கோைமிககு நநரில் ெந்து 
விண்ணப்பிக்க்ோம அல்்து  
aarvamiasacademy@gmail.com 
என்ற மினனைஞெல் மு்கெரி மூ்ம 
ெரும நம 30-ம ந்ததிககுள் விண் 
ணப்பிக்க்ோம. நமலும விெரங 
்களுககு 7448814441 என்ற எண்ணில்  
ச்தோைர்பு ச்கோள்ள்ோம.  

அரசியல் ்கட்சி்கள், சங்கங்கள், 
சமூ்க அமமப்பு்கள் தங்களது 

சசய்தி்கமள எங்களது 
நாளிதழுக்கு மின்னஞசல் 
வழியா்க அனுப்பலாம்.
மின்னஞ்சல் முகவரி:

press.release@hindutamil.co.in
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amal.ravi@hindutamil.co.in
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