
 NOTICE

 Date : 04.02.2019
Place : Nashik 

NOTICE is hereby given that pursuant to Regulation 29 
read with Regulation 33 and 47of the SEBI( Listing 
Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 
2015,the meeting of the Board of Directors of Bedmutha 
Industries Limited will be held on Tuesday,February12, 
2019 at the Registered office of the company, interalia, 
to consider and approve the unaudited Financial Results 
(standalone) for the quarter and nine months ended 
December 31, 2018, alongwith Limited Review Report 
issued by the Statutory Auditors of the Company;

The notice is also available on the website of the Company
at www.bedmutha.com) and on the website of the Stock 
Exchange i .e .h t tp : / / www.bseind ia .com/ and
https://www.nseindia.com/.

BEDMUTHA INDUSTRIES LIMITED 
CIN: L31200MH1990PLC057863

Registered Address: A-70/71/72 STICE Sinner, nashik-422112.
Contact no. 0251-240420

Website: www.bedmutha.com email:cs@bedmutha.com

For Bedmutha Industries Limited
Sd/-

Ajay Topale
Company Secretary & Compliance Officer

Membership no.: A26935

 THAKKERS DEVELOPERS LTD.

 NOTICE

for THAKKERS DEVELOPERS LTD.
sd/-

( JITENDRA M.THAKKER )
Chairman

Regd Off: 37/39, 3rd Floor, Kantol Niwas, Modi Street, Fort,Mumbai-400 001. 
Admin Off: 7 Thakkers, Near Nehru Garden, Nashik- 422 001.

CIN: L45200MH1987PLC043034

NOTICE is hereby given pursuant to Regulation 47 read 
with Regulation 29 (1) (a) of the ‘Securities And Exchange 
Board of India (Listing Obligations And Dislcosure
Requirements) Regulation 2015,’ that the meeting of Board
of Directors of the company will be held on Thursday, 
February 14th, 2019 at administrative office to inter alia 
consider and take on record Unaudited Financial Results for
the Quarter Ended 31st December, 2018.

The trading window will remain close for all insiders of the
company from 12/02/2019 to 15/02/2019 and would
re-open on 18/02/2019 
The information is also available on the website of the 
Company at www.thakkersdevelopers.com and on the 
website of the stock Exhange at www.bseindia.com

Nashik
04/02/2019

(E-Procurement Mode Only)
E-tenders are invited for following item from reputed manufacturers directly or through

their accredited agents in India.

NMDC Limited

The detailed tender document can be downloaded from our website www.nmdc.co.in

under tender section, www.eprocure.gov.in  and www.mstcecommerce.com. Any

corrigendum to the tender notices will be uploaded in tender section on our website

www.nmdc.co.in only and will not be published in newspapers. Prospective bidders may

visit the NMDC website from time to time to note the corrigendum, if any.

Executive Director (Materials)

OPEN TENDER NOTICE
Tender No. HQMM/0046-16/28B-11/920, Dt.05-02-2019

(A Government of India Enterprise)
10-3-311/A, Castle Hills, Masab Tank, Hyderabad-500 028.
Telephone: 040-23536740  , 23538713 to 23538721 Ext: 230

Fax:23538781. E-mail: jmsrao@nmdc.co.in; ksmurthy@nmdc.co.in;
kvijaybhaskar@nmdc.co.in   CIN: L13100AP1958G01001674.

Display and sale
of

Tender Documents

Last Date & Time
for submission

of Tender
through online

Description

Draft Tender:

06.02.2019 to 17.02.2019

FINAL Tender: 01.03.2019 to

25.03.2019, upto 2.30 p.m

PREBID MEETING ON

18.02.2019 AT 11.00 AM

Venue: NMDC, Hyderabad

25-03-2019

by

2.30 pm (IST)

Supply & Erection and

commissioning of Welding

Machines for NISP, Nagarnar,

Jagdalpur, Chhattisgarh

State.

NOTICE

By order of the Board of Directors
Sd/-

Sumesh Aggarwal
DIN:00325063

Director

Date:  February 6, 2019
Place: Thane

LADAM AFFORDABLE HOUSING LIMITED 
Regd Office :Ladam House, C-33, Opp. ITI, Wagle Industrial Estate, 

Thane (W) – 400 604.   Tel No. 022 71191000 , Email ID: compliances@ladam.in   
Website: www.ladamaffordablehousing.com   

CIN NO.: L65990MH1979PLC021923

NOTICE is hereby given that pursuant to Regulation 33 read with 
Regulation 47 of the SEBI(Listing Obligations and Disclosure 
Requirements) Regulations, 2015 the meeting of the Board of Directors of 
Ladam Affordable Housing Limited will be held on Wednesday, February 
13, 2019 at 5.00 P.M.at Ladam House, C-33, Opp. ITI, Wagle Industrial 
Estate, Thane (W) – 400604 to inter alia, consider approve and take on 
record the Unaudited Financial results along with the Limited Review Report 
of the company for quarter and year ended 31st December, 2018. For 
further details, please visit www.ladamaffordablehousing.com

Vallabh Poly-Plast International Limited
Corporate Identification Number CIN - L25209MH1994PLC081821

Regd. Office: A Wing, 3rd Floor, Raheja Point 1, Vakola Pipe Line,
Santacruz (East), Mumbai - 400 055.

Tel no. (022) 3950 9900 Fax no. (022) 3950 9934
Website - www.vppil.com, Email - vppil@yahoo.in

NOTICE
NOTICE is hereby given pursuant to Regulation 47 read with Regulation
29 (1)(a) of the Securities Exchange Board of India (Listing Obligations
and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, that the meeting of
the Board of Directors of the Company is scheduled to be held at Mumbai,
on Thursday, 14th February, 2019, inter-alia, to consider and approve the
Un-audited Financial Results of the Company for the third quarter/nine
months ended 31st December, 2018 along with limited review report
thereon by the Statutory Auditors of the Company.
The Board Meeting intimation as sent to the Stock Exchange shall be
uploaded on the Company’s website i.e. www.vppil.com. The outcome of
the Board Meeting alongwith the un-audited financial results as approved
by the Board of Directors in the said Meeting shall also be made available
on the website of the Company i.e. www.vppil.com and on the website of
the Stock Exchange i.e. BSE Ltd. (www.bseindia.com under the Scrip
Code: 530403) where the Company’s shares are listed.

For Vallabh Poly-Plast International Limited
Sd/-

Place : Mumbai B. S. Sharma
Date  : 5th February, 2019 Director (DIN - 00230202)

 ASIAN FOOD PRODUCTS LIMITED 

 NOTICE

Nashik 
04/02/2019

Regd Off: 37/39, 3rd Floor, Kantol Niwas, Modi Street, Fort,Mumbai-400 001. 
Admin Off: 7 Thakkers, Near Nehru Garden, Nashik- 422 001.

NOTICE is hereby given pursuant to Regulation 47 read 
with Regulation 29 (1) (a) of the ‘Securities And Exchange 
Board of India (Listing Obligations And Dislcosure
Requirements) Regulations 2015,’ that the meeting of 
Board of Directors of the company will be held on 
Wedneday,February13, 2019 at administrative office to 
inter alia consider and take on record Unaudited Financial 
Results for the Quarter Ended 31th December ,2018.
The information is also available on the website of the 
Company at www.asianfoodproduct.in and on the 
website of the Stock Exchange at www.bseindia.com

(CHETAN G.BATAVIA)
Chairman

E-

Rameshwar Media

GEE Limited
CIN: L99999MH1960PLC011879

Registered Office:  Plot No E-1, Road No. 7,Wagle Industrial Estate Thane – 400604
Website: www.geelimited.comEmail:Shares@geelimited.com

Telephone: 02522-280358, Fax: 02522-281199

N O T I C E

NOTICE is hereby given that pursuant to Regulation 47 read with Regulation 33 of the SEBI
(LODR) Regulations, 2015 that the Meeting of the Board of Directors of theCompany will be
held on Tuesday, February 12, 2019 at 10.00 A.M at Plot B-12, MIDC Kalyan Bhiwandi
Road, Saravali, Kalyan 421311, interalia, to consider and take on record the Unaudited
financial results of the Company for the quarter ended December 31,2018.

This notice is also available on Company’s website www.geelimited.com and on the
website of stock exchange www.bseindia.com

By Order of the Board
For GEE Limited

Sd/-
Payal  Agarwal

Date: February 05, 2019 Wholetime  Director  &  CFO
Place: Kalyan DIN: 07198236

YUVRAAJ HYGIENE

PRODUCTS LIMITED
CIN: L74999MH1995PLC220253

Regd. Office: Plot No. A- 650, 1
st

 Floor, TTC

Industrial Estate, MIDC, Pawane Village,

Mahape, Navi Mumbai 400705

Tel No: 022-27784491

Email: yhpl@hic.in Website: www.hic.in

NOTICE

Notice is hereby given in terms of
Regulations 29 and 47 of SEBI
(Listing Obligations and Disclosure
Requirements) Regulations, 2015
that a meeting of the Board of
Directors of the Company will be
held on Tuesday, 12th February,
2019 inter- alia to consider and
approve the Un-Audited Financial
Results of the Company for the
quarter and nine months ended 31st

December, 2018. The information
is also available on the website of
BSE Ltd. (www.bseindia.com)
where the shares of the Company
are listed and is also available on
the website of the Company viz.,
www.hic.in.

For Yuvraaj Hygiene Products
Limited

Sd/-
Vishal Kampani

Managing Director
Place: Navi Mumbai
Date: 5th February, 2019

INDOKEM  LIMITED
Registered Office: Plot No. 410/
411, Khatau House, Mogul Lane,

Mahim, Mumbai – 400 016
CIN: L31300MH1964PLC013088

Tel No.: 61236767/ 61236711
Email Id: iklsecretarial@gmail.com

NOTICE
Notice is hereby given in terms
of Regulation 29 and 47 of SEBI
(Listing Obligations and Disclosure
Requirements) Regulations, 2015
that a meeting of the Board of
Directors of the Company will be
held on Thursday, 14th February,
2019 at the Registered Office of
the Company at 4:00 p.m. inter-
alia to consider and approve the
Standalone Unaudited Financial
Results along with the Limited
Review Report thereon of the
Company for the 3rd quarter
ended 31st December, 2018. The
information is also available on
the website of BSE Ltd. at
www.bseindia.com where the
shares of the Company are listed
and is also available on the
website of the Company at
www.indokem.co.in

For INDOKEM LIMITED
Sd/-

Rajesh D. Pisal
Company Secretary

Place: Mumbai
Date: 06th February, 2019

PUBLIC NOTICE
Notice is hereby given that Sadanand 
Ramchandra Gawas, JC 460887 H SUB 
residing at At-Upawade (Dhavalwadi), 
Post - Vasol i , Tal - Kudal, Dist - 
S indhudurg, my correct name is 
Sadanand Ramchandra Gawas. I am 
working in Indian Army, JC 460887 H 
SUB, 11 Maratha, L.I. but in the record of 
Indian Army documents JC 460887 H 
SUB, 11 Maratha, L.I. my name is wrongly 
recorded as Sadanand Ramchandra 
Gavas. But my correct name is Sadanand 
Ramchandra Gawas which is correct 
recorded in my Pancard and Adharcard. 
My wife Mrs. Supriya Sadanand Gawas 
correct date of birth is 02/05/1972 which is 
correctly recorded in her School Leaving 
Certificate, Pancard and Adharcard. But 
wrongly recorded my wife date of birth 
02/05/1974 in my army documents. My 
mother Smt. Sitabai Ramchandra Gawas 
correct date of birth is 01/06/1940 which is 
correctly recorded in my Mother's 
Adharcard. But wrongly recorded my 
mother date of birth is 01/06/1943 in my 
army documents. My Son Dipesh 
Sadanand Gawas which is correctly 
recorded in my son School Leaving 
Certificate and Adharcard. But wrongly 
recorded as Deepesh Sadanand Gavas in 
my army documents. My daughter Mayuri 
Sadanand Gawas which is correctly 
recorded in my daughter School Leaving 
Certificate and Adharcard. But wrongly 
recorded as Mayuree Sadanand Gavas in 
my army documents. I declared that my 
correct name is Sadanand Ramchandra 
Gawas, my wife Mrs.Supriya Sadanand 
Gawas correct date of birth is 02/05/1972, 
my mother Smt. Sitabai Rmachandra 
Gawas correct date of birth is 01/6/1940, 
my Son correct name is Dipesh Sadanand 
Gawas and my daughter correct name is 
Mayuri Sadanand Gawas.  
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ஜாதி பூசலை தூண்டும் விதமாக பேசிய

நாம் தமிழர் பிரமுகர் மீது 
நடவடிக்க எடுகக வவண்டும்
ப�ோலீஸ் கமிஷனரிடம் அகில இந்திய தெலுங்கு சம்பமேளன ெலலவர் புகோர்

சென்னை, பிப். 6- 
ஜாதி பூசலை தூண்–டும் வித–
மாக பேசிய நாம் தமி–ழர் 
கட்–சி–யின் மாநிை இலை–
ஞர் ோச–லைலய பசர்்நத 
நநலலை துலை–மு–ரு–கன் 
மீது நட–வ–டிகலக எடுகக 
பவண்–டும் என்று அகிை 
இ்ந–திய நதலுங்கு சம்–பம–ை–
னம் தலை–வர் ஜி.எம்.
பக.நைட்டி, போலீஸ் கமி–
ஷ–ன–ரி–டம் புகார் அளித்–
துள்–ைார்.

இது குறித்து அவர் 
அளித்த புகார் மனு–வில 
கூறி–யி–ருப்–ே–தா–வது: அகிை 
இ்ந–திய நதலுங்கு சம்–பம–ை–
னம் ஆனது, தமி–ழ–கத்–தில 
இருக–கின்ை நதலுங்கு சமு–
தா–யத்–லதச் பசர்்நத மக–க–
ளுககு நோது–ந–ைம் கருதி 
ஏற்–ே –டுத் –தப் –ேட்ட ஒரு 
அலமப்–ோ–கும். கட்நத 

மாதம் 29ம் பததி புதுக–
பகாட்லட சட்–ட–மன்ை 
நதாகு–தி –யில அடங்–கி –
யுள்ை அத–னக–பகாட்லட 
என்ை இடத்–தில நாம் தமி–
ழர் கட்–சி–யின் முப்–நே–ரும் 
விழா நலட–நேற்–ைது. 

அதில பேசிய மாநிை 
இலை–ஞர் ோச–லைலய 
பசர்்நத நநலலை துலை–மு–
ரு–கன் என்–ே–வர் நதலுங்கு 
சமு–தா–யத்–லதச் பசர்்நத 
கம்ம குை மக–கலை இழி–
வு–ே–டுத்–தி–யும், கம்ம நேண்–
கலை தைக–கு–லை–வா–க–வும் 
பேசி–யுள்–ைார். 

பமலும் சுத்ந –தி – ைப் 
போைாட்ட வீைர் வீை–ோண்–
டிய கட்–ட–நோம்–மலன 
மிக–வும் பகவ–ை–மாக பேசி 
உள்–ைார். அவர் பேசிய வச–
னங்–கள் வாட்ஸ் அப்–பில 
லவை–ைாக ேைவி வரு–கி–ைது. 

அவ–ரு–லடய பேச்சு உள்–
பநாக–கம் நகாண்–ட–தா–கும். 
ஜாதி பூசலை தூண்–டும் வித–
மா–க–வும் அலம்ந–துள்–ைது.

இ்நத தக–வலை நாம் தமி–
ழர் கட்–சி–யின் தலை–லமககு 
நதரி–யப்–ே–டுத்–தி–ய–வு–டன் 
நநலலை துலை–மு–ரு–கலன 
அக–கட்–சி–யின் அடிப்–ேலட 
உறுப்–பி –னர் ேத –வி –யில 
இரு்நது நீககி உள்–ைார்–
கள். அக–கட்–சி–யின் தலை–
லமககு நன்–றிலய நதரி–வித்–
துக நகாள்–கி–பைாம். பமலும் 
இச்–நச–யலை எங்–கள் சம்–
பம–ை–னம் வன்–லம–யாக 
கண்–டிப்–ே–து–டன் அவர் மீது 
நட–வ–டிகலக எடுத்து நீதி–
யின் முன் நிறுத்த தாங்–கள் 
ஆவன நசயய பவண்–டும்.

 இவ்–வாறு நசன்லன 
போலீஸ் கமி–ஷ–ன–ரி–டம் 
புகார் அளித்–துள்–ைார். 

56.2.2019  தசனலன

தனியார் மருத்துவம்ையில் ஐடி ரரய்டு 
திரு–வண்–ணா–ம்ை, பிப். 6-
திரு–வண்–ணா–மலை நசட்–
டித்–நத–ரு–வில தனி–யார் மருத்–
து–வ–மலன நசயல–ே–டு–கி–ைது. 
அபத ேகு–தி–யில 3 தனித்–தனி 
அடுக–கு–மாடி கட்–டி–டங்–க–
ளில இயங்கி வரும் இ்நத 
மருத்–து–வ–ம–லன–யில, குழ்ந–லத–
யின்–லமககு சிகிச்லச, தாய 
பசய நைன், நோது மருத்–துவ 
சிகிச்லச அளிக–கப்–ே–டு–கி–ைது.

இ்ந–நி–லை–யில இ்நத மருத்–
து–வ–லன–யில வரி ஏயப்பு 
நடப்–ே–தாக கிலடத்த தக–வ–
லின் பேரில, 6 பேர் நகாண்ட 
வரு–மான வரித்–துலை அதி–
கா–ரி–கள், பநற்று மாலை 3.30 
மணிககு திடீ–நைன மருத்–து–
வ–ம–லனககு வ்நது பசாத–லன–
யில ஈடு–ேட்–ட–னர்.

இலத–நயாட்டி, மற்ை 
இைண்டு கட்–டி–டங்–க–ளில 
இயங்–கிய மருத்–து–வ–ம–லன–
கலை, அங்–கி–ரு்ந–த–வர்–கள் 
உட–ன–டி–யாக மூடி–விட்டு 
நசன்–ை–னர். நதாடர்்நது 
சம்–ே்ந–தப்–ேட்ட தனி–யார் 
மருத்–து–வ–ம–லன–யின் பிை–
தான கட்–டி–டத்–தில, வரு–
மான வரித்–து–லை–யி–னர் 

பசாத–லன–யில ஈடு–ேட்–ட–
னர். அவ–சை சிகிச்–லசககு 
வ்ந–த–வர்–கலை தலட நசய–
யா–மல, இ்நத பசாதலன 
நடத்–தப்–ேட்–டது. அபத–பந–
ைத்–தில, சிகிச்–லசககு வரும் 
பநாயா–ளி–கலை தவிர்த்து, 
நவளி–யாட்–கள் யாலை–யும் 
மருத்–து–வ–ம–லனக–குள் அனு–
ம–திக–க–விலலை.

மருத்–துவ–ம–லன–யின் ேதி–
பவ–டு–கள், சிகிச்லச நேற்ப–ைா–
ரின் விவ–ைம், பநாயா–ளி–கள் 
தைப்–பில நசலுத்–திய கட்–
டண விவ–ைம், அதற்–கான 
முலை–யான ைசீ–து–கள் வழங்–
கப்–ேட்–டுள்–ைதா என ேல–
பவறு வலக–யில பசாத–லன–
கள் நடத்–தப்–ேட்–டது. இைவு 
8.30 மணிககு அதி–கா–ரி–கள் 
பசாத–லனலய முடித்–துக–
நகாண்டு அங்–கி–ரு்நது நசன்–
ை–னர்.  இ்நத பசாத–லன–யில 
முக–கிய ஆவ–ணங்–கள் சிக–
கி–ய–தாக அதி–கா–ரி–கள் தைப்–
பில கூைப்–ே–டு–கி–ைது. பமலும் 
வரு–மா–ன–வ–ரித்–துலை அதி–
கா–ரி–கள் நதாடர்்நது விசா–
ைலண நடத்தி வரு–கின்–ை–
னர்.

கின்னஸ் புததகததில் இடம் பிடிதத

திருவிதாங்காடு ் காயில் யானை மரணம் 
திரு–வ–னைந்–த–பு–ரம், பிப். 6-

திரு–வி–தாங்–பகாடு பதவ–சம் 
போர்–டுககு நசா்ந–த–மான 
தாட் –ஷாயிணி என்ை 
யாலன ஆசி–யா–வி–பைபய 
மிக–வும் வய–தா–ன–தாக கரு–
தப்–ே–டு–கி–ைது. 88 வய–தான 
இ்நத நேண் யாலன, குட்–
டி–யாக இருக–கும்–போது 
பகாட–நாடு யாலன–கள் 
காப்–ே–கத்–தில இரு்நது திரு–வி–
தாங்–கூர் மன்–னர் குடும்–ேத்–
துககு கிலடத்–தது. பின்–னர் 
இ்நத யாலனலய மன்–னர் 
குடும்–ேம் திரு–வ–ன்ந–த–பு–ைம் 
அருபக ஆற்–றிங்–கல திரு–வா–
ைாட்டு பகாயி–லுககு நன்–
நகா–லட–யாக வழங்–கி–யது. 

பின்–னர் 1960ம் ஆண்டு 
இ்நத யாலன திரு–வ–ன்ந–த–பு–
ைத்–தில உள்ை நசங்–கல–லூர் 
மகா–பத–வர் பகாயில நிர்–
வா–கத்–தி–டம் ஒப்–ே–லடக–கப்–

ேட்–டது. சுமார் 58 ஆண்–டு–க–
ைாக இ்நத பகாயி–லில–தான் 
தாட்–ஷாயிணி ேைா–ம–ரிக–கப்–
ேட்டு வ்ந–தது.  திரு–வி–தாங்–
பகாடு பதவ–சம் போர்டு 

கட்–டுப்–ோட்–டில உள்ை 
தாட்–ஷா–யிணி யாலன 
நூற்–றுக–க–ணக–கான பகாயில 
விழாக–க–ளில ேங்–பகற்–றுள்–
ைது.

இ்நத நிலை–யில கட்நத 
சிை தினங்–க–ைாக தாட்–ஷா–
யிணி உடல நைக–கு–லை–வால 
கடும் அவ–திப்–ேட்டு வ்ந–தது. 
இத–னால ோப்–ே–னங்–பகாடு 
ேகு–தி–யில உள்ை பதவ–சம் 
போர்–டுககு நசா்ந–த–மான 
யாலன–கள் காப்–ே–கத்–தில 
சிகிச்லச அளித்து ேைா–ம–
ரிக–கப்–ேட்டு வ்ந–தது. 

பநற்று மாலை திடீ–நைன 
தாட்–ஷா–யிணி சிகிச்லச ேை–
னின்றி மை–ண–ம–லட்ந–தது. 

இது ேக–தர்–கள் மத்–தி–யில 
கடும் பசாகத்லத ஏற்–ே–டுத்தி 
உள்–ைது. தாட்–ஷா–யி–ணி–
யின் உடல இன்று பிபைத 
ேரி–பசா–த–லனககு பின்–னர் 
ோப்–ே–னங்–பகாட்–டில உள்ை 
பதவ–சம் போர்–டுககு நசா்ந–த–
மான இடத்–தில அடக–கம் 
நசய–யப்–ேட்–டது. திை–ைான 
ேக–தர்–கள் கை்ந–து–நகாண்டு 
தாட்–ஷா–யி–ணிககு அஞ்–சலி 
நசலுத்–தி–னர்.

தாட்–ஷா–யிணி ஆசி–யா–
வி–பைபய மிக–வும் வய–தான 
வைர்ப்பு யாலன என்ை 
நேரு–லம–யு–டன் கின்–னஸ் 
புத்–த–கத்–தி–லும் இடம் பிடித்–
துள்–ைது.

இறந்த க�ாயில் யா்னைக்கு அஞ்–ெலி செலுத்–து–கின–ற–னைர்.

சிறுநீரகம் சசயலிழபோல்

பிஜூஜைதா தளம் எம்பி ம்ைவு
ெலலவர்கள் இரங்கல்புவ–கனைஸ்–வர், பிப். 6-

சிறு–நீ–ை –கம் நசய–லி–ழப்பு 
காை–ண–மாக ஒடிசா மாநிை 
பிஜூ ஜனதா தைம் எம்பி 
ைடு கிபஷார் சுவா–யின், 
பநற்–றிவு காை–மா–னார். 

ஒடிசா மாநி–ைம், பிஜூ 
ஜனதா தைம் கட்–சி–யின் 
எம்பி ைடு கிபஷார் சுவா–
யின் (71). கட்நத 1947ம் 
ஆண்டு ஜூலை 6ம் பததி 
கஞ்–சாம் மாவட்–டம் கபி–சூ–
ரியா நக–ரில பிை்நத இவர், 
கட்நத 2014ம் ஆண்–டில 
அஸ்்ா நதாகுதி எம்–பி–
யாக பதர்வு நசய–யப்–ேட்–
டார். முன்–ன–தாக கட்நத 
2004ம் ஆண்–டில கபி–சூர்யா 
நகர் சட்–ட–சலே நதாகுதி 
எம்–எல–ஏ–யா–க–வும் இரு்ந–
தார். மத்–திய அை–சின் ேல–
பவறு துலை–கலை பசர்்நத 
கமிட்–டி–க–ளில உறுப்–பி–ன–
ைா–க–வும் இரு்ந–துள்–ைார். 

இ்ந–நி–லை–யில, கட்நத 
சிை நாட்–க–ைாக உடல–ந–
ைம் ோதிப்–ோல அவ–
தி–ய–லட்நத ைடு கிபஷார் 
சுவா–யின், புவ–பனஸ்–வ–
ரில உள்ை தனி–யார் மருத்–
து–வ–ம–லன–யில சிறு–நீ–ைக 

நசய–லிழப்–ோல சிகிச்லச 
நேற்று வ்நத நிலை–யில, 
பநற்று நள்–ளி–ைவு உயி–ரி–ழ்ந–
தார். இவ–ைது மலை–வுககு, 
அம்–மா–நிை முதல–வ–ரும், 
பிஜூ ஜனதா கட்–சி–யின் 
தலை–ரு–மான நவீன் ேட்–
நா–யக, ஆழ்நத இைங்–கலை 
அவ–ைது குடும்–ேத்–தா–ருககு 
நதரி–வித்–துள்–ைார். பமலும் 
அவர் கூறு–லக–யில, ‘‘ைடு 
கிபஷார் சுவா–யின் இைப்பு 
நசயதி பகட்டு அதிர்ச்–சி–ய–
லட்ந–பதன். அவ–ைது குடும்–
ேத்–தி–ன–ருககு எனது ஆழ்நத 

இைங்–கலை நதரி–வித்–துக 
நகாள்–கி–பைன். நாடா–ளு–
மன்–ை–வா–தி–யா–க–வும், மாநிை 
சட்–ட–ச–லே–யி–லும் அவர் 
ஆற்–றிய ேணி–கள் என்–றும் 
நிலைத்து இருப்–ேலவ. அவ–
ைது இழப்பு, மாநி–ைத்–துக–கும், 
கட்–சிக–கும் கவலை அளித்–
துள்–ைது. அவ–ைது ஆத்மா 
சா்ந–தி–ய–லடய இலை–வலன 
பிைார்த்–திக–கி–பைன்–’’ என்று 
நதரி–வித்–தார். 

அபத–போல, ஒடிசா 
மாநி–ைத்–லதச் பசர்்நத மத்–
திய நேட்–பைா–லிய துலை 
அலமச்–சர் தர்–பம்ந–திை பிை–
தான், ைடு கிபஷார் சுவா–
யின் மலை–வுககு இைங்–கல 
நதரி–வித்–தார். 

பமலும், பிை–த–மர் பமாடி, 
காங்–கி–ைஸ் தலை–வர் ைாகுல–
கா்நதி மற்–றும் ேல–பவறு 
கட்–சி–கலை பசர்்நத தலை–
வர்–கள் மற்–றும் நிர்–வா–கி–கள் 
ைடு கிபஷார் மலை–வுககு 
இைங்–கல நதரி–வித்து, அவ–
ைது குடும்–ேத்–தி–ன–ருககு ஆறு–
தல கூறி–னர்.

மாணவனுடன் 
ஓரிை வேர்க்க

�ள்ளி ஆசிரியர் லகது 
திரு–வ–னைந்–த–பு–ரம், பிப். 6-

மாண–வ –னு–டன் ஓரின 
பசர்க–லக–யில ஈடு–ேட்ட 
ேள்ளி ஆசி–ரி–யர் லகது நசய–
யப்–ேட்–டார்.

திரு –வ –ன்ந – த –
பு –ைம் கழக–கூட்–
டத்–தில இ்ந–திய 
ைாணுவ கட்–டுப்–
ோட்–டில உள்ை 
லசனிக ேள்ளி உள்–
ைது. இங்கு 6 முதல 
பிைஸ் 2 வலை 
வகுப்–பு–கள் உள்–
ைன. இப்–ேள்–ளி–
யில ேயி–லும் மாண–வர்–கள் 
அங்–குள்ை விடு–தி–யில–தான் 
தங்கி ேடிகக பவண்–டும். 
ேள்ளி ைாணு–வத்–தின் பநைடி 
கட்–டுப்–ோட்–டில நசயல–
ேட்டு வரு–கி–ைது.

இ்நத ேள்–ளி–யில திரு–வ–
ன்ந–த–பு–ைம் அம்–பூரி ேகு–
திலய பசர்்நத ஆன்–ைனி(53) 
என்–ே–வர் ஆசி–ரி–ய–ைாக  உள்–
ைார். இவர் விடுதி வார்–ட–
னா–க–வும் உள்–ைார். இ்நத 

நிலை–யில விடு–தி–யில தங்–கி–
யி–ரு்நத 8ம் வகுப்பு மாண–
வர் ஒரு–வலை ஆன்–ைனி 
மிைட்டி ஓரின பசர்க–லக–

யில ஈடு–ேட்டு வ்ந–
துள்–ைார். பமலும் 
ம ா ண – வ ல ன 
நிர்–வா–ண–மாககி 
புலகப் –ே –ட –மும் 
எடுத் –துள்–ைார். 
ஆ சி – ரி – ய – ரி ன் 
நகாடுலம தாங்க 
முடி–யா–மல அ்நத 
மாண–வன் இது–
கு–றித்து நேற்–பைா–

ரி–டம் கூறி கதறி அழு–துள்–
ைார்.

இது–ேற்றி நேற்–பைார், 
கழக–கூட்–டம் போலீ–சில 
புகார் நதரி –வித் –த –னர். 
போலீ–சார் வழககு ேதிவு 
நசயது ஆன்–ை–னிலய லகது 
நசய–த–னர். இலதத்–நதா–
டர்்நது லசனிக ேள்ளி 
நிர்–வா–கம் உட–ன–டி–யாக 
ஆன்–ை–னிலய சஸ்–நேண்ட் 
நசயதுள்ைது.

ைடு கிக�ார் சுவா–யின

கணவருடன மது குடிததுவிட்டு

வ�ா்தயில் தூங்கிய ர�ண் �ரிதா� �லி
க�ா்வ, பிப். 6- 

கண–வ–ரு–டன் பசர்்நது மது–அ–
ரு்ந–திய மலனவி மது–போ–
லத–யி–பைபய உயி–ரி–ழ்ந–தது 
நேரும் பசாகத்லத ஏற்–ே–
டுத்–தி–யது.

பகாலவ அடுத்த துடி–ய–
லூர் அருபக உள்ை கணு–
வாய விநா–ய–கர் பகாயில 
வீதிலய பசர்்நத தம்–ேதி 
ைாஜ். ேழ–னி–யம்–மாள் (48). 
இவர்–கள் கட்–டிட நதாழி–ைா–
ைர்–கள். இவர்–கள் 2 பேரும் 
ேணி முடி்நது வீட்–டிற்கு 

வ்ந–த–தும் இை–வில ஒன்–ைாக 
மது அரு்ந–தி–விட்டு சாப்–
பிட்டு தூங்க நசல–வார்–கள். 
இதன்–ேடி பநற்று முன்–தி–னம் 
இை–வும் 2 பேரும் மது குடித்–
து–விட்டு தூங்க நசன்–ை–னர். 
பநற்று காலை எழு்நத ைாஜ் 
பவலைககு நசன்று விட்–
டார். ஆனால ேழ–னி–யம்–
மாள் ேடுக–லக–யில இரு்நது 
எழு்ந –தி –ருக – க –விலலை. 
நீண்ட பநைம் ஆகி–யும் அவர் 
பவலைககு வைா–த–தால ைாஜ் 
ச்ந–பத–க–ம–லட்ந–தார். இத–

னால மலன–விலய பதடி 
அவர் வீட்–டுககு வ்ந–த–போது 
ேடுத்த நிலை–யி–பைபய ேழ–னி–
யம்–மாள் இை்நது கிட்ந–தார். 

மது–போ–லத–யில அவர் 
உயி–ரி–ழ்ந–தி–ருப்–ேது நதரி–ய–
வ்ந–தது. இது–கு–றித்து நகாடுக–
கப்–ேட்ட புகா–ரின்–ேடி,  
துடி–ய–லூர் போலீ–சார் வழக–
குப்–ே–திவு நசயது ேழ–னி–யம்–
மா–ளின் உடலை பிபைத 
ேரி–பசா–த–லனககு அனுப்–பி–
லவத்து விசா–ைலண நடத்தி 
வரு–கின்–ை–னர்.

ஆன–றனி

காதலுக்கு முட்டுக்கட்லட போட்டதால்

அரளிவி்த தின்று
மாணவி, வாலி�ர் ோவு

சுசீந்திரம் அருபக �ரிெோ�ம்
சுசீந்–தி–ரம், பிப்.6 - 

குமரி மாவட்–டம் சுசீ்ந–தி–
ைம் அருபக உள்ை வழுக–
கம் –ோலை மண–விலை 
நமயின்–பைாடு ேகு–திலய 
பசர்்ந–த–வர் சிவக–கு–மார். 
சிற்ே பவலை நசயது வரு–
கி–ைார். இவ–ைது மலனவி 
கைா. இவர்–க–ைது மகள் 
ஆன்நதி (17), மகன் அஜித் 
(16). ஆன்நதி, சுசீ்ந–தி–ைத்–தில 
உள்ை ஒரு ேள்–ளி–யில 
பிைஸ் 2 ேடித்து வ்ந–
தார். இவர்–க–ளின் உை–
வி–னர் நேரி–ய–சாமி 
(45). இவ–ரும், மண–
விலை ேகு –தி –யில 
வசித்து வரு–கி–ைார். 
இவ–ைது மகன் அஜித் 
(20). 9ம் வகுப்பு வலை 
ேடித்து விட்டு, கட்–
டிட பவலைககு 
நசன்று வ்ந–தார். 

உை–வி–னர் என்ை 
முலை–யில ஆன்ந–தி–யும், 
அஜித்–தும் ச்ந–தித்து வ்ந–த–
னர். கட்நத 1 வரு–டத்–துககு 
முன்பு இது காத–ைாக மாறி–
யது. இவர்–க–ளின் காதல 
விவ–கா–ைம் இரு வீட்–டா–
ருக–கும் நதரிய வ்ந–தது. 
இலத–ய–டுத்து ஆன்ந–தி–யின் 
வீட்–டில அவலை கடு–லம–
யாக கண்–டித்–த–னர். காதல 
விவ–கா–ைம் நவளி–யா–ன–தில 
இரு்நது ஆன்ந–திலய அவ–
ைது நேற்–பைார் தீவி–ை–மாக 
கண்–கா–ணிகக நதாடங்–கி–
னர். இருப்–பி–னும் தலடலய 
மீறி ைக–சி–ய–மாக ச்ந–தித்து 
பேசி–னர்.

இ்நத நிலை–யில பநற்று 
மாலை ஆன்நதி ேள்–ளி–யில 
இரு்நது வ்ந–த–தும் நசல–
போ–னில பேசி–ய–வாபை 

இரு்ந –துள்–ைார். இலத 
ோர்த்–த–தும் அவ–ைது தாய 
பகட்–ட–போது காத–ைன் 
அஜித்–து –டன் பேசி–யது 
நதரிய வ்ந–தது. இத–னால 
மகலை கடு–லம–யாக திட்–
டி–ய–தா–க–வும் கூைப்–ே–டு–கி–
ைது. இது குறித்து ஆன்நதி, 

தனது காத–ைன் அஜித்–தி–
டம் கூறி உள்–ைார். ‘’எனது 
வீட்–டில காதலை ஏற்–றுக 
நகாள்ை விலலை. எனககு 
வாழ பிடிகக விலலை. நீ 
என்லன மை்நது விடு’’ என 
கூறி உள்–ைார். 

அப் –போது அஜித், 
‘’உன்லன மை்நது விட்டு 
நான் மட்–டும் வாழ்நது 
என்ன நசயய போகி –
பைன். இரு–வ–ரும் பசர்்நபத 
இை்நது போபவாம்–’’ என்–
ைார். இதன்–பின்–னர் அைளி 
விலத, நகாசு–வர்த்தி, நல–
நைண்–நணய ஆகி–ய–வற்லை 
கை்நது அஜித் குடித்–து–
விட்டு பநைாக ஆன்ந–தி–யின் 
வீட்–டுககு நசன்–றுள்–ைார். 

நான் விஷம் குடித்து 
விட்–படன். நீயும் குடித்து 

விடு என அவ –ரி –டம் 
நகாடுத்–துள்–ைார். பின்–னர் 
ஆன்ந–தி–யும் அலத குடித்–
துள்–ைார். சிறிது பநைத்–தில 
ஆன்நதி வாயில நுலை 
தள்–ளிய நிலை–யில வீட்–
டில மயங்–கி–னார். உட–ன–
டி–யாக அவலை சிகிச்–லசக–

காக ஆசா–ரிப்–ேள்–ைம் 
அைசு மருத்–து–வக–கல–
லூரி மருத்–து–வ–ம–லன–
யில பசர்த் –த –னர். 
ஆனால சிறிது பநைத்–
தில ஆன்நதி ேரி–தா–ே–
மாக இை்ந–தார். 

இதற் –கி –லடபய 
அஜித், வழுக –கம் –
ோலை நசங்–கட்டி 
ோைம் சுடு – காடு 
அருபக மயங் –கிய 
நிலை–யில கிட்ந–தார். 

அ்நத வழி–யாக நசன்–ை–
வர்–கள் இலத ோர்த்து 
அஜித்–தின் த்நலத, நேரி–ய–
சா–மிககு தக–வல நதரி–
வித்–த–னர். அவர் நசன்று 
மகலன மீட்டு மருங்–கூ–ரில 
உள்ை தனி–யார் மருத்–து–வ–ம–
லனககு நகாண்டு நசன்–
ைார்.  பின்–னர் பமல சிகிச்–
லசக–காக மயி–ைா–டி–யில 
உள்ை மருத்–து–வ–ம–லனககு 
நகாண்டு நசன்–ை –னர். 
ஆனால அங்கு நசல–லும் 
வழி–யி–பைபய அஜித் இை்ந–
தார்.  இது–ேற்றி நகாடுக–கப்–
ேட்ட புகா–ரின் அடிப்–ே–லட–
யில, சுசீ்ந–தி–ைம் போலீ–சார் 
வழககு ேதிவு  நசயது காதல 
பஜாடி உடல–கலை பிபைத 
ேரி–பசா–த–லனககு அனுப்–பி–
லவத்–த–னர்.

தறச�ா்ை செயத �ாதல் க�ாடி

உயரதிகாரிகள் சேயலர ேயனேடுததி

க்டயில் இலவேமாக ர�ாருள் வாங்கிய எஸ்ஐ இட மாறைம்
ராம–நா–த–பு–ரம், பிப். 6-

ைாம–நா–த–பு–ைம் மாவட்–டம் 
ஆர்.எஸ்.மங்–க–ைம் காவல 
நிலை–யத்–தில எஸ்–ஐ–யாக 
இருப்–ே–வர் ோண்டி. இவர், 
சிை தினங்–க–ளுககு முன்பு 
காவல–துலை உய–ை–தி–கா–ரி–க–
ளின் நேயலை கூறி, அப்–ே–
கு–தி–யில உள்ை கலட–க–ளில, 
ேணம் நகாடுக–கா –மல 

நோருட்–கலை வாங்கி 
நசன்–ை–தாக நதரி–கி–ைது. இ்நத 
காட்சி சமூக வலை–த–ைங்–க–
ளில லவை–ைாக ேை–வி–யது.

இதில உண்லம இரு்ந–
தால விசா–ரித்து நட–வ–
டிகலக எடுக–கப்–ே–டும் என்று 
ைாம–நா–த–பு–ைம் எஸ்பி ஓம்–பி–ை–
காஷ் மீனா நதரி–வித்–தி–ரு்ந–
தார். இ்நத நிலை–யில, எஸ்ஐ 

ோண்டி ஆயு–தப்–ே–லடககு 
மாற் –ைப் –ேட் –டுள் –ைார் . 
இவர் உய–ை–தி–கா–ரி–க–ளின் 
நேயலை கூறி நோருட்–
கள் வாங்–கி–னாைா அல–
ைது அதி–கா–ரி–கள் யாரும் 
வாங்கி தரும்–ேடி கூறி அவ–
ருககு உத்–த–ை–விட்–டார்–கைா 
என்று விசா–ைலண நடத்–
தப்–ே–டு–கி–ைது.

சேரிமலை விவகாரததில்

ம்லயாள நடிகருககு 
நி�நத்ை ஜாமீன்
திரு–வ–னைந்–த–பு–ரம், பிப். 6-

மலை–யாை சினி–மா–வில 
வில–ைன் மற்–றும் குண–சித்–
திை பவடங்–க –
ளில நடிப் –ே –
வர் நகால–ைம் 
து ை சி ( 7 0 ) . 
இவர் சிை தமிழ 
ே ட த் – தி – லு ம் 
நடித்–துள்–ைார். 
சே–ரி–ம–லை–யில 
இைம் – நேண் –
கலை அனு–ம–தித்–
த–தற்கு எதிர்ப்பு 
நதரி–வித்து ோஜ 
தலை–வர் தைன்–பிள்லை 
தலை–லம–யில சே–ரி–மலை 
ோது–காப்பு யாத்–திலை நட்ந–
தது.

இ்நத யாத்–தி–லை–யில 
கை்ந –து –நகாண்–ட –வர் –க –
ளுககு நகால–ைம் சவைா 
என்ை இடத்–தில வை–பவற்பு 
நிகழச்சி நட்ந–தது. இ்நத 
கூட்–டத்–தில நடி–கர் நகால–
ைம் துைசி பேசும்–போது, 
‘’சே–ரி–மலை நசல–லும் இைம்–
நேண்–கலை இைண்–டாக 
பிை்நது ஒரு துண்லட நடல–
லிக–கும் மற்–நைாரு துண்லட 
பின–ைாய விஜ–ய–னுக–கும் 
அனுப்–பு–பவன்’ என்–ைார். 
அவ–ைது பேச்–சுககு ேல–பவறு 
தைப்–பி–ன–ரும் கண்–ட–னம் 
நதரி–வித்–த–னர். நடி–கர் மீது 
வழக–குப்–ே–திவு நசய–யப்–ேட்–
டது.

இ்நத நிலை–யில, நடி–கர் 
நகால–ைம் துைசி முன்–
ஜா–மீன் பகாரி நகால–ைம் 

நீதி –மன் – ைத் –தில 
தாக–கல நசயத 
முன்–ஜா–மீன் மனு 
தள்–ளு–ேடி நசய–யப்–
ேட்–டது. இலத–ய–
டுத்து அவர் உயர்–
நீ –தி –மன் –ைத் –தில 
தாக–கல நசயத 
முன் ஜாமீன் மனு–
வும் தள்–ளு –ேடி 
நசய–யப்–ேட்–டது. 
இ ல த – ய – டு த் து 

போலீ–சார் அவலை லகது 
நசயய நட–வ–டிகலக எடுத்–த–
போது நகால–ைம் துைசி 
தலை–ம–லை–வா–னார்.

இ்நத நிலை–யில, பநற்று 
காலை தவைா காவல 
நிலை–யத்–தில இன்ஸ்–நேக–
டர் முன்–னி–லை–யில அவர் 
சை–ண–லட்ந–தார். போலீ–சார் 
அவ–ரி–டம் விசா–ைலண 
நடத்தினர். விசா–ை–லணககு 
பின் போலீ–சார் அவலை 
நீதி–மன்–ைத்–தில ஆஜர்–ே–டுத்–
தி–னர். வழகலக விசா–ரித்த 
நீதி–மன்–ைம் நகால–ைம் துை–
சிககு ஜாமீன் வழங்கி உத்–
த–ை–விட்–டது. பமலும் வாைத்–
தில ஒரு–முலை விசா–ைலண 
அதி–காரி முன் ஆஜ–ைாகி 
லகநய–ழுத்–திட பவண்–டும் 
என–வும் நீதி–மன்–ைம் உத்–த–ை–
விட்–டுள்–ைது.

தலைலம ஆசிரியர் இட மாற்றம்

�ள்ளி்ய பூட்டி மாணவர்கள் வ�ாராட்டம் 
�ை–ெப்–பாக்–�ம், பிப். 6-

கட்நத 22ம் பததி ஜாகபடா 
ஜிபயா அலமப்–பி–னர் ஆர்ப்–
ோட்–டம் நடத்–தி–னர். இதில 
கை்ந–து–நகாண்ட நிர்–வா–கி–
கள் சஸ்–நேண்ட் நசய–யப்–
ேட்–ட–னர். இதில கை்ந–து–
நகாண்ட ஆசி–ரி–யர்–கள் 
மற்–றும் அைசு ஊழி–யர்–கள் 
ேைர் இட மாற்–ைம் நசய–யப்–
ேட்–ட–னர்.

திரு –வண்–ணா –மலை 
மாவட்–டத்–தில 46 ஆசி–ரி–
யர்–கள் இட–மாற்–ைம் நசய–
யப்–ேட்–ட–னர்.கை–சப்–ோக–கம் 
அடுத்த துரிஞ்–சா–பு–ைம் ஒன்–றி–
யம் கார்–பகா–ணம் ஊைாட்சி 
ஒன்–றிய நதாடக–கப்–ேள்ளி 
தலைலம ஆசி–ரி–யர் அன்–ே–ழ–
கன், பவட்ந–த–வாடி அைசு 
துவக–கப்–ேள்–ளிககு இட–
மாற்–ைம் நசய–யப்–ேட்–டார். 
இதற்கு மாண–வர்–க–ளும் 
நேற்–பைார்–க–ளும் எதிர்ப்பு 

நதரி–வித்–த–னர்.
இன்று காலை மாண–வர்–

கள் ேள்–ளிககு வ்ந–த–போது 
தலைலம ஆசி–ரி–யர் அன்–ே–ழ–
கன் இட–மாற்–ைம் நசய–யப்–
ேட்–டது நதரி–ய–வ்ந–தது. இத–
னால அதிர்ச்சி அலட்நத 
மாண–வர்–கள், ேள்–ளிலய 
பூட்–டிய  தர்ணா போைாட்–
டத்–தில ஈடு–ேட்–ட–னர். இத–
னால ேை–ே–ைப்பு நிை–வி–யது.

அப்–போது மாண–வர்–
கள், ‘’ தலைலம ஆசி–ரி–யர் 
அன்–ே–ழ–கன் தனது நசா்நத 
நசை–வில ேள்–ளிககு ேல–
பவறு வைர்ச்சி திட்–டங்–
கலை நசய–துள்–ைார். அவர் 
வ்நத பிை–கு–தான் ேள்–ளி–யில 
பதர்ச்சி சத–வீ–தம் அதி–க–ரித்–
துள்–ைது. எனபவ தலைலம 
ஆசி–ரி–யர் அன்–ே–ழ–கலன 
மீண்–டும் இ்நத ேள்–ளி–யி–
பைபய ேணி–ய–மர்த்த பவண்–
டும்’ என்–ை–னர். 

ச�ால்–ைம் துளசி

சென்னை புளி–யந்–கதாப்பு க�.பி. பூங�ா பகு–தி–யில் உளள குடி–்ெ–மாறறு வாரி–யம் இடிக்–
�ப்–பட்–ட–தால், இஙகு வசித்–த–வர்–�ள, தற–�ா–லி–�–மா� க�.பி.பூங�ா வி்ள–யாட்டு திட–லில் 
குடி்ெ அ்மத்து தங–கி–யுள–ள–னைர். தற–கபாது, பூங–�ா்வ சீர–்மக்� உள–ள–தால், மாற–று 
இடம் ஒதுக்கி தரு–வ–தா� மாந–�–ராட்–சி–யி–னைர் கூறு–கின–ற–னைர். இதறகு எதிர்ப்பு சதரி–வித்து 
மக்–�ள ொ்ை மறி–ய–லில் ஈடு–பட்–ட–னைர்.

இந்தியன் டெரடரெய்ன்
இந்தியன் டெரடரெய்ன் பேஷன்ஸ் லிமிடெட்
பதிவு அலுவலகம்: எண்: 208, வவளசவசேரி தாம்பரம் சோலல,

நாராயணபுரம், பள்ளிககரலண, சசேனலனை-600100.
சதாலலவபசி எண்: +91-44-4227 9100, வபகஸ் எண்: +91-44-2262 2897

மினனைஞசேல்: response.itfl@indianterrain.com
இலணயதளம்: www.indianterrain.com
CIN: L18101TN2009PLC073017

அறிவிப்பு
செபி (பட்டியல் கட்டுபபபாடுகள் மற்றும் செளியீடு தேவெகள்) 
ஒழுங்கு விதிகள் 2015, ஒழுங்கு விதி 29 மற்றும் 47னபடி 
இேர அலுெல்களுக்கு இவைதய டிெம்பர் 31, 2018 உைன முடிநே   
கபாலபாண்டிற்கபான   இனட் ஏஎஸ் (Ind AS) படி ேணிக்வக 
செயயபபைபாே நிதி முடிவுகவை பரிசீலித்து, ஒபபுேல் அளிக்க 
இநதியன சைர்சரயன தபஷனஸ் லிமிசைட்டின இயக்குனர்கள் 
குழு கூட்ைம் 12 பிபரெரி, 2019 செவெபாயக்கிழவம அனறு 
நவைசபறுகிறது என  இேனமூலம் அறிவிக்கபபடுகிறது. 
  தமலும்,  இநே  அறிவிபபு  நிறுென   இவையேைம்  
www.indianterrain.com மற்றும் நிறுெனத்தின பங்குகள் 
பட்டியலிைபபட்டுள்ை பங்கு பரிெர்த்ேவனகளின இவைய 
ேைமபான www.nseindia.com மற்றும் www.bseindia.com 
எனபதிலும் கிவைக்கபசபறும்.

இந்தியன் டெரடரெய்ன் பேஷன்ஸ் லிமிடெட்டுக்கா்
ஒபேம்/-

 ரவி B.S.G
நிறுவன டெயலகாளர & இணக் அதி்காரி

நபாள் : 5 பிபரெரி, 2019
இைம் : செனவன

இண்டர்நேஷனல் கு்�ோபல் பீஸ் யுனிவரசிட்டி சோரபோக சரவ்ேச வணிகரகள் சம்மே�னத்தின் ேலைவர கரோத்்ே 
்டோக்டர சந்துரு அவரகள் ேலைலமேயில் சரவ்ேச அ�வில் சிறந்ே சமூக ்சலவககோக சகதி்வல், சரத்ரோஜன் 
பூமிநேோேன், மேணிகண்டன், ்டத்்ேோ கோரத்திக ககௌரவ ்டோக்டர பட்்டம கபறறனர. அ௫கில் நீதிபதி லவத்தியநேோேன், 
யுஎஸ்ஏ ஜோன் பீட்்டர அல்்போன்ஸ், ்மேனு்வல் சி.ஆர.போஸ்கர, பூலவ ்டோக்டர வ�ரமேதி உள்�னர.      

க�ௌரவ டாகடர் படடம்

நாள்	:	5	பிப்ரவரி,	2019
இடம்	:	சென்னை	

    செலிபிரிட்டி பேஷன்ஸ் லிமிசெட்
CIN:	L17121TN1988PLC015655

பதிவு	அலுவலகம்:	SDF	IV	&	C2,	3-வது	பி்ரதானை	ொ்ல,	
செபஸ்/செஸ்,	தாம்ப்ரம்,	சென்னை-600045

மினனைஞெல்:	investorservices@celebritygroup.com
இ்ையதளம்:	www.celebritygroup.com

சதா்லபபசி	எண்:	044-4343	2200/2300;	பபக்ஸ்	எண்:	044-43432189

அறிவிப்பு
 செபி (பட்டியல் கட்டுபபபாடுகள் மற்றும் செளியீடு 
தேவெகள்) விதிகள் 2015, விதி 29 மற்றும் 47னபடி இேர 
அலுெல்களுக்கு இவைதய டிெம்பர் 31, 2018 உைன முடிநே 
கபாலபாண்டிற்கபான இனட் ஏஎஸ் (Ind AS) படி ேணிக்வக 
செயயபபைபாே நிதி முடிவுகவை பரிசீலித்து, ஒபபுேல் அளிக்க 
செலிபிரிட்டி தபஷனஸ் லிமிசைட்டின இயக்குனர்கள் குழு 
கூட்ைம் செவெபாயக்கிழவம 12 பிபரெரி, 2019 அனறு 
நவைசபறுகிறது என  இேனமூலம் அறிவிக்கபபடுகிறது. 
  தமலும்,  இநே  அறிவிபபு  நிறுென   இவையேைம்  
www.celebritygroup.com மற்றும் நிறுெனத்தின பங்குகள் 
பட்டியலிைபபட்டுள்ை பங்கு பரிெர்த்ேவனகளின இவைய 
ேைமபான www.nseindia.com மற்றும் www.bseindia.com 
எனபதிலும் கிவைக்கபசபறும்.

செலிபிரிட்டி	பபஷனஸ்	லிமிசடட்டுக்காக
ஒபபம்/-

A.ரிஷிகுமார்
நிறுவனை	செயலாளர்	&		

இைக்க	அதிகாரி


