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CHENNAI | WEDNESDAY, 15 FEBRUARY 2023

(` In Lakhs)

Date and Place: February 13, 2023, Mumbai

Extract of financial results for quarter and nine months ended December 31, 2022

Notes:

1) The Statement has been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their meetings
held on February 13, 2022. The results have been subjected to “Limited Review” by the statutory auditors.

2) The above is an extract of the detailed format of quarterly financial results filed with BSE Limited under
Regulation 52 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requiremnets) Regulations, 2015. The full format of the
quarterly financial results are available on the websites of BSE Limited at www.bseindia.com and the Company
at www.kotak.com

3) For the items referred in sub-clauses (a), {d) and (e) of the Regulation 52 (4) of the SEBI (Listing and Other
Disclosure Requirements), Regulations, 2015, the pertinent disclosures have been made to the BSE Limited and
can be accessed on www.bseindia.com

4) Figures for the previous year have been regrouped wherever necessary to conform to current period/year
presentation.

Regd. Office: 27BKC, C 27, G Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai - 400 051.
Website: Kotak.com Telephone: +91-22-61660000

For and on behalf of the Board of Directors

Vyomesh Kapasi
Managing Director

Sr.
No. Particulars

Quarter ended
December 31,

2022
(Unaudited)

Quarter ended
December 31,

2021
(Unaudited)

Year ended
March 31,
2022

(Audited)
1 Total Income from Operations 79,597.33 70,727.22 2,62,562.52

2 Net Profit for the period (before Tax, Exceptional and
Extraordinary items) 31,580.83 41,783.92 1,29,905.01

3 Net Profit for the period before tax (after Exceptional and
Extraordinary items) 31,580.83 41,783.92 1,29,905.01

4 Net Profit for the period after tax (after Exceptional and
Extraordinary items) 23,544.73 31,065.55 97,470.40

5 Total Comprehensive Income for the period
[Comprising Profit for the period (after tax) and
Other Comprehensive Income (after tax)]

15,815.45 27,894.40 1,11,574.67

6 Paid up Equity Share Capital
(Face Value ` 10 per share) 349.52 349.52 349.52

7 Reserves (excluding Revaluation Reserve) 9,42,007.66 8,48,081.30 8,71,321.59

8 Securities Premium Account 53,075.16 53,075.16 53,075.16

9 Net Worth 9,95,432.34 9,01,505.98 9,24,746.27

10 Paid up Debt Capital / Outstanding Debt 21,23,010.20 19,77,407.80 19,58,078.30

11 Outstanding Redeemable Preference Shares — — —

12 Debt Equity Ratio 2.13 2.19 2.12

13 Earnings per Share (of ` 10 each)
(for continuing and discontinued operations) -

1. Basic 673.63 888.81 2,788.69
2. Diluted 673.63 888.81 2,788.69

14 Capital Redemption Reserve 100.00 100.00 100.00

15 Debenture Redemption Reserve — — —

16 Debt Service Coverage Ratio N.A. N.A. N.A.

17 Interest Service Coverage Ratio N.A. N.A. N.A.

Sl.
No. Particulars

Quarter ended
December
31, 2022

(Unaudited)

Quarter ended
September
30, 2022

(Unaudited)

Quarter ended
December
31, 2021

(Unaudited)

Nine months
ended

December
31,2022

(Unaudited)

Nine months
ended

December
31, 2021

(Unaudited)

Year ended
March

31, 2022
(Audited)

1 Total Income from Operations 1,767.90 2,498.48 2,748.77 6,812.33 6,965.18 9,429.42

2 Net Profit/ (Loss) for the period
(before tax and exceptional items) (455.78) (349.96) 295.12 (1,020.08) 330.85 312.86

3 Net Profit/ (Loss) for the period before tax
(after exceptional items and profit/loss from
discontinued operations) (420.69) (328.17) 674.57 (963.19) 818.09 800.02

4 Net Profit/ (Loss) for the period after tax
(after exceptional items and profit/loss
from discontinued operations) (632.87) (328.17) 110.65 (1,175.37) (198.58) 83.56

5 Other comprehensive income (net of tax) (46.94)

6 Total Comprehensive Income for the period
[Comprising Profit / (Loss) for the period
(after tax) and Other Comprehensive Income
(after tax)] (632.87) (328.17) 110.65 (1,175.37) (198.58) 36.62

7 Equity Share Capital
(face value of Rs.1 per share) 550.00 550.00 550.00 550.00 550.00 550.00

8 Reserves (excluding Revaluation Reserve) NA NA NA NA NA 10,380.61

9 Earnings Per Share (of Rs.1/- each)
(for continuing and discontinued operations)

a. Basic (1.15) (0.60) 0.20 (2.14) (0.36) 0.15

b. Diluted (1.15) (0.60) 0.20 (2.14) (0.36) 0.15

Notes:
1. The above is an extract of the detailed format of the un-audited financial results for the quarter and nine month ended December 31, 2022 filed with the Stock

Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Obligations Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the unaudited Financial
Results for the Quarter and Nine Month ended December 31, 2022 are available on the website of the BSE Limited and NSE Limited i.e. www.bseindia.com &
www.nseindia.com, the Stock Exchanges where the Company's shares are listed and on the website of the Company i.e., www.superspinning.com

2 The above financial results for the quarter and nine month ended December 31, 2022 as reviewed and recommended by the Audit committee of the Board, has
been approved by the Board of Directors at its meeting held on February 13, 2023. The Statutory Auditors have carried out a limited review of the above results.

for Super Spinning Mills Limited
Sumanth Ramamurthi

Place: Coimbatore Chairman & Managing Director
Date : February 13, 2023 DIN:00002773

Regd. Office : 'ELGI TOWERS', P.B NO:7113 GREEN FIELDS,
PULIAKULAM ROAD, COIMBATORE - 641045. Tele: 0422-2311711

Email : investors@ssh.saraelgi.comWeb : www.superspinning.com
CIN: L17111TZ1962PLC001200

EXTRACT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE NINE MONTHS ENDED DECEMBER 31, 2022 UNDER IND AS
(Rs.in Lakhs)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Total Revenue from Operations

Net Profit /(Loss) for the period before Tax

(before Exceptional and/or Extraordinary items)

Net Profit /(Loss) for the period before Tax

(after Exceptional and/or Extraordinary items)

Net Profit / (Loss) for the period after Tax

(after Exceptional and/or Extraordinary items)

Total Comprehensive Income for the period

[Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and

Other Comprehensive Income (after tax)]

Paid-up Equity Share Capital (Face Value of ? 10/- Each)

Reserves (excluding Revaluation Reserve)

Security Premium

Net worth

Outstanding Debt

Outstanding Redeemable Preference Shares

Debt Equity Ratio

Earning Per Share (of ? 10/- each Fully paid-up)

Basic & Diluted

Capital Redemption Reserve

Debenture Redemption Reserve (DRR)

Debt Service Coverage Ratio

Interest Service Coverage Ratio

-

(92,581,290)

(92,581,290)

(92,581,290)

(92,581,290)

1,050,100,000

(8,222,786,908)

-

(7,172,686,908)

3,693,534,763

Nil

(0.51)

(0.88)

-

-

-

-

-

(209,877)

(209,877)

(209,877)

(209,877)

1,050,100,000

(8,041,549,168)

-

(6,991,449,168)

3,693,534,763

Nil

(0.53)

(0.002)

-

-

-

-

470,381,894

100,096,781

100,096,781

100,096,781

100,096,781

1,050,100,000

(7,941,242,510)

-

(6,891,142,510)

3,693,534,763

Nil

(0.54)

0.95

-

-

-

-

Reliance MediaWorks Financial Services Private Limited
(CIN : U74999MH2017PTC292285)

Statement of Unaudited Financial Results for the Quarter ended December 31, 2022
(Regulation 52(8), read with regulation 52(4) of the Listing Regulations)

(Currency: ?)

Registered Office: Manek Mahal, 6th Floor, 90 Veer Nariman Road, Mumbai - 400020
Email: rmwlinvestor@gmail.com Website: www.reliancemediaworks.com

Particulars

For Reliance Mediaworks Financial Services Private Limited
Sd/-

Govindan Kaundar
Wholetime Director

Din: 09481171

Date: February 15, 2023
Place: Mumbai

Year Ended

Notes:
1. The above unaudited statement of Financial results for the Quarter ended 31st December, 2022 have been reviewed and

approved the Board of Directors in the meeting held on 13th February, 2023. The Statutory Auditors of the Company have carried
out the above Financial Results and have issued Limited Review Report.

2. These results have been prepared in accordance with the provisions of Section 133 of the Companies Act, 2013 read with the
Companies (IndianAccounting Standards) Rules,2015 (IndAs) as amended form time to time.

3. The above is an extract of the detailed format of quarterly financial results filed with the Stock Exchange under regulation 52 of the
Listing Regulations. The full format of the quarterly financial results is available on the websites of the Stock Exchange and of the
Company at https://www.reliancemediaworks.com/investor-desk.

4. For the other line items referred in regulation 52(4) of the Listing Regulations, pertinent disclosures have been made to the Stock
Exchange Bombay Stock Exchange (BSE) and can be accessed on the https://www.reliancemediaworks.com/investor-desk.

Sr.
No.

Quarter Ended

31/03/2022

Audited

31/12/2021

Un-Audited

31/12/2022

Un-Audited
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14–2–2023
முரசம்

பாதுகாக்கும் இமமகளாவ�ாம்!
குழநவதை�வை ைைர்ப்பது என்பது எளிதைோன �ோரியம்

அல்ல.பிறநதுசி்லமோதைங�கைஆனகுழநவதை�ைோயினும்
சரி்பதின்பருைதவதைஎட்டியகுழநவதை�ைோயினும்சரிஅைர
�ளுவையஒவ்ைோருஅவசவையும்நைைடிகவ��வையும்
்்பறகறோக�ோவீட்டிலஉளைமூததைகுடிமக�கைோ�ண�ோ
ணிததுக்�ோணகைஇருக�கைணடும்.வ�்பக்பசிஉள
ளிட்ைமினனணு�ருவி�வைகவ�யோளும்்பதின்பருைததி
னரினநைதவதை�ளிலஏற்படும்மோறறதவதைக�ண�ோணிதது
ைழிநைததுைதுஎவைைவுமுககியகமோஅகதைஅைவுககு
விை�ம்அறியோச்சிறுகுழநவதை�ளினவிவையோட்டுநைை
டிகவ��வைக�ண�ோணி்ப்பதும்அைசியமோகும்.
சமீ்பததில விைோததிகுைம் அருக� உளை

சுவ�க�ோய்ப்பட்டிவயச் கசரநதை நி�ஞசன எனற நோனகு
ையதுசிறுைனவீட்டிலயோரும்இல்லோதை்்போழுது�தைவில
வந்லோன�யிறவறக�ட்டிஊஞச்லோடிக் �ோணடிருநதைோன.
எதிர்போ�ோதைவிதைமோ�அநதைவந்லோன�யிறுஅைனுவைய
�ழுதவதை இறுககியதில மூச்சுததிணறி உயிரிழநதிருககி
றோன.�ைநதைஆணடுஅககைோ்பரமோதைம்�ரநோை�மோநி்லம்
சித�துர�ோவிலசஞசய் �ௌைோஎனற12ையதுசிறுைனதைன
வீட்டிலதைனியோ�இருநதிருககிறோன.அ்ப்்போழுதுசுதைநதி�்ப
க்போ�ோட்ைவீ�ர்ப�தசிஙதூககுகமவைஏறியநி�ழவைத
தைனனுவைய்பளளிநோை�ததிற�ோ�ஒததிவ�்போரததைதில
�யிறுஇறுகியதைோலம�ணம்கநரநதிருககிறது.
இகதைக்போனற் தைோரு நி�ழவில 2021–ஆம் ஆணடு

ஜூவ்லமோதைததிலஉததை�்பபி�கதைசமோநி்லம்்போ்பட்எனற
கி�ோமததில சிைம் எனற 10 ையது மோணைன ்ப�தசிங
கைஷததுககுஒததிவ�்போரததைக்போதுதூககுகமவைக்போனற
அவம்பபிலஇருநது�ோல�ளநழுவியதைோலசுருககுக�யிற
றிலசிககிமூச்சுததிணறிஇறநதிருககிறோன.இவைமட்
டுமோ,நீரநிவ்ல�ளிலவிழும்குழநவதை�ள,வீடு�ளிலஉளை
குளிய்லவறயிலஇருககும்நீரநி�ம்பியைோளி�ளிலமூழகும்
மழவ்ல�ள ஆகிகயோரின எணணிகவ�ககுக �ணகக�
இலவ்ல என்லோம். சமீ்பததில ம�ோ்பலிபு�ததில ்சோகுசு
விடுதிஒனறினநீச்சலகுைததிலதைைறிவிழுநதுஎட்டுைய
துச்சிறுமிகஜோஸனோஅ�ோ்லம�ணம்அவைநதிருககிறோள.
மூை்ப்பைோதைஆழதுவைகிணறு�ளிலவிழுநதுசிறுைர,சிறு
மி�ளஉயிரிழககும்் �ோடியநி�ழவுஒருமுடிகைஇல்லோமல
்தைோைரநது் �ோணடிருககிறது.
2019–ஆம் ஆணடு தீ்போைளி ்பணடிவ�வய் யோட்டி

திருச்சிமோைட்ைம்மண்ப்போவறஅருக�கதைோணை்ப்பட்ை
ஆழதுவைகிணறறிலவிழுநதைசுஜிதஎனறகுழநவதைமூனறு
நோட்�ளுககு்பபிறகுஇறநதைநிவ்லயிலமீட்்ைடுக�்ப்பட்ைது
நிவனவுஇருக�்லோம்.அச்சமயததிலகுழநவதைசுஜிதவதை
மீட்�எடுக�்ப்பட்ைநைைடிகவ��வைஊை�ங�ளஏறககு
வறயகந�டியோ�கைஒளி்ப�்பபியதைோலதைமிழ�மக�ளின
மனங�ளிலஒருவிதை்ப�்ப�்பபுைனகூடியகசோ�ம்�வவியி
ருநதைது.அச்்சயதிஒளி்ப�்பபிவனததைங�ளவீட்டில் மய
மறநது்போரததுக் �ோணடிருநதைஒருதைம்்பதியினகுழநவதை
தைணணீரநி�ம்பியைோளியிலமூழகிஇறநதைநி�ழவுஅ�ஙக�
றியது. இதுக்போ்ல இனனும் எததைவனகயோ நி�ழவு�வை
நிவனவுகூ�்லோம்.ஆ�கை் ்பறகறோரதைோங�ள் ்பறறகுழந
வதை�வைமி�மி��ைனமோ�்ப்போரததுக் �ோளைகைணடும்
என்பகதைஅநதைச்் சயதி�ளநமககுஉணரததுகினறன.
தைைழும்குழநவதை�ளமுதைலநனகுஓடியோைககூடிய்பதின

ையதுசிறுைர–சிறுமியரைவ�யிலஉளைஅவனைரினமன
திலும்எநதைவிதைமோன்பயமும்இருக�ோது.குறி்ப்போ�விவை
யோடுகினறகந�ததிலதைங�வைச்சுறறிஎனனநி�ழகிறது
எனற�ைனமும்இருக�ோது.ையதுககுமீறியசோ�சச்் சயல�
ளில ஈடு்படும் க்போதுஅதைனோல தைங�ளுககும் தைங�வை
சுறறி உளைைர�ளுககும் ஏற்பைககூடிய ்போதி்பபு�வை்ப
்பறறிசிநதிக�ககூடியநிதைோனமும்அைர�ளுககுஇருக�
ைோய்பபிலவ்ல.தைற�ோ்லச்சூழநிவ்லயிலநம்அனறோைைோழ
வியல நவைமுவற ்ைகுைோ� மோறி உளைது. கூட்டுக
குடும்்ப முவற ்்பரும்்போலும் ைழக்�ோழிநது விட்ைது.
தைனிககுடிததைனம்நைததும்தைம்்பதி�ள் ்பரும்்போலும்ஒனறு
அல்லதுஇ�ணடுகுழநவதை�ளுைனநிறுததிக் �ோளகினற
னர.இனவறய்்போருைோதைோ�ச்சூழநிவ்லயிலஅதுபுரிநது
்�ோளைககூடியகதை.இநதைக�ோ�ணங�ளினோலமுதியஉறவி
னர�ள,மூததைசக�ோதை�,சக�ோதைரி�ளஆகிகயோ�ோலதைற�ோ்லக
குழநவதை�ளைழிநைததை்ப்படுைதைறகும்�ண�ோணிக�்ப்படு
ைதைறகும் ைோய்பபு இல்லோமல க்போகிறது. இநநிவ்லயில
தைோங�ள் ்பறறகுழநவதை�வைஒவ்ைோரு் நோடியும்�ண
ணும்�ருததுமோ�்போரததுக் �ோளைகைணடிய் ்போறு்பபும்
்்பறகறோருகக�உரியதைோகிறது.
சுைவ� வைதகதை சிததி�ம் எழுதை முடியும் என்பதைறகி

ணங�அநதைையதுகுழநவதை�ளினவிவையோட்டு�ைோல
�ோயங�கைோஅ�ோ்லம�ணகமோகநரிைோமல்போரததுக்�ோள
ைதுமி�வும்முககியமோனஒனறோகும்.அனறோைககுடும்்ப
நிரைோ�தவதைநைததைகைணடிய்்பறகறோருககுஇதுகூடு
தைல சுவமவய அளிக�ககூடியகதை. குறி்ப்போ� �ணைன,
மவனவிஇருைரும்்பணிககு் சல்லககூடியகுடும்்பங�ளில
குழநவதை�வை�ண�ோணி்ப்பதுஎன்பதுமிகுநதைமனஅழுத
தைதவதைதை�ககூடியது.விைோ��ததுகிவைக�்ப்்பறறுதைனி்ப
்்பறகறோ�ோ�குழநவதை�வைைைர்ப்பைர�ளஇநதைைவ�
யிலகூடுதைலசி�மங�வைஎதிர்�ோளைகைணடியிருககும்.
எதுஎ்ப்படிஆயினும்விவையோட்டு�ைோலும்ையவதைமீறிய
சோ�சங�ளினோலும்குழநவதை�ளஅ�ோ்லம�ணமவைைவதை
தைவிரக�கைணடிய் ்போறு்பபு் ்பறகறோவ�கயசோரும்.இநதை
விஷயததில அடுததைைவ� நம்பி இரு்ப்பது ஒருக்போதும்
்பயனதை�ோது.்்பறறகுழநவதை�கை�ண�ள.அநதை�ண�
ளுககுஒருசிறிதும்ஊறுகந�ோமல்போது�ோககும்இவம�ைோ�
இரு்ப்பது தைோகன ்்பறகறோரின �ைவம. அநதைக �ைவம
குவறவினறிநிவறகைறற்ப்பைகைணடும்.இதிலஅணு
அைவும்�ைனச்சிதைறலஇருததைலஆ�ோது.

்சனவன,பி்ப.14–
நடிகை சமந்தா பழனி முரு ைன் கைதாயி லுக் குச் சசன்று 

சதாமி ்ரி ச னம் சசய் துள்தார். அங்கு ்ன் உடல் நலம் 
குண மதாை 600 படி பதாக் வழி யதாை சூடம் ஏற் றி ய ப டிகய 
மகலக்க ைதா வி லுக்கு சசன்று சதாமி ் ரி ச னம் சசய்்தார்.

‘மகயதா சிட் டிஸ்’ கநதாய் ்தாக்ைத் தில் இருநது சமல்ல, 
சமல்ல விடு பட்டு வரும் நடிகை சமந்தா ் ற்க பதாது மீண்
டும் படப் பி டிப் பு ை ளில் ைலநது சைதாள்த் ச்தாடங் கி யுள
்தார். கமலும், ைடந் டிசம்பர் மதா்ம் அவர் ச்ன்ச ைதா ரி
யதா வுக்கு மருத் து வச் சிகிச்கசக்ைதாை சசன்று திரும் பி யி 
 ருந் ் தா ை வும்  கூறப்பட்டது.சமந்தா நடிப் பில் உரு வதா கி
யுள் “சகுந் லம்” திகைப்ப டம் வரும் ஏப்ைல் மதா்ம் 14 
ஆம் க்தி ச்லுங்கு, இநதி, ் மிழ்,மகல யதா ்ம் மற் றும் 
ைன்ன டம் சமதாழி ை ளில் சவளி யதாை உள்து. இப்ப
டத்க் ச்தாடர்நது சமந்தா ச்லுங் கில் விஜய க்வ ை
சைதாண்டதா வு டன் ‘குஷி’ படத் தில் ் ற்க பதாது நடித்து வரு
கி றதார்.இந நி கல யில் நடிகை சமந்தா, திண் டுக்ைல் 
மதாவட்டம் பழனி ் ண்டதா யு ்  பதாணி சுவதாமி கைதாயி லுக்கு 
வருகை ்ந் நடிகை சமந்தா, அங்கு படிப்பதாக் வழி
யதாை மகலக் கைதாவி லுக்கு சசன்றதார். 

அப்க பதாது, 600 படிப்பதா க் ை ளி லும் சூடம் ஏற்றி 
சைதாண்டு கமகல வநது, ஆனந் விநதா ய ைகை வணங்கி 
விட்டு, பின்னர்  ைதாஜ அலங்ைதா ைத் தில் ைதாட் சி ய ளித்்  முரு
ைகன சதாமி ் ரி ச னம் சசய்்தார்.அவ ருக்கு பழனி முரு ைன் 
கைதாயில் சதார் பில் பிை சதா ் ம் வழங்ைப்பட்டது. இக் ய
டுத்து சசய் தி யதா ்ர்ைக் சந தித்் சமந்தா உடல்நல 
குகற வதால் பதாதிக்ைப்பட்ட பிறகு ்ற்க பதாது ைட வு ளின் 
அரு ்தால், மருத் து வர்ைள ஆகலதா ச கன யில்  மீண்டு வந
் ் தா ை வும்,  கவண் டு ் ல்ைக் நிகற கவற்ற பழனி முரு
ைன் கைதாவி லுக்கு வழி பதாடு சசய்ய வந் ் தாை கூறி னதார்.

பழனி முருகன் ககோவிலில்
600 படிகளில் சூடம் ஏற்றி 
நடிமக சமந்ா �ழிபாடு!

புல்�ாமா ் ாக்கு்ல் 4–ஆம் ஆண்டு நிமைவு 
வீரரகளின் தியாகதம் மறக்கமாடவடாம்!

பிரதமர் நகரந்திரகமோடி அஞ்சலி!!
புது் ைலலி,பி்ப.14–

இன்று புல்வதாமதா ்தாக் கு
்ல் நிகனவு நதா்தா கும். இந
நி கல யில் வீைர்ை ளின் தியதா
ைத்க் ஒரு கபதா தும் 
மறக்ை மதாட்க டதாம் என  பிை
் மர் நகைந தி ை கமதாடி குறிப்
பிட் டுள்தார். உயி ரி ழந் 
வீைர்ை ளுக்கு கமதாடி அஞ்
சலி சசலுத் தி னதார்.

2019–ஆம் ஆண்டு  பிப்ை
வரி மதா்ம் 14ஆம் க்தி 
ைதாஷ் மீ ரின் புல்வதாமதா 
மதாவட்டத் தில் ஜம் மு–  ஸ்ரீ ந
ைர் க்சிய சநடுஞ்சதா கல
யில் மத் திய ரிசர்வ் கபதாலீஸ் 
பகட யி னகை ஏற் றிக்
சைதாண்டு வதாை னங்ைள 
சசன் று சைதாண் டி ருந்ன. 
அப்க பதாது, பதாது ைதாப்பு 
பகட யி ன ரின் வதாை னங்ைள 

மீது சவடி குண்டு 
நிைப்பப்பட்ட ைதாகை கமதா்ச்
சசய்து பயங்ை ை வதா தி ைள 
்ற்ச ைதா கலப்பகட ்தாக் கு
்ல் நடத் தி னர். இந் ் தாக் கு
் லில் பதாது ைதாப்பு பகட யி
னர் 40 கபர் வீை ம ை ண  
ம கடந் னர்.

 இந் ் ற்ச ைதாகல ் தாக் கு
்கல பதாகிஸ்்தா னில் 

இருநது சசயல்பட்டு வரும் 
சஜய்ஷ் இ முை மது பயங்ை
ை வதா் அகமப்பு நடத் தி
யது. இந் ்தாக் கு ்  லுக்கு 
பதி ல டி யதாை பிப்ை வரி 26ம் 
க்தி பதாகிஸ்்தா னின் 
பதாலக்க ைதாட் டில் உள் 
பயங்ை ை வதா் முைதாம்ைள 
மீது இந திய விமதா னப்பகட 
அதி ைடி ்தாக் கு ் ல் நடத் தி
யது. 

கமலும், 2019 ஆைஸ்ட் 
5–ஆம் க்தி ஜம் மு– ைதாஷ் மீ
ருக்ைதான சிறப்பு அந
்ஸ்த்க் ைத்து சசய்து அந் 
மதாநி லத்க் 2 யூனி யன் பிை
க் சங்ை ்தாை பிரித்து அப்ப
கு திகய மத் திய அைசு ் னது 
கநைடி ைட் டுப்பதாட் டின் கீழ் 
சைதாண்டு வந்து. இந நி
கல யில், புல்வதாமதா ் தாக் கு ் 
லின் 4–ஆம் ஆண்டு தினம் 
இன்று அனு ச ரிக்ைப்ப டு கி
றது. இ்கன ச்தாடர்நது 
புல்வதாமதா ்தாக் கு ்  லில் வீை
ம ை ண ம கடந் 40 வீைர்ை
ளுக்கு அை சி யல் ்கல வர்
ைள உளபட பலர் அஞ்சலி 
சசலுத்தி வரு கின்ற னர். 

வீை ம ை ண ம கடந் வீைர்ை
ளுக்கு பிை ்  மர் கமதாடி அஞ்
சலி சசலுத் தி யுள்தார். 

இது ச்தாடர்பதாை பிை ்  மர் 
கமதாடி ் னது டுவிட்டர் பக்
ைத் தில் சவளி யிட்ட பதி
வில், இந் நதாளில் புல்வதா
மதா வில் நதாம் இழந் நமது 
வீைம் மிக்ை வீைர்ைக் 
நிகனவு கூர்க வதாம். வீைர்ை
ளின் உயிர் தியதா ைத்க் நதாம் 
ஒரு கபதா தும் மறக்ை மதாட்
கடதாம். வீைர்ை ளின் க்ரி யம் 
வலு வதான மற் றும் வ்ர்ந் 
இந தி யதாகவ உரு வதாக்ை 
நம்கம ஊக் கு விக் கி றது’ 
என ச்ரி வித் துள்தார்.

ஈகரோடு கிழக்கு ததோகுதியில்

கூட்டணி தர்மத்த
அ.தி.மு.க. மீறி விட்டது!

கக.எஸ். அழகிரி குற்றச்சோட்டு!!
ஈக�ோடு,பி்ப.14–

ஈகைதாட் டில் இன்று ைதாங்
கி ைஸ் ைட்சி ்கல வர் 
கை.எஸ். அழ கிரி 
நிரு பர்ை ளுக்கு கபட்டி 
அளித்்தார். அப்க பதாது 
அவர் கூறி ய ் தா வது:

ம் சதார்பற்ற முற்க பதாக்கு 
கூட்டணி சதார்பதாை ஈ. வி. 
கை. எஸ்.இ்ங்க ைதா வன் 
ஈகைதாடு கிழக்கு ச்தாகு தி
யில் கபதாட் டி யி டு கி றதார். 
குமரி ஆனந் னுக்கு பிறகு 
மூத்் ்கல வ ைதாை இ்ங்
கைதா வன் உள்தார். அவர் 
கபதாட் டி யி டு வது சபரு கம
யதாை உள்து. க்ர்்ல் அறி
வித்் உடகன மு்ல்  
அகமச்சர் மு ை ஸ்டதாலின் 
மீண் டும் ஈகைதாடு கிழக்கு 
ச்தாகு திகய ைதாங் கி ை சுக்கு 
ஒதுக் கி னதார். இது ் தான் கூட்
டணி ்ர்மம். நட் புக்கு 
சிறந் எடுத் துக்ைதாட்டு இது
்தான். 

ஆனதால் எதிர்க்ைட் சி யில் 
நடந்து என்ன. ைடந் 
முகற ் மிழ் மதாநில ைதாங் கி
ை சுக்கு இடம் ஒதுக் கீடு சசய்
யப்பட்டக் இந் முகற 
ஜி கை வதாச னி டம் இருநது 
எடப்பதாடி பறித் துக் சைதாண்
டதார். இ்ங்க ைதா வ னுக்கு 
எழுச்சி சபருகி உள்து. 
திமுை அகமச்சர்ைள தீவி ை
மதாை பணி யதாற்றி வரு கி றதார்

ைள. திரு ம ைன் ஈசவைதா 
இந் ச்தாகு திக்கு பல்கவறு 
திட்டங்ைக் நிகற  கவற் றி
யுள்தார். 18 மதா்த் திற் குள 
நை ைதாட்சி துகற மூலம் 
ரூ.165 கைதாடி மதிப் பில் 
முடி வுற்ற பணி ைக் நிகற
கவற் றி  யுள்தார். இது ைற்
பகன சசய்ய முடி யதா் வை
லதாற்று சதா்கன. 
இக் கபதால் 207 கைதாடி 
மதிப் பில் பணி ைள நடநது 
வரு கி றது. கமலும் 3 வது 
ைட்ட மதாை 600 கைதாடி மதிப்
பில் பணி ைள நடநது வரு
கின்றன. 

இவ்வ ்வு திட்டங்ை  
க் யும் குறு கிய ைதாலத் தில் 
தி ரு  ம  ை ள 
நி க ற  க வ ற்  றி  யு ள ் தா ர் . 
அவர் விட் டுச் சசன்ற பணி
ைக் அவ ைது ் நக் நிகற
கவற் று வதார். சதாகல திட்ட 
பணிக்ைதாை ஒரு நதாள இைவு 
முழு வ தும் அமர்நது 
கவகல ைக் முடித் துக் 
சைதாடுத்் வர் திரு ம ைன். 

மு் ல கமச்சர் ்னி ைவ
னம் சசலுத்தி க்ர்் லில் 
பணி யதாற்றி வரு கி றதார். உல
கில் சிறந் மு்ல்வர்ை ளில் 
அவர் ் கல சிறந் மு்ல்வ
ைதாை திைழ்நது விடு கி றதார் 
அவ ருக்கு எனது பதாைதாட் டுக்
ைள. 

கூட்டணி ்ர்ம படி எங்ை

ளுக்கு மீண் டும் கபதாட் டி
யிட மு் ல கமச்சர் வதாய்ப்ப
ளித்்தார். ஆனதால் 
எதிர்க்ைட்சி ்ைப் பில் கூட்
டணி ்ர்மத்க் அவர்ைள 
ைகடப் பி டித்்தார்ை்தா? 
இதி லி ருநக் யதார் கூட்ட
ணிகய மதிக் கி றதார்ைள என்
பது உங்ை ளுக்கை ச்ரி யும். 

சசதாத்து வரி உயர்வு, மின் 
ைட்டண உயர்வதால் இந் 
க்ர்் லில் எந் ஒரு விக்
வும் ஏற்ப டதாது. சில திட்
டங்ைக் மு் லில் ச்தாடங்
கும் கபதாது ைசப்பதாை ்தான் 
இருக் கும். ஆனதால் அ்ன் 
மூலம் வரும் வரு வதாய் 
மூலம் பல்கவறு திட்டங்
ைள சசயல்ப டுத்் முடி
யும். கபனதா சின்னம் கவக்
கும் விவ ைதா ைத் தில் 
எதிர்க்ைட்சி வயிற்று எரிச்
சல் அகட கி றதார்ைள. உல
கில் எல்லதா இடத் தி லும் 
இது கபதான்று நிகன வுச் 
சின்னம் கவக்ைப்பட்டு 
வரு கி றது. 

சீமதா னுக்கு எந் ஒரு 
சைதாளகை பற் றி யும் ச்ரி
யதாது. நீட் க்ர்கவ நதாங்ைள 
சைதாண்டு வந் ் ற் கும் 
இப்க பதாது அதி முை சசய்வ
்ற் கும் நிகறய வித் தி யதா சம் 
உள்து.

இவ்வதாறு அவர் கூறி
னதார்.
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அது எ்ற் குகம பிை ்  மர் 
பதில் சசதால்ல வில்கல. 

'நதாட்டு மக்ைள எனக் குக் 
ைவ ச மதாை இருக் கி றதார்ைள' 
என்பக் மக்ைள சசதால்ல
வில்கல, அவ ைதா ைச் சசதால்
லிக் சைதாள கி றதார்.

'கசறு வீசுங்ைள  ்தாமகை 
மல ரும்' என்று சசதால்லி 
இருக் கி றதார் பிை ்  மர். நீர் நி
கல ை ளில் மல ரும் பூ்தான் 
்தாமகை. அ்ற்ைதா ைத் ்ண்
ணீர் உள் எல்லதா இடத் தி
கல யும் மலர்ந து வி டதாது. 
கசறு இருக் கிற இட சமல்
லதாம் மலர்ந து வி டதாது. 

இவ்வதாறு வதார்த்க் 
ஜதாலங்ைள்தான் அவ ைது 
உகை யில் இருந்க் ்விை, 
பிபிசி ஆவ ணப்ப டம் பற்
றிகயதா, அ்தானி விவ ைதா ைம் 

குறித்க்தா அவர் வி்க்
ைம் அளிக்ை வில்கல.

நதாட் டுக்கு சைதாடுத்் 
வதாக் கு று தி யில் எக் 
நிகற கவற்றி இருக் கி
கறதாம் என்று பிை ்  மர் 
வ ரி  க ச ப் ப  டு த் ் 
வில்கல.

கசது ச முத் தி ைத் திட்
டம், நீட், மதாநில உரி
கம ைள, ஆளு ந ரின் 
்கல யீ டு ைள, ஆன்
கலன் ைம்மி ்கடச் 
சட்டத் துக்கு ஒப் பு ் ல் 
அளிக்ைதா ் து என எத்்
கனகயதா கைள வி ை
க்த் தி.மு.ை உறுப் பி
னர்ைள கைட்டதார்ைள. 
அ்ற் கும் பிை ்  மர் 
உகை யில் பதில் 
இல்கல.  குறிப்பதா ைத் 
் மி ழ் ந தா ட்  டு க்  கு ச் 
சசதால்ல பிை ்  ம ரி டம் 
எது வுகம இல்கல. 

கைளவி: தி.மு.ை 
ஆட் சி கயக் ைகலத்் 
ைதாங் கி ைஸ் உடன் கூட்
டணி கவக்ை லதாமதா 
என்று கைட் கி றதாகை பிை
் மர்?

பதில்: பதா.ஜ.ை ஆட்
சி கயக் ைவிழ்த்் அ.
தி.மு.ை.கவதாடு  கூட்
டணி கவத் தி ருக் கி ற
வர் இக்க் கைட்ை
லதாமதா?

கைளவி: ஆன்கலன் 
ைம்மி விக் யதாட்டதால் 
ஏற்ப டும் உயி ரி ழப் பு
ைள ச்தாடர் கி றது. 
ஆனதால் அ்ற்ைதான 
்கடச் சட்டத் திற்கு 
ஒப் பு ் ல் சைதாடுக்ைதா

கமோடியின் புகோருக்கு மு.க.ஸ்்ோலின்...
௧–ம்்பக�த்தைோைரச்சி மல் ஆளு ந ரின் பிடி வதா ்  மும் 

ச்தாடர் கி றக்?
பதில்: ஆன்கலன் ைம்மி 

விக் யதாட் டில் சிக்கி மீ் 
முடி யதா மல் ்ற்ச ைதாகல 
சசய் து சைதாளப வர்ை க்ப் 
பற் றிய சசய் தி ைள தினந
க்தா றும் நதாளி ் ழ்ை ளில் வரு
கி றது. ்ன் னு கடய மைன் 
ஆன்கலன் ைம்மி விக் யதா
டு  வ ் ற்ைதாை கவகல பதார்த்் 
ைம்சப னி யில் பணத்க்க் 
கையதா டல் சசய் தி ருக் கி
றதான் என்று ச்ரிநது அவ
னது அம்மதா ் ற்ச ைதா கலகய 
சசய்து சைதாண்டதார். 
சசன்கன வியதா சர்பதா டி  யில்
்தான் இது நடந தி ருக் கி றது. 
மைன் ்கல ம கற வதா கிட்
டதான். இது ஒரு சம்ப வம்.

நதாமக்ைல் மதாவட்டம், 
பள ளிப்பதா க் யத்க்ச் 
கசர்ந் ரியதாஸ் ைதான் என்ப
வர் ஆன்கலன் ைம்மி விக்
யதாட் டில் பணத்க் இழந தி
ருக் கி றதார். ைதாவிரி ஆற் றில் 
குதித் துத் ்ற்ச ைதாகல 
சசய்து சைதாண்டதார்.  இது 
இைண்டதா வது சம்ப வம்.

கசலம் மதாவட்டம், ஆத்
தூர் உகட யதார்பதா க் யத்
க்ச் கசர்ந் கூலித் ச்தாழி
லதாளி பிைபு, தூக் குப் 
கபதாட் டுத் ்ற்ச ைதாகல 
சசய்து சைதாண்டதார். இது 
மூன்றதா வது சம்ப வம்.

மது கை யில் குண சீ லன் 
என் கிற ைல் லூரி மதாண வன் 
்ற்ச ைதாகல சசய்து சைதாண்
டதார். இகவ அகனத் தும் 
ைடந் ஒரு வதாைத் திற் குள 
நடந்கவ. இகவ எல்
லதாம் ்மிழ்நதாடு ஆளு ந ருக்
குத் ச்ரி ய வில்கலயதா? 
இன் னும் எத்்கன உயிர்
ைள பலி யதா னதால் அவர் 
கைசய ழுத்து கபதாடு வதார்? 

இவ்வதாறு ஒரு சட்டம் 
சைதாண்டு வை கவண் டும் 
என்று உத்் ை விட்டது 
சசன்கன உயர் நீ தி மன்றம். 
அ்ன்படி உரிய சட்டத்க் 
ஒரு ம ன ் தாை நிகற கவற்றி 
அனுப் பிய சட்ட மன்றத்க் 
அவ ம திக் கி றதார் ஆளு நர். 
அகமச்ச ைகவ அனுப் பிய 
அவ சை சட்டத் திற்கு ஒப் பு
்ல் அளித்் ஆளு நர், அக் 
சட்டத்க்ச் சட்ட மன்றம் 
மூல மதாை நிகற கவற்றி 
அனுப் பி னதால் 3 மதா் மதாை 
ஒப் பு ் ல் வழங்ைதா மல் 
இருப்ப து ் தான் மர்ம மதாை 
இருக் கி றது.

இதில் என்ன சைதாடுகம 
என்றதால் ஆன்கலன் விக்

யதாட் டு ை ளில் சவல்லக் 
கூடிய ச்தாகைக்கு வரி 
கபதாடு வ து ் தான். ஒன் றிய 
நிதி நிகல அறிக்கை யில் 
இது இருக் கி றது. 

ஆன்கலன் விக்  யதாட்
டு ை க்த் ் கட சசய்யதா மல் 
அக் அங் கீ ை ரிக் கிற வகை
யில் வரி கபதாடு கிற இவர்
ைக் என்ன சசதால்வது?

கைளவி: ஒன் றிய நிதி
நிகல அறிக்கை யில் ்மிழ்
நதாடு புறக்ை ணிக்ைப்பட்டு 
இருப்ப ் தா ைக் ைரு து கி றீர்
ை்தா?

பதில்: ஆமதாம்! ஆமதாம்!
இவர்ைள ்மிழ்நதாட் டுக்

ைதாை அறி வித்் ஒகை ஒரு திட்
டம் எய்ம்ஸ் மருத் து வ
மகன மட் டும்்தான். 
அக்க் ைட் டு வ ் ற்கு ஜப்
பதான் நதாட்டு நிதி உ் வி
கயக் கைட் டி ருப்ப ் தாை 
சசதான்னதார்ைள. ஜப்பதான் 
நதாட்டு நிதி உ்வி வை
வில்கல. இவர்ை ்தா வது 
ஒதுக்கி இருக் கி றதார்ை்தா 
என்று கைட்டதால் அது வும் 
இல்கல.

்மிழ்நதாட்கடப் புறக்ை
ணிப்பது இ்ன் மூலம் ச்ரி
ய வில்கலயதா?

கைளவி: ைதாகுல்ைதாநதி, 
ைதார்கை கபதான்ற வர்ை ்து 
கபச் சு ைக் நதாடதா ளு மன்ற 
அகவக் கு றிப் பில் இருநது 
நீக்கி இருக் கி றதார்ைக்?

பதில்: இது நதாடதா ளு மன்ற 
ஜன நதா யை மை பு ை ளுக்கு எதி
ைதான சசயல். 

அகவக் குறிப் பில் 
இருநது நீக் கு வ ் தால் மக்ை
ளின் மனங்ை ளில் இருநது 
நீக் கி விட முடி யதாது.

கைளவி: 'அம லதாக்ைத் து
கற ் தான் எதிர்க்ைட் சி ைக் 
இகணத் தி ருக் கி றது என்று 
பிை ்  மர் கபசி யி ருப்பது 
ஆகைதாக் கி ய மதான அை சி
யலதா?

பதில்: அம லதாக்ைத் துகற 
எ்ற் குப் பயன்ப டுத்்ப்
பட்டு வரு கி றது என்ப ் ற்
ைதான பிை ்  ம ரின் ஒப் பு ் ல் 
வதாக் கு மூ லம் இது. 

எதிர்க்ைட் சி ை க்ப் பழி 
வதாங் கு கி கறன் என்று நதாடதா
ளு மன்றத் தில் மு்ல் முகற
யதாை ஒரு பிை ்  மகை ஒப் புக் 
சைதாண் டி ருக் கி றதார். 

இது நதாட் டுக் கும் நல்லது 
இல்கல. ்ன்னதாட்சி 
அகமப் பு ை ளுக் கும் நல்லது 
இல்கல. ஜன நதா ய ைத் துக்
கும் நல்லது இல்கல.

இவ்வதாறு கூறி யுள்தார்.

கா்ல்்ான் இவ்வுலகத ் மலமமயின்பம்!
     கமல்்ோ்சன் டுவிட்!!

்சனவன.பி்ப.14–
ை தா ் ல ர் 

தி ன த் க ் ச ய தா ட் டி , 

ைதா்ல்்தான் இவ்வுலைத் 
்கலகமயின்பம் என்று 
மக்ைள நீதி மய்யம்  ைட்சியின் 

்கலவர் ைமல்்தாசன் 
ச்ரிவித்துள்தார்.

இதுச்தாடர்பதாை அவர் 
டுவிட்டர் பக்ைத்தில் 
கூறியிருப்ப்தாவது :

சதாதியிழிவு ஒழிந் 
சமநிகலச் சமூைத்க்க் 
ச ை தா ண ை , 
ச ப ரு ங் ை ரு வி ய தா ய் 
இருப்பது ைதா்ல். ைதா்ல்்தான் 
இ வ் வு ல ை த் 
்கலகமயின்பம் என்பதான் 
பதாைதி. உலை்தாவிய 
அன்கபச் சசழிக்ைச் சசய்ய 
நதாமும் சைதாண்டதாடுகவதாம் 
ைதா்லர் தினம்.

இவ்வதாறு அதில் 
கூறப்பட்டுள்து.
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