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SHINE JACOB
Chennai, 18August

ForPerumalD, lifehas revol-
ved around cars for the last
threedecades.The52-year-

old driver from Jagathy in Thiru-
vananthapuram has been the
breadwinnerforhisfamilyoffour.

OnWednesday, he had reason
tohopeforbetterprospectsofearn-
ing from a “new savari (ride)” in
hisdrivingcareer,asKeralaflagged
off one of India’s first online taxi
aggregator services owned by a
stategovernment.

NamedKeralaSavari,theUber-
like application promises passen-
ger safety and reasonable remu-
neration for auto and taxi drivers.
Forastart,549vehicles—321auto
rickshaws and 228 cars—arepart
of the service.

“This isanewbeginning forus
in terms of getting fair remunera-
tion. I used to drive cars for Uber
and Ola as well. But the govern-
ment has set a service
charge of only 8 per
cent, which is attrac-
tiveforadriverandwill
make the rates acces-
sibleforaconsumeras
well,” Perumal added.

The government
said on Wednesday
thatitsservicetaxoffer
was low compared to
the20-30percentchargedbyother
online taxis. Perumal added that
the drivers were trained in tech-
nology and service aspects before
the application’s launch on
Wednesday.

The venture is being spear-
headedbytheMotorWorkersWel-
fare Board under the state labour
department, while the Indian
Telephone Industries in Palakkad
ishandling the technological asp-
ects. “We are getting a great
response from passengers from
day one itself. The state govern-
ment is targeting the economic
uplift of lakhs of people involved
in this stream of labour, ensuring

thembetterwagesthaninexisting
onlineservices,”saidSajeevKumar
VfromtheKeralaMotorTransport
Workers’WelfareFundBoard,who
is in charge of the initiative in
Thiruvananthapuram.

The first phaseof theproject is
being implemented in Thiruvan-
anthapuram city. Kumar added

thattheserviceswillbe
extended to
Ernakulam, Kozhi-
kode, Kollam, Kannur
andThrissur soon.

“This appears to be
a relief for traditional
workersaswellasthose
workingwithcorporate
cab aggregators. The
results will be visible

within the next two months and
wearewith thegovernment,” said
Shaji Thampanoor, president of
Kerala Taxi Drivers Organisation
(KTDO).However, he added, cabs
plyingroutesfromrailwaystations,
airports and bus stands had
“bought seniority” from unions
and other local players to operate
fromthosestands. “For them, this
will be a huge loss as people will
prefer the Kerala Savari applica-
tion,which appears to be cheaper
at thispoint.”AccordingtoKTDO,
insomelocationstaxidrivershave
to shell out ~5 lakh-10 lakh toget a
runningslot.

The government carried out

policeverificationofdriversbefore
making them a part of the Kerala
Savari app. “We will have to wait
and see, butwe are excited to be a
partoftheventure.Wecangivean
opinion(ontheservice)afteracou-
ple of weeks,” said Rafi, another
driverfromThiruvananthapuram.

ThoughGoahadintroducedits
own app-based taxi aggregator,
GoaMiles, in2018, it ranintotrou-
ble after facing protests from pri-
vate taxi players and complaints
from consumers over refusal of
drivers to take rides and last-
minutecancellations.

Consumers could download
the Savari mobile application on
GooglePlayStore,withdriverssay-
ingitmaybefullyfunctionalsoon.
Inaddition,therewillbea24-hour
call centre under the Motor
WorkersWelfareBoard,whichwill
attend to users and drivers. The
government has also decided to
install GPS on vehicles at sub-
sidised rates,whichwill be imple-
mented in phases. For the safety
of passengers, panic buttons are
available on the application. The
button gives passengers direct
access to the police control room,
fireservicesandthemotorvehicle
department.

“Wewillbeevaluatingtheproj-
ectafteraweek.KeralaSavarigives
fresh hope for the taxi segment,”
Kumaradded.

Kerala’s own ‘Uber’
lifts drivers’ hope
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AJAI SHUKLA
NewDelhi, 18August

With Hindustan Aeronautics Ltd
(HAL) having fielded the Tejas Mark
1Afighter inaMalaysiantender for18
fighter lead-in trainers (FLITs), the
companyispreparingforwhatwould
be the first success in exporting the
Indian fighter.

OnThursday,theBengaluru-head-
quarteredaerospacegiantannounced
that it had signed amemorandumof
understanding(MoU)withitsreprese-
ntative inKualaLumpur,calledForte
Drus, for tapping new opportunities
inexportingweaponry toMalaysia.

“The office in Malaysia will help
HAL in tapping the new business
opportunities for Fighter Lead-in
Trainer (FLIT), LCA (Light Combat
Aircraft) and other requirements of
RoyalMalaysianAirForce(RMAF)like
Sukhoi-30MKMandHawkupgrades,”
saidHAL.

“HALhadsubmittedaproposalto
Ministry of Defence (MINDEF),
Malaysia,duringOctober2021forsup-
ply of 18 FLIT LCAs against a global

tenderissuedbyRMAF.Thefinalwin-
ner of the tender is expected to be
declared soon byMalaysian authori-
ties.LCATejas standsa fair chanceof
selection in the bid as itmeets all the
parameters sought by RMAF,” said a
HALmedia releaseonThursday.

In addition to offering the Tejas
LCAinKualaLumpur’sglobal tender
for 18advanced jet trainers,HALsees
businessopportunitiesinMalaysiafor
maintenanceandupgradeoftheirSu-
khoi-30MKMandHawktrainerfleets.

“Further, being one of the largest
producers of Russian origin Sukhoi-
30aircraft,HALhascapabilitiestoext-
end the required support forRMAF’s
Sukhoi-30MKMfleet,whichis facing

lowserviceability issuesdue toongo-
ing Russia-Ukraine crisis,” saidHAL.

HAL has also offered to support
the RMAF for upgrading their Hawk
fleet. OtherHALplatforms likeHTT-
40basictrainer,Dornier-228lightmar-
itime reconnaissance aircraft, Dhruv
AdvancedLightHelicopter(ALH)and
the Light Combat Helicopter (LCH)
have the potential to be inducted by
RMAFin the future, saidHAL.

Considering these factors, HAL’s
office in Kuala Lumpur plans to take
up market promotion of the compa-
ny’sproductsandservicesinMalaysia,
andacrosstheSoutheastAsianregion.

“It will reinforce commitment of
India in supporting the Malaysian

Defence Forces and industry for sus-
tainableaerospaceanddefence land-
scape inMalaysia,” saidHAL.

TheRMAFtender is for18fighters
with an option for 18 more. This
wouldbeaninvitingfirstexportorder
for theTejas.

According to the Malaysian news
media, the other contestants in the
fray are: Pakistani-Chinese JF-17
Thunder, Russia’s MiG-35, China’s
Catic, Korea Aerospace Industries
(KAI)FA-50,TurkeyAerospaceIndus-
tries(TAI)Hürjet,andItaly’sLeonardo
with theM-346.

Aerospace industry analysts say
that price will be an important issue
for the RMAF, which is expecting to
pay in the region of $900million for
18 fighters, or $50million per fighter.
It is understood that HAL is offering
theTejasat thatprice.

The Korean fighter is understood
tobeslightlymoreexpensivethanthe
TejasandtheRussianMiG-35farmore
so.Meanwhile,theChinesearebeliev-
ed tohaveslashed thepriceof theJF-
17 by about 30 per cent, a loss it will
bear in order to capture the market.

HALinkspactsettingupfootprint
inMalaysiatoexportweaponry

SHALLYSETHMOHILE
Mumbai, 18August

Alto, the Maruti brand synonymous
with small cars, introduced the new
generation K10 on Thursday, aiming
toconsolidateitspositionfurtheram-
id shrinkingdemand forhatchbacks.

With prices starting at ~399,000
andgoingup to~533,500 (formanual
transmission), thenewmodel claims
fuel efficiencyof 24.90kmper litre.

The Japanese car maker, which
hasbeenselling 100Altos everyhour
forthelast22years,haddiscontinued
themodel inFebruary2020.

FromThursday,Marutibegansell-
ing the new K10 alongside the Alto
800. It comes with both five-speed
manual andautomatic gear shift and
boasts a peppier engine, better looks,
andmore bells andwhistles than the
earlier generation.

The annual run rate of the older

AltoK10was65,000-80,000unitsper
annum.Itremainstobeseenwhether
thebuyerswill lapupthenewversion
in the same manner. Positioned
between the Alto 800 and S-Presso,
MarutiispreparedforsomeoftheK10
salesoccurringatthecostofS-Presso.

“The pricing is very competitive
andmayhelpMarutibumpupoverall
volumes. It also helps the company
that themodel doesn’t have any for-
midablecompetition.Itmayalsohelp
revive the entry-level car market to
someextent,”saidananalystatadom-
esticbrokerage.Itonlyrivalsthehigh-
erpricedRenaultKwid.Withitslarger
dimensionsandsportierlook,theK10
stands togain, theanalyst added.

SinceMarutidiscontinuedtheear-
lier generation K10, the market has
beengrippedbytheSUVfrenzy—the
segment making up six out of every
10 passenger vehicles sold. But that
doesn’tmakethesmallcarmarketany

lesssignificant,saidHisashiTakeuchi,
MDandCEO,Maruti Suzuki India.

“WhileSUVshavegainedpopular-
ity in recent times, a large section of
customers still prefers hatchbacks,”
he said. In the last fiscal, the Indian
passenger vehicle industry sold over
11.5 lakhhatchbacks,ofwhichMaruti
cornered over 68 per cent market
share, he added. “As amarket leader,

weneedtokeepthehatchbacksegm-
entenergisedwithexcitingproducts.”

Theshareofentry-levelhatchesin
the overall passenger vehicle market
is expected to come down to 251, 582
unitsbytheendofFY23from369,483
unitsinFY19,evenastheshareofutil-
ity vehicles is expected to jump to
16,76,300 units from976,695, accord-
ing to industryestimates.

NewAltoK10drives inamidSUVcraze

AerospacegiantpreparingforlikelysuccessinexportingIndianTejasMark1Afighter

The Kerala
government said
on Wednesday
that its service
tax offer was low
compared to the
20-30 per cent
charged by other
online taxis

Stategovt’staxiaggregatorservicestartsinThiruvananthapuram
withpromisesoflowservicechargeandbetterwages

Thestate government flaggedoffKeralaSavari onWednesday

TheRMAFtender is for 18 fighterswithanoption for 18more.Thiswould
bean inviting first export order for theTejas

MarutiSuzuki
IndiaMD&CEO
HisashiTakeuchi
withSenior
ExecutiveDirector
Shashank
Srivastavaat the
launchof thenew
AltoK10inNew
DelhionThursday
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Whereas, the authorized officer of Jana Small Finance Bank Limited (Formerly known
as Janalakshmi Financial Services Limited), under the Securitization And Reconstruction
of Financial Assets And Enforcement Of Security Interest Act, 2002 and in exercise of pow-
ers conferred under section 13 (2) read with rule 3 of the Security Interest (Enforcement)
Rules 2002 issued demand notices to the borrower(s)/ Co-borrowers(s) calling upon the
borrowers to repay the amount mentioned against the respective names together with
interest thereon at the applicable rates as mentioned in the said notices within 60 days
from the receipt of the said notices, along with future interest as applicable incidental
expenses, costs, charges etc. incurred till the date of payment and/or realisation.

POSSESSION NOTICE

Sr.
No. Loan No.

Schedule of the Property: Dindigul Registration District, Joint I SRO, Dindigul Town,
Ward No.6, Yathava Metturajakkapatti, Sonaimuthu Konar Lane, West Zone, T.S. No.
1778/6 in that house on bearing Door No.40, having Assessment No.9585 is a bound-
ed on: North by: T.S. No.1778/5 in which Kovilur Jeyachandran House, East by: T.S.
No.1804/9 in which South-North Common Pathway and Sonaimuthu Konar Lane,
South by: T.S. No.1778/6 in which Vandikara Ayyana Konar Vagayar Land and
House, West by: T.S. No.1778/6 in which Vandikara Ayyana Konar Vagayar Land and
House. At present the land measuring and East-West on both sides 25 Ft, and North
South on both sides 15 Ft and measuring 375 Sq.ft., land with constructed house and
all its amenities. The above said property Old S.No.3040/part now T.S. No.201.

Borrower/ Co-Borrower/
Guarantor/ Mortgagor

Date/ Time &
Type of

Possession

13(2) Notice Date/
Outstanding Due
(in Rs.) as on

46019430001662

1 1) Mr. V. Thangamani, S/o.
Vellimalai, 2) Mrs. Vinotha P,

D/o. Pitchai,
3) Mr. Vellimalai V, S/o. Raju,
4) Mrs. Nagarathinam V,

W/o. Vellimalai

09/06/2022
Rs.15,54,683.8

as on
05.06.2022

17-08-2022
11.34 A.M.
Symbolic
Possession

Schedule of the Property: All the piece and Parcel of Land and building Situated
at Dindigul District, Dindigul Registration District, Joint I Dindigul Sub Registration
District, Dindigul Taluk, Mulipadi Village, A S Nagar, S.No.515/3G, Measuring 0.20.5
hectare ie., 50 Cents in which south ending at present sub division S.No.515/3G in
that triangle shaped land in which excluding for northern land and balance land in
that S.No.515/3G in which southern of triangle shape measuring 1030 Sq.ft., land
in that R.C.C. House on bearing Door No.4/262 measuring 95.68 Sq.meter ie. 1030
Sq.ft. Boundaries: North: Vacant site of Northern lands in S.No.515/3G, East:
North-South of Trichy Road, South: Parai Kuttai, West: Seelapadi Village limit.

31699440000016
2 1) M/s. Sri Lakshmi Machine

Works, 2) Mr. Subramani V,
S/o. Vettai, 3) Mrs. Lakshmi

S, W/o. Subramani V

17/05/2022
Rs.12,29,762.35

as on
05.05.2022

17-08-2022
11.05 A.M.
Symbolic
Possession

Schedule of the Property: Dindigul District, Dindigul Registration District, Sendurai
Sub Registration District, Sendurai Village Puravil, R.S. No.356/4B2A4 measuring
0.02.5 hectare ie., 6 Cents is a boundd on: North: Lands of Palanimuthu Vagayara,
East: North-South Highways Road, South: U. K. Rangasamy Gounder & Lands of
Mariammal Vagayara, West: Lands of Allapitchai Vagayara. Measuring 6 Cents.

31699430000052
&

31699680000019

3 1) Mr. Jeyaseelan T, S/o.
Thavamani, 2) Mr. Joseph

Selvarathinam, S/o.
Thavamani, 3) Mrs. Silviya,
W/o. Jeyaseelan, 4) Mrs.

Selin Penita J, W/o. Joseph
Selvarathinam

07/06/2022
Rs.48,33,183.4

as on
05.06.2022

17-08-2022
01.20 P.M.
Symbolic
Possession

Whereas, the Borrower�s/ Co-borrowers�/ Guarantor�s/ Mortgagors, mentioned herein
above have failed to repay the amounts due, notice is hereby is given to the Borrower�s
mentioned herein above in particular and to the Public in general that the authorized
officer of Jana Small Finance Bank Limited has taken possession of the properties/
secured assets described herein above in exercise of powers conferred on him under
section 13 (4) of the said Act read with Rule 8 of the said rules on the dates mentioned
above. The Borrower�s/ Co-borrower�s/ Guarantor�s/ Mortgagors, mentioned herein
above in particular and the Public in general are hereby cautioned not to deal with the
aforesaid properties/ Secured Assets and any dealings with the said properties/
Secured Assets will be subject to the charge of Jana Small Finance Bank Limited.
Place: Madurai Sd/- Authorised Officer
Date: 18.08.2022 For. Jana Small Finance Bank Limited

Registered Office: The Fairway, Ground & First Floor, Survey No.10/1, 11/2
& 12/2B, Off Domlur, Koramangla Inner Ring Road, Next to EGL Business
Park, Challaghatta, Bangalore-560071. Branch Office: No.10, Krishna
Puram Colony Main Road, Mahatma Gandhi Nagar, Madurai-625014

G002363 GAURAV J SHAH 480 68323833 68324312 538812
Jt. JAYDEEP J SHAH 480 741182533 741183012 589123

480 1082055753 1082056232 611899
G001864 G R Kakar 328 0068310273 0068310600 0538638

328 0741177379 0741177706 0589058

Place: Mumbai
Date: August 18, 2022

NOTICE is hereby given that the following share certificate(s) is/are stated to
be lost / misplaced / stolen and the registered holder(s) thereof / claimant(s)
thereto has/have applied to the Company for issue of duplicate share
certificate(s):

Godrej Consumer Products Limited
Godrej One, 4th Floor, Pirojshanagar, Eastern Express Highway,

Vikhroli (E), Mumbai 400 079.
Tel: 25188010/20/30, Fax: 25188040

E-mail: investor.relations@godrejcp.com, Website: www.godrejcp.com
CIN: L24246MH2000PLC129806

Distinctive
Nos.
From

Distinctive
Nos.
To

Old Cert.
Nos

In case any person has any claims in respect of the said shares/any objection(s) for the
issuance of duplicate certificate(s) in favor of the above stated applicant(s) he/she/they
should lodge each claim or objectionwithin 7 days of the date of publication of this notice. If
within 7 days from the date hereof no claim is received by the company in respect of the said
certificate, Letter of confirmation/duplicate certificates will be issued. The public is hereby
cautioned against dealing in anywaywith the above-mentioned certificates.

For Godrej Consumer Products Limited,

Rahul Botadara
Company Secretary & Compliance Officer

No of Shares
of face value

Re. 1/-

NAME OF THE
SHAREHOLDER(S)
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519.8.2022சென்னை

நாளையும் நாளை மறுநாளும்

சென்னை தினைம் ச�ொண்ொட்ம்
சென்னை மாநகராட்சி அ்ைப்பு

சென்னை, ஆக.19- 
நம்ம சென்னை, நம்ம 
செரு்்ம என்ற உணர்–வு–
டன சென்னை தினைத்தை 
ச�ொண்–டொ–டும வ்�–யில், 
செெனட் ந�ர், எலி–யட்ஸ் 
�டற் –�்ை ெொ்ை–யில் 
நொ்ை–யும நொ்ை ்மறு–
நொ–ளும(20, 21 ததைதி–�–ளில்) 
ந்ட–செ–றும நி�ழ்ச்–சி–�–
ளில் செொது–்மக்–�ள் �ைந்து 
ச�ொள்ை அ்ைப்பு விடுக்–
�ப்–ெட்–டுள்–ைது. 

சென–்னைப்–ெட்–டி–னைம 
1639ம ஆண்டு முதைல் தைற்–
செொ–ழுது வ்ை 383 ஆண்–
டு–�–ளில் சென்னை ்மொந–�–ை–
்மொ� ெல்–தவறு நி்ை–�–ளில் 
வைர்ச்சி அ்டந் –துள் –
ைது. ஒவ்–சவொரு வரு–ட–
மும ஆ�ஸ்ட் 22ம ததைதி 
ச ென்னை தினை – ்ம ொ � 
ச�ொண்–டொ–டப்–ெட்டு வரு–கி–
்றது.  1639ம ஆண்டு ஆ�ஸ்ட் 
22ம நொள் ‘ச்மட்–ைொஸ்’ ஆ� 
உரு–வொனை நம –மு –்டய 
சென–்னை்ய ச�ொண்–டொ–
டும வ்�–யில், சென்னை 
்மொந–�–ைொட்–சி–யின ெொர்–பில் 
நொ்ை–யும நொ்ை ்மறு–நொ–
ளும(20, 21 ததைதி–�–ளில்)  இந்–
திய சதைொழில் கூட்–ட–் ்மப்–பு–
டன இ்ணந்து  “சென்னை 
தினைத–்தை–” செெனட் ந�ர், 
எலி–யட்ஸ் ெொ்ை–யில் 
்மொ்ை 3.30 ்மணி முதைல் 
இைவு 11 .30 வ்ை ெை  
செொழு–து–தெொக்கு நி�ழ்ச்–
சி–�ளு–டன ச�ொண்–டொ–டப்–
ெட உள்–ைது. 

இந்தை நி�ழ்ச்–சி–யில் �ைொ–
ெொ–ைம ்மற்–றும ெொைம–ெ–ரி–
யத்தை சவளிக்–ச�ொ–ண–ரும 
வ்�–யில் சி்றப்பு �்ை 
நி�ழ்ச்–சி–�ள், வி்ை–யொட்–
டு–�ள் தெொன–்ற–்வ–யும, 
உணவு ்மற்–றும சிற்–றுண்டி 
விற் – ெ்னை �்ட – �ள் 
அ்்மக்–�–வும ஏற்–ெொடு செய்–
யப்–ெட்–டுள்–ைது. த்மலும, 
செரு – ந – � ை  சென்னை 
்மொந–�–ைொட்–சி–யின ெொர்–பில் 
த�ொவிட் தைடுப்–பூசி மு�ொம–
�ள் ்மற் –றும இயற்்� 
உை விற்–ெ்னை �்ட–�ள் 
அ்்மக்–�ப்–ெட உள்–ைனை. 
இந்தை பிைம–்மொண்ட ச�ொண்–
டொட்–டத–து–டன இன–னும 
ெல்–தவறு நி�ழ்ச்–சி–�்ை இந்–
திய சதைொழில் கூட்–ட–் ்மப்–பு–

வொலிபர் ச�ொ்ையில் பழிக்குபபழியொ�  
உணவு ச்லிவரி பொய் படுச�ொ்ை

அம்பத்தூரில் 10 மணி நநரத்தில் 9 ந்பர் கும்பல் ் கது

அம்–பத்–தூர், ஆக.19- 
அம்–பத்–தூர் சிவா–னந்–த –ந –கர் பகு–தியை 
சேர்ந்–த–வர் ச�ாசகஷ் (எ) கார்த்–திக் (27). 
இவர், கடந்த ஏப்–ரல் மாதம் 24ம்சததி அசத 
பகு–தி–யில் உள்ள திசைட்–ட–ருக்கு நண்–பர்–
களு–டன் படம் பார்க்க  சேன்–றுள–்ளார். அப்–
சபாது இவர்–களுக்–கும், படம் பார்க்க வந்த 
மற்–ச�ாரு கும்–ப–லுக்–கும் தக–ராறு ஏற்–பட்–டுள– 
்ளது. 
  ஒரு–வயர ஒரு–வர் தாக்–கிக்–சகாண்–ட–னர்.  
இந்–நி–ய�–யில் மறு–நாள காய� அம்–பத்–தூர் 
கய�–வா–ணர் நகர் பகு–தி–யில் கார்த்–திக் நடந்து 
சேன்–று–சகாண்–டி–ருந்–தார்.  அப்–சபாது அங்கு 
வந்த 10 சபர்  சகாண்ட மர்ம கும்–பல் அவயர 
வழி–ம–டக்கி ேர–மா–ரி–ைாக கத்–தி–ைால்–சவட்டி 
சகாய� சேய்–து–விட்டு தப்–பி–னர்.  இது–கு–றித்து 
அம்–பத்–தூர் சபாலீ–ோர் வழக்–குப்–ப–திவு சேய்து 
10 சபர் கும்–பய� யகது சேய்து புழல்–சி–ய�–
யில் அயடத்–த–னர். 

இத–னி–யடசை சநற்று மதி–ைம் 10 சபர் 
கும்–ப–லில் உள்ள ேண்–மு–கத்–தின் அண்–ணன் 
கார்த்–திக் (20) என்–ப–வர் அம்–பத்–தூர் காவல்–நி–
ய�–ைம் எதிசர 9 சபர் கும்–ப–�ால் கத்–தி–ைால் 
சவட்டி படு–சகாய� சேய்–ைப்–பட்–டார். சகாய� 
சேய்–ைப்–பட்–ட–வர்  உணவு சடலி–வரி பாைாக  
சவய� சேய்து வந்–தார். இது–கு–றித்து தக–வல் 
அறிந்–த–தும் அம்–பத்–தூர் சபாலீ–ோர் ேம்–பவ 
இடத்–துக்கு வந்து, கார்த்–திக் ேட–�த்யத யகப்–

பற்றி பிசரத பரி–சோ–த–யனக்–காக கீழ்ப்–பாக்–கம் 
அரசு மருத்–து–வ–ம–யனக்கு அனுப்–பி–யவத்–த– 
னர். சகாய� சேய்–ைப்–பட்ட கார்த்–திக்–கின் 
தந்யத ராஜா சகாடுத்த புகா–ரின் சபரில், 
சபாலீ–ோர் வழக்–குப்–ப–திவு சேய்து சிசி–டிவி 
சகம–ரா–வில் பதி–வான காட்–சி–கய்ள யவத்து 
விோ–ரயண நடத்தி வந்–த–னர். இயத–ை–டுத்து, 
அம்–பத்–தூர் உதவி ஆயண–ைர் கன–க–ராஜ் 
தய�–யம–யில் இன்ஸ்–சபக்–டர்–கள ராம–ோமி, 
கிருஷ்–ண–மூர்த்தி உள–ளிட்ட 15 சபர் சகாண்ட 
தனிப்–பயட அயமத்து குற்–�–வா–ளி–கய்ள சதடி–
வந்–த–னர். 

இந்–நி–ய�–யில் சநற்று சேல்–சபான் சிக்–னல் 
உத–வி–யு–டன் பட்–டா–பி–ராம் அருசக பா�–சவடு 
ஏரி பகு–தி–யில் பதுங்–கி–யி–ருந்த சகாய�–ைா–ளி–
கள சவங்–க–சடஷ் (22), பா�ாஜி (22), விக்–ரம் 
(21), ேஞ்–ேய் குமார் (22), சூரி–ை–பி–ர–காஷ்  (22), 
டாம்–னிக் சேவி–ைர் (19), முசகஷ் (19), ஆகாஷ் 
(22), ராக்–சகஷ் (19)  ஆகிை 9 சபர் கும்–பய�  
10 மணி சநரத்–தில் சபாலீோர் யகது சேய்–த–
னர். அவர்–க–ளி–டம் விோ–ரயண நடத்–தி–ை–சபாது, 
திசைட்–ட–ரில் ஏற்–பட்ட தக–ரா–றில் ச�ாசகஷ் (எ) 
கார்த்–திக் சகாய� சேய்–ைப்–பட்–ட–தற்கு  பழிக்–
குப்–ப–ழி–ைாக  மற்–ச�ாரு கும்–ப–லில் உள–்ள–வ–ரின் 
அண்–ணன் மற்–ச�ாரு கார்த்–திக் சகாய� 
சேய்–ைப்–பட்–டது சதரி–ை–வந்–தது.   இயத–ை–டுத்து, 
யகது சேய்–ைப்–பட்ட 9 சபரி–ட–மும் சபாலீ–ோர் 
சதாடர்ந்து விோ–ரயண நடத்–தி–னர். 

தியேட்டரில் ப்டம் பார்க்கும்யபாது தகராறு

ஜி.கக.மூப்–ப–னைார் பிறந்த நா்ை முன–னிட்டு, வட–சென்னை கிழக்கு மாவட்ட ்தமாகா 
ொர்–பில், இனறு சகாருக்–குப்–கபட்்ட, மண்–ணப்ப மு்தலி ச்தரு–வில் ஆர்.கக.நகர் பகுதி 
்த்ை–வர் செ.மாரி ஏற்–பாட்–டில், ஏ்ழ மக்–களுக்கு அன–னை–்தா–னைம் மற்–றும் பல்–கவறு நைத்–
திட்ட உ்த–வி–க்ை மாவட்ட ்த்ை–வர் சி.பிெு வழங்–கி–னைார். அருகக சென்னை ககணஷ், 
ொனி, சுந–்தர்–ரா–ென, பிகரம்–கு–மார், பால்–வி–ைாத், கவலு, முத்–து–கி–ருஷ்–ணன, ராொ, வீரா, 
மககஷ், பிர–தீப், அனிக்ஸ், சிகா–மணி உள்–பட பைர்.                                        Advt

21 பொஜ� த்ைவர்�ள் மீது 
செொத்து குவிபபு பு�ொர்

சகால்–கத்்தா, ஆக. 19-
த்மற் –கு –வங� ்மொநி –ைத –
தில் ஆளும திரி–ணொ–முல் 
�ொங–கி–ைஸ் - எதிர்–�ட்–சி–
யொனை ெொஜ� தை்ை–வர்–�–
ளி–்டதய நொளுக்கு நொள் 
த்மொதைல் அதி–�–ரிதது வரு–
கி–்றது. தைற்–தெொது ச�ொல்–
�ததைொ உயர் நீதி–்மன–்றத–தில் 
திரி–ணொ–முல் �ொங–கி–ைஸ் 
ெொர்–பில் செொது–நை ்மனு 
தைொக்–�ல் செய்–யப்–ெட்–டுள்–
ைது. அதில், ெொஜ� மூததை 
தை்ை–வர்–�–ைொனை சுதவந்து 
அதி–�ொரி, அவ–ைது தைந்்தை 
சிசிர் கு்மொர் அதி–�ொரி, 
அவ–ைது  ெத�ொ–தை–ைர் திபி–
தயந்து அதி–�ொரி, திலீப் 
த�ொஷ், ெொமிக்  ெட்–டொச்–
ெொர்யொ, அக்–னி–மிதைொ 
ெொல் உள்–ளிட்ட 21 ெொஜ� 

தை்ை–வர்–�ள், ்மொர்க்–சிஸ்ட் 
�ம–யூ–னிஸ்ட் �ட்சி தை்ை–
வர் மு�–்மது ெலீம, �ொங–கி–ை–
ஸின அப்–துல்  ்மன–னைன 
ஆகி–தயொர் வரு–்மொ–னைத–
திற்கு அதி–�–்மொனை செொத–
து–�்ை குவித–துள்–ை–னைர். 

நொடொ–ளு–்மன்ற ்மற்–றும 
ெட்–ட–்மன்ற உறுப்–பி–னைர்–�–
ைொ� ததைர்வு செய்–யப் –
ெட்ட இவர்–�ள், தைங–�–ைது 
ததைர்–தைல் பிை–்மொ–ணப் ெத–தி–
ைத–தில் சதைரி–விததை செொதது 
விெ–ைங–�்ை �ொட்–டி–லும, 
�டந்தை 5 ஆண்–டு–�–ளில் வரு–
்மொ–னைத–துக்கு அதி–�–்மொ� 
செொத–து–�்ை குவித–துள்–
ை–னைர். இந்தை விவ–�ொ–ைம 
குறிதது விெொ–ரிக்� உத–தை–ை–
விட தவண்–டும’ எனறு 
த�ொைப்–ெட்–டுள்–ைது. 

குஜராத் யதர்தல் நநருங்கும் நிளையில்

அரசியலில் குதிக்கும் 
அ�மது பட்ல் ம�ள்

காங்கிரசில் ்பர்பரப்பு
புது–சடல்லி, ஆக. 19-

குஜ–ைொத ததைர்–தைல் சநருங–
கும நி்ை–யில் ்ம்்றந்தை 
�ொங–கி–ைஸ் தை்ை–வர் அ�–
்மது ெதட–லின ்ம�ள் மும–
தைொஜ் ெதடல், அை–சி–ய–லில் 
குதிக்� வொய்ப்–புள்–ை–தைொ� 
�ட்–சி–யி–னைர் சதைரி–வித–தை–னைர். 

�ொங–கி–ைஸ் இ்டக்–�ொை 
தை்ை–வர் தெொனியொ �ொந்–தி–
யின மி�–வும நம–ெ–�–்மொனை  
தை்ை–வர்–�–ளில் ஒரு–வ–ைொனை 
அ�–்மது ெதடல் �டந்தை 
இைண்டு ஆண்–டு–�ளுக்கு 
முனபு ச�ொதை ொனைொ  
தநொயொல் இ்றந்–தைொர். குஜ–
ைொத–தில் �டந்தை 2002ல் 
நடந்தை �ை–வ–ைத–தில் அப்–
தெொ –்தைய  முதைல்–வர் 
த்மொடி்ய சிக்� ்வக்� 
தெொனியொ �ொந் –தி –யின 
தூண்–டு–தை–லின தெரில் அ�–
்மது  ெதடல் ெதி செய்–தை–
தைொ� குஜ–ைொத �ொவல்–து்்ற 
�டந்தை ்மொதைம குற்–்றம ெொட்–
டி–யது.  ஆனைொல், தைனைது 
தைந்்தை உயி–ரு–டன இருந்–தை–
தெொது எழுப்–ெொதை குற்–்றச்–
ெொட்–டு–�்ை,  �ொவல்–து்்ற 
ஏன இப்–தெொது எழுப்–பு–கி–
்றது எனறு அ�–்மது ெதட–
லின ்ம�–ைொனை  மும–தைொஜ்  
ெதடல் த�ள்வி எழுப்–பி– 
னைொர். 

இந்–நி–்ை–யில் அவர் 
அளிததை தெட்–டி–யில், ‘அை–சி–
யல் என–ெது செொது–்மக்–�ளு–
டன இ்ணந்து ெணி–யொற்–
று–வ–தைற்–�ொனை மி�ப்–செ–ரிய  

தைை–்மொ–கும. அந்–தைப் ெணி–
யில் ஈடு–ெ –டு –வதைற்–�ொனை 
ெரி–யொனை இடத–்தை–யும, 
தநைத–் தை–யும  ததைடு–கி–த்றன. 
ஆனைொல் குஜ–ைொத ெட்–ட–
ெ்ெ ததைர்–தை–லில் தெொட்–டி–
யி–டும எண்–ணம எனைக்கு 
இல்்ை. 

எனைது  தைந்–்தை–யொல் 
சதைொடங–�ப்–ெட்ட நல்ை 
ெணி–�்ை சதைொடர்ந்து 
செய்–தவன. �ொங–கி–ைஸ் 
�ட்–சி–யில் அதி–�ொ–ைப்–பூர்–வ–
்மொ� நொன  இன–னும தெை–
வில்்ை. ஒரு–தவ்ை நொன 
அை–சி–ய–லுக்கு வந்–தைொல், 
ததைர்–தை–லில் தெொட்–டி–யி–டு–
தவன. ஆனைொல் அதைற்–�ொனை 
அவ–ெ–ைம தைற்–தெொது இல்–
்ை’ என–்றொர். குஜ–ைொத 
ததைர்–தைல் சநருஙகி வரும 
நி்ை–யில், மும–தைொ–ஜின 
இந்தை தெட்டி ்மொநிை அை–
சி–ய–லில் ெை–ெ–ைப்்ெ ஏற்–ெ–
டுததி உள்–ைது. 

டன இ்ணந்து சென்னை 
்மொந–�–ைொட்–சி–யொல் ஏற்–
ெொடு செய்–யப்–ெட்–டுள்– 
ைது. 

செொது–்மக்–�ள் தைங–�ள் 
்�தெ–சி–�–ளில் பு்�ப்–ெ–
டங–�ள் எடுத–துக் ச�ொள்–
ளும வ்�–யில் சென–
்னை–யில் உள்ை முக்–கிய 
பூங–�ொக்–�–ளில்  “செல்ஃபி 
பூத”–�ள் அ்்மக்–�ப்–ெட்டு 
வரு–கி–்றது. த்மலும, நொ்ை 
சென–் னை–யில் ெை இடங–�–
ளில் ்மைக்–�ன–று–�ள் நடும 
ெணி–யும த்மற்–ச�ொள்–ைப்–
ெட உள்–ைது. செரு–ந–�ை 
சென்னை ்மொந–�–ைொட்–சி–
யின சென–்னைப் ெள்–ளி–�–
ளில் ஓவி–யப் தெொட்டி, 
பு்�ப்–ெ –டப் தெொட்டி 
தெொன்ற ெல்–தவறு  தெொட்–
டி–�ள் நடத–தைப்–ெட்டு வரு–
கின–்றனை. த்மலும, இந்–தைத 
தினைத்தை ச�ொண்–டொட 
பிைத–தய–�–்மொ� ெொடல் 
ஒன–றும சவளி–யி–டப்–ெட 

உள்–ைது.
சிங–�ொை சென–்னை–

யொ� வைர்ந்து இனறு பிை–
்மொண்ட ெரி–்மொ–ணத–தில் 
ெை ெகு–தி–�்ை ெொர்ந்தை ்மக்–
�–ளின வொழ்க்–்�க்கு வழி–
�ொட்டி,  எல்–தைொ–ரு–்டய 
்மனை–தி–லும ஒரு உணர்–வு–
பூர் –வ –்மொனை இடத்தை 
அ்டந் –தி –ருக் –கும நம 
சென–்னை்ய ச�ொண்–
டொட “நம்ம சென்னை, 
நம்ம செரு–்்ம” என்ற 
உணர்–வு–டன செொது–்மக்–
�ள் அ்னை–வ–ரும நொ்ை–
யும நொ்ை ்மறு–நொ–ளும(20, 
21 ததைதி–�–ளில்)  செெனட் 
ந�ர், எலி–யட்ஸ் �டற்–�்ை 
ெொ்ை–யில் சென்னை 
்மொந–�–ைொட்–சி–யின ெொர்–பில் 
ந்ட–செ–றும சென்னை 
தினை ச�ொண்–டொட்ட 
நி�ழ்ச்–சி–�–ளில் செரு–்ம–ை–
வில் �ைந்து ச�ொண்டு 
சி்றப்–பிக்–கு–்மொறு த�ட்–டுக் 
ச�ொள்–ைப்–ெ–டு–கி–்றொர்–�ள்.

மும்–்தாஜ் பகடல்

விோசர்பாடியில் 6 யபர் கும்பல் ளகது

்்ல்ஸ் �ற�ளுக்குள் ம்ைத்து 
�்த்திய 1000 கிடைொ ஜர்தொ பறிமுதல்

குஜராத்திலிருந்து லாரியில் கடத்தி வந்து  
மினி லாரியில் மாற்றுமந்பாது சிக்கினைர்

சபரம்–பூர், ஆக. 19-
தைமி–ை –�த –தில் தெொ்தை 
செொருட்–�்ை �ட்–டுப்–ெ–
டுத–தை–வும அ்தை முற்–றி–லும 
ஒழிக்–�–வும தைமி–ை� அைசு 
ெல்–தவறு நட–வ–டிக்–்�–
�்ை எடுதது வரு–கி–்றது. 
இ்தை–ய–டுதது தெொலீ–ெொர் 
தீவிை �ண்–�ொ–ணிப்–பில் ஈடு–
ெட்டு வரு–கின–்ற–னைர். இந்–நி–

்ை–யில் வட ்மொநி–ைத–தில் 
இருந்து வரும ைொரி–�ள் 
்மற்–றும �ன–சடய்–னைர்–�–
ளில் ச�ொண்டு ெொர்–ெல்–�–
ளில் குட்�ொ செொருட்–�ள் 
�டததி வைப்–ெ–டு–வ–தைொ� 
புளி–யந்–ததைொப்பு து்ண 
�மி–ஷ–னைர் ஈஸ்–வ–ை–னுக்கு 
ை�–சிய தை�–வல் கி்டத–தைது. 
அவற்்்ற �ண்–�ொ–ணிக்� 
எம–த�பி ந�ர் உதைவி �மி–ஷ–
னைர் தைமிழ்–வொ–ணன, இனஸ்–
செக்–டர் அம–தெத–�ர் தை்ை–
்்ம–யில் அ்்மக்–�ப்–ெட்ட 
தைனிப்–ெ்ட தெொலீ–ெொர், 
வியொ–ெர்–ெொடி ெகு–தி–யில் 
உள்ை கூட்–செட் ெகு–தி–யில் 
தீவி–ை–்மொ� �ண்–�ொ–ணித–தை–
னைர்.

இந் –நி –்ை –யில் தநற் –
றி – ைவு வியொ – ெர் – ெொடி 
முல்்ை ந�ர் கூட்–செட் 
ெகு–தி–யில், இனஸ்–செக்–டர் 
அம–தெத–�ர் தை்ை–்்ம–யி–
ைொனை தெொலீ–ெொர் தைொந்து 
ெணி–யில் ஈடு–ெட்–ட–னைர். 
அப்–தெொது 6 தெர், ஒரு 

ைொரி–யில் இருந்து மினி 
தவனுக்கு செொருட்–�்ை 
்மொற்றி ச�ொண்–டி–ருந்–தை–னைர். 
அவர்–�–ளி–டம விெொ–ரித–தை–
தெொது, ்டல்ஸ் �ற்–�ள் 
உள்–ை–தைொ� சதைரி–வித–தை–னைர். 
ெந்–ததை–�த–தின தெரில் ைொரி–
யில் தெொதை்னை செய்–தை–னைர். 
்டல்ஸ் �ற்–�ளுக்கு நடு–
வில் ஏைொ–ை–்மொனை மூட்–் ட–
�ள் இருந்–தைது. அவற்்்ற 
பிரிதது ெொர்த–தை–தெொது, 
்மொவொ தையொ–ரிக்� ெயன–ெ–
டுத –தைப் –ெ –டும முக் –கிய 
மூைப்–செொ–ரு–ைொனை ஜர்தைொ 
இருப்–ெது �ண்–டு–பி–டிக்–�ப்–
ெட்–டது. ச்மொத–தைம 40 மூட்–
்ட–�–ளில் சு்மொர் 1000 கிதைொ 
ஜர்தைொ இருந்–தைது.

இ்தை–ய–டுதது 6 தெ்ை–
யும எம–த�பி ந�ர் �ொவல் 
நி்ை–யத–துக்கு அ்ைதது 
செனறு விெொ–ரித–தை–னைர். 
அவர் – �ள் ,  ெவு – � ொ ர் –
தெட்்ட ெகு–தி்ய தெர்ந்தை 
ெதீஷ்–கு–்மொர் (34), ெ�ொ–தைொஸ் 
(24), ்மொதை–வ–ைம ெகு–தி்ய 
தெர்ந்தை அம–ரி–ஜித  கு்மொர் 
சிங (52), ததைதவந்–திை சிங 
(52), சுனில் கு்மொர் தெொனி 
(45), குஜ–ைொத்தை தெர்ந்தை 

அணில் ெொய் அதெொக் 
ெொய் (35) என–ெது சதைரிந்–
தைது. த்மலும, இந்தை ஜர்தைொ 
செொருட்–�்ை குஜ–ைொத–
தில் இருந்து �டததி வந்து 
்மொதை –வ –ைத –தில் உள்ை 
சிை–ரி–டம ச�ொடுப்–ெொர்–�–
ைொம. அவர்–�ள், ெவு–�ொர்–
தெட்–்ட–யில் உள்ை நெர்–
�ளுக்கு விற்–ெ்னை செய்து 
வந்–துள்–ை–னைர். ஜர்–தைொ–வு–
டன ெொக்கு, சுண்–ணொமபு 
தெர்தது ்மொவொ என்ற ஒரு 
தெொ்தை செொரு்ை தையொ–
ரிதது சென்னை முழு–வ–தும 
விற்று வந்–தை–தும சதைரிய 
வந்–தைது. இதை–்னை–ய–டுதது 
ஜர்தைொ செொருட்–�்ை 
ஏற்றி வந்தை ைொரி, அதை்னை 
ஏற்றி செல்ை வந்தை மினி 
தவன ்மற்–றும 40 மூட்–் ட–�–
ளில் ஆயி–ைம கிதைொ எ்ட–
யுள்ை ரூ.5 ைட்–ெம ்மதிப்–
புள்ை ஜர்தைொ செொருட்–�ள் 
உள்–ளிட்–ட–வற்்்ற தெொலீ–
ெொர் ெறி–மு–தைல் செய்–தை–னைர். 
்�து செய்–யப்–ெட்ட 6 தெர் 
மீதும வைக்கு ெதிவு செய்து 
நீதி–்மன–்றத–தில் அஜர்–ெ–
டுததி சி்்ற–யி–ை–்டத–தை– 
னைர்.

பறி–மு–்தல் செய்–யப்–பட்ட 
ெர்்தா, ைாரி.

்க்தானை 6 கபர்.

சென்னை நந–்த–னைத்–தில் உள்ை ஆவின ்த்ை்ம அலு–வ–ை–கத்–தில், புதிய பால் சபாருட்–க்ை 
அ்மச்–ெர் ொ.மு.நாெர் இனறு விற்–ப–்னைக்கு அறி–மு–கப்–ப–டுத்–தி–னைார். அரு–கில் மு்தன்ம 
செய–ைா–ைர் கார்த்–திக், ஆ்ண–யர் மற்–றும் கமைாண்்ம இயக்–கு–னைர் சுப்–்ப–யன உள்–ளிட்ட 
அதி–கா–ரி–கள்.

கிருஷ்ண 
ஜெயந்தி விழா 
ஏ.சி.சண்முகம் 
வாழ்த்து

சென்னை, ஆக.19- 
பு தி ய  நீ தி க் – � ட் சி 
நிறுவனைர் ஏ.சி.ெண்–மு–
�ம  சவளி–யிட்–டுள்ை 
அறிக்்�: 

தீய–வர்–�்ை அழிதது  
நல்–ை–வர்–�்ை �ொக்� 
யு�ங–�ள் ததைொறும அவ–தை–
ரிக்–கின–த்றன  எனை ெ�–
வொன கிரு–ஷ்ணன கீ்தை–
யிதை கூறி –யுள் –ைொர் . 
அவ–ைது வொக்–கின–ெடி  
ெொை–தைத்தை   சூழ்ந்–துள்ை  
தீய–்வ–�்ை அழிதது  
ததைெத்தை  ெொது–�ொக்–கும  
நல்–தைொ–ரின ஆட்சி ்மத–
தி–யி–லும,  ்மொநி–ைத–தி–லும  
நடந்து வரு–கி–்றது. உை–
கிற்கு  எடுத–து–�ொட்–டொ� 
விைங –கிய �ண்–ணன 
பி்றந்–தை–நொள், நம அ்னை–வ–
ருக்–கும நல்ை நொைொ–கும. 
உண்–்்ம–யொனை அன–பும, 
ெக்–தி–யும ச�ொண்–ட–வர்–�–
ளி–டம இ்்ற–வன தைன–நி–
்ை–யில் இருந்து இ்றஙகி 
வந்து அவர் –� –தைொடு 
தெசி ்மகிழ்–வொன என–ெ–
தைற்கு கிருஷ் –ண –னின 
அவ–தைொ–ைத்ம ெொட்–சி–யொ–
கும. �ண்–ண–பி –ைொன  
ததைொன–றிய இந்தை நல்ை 
நொளில் அ்னை–வ–ருக்–கும 
கிருஷ்ண சஜயந்தி நல்–
வொழ்த–து–�ள்.

ஆவினில் புதிதாக

10 சபொருட�ள் அறிமு�ம்
அ்மசெர் நாெர் ச�ாடங்கி ் வத்�ார் 

சென்னை, ஆக.19
 தைனி–யொர் ெொல் வி்ை ஏற்–
்றத–தின மூைம ஆவின ெொல் 
விற்–ெ்னை நொசைொன–றுக்கு 
50 ஆயி–ைம லிட்–டர் அதி–�–
ரித–துள்–ை–தைொ� ெொல்–வ–ைத–
து்்ற அ்்மச்–ெர் ஆவடி 
நொெர் சதைரி–வித–துள்–ைொர்.

ஆவி–னில் 10 புதிய 
செொருட்–�ள் விற்–ெ–் னை்ய 
சென்னை நந்–தை –னைத–தில் 
உள்ை ஆவின நிறு–வ–னைத–
தில் ெொல் –வ –ைத –து்்ற 
அ்்மச்–ெர் ஆவடி நொெர் 
சதைொடஙகி ் வத–தைொர். இந்தை 
நி�ழ்ச்–சி–யில் ெொல்–வ–ைத–
து்்ற செய–ைொ–ைர் �ொர்த–
திக், த்மைொண் இயக்–கு–னைர் 
சுப்–்ெயன உள்–ளிட்ட 
அதி–�ொ–ரி–�ள் ெங–த�ற்–்ற–னைர்.

பின–னைர் இது குறிதது 
அ்்மச்–ெர் நொெர் நிரு–ெர்–
�ளுக்கு அளிததை தெட்டி:  
�டந்தை நிதி–நி்ை அறிக்–
்�–யில் அறி–விக்–�ப்–ெட்ட 
36 அறி–விப்–பு –� –ளில் 20 
அறி–விப்–பு–�ள் நி்்ற–தவற்–
்றப்–ெட்–டுள்–ைது, அறி–விப்–
பு–�–ளில் ஒன–்றொனை புதிய 
செொருட்–�ள் அறி–மு–�ப்–ெ–
டுத–தைப்–ெட்–டுள்–ைது. இதைன 
மூைம ்மொதைத–திற்கு 2 த�ொடி 
ரூெொய் ைொெத்தை எதிர்–
ெொர்க்–கி–த்றொம.

 ஆவின குடி–நீ –ருக்கு 
முதை–ை–்்மச்–ெர் இன–னும 
ஒப்–பு–தைல் வைங–�–வில்்ை. 
இது–கு –றிதது முதைல்–வர் 
வி்ை–வில்  அறி–விப்–ெொர். 
புதிய செொருட்–�ள் தையொ–
ரிப் –ெ –தைன மூைம ெொல்  
ச�ொள்–மு–தைல் அதி–�–ரித–துள்–
ைது. நொசைொன–றுக்கு 38 
ைட்–ெம லிட்–ட–ரில் இருந்து 
41 ைட்–ெம லிட்–ட–ைொ� 
அதி–�–ரித–துள்–ைது. ெொல் 
வி்ை்ய கு்்றத–தை–தைன 
மூைம நொசைொன–றுக்கு 85 

ைட்–ெம நஷ்–டம ஏற்–ெ–டு–கி–
்றது.

த்மலும, ஆயுதை பூ்ஜ 
இனிப்–பு–�ள் தையொ–ரிக்–கும 
ெணி–�ள் முழு வீச்–சில் 
ந்ட–செற்று வரு–கி–்றது. 
அந்தை செொருட்–�ள்  வி்ை–
வில் சதைொடஙகி ் வக்–�ப்–ெ–
டும.

தைனி–யொர் ெொல் வி்ை 
ஏற்–்றத–தின மூைம ஆவின 
ெொல் விற்–ெ்னை நொசைொன–
றுக்கு 50 ஆயி–ைம லிட்–டர் 
அதி–�–ரித–துள்–ைது.

ெொல் ெொக்–ச�ட்–டு–�–ளில் 
சினி்மொ விைம–ெ–ைம உள்–
ெட இதைை விைம–ெ–ைங–�ள் 
இடம செறு–வது சதைொடர்–
ெொ� ஆதைொ–சிக்–�ப்–ெட்டு 
வரு–கி–்றது. வி்ை–வில் இறுதி 
முடிவு எடுக்–�ப்–ெ–டும. ெொல் 
செொருட்–�ள் நிர்–ண–யிக்–�ப்–
ெட்ட வி்ை–் ய–விட கூடு–தை–
ைொ� விற்–்றொல் �டும நட–வ–
டிக்்� எடுக்–�ப்–ெ–டும.

அ்்மச்–ெர் அறி–மு–�ப்–
ெ–டுத–திய புதிய செொருட்– 
�ள்:

1. ெைொப்–ெை ஐஸ்–கி–ரீம 
125மி.லி-45 ரூெொய்

2. சவள்்ை ெொக்–தைட் 
- 45 கிைொம - ரூ.30

3. குளிர்ந்தை �ொஃபி - 200 
மி.லி - ரூ.35

4. சவண்–சணய் �ட்டி- 
200 கிைொம - ரூ.130

5. ெொஸந்தி - 100 மி.லி 
- ரூ.60

6 .  ஆவின செல்த 
மிக்ஸ்- 250 கிைொம - ரூ.120

7. ெொைொ–்டக்–�ட்டி- 
200 கிைொம - ரூ.140

 8. அடு–்ம்னை தயொ�ர்ட்- 
100 கிைொம - ரூ.50

9. ஆவின ெொல் பிஸ்–
�ட்-75 கிைொம - ரூ.12

10.ஆவின சவண்–சணய் 
முறுக்கு- 200 கிைொம - ரூ.80

செலிபிரிட்டி பேஷன்ஸ் லிமிசெட்
பதிவு அலவலகம்: SDF IV & C2, 3வது பிரதான சாலை, மெப்ஸ்/மசஸ், தாம்பரம, 

மசனலன-600 045.
மதாலைப்பசி 91-44-4343 2200/4343 2300; மினனஞசல்: investorservices@celebritygroup.com 

இலையதளம: www.celebritygroup.com
CIN: L17121TN1988PLC015655

33வது வருடாந்திர பபாதுக்கூடடம் அறிவிப்பு
12 ஆகஸ்ட், 2022 பததியிட்்ட 33வது வரு்டாந்திர ம்பாதுக்கூட்்ட அறிவிப்பில் குறிப்பிட்டுளளவாறு அலுவல்கலள 
மசயல்்படுதத நிறுவனததின 33வது வரு்டாந்திர ம்பாதுக்கூட்்டம (“AGM”) மவளளிக்கிழலெ, 09 மசப்்டம்பர், 2022 
அனறு இந்திய பேரம பிற்பகல் 02.30 ெணிக்கு காமைாளி காட்சி (“VC”) / இதர ஒலி ஒளி வழிமுலை (“OAVM”) 
மூைம ேல்டம்பறும எனறு இதனமூைம அறிவிக்கப்்படுகிைது (“அறிவிப்பு”).

கார்்பபரட் விவகாரஙகள அலெசசகததால் வழஙகப்்பட்்ட முலைபய 8 ஏப்ரல், 2020, 13 ஏப்ரல், 2020, 05 பெ, 
2020, 13 ஜனவரி, 2021, 14 டிசம்பர் 2021 ெறறும 05 பெ 2022 பததியிட்்ட ம்பாது சுறைறிக்லக எணகள 14/2020, 
17/2020, 20/2020, 02/2021, 21/2021, 02/2022 ெறறும இந்திய ்பஙகு ெறறும ்பரிவர்ததலன வாரியததால் 
வழஙகப்்பட்்ட 12 பெ, 2020, 15 ஜனவரி, 2021 ெறறும 13 பெ 2022 பததியிட்்ட முலைபய சுறைறிக்லக எண SEBI/
HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79, SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 ெறறும SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 
ஆகியவறறு்டன நிறுவனஙகள சட்்டம, 2013 இன ம்பாருந்தும விதிகள ெறறும அதனகீழ் உருவாக்கப்்பட்்ட விதிகள 
பெலும மசபி (்பட்டியல் க்டப்்பாடுகள ெறறும மவளியீடு பதலவகள) ஒழுஙகுவிதிகள, 2015 விதிகளுக்கிைஙக 
வரு்டாந்திர ம்பாதுக்கூட்்டம கூட்்டப்்ப்டவுளளது. 

வரு்டாந்திர ம்பாதுக்கூட்்டம ே்டததும அறிவிப்பு ெறறும 2021-22 நிதியாணடுக்கான வரு்டாந்திர அறிக்லக, 
இயக்குனர்கள குழு அறிக்லக தணிக்லகயாளர் அறிக்லக, தணிக்லக மசயயப்்பட்்ட நிதி அறிக்லககள அ்டஙகிய 
ஆணடு அறிக்லக ஆகியலவ 12 ஆகஸ்ட், 2022 பததிப்்படி நிறுவனம/RTA/லவப்்பாளர்களி்டம தஙகள மினனஞசல் 
முகவரிகலள ்பதிவு மசயதிருக்கும உறுப்பினர்களுக்கு ெட்டும மினனணு முலையில் 18 ஆகஸ்ட், 2022 அனறு 
அனுப்்பப்்பட்டுளளன. பெறகூறிய உரிய சுறைறிக்லககளின்படி ஆணடு அறிக்லகயின காகித பிரதிகலள அனுப்பும 
நி்பந்தலன விைக்கப்்பட்டுளளது.

நிறுவனஙகள சட்்டம, 2013 இன பிரிவு 108 ெறறும நிறுவனஙகள (பெைாணலெ ெறறும நிர்வாகம) விதிகள 2014 
இன விதி 20 பெலும மசபி (்பட்டியல் க்டப்்பாடுகள ெறறும மவளியீடு பதலவகள) ஒழுஙகுவிதிகள, 2015 இன 
விதி 44 ஆகியவறறின ்படி, மினனணு வாக்குப்்பதிவு (மதாலைதூர மினனணு வாக்குப்்பதிவு ெறறும வரு்டாந்திர 
ம்பாதுக்கூட்்டததில் மினனணு வாக்குப்்பதிவு) வசதிக்காக மசனட்ரல் ம்ட்பாசிட்்டரி சர்வீசஸ் (இந்தியா) லிமிம்டடின 
(CDSL) பசலவகலள நிறுவனம ம்பறறுளளது. உறுப்பினர்களுக்கு பெலும மதரிவிப்்பதாவது:

1. மினனணு வாக்குப்்பதிவு மூைம வாக்களிக்க தகுதியுளள உறுப்பினர்கலள தீர்ொனிக்க வரமபு பததி 
மவளளிக்கிழலெ, 02 மசப்்டம்பர், 2022 ஆகும. மதாலைதூர மினனணு வாக்குப்்பதிவானது மசவவாயக்கிழலெ, 
06 மசப்்டம்பர் 2022 காலை 9.00 ெணிக்கு மதா்டஙகி வியாழக்கிழலெ,08 மசப்்டம்பர், 2022 ொலை 5.00 ெணிக்கு 
முடிவுறும 03 (மூனறு) ோட்கள ேல்டம்பறும.

2. மதாலைதூர மினனணு வாக்குப்்பதிவின மூைம வாக்களிதத உறுப்பினர்கள வரு்டாந்தி்ட ம்பாதுக் கூட்்டததில் 
கைந்து மகாளளைாம, ஆனால் வரு்டாந்திர ம்பாதுக்கூட்்டததில் மீணடும வாக்களிக்க அனுெதிக்கப்்ப்ட 
ொட்்டார்கள. ஒருபவலள, ஒரு உறுப்பினர் மதாலைதூர மினனணு வாக்குப்்பதிவு முலையிலும வரு்டாந்திர 
ம்பாதுக்கூட்்டததில் மினனணு வாக்குப்்பதிவு முலையிலும வாக்களிததிருந்தால், மதாலைதூர மினனணு 
வாக்குப்்பதிவு மூைொன வாக்குப்்பதிவு ெட்டும கைக்கில் எடுததுக் மகாளளப்்படும.

3. இந்த அறிவிப்பு வழஙகிய பிைகு நிறுவனததின ்பஙகுகலள வாஙகியிருக்கும பெலும வரமபு ோளனறு அதாவது 
02 மசப்்டம்பர், 2022 அனறு ்பஙகுகலள லவததிருக்கும ே்பர் அறிவிப்பில் உளள மினனணு வாக்குப்்பதிவு 
வழிமுலை அறிவுலரகலள ்படிக்குொறு பகட்டுக் மகாளளப்்படுகிைார்கள. இருந்தப்பாதும, மதாலைதூர மினனணு 
வாக்குப்்பதிவுக்காக ஏறகனபவ CDSL-ல் ்பதிவு மசயத ே்பர், தறப்பாலதய ்பயனாளர் அல்டயாள முகவரி (USER 
ID) ெறறும க்டவுசமசால்லை (PASSWORD) ்பயன்படுததி வாக்களிக்கைாம.

4. மதாலைதூர மினனணு வாக்கு்பதிவு ெறறும வரு்டாந்திர ம்பாதுகூட்்டததில் மினனணு வாக்குப்்பதிவுக்கான 

அறிவுலரகள அ்டஙகிய அறிவிப்பு ஆனது ஆணடு அறிக்லகயு்டன இலைக்கப்்பட்டுளளது அது நிறுவனததின 
இலையதளம www.celebritygroup.com ெறறும CDSL இன மினனணு வாக்குப்்பதிவு இலையதளம www.
evotingindia.com ெறறும ்பஙகு ்பரிவர்ததலனகள இலையதளம அதாவது BSE லிமிம்டட் ெறறும இந்திய 
பதசிய ்பஙகு ்பரிவர்ததலன லிமிம்டடின முலைபய www.bseindia.com ெறறும www.nseindia.com ஆகியவறறில் 
கில்டக்கப்ம்பறும.

5. வரு்டாந்திர ம்பாதுக் கூட்்டததில் ்பஙபகற்பது குறிதத பெலும மதாலைதூர மினனணு வாக்குப்்பதிவு மதா்டர்்பான 
ஏபதனும விசாரலைகள/குலைகள அல்ைது விவகாரஙகள இருப்பின அதுகுறிதது www.evotingindia.com -ல், 
உதவி பிரிவு கீழ் கில்டக்கப்ம்பறும அடிக்கடி பகட்கப்்படும பகளவிகள (“FAQs”) ெறறும மினனணு வாக்குப்்பதிவு 
லகபயட்ல்ட ்பார்லவயி்டைாம அல்ைது மசனட்ரல் ம்ட்பாசி்டரி சர்வீசஸ் (இந்தியா) லிமிம்டடின திரு. மெஹ்பூப் 
ைக்கானி (022-23058543) அல்ைது திரு. ராபகஷ் தல்வி (022-23058542 உதவிபெலஜ: 1800225533, மினனஞசல்: 
helpdesk.evoting@cdslindia.com அணுகைாம அல்ைது லினக் இனல்டம இந்தியா பிலரபவட் லிமிம்டட் (RTA) 
(மினனஞசல் - rnt.helpdesk@linkintime.co.in/ கட்்டைமில்ைா எண: 18001020878) அல்ைது investorservices@
celebritygroup.com இல் மினனஞசல் மூைம கீபழ லகமயாப்்பமிட்்டவருக்கு அனுப்்பைாம.

மினனணு வாக்குப்்பதிவு (அதாவது மதாலைதூர மினனணு வாக்குப்்பதிவு ெறறும வரு்டாந்திர ம்பாதுக்கூட்்டததில் 
மினனணு வாக்குப்்பதிவு) ேல்டமுலைகள பேர்லெயாகவும மவளிப்்பல்டயான முலையிலும ேல்டம்பை M/s. BP and 
Associates, மசயைாறறும நிறுவன மசயைாளர்கள, மசனலன அவர்கலள ஆராயவாளராக நிறுவனம நியெனம 
மசயதுளளது.

வரு்டாந்திர ம்பாதுக்கூட்்டம ேல்டம்பறும காரைொக நிறுவனஙகள சட்்டம, 2013 இன பிரிவு 91 ெறறும 
நிறுவனஙகள (பெைாணலெ ெறறும நிர்வாகம) விதிகள, 2014 இன விதி 10 விதிகளின்படி, உறுப்பினர்கள 
்பதிபவடு ெறறும ்பஙகு ொறறுப் புததகஙகள சனிக்கிழலெ, 03 மசப்்டம்பர், 2002 முதல் மவளளிக்கிழலெ, 09 
மசப்்டம்பர், 2022 (இரு பததிகள உட்்ப்ட) மூ்டப்்பட்டிருக்கும. குழுவின் ஆணைப்படி
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12 ஆகஸ்ட், 2022 வததியிட்்ட 13வது வரு்டாந்திர சபாதுககூட்்டம் அறிவிப்பில் குறிப்பிட்டுள்ளவாறு அலுவல்கலள சசேயல்படுதத 
நிறுவனை உறுப்பினைரகளின 13வது வரு்டாந்திர சபாதுககூட்்டம் (AGM) சவள்ளிககிழலை, 9 சசேப்்டம்பர, 2022 அனறு இந்திய 
வநரம் காலல 11.00 ைணிககு காசணாளி காட்சி (“VC”) / இதர ஒலி ஒளி வழிமுலை (“OAVM”) மூலம் நல்டசபறும் எனறு 
இதனமூலம் அறிவிககப்படுகிைது.
காரபவரட் விவகாரஙகள் அலைசசேகததின 8 ஏப்ரல், 2020 வததியிட்்ட சுறைறிகலக எண் 14/2020, 5  வை, 2020 வததியிட்்ட 
சுறைறிகலக எண் 20/2020 05 வை, 2020 வததியிட்்ட சுறைறிகலக எண் 02/2021, ைறறும் 13 ஜனைவரி 2021 வததியிட்்ட 
சுறைறிகலக எண்.19/2021  வைலும் 8 டிசேம்பர, 2021 வததியிட்்ட சசேபி சுறைறிகலக எண் SEBVHO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 
(இனிவைல் சைாததைாக “சுறைறிகலககள்” ஆக குறிப்பி்டப்படும்) வைலும் வததியிட்்ட சுறைறிகலக 21/2021 14, டிசேம்பர 2021, 
வததியிட்்ட சுறைறிகலக 3/2022 5  வை 2022, ஆகியவறறு்டன நிறுவனைஙகள் சேட்்டம், 2013 இன சபாருந்தும் விதிகள் ைறறும் 
அதனகீழ் உருவாககப்பட்்ட உரிய விதிகள், சசேபி (பட்டியல் க்டப்பாடுகள் ைறறும் சவளியீடு வதலவகள்) ஒழுஙகுவிதிகள், 
2015 விதிகளுககிணஙக 13வது வரு்டாந்திர சபாதுககூட்்டம் கூட்்டப்ப்டவுள்ளது. நிறுவனைஙகள் சேட்்டம், 2013 இன பிரிவு 
103 கீழ் குலைந்தளவு எண்ணிகலகககாக காசணாளி காட்சி/இதர ஒலி ஒளி வழிமுலை மூலம் பஙவகறகும் உறுப்பினைரகள் 
கணககி்டப்படுவர.

வைறகூறிய சுறைறிகலககளுககிணஙக, உறுப்பினைரகளுககு இதனமூலம் சதரிவிககப்படுவதாவது 2021-22 நிதியாண்டுககானை 
குழு அறிகலக, தனிப்பட்்ட தணிகலகயாளரகள் அறிகலக, தணிகலக சசேயயப்பட்்ட நிதி அறிகலககள் அ்டஙகிய ஆண்டு 
அறிகலகயு்டன 13வது வரு்டாந்திர சபாதுககூட்்டம் நல்டசபறும் அறிவிப்பானைது 12 ஆகஸ்ட், 2022 எனை வரம்பு வததியினபடி 
நிறுவனைம்/ வநசேனைல் சசேகயூரிடிஸ் ச்டபாசி்டரி லிமிச்டட், சசேனட்ரல் ச்டபாசி்டரி சேரவீசேஸ் (இந்தியா) லிமிச்டட் ைறறும் லினக 
இனல்டம் இந்தியா பிலரவவட் லிமிச்டட் (“RTA”) வசேம் மினனைஞசேல் முகவரி பதிவு சசேயயப்பட்டிருககும் உறுப்பினைரகளுககு 
ைட்டும் மினனைஞசேல் மூலம் 18 ஆகஸ்ட், 2022 வததியனறு அனுப்பப்பட்டுள்ளனை. வகாவிட்-19 சபருந்சதாறறு காரணைாக 
வைறகூறிய சுறைறிகலககளினபடி ஆண்டு அறிகலக ைறறும் வரு்டாந்திர சபாதுககூட்்டம் அறிவிப்பின காகித பிரதிகலள 
அனுப்பும் நிபந்தலனை விலககப்பட்டுள்ளது.
13வது வரு்டாந்திர சபாதுககூட்்டம் அறிவிப்பு ைறறும் 2021-22 நிதியாண்டுககானை ஆண்டு அறிகலக ஆகியலவ நிறுவனைததின 
இலணயதளம் www.indianterrain.com, பஙகு பரிவரததலனைகளின இலணயதளம் அதாவது BSE லிமிச்டட் (“BSE”) ைறறும் 
இந்திய வதசிய பஙகு பரிவரததலனை லிமிச்டட் (“NSE”) ஆகியவறறின முலைவய www.bseindia.com ைறறும் www.nseindia.com 
இலணயதளஙகளிலும் கில்டககப்சபறும்.

RTA / முதலீட்டு பஙவகறபாளர(கள்) வசேம் மினனைஞசேல் முகவரி பதிவு சசேயயப்ப்டாதிருககும் உறுப்பினைரகள் மினனைஞசேல் மூலம் 
வரு்டாந்திர சபாதுககூட்்டம் அறிவிப்பு, ஆண்டு அறிகலக ைறறும் மினனைணு வாககுப்பதிவு பயனைாளர அல்டயாள முகவரி 
ைறறும் க்டவுசசசோல் ஆகியவறலை சபறுவதறகு rnt.helpdesk@linkintime.co.in இல் RTA-ககு மினனைஞசேல் சசேயயுைாறு 
வகட்டுக சகாள்ளப்படுகிைாரகள். மினனைஞசேல் முகவரி பதிவு சசேயதல் ைறறும் மினனைணு வாககுப்பதிவு பயனைாளர அல்டயாள 
முகவரி ைறறும் க்டவுசசசோல் சபறுதல் வைலும் வரு்டாந்திர சபாதுககூட்்டததினவபாது சதாலலதூர வாககுப்பதிவு அல்லது 
மினனைணு வாககுப்பதிவு நல்டசபறும் வழிமுலை ஆகியவறறின விரிவானை நல்டமுலை சசேயல்பாட்டிலனை சதரிந்து சகாள்வதறகு 
உறுப்பினைரகள் வைறகூறிய இலணயதளஙகளில் கில்டககப்சபறும் வரு்டாந்திர சபாதுககூட்்டம் அறிவிப்பிலனை படிககுைாறு வகட்டுக 
சகாள்ளப்படுகிைாரகள். உறுப்பினைரகள் காசணாளி காட்சி / இதர ஒலி ஒளி வழிமுலை மூலம் வரு்டாந்திர சபாதுககூட்்டததில் 
பஙவகறபதறகானை விரிவானை அறிவுறுததல்களுககு, உறுப்பினைரகள் வரு்டாந்திர சபாதுககூட்்டம் அறிவிப்பிலனை படிககுைாறு 
வகட்டுக சகாள்ளப்படுகிைாரகள். நிறுவனைததின உறுப்பினைரகள் பாரலவயிடுவதறகாக லவககப்படும் முககிய ஆவணஙகள் 
மினனைணு முலையில் கில்டககப்சபறும்.

நிறுைஙகள் சேட்்டம் 2013 இன பிரிவு 91 ைறறும் சசேபி (பட்டியல் க்டப்பாடுகள் ைறறும் சவளியீடு வதலவகள்) ஒழுஙகுவிதிகள் 
2015 (பட்டியல் ஒழுஙகுவிதிகள்) இன ஒழுஙகுவிதி 42 ஆகியவறறின படி, நிறுவனைததின உறுப்பினைரகள் பதிவவடு ைறறும் பஙகு 
ைாறறு புததகஙகள் 3 சசேப்்டம்பர, 2022 முதல் 9 சசேப்்டம்பர, 2022 வலர (இரண்டு வததிகள் உட்ப்ட) மூ்டப்பட்டிருககும் எனறு 
இதனமூலம் வைலும் அறிவிககப்படுகிைது.

நிறுைஙகள் சேட்்டம், 2013 இன பிரிவு 108 ைறறும் நிறுைஙகள் (வைலாண்லை ைறறும் நிரவாகம்) விதிகள் 2014 இன விதி 20, 
திருததப்பட்்டவாறு வைலும் சசேபி (பட்டியல் க்டப்பாடுகள் ைறறும் சவளியீடு வதலவகள்) ஒழுஙகுவிதிகள், 2015 இன ஒழுஙகுவிதி 
44 ஆகியவறறின படி, இந்த அறிவிப்பில் அலைந்த அலனைதது தீரைானைஙகள் மீது சதாலலதூர மினனைணு வாககுப்பதிவு 
ைறறும் 12வது வரு்டாந்திர சபாதுககூட்்டததில் மினனைணு வாககுப்பதிவு வசேதிககாக சசேனட்ரல் ச்டபாசிட்்டரி சேரவீசேஸ் (இந்தியா) 
லிமிச்டடின (CDSL) வசேலவகலள நிறுவனைம் சபறறுள்ளது. உறுப்பினைரகளுககு வைலும் சதரிவிப்பதாவது:

1. சதாலலதூர மினனைணு வாககுப்பதிவு ைறறும் 13வது வரு்டாந்திர சபாதுககூட்்டததில் மினனைணு வாககுப்பதிவு மூலம் 
வாககளிகக தகுதியுள்ள உறுப்பினைரகலள தீரைானிகக வரம்பு வததி 02 சசேப்்டம்பர, 2022 ஆகும். காகித முலையில் அல்லது 
காகிதைறை முலையில் பஙகுகலள லவததிருககும் அலனைதது உறுப்பினைரகளுககும் சதாலலதூர மினனைணு வாககுப்பதிவு 5 
(ஐந்து) நாட்கள் நல்டசபறும் அதாவது ஞாயிறறுககிழலை 4 சசேப்்டம்பர, 2022 காலல 9.00 ைணிககு சதா்டஙகி வியாழககிழலை 
8 சசேப்்டம்பர, 2022 ைாலல 5.00 ைணிககு முடிவல்டகிைது. அதன பினனைர சதாலலதூர மினனைணு வாககுப்பதிலவ CDSL 
நிறுவனைம் சசேயலிழககச சசேயது விடும்.

2. சதாலலதூர மினனைணு வாககுப்பதிவின மூலம் வாககாளிககாத உறுப்பினைரகள் வரு்டாந்திர சபாதுககூட்்டததில் மினனைணு 
வாககுப்பதிவு மூலம் வாககளிககலாம். வரு்டாந்திர சபாதுககூட்்டததில் மினனைணு வாககுப்பதிவு மூலம் வாககளிககும் வசேதிலய 
நிறுவனைம் அளிககும்.

3. சதாலலதூர மினனைணு வாககுப்பதிவின மூலம் வாககளிதத உறுப்பினைரகள் வரு்டாந்தி்ட சபாதுக கூட்்டததில் கலந்து 
சகாள்ளலாம், ஆனைால் வரு்டாந்திர சபாதுககூட்்டததில் மீண்டும் வாககளிகக அனுைதிககப்ப்ட ைாட்்டாரகள். ஒருவவலள, ஒரு 
உறுப்பினைர சதாலலதூர மினனைணு வாககுப்பதிவு ைறறும் வரு்டாந்திர சபாதுககூட்்டததில் மினனைணு வாககுப்பதிவு மூலம் 
வாககளிததிருந்தால், சதாலலதூர மினனைணு வாககுப்பதிவு ைட்டுவை கணககில் எடுததுக சகாள்ளப்படும்.

4. நிறுவனைததின பஙகுகலள சபறறு உறுப்பினைராகி வைலும் 02 சசேப்்டம்பர, 2022 அனறு பஙகுகலள லவததிருந்தால் 
வரு்டாந்திர சபாதுககூட்்ட அறிவிப்பில் உள்ள விரிவானை மினனைணு வாககுப்பதிவு வழிமுலை அறிவுலரகலள படிககுைாறு 
வகட்டுக சகாள்ளப்படுகிைாரகள். எனினும், சதாலலதூர மினனைணு வாககுப்பதிவுககாக ஏறகனைவவ CDSL-ல் பதிவு சசேயத நபர 
தறவபாலதய பயனைாளர அல்டயாள முகவரி (USER ID) ைறறும் க்டவுசசசோல்லல (PASSWORD) பயனபடுததி வாககளிககலாம்.

5. சதாலலதூர மினனைணு வாககுப்பதிவு ைறறும் வரு்டாந்திர சபாதுககூட்்டததில் மினனைணு வாககுப்பதிவு அறிவுலரகள் அ்டஙகிய 
வரு்டாந்திர சபாதுககூட்்டம் அறிவிப்பு ைறறும் ஆண்டு அறிகலக ஆகியலவ நிறுவனைததின இலணயதளம் www.indianterrain.com 
ைறறும் CDSL மினனைணு வாககுப்பதிவு இலணயதளம் www.evotingindia.com இல் உள்ளது.

6. வரு்டாந்திர சபாதுககூட்்டததில் பஙவகறபது ைறறும் மினனைணு வாககுப்பதிவு முலையில் மினனைணு வாககளிப்பது சதா்டரபானை 
ஏவதனும் விசோரலணகள் அல்லது விவகாரஙகள் இருப்பின அதுகுறிதது www.evotingindia.com -ல், உதவி பிரிவு கீழ் 
கில்டககப்சபறும் அடிககடி வகட்கப்படும் வகள்விகள் (“FAQs”) ைறறும் மினனைணு வாககுப்பதிவு லகவயட்ல்ட பாரலவயி்டலாம் 
அல்லது helpdesk.evoting@cdslindia.com-ககு கடிதம் எழுதலாம் அல்லது திரு. நிதின குந்வதர (022- 23058738) அல்லது திரு. 
சைஹ்பூப் லககானி (022-23058543) அல்லது திரு. ராவகஷ் தல்வி (022-23058542) சதா்டரபு சகாள்ளலாம். மினனைணு முலையில் 
வாககப்பளிப்பதறகானை வசேதி சதா்டரபானை அலனைதது குலைகளும் திரு. ராவகஷ் தல்வி, வைலாளர, (CDSL) சசேனட்ரல் ச்டபாசி்டரி 
சேரவீசேஸ் (இந்தியா) லிமிச்டட், A விங, 25வது தளம், ைாரததான பியூசேரகஸ், ைபட்லால் மில் காம்பவுண்ட்ஸ், என எம் வஜாஷி 
ைாரக, வலாயர பவரல் (கிழககு), மும்லப - 400013 அவரகளுககு அனுப்பப்ப்டலாம் அல்லது helpdesk.evoting@cdslindia.com-ககு 
மினனைஞசேல் அனுப்பலாம் அல்லது 022-23058542/43 இல் அலழககலாம் அல்லது லினக இனல்டம் இந்தியா பிலரவவட் லிமிச்டட் 
(RTA) (மினனைஞசேல் முகவரி - rnt.helpdesk@linkintime.co.in / கட்்டணமில்லா எண் 18001020878) சதா்டரபு சகாள்ளலாம் அல்லது 
response.itfl@indianterrain.com இல் மினனைஞசேல் மூலம் கீவழ லகசயாப்பமிட்்டவருககு அனுப்பலாம்.

உறுப்பினைரகள் CDSL அலைப்பு வழிவய காசணாளி காட்சி/இதர ஒலி ஒளி வழிமுலை மூலம் வரு்டாந்திர சபாதுககூட்்டததில் 
கலந்து சகாள்ளும் வசேதியளிககப்படுகிைது. பஙகுதாரரகள் சதாலலதூர மினனைணு வாககுப்பதிவு அததாட்சிகள் பயனபடுததி 
பஙகுதாரரகள்/உறுப்பினைரகள் லாகஇன கீழ் www.evotingindia.com இல் இந்த வசேதிலய சபைலாம். காசணாளி காட்சி / இதர ஒலி 
ஒளி வழிமுலைககானை இலணய இலணப்பானைது நிறுவனைததின EVSN காட்சிப்படுததப்பட்டிருககும் பஙகுதாரரகள்/உறுப்பினைரகள் 
லாகஇனனில் கில்டககப்சபறும்.

சதாலலதூர மினனைணு வாககுப்பதிவு ைறறும் வரு்டாந்திர சபாதுககூட்்டததில் மினனைணு வாககுப்பதிவு நல்டமுலைகள் 
வநரலையாகவும் சவளிப்பல்டயானை முலையிலும் நல்டசபை M/s. பிபி & அவசோசிவயட்ஸ், சசேயலாறறும் நிறுவனை சசேயலாளரகள், 
சசேனலனை அவரகலள ஆராயவாளராக நிறுவனைம் நியைனைம் சசேயதுள்ளது. சதாலலதூர மினனைணு வாககுப்பதிவு முடிவுகள் 
நிரணயிககப்பட்்ட வநரததில் அறிவிககப்படும் வைலும் நிறுவனைததின இலணயதளம், CDSL, BSE ைறறும் NSE இலணயதளததிலும் 
சவளியி்டப்படும்.

குழுவின் ஆணைப்படி
இந்தியன் டெரடரெய்ன் ப்பஷன்ஸ் லிமிடெடுக்கா்

ஒப்பம்/-
E. இளமுகிலன்

நிறுவன டெயலகாளர & இைக் அதி்காரி
பேதி: 18 ஆ்ஸ்ட் 2022

இெம்: டென்ணன

13வது வருடாந்திர ப�ாதுக்கூடடம் அறிவிப்பு
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