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DIPR/ 207 /DISPLAY/2021

GOVERNMENT OF TAMIL NADU
Re-issue of 6.53% Tamil Nadu State

Development Loan 2031

S. KRISHNAN,
Additional Chief Secretary to Government,

Finance Department, Chennai-9.

1. Government of Tamil Nadu has offered to sell by auction the
Re-issue of 6.53% Tamil Nadu State Development Loan 2031
for Rs.2500.00 crore. Securities will be issued for a minimum
nominal amount of Rs.10,000/- and multiples of Rs.10,000/-
thereafter. Auction which will be price-based under multiple
price format will be conducted by Reserve Bank of India at
Mumbai Office (Fort) on February 09, 2021.

2. The Government Stock upto 10% of the notified amount of
the sale will be allotted to eligible individuals and institutions
subject to a maximum limit of 1% of its notified amount for
a single bid as per the Revised Scheme for Non-competitive
Bidding facility in the Auctions of State Government Securities
of the General Notification (Annexure II). Under the scheme,
an investor can submit a single bid only through a bank or a
Primary Dealer.

3. Interested persons may submit bids in electronic format on
the Reserve Bank of India Core Banking Solution (E-Kuber)
System as stated below on February 09, 2021.

a) The competitive bids shall be submitted electronically on
the Reserve Bank of India Core Banking Solution (E-Kuber)
System between 10.30 A.M. and 11.30 A.M.

b) The non-competitive bids shall be submitted electronically
on the Reserve Bank of India Core Banking Solution (E-Kuber)
System between 10.30 A.M. and 11.00 A.M.

4. The price expected by the bidder should be expressed up to
two decimal points. An investor can submit more than one
competitive bid at different rates in electronic format on
the Reserve Bank of India Core Banking Solution (E-Kuber)
System. However, the aggregate amount of bids submitted
by a person should not exceed the notified amount.

5. The result of auction will be displayed by Reserve Bank of
India on its website on February 09, 2021. Successful bidders
should deposit the price amount of Stock covered by their
bids by means of a Bankers’ Cheque or Demand Draft payable
at Reserve Bank of India, Mumbai (Fort) or Chennai on
February 10, 2021 before the close of banking hours.

6. The Government Stock will bear interest at the rate of 6.53%
per annum paid half yearly on July 06 and January 06. The
Stock will be governed by the provisions of the Government
Securities Act, 2006 and Government Securities Regulations,
2007.

7. The stocks will qualify for ready forward facility.
8. For other details please see the notifications of

Government of Tamil Nadu Specific Notification
No.529(L)/W&M-II/2021 dated February 04, 2021.

Office of Dy.CE/Substation Design, C-1 Shakti Vihar
Tel: 0175-2301537, Fax: 0175-2220143

e-mail: se-ss-design@pspcl.in, xenssds1@gmail.com
(O/o CE/TS.B-1, Shakti Vihar.Patiala)

Regd. Office PSFB Head Office, The Mall Patiala-147001.
Corporate identity Number U40109PB2010SGC33813: Website:www.pspcl.in

Online Tenders are invited for the supply, of the following material as per Tender
Specification No 223/2020 of PSPCL:
Item Description Qty Enquiry Last date & Last date Date & time
No, No/Year, time for & time of opening

downloading for bid of bids
of tenders submission

1. Design, manufacture, 26 223/ 22.2.2021 23.2.2021 24.2.2021
testing and supply of KMs 2021 11.00 A.M. 11.00 A.M. 11.30 A.M
Armoured [SI marked
Single core IIKV 300
mm size stranded
Aluminum conductor,
XLPE insulated, PVC
sheathed, screened
cable in accordance
with is: 7098 (part-2)
with latest
amendments
manufactured
with CCV/SIOPLAS
technology.

EMD Rs. 2,19,090/-
Minimum EMD Rs. 54,780/-
Detailed NIT and Specification may be downloaded from PSPCL e-tendering
website http://eproc.punjab.gov.in.
The prospective bidders may contact customer care of above cited website in
case of any difficulty.
It is informed that in case tender process is not completed due to any reason,
No CORRIGENDUM will be published in newspapers. Details regarding
corrigendum may be seen on PSPCL e-tendering website :
http://eproc.punjab.gov.in.

Dy. CE/Sub-Station Design
PSPCL, Patiala.C 39/2176155/12/70/2021/1268
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AGARWAL INDUSTRIAL
CORPORATION LIMITED
CIN: L99999MH1995PLC084618
Registered Office: Eastern Court,

Unit No. 201-202, Plot No. 12, V.N. Purav Marg,
S.T. Road, Chembur, Mumbai – 400071

Phone Nos: +91-22-25291149/50.
Fax: +91-22-25291147.

Website: www.aicltd.in ; E-mail: contact@aicltd.in

NOTICENotice is hereby given pursuant to Regulation 47of SEBI (LODR), Regulations 2015, that a Meetingof Board of Directors of Agarwal IndustrialCorporation Limited will be held on Saturday,February 13, 2021, at the Registered Office of theCompany, inter alia,1.) To consider and approve Unaudited FinancialResults (Standalone and Consolidated) of theCompany for the Quarter and Nine Months endedDecember 31, 2020 in accordance with Regulation33 of the said Regulations.2.) Other matters as per the Agenda of the BoardMeeting or any other matter with the permission ofthe Chairman.For further details, please refer to Company’s website:www.aicltd.in and on website of stock exchanges:www.bseindia.com and www.nseindia.com
For Agarwal Industrial Corporation LimitedSd/-Place: Mumbai Satish DeshmukhDate: February 04, 2021 Company Secretary
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உத்திரமேரூர் அருமே

கல்குவாரி விபத்தில் 2 பபர் பலி 
உரிமையாளர் மீது வழக்குபபதிவு

உத்–தி–ர–மே–ரூர், பிப். 5-
காஞ்–சி–பு–ரம் மாவட்–டம் 
உத்–தி–ர–மம–ரூர் அடுத்்த மதூர் 
மற்–றும் சுற்–று–வட்–டார பகு–
தி–க–ளில் ஏரா–ள–மான கல்–கு–
வா–ரி–கள் இயங்கி வரு–கின்–
றன. இந்–நி–லை–யில், மதூர் 
கிரா–மத்–தில் இயங்கி வரும் 
்தனி–யார் கல்–கு–வா–ரி–யில் 
கற்–கள் பபயர்த்–ப்த–டுக்–கும் 
பணிக்–காக பபாக்–லைன் 
இயந்–தி–ரங்–கள் எடுத்–துக்–
பகாண்டு 11 மபர் சுமார் 
250 அடி ஆழ பள்–ளத்–திற்கு 
பென்–ற–னர். அப்–மபாது பள்–
ளத்–திற்கு அருமக இருந்்த 
மலை–யி–லி–ருந்து திடீ–பரன 
மண்–ெ–ரிவு ஏற்–பட்–டது. இதில், 
நத்–்தா–நல்–லூர் கிரா–மத்ல்த 
மெர்ந்்த மணி–கண்–டன் (22) 
என்–ப–வர் மண் ெரி–வில் சிக்கி 
ெம்–பவ இடத்–தி–மைமய உயி–
ரி–ழந்–்தார். வட–மா–நி–ைத்–ல்தச் 
மெர்ந்்த சுமரஷ் (22) மற்–றும் 
்தமீம்–அன்–ொரி (30) ஆகி–மயார் 
பைத்்த காய–ம–லடந்–்த–னர். 
மீ்த–முள்ள 8 மபரும் பவளி–
மய–றி–னர். ்தக–வ–ை–றிந்்த ொை–
வாக்–கம் மபாலீ–ொர் மற்–றும் 
தீய–லைப்பு வீரர்–கள் ெம்–
பவ இடத்–திற்கு வந்து படு–
கா–ய–ம–லடந்–்த–வர்–கலள மீட்டு 
சிகிச்–லெக்–காக பெங்–கல்–பட்டு 
அரசு மருத்–து–வ–ம–லன–யில் 
மெர்த்–்த–னர். இந்–நி–லை–யில், 
்தமீம் அன்–ொ–ரிலய மநற்று 

இரவு மமல் சிகிச்–லெக்–காக 
பென்லன ராஜிவ்–காந்தி 
அரசு மருத்–து–வ–ம–லன–யில் 
மெர்த்–்த–னர். அங்கு சிகிச்லெ 
பை–னின்றி அவர் 11.30 மணி–
ய–ள–வில் இறந்–்தார். சுமர–
ஷுக்கு பெங்–கல்–பட்டு அரசு 
மருத்–து–வ–ம–லன–யில் தீவிர 
சிகிச்லெ அளிக்–கப்–பட்டு 
வரு–கி–றது.   இந்நிலையில் 
பென்லன பல்ைாவரம் 
அடுத்்த பம்மல் பகுதிலய 
மெர்ந்்த ம்தவ் (50) கல்குவாரி 
உ ரிலமய ாள ர்  மீது 
ொைவாக்கம் மபாலீொர் 
வழக்குப்பதிவு பெய்து 
விொரிக்கின்றனர். இந்்த 

மண் ெரி–வில் 10 ைாரி–கள் 
மற்–றும் 2 பபாக்–லைன் 
இயந்–தி–ரங்–கள் உள்–ளிட்ட 
வாக–னங்–கள் சிக்–கி–யுள்–ளன. 
அவற்லற மீட்–கும் பணி–யில் 
மபரி–டர் மீட்–புப்–பலட மற்–
றும் தீய–லைப்பு வீரர்–கள் 
பெயல்–பட்டு வரு–கின்–ற–னர். 
இன்று காலை ப்தாடங்கி  
மீட்பு பணி ப்தாடர்ந்து 
நலட–பபற்று வரு–கி–றது. கல்–
கு–வா–ரி–யில் திடீர் திடீ–பரன 
மண்–ெ–ரிவு ஏற்–பட்டு வரு–வ–
்தால் பபாது–மக்–கள் அப்–ப–
கு–திக்கு பெல்–ைக்–கூ–டாது 
என எச்–ெ–ரிக்–கப்–பட்–டுள்–ள– 
னர். 

மதுரையில் பிப். 18ம் தேதி 
அைசியல் எழுச்சி மாநாடு

முத்தரென பேட்டி
கும்–ப–ம�ோ–ணம், பிப்.5- 

மது–ரை –யில் வரும் 18ம் 
தேதி ேமி–ழ –கதரே மீட்–
த�ோம் என்ற ேரைப்–பில் 
அை –சி –யல் எழுச்சி 
மோநோடு நரை ப�்ற 
உள்–ள–ேோக முத–ே–ை–
சன பேரி–வித–துள்–
ளோர்.

இந் –திய கம்–யூ –
னிஸ்ட் கட் –சி –யின 
மோநி–ைச் பசய–ைோ –
ளர் முத–ே–ை–சன கும்–�–தகோ–
ணத–தில் நிரு–�ர்–களுக்கு 
அளிதே த�ட்டி: இந்–திய கம்–
யூ–னிஸ்ட் கட்சி சோர்–பில் ேமி–
ழ–கதரே மீட்–த�ோம் என–கி்ற 
அை–சி–யல் எழுச்சி மோநோடு 
மது–ரை–யில் வரு–கி்ற 18ம் 
தேதி நரை–ப�்ற உள்–ளது. 
மோநோட்–டில் கூட்–ைணி கட்–சி–
யின ேரை–வர்–கள் �ங்–தகற்–
க–வுள்–ள–னர். இந்ே மோநோட்–
டில் சட்–ை–மன்ற தேர்–ேரை 
முன–னிட்டு சி்றப்பு தீர்–மோ–

னங்–கள் நிர்ற–தவற்–்றப்–�ை 
உள்–ளது.

ேமி–ழ–கத–தில் ஜன–வரி 
மோேம் ப�யே மரழ கோை–

ண–மோக பநல் உள்–
ளிட்ை அரனதது 
�யிர்–களும் ப�ரும் 
தசேதரே சந்–தித–
துள்–ளது. மத–திய 
குழு ஏற் –க –னதவ 
வந்து தசேங்–கரள 
� ோ ர் – ர வ – யி ட் டு 

பசன்ற பின–னும், ேற்–த�ோது 
மீண்–டும் தசேங் –கரள 
�ோர்–ரவ–யிை வந்–துள்–ளது. 
இப்–�டி மத–தி–யக்–குழு �ை–
முர்ற வந்து பசல்–கி–்றதே 
ேவிை, அவர்–கள் அை–சி–ைம் 
எனன �ரிந்–துரை பசய–கி–
்றோர்–கள், ேமி–ழ–கத–துக்கு 
எனன நிதி கிரைக்–கி–்றது 
என–�து புரி–யோே புதி–ைோ–கதவ 
உள்–ளது.

இவ்–வோறு அவர் கூறி–
னோர்.

ஐடி ஊழியர் வீடு உமைத்து 40 சவரன் ககாளமள
அண்–ணோ–ந–�ர், பிப். 5-

பென்லன அரும்–பாக்–கம் 
மாரி–யம் –மன் மகாயில் 
ப்தரு–லவச் மெர்ந்–்த –வர் 
சுமரஷ்–பாபு (35). இவர் 
எழும்–பூ–ரில் உள்ள ்தனி–
யார் ஐடி நிறு–வ–னத்–தில் 
ஊழி–ய–ராக பணி–பு–ரிந்து 
வரு–கி–றார். இந்–நி–லை–யில் 
மநற்று மவலை முடிந்்த வீட்–
டிற்கு வந்்த இவர் ்தனது 
மலன–விலய அலழத்–துக் 
பகாண்டு புர–லெ–வாக்–கத்–
தில் உள்ள சிவன் மகாயி–
லுக்கு பென்–றார். சுவாமி 
்தரி–ெ–னம் முடித்–து–விட்டு 
கை–வன் - மலனவி இரு–வ–
ரும்  இர–வில் வீட்–டிற்கு வந்–
்த–மபாது க்தவு உலடக்–கப்–
பட்டு இருப்–ப–ல்தக் கண்டு 
அதிர்ச்சி அலடந்–்த–னர். 

உள்மள பென்று பார்த்–்த–
மபாது, பீமரா உலடக்–கப்–
பட்டு அதில் இருந்்த 40 ெவ–
ரன் ்தங்க நலக, பவள்ளி 
பபாருட்–கள் மற்–றும் பைம் 
பகாள்–லள–ய–டிக்–கப்–பட்–டி–
ருந்–்தது. இது–கு–றித்து அரும்–
பாக்–கம் காவல் நிலை–யத்–
தில் சுமரஷ்–பாபு புகார் 
அளித்–்தார். புகா–ரின்–மப–
ரில் வழக்கு பதிவு பெய்்த 
மபாலீ–ொர் ெம்–பவ இடத்–
திற்கு பென்று விொ–ரலை 
நடத்–தி–னர். பின்–னர், அப்–ப–
கு–தி–யில் பபாருத்–்தப்–பட்–
டுள்ள சிசி–டிவி மகமரா 
பதி–வு–கலள பபற்று ஆய்வு 
பெய் –்த –மபாது, அதில் 
பர்்தா அணிந்–து–பகாண்டு 
ஒரு–வர் பகாள்லள ெம்–ப–
வத்–தில் ஈடு–பட்–டி–ருப்–பது 

ப்தரி–ய–வந்–்தது. எனமவ, 
இக்–பகாள்–லள–யில் ஈடு–
பட்–டி –ருப் –பது ஆைா, 
பபண்ைா என ப்தரி–ய–
வில்லை. மமலும், மகமரா 
பதி–வு–க–லளக் பகாண்டு 
குற்–றா–ளிலய மபாலீொர் 
ம்தடி வரு–கின்–ற–னர். ஏற்–க–
னமவ, அரும்–பாக்–கம் பகு–
தி–யில் பெயின் பறிப்பு, 
பெல்–மபான் பறிப்பு, வாக–
னத் திருட்டு என குற்–றச்–
ெம்–ப–வங்–கள் ப்தாடர்ந்து 
நலட–பபற்று வரு–கின்–றன 
சூழ–லில், குற்–ற–வா–ளி–கள் 
பர்்தா அணிந்து நூ்தன 
முலற–யில் பகாள்–லளச் 
ெம்–ப–வங்–க–ளில் ஈடு–பட்–டி–
ருப்–பது பபாது–மக்–க–லள–
அச் –ெ –ம –லடய பெய் –து  
உள்–ளது.

�ல்–கு–வோ–ரிக்கு தடை–வி–திக்� மவண்–டும்
அப்–�–குதி ப�ோது–மக்–கள் கூறு–ரக–யில், இந்ே கல்–கு–வோ–

ரி–க–ளில்  அதிக சக்தி வோயந்ே பவடி–ப�ோ–ருட்–கள் ரவதது 
�ோர்ற–கள் ேகர்க்–கப்–�–டு–வ–ேோல், வீடு–கள் �ழு–ே–ரை–வ–து–ைன  
பேோட்–டி–லில் தூங்–கும் குழந்ரே �யத–தில் வீரிட்டு அழு–கி–்றது. 
ஆடு, மோடு உள்–ளிட்ை விைங்–கி–னங்–கள் கயிற்ர்ற அறுத–துக்–
பகோண்டு ஓடு–கின–்றன. �ேற்–்ற–மோன சூழதை நிை–வு–கி–்றது. 
தமலும்,  கல்–கு–வோ–ரி–க–ளில் இருந்து பவளி–தய–றும் தூசி–யி–
னோல் கோற்று மோச–ரைந்து சுவோ–சக் தகோளோறு உள்–ளிட்ை  
�ல்–தவறு தநோய–க–ளோல் �ோதிக்–கப்–�–டு–கி–த்றோம்.  �ை நூறு அடி 
ஆழம்–வரை தேோண்–ைப்–�ட்–டு–விட்–ை–ேோல் நிைத–ேடி நீர்–மட்–ைம் 
பவகு–வோக குர்றந்து குடி–நீர் �ற்–்றோக்–குர்ற ஏற்–�–டு–கி–்றது. 
எனதவ, கல்–கு–வோரி பசயல்–�ோட்ரை நிறுதே தவண்–டும்.  
என  அதி–கோ–ரி–களுக்கு புகோர்–கள் அளித–ேோல் அவர்–கள் 
கண்–டு–பகோள்–வதே இல்ரை என–்ற–னர். 

நடிகர் ஆர்யாவின் சதகாேரிக்கு  
லாட்டரியில் ₹30 தகாடி பரிசு

திரு–வ–னந்–த–பு–ரம், பிப். 5-
பிை–�ை நடி–கர் ஆர்–யோ–வின 
சதகோ–ே–ரிக்கு அபு–ேோ–பி–யின 
டியூட்டி பிரீ ைோட்–ை–ரி–யில் ₹30 
தகோடி �ரிசு கிரைத–துள்–ளது.

தகைள மோநி–ைம் கோசர்–
தகோடு அருதக திருக்–க–ரிப்–
பூர் �கு–திரய தசர்ந்–ே–வர் 
அப்–துல் கத–ேோப். இவ–ைது 
மரனவி ேஸ்–லீனோ. இவர் 
நடி–கர் ஆர்–யோ–வின சதகோ–
ேரி ஆவோர். குடும்–�த–து–ைன 
கத–ேோர் நோட்–டின தேோகோ–வில் 
வசிதது வரு–கி–்றோர். கைந்ே 
ஜன–வரி 26ம் தேதி ேஸ்–லீனோ 
அபு–ேோ–பி–யின டியூட்டி பிரீ 
ைோட்–ைரி சீட்ரை ஆன–ரை–
னில் வோங்–கி–யுள்–ளோர். 

இ ந் ே  நிரை – யி ல் 
‘291310’ எண் பகோண்ை 
ைோட்–ை –ரிக்கு ₹30 தகோடி 

�ரிசு விழுந்–துள்–ளது. இந்ே 
வி�–ைதரே சம்–�ந்–ேப்–�ட்ை 
நிறு–வ–னம் த�ோன பசயது 
பேரி–வித–துள்–ளது. இே–னோல் 
மகிழ்ச்–சி–யில் புல்–ை–ரித–து–
த�ோ–னோர் ேஸ்–லீனோ. இந்ே 
ைோட்–ை–ரி–யில் அரனதது �ரி–
சு–களும் இந்–தி–யர்–களுக்தக 
கிரைத–துள்–ளன. 2ம் �ரி–
சோன ₹69.50 ைட்–சம் து�ோ–
யில் �ணி–பு–ரி–யும் பிதைம்–தமோ–
கன என்ற இந்–தி–ய–ருக்–கும், 
3ம் �ரி–சோன 19 ைட்–சம் அலி 
அஸ்–கர் என–�–வ–ருக்–கும், 4ம் 
�ரி–சோன 15 ைட்–சம் நிதின 
பிை–கோஷ் என–�–வ–ருக்–கும் 
கிரைத–துள்–ளன. தமலும் 
ஆறு–ேல் �ரி–சோன கோரும் 
ஒரு இந்–திய ப�ண்–ணுக்தக 
கிரைத–துள்–ளது குறிப்–பி–ைத–
ேக்–கது.

ராம் சிட்டி யூனியன் 
நிதி லிமிடெட்

பதிவு அலுவலகம்: அலுவலக எண் 123, அஙகபப நாயககன் தெரு, தென்்னை - 600 001.
கி்ை அலுவலகம்: எண்: 13, 3வது ெைம், மீனைாட்சி டவர்ஸ், ராஜமன்னைார் தெரு, 

தி-நகர், தென்்னை-600 017. இ்ையெைம்: www.shriramcity.in
அடையாளப்பூர்வ சு்வாதீன அறிவிப்பு

இவ்வாறிருக்க, கீழே க்கய�வாப்பமிட்ட்ர் ரவாம் சிடடி யூனி�ன் நிதி லிமிய்டடின் 
(SCUF) அதி்கவாரபபூர்் அதி்கவாரி�வா்க இருககிற்படி�வால் ்பத்திரம�மவாக்கல் மற்றும் 
நிதிச் ய�வாத்து்ககை மறுசீரகமத்்தல் ழமலும் ்க்டனீடடுச் ய�வாத்து மீ்தவான உரிகம 
அமலவாக்கம் �ட்டம், 2002 (ழமற்கூறி� �ட்டம்) விதி்களின் கீழ் ழமலும் ்க்டனீடடுச் 
ய�வாத்து உரிகம (அமலவாக்கம்) விதி்கள், 2002 (ழமற்கூறி� விதி்கள்) இன் விதி 3 
உ்டன் ழமற்கூறி� �ட்டத்தின் பிரிவு 13(12) கீழ் ்தமககுள்ை அதி்கவாரத்க்தப ்ப�ன்்படுத்தி 
கீழே அட்ட்கையில் வி்ரங்கள் குறிபபிடடுள்ை ்க்டன்்தவாரர்்களுககு ழ்கவாரிகக்க 
அறிவிபபு்கள் ்ேஙகி ழமற்கூறி� ழ்கவாரிகக்க அறிவிபபு்களில் குறிபபிடடுள்ை 
ய்தவாக்கக� திருபபிச் ய�லுத்துமவாறு ழ்கவாரியிருந்தவார். ்க்டன்்தவாரர்்கள் ய்தவாக்கக� 
திருபபிச் ய�லுத்்தத் ்த்றியுள்ைனர், இ்தன்மூலம் ்க்டன்்தவாரர்்கள் மற்றும் ய்பவாது்வா்க 
ய்பவாதுமக்களுககு ் ேங்கப்படும் அறிவிப்பவா்து கீழே க்கய�வாப்பமிட்ட்ர் ழமற்கூறி� 
விதி்களின் விதி 8 உ்டன் ழமற்கூறி� �ட்டத்தின் பிரிவு 13(4) கீழ் அ்ருககுள்ை 
அதி்கவாரத்க்தப ்ப�ன்்படுத்தி இஙழ்க கீழே வி்ரிக்கப்பட்ட ய�வாத்திகன இந்த 3 
ஆம் ழ்ததி பிபர்ரி, 2021 அன்று அக்ட�வாைபபூர்் சு்வாதீனம் ய�ய்துள்ைவார்.
்க்டன்்தவாரருககு குறிபபிடடும் ய்பவாது்வா்க ய்பவாதுமக்களுககும் இ்தன்மூலம் 
எச்�ரிக்கப்படு்்தவா்து ய�வாத்து்டன் ந்ட்டிகக்க ழமற்ய்கவாள்ை ழ்ண்டவாம் ழமலும் 
ய�வாத்து்டனவான அகனத்து ந்ட்டிகக்க்கள் இஙழ்க கீழே குறிபபிட்ட ய்தவாக்கக்கவா்க 
அ்தற்குரி� ்டடியு்டன் ரவாம் சிடடி யூனி�ன் நிதி லிமிய்டடின் ்சூலுககுட்படும்.

கென்்ாரர் டெயர் மற்றும் 
முகவரி

1. M/s. ஆர்.டி.சி. மமாட்ொர்ஸ் 
பிரரமவட் லிமிடெட், 
பிரதிநிதியாக இயக்குனர் 
D. சந்திரமசகர், 41, சிஐடி 
நகர், மு்ல் பிர்ான சாரை, 
நந்்னம், தி.நகர் (ட்ற்கு 
(C), டசன்ரன-600035.
2. M/s. ஆர்.டி.சி. 
ஆட்மொடமாரெல்ஸ் பி. லிட்.,
பிரதிநிதியாக இயக்குனர் D. 
சந்திரமசகர்,
எண் 144, ெரைய 
மகாெலிபுரம் சாரை,
டெருங்குடி, டசன்ரன-
600096.
3. திரு. D சந்திரமசகர்,
எண் 178, டிென்ஸ் ஆபிசர்ஸ் 
காைனி, ஈக்காட்டுத்ாங்கல், 
கிண்டி ட்ாழிற்மெட்ரெ, 
டசன்ரன-600032.
4. திருமதி அெர்்ா 
சந்திரமசகர், எண் 178, 
டிென்ஸ் ஆபிசர்ஸ் காைனி, 
ஈக்காட்டுத்ாங்கல், கிண்டி 
ட்ாழிற்மெட்ரெ, டசன்ரன-
600032.

மகாரிக்ரக 
அறிவிப்பு

கடன் கணக்கு எண் 
RSTNGTF1712050009 
மேறமகோளில் 05.11.2019 
மேதியன்று இந்திய ரூபோய் 
1,41,93,842/- (ரூபோய் ஒரு 
மகோடிமய நோறபத்ேோன்று 
லட்சதது ்ேோண்ணூறறு 

மூன்்ோயிரதது எண்ணூறறு 
நோறபததிரண்டு ேடடும்) 

ேறறும் ஒபபந்ே விகிேததிலோன 
மேற்கோண்டு வடடியுடன், 
மேறகூறிய அறிவிபபு 

கிடடக்கப்பற்திலிருந்து 60 
நோடகளுக்குள்.

கடன் கணக்கு எண்:-
RSTNGTF1712050009

மகோரிக்டக அறிவிபபு நோள்:-
07-11-2019

அடடயோளபபூரவ சுவோதீனம் 
நோள்:-

03-02-2021

டசாதது விவரம்
்க்தவு எண 18/13, புதி� ்க்தவு எண 
22 & எம்இஎஸ் ்கவார்டு ்படி ்க்தவு எண 
33, அன்பு ந்கர் பிர்தவான �வாகல, 
யநற்குன்றம் கிரவாமம், அம்்பத்தூர் 
்தவாலு்கவா, திரு்ள்ளூர் மவா்ட்டத்தில் 
அகமநதுள்ை ்தகர்தைத்தில் 
விஸ்தீரைம் 1100 �துரடி மற்றும் 
மு்தல் ்தைத்தில் விஸ்தீரைம் 1100 
�துரடி இரடக்ட�டுககு ்கட்டகமபபு 
்கடடி்டத்து்டன் 2400 �துரடி 
்பரப்பைவிலவான விஸ்தீரைம் நிலம், 
்பகே� �. எண 350, ்பட்டவாப்படி புதி� 
�. எண 350/2A1B இல் அ்டஙகி�, 
மகன எண 33 என்ற நிலம் மற்றும் 
்கடடி்டத்தின் அகனத்து துணடு 
மற்றும் ்பகுதி ழமலும் எல்கல்கள்:-
்்டககில்:- மகன எண 46
ய்தற்கில்:- 30 அடி அ்கலம் �வாகல
கிேககில்:- மகன எண 34
ழமற்கில்:- 24 அடி அ்கலம் �வாகல
விஸ்தீரைம் 2400 �துரடி ்பரப்பைவில்
கிேககிலிருநது ழமற்்கவா்க ்்டககுப 
்பக்கத்தில்:- 40 �துரடி
கிேககிலிருநது ழமற்்கவா்க ய்தற்குப 
்பக்கத்தில்:- 40 �துரடி
்்டககிலிருநது ய்தற்்கவா்க கிேககுப 
்பக்கத்தில்:- 60 �துரடி
்்டககிலிருநது ய்தற்்கவா்க ழமற்குப 
்பக்கத்தில்:- 60 �துரடி

விரு்கம்்பவாக்கம் �வார்்பதிவு மவா்ட்டம் 
மற்றும் ய்தற்கு ய�ன்கன ்பதிவு 
மவா்ட்டத்திற்குள் அகமநதுள்ைது.

ரவாம் சிடடி யூனி�ன் நிதி லிமிய்டடின் அதி்கவாரபபூர்் அதி்கவாரி இஙழ்க ழமழல 
குறிபபிட்ட அக��வா ய�வாத்திகன �ட்டபபூர்்மவா்க அக்ட�வாைபபூர்் சு்வாதீனம் 
ய�ய்துள்ைவார் ழமலும் ்க்டன்்தவாரர்்கள் அல்லது ஏழ்தனும் ந்பர் இந்த அறிவிபபு ய்பற்ற 
பிறகு ரவாம் சிடடி யூனி�ன் நிதி லிமிய்டடின் முன் ஒபபு்தலின்றி, இந்த அறிவிபபில் 
ழமற்ழ்கவாளிட்ட ழமற்குறிபபிட்ட ்க்டனீடடுச் ய�வாத்து்கள் எக்தழ�னும் விற்்பகன, 
குத்்தக்க மூலம் ய்ப�ர்மவாற்றம் ய�ய்� அல்லது பிற்ழியில் க்க�வாை/உரிகம 
மவாற்றலவா்கவாது என்று ய்பருமைவில் ய்பவாது்வா்க ய்பவாதுமக்களுககு இ்தன்மூலம் 
எச்�ரிக்கவும் இந்த அறிவிபபு ்ேங்கப்படுகிறது.

இ்டம்: ய�ன்கன
நவாள்: 03.02.2021

ஒம்/- அதி்கவாரபபூர்் அதி்கவாரி
ரவாம் சிடடி யூனி�ன் நிதி லிமிய்டட

பபரி–ய–போ–டை–யம் அரும� திருக்–�ண்–ை–லத்–தில்  �டு–டே–யோ� வீசிய புயல் �ோற்–றின்–மபோது, 4 
ேோதத்–துக்கு முன்பு சோய்ந்து விழுந்த மின்–�ம்–பம் சரி–பசய்–யப்–ப–ை–வில்டல. விப–ரீ–தம் நைப்–ப–
தற்–குள் நை–வ–டிக்ட� எடுக்–�ப்–ப–டு–ேோ?

அடையாளம் தெரியாேல் இருகே பர்ொ அணிந்து துணிேரம்

வட்டி விகி்தங்களில் 
மாற்றமில்்லை

ரிெர்வ் வஙகி ஆளுநர் ்த்கவல்
மும்டப, பிப். 5-

இந்–திய ரிெர்வ் வங்கி ஆளு–
நர் ெக்–தி–காந்்த ்தாஸ் மும்–
லப–யில் இன்று பெய்–தி–யா–
ளர்–க–ளி–டம் கூறு–லக–யில், 
‘வங்–கி–களுக்கு ரிெர்வ் வங்கி 
வழங்–கும் கட–னுக்–கான 
வட்டி விகி–்தம் (பரப்மபா) 
எந்்த மாற்–ற–மு–மின்றி 4 விழுக்–
கா–டா–கத் ப்தாட–ரும். அம்த–
மபால் வங்–கி–கள் ரிெர்வ் 
வங்–கி –யில் லவத்–துள்ள 
லவப்–புத் ப்தாலகக்கு 
வழங்–கும் வட்டி விகி–்த–மும் 
எந்்த மாற்–ற–மு–மின்றி 3.35 
விழுக்–கா–டா–கத் ப்தாட–
ரும். பகாமரா–னா–வால் 
பாதிக்–கப்–பட்ட பபாரு–
ளா–்தா–ரம் மீட்–சி–ய–லடந்து 
மீண்–டும் வளர்ச்–சிப் பால்த–
யில் பெல்–வ–்தால், அடுத்்த 
நிதி–யாண்–டில் நாட்–டின் 
பபாரு–ளா–்தார வளர்ச்சி 
பத்–்தலர விழுக்–கா–டாக 
இருக்–கும்’ என்–றார். 

கடந்்த டிெம்–பர் மு்தல் 
வங்–கிக்–கான வட்டி விகி–
்தத்–தில் எந்்த மாற்–ற–மும் 
பெய் –ய –பப் –ட –வில்லை. 
கடந்்த மார்ச் 2020ல் 0.75% 
வட்டி விகி–்தத்–தி–லன–யும், 
மம மா்தத்–தில் 0.40% வட்–டி–
யிலன குலறந்்த நிலை–யில், 
கடந்்த இரண்டு முலற–க–
ளாக வட்டி விகி–்தத்–தில் 
எந்்த மாற்–ற–மும் இல்லை 
என்று ரிெர்வ் வங்கி அறி–
வித்–துள்–ளது. 

ஏடிஎம் இயந்திரத்டெ

காரில் இழுத்துச்்சன்று  
₹30 லடசம் ் காளரளை

திரு–ேடல, பிப்.5-
ப்தைங்–கானா மாநி–ைம் 
அதி–ைா–பாத்–தில் ம்தசிய 
மய–மாக்–கப்–பட்ட வங்–கி–
யின் ஏடி–எம் லமயம் உள்–
ளது. இங்–கி–ருந்்த ஏடி–எம் 
இயந்–தி–ரத்ல்த மநற்–றி–ரவு 
ஒரு கும்–பல் கயிற்–றால் 
காரில் கட்டி நக–ருக்கு 
பவளிமய பகாண்டு 
பென் – ற –னர் .  அங்கு 
ஏடி–எம் இயந்–தி–ரத்ல்த 
உலடத்து அதில் இருந்்த 
பைத்ல்த பகாள்–லள–ய–
டித்து பென்–ற–னர்.

இது–கு–றித்து இன்று 
காலை ்தக –வ –ை –றிந்்த 
மபாலீ –ொர் ெம் –பவ 
இடம் பென்று ஏடி–எம் 
லமயத்–தில் பபாருத்–
்தப்–பட்–டுள்ள சிசி–டிவி 
மகம–ரா–வில் பதி–வான 
காட் –சி –கலள ஆய்வு 
பெய்–்த–னர். அப்–மபாது 

மர்ம ஆொ–மி–கள் ஏடி–எம் 
இயந்–தி–ரத்ல்த பபயர்த்து 
காரில் கட்–டிக்–பகாண்டு 
பென்–றது ப்தரி–ய–வந்–்தது. 
இது–ப்தா–டர்–பாக வழக்–
குப்–ப–திவு பெய்து விொ–
ரலை நடத்–தி–னர். மு்தற்–
கட்ட விொ–ர–லை–யில், 
ஏடி–எம் பகாள்–லள–யில் 
4 மபர் கும்–பல் ஈடு–பட்–
டது ப்தரிய வந் –்தது. 
அவர்–கள் பவளி மாநி–
ைங்–கலள மெர்ந்்த பகாள்–
லள–யர்–க–ளாக இருக்–க–
ைாம் என மபாலீ–ொர் 
ப்தரி–வித்–்த–னர். மமலும் 
இந்்த ஏடி–எம் லமயத்–தில் 
ரூ.30 ைட்–ெம் இருந்–்த–்தாக 
கூறப்–ப–டு–கி–றது.

இ ல ்த – ய – டு த் து 
4  ்தனிப் – ப – லட – கள் 
அலமத்து, பகாள்–லள–
யர்–கலள ம்தடி வரு–கின்–ற–
னர். 

ைகளிர், குழநமதைகளுக்கு எதிரான குற்றஙகளுக்கு 
 10 ஆணைாக தைணைமன உயர்வு

ெட்்டெ்ேயில் அ்மசெர் சி.வி.ெண்மு்கம்
பசன்டன, பிப்.5- 

மக–ளிர் மற்–றும் குழந்–ல்த–
களுக்கு எதி–ராக இலழக்–
கப்–ப –டும் குற்–றங்–க –ளில்  
ஈடு–ப–டு–மவா–ருக்கு 7 ஆண்டு 
்தண்–ட–லனலய 10 ஆண்–
டு–க–ளாக நீட்–டிக்–கும் வலக–
யில்  திருத்–்தம் பெய்–யப்–ப–டு–
கி–றது என ெட்–ட–ெ–லப–யில் 
அலமச்–ெர் சி.வி.ெண்–மு–கம் 
ப்தரி–வித்–்தார். 

்தமி–ழக ெட்–ட–ெ–மப–ர–
லவ–யில் இன்று ெட்–டம், 
நீதி–மன்–றங்–கள் மற்–றும் 
சிலறச்–ொ–லை–கள் துலற–
யின் அலமச்–ெர் சி.வி.
ெண்–மு–கம், ெட்–டத்–தி–ருத்்த 
மமொ்தா ஒன்லற ்தாக்–கல் 
பெய்–்தார். அதில் கூறி–யி–
ருப்–ப–்தா–வது:

்தமி–ழக ெட்–டப் –மப –
ரலவ விதி 110ன் கீழ் 2020ம் 
ஆண்டு பெப் –டம் –பர் 
மா்தம் மு்தல்–வர் ஒரு அறி–
விப்லப பவளி–யிட்–டார். 
அதில் மக–ளிர் மற்–றும் 
குழந்–ல்த–களுக்கு எதி–ராக 
இலழக்–கப் –ப –டும் ்தண்–
டலனலய அதி–க–ரிக்–கும் 
பபாருட்டு இந்–திய ்தண்–
டலன ப்தாகுப்பு ெட்–டத்–
தின் 304பி, 354பி, 354டி, 
372, 373 ஆகிய பிரி–வு–க–ளில் 
உள்–ள–டக்–கிய குற்–றத்–திற்–
கான ்தண்–டலனலய 
திருத்–்தம் பெய்–வ–்தற்–கான 
நட–வ–டிக்லக எடுக்–கப்–பட்–
டுள்–ளது.

அ்தன் –படி மக –ளிர் 
மற்–றும் குழந்–ல்த–களுக்கு 
எதி–ராக இலழக்–கப்–ப–டும் 
குற்–றங்–க–ளில் ஈடு–ப–டு–மவா–
ருக்கு 7 ஆண்டு ்தண்–ட–
லனலய 10 ஆண்–டு–க–ளாக 
நீட் –டிக் –கும் வலக –யில் 
திருத்–்தம் பெய்–யப்–ப–டு–கி–
றது. 3 மற்–றும் 7 ஆண்–டு–கள் 
்தண்–ட–லனலய 5 மற்–றும் 
10 ஆண்–டு–கள் என மாற்றி 
அலமக்–கப்–ப–டு–கி–றது. 5 

ஆ ண் – டு – க ள் 
்தண்–ட–லயலய 
7 ஆண்–டு–கள் 
என் –றும் ,  1 0 
ஆண்–டு–களுக்கு 
என்ற ்தண்–ட–
ல ன ல ய  7 
ஆண்–டு–களுக்கு 
குலற –யா்தா , 
ஆயுள் வலர–
யில் நீட் –டிக் –
கப்–ப–ட–ைா–கும் 
சிலற ்தண்–ட–
லனலய மாற்றி அலமக்–
கப்–ப–டு–கி–றது.

இவ்–வாறு அதில் கூறப்–
பட்–டுள்–ளது. 

பபண்–கள் மற் –றும் 
குழந் – ல்த – களுக் – க ான 
பாது–காப்–பிலன மமலும் 
உறுதி பெய்–வ–்தற்கு, 1860-
ம் ஆண்–லடய இந்–திய 
்தண்–ட–லனச் ெட்–டத்–தில் 
பபண்–கள் மற்–றும் குழந்–
ல்த –களுக்கு எதி –ரான 
குற்–றங்–களுக்–கான ்தண்–
ட–லனலய மமலும் கடு–
லம–யாக்–கி–டும் வலக–யில் 
புதிய ெட்ட மமொ்தா ெட்–
டப்–மப–ர–லவ–யில் ்தாக்–கல் 
பெய்–யப்–பட்–டது.

இந்்த மமொ–்தா–வின்–
படி பிரிவு 304-பி வர–
்தட்–ெலை ப்தாடர்–பான 
மர–ைங்–களுக்கு ்தற்–மபாது 
வழங்–கப்–ப–டும் குலறந்–்த–
பட்–ெம் ஏழு ஆண்–டு–கள் 
சிலற ்தண்–ட–லனலய, 
குலறந் –்த –பட்–ெம் பத்து 
ஆண்–டு–கள் ்தண்–ட–லன–
யாக வழங்–கு–்தல், பிரிவு 
354-பி, குற்ற மநாக்–கத்–
து –டன் (பபண்–க –ளின் 
ஆலட–கலள கலள–்தல்) 
பெயல்–ப –டு –வ –்தற்கு ்தற் –
மபாது வழங்–கப் –ப –டும் 
குலறந்–்த–பட்–ெம் மூன்று 
ஆண்–டு–கள் சிலற ்தண்–ட–
லனலய, குலறந்–்த–பட்–ெம் 
ஐந்து ஆண்–டு–க–ளா–க–வும், 

அதி –க –பட் –ெ –
மாக வழங் –
கப் – ப –டும் 7 
ஆண் –டு – கள் 
சிலற ்தண்–ட–
லனலய கடு–
ல ம – ய ா க் கி 
ப த் – ்த ா ண் –
டு–க–ளா–க –வும் 
வழங்–கு–்தல்,

பிரிவு 354-
டி, ்தவ–றான 
குற்ற மநாக் –

கத்–து–டன் பபண்–கலள 
பின் – ப்தா – ட ர் ந் – ்த ால் , 
இரண்–டாம் முலற–யும், 
ப்தாடர்ந் –தும் குற் –ற –மி –
லழத்–்தால் ்தற்–மபாது வழங்–
கப்–ப–டும் ஐந்–்தாண்–டு–கள் 
வலர–யான சிலற ்தண்–ட–
லனலய, அதி–க–பட்–ெ–மாக 
ஏழு ஆண்–டு–க–ளா–க–வும், 
பிரிவு 372ல் பாலி–யல் 
ப்தாழி–லுக்–காக 18 வய–
துக்–குட்–பட்ட நபர்–கலள 
விற்–பலன பெய்–்தல் மற்–
றும் பிரிவு 373ல் பாலி–யல் 
ப்தாழி–லுக்–காக 18 வய–
துக்–குட்–பட்ட நபர்–கலள 
விலைக்கு வாங்–கு –்தல், 
்தற்–மபாது வழங்–கப்–ப–டும் 
அதி–க –பட் –ெ –மான பத் –
்தாண்–டு–கள் வலர–யி–ைான 
சிலற ்தண்–ட–லனக்கு பதி–
ைாக, குலறந்–்த–பட்–ெம் ஏழு 
ஆண்–டு–கள் சிலற ்தண்–ட–
லன–யும், அதி–க –பட்–ெம் 
ஆயுள் ்தண்–ட–லன–யும் 
வழங்க புதிய ெட்–டத்–தின்–
படி வழி–வலக பெய்–யப்–
பட்–டுள்–ளது

்தமி–ழக அரசு மத்–திய 
அர–சி–டம் இந்்த ெட்–டம் 
ப்தாடர் –பான பரிந் –து –
லரலய ஏற்–க–னமவ அளித்–
தி–ருந்்த நிலை–யில் மத்–திய 
அரசு இ்தற்கு ஒப்–பு–்தல் 
ப்தரி–வித்–்த –்தால் ெட்ட 
மமொ்தா இன்று ்தாக்–கல் 
பெய்–யப்–பட்–டுள்–ளது

விழுபபுரத்தில் கெயலலிதைா கபயரில் 
புதிய பல்கமலகழகம்

அ்மசெர் ப்க.பி.அனேழ்கன
பசன்டன, பிப்.5- 

விழுப்–பு–ரத்–தில் பெய–ை–
லி்தா பபய–ரில் புதிய பல்–க–
லைக் கழ–கம் அலமக்–கப்–ப–
டும் என ெட்–ட–ெ–லப–யில் 
உயர்–கல்–வித்–துலற அலமச்–
ெர் மக.பி.அன்–ப–ழ –கன் 
ப்தரி–வித்–்தார். 

உயர் – கல் –வித் –துலற 
அலமச்–ெர் மக.பி.அன்–ப–ழ–
கன் ெட்–டப்–மப–ர–லவ–யில் 
ெட்ட மமொ்தா ஒன்லற 
்தாக்–கல் பெய்–்தார். அதில் 
கூறி–யி–ருப்–ப–்தா–வது:

விழுப்–பு–ரம் மக்–க–ளின் 
மகாரிக்–லகலய ஏற்று ெட்–
டப்–மப–ர–லவ–யில் 110வது 
விதி–யின் கீழ் கடந்்த ஆண்டு 
பெப்–டம்–பர் மா்தம் மு்தல்–
வர் ஒரு அறி –விப்லப 
பவளி–யிட்–டார். அ்தன்–
படி மவலூர் மாவட்–டத்–
தில் ்தலை–லம–யி–டமா–கக்–
பகாண்டு பெயல்பட்டு 
வரும், திரு–வள்–ளுவர் பல்–
கலை 2 ஆக பிரிக்–கப்–ப–டு–கி–
றது. அதில் விழுப்–பு–ரத்–தில் 
புதிய பல்–கலை நிறு–வப்–
பட்டு, அந்்த பல்–கலை இந்்த 
கல்–வி–யாண்–டில் இருந்து 
பெயல்–ப–டத்–து–வங்–கும் என 
அறி–வித்–்தார்.

அறி–விப்–பிற்கு பெயல்–வ–
டி–வம் பகாடுக்–கும் வலக–
யில் திரு–வள்–ளுவர் பல்–
கலை 2 ஆக பிரிக்–கப்–பட்டு 
விழுப்–பு–ரத்–தில் ஒரு ்தனி 
பல்–க–லை–யாக பெயல்–ப–
டும். இந்்த பல்–க–லைக்கு 
டாக்–டர் பெ.பெய–ை–லி்தா 
பல்–கலை என்ற பபய–ரில் 
புதிய பல்–க–லைலய நிறுவ 

அரசு முடிவு பெய்–
துள் –ளது .  இந்்த 
பல்–க–லை–யு–டன் கட–
லூ–ரில் உள்ள பபரி–
யார் கலைக்–கல் –
லூரி, சி்தம்–ப–ரத்–தில் 
உள்ள அரசு கலைக்–
கல் –லூரி, விருத் –
்தாச்–ெ–ைத்–தில் உள்ள திருக்–
பகா–ளஞ்–சி–யப்–பர் அரசு 
கலைக்–கல்–லூரி, விழுப்–பு–ரம் 
அறி–ஞர் அண்ைா கலைக்–
கல்–லூரி, திண்–டி–வ–னத்–தில் 
உள்ள ஏ.மகாவிந்–்த–ொமி 
கலைக்–க–ல்லூரி ஆகி–யலவ 
இலைக்–கப்–ப–டும்.

விழுப்–பு–ரம், கட–லூர், 
கள்–ளக்–கு–றிச்சி ஆகிய மாவட்–
டங்–கலள உள்–ள–டங்–கி–ய–்தாக 
இந்்த பல்–கலை பெயல்–ப–டும். 
பல்–க–லை–யின் ்தலைலம 
அலு–வ–ை–கம் விழுப்–பு–ரம் நக–
ராட்–சி–யின் எல்–லைக்–குள் 
அலமக்–கப்–ப–டும். இ்தற்கு 
மவந்–்த–ராக ்தமி–ழக ஆளு–
நர் இருப்–பார். இலை 
மவந்–்த–ராக உயர்–கல்–வித்–து–
லறலய மெர்ந்்த அலமச்–ெர் 
பெயல்–ப–டு–வார். துலை–
மவந்–்தர் ப்தவி வழக்–க–மான 
நலட–மு–லற–யில் ம்தர்வு 
பெய்–யப்–ப–டும். மமலும் பதி–
வா–ளர், குளுத்–்த–லை–வர், நிதி 
அலு–வ–ைர், ம்தர்வு கட்–டுப்–
பாட்டு அலு–வ–ைர், நூை–கர் 
ஆகி–மயார் இந்்த பல்–க–லை–
யின் விதி–களுக்கு உட்–பட்டு 
ம்தர்வு பெய்–யப்–ப–டு–வார்–கள். 
துலை–மவந்–்தர் மூன்று 
ஆண்–டு–காை அள–விற்கு 
ப்தவி வகிப்–பார்.

இவ்–வாறு கூறப்–பட்–

டுள்–ளது.
உயர் –கல் –வித் –

துலற அலமச்–ெர் 
மக.பி.அன்–ப–ழ–கன் 
மற்–பறாரு ெட்–ட–தி–
ருத்்த மமொ–்தாலவ 
்தாக்–கல் பெய்–்தார். 
அதில் கூறி–யி–ருப்–ப–

்தா–வது:
2020-21ம் ஆண்–டிற்–கான 

வரவு, பெைவு திட்ட உலர–
யில் துலை மு்தல்–வர் ஒரு 
அறி–விப்லப பவளி–யிட்–
டார். அ்தன் அடி–பப்–லட–
யில் அண்ைா பல்–க–லை–
யு–டன் இலைந்்த ராொ 
முத்–ல்தயா மருத்–து–வக்–கல்–
லூரி மற்–றும் மருத்–து–வ–
மலன, ராொ முத்–ல்தயா 
பல்–ம–ருத்–து–வக்–கல்–லூரி 
மற்–றும் மருத்–து–வ–மலன, 
ர ாணி பமய் – யம்லம 
பெவி–லி–யர் கல்–லூரி ஆகி–ய–
வற்லற அரசு கல்வி நிறு–வ–
னங்–க–ளாக கரு–து–வ–்தற்–காக, 
அர–சின் மக்–கள் நல்–வாழ்வு 
மற்–றும் குடும்–ப–ந–ைத்–து–லற–
யி–டம் ஒப்–ப–லடப்–ப–்தற்–
காக கடந்்த மா்தம் 27ம் 
ம்ததி உயர்–கல்–வித்–துலற 
ொர்–பில் ஒரு அர–ொலை 
பவளி –யி –டப் –பட் –டது . 
அ்தற்கு பெயல் வடி–வம் 
பகாடுப்–ப–்தற்–காக, 2013ம் 
ஆண்டு அண்–ைா–மலை 
பல்–கலை ெட்–டம் மற்–றும் 
1987ம் ஆண்டு ்தமிழ்–நாடு 
எம்–ஜி–ஆர் மருத்–து–வப்–பல்–
கலை, பென்லன ெட்–டம் 
ஆகி–ய–வற்லற திருத்–து–வது 
என ்தமி–ழக அரசு முடிவு 
பெய்–துள்–ளது.

7 மபர் விடுெடை விவோரம்

முேல்்வருக்கு ‘அல்்வா’ ் காடுத்ே க்வர்்னர்
து்ரமுரு்கன பேட்டி
மவலூர், பிப்.5-

தவலூர் மோவட்ை திமுக 
அலு–வ–ை–கத–தில் கட்–சி–யின 
ப�ோதுச்–பச –ய –ைோ –ள –ரும், 
சட்–ைப்–த�–ைரவ எதிர்க்–கட்சி 
துரண ேரை–வ–ரு–மோன 
துரை–மு–ரு–கன எம்–எல்ஏ 
இனறு நிரு –�ர் –களுக்கு 
அளிதே த�ட்டி:

முன–னோள் பிை –ே –மர் 
ைோஜிவ்–கோந்தி பகோரை 
வழக்–கில் 7 த�ரை விடு–
விக்க கவர்–ன–ருக்கு அதி–
கோ–ைம் உள்–ளது என சுப்–ரீம் 
தகோர்ட் ஏற்–க–னதவ பேரி–வித–
தி–ருந்–ேது. ஆனோல் ேனக்கு 
அதி–கோ–ைம் இல்ரை, ஜனோ–
தி–�–திக்–குத–ேோன அதி–கோ–ைம் 
உள்–ளது என கூறு–வது ஏற்–பு–
ரை–யது அல்ை. ப�ோது–வோக 
ேமி–ழக சட்–ை–ச–ர�–யில் தீர்–மோ–
னம் நிர்ற–தவற்றி கவர்–ன–
ருக்கு அனுப்–பி–னோல், அரே 
90 சே–வீ–ேம் நிர்ற–தவற்–று–
வோர்–கள். ஆனோல் கவர்–னர் 
கண்–டு–பகோள்–ள–வில்ரை. 

முேல்–வர் ேனரன சந்–
திக்க வந்–ே–த�ோதே ேனக்கு 
அதி–கோ–ைம் இல்ரை என 
கவர்–னர் கூறி–யி–ருக்–க–தவண்–
டும். ஆனோல் முேல்–வ–ருக்கு 
கோபி, டீ, அல்வோ பகோடுதது 
அனுப்–பி–விட்டு அேன–பி–்றகு 
ேனக்கு அதி–கோ–ைம் இல்ரை, 
ஜனோ–தி–�–திக்–கு–ேோன அதி–கோ–
ைம் உள்–ளது என கவர்–னர் 
கூறு–கி–்றோர். முேல்–வ–ரி–ைதம 
இது–த�ோனறு மறுதது த�சு–
வது �ோைோட் –டுக்–கு –ரி –யது 
அல்ை. 7 த�ர் விடு–ேரை 
விவ–கோ–ைத–தில் மத–திய அைசு 
நோை–க–மோ–டு–கி–்ற–ேோ? என சுப்–
ரீம்–தகோர்ட் �ை–மோக கருதது 
பேரி–வித–தும் இது–த�ோனறு 
நைக்–கி–்றது. இந்ே விவ–கோ–
ைத–தில் திமுக நோை–க–மோ–டு–வ–
ேோக குற்–்றம் சோட்–டு–கின–்ற–
னர். தேரவ–யினறி இந்ே 
விவ–கோ–ைத–தில் திமு–கரவ 
இழுக்–கின–்ற–னர். 

இவ்–வோறு அவர் கூறி–
னோர்.

இந்தியன் டெர்ரைன் பேஷன்ஸ் லிமிடெட்

நாள்: 04 பிப்ரவரி, 2021
இடம்: சென்னை

செபி (பட்டியல் கட்டுபபாடுகள் மற்றும் சவளியீடு  தே்வகள்) 
ஒழுங்குவிதிகள், 2015 ஒழுங்கு விதி 29 மற்றும் 
47-ன படி இே்ர அலுவல்களுக்கு இ்டதய 
31 டிெம்பர், 2020 உடன முடிநே காலாண்டுக்காக (Ind 
AS)-ன படி நிறுவனைத்தின ேணிக்்க செயயபபடாே 
நிதி முடிவுக்ை பரிசீலித்து, ஒபபுேல் அளிக்க 
இந்தியன் டெர்ரைன் பேஷன்ஸ் லிமிடெடின் 
இயக்குனைர்கள் குழு கூட்டம், வியாழக்கிழ்ம, 11 பிப்ரவரி, 
2021 அனறு  ந்டசபறுகிறது எனை இேனமூலம் 
அறிவிக்கபபடுகிறது. 

 தமலும், இநே ேகவல் நிறுவனைத்தின இ்ையேைம் 
www. ind ian te r ra in . com மற்றும் நிறுவனைத்தின 
பங்குகள் பட்டியலிடபபட்டுள்ை பங்கு பரிவர்த்ே்னை 
இ்ையேைமானை www .nse i nd i a . c om மற்றும் 
www.bseindia.com எனபதிலும் கி்டக்கபசபறும்.

இந்தியன் டெர்ரைன் பேஷன்ஸ் லிமிடெடுக்கா்
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அறிவிப்பு

பதிவு அலுவலகம்: எண் 208, வவளசவசேரி 
தாம்பரம் சோலல, நாராயணபுரம், பள்ளிககரலண, 

சசேனலனை - 600100; சதாலலவபசி எண்: 044-4227 9100
மினனைஞசேல்: response.itfl@indianterrain.com;

 இலணயதளம்: www.indianterrain.com; 
CIN: L18101TN2009PLC073017


