21-05-2022
To
The General Manager - DCS
Listing Operations – Corporate Service Dept.
BSE Limited

Scrip Code: 530907

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

JAYA ANU

Digitally signed by JAYA ANU
Date: 2022.05.21 11:33:37
+05'30'

Anu J
Company Secretary & Compliance Officer

Encl: Financial Express, Jansatta and The Hindu Ad Clippings
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28, 2019
சனி, மே 21,
2022

வரதராஜப் பெருமாள் க�ோயில் தென்கலை, வடகலை பிரச்சினை

அறநிலையத் துறை உதவி ஆணையர்,

தனி நீதிபதி உத்தரவுகள் நிறுத்திவைப்பு
சென்னை

காஞ்சிபுரம் வரதராஜப் பெருமாள்
க�ோயில் பிரம்மோற்சவ விழாவில்
வேத பாராயணம் செய்வது த�ொடர்
பாக தென்கலை மற்றும் வடகலை
பிரிவினருக்கு இடையிலான பிரச்
சினையில் தென்கலை பிரிவினர்
மட்டும் வேத பாராயணம் செய்ய
லாம் என்ற உதவி ஆணையர் உத்தர
வையும், வடகலை பிரிவினரும்
சேர்ந்து வேத பாராயணம் செய்ய
லாம் என்ற தனி நீதிபதி உத்தரவை
யும் நிறுத்தி வைத்து உயர் நீதி
மன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
காஞ்சிபுரம்
வரதராஜப்
பெருமாள் க�ோயில் பிரம்மோற்சவ
விழாவில் தென்கலை பிரிவினர்
மட்டும் பிரபந்தம் பாட அனுமதித்து
க�ோயில் உதவி ஆணையர் கடந்த
14-ம் தேதி உத்தரவு பிறப்பித்தார்.
இந்த உத்தரவை எதிர்த்து வட
கலை பிரிவைச் சேர்ந்த நாராயணன்
என்பவர் தாக்கல் செய்த வழக்கை
விசாரித்த சென்னை உயர் நீதி
மன்ற தனி நீதிபதி, முதல் மூன்று
வரிசைகளில் தென்கலை பிரிவின
ரும், அவர்களுக்குப் பின்னர் வட

கலைப் பிரிவினரும், சாதாரண
பக்தர்களும் அமர வேண்டும்
என்றும், முதலில் தென்கலை பிரி
வினர் சைலேச தயாபாத்ரம்
பாடவும், அதன்பிறகு வடகலை பிரி
வினர்  ராமானுஜ தயாபாத்ரம்
பாடவும், அதன் பின்னர் தென்கலை,
வடகலை, பிற பக்தர்கள் இணைந்து
நாலாயிர திவ்ய பிரபந்தம் பாட
அனுமதிக்க வேண்டும் என்றும்,
நிறைவாக தென்கலை பிரிவினர்
மணவாள மாமுனிகள் வாழித் திரு
நாமமும், வடகலை பிரிவினர் தேசி
கன் வாழித் திருநாமமும் பாட அனு
மதிக்க வேண்டும் எனவும் கடந்த
17-ம் தேதி உத்தரவிட்டிருந்தார்.
இந்த உத்தரவுக்கு தடை விதிக்க
க�ோரி தென்கலை பிரிவைச் சேர்ந்த
ரங்கநாதன் என்பவர் சென்னை
உயர் நீதிமன்றத்தில் மேல் முறை
யீட்டு மனுவை தாக்கல் செய்
திருந்தார். அதில், “க�ோயிலில் பிர
பந்தம் பாட தென்கலைப் பிரிவின
ருக்கு மட்டுமே தனிப்பட்ட உரிமை
உள்ளது என்றும், இந்த உரிமை
கடந்த 1915 மற்றும் 1963-ம் ஆண்டு
களில் உயர் நீதிமன்றம் பிறப்பித்த

தீர்ப்புகளின் மூலம் உறுதி செய்யப்
பட்டுள்ளது. எனவே வடகலை பிரி
வினருக்கு எந்த உரிமையும்
இல்லை. ஆனால் வடகலை பிரி
வினரையும் வேத பாராயணம்
செய்யதனிநீதிபதிஅனுமதியளித்து
இருப்பது மரபுகளுக்கும், உயர்
நீதிமன்ற தீர்ப்புகளுக்கும் எதிரா
னது. எனவே தனி நீதிபதி கடந்த
17-ம் தேதி பிறப்பித்த உத்தரவுக்கு
தடை விதிக்க வேண்டும்” என
க�ோரியிருந்தார்.
இந்த மேல்முறையீட்டு மனு
நேற்று அவசர வழக்காக நீதிபதிகள்
ஆர்.மகாதேவன், ஜி.கே.இளந்
திரையன் ஆகிய�ோர் அடங்கிய
அமர்வில் விசாரணைக்கு வந்தது.
இருதரப்பு வாதங்களையும் கேட்ட
நீதிபதிகள், இதுத�ொடர்பாக கடந்த
14-ம் தேதி, ‘தென்கலை பிரிவினர்
மட்டும் பாட வேண்டும்’ என்ற அற
நிலையத் துறை உதவி ஆணையர்
பிறப்பித்த உத்தரவையும், கடந்த
17-ம் தேதி, ‘வடகலைப் பிரிவினரும்
இணைந்து பாட வேண்டும்’ என்ற
தனி நீதிபதி உத்தரவையும் நிறுத்தி
வைத்து உத்தரவிட்டுள்ளனர்.

நங்கநல்லூர் ஆஞ்சநேயர் க�ோயில் குடமுழுக்கு
z ஏராளமான பக்தர்கள் பங்கேற்பு
சென்னை

சென்னை நங்கநல்லூர் ஆஞ்ச
நேயர் க�ோயில் கும்பாபிஷேகம்
வெகு விமரிசையாக நடைபெற்றது.
இதில் ஏராளமான பக்தர்கள் பங்
கேற்றனர்.
சென்னை
நங்கநல்லூரில்
உள்ள பக்த ஆஞ்சநேயர் க�ோயில்
மிகவும் பிரசித்தி பெற்றது. இக்
க�ோயிலில் ஒரே கல்லால் செய்யப்
பட்ட 32 அடி உயர விஸ்வரூப
ஆதிவ்யாதிஹர பக்த ஆஞ்சநேய
சுவாமி
அருள்பாலிக்கிறார்.
இவருக்கு சாற்றப்படும் வடை
மாலை விசேஷமானது. இக்கோயி
லுக்கு சென்னை மட்டுமின்றி, காஞ்சி
புரம், செங்கல்பட்டு உள்ளிட்ட பல்
வேறு மாவட்டங்களில் இருந்தும்
பக்தர்கள் வருவது வழக்கம்.
இக்கோயிலில், கடந்த 2007-ம்
ஆண்டு கும்பாபிஷேகம் நடைபெற்
றது. 12 ஆண்டுகள் கடந்த நிலை
யில், 2019-ல் கும்பாபிஷேகம்
நடத்த திட்டமிடப்பட்டது. ஆனால்,
கர�ோனா பரவல் காரணமாக நடத்
தப்படவில்லை. இந்த நிலையில்,
சமீபத்தில் இக்கோயிலில் திருப்
பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன.
த�ொடர்ந்து, கடந்த மாதம் 25-ம்

SSசென்னையை அடுத்த நங்கநல்லூர் ஆஞ்சநேயர் க�ோயில் கும்பாபிஷேகம்
நேற்று நடந்தது. மூலவர் விமானத்துக்கு ஸ்தாபகர் ரமணி முன்னிலையில்
புனிதநீர் ஊற்றப்பட்டது. (அடுத்த படம்) சிறப்பு அலங்காரத்தில்
அருள்பாலிக்கும் ஆஞ்சநேயர். 
படங்கள்: எம்.முத்துகணேஷ்

தேதி பாலாலயம் நடைபெற்றது.
திருப்பணிகள் முடிவடைந்த
நிலையில், கடந்த 16-ம் தேதி யாக
சாலை பூஜைகள் த�ொடங்கின.
லட்சுமி
நரசிம்மர்,
சுதர்சன
ஹ�ோமங்களும் நடைபெற்றன.

17-ம் தேதி அஷ்டபந்தன மருந்து
சாத்தும் நிகழ்வு, 19-ம் தேதி
புண்யாஹவாசனம்,
காலசந்தி
திருவாராதனம், அதிவாசத்ரய
ஹ�ோமம்,
வேதவிண்ணப்பம்,
சாற்றுமறை நிகழ்வு ஆகியவை

ச�ொத்து தகராறில் தந்தையை க�ொன்ற மகன்
zzஉடலை

சென்னை

SSராஜீவ்காந்தி நினைவு தினத்தை முன்னிட்டு, வட சென்னை - கிழக்கு மாவட்ட
காங்கிரஸ் சார்பில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் பெரும்புதூரில் உள்ள
ராஜீவ்காந்தி நினைவிடத்துக்கு ராஜீவ் ஜ�ோதியை விஜய் வசந்த் எம்.பி.
க�ொண்டு சென்றார். உடன் மாநில ப�ொதுச் செயலாளர் சிரஞ்சீவி, வட
சென்னை- கிழக்கு மாவட்ட தலைவர் எம்.எஸ்.திரவியம்.  படம்: ம.பிரபு

திருவ�ொற்றியூர்- பெரும்புதூர் வரை

ராஜீவ் ஜ�ோதி யாத்திரை

zzவிஜய்

வசந்த் எம்.பி. த�ொடங்கி வைத்தார்
சென்னை

வட சென்னை கிழக்கு மாவட்ட
காங்கிரஸ் சார்பில் சென்னை
திருவ�ொற்றியூர் முதல் ராஜீவ்
காந்தி நினைவிடம் அமைந்துள்ள
பெரும்புதூர் வரை செல்லும்
ராஜீவ் ஜ�ோதி யாத்திரை நேற்று
த�ொடங்கியது.
முன்னாள் பிரதமர் ராஜீவ்
காந்தியின் 31-ம் ஆண்டு நினைவு
தினம் இன்று அனுசரிக்கப்படுகிறது.
இதை முன்னிட்டு வட சென்னை
கிழக்கு மாவட்ட காங்கிரஸ் சார்பில்,
திருவ�ொற்றியூர் முதல் பெரும்
புதூரில் உள்ள ராஜீவ் காந்தியின்
நினைவிடம் வரை ராஜீவ் ஜ�ோதி
யாத்திரை நடத்தப்படுகிறது. இந்த
யாத்திரையின் த�ொடக்க நிகழ்ச்சி
திருவ�ொற்றியூர் தேரடியில் நேற்று
நடந்தது.
கன்னியாகுமரி
த�ொகுதி
காங்கிரஸ் எம்.பி. விஜய் வசந்த்,
ராஜீவ்ஜ�ோதிதீபத்தைஏற்றித�ொண்
டர்களிடம் வழங்கினார். இந்த
ராஜீவ் ஜ�ோதி, திருவ�ொற்றியூரில்
இருந்து ராயபுரம், ஆர்.கே.நகர்,
தியாகராய நகர், கிண்டி, சைதாப்
பேட்டை, ப�ோரூர், பூந்தமல்லி வழி
யாக பெரும்புதூரை இன்று
அடைகிறது.
அரசியல் கட்சிகள், சங்கங்கள்,
சமூக அமைப்புகள் தங்களது
செய்திகளை எங்களது
நாளிதழுக்கு மின்னஞ்சல்
வழியாக அனுப்பலாம்.
மின்னஞ்சல் முகவரி:
press.release@hindutamil.co.in

அங்கு காங்கிரஸ் மாநிலத்
தலைவர் கே.எஸ்.அழகிரியிடம்
ராஜீவ் ஜ�ோதி ஒப்படைக்கப்பட
உள்ளது. அதன் பின்னர் பல்வேறு
மாநிலங்களுக்கு க�ொண்டு செல்
லப்பட்டு, டெல்லியில் ராகுல் காந்தி
யிடம் வழங்கப்பட உள்ளது.
முன்னதாக நிகழ்ச்சியில் விஜய்
வசந்த் பேசியதாவது:
கர்நாடக மாநிலத்தைச் சேர்ந்த
காங்கிரஸ் த�ொழிற்சங்கத் தலை
வர் எஸ்.எஸ்.பிரகாசம், ஆண்டு
த�ோறும் ராஜீவ் ஜ�ோதியை பெரும்
புதூருக்கு க�ொண்டு வருவார்.
அவர் அண்மையில் காலமானார்.
அவர்மேற்கொண்டுவந்தபணியை
யார் த�ொடர்வது என்ற விவாதம்
எழுந்தது. உடனடியாக அப்
பணியை தான் த�ொடர்வதாககூறி,
வட சென்னை கிழக்கு மாவட்ட
தலைவர்
எம்.எஸ்.திரவியம்
ப�ொறுப்பேற்றுக்கொண்டு நடத்து
வது மகிழ்ச்சி அளிக்கிறது.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.
இந்நிகழ்ச்சியில் தமிழக காங்
கிரஸ் ப�ொதுச்செயலாளர் சிரஞ்
சீவி, செயலாளர் கமலிகா காமராஜ்,
முன்னாள் மாவட்ட தலைவர் டி.வி.
துரைராஜ், குணாநிதி உள்ளிட்ட
பலர் கலந்துக�ொண்டனர்.

வளபரக

துள்ளார்.
ஆனால், தந்தை எங்கு
சென்றார் எனத் தெரியவில்லை
என குணசேகரன் கூறியுள்ளார்.
பின்னர், இருவரும் வடபழனி
முருகன் க�ோயில் பகுதியில்
தந்தையைத் தேடியுள்ளனர்.
இதற்கிடையில், குணசேகரன்
மாயமாகிவிட்டார்.
இதனால் சந்தேகமடைந்த
காஞ்சனமாலா, உறவினர்கள்
உதவியுடன் தந்தை தங்கி
யிருந்த வீட்டின் கதவை
உடைத்து, உள்ளே சென்று
பார்த்துள்ளார்.
அப்போது
படுக்கையில் ரத்தக் கறை
இருந்துள்ளது.
இது த�ொடர்பாக காஞ்சன
மாலா அளித்த புகாரின் பேரில்,
வளசரவாக்கம் ப�ோலீஸார்
விசாரணை மேற்கொண்டனர்.
இதற்கிடையில், தலைமறை
வாக இருந்த குணசேகரனை,
ப�ோலீஸார் தேடி வருகின்றனர்.

ச�ொத்து தகராறில் தந்தை
யைக் க�ொன்று, உடலை துண்டு
துண்டாக வெட்டி, பிளாஸ்டிக்
டிரம்மில் அடைத்து, ராணிப்
பேட்டை மாவட்டம் காவேரிப்
பாக்கம் அருகே குணசேகரன்
குழித�ோண்டி புதைத்துவிட்ட
தாக ப�ோலீஸார் தெரிவித்தனர்.
இதையடுத்து, குமரேசன்
புதைக்கப்பட்ட இடத்துக்கு
நேற்று சென்ற ப�ோலீஸார், குண
சேகரனுக்கு உதவியிருக்கலாம்
எனக் கருதப்பட்ட வெங்க
டேசன் என்பவரிடம் விசாரணை
நடத்தினர்.
“ரியல் எஸ்டேட் த�ொழில்
மூலம் குணசேகருடன் பழக்கம்
ஏற்பட்டது. சில நாட்களுக்கு
முன் என்னைத் த�ொடர்பு
க�ொண்ட குணசேகரன், புதிதாக
டைல்ஸ் கடை வைக்க இடம்
வேண்டும் என்று கேட்டார்.
எனக்குச் ச�ொந்தமான இடத்தை
வாங்கிக்கொள்ளும்படி நான்

amal.ravi@hindutamil.co.in

அம்பத்தூரில்
நகை - பணம் க�ொள்ளை

சென்னை

டிரம்மில் எடுத்துச் சென்று புதைத்தார்

சென்னை வளசரவாக்கத்தில்
ச�ொத்து தகராறு காரணமாக
தந்தையைக் க�ொன்ற மகன்,
அவரது உடலை துண்டு துண்
டாக வெட்டி, டிரம்மில் க�ொண்டு
ப�ோய் புதைத்துள்ளார்.
வளசரவாக்கம் ஆற்காடு
சாலை தாண்டவமூர்த்தி நகரை
சேர்ந்த குமரேசன்(78). ஓய்வு
பெற்ற மத்திய அரசு ஊழியர்.
இவருக்கு 3 மகள்கள், ஒரு
மகன் உள்ளனர். அனைவருக்
கும் திருமணமாகிவிட்டது.
வளசரவாக்கத்தில் உள்ள
வீட்டின் முதல் தளத்தில் மகன்
குணசேகரன் குடும்பத்துடனும்,
இரண்டாவது
தளத்தில்
குமரேசனும் வசித்து வந்தனர்.
கடந்த 19-ம் தேதி குமரேச
னின் மூத்த மகள் காஞ்சனமாலா
தந்தை வீட்டுக்கு வந்துள்ளார்.
அவரது அறை பூட்டி இருந்த
தால், குணசேகரனிடம் விசாரித்

நடைபெற்றன.
நேற்று அதிகாலை 5 மணி
அளவில் பிரதான ஹ�ோமம், மகா
பூர்ணாஹுதி ஆகியவை நடை
பெற்றன. இதைத் த�ொடர்ந்து,
க�ோபுர கலசத்தின் மீது புனித
நீர் ஊற்றப்பட்டு கும்பாபிஷேகம்
செய்யப்பட்டது. க�ோயிலை சுற்றி
லும் ஏராளமான பக்தர்கள் திரண்டு
நின்று, கும்பாபிஷேகத்தை தரிசனம்
செய்தனர். சுற்றியிருந்த வீடுகள்,
கட்டிடங்களின் ம�ொட்டை மாடி
களில் இருந்தும் ஏராளமான�ோர்
தரிசித்தனர். பின்னர், கூடியிருந்த
பக்தர்கள் மீது புனித நீர் தெளிக்
கப்பட்டது.
அதை த�ொடர்ந்து, விசேஷ
திருவாராதனம், வேத விண்
ணப்பம், பிரம்மக�ோஷம், சாற்று
மறை, மகா தீபாராதனை ஆகியவை
நடைபெற்றன. இந்த நிகழ்ச்சியில்,
இந்து சமய அறநிலையத் துறை
அமைச்சர் சேகர்பாபு, ஆணையர்
குமரகுருபரன் உள்ளிட்ட பலர்
கலந்துக�ொண்டனர்.
கும்பாபிஷேகம்
நடந்ததை
அடுத்து, த�ொடர்ந்து 45 நாட்
களுக்கு மண்டலாபிஷேகம் நடக்க
உள்ளது.

கூறினேன்.
இந்நிலையில், நேற்று முன்
தினம் என்னைத் த�ொடர்பு
க�ொண்ட குணசேகரன், யார�ோ
சூனியம் வைத்துள்ளதாகவும்,
அதை மந்திரவாதி மூலம்
எடுத்து, ஒரு டிரம்மில் அடைத்து
வைத்துள்ளதாகவும், அந்த
டிரம்மை த�ொழில் செய்யும்
இடத்தில் புதைக்க வேண்டும்
என்றும் கூறினார்.
பின்னர், காவேரிப்பாக்கத்
துக்கு நேற்று முன்தினம் வந்த
குணசேகரன், ஆடு மேய்க்கும்
த�ொழிலாளி பெருமாள் மூலம்
பள்ளம் த�ோண்டி, அந்த டிரம்
மைப் புதைத்தார்” என்று
வெங்கடேசன் தெரிவித்ததாக
ப�ோலீஸார் கூறினர்.
இதையடுத்து, அந்த இடத்
தைத் த�ோண்டி, குமரேசனின்
சடலத்தை இன்று (மே 21)
த�ோண்டியெடுக்க ப�ோலீஸார்
முடிவு செய்துள்ளனர்.

சென்னையை அடுத்த அம்பத்தூர் ஞானமூர்த்தி
நகரில் வசிப்பவர் நாராயணன் (58). இவர், அம்பத்
தூரில் உள்ள தனியார் நிறுவனத்தில் உதவி மேலா
ளராக பணிபுரிந்து வருகிறார். இவரது மனைவி
ஜெயந்தி (53), அம்பத்தூரில் உள்ள தனியார் மேல்
நிலைப் பள்ளியில் ஆசிரியையாக பணிபுரிகிறார்.
கடந்த புதன்கிழமை இரவு நாராயணன்
தனது குடும்பத்தினருடன் காஞ்சிபுரத்தில் உள்ள
க�ோயில் ஒன்றுக்கு சென்றார். சுவாமி தரிசனம்
முடிந்து இரவு க�ோயிலிலேயே தங்கி விட்டனர்.
நேற்று முன்தினம் வீடு திரும்பிய தம்பதியினர்,
முன்பக்க கதவு பூட்டு உடைக்கப்பட்டு திறந்து
கிடந்ததைப் பார்த்து அதிர்ச்சி அடைந்தனர்.
உள்ளே சென்று பார்த்தப�ோது பீர�ோ உடைக்கப்
பட்டு அதிலிருந்த 23 பவுன் நகைகள், 1 கில�ோ
வெள்ளிப் ப�ொருட்கள், ரூ.1.5 லட்சம் பணம்
ஆகியவை க�ொள்ளை ப�ோனது தெரியவந்தது.
இதேப�ோல அம்பத்தூரை அடுத்த சூரப்பட்டு
துலுக்கானத்தம்மன் க�ோயில் தெருவைச் சேர்ந்த
தனியார் நிறுவன ஊழியர் பூபதி (27) வீட்டுக்குள்
நுழைந்த க�ொள்ளையர்கள், 5 பவுன் நகை,
அரை கில�ோ வெள்ளிப் ப�ொருட்கள், ரூ 10
ஆயிரம் ர�ொக்கம் ஆகியவற்றை மர்மநபர்கள்
க�ொள்ளையடித்துச் சென்றுள்ளனர். அம்பத்தூர்
ப�ோலீஸார் விசாரிக்கின்றனர்.

இதர பிற்படுத்தப்பட்டோர், பட்டியலினத்தவருக்கு

‘ஆர்வம் ’ ஐஏஎஸ் அகாடமியில் இலவச பயிற்சி
சென்னை

சென்னை அண்ணா நகரில் செயல்பட்டு வரும்
ஆர்வம் ஐஏஎஸ் அகாடமியில் இதர பிற்படுத்தப்
பட்ட மற்றும் பட்டியலினத்தைச் சேர்ந்த 25
வயதுக்குட்பட்ட 50 தேர்வர்களுக்கு முதல்நிலை
மற்றும் முதன்மைத் தேர்வுகளுக்கு ஒரு வருட
கால இலவச பயிற்சி வரும் ஜூன் முதல் வாரம்
த�ொடங்குகிறது.
இதுகுறித்து ஆர்வம் ஐஏஎஸ் அகாடமி
வெளியிட்ட செய்திக்குறிப்பு: இந்திய குடிமைப்
பணிக்கான முதன்மைத் தேர்வில் ப�ொது
அறிவின் 4 தாள்கள் மற்றும் முதல்நிலைத்
தேர்வின் 2 தாள்களுக்கு வழங்கப்படும்
பயிற்சிக்கு தேவையான அடிப்படைப் பாடப்
புத்தகங்கள் மற்றும் குறிப்பேடுகள் தரப்படும்.
வாரந்தோறும் மாதிரித் தேர்வு நடைபெறும்.
எழுத்துத்
தேர்
வுக்கு தயார்படுத்

தும் வண்ணம் பிரத்யேக பயிற்சி அளிக்கப்படும்.
பள்ளி மற்றும் பட்டப் படிப்புகளில் தேர்வர்கள்
பெற்றுள்ள மதிப்பெண்களின் அடிப்படையில்
நேர்முகத் தேர்வு மூலமாக பயிற்சிக்காக
மாணவர்கள் தேர்வு செய்யப்படுவார்கள்.
எனவே, விருப்பம் உள்ளவர்கள் தங்களது 10,
12, பட்டப் படிப்பு மதிப்பெண் சான்றிதழ்களுடன்
சாதிச்
சான்றிதழ்
நகலை
இணைத்து
அகாடமிக்கு
நேரில்
வந்து
விண்ணப்பிக்கலாம்
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