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Board meeting to be convened on Monday,05th August,2019 have been published in the
MAKKAL KURAL Tamil Daily and TRINITY MIRROR English daily on 30th July,2019.

A copy of the said Newspaper advertisement is enclosed for your reference and record.
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For Saptarishi Agro Industries Limited,

Sandip Gohel

Company Secretary cum Compliance officer
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The office bearers of the International divine association for Raghavendrar Consciousness assmed charge 
with the blessings of Mantralaya pitathipathi subuthendra Theerthar. President T.s. ayyappan, secretary 
sethuraman, Tresurer Ramkumar, VP Kovur sivasankar, Joint secertaries Babu Gururajan, B. Raghupathi,  
Medical Group advisor dr. shankar, PRO sakthivel, advisors  Mohan, Paulraj, selladurai , Zonal executives 
Jayam Balu,  anandaraj, Malar Kannan, Premnath, subramanian, Ravi Ramasamy asssumed charge in the 
presene of advisor Guruji Ragavendradasar, international president Muniyandi K. subbaiah, secretary 
dMaG saravanan. 

Chennai July 30:
Aceer Health in asso-

ciation with DIWWAAAS  
is organizing international 
conference on Diabetes 
and Pregnancy at Anna 
centenary Library Audi-
torium, Kotturpuram on 
August 4 and 5.
A dedicated workshop 

on maternal nutrition will 
be held on Aug 2 at 
Sanjeevi Auditorium, Vol-
untary Health Servuices,  
with national nutrition 
experts leading the dis-
cussions and providing 
hands on training.
The theme of the con-

ference is Diabetes and 
Pregnancy Before During 
and Beyond.
Sharing details about 

the conference, organiser 

International conference 
on diabetes, pregnancy 

on aug 4

‘Einstein’s theories on star orbiting 
massive black hole is true’

V.V.S.Manian
More than 100 years 
ago, Albert Einstein 
predicted that light is 
deflected by extremely 
massive objects, but 
there is no way to test 
such powerful effects on 
Earth. Instead, astrono-
mers turn their atten-
tion to where the action 
happens, such as stars 
orbiting black holes.
The star S0-2 is a 
perfect test candidate, 
as it orbits the super-
massive black hole at 
the heart of our Milky 
Way galaxy once every 
16 years. After 24 
years of observations 
that measured the star’s 
precise positions and the 
wavelengths of its light, 
astronomers have shown 
Einstein’s predictions, 
once again, hold up.
An international team of 
astronomers co-led by 
UCLA professor An-
drea Ghez published the 
results of the study in 
Science.
“Einstein’s right, at least 
for now,” said Ghez. 
“Our observations are 
consistent with Einstein’s 
theory of general relativ-
ity. However, his theory 

Light from a star orbiting the black hole at Milky Way’s centre shifts as Einstein pre-
dicted

is showing vulnerability. 
It cannot fully explain 
gravity inside a black 
hole, and at some point, 
we will need to move 
beyond Einstein’s theory 
to a more comprehen-
sive theory of gravity 
that explains what a 
black hole is.”
The researchers primar-
ily used the W.M. Keck 
Observatory, as well as 
the Subaru Telescope 

and the NSF-supported 
Gemini Telescope to 
conduct the observations.
“Making a measurement 
of such fundamental 
importance has required 
years of patient observ-
ing, enabled by state-of-
the-art technology,” said 
Richard Green, direc-
tor of NSF’s Division 
of Astronomical Sci-
ences, which funded the 
research. “Through their 

rigorous effort to define 
in detail the three-
dimensional orbit of that 
star around the super-
massive black hole at 
the centre of our galaxy, 
Ghez and her collabora-
tors have verified with 
a high level of confi-
dence Einstein’s idea 
about strong gravity.” 

(Asian News and Fea-
tures/National Science 

Foundation)

NOTICE
Pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the Securities and 
Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) 
Regulations, 2015 (Listing Regulations), Notice is hereby given that a meeting 
of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Monday, 
05th August, 2019 at the Hotel Pragati The Grand, Beside Zydus Hospital, 
S.G.Highway, Ahmedabad, inter alia, to consider and approve standalone Un-
Audited financial results of the Company for the quarter ended June 30, 2019.
The said Notice may be accessed on the Company's website at https://                            
www.saptarishiagro.com and may also be accessed on the Stock Exchange 
websites at http://www.bseindia.com. 

For SAPTARISHI AGRO INDUSTRIES LIMITED,
Sd/-

Date : 29/07/2019 Krunal Patel
Place:  Ahmedabad Chairman 

SAPTARISHI AGRO INDUSTRIES LIMITED
Regd. Office: Padalam Sugar Factory Road,

Pazhayanoor Post,
Kanchipuram District, Tamilnadu- 603 308

||www.saptarishiagro.com || 
Saptarishi12@yahoo.in ||

CIN: L15499TN1992PLC022192

NOTICE
Notice is hereby given pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 
of  SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 
2015, (“Listing Regulations”) that a meeting of the Board of Directors of 
the Company  will be held on  Tuesday the 13th  August 2019, inter alia, 
to consider and approve the Standalone/ consolidated Un-audited Financial 
results under Ind AS and publication of Consolidated Financial Results for  
the Quarter ended 30th June, 2019.
This information is also available on the website of the Company at                              
www.nippobatteries.com and on the website of the Stock Exchanges where 
shares of the Company are listed at www.bseindia.com and www.nseindia.
com.

 For INDO NATIONAL LIMITED
Place : Chennai  Sd/-  J.SRINIVASAN
Date :   29.07.2019  COMPANY SECRETARY

INDO NATIONAL LIMITED
CIN : L31909TN1972PLC006196  

Registered Office: ‘Lakshmi Bhawan’ 4th floor, No. 609, 
Mount Road,Chennai – 600006

Tel: 044 28272711 / 044 28275653
Email ID: jsrinivasan@nippobatteries.com

Website : www.nippobatteries.com

     My Client, Mr.M.Subramanian 
S/o.Mr.K.Manickam Aged About 
61years, residing at Plot No.65A, 
D.No.3/65, Thiruvalluvar Street, 
Pachaiamman Nagar, Pallavaram, 
Chennai, is the absolute owner of 
the property being, the land and 
building, land of an extent of 1745 
sq.ft., comprised in S.No. 341/18, 
as per Patta New S.No. 341/18A3 
of  Zamin Pallavaram, Village, 
bearing Plot No.65A, D.No.3/65, 
T h i r u v a l l u v a r  S t r e e t ,  
Pachaiamman Nagar, Pallavaram, 
Chennai.   The Original Parent 
document namely, Sale Deed dated 
08.12.1969 (Doc. No.2554/69, 
S.R.O.-Pallavaram) was misplaced 
by the predecessor in title. The said 
property is in the possession of my 
client and it is absolutely free from 
any encumbrance whatsoever. Any 
person having custody of the said 
Original Document or has any 
claim or interest over the said 
property, he/she is requested to 
forward their claims along with the 
relevant documents to me within 
10 days of this Public Notice. If I do 
not receive any claim from any 
person within 10days,it will be 
strictly presumed that this property 
is absolutely free from any claim  
or encumbrance and no one has any 
claim over this property.                                                                  

 G.HARIDASS, Advocate
 Flat No.1B, The Regency                                                                                    

 No.5,Nungambakkam high road 
1st lane, Nungambakkam, 

Chennai – 600 034.

PUBLIC NOTICE

Dr. Usha Sriram said.“ 
This conference is aimed 
to bring together scien-
tific evidence and clinical 
practice in a perfect yet 
simple manner and will 
be most useful to Ob 
gyns, physicians. endocri-
nologists. Diabetologists,  
nutritionists and all in-
volved in women’s health 
in general and maternal 
health in particular. Sev-

eral national speakers and 
international experts will 
address the conference.
Gestational diabetes has 

emerged as a critical is-
sue not just during preg-
nancy but as a precursor 
of diabetes and heart 
disease in women. It also 
has trans generational and 
multi generational impact 
affecting the future gen-
erations in very serious 

ways.
Young women are in-

creasingly at high risk 
for obesity. 
prediabetes and diabe-

tes during their reproduc-
tive years making the risk 
of pregestational diabetes 
and other pregnancy re-
lated complications at 
historically high rates. 
Preconception care is a 
major unmet need.

Chennai, July 30:
In what is expected to 

be a huge game changer 
in the printing industry 
and related environmen-
tal pollution, Aura Labs 
team of SRM Institute 
of Science and Technol-
ogy has developed a 
prototype of an inkless 
printing technology 
machine.
 The brains behind 

the invention are Shilpa 
Thakur (M.Tech, Robot-
ics, Dept. of Mechanical 
Engineering, SRM KTR) 
and  Shylesh Srinivasan 
(B.Tech, Dept. of Elec-
trical and Electronics 
Engineering, SRM)
 Aura Labs of 

SRMIST was awarded 
the Chairman’s Award, 
the First Prize at IICDC 
conducted by Texas 
Instruments India, DST 
India, IIMBangalore and 
My Gov India for the 
Best Innovation and 
Technological    Impact.
 The Award was 

sRM IsT students develop inkless 
printing tech prototype

presented by the Chair-
man of AICTE, Prof. 
Anil Dattatraya Sa-
hasrabudhe to Shilpa 
Thakur (M.Tech, Robot-
ics, Dept. of Mechanical 
Engineering, SRM KTR) 
and Shylesh Srinivasan 
(B.Tech, Dept. of Elec-
trical and Electronics 

Engineering, SRM KTR) 
who had developed the 

Inkless Printing Technol-
ogy. They were selected 
from 26000 Startup ap-
plications from all over 
the country.
A total of 1750 col-

leges participated in 
the event and 26,000 
students took part.  Ten 
thousand projects were 
submitted out of which 
30 were shortlisted. 
SRMIST Aura Labs 
team emerged the win-
ner bagging the Chair-
man’s Award.

NAME CHANGE
I,         Vishal Balaji, S/o:    Ba-
laji Dandapani,  Date of Birth: 
08.07.1999, Residing at No.9/4B,  
Viswanathapuram 1st Street, Kod-
ambakkam, Chennai –600 024, 
shall henceforth be known as  GIv-
EN NamE: vIshal, surNamE: 
BalajI DaNDapaNI.

      Vishal Balaji

NAME CHANGE
I,           M.MUHAMATHU ARIF,  
S/o:   Muhamathu Ibrahim,  Date 
of Birth: 18.06.1984, Residing 
at  150 A/W2, Ahamed Nagar, 
Puthupattinam,         Kanchipuram,  
–603 102,        shall henceforth be 
known as  m.mOhammED arIf.

          M.MUHAMATHU ARIF

NAME CHANGE
My Son,   Sakthivasan Bhaskaran, 
Date of Birth: 30.04.2008, 
residing at     No.30 SPT 
Mani Nagar, Gandhi Nagar 
Post, Kurinjipadi TK  –   
607308,      shall henceforth be  
known as saIvasaN 
BhaskaraN.

Bhaskaran, 
Father

NAME CHANGE
I,           INDIRANI SETHU, W/o:    

Sethu,  Date of Birth: 15.05.1964,   

Residing at No.12/6, Bangaru 

Street, Saligramam,  Chennai 

–600093,    shall henceforth be 

known as  INDIraNI mEyyap-
paN  sEThu.

  INDIRANI SETHU

NAME CHANGE
I,     Kaleeluddin Kondagarahalli 
Adamsahib, S/o:    Adamsa-
hib Saidhamian, Date of Birth: 
12.12.1949,  
residing at No. 103/147, Pillaiyar 
Koil Street, B-Mallapuram, 
Bommidi Post, Pappireddipatti 
Taluk, Dharmapuri  –635301,  shall 
henceforth be  
known as       khalEEluDDIN 
kONDaGarahallI aDam-
sahIB.

 Kaleeluddin Kondagarahalli 
Adamsahib

NAME CHANGE
I,           Ashok Kumar Sapna,   
W/o:    Rohit Nahar,  Date of 
Birth: 16.04.1994,  Residing at 
No.55, Krishnappa Agraharam 
Street, 3rd Floor, Sowcarpet, 
Chennai –600001,    shall hence-
forth be known as  sapNa jaIN.

 Ashok Kumar Sapna

NAME CHANGE
I,   SeeNIVASAN,  S/o:   Durais-
amy, Date of Birth: 05.08.1958, 
residing at residing at No.60, Nadu 
Street, Agaranallur, Vaiyur Post, 
Chithambaram Tk, Cuddalore 
–   608 401,   shall henceforth be  
known as    srINIvasaN.

SeeNIVASAN

NAME CHANGE
I,  Anandhi Manickam,S/o:      
Manickam, Date of 
Birth: 12.04.1983,  
residing at F–1, Plot No.10, 
Shakthi Garden, Vetrivel Nagar, 
Madambakkam, Guduvancherry, 
Kanchipuram  – 603202, 
shall henceforth be  
known as    aNaNThI 
vETrIvEl.

Anandhi Manickam

NAME CHANGE
I,      ABDUL ADHI,  S/o:    Abdul 

Rahim, Date of Birth:  05.06.1980, 

Residing at No.1242, Periya Ma-

jeeth Nagar Street, Kalmelkup-

pam, Ammoor, Vellore Dt –632 

501,   shall henceforth be known  

as   aBDul haaDI.
 ABDUL ADHI

NAME CHANGE
My Son,          JeRKee Al-
AGAPPAN, S/o.   Alagappan, 
Date of Birth:  15.08.2002, 
residing at  No.16/3, 3rd 
Street, Indira Colony, Ashok 
Nagar,    Chennai – 600 
083.  shall henceforth be  
known as  rakEsh alaGap-
paN.

a.Dhanalakshi,

Mother

NAME CHANGE
I,    SANGEETHA SURESH, 
W/o: S.Suresh Balaji, 
Date of Birth: 06.08.1970, 
residing at No.77, Pillai-
yar Koil Street, Iyyencherry, 
Urapakkam, Chennai –603 
210,  shall henceforth be  
known as        saNGEETha 
surEsh BalajI.

SANGEETHA SURESH

NAME CHANGE
I,   NANDHINI SURESH BA-
lAJI, D/o.     S.Suresh Bala-
ji, Date of Birth: 12.10.1991, 
residing at No.5/6, Muthurama-
lingam Street, Gandhi Nagar, 
Ekkattuthangal,   Chennai 
–600 032,  shall henceforth be  
known as     lakshmI NaNThINI 
surEsh BalajI.

NANDhINI SUReSh BAlAJI

NAME CHANGE
My Daughter,  JoANNA JUDeS,    
Date of Birth: 09.08.2007, 
residing at  AF7,  Landmark, 
11/14, Bharathidasan Colo-
ny, K.K.Nagar,     Chennai – 
600 078.  shall henceforth be  
known as  a.jOaNNa juDEs.

u. anto judes paulraj,

Father

NAME CHANGE
I,           Meena, W/o:    Ravishankar, 
Date of Birth: 08.06.1973,   
Residing at New No.29, Old 
No.15, 4th Pensioners Lane, 
Old Washermenpet, Chennai 
–600021,    shall henceforth be 
known as  New Name: surname: 
GOpIChETTy, Given name: 
mEENa ravIshaNkEr.

  Meena

NAME CHANGE
I,    Syed Mohamed Sadakkathul-
lah Pasith Naina Mohamed,  S/o:    
Pasith Naina Mohamed, Date of 
Birth:04.01.1976, 
residing at No.5/12, Sri Ram 
Nagar 1st Cross Street, Rama-
puram,  Chennai –600 089,  shall 
henceforth be  
known as      saDakkaThul-
lah mOhamED.

Syed Mohamed Sadakkathul-
lah Pasith Naina Mohamed

NAME CHANGE
I,           Ramamoorthy,   S/o:    
Venkataraman,  Date of Birth: 
16.05.1949,  Residing at No.54, 
Indira Gandhi Street, Kaveri Ren-
ga Nagar, Saligramam,  Chennai 
–600093,    shall henceforth be 
known as   ramamurThy.

Ramamoorthy

NAME CHANGE
I,   Sobana Sanathanan Acha-
ry,   W/o:   Thankappan, 
Date of Birth: 27.07.1962, 
residing at residing at No.65/12, 
Manika Nayakkar Street, 6th 
Cross Street, Village high 
Road, Sholinganallur,  Chennai 
–600119,   shall henceforth be  
known as    shOBaNa 
ThaNkappaN.

Sobana Sanathanan Achary

NAME CHANGE
I,    P.Sivakumar,  S/o:      Vathalan, 

Date of Birth:12.4.1990,   

residing at No.540, Mada Kovil 

2nd Cross Street, Mekkalur, 

Tiruvannamalai District  – 

604601,   shall henceforth be  

known as        v.sIvakumar.
P.Sivakumar

NAME CHANGE
I,      Sharfudeen Abuback-
er,  S/o:     Abubacker, 
Date of Birth: 02.10.1959, 
residing at Old No.40C–1, New 
No.79, Sowrastra Nagar 9th 
Street, Choolaimedu,  Chennai 
–600 094,      shall henceforth be  
known as     sharfuThEEN 
aBuBaCkEr.

  Sharfudeen Abubacker

NAME CHANGE
I,  G.Subbarayalu,      S/o:    
Gurumurthy.M,     Date 
of Birth: 28.03.1978, 
residing at  No. 91/4,  Serva Sri 
Apartments, 6th Street, Rajaji 
Street, GKM Colony, Chennai 
–600 082.     shall henceforth be  
known as suBBurayalu.G.       

 G.Subbarayalu

NAME CHANGE
I,        KAVIThA lAKShmI.R,  
W/o:   Vijayakumar, Date 
of Birth: 30.12.1981, 
residing at No.20, 1st Floor, 
Velan Nagar, 2nd main Road, 
Arumbakkam, Chennai – 600 
106,     shall henceforth be  
known as    kavEETa vIjay.

 KAVIThA lAKShmI.R  

NAME CHANGE
I,  Vinoth Arumugam,    S/o:   
A.Arumugam,    Date 
of Birth: 08.09.1984, 
residing at  No.815, 8th Street, 
NVN Nagar, Thirumangalam, 
Anna Nagar,   Chennai –600 
040.  shall henceforth be  
known as vINOTh arumuGam 
shaNThI.

 Vinoth Arumugam

NAME CHANGE
I,    Latha Mageswari D/o. 
Mohandoss, W/o:     Gurusamy, 
Date of Birth: 30.05.1975, 
residing at No.55A, 10th 
Street, Thendral Nagar East, 
Thirumullaivoyal, Chennai–600 
062, shall henceforth be  
known as         laTha 
mahEswarI w/o. Gurusamy.

 Latha Mageswari
 D/o. Mohandoss
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IN  THE COURT OF THE  
SPECIAL DISTRICT JUDGE, 

MADURAI
M.C.O.P.NO.137 of 2014

PRABAVATHI and others 
..Petitioners

And
M.C.O.P.NO.138 of 2014

POORNIMA
..Petitioner

And
M.C.O.P.NO.139 of 2014

PRABAVATHI
..Petitioner

VS
B.K.KRISHNAPPA, 
No.6, 6th Main, A.Block,
MAGADI ROAD, DASARA HALLI, 
BANGALORE – 560 079.

..5th Respondent
NOTICE

The above named petitioners filed 
the above named petitioners 
against you, before this Hon’ble 
Court, Madurai. The case is posted 
for hearing on 16.08.19. Take 
notice that you appear before the 
Hon’ble Court eitherby person or 
through an advocate at 10 A.M. on 
16.08.2019 otherwise the matter 
will be heard exparte in your 
absence.

B.LALLI, M.A.,B.L.,
Advocate, Madurai.

IN THE HON'BLE I. ASST. 
JUDGE, CITY CIVIL COURT, 

CHENNAI 
O.S.No.1125 OF 2019 

M.Thangamani
 ... Plaintiff 

/Vs/ 
1.The Chief Electrical Engineer 
and 4 others

 ... Defendants 
To 
K.Rajasekar, 
(Fifth Defendant] 
S/o.late. Kumar@ Lourdumary, 
Residing at 
No.16, Gurumurthy Garden 
Street, Perambur, 
Chennai - 600 011. 
Please take notice that in the 
above Permanent injunction 
filed by the Plaintiff against 
the Fifth Defendant before the 
Hon'ble I. Asst. Judge, City Civil 
Court, Chennai ordered Notice 
to you to appear the Hon'ble I. 
Asst. Judge, City Civil Court, 
Chennai on 14.08.2019 at 
10.30 a.m. 
Hence be present on 14-08-
2019 at 10.30 a.m. in the above 
Hon'ble I. Asst. City Civil Court, 
Chennai in O.S.No.1125/2019 
and state your objections, if 
any otherwise the matter will 
be heard and decided in your 
absence. 

B.KALARANI 
COUNSEL FOR PLAINTIFF.

பெயர் மாற்றம்
        Vishal Balaji,  தந்த பெயர்:    

Balaji Dandapani,  பி்றநத தததி:  
08.07.1999, எண்.9/4B, 
விஸ்வநாதபுரம் 1்வது பதரு, 
த�ாடம்ொக�ம், பென்னை–600 
024,    என்ற மு�்வரியில் ்வசிககும் 
நான இனி                        GIVEN 
NAME: VISHAL, SURNAME: 
BALAJI DANDAPANI,  எனறு 
அ்ைக�பெடுகித்றன.

  Vishal Balaji

பெயர் மாற்றம்
       M.MUHAMATHU ARIF, 

தந்த பெயர்:    Muhamathu 
Ibrahim,  பி்றநத தததி:  
18.06.1984, எண்.150 A/W2, அ�மத் 
ந�ர், புதுபெட்டினைம், �ாஞ்சிபுரம் – 
603 102, என்ற மு�்வரியில் 
்வசிககும் நான இனி                  
M.MOHAMMED ARIF,  எனறு 
அ்ைக�பெடுகித்றன.

         M.MUHAMATHU ARIF

பெயர் மாற்றம்
 Sakthivasan 

Bhaskaran,  பி்றநத தததி:  
30.04.2008, எண்.30 SPT  மணி ந�ர்,  
�ாநதி ந�ர் அஞ்ெல், குறிஞ்சிொடி 
தாலுக�ா –   607308,       என்ற 
மு�்வரியில் ்வசிககும் எனைது 
ம�ன இனி         SAIVASAN 
BHASKARAN,  எனறு 
அ்ைக�பெடுகி்றார்.

                Bhaskaran, 
 தந்த

பெயர் மாற்றம்
     ABDUL ADHI,  தந்த  பெயர்:    

Abdul Rahim,  பி்றநத தததி: 

05.06.1980, எண்.1242, பெரிய 

மஜீத் ந�ர் பதரு, �ல்தமல்குபெம், 

ஆம்மூர், த்வலூர் மா்வட்டம்–632 

501,    என்ற மு�்வரியில் ்வசிககும் 

நான இனி         ABDUL HAADI, 
எனறு அ்ைக�பெடுகித்றன.

 ABDUL ADHI

பெயர் மாற்றம்
          JERKEE ALAGAPPAN,

தந்த பெயர்:          Alagappan,  
பி்றநத தததி: 15.08.2002, 
எண்.16/3, 3்வது பதரு இநதிரா 
�ாலனி, அதொக ந�ர்,  பென்னை   
–   600 083,    என்ற மு�்வரியில்  
்வசிககும் எனைது ம�ன இனி                
RAKESH ALAGAPPAN,     
  எனறு அ்ைக�பெடுகி்றார்.

A.Dhanalakshi,
தாய்

பெயர் மாற்றம்
 SANGEETHA SURESH, 

�ண்வர் பெயர்:  S.Suresh 
Balaji, பி்றநத தததி:  
06.08.1970,  எண்.77, பிள்ளையார் 
த�ாயில் பதரு, அய்யனதெரி, 
ஊரபொக�ம், பென்னை       – 603 210,  
என்ற மு�்வரியில் ்வசிககும் நான  
இனி         SANGEETHA 
SURESH BALAJI, எனறு 
அ்ைக�பெடுகித்றன.

SANGEETHA SURESH

பெயர் மாற்றம்
    NANDHINI SURESH 

BALAJI, தந்த    பெயர்:  
S.Suresh Balaji,  பி்றநத தததி:  
12.10.1991, எண்.5/6, 
முத்துராமலிங�ம் பதரு, �ாநதி ந�ர், 
ஈக�ாட்டுதாங�ல், பென்னை–600 
032,   என்ற மு�்வரியில் ்வசிககும்  
நான  இனி            LAKSHMI 
NANTHINI SURESH BALAJI,     
எனறு அ்ைக�பெடுகித்றன.

NANDHINI SURESH BALAJI

பெயர் மாற்றம்
JOANNA JUDES,

பி்றநத தததி: 09.08.2007, AF7,  
Landmark, 11/14, ொரதிதாென 
�ாலனி, த�.த�.ந�ர்,  பென்னை   
–   600 078,    என்ற மு�்வரியில்  
்வசிககும் எனைது ம�ள  
இனி        A.JOANNA JUDES,     
  எனறு அ்ைக�பெடுகி்றார்.

 U. Anto Judes Paulraj,
தந்த 

பெயர் மாற்றம்
        INDIRANI SETHU,  �ண்வர் 

பெயர்:    Sethu,  பி்றநத தததி:  

15.05.1964, எண்.12/6, ெங�ாரு 

பதரு, ொலிகிராமம்,  பென்னை–   600 

093,     என்ற மு�்வரியில் ்வசிககும் 

நான இனி                         INDIRANI 
MEYYAPPAN  SETHU, எனறு 

அ்ைக�பெடுகித்றன.

     INDIRANI SETHU

பெயர் மாற்றம்
 Kaleeluddin Kondagarahalli 

Adamsahib,           தந்த    பெயர்:   
Adamsahib Saidhamian, பி்றநத தததி:  
12.12.1949, எண்.103/147, பிள்ளையார் 
த�ாயில் பதரு, B–மல்லாபுரம், 
பொம்மிடி அஞ்ெல், ொபபிபரட்டிெட்டி 
தாலுக�ா, தர்மபுரி –635301, 
என்ற மு�்வரியில் ்வசிககும் நான  
இனி           KHALEELUDDIN 
KONDAGARAHALLI ADAMSAHIB, 
எனறு அ்ைக�பெடுகித்றன.

 Kaleeluddin Kondagarahalli 
Adamsahib

பெயர் மாற்றம்
        Ashok Kumar Sapna, 

�ண்வர் பெயர்:    Rohit 
Nahar,  பி்றநத தததி:  
16.04.1994, எண்.55,  கிருஷணபொ 
அகரஹாரம் பதரு, 3்வது மாடி, 
பெௌ�ார்தெட்்ட, பென்னை–   600 
001,  என்ற மு�்வரியில் ்வசிககும் 
நான இனி         SAPNA JAIN, 
எனறு அ்ைக�பெடுகித்றன.

  Ashok Kumar Sapna

பெயர் மாற்றம்
SEENIVASAN,  தந்த     

பெயர்:   Duraisamy, பி்றநத தததி:  
05.08.1958,  எண்.60, நடு 
பதரு, அ�ரநல்லூர், ்்வயூர் 
அஞ்ெல், சிதம்ெரம் தாலுக�ா, 
�டலூர் –   608 401,  என்ற 
மு�்வரியில் ்வசிககும் நான  
இனி       SRINIVASAN, எனறு 
அ்ைக�பெடுகித்றன.

SEENIVASAN

பெயர் மாற்றம்
Anandhi Manickam,  தந்த    

பெயர்:     Manickam, பி்றநத தததி: 
12.4.1983,  F–1, ம்னை எண்.10, 
ெகதி �ார்டன, ப்வறறித்வல் ந�ர், 
மாடம்ொக�ம், கூடு்வாஞ்தெரி, 
�ாஞ்சிபுரம் – 603202, என்ற 
மு�்வரியில் ்வசிககும் நான  
இனி          ANANTHI VETRIVEL, 
எனறு அ்ைக�பெடுகித்றன.

 Anandhi Manickam

பெயர் மாற்றம்
        Meena, �ண்வர் பெயர்:   

Ravishankar,  பி்றநத தததி:  
08.06.1973, பு.எண்.29, ெ.எண்.15, 
4்வது பெனெனனைர்ஸ ெநது, ெ்ைய 
்வண்ணாரபதெட்்ட,பென்னை–   
600 021,     என்ற மு�்வரியில் ்வசிககும் 
நான இனி                       New Name: 
Surname: GOPICHETTY, Given 
name: MEENA RAVISHANKER, 
எனறு அ்ைக�பெடுகித்றன.

    Meena

பெயர் மாற்றம்
        Syed Mohamed 

Sadakkathullah Pasith Naina 
Mohamed,  தந்த    பெயர்:   Pasith 
Naina Mohamed, பி்றநத தததி:  
04.01.1976, எண்.5/12, ஸ்ரீ ராம் ந�ர் 1்வது 
குறுககு பதரு, ராமாபுரம், பென்னை–
600 089, என்ற மு�்வரியில் ்வசிககும்  
நான  இனி          SADAKKATHULLAH 
MOHAMED, எனறு 
அ்ைக�பெடுகித்றன.

Syed Mohamed 
Sadakkathullah Pasith Naina 

Mohamed

பெயர் மாற்றம்
        Ramamoorthy, தந்த பெயர்:    

Venkataraman,  பி்றநத தததி:  

16.05.1949, எண்.54, இநதிரா 

�ாநதி பதரு, �ாத்வரி பரங�ா ந�ர், 

ொலிகிராமம், பென்னை–   600 093,  

என்ற மு�்வரியில் ்வசிககும் நான 

இனி                        RAMAMURTHY, 
எனறு அ்ைக�பெடுகித்றன.

    Ramamoorthy

பெயர் மாற்றம்
     Sobana Sanathanan 

Achary,   �ண்வர்    பெயர்:   
Thankappan, பி்றநத தததி:  
27.07.1962,  எண்.65/12, மாணிக� 
நாயக�ர் பதரு, 6்வது குறுககு பதரு, 
வில்தலஜ் பநடுஞ்ொ்ல தராடு, 
தொழிங�நல்லூர், பென்னை–   600 
119,  என்ற மு�்வரியில் ்வசிககும் நான  
இனி       SHOBANA 
THANKAPPAN, எனறு 
அ்ைக�பெடுகித்றன.

Sobana Sanathanan Achary

பெயர் மாற்றம்
          P.Sivakumar,  தந்த    

பெயர்:்வத்தலான, பி்றநத தததி: 
12.4.1990,  எண்.540, மாதா த�ாயில் 
2்வது குறுககு பதரு, தமக�ளூர், 
திரு்வண்ணாம்ல – 604601, 
என்ற மு�்வரியில் ்வசிககும் நான  
இனி          V.SIVAKUMAR,  எனறு 
அ்ைக�பெடுகித்றன.

P.Sivakumar

பெயர் மாற்றம்
      Sharfudeen Abubacker, தந்த    

பெயர்:Abubacker,    பி்றநத தததி:  
02.10.1959, ெ.எண்.40C–1, 
பு.எண்.79, பெௌராஷடிரா ந�ர் 9்வது 
பதரு, சூ்ளைதமடு, பென்னை–600 
094, என்ற மு�்வரியில் ்வசிககும்  
நான    இனி           SHARFUTHEEN 
ABUBACKER, எனறு 
அ்ைக�பெடுகித்றன.

  Sharfudeen Abubacker

பெயர் மாற்றம்
      G.Subbarayalu,   தந்த 

பெயர்: Gurumurthy.M,   
பி்றநத தததி:  
28.03.1978, எண்.91/4,  Serva 
Sri Apartments, 6்வது பதரு, 
ராஜாஜி பதரு, ஜித�எம் �ாலனி, 
பென்னை–600 082, என்ற 
மு�்வரியில் ்வசிககும் நான  
இனி         SUBBURAYALU.G,       
எனறு அ்ைக�பெடுகித்றன.

 G.Subbarayalu

பெயர் மாற்றம்
 KAVITHA 

LAKSHMI.R,          �ண்வர் பெயர்:  
Vijayakumar, பி்றநத தததி:  
30.12.1981, எண்.20, 1்வது மாடி, 
த்வலன ந�ர், 2்வது பமயின தராடு, 
அரும்ொக�ம், பென்னை–600106, 
என்ற மு�்வரியில் ்வசிககும் நான  
இனி         KAVEETA VIJAY, 
எனறு அ்ைக�பெடுகித்றன.

 KAVITHA LAKSHMI.R

பெயர் மாற்றம்
  Vinoth Arumugam,   தந்த 

பெயர்: A.Arumugam,   பி்றநத தததி:  
08.09.1984,    எண்.815, 8்வது பதரு, 
NVN ந�ர், திருமங�லம், அண்ணா 
ந�ர்,  பென்னை–   600 040,    
என்ற மு�்வரியில் ்வசிககும் நான  
இனி     VINOTH ARUMUGAM 
SHANTHI,    எனறு 
அ்ைக�பெடுகித்றன.

 Vinoth Arumugam

பெயர் மாற்றம்
     Latha Mageswari D/o. 

Mohandoss,  �ண்வர்    பெயர்:  
Gurusamy,   பி்றநத தததி:  
30.05.1975, எண்.55A, 10்வது 
பதரு,  பதன்றல் ந�ர் கிைககு, 
திருமுல்்ல்வாயல், பென்னை 
–   600 062,     என்ற 
மு�்வரியில் ்வசிககும் நான  
இனி         LATHA MAHESwARI 
w/o. GURUSAMY,   எனறு 
அ்ைக�பெடுகித்றன.

 Latha Mageswari 
D/o. Mohandoss

எம்ஆர்எப லிமிபடட்
CIN: L25111TN1960PLC004306

ெதிவு அலு்வல�ம்: எண். 114,  கிரீம்ஸ தராடு, பென்னை- 600 006.
Tel: 044-28292777; Fax: 91-44-28295087

Email: mrfshare@mrfmail.com;  Website: www.mrftyres.com

சமபங்குதாரர்களுக்கு அறிவிப்பு
்கம்பனியின் சமபங்கு்களை முதலீட்ாைர ்கல்வி மற்றும 

பாது்காப்பு நிதியின் (ஐஇபிஎப்) டீமமட ்கணக்கிற்கு மாற்றுதல்
�ம்பெனி�ள ெட்டம், 2013 விதி�ள மறறும் �ம்பெனி வி்வ�ாரங�ள 
து்்ற அ்மசெ�த்தினைால் அறிவிக�பெட்ட முதலீட்டாளைர் �ல்வி மறறும் 
ொது�ாபபு நிதி ஆ்ணயம் (�ணககு ்்வபபு, தணிக்�, ெரிமாற்றம் மறறும் 
திருபபியளித்தல்) விதி�ள 2016னெடி, பதாடர்நது ஏழு ஆண்டு �ாலத்திறகு 
டிவிபடண்ட் த�ாரபெடாத அல்லது பெலுத்தபெடாத ெஙகு�்ளை மத்திய 
அரசு நிறுவியுளளை முதலீட்டாளைர் �ல்வி மறறும் ொது�ாபபு நிதி (ஐஇபிஎப)ககு 
�ம்பெனி மாற்ற த்வண்டும் எனறு இதன மூலம் அறிவிக�பெடுகி்றது.

�ம்பெனியின சில ெஙகுதாரர்�ள 2011–2012லிருநது பதாடர்நது ஏழு 
ஆண்டு�ளுககு டிவிபடண்்ட ெணமா� பெ்றாமல் உளளைனைர் எனறு 
ெதித்வடு�ளினெடி பதரிய ்வநதுளளைது. ஆதலால், ெஙகுதாரரால் டிவிபடண்ட் 
த�ாரபெடாதெட்ெத்தில் பதாடர்நது ஏழு ஆண்டு�ளுககு டிவிபடண்ட் 
பெலுத்தபெடாமல் உளளை ெஙகு�ள ஐஇபிஎப ெஸபெனஸ �ணககிறகு 
மாற்றபெடும். 

தமறபொனனை விதி�ளினெடி, பதாடர்நது ஏழு ஆண்டு�ளைா� டிவிபடண்்ட 
ெணமா� பெ்றாத ெஙகுதாரர்�ள மறறும் ஐஇபிஎப ஆ்ணயத்தின 
டீதமட் �ணககிறகு மாற்றபெட உளளை ெஙகு�ள குறித்து ெம்ெநதபெட்ட 
ெஙகுதாரர்�ளுககு ெதிவுத்தொல் மூலம் தனித்தனிதய அறிவிபபு�்ளை  
�ம்பெனி அனுபபியுளளைது.  �ம்பெனியின இ்ணயதளைத்தில்                                                                                   
(www.mrftyres.com) அநத ெஙகுதாரர்�ளின ெட்டியல் உளளைது.  

21.08.2019க்குள் ெம்ெநதபெட்ட ெஙகுதாரர்�ளிடமிருநது எநதவித 
பெல்லத்தக� த�ாரிக்�யும் பெ்றபெடாதெட்ெத்தில், விதி�ளில் உளளை 
தத்்வ�ளுகத�ற்ற, ஐஇபிஎப விதி�ளினகீழ் ெரிநது்ரக�பெட்ட 
ந்டமு்்ற�ளினெடி நிறு்வனை நட்வடிக்� மூலமா� ஐஇபிஎப ஆ்ணயத்தின 
டிதமட் �ணககிறகு ெஙகு�்ளை (�ாகித ்வடிவில் மறறும் ெத்திரமில்லாத 
்வ்�யில் உளளைது) �ம்பெனி மாறறி விடும். தமறபொனனை விதி�ளினெடி  
ஐஇபிஎப ஆ்ணயத்திறகு மாற்றபெட்ட ெஙகு�ள மறறும் த�ாரபெடாத 
டிவிபடண்ட் பதா்�்ய �ம்பெனிககு எதிரா� த�ார முடியாது எனெ்த 
�்வனைத்தில் ப�ாளளை த்வண்டும். அநத ெஙகு�ள மீது தெரும் அ்னைத்து 
ஆதாயங�ளும் விதி�ளினெடி ஐஇபிஎப ஆ்ணயத்திறகு மாற்றபெடும்.

அவ்வாறு மாறறிய பி்றகு, த�ாரபெடாத டிவிபடண்ட் பதா்� மறறும் ெஙகு�்ளை 
ஐஇபிஎப ஆ்ணயத்திடமிருநது ெம்ெநதபெட்ட ெஙகுதாரர்�ள த�ாரி பெ்றலாம். 
அதற�ா� ஆன்லனில் ெடி்வம் ஐஇபிஎப–5ல் விண்ணபபித்து அதன �ாகித 
ந�்ல மு்்றயா� ்�பயாபெமிட்டு (�ம்பெனியில் ெதி்வாகி இருககும் மாதிரி 
்�பயாபெம்ெடி) ெடி்வம் ஐஇபிஎப–5ல் குறிபபிடபெட்டுளளை தத்்வயானை 
ஆ்வணங�ளுடன �ம்பெனியின ெதிவு அலு்வல�த்திறகு ெரிொர்த்தலுக�ா� 
அனுபெ த்வண்டும். த�ாரபெடாத டிவிபடண்ட் மறறும் மாற்றபெட்ட ெஙகு�ள 
ெஙகுதாரர்�ளுககு கி்டககும் ்வ்�யில் ெரிொர்த்தல் அறிக்�்ய ஐஇபிஎப 
ஆ்ணயத்திறகு �ம்பெனி அனுபபும்.

இது விஷயத்தில் ெஙகுதாரர்�ளுககு ஏததனும் ெநதத�ம் இருபபின அது 
குறித்து அ்வர்�ள எம்ஆர்எப லிமிபடட், பெயல� து்்ற, எண். 114 
கிரீம்ஸ ொ்ல, பென்னை–600 006. Tel.:044-28292777, Fax: 91-44 28295087,  
Email:mrfshare@mrfmail.com, Website: www.mrftyres.com அணு�லாம்
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காஞ்சீபுரம்,ஜூலை.30-  
காஞ்சீபுரம் மாவட்டதலதை பிரிதது 

செஙகல்படல்ட தைலைலமயி்டமாகக் 
சகாண்டு புதிய மாவட்டம் 
ததைாற்றுவிததைல சதைா்டர்பாக 
ச்பாதுமக்கள், தைன்ாரவைரகள், 
ச்பாதுநை அலமப்புகள் தைஙகளுல்டய 
கருததுகலை சதைரிவிக்கைாம் எ் 
மாவட்ட கசைக்்டர ்பா.ச்பானல்யா 
தகடடுக்சகாண்டுள்ைார.  

தைமிழக முதைைலமசெர எ்டப்்பாடி 
்பழனிொமி, ெட்டெல்பயில 
காஞ்சீபுரம் மாவட்டம் ச்பரிய 
மாவட்டமாக இருப்்பதைால, நிரவாக 
வெதிக்காக காஞ்சீபுரம் மாவட்டதலதை 
இரண்்டாக பிரிதது செஙகல்படல்ட 
தைலைலமயி்டமாகக் சகாண்டு புதிய 
மாவட்டம் ததைாற்றுவிக்கப்்படும் எ் 
அறிவிக்கப்்பட்டது.  

புதிய மாவட்டதலதை ததைாற்றுவிப்்பது 
சதைா்டர்பாக, செனல் கூடுதைல 
தைலைலம செயைர மற்றும் வருவாய் 
நிரவாக ஆலையர  மு.ெததியதகா்பால 
தைலைலமயில, காஞ்சீபுரம் மாவட்ட 
கசைக்்டர அலுவைக வைாகததில 
அலமந்துள்ை ச்பாது மக்கள் 
நலலுறவு லமய கடடி்டததில 
5.8.2019 திஙகடகிழலம அனறு 
பிற்்பகல 2 மணி முதைல 6 மணி 
வலர மற்றும் 6.8.2019 செவவாய் 

கிழலம முற்்பகல 10 மணி முதைல 
பிற்்பகல 12 மணி வலர காஞ்சிபுரம் 
மாவட்டததில உள்ை அல்தது 
நா்டாளுமனற உறுப்பி்ரகள் 
மற்றும் ெட்டமனற உறுப்பி்ரகள், 
காஞ்சிபுரம் மற்றும் மதுராந்தைகம் 
வருவாய் தகாட்ட ்பகுதியிலுள்ை 
ச்பாதுமக்கள், தைன்ாரவைரகள், 
ச்பாதுநை அலமப்புகள் மற்றும் பிற 
அலமப்பி்ரி்டம் கூட்டம் ந்டததி 
கருதது தகடக உள்ைார.   

தமலும், செஙகல்படடு வருவாய் 
தகாட்ட அலுவைகததில 6.8.2019 
செவவாய் கிழலம பிற்்பகல 2.30 
மணி முதைல பிற்்பகல 5.30 மணி 
வலர செஙகல்படடு மற்றும் தைாம்்பரம் 
வருவாய் தகாட்ட ்பகுதியிலுள்ை 
ச்பாதுமக்கள், தைன்ாரவைரகள், 
ச்பாது நை அலமப்புகள் மற்றும் பிற 
அலமப்பி்ரி்டம் கருதது தகடக 
உள்ைார.   

ஆகதவ, இது சதைா்டர்பாக 
எழுதது மூைமாகதவா அலைது 
தநரில்டயாகதவா கருதது சதைரிவிக்க 
விரும்பும் ந்பரகள் தமற்கண்்ட 
ததைதிகளில, தமற்குறிப்பிட்ட 
இ்டஙகளில ஆஜராகி தைஙகைது 
கருததுக்கலை சதைரிவிக்கைாம்.

இவவாறு கசைக்்டர 
்பா.ச்பானல்யா சதைரிவிததுள்ைார.   

காஞ்சீபுரத்திலிருந்து செஙகல்பட்டு 
புதிய மாவட்்டமாக பிரிகக ச்பாதுமககள், 
தன்ாரவலரகள் கருத்து சதரிவிககலாம்

ச்பஙகளூர,ஜூலை.30– 
ச்பஙகளூரு செனறுக் சகாண்டிருந்தை 

சரயிலில ்பயைம் செய்தை ச்பண் 
ஒருவர, தமல ்படுக்லகயில 
(ச்பரத) இருந்து கீதழ விழுந்தைதைால 
உயிரிழந்தைார. 

மும்ல்பயில இருந்து ச்பஙகளூரு 
செலலும் உதையம் எக்ஸ்பிரசில 
ெரஸ்வதி (வயது 40) என்பவர ்பயைம் 
செய்தைார. இவர சரயிலின ஏசி தகாசசில 
டிக்சகட புக் செய்திருந்தைார. இவருக்கு 
அந்தை தகாசசில தமல ்படுக்லக 
ஒதுக்கப்்படடுள்ைது. அதில ்பயைம் 
செய்து சகாண்டிருந்தைார. சரயில, 
ச்பஙகளூருலவ சநருஙகியதும் அவர 
தைன உ்டலமகளு்டன கீதழ இறஙக 
முயனறார. இறஙகும்த்பாது கால 
தைவறியதைால கீதழ விழுந்தைார. இதில 
அவருக்கு தைலையில ்பைததை காயம் 
ஏற்்பட்டது.

 இசெம்்பவம் குறிதது சரயிலதவ 
துலறக்கு உ்ட்டியாக தைகவல 
சகாடுக்கப்்பட்டது. இலதையடுதது 
சரயில நிலையததில மருததுவ 
குழுக்கள் தையாராக இருந்தை். சரயில 
வந்து நினறவு்டன ெரஸ்வதிக்கு 
அவெர சிகிசலெ அளிக்கப்்பட்டது. 
பின்ர மருததுவமல்க்கு சகாண்டு 
செனறாரகள். 

ஓடும் சரயிலில ச்பரத்திலிருந்து  
கீழே விழுந்த ச்பண் ொவு

மு தை ல க ட ்ட 
சி கி ச ல ெ யின த ்ப ா து 
சு ய நி ல ் வு ்டன 
இருந்தை ெரஸ்வதி, 
ம ரு த து வ ம ல ் க் கு 
சகாண்டு செலலும்த்பாது 
மயஙகி சுயநில்லவ 
இழந்தைார. பின்ர சிறிது 
தநரததில உயிரிழந்தைார. 

இது குறிதது 
மருததுவரகள் கூறுலகயில, 
'முதைலகட்ட சிகிசலெ 
அ ளி க் க ப் ்ப ட ்ட த ்ப ா து 
உல்டலமகலை ்பததிரமாக 
்பாரததுக் சகாள்ளுஙகள் 
எ் சொலலும் அைவுக்கு 
சதைளிவாகததைான த்பசி்ார. 
தைலையில உள்காயம் 
்பைமாக இருந்துள்ைது. 
இதைன காரைமாகதவ 
உயிரிழந்தைார' எ் 
மருததுவரகள் கூறி்ர. 

செனல், ஜுலை. 30– 
செனல் திருமஙகைம் ்பகுதியில 

ரூ. 15 ைடெம் க்டன ்பைதலதை திரும்்பத 
தைராதைதைால தைனியார நிறுவ் ஊழியலர 
காரில க்டததி செனறு அலறயில 
அல்டதது லவதது சிதரவலதை செய்தை 
கும்்பலைச தெரந்தைவரகலை த்பாலீொர 
ததைடி வருகினற்ர. 

சிவகஙலக மாவட்டம், 
்பரமகுடிலயச தெரந்தைவர 
அந்ததைாணிொமி (வயது 50). இவர 
தைற்த்பாது செனல், திருமஙகைம், 
்பாடிக்குப்்பததில தைஙகி தைனியார 
கம்்பனியில தவலை ்பாரதது வருகிறார. 
இவர தை்து ஊலரச தெரந்தை ெகாயம் 
(வயது 32) என்பவரி்டம் க்ட்ாக 
ரூ. 15 ைடெம் வாஙகியுள்ைதைாக 
சதைரிகிறது. க்டல் அவர திருப்பி 
செலுததை முடியாமல இருந்துள்ைார. 

இந்நிலையில க்டந்தை 14ம் ததைதி 
ெகாயம் தை்து கூட்டாளிகளு்டன, 
திருமஙகைததில இருந்து 
அந்ததைாணிொமிலய காரில க்டததிச 
செனறார. தம்டவாக்கததில, 
தைான தைஙகியிருந்தை வீடடுக்குள் 

அல்டதது லவதது மூனறு நாடகைாக 
அந்ததைாணிொமிலய அடிதது 
சிதரவலதை செய்துள்ைார. இதை்ால 
்பயந்து த்பா் அந்ததைாணிொமி 
தை்க்கு சொந்தைமா் நிைதலதை 
விற்றுததைருவதைாக கூறியுள்ைார. பினபு 
அவலர அஙகிருந்து ்பரமகுடிக்கு 
காரில க்டததிச செனறு அஙகு ஒரு 
தைனி அலறயில அல்டதது லவததை்ர. 

அந்ததைாணிொமி அந்தை கும்்பலி்டம் 
இருந்து தைப்பிதது க்டந்தை 23ம் 
ததைதி அனறு செனல்க்கு திரும்பி 
வந்தைார. க்டன ்பைதலதை திரும்்ப 
செலுததைாதைதைால தைனல் ெகாயம் 
கும்்பல காரில க்டததி கததிலய 
காடடி மிரடடி தைனி அலறயில 
அல்டதது லவதது மிரடடியதைாக புகார 
அளிததைார. அதைன த்பரில திருமஙகைம் 
த்பாலீொர விொரலை ந்டததி்ர. 
இதில அந்ததைாணிொமி க்டததைப்்படடு, 
அலறயில அல்டதது லவதது 
சிதரவலதை செய்யப்்பட்டது உண்லம 
எ் சதைரியவந்தைது. இதைல்யடுதது 
த்பாலீொர ெகாயம் மற்றும் அவரது 
கூட்டாளிகலை ததைடி வருகினற்ர. 

15 லட்சம் கடனை திருப்பி தராததால்
தனியார் நிறுவை ஊழியனர கடத்தி ச்சன்று 
சித்ரவனத: கும்்பலுக்கு ப்பாலீஸ் வனலவீச்சு

செனல், ஜூலை 30–  
தவலூர நா்டாளுமனற 

சதைாகுதி வாக்காைர ்படடியலில 
கூடுதைல வாக்காைரகள் 
த ெ ர க் க ப் ்ப ட டு ள் ை தை ா க வு ம் , 
்பாதுகாப்பு ்பணியில 19 கம்ச்பனி 
துலை ராணுவப்்பல்டயி்ர 
ஈடு்படுததைப்்படுகிறாரகள் எனறும் 
தைமிழக தைலைலம ததைரதைல அதிகாரி 
ெதயபிரதை ொகு கூறி்ார.  

செனல் தைலைலமச செயைகததில 
நிரு்பரகளுக்கு அவர அளிததை த்படடி 

பவலூர் நாடாளுமன்்ற சதாகுதி  
பதர்தல் ்பாதுகாப்பு ்பணியில்  

19 கம்ச்பனி துனை ராணுவப்்பனட
த்ல்ம ததர்தல் அதி�ாரி ெத்யபிரத ொகு த�்வல் 

வருமாறு:-– தவலூர நா்டாளுமனற 
ததைரதைல ்பாதுகாப்பு ்பணிக்காக 
ஏற்க்தவ 10 கம்ச்பனி துலை 
ராணுவப்்பல்டக்கு இந்திய ததைரதைல 
ஆலையம் அனுமதி அளிததிருந்தைது. 
நாஙகள் கூடுதைைாக 10 கம்ச்பனி 
தகடடிருந்ததைாம். தைற்த்பாது 19 
கம்ச்பனி துலை ராணுவப்்பல்டயி்ர 
தவலூர வந்துள்ை்ர. மீதைமுள்ை 
ஒரு கம்ச்பனி இனறு வரும். 19 

கம்ச்பனி துலை ராணுவப்்பல்டயி்ர 
ஆகஸ்டு 5ந்ததைதி ததைரதைல முடியும் 
வலர ்பணியில இருப்்பாரகள். 
மீதைமுள்ை துலை ராணுவததி்ர, 
வாக்கு எண்ணிக்லகக்கு ்பாதுகாப்பு 
அளிப்்பததைாடு, ஆகஸ்ட 10-ந் ததைதி 
வலர தவலூரில ்பணியாற்றுவாரகள். 
துலை ராணுவததி்ர தைற்த்பாது 
்பறக்கும்்பல்ட மற்றும் கண்காணிப்பு 
குழுவில ்பணியமரததைப்்படுவாரகள்.  

வாக்குப்்பதிவு ந்டக்கும்த்பாது 
்பதைற்றமா் வாக்குசொவடிகளில 
அதிக துலை ராணுவததி்ர ்பணியில 
இருப்்பாரகள். அவரகளின ்பணி்பற்றி 
தவலூர மாவட்ட ததைரதைல அதிகாரி 
மற்றும் த்பாலீஸ் சூப்பிரண்டு 
ஆகிதயார முடிசவடுப்்பாரகள்.  

ததைரதைல அறிவிக்கப்்பட்டது முதைல 
இதுவலர வருமா் வரிததுலறயி்ர 
ரூ.27 ைடெம் ்பறிமுதைல செய்துள்ை்ர. 
அந்தை சதைாலக உள்்ப்ட ரூ.3 தகாடிதய 
44 ைடெம், ரூ.89 ைடெம் மதிப்புள்ை 2 
கிதைா 980 கிராம் தைஙகம், ரூ.5 ைடெதது 
40 ஆயிரம் மதிப்புள்ை 19 ஆயிரதது 
438 லிட்டர மது்பா்ம் ஆகியலவ 
்பறிமுதைல செய்யப்்படடுள்ை். 

சதைாகுதியில அனுமதியினறி 
த்பாஸ்்டர ஒடடியது, சுவர விைம்்பரம் 
செய்தைது சதைா்டர்பாக 44 வழக்குகள் 
்பதிவாகியுள்ை்.  ஏற்க்தவ 
உள்ை வாக்காைர ்படடியலில, புதிய 
வாக்காைரகள் தெரக்கப்்படடுள்ை்ர. 
க்டந்தை மாரச மாதைம் 26-ந் ததைதியனறு, 6 
ைடெதது 98 ஆயிரதது 644 ஆண்கள், 7 
ைடெதது 28 ஆயிரதது 245 ச்பண்கள் 
மற்றும் 102 மூனறாம் ்பாலி்ததைவர 
எ் 14 ைடெதது 26 ஆயிரதது 991 
வாக்காைரகள் இருந்தை்ர. அலதைத 
சதைா்டரந்து 2 ஆயிரதது 755 ஆண்கள், 
2 ஆயிரதது 901 ச்பண்கள், 3 மூனறாம் 
்பாலி்ததைவர எ் 5 ஆயிரதது 659 
வாக்காைரகள் தெரக்கப்்பட்ட்ர 
எனறார.

த்வலூர் ொராளுமன்ற பதாகுதியில் இரட்்ட இ்ல சினனைத்தில் தொட்டியிடும்  ஏ.சி. 
ெண்மு�த்்த ஆதரித்து ்வாணியம்ொடி பதாகுதி, ஜாபராொத் பெரியெளளி்வாெலில் 
பதாழு்� முடிநது ப்வளிதய ்வநத இஸலாமிய பெருமக�ளிடம் அ்னைத்துல� எம்.
ஜி.ஆர். மன்றச பெயலாளைர் தமிழ்ம�ன உதென த்ல்மயில், �ை� அ்்வத் த்ல்வர் 
மதுசூதனைன, �ை� அ்மபபுச பெயலாளைர் பொன்னையன, ஊராட்சி �ை�ச பெயலாளைர் 
ரபீக அ�மது, ஒனறிய சிறுொன்ம நலபபிரிவு பெயலாளைர் வி.எஸ. ஜமீர், ஒனறிய 
சிறுொன்ம நலபபிரிவு த்ல்வர் அன்வர், ஊராட்சி ததர்தல் பொறுபொளைர்�ள,  த�. 
ராமொமி (த்ல்வாெல் ஒனறிய �ை�ச பெயலாளைர்), டி. ராஜா (ப�ங�்வல்லி ஒனறிய 
�ை�ச பெயலாளைர்) மறறும் கி்ளை �ை� நிர்்வாகி�ள ்வாககு தெ�ரித்தனைர்.

திருவ்ந்தைபுரம்,ஜூலை.30– 
தகரைாவில ஆசிரியராக ்பணிபுரிந்தை 

ல்பஜூ ரவீந்திரன, தை்து ல்பஜூ 
ஆப் மூைம் இந்திய தகாடீஸ்வரர 
்படடியலில இலைந்தைார. 

கண்ணூர மாவட்டம் 
அழிக்தகாடல்டச தெரந்தைவர ல்பஜூ 
ரவீந்திரன. எனஜினீயரிங ்படிததை 
இவர, ்படிப்பு முடிந்தைதும் ்பள்ளி 
ஆசிரியராக ்பணிலய சதைா்டஙகி்ார. 

அப்த்பாது மாைவரகளுக்கு 
கலவிலய எளிதைாக கற்றுக் சகாடுக்க 
முயற்சி செய்தைார. இதைற்காக திங 
அண்ட தைரன எனற நிறுவ்தலதை 
சதைா்டஙகி்ார. 

பின்ர ஆனலைன மூைம் கலவி 
கற்பிக்க ல்பஜூ ஆப் ஒனலற 
உருவாக்கி்ார. 

இந்தை ஆப்ல்ப ்பயன்படுததை ரூ.10 
ஆயிரம் முதைல ரூ.12 ஆயிரம் வலர 
கட்டைம் வசூலிக்கப்்படுகிறது. 
தைற்த்பாது இந்நிறுவ்ததின 

ன்பஜூ ஆப் மூலம் பகாடிஸ்வரர் 
்படடியலில் இனைநத இனைஞர்

வாடிக்லக யாைரகள் 
3½  தகாடிலயத தைாண்டி 
விட்ட்ர. ெமீ்பததில 
எடுததை கைக்சகடுப்பின்படி 
இந்நிறுவ்ததின வருவாய் 
150 மிலலியன ்டாைலர 
எடடியது. ஆண்டுக்கு 
ஆண்டு இந்நிறுவ்ம் 
வருவாலய ஈடடி வருவலதை 
சதைா்டரந்து அவரது ச்பயர 
இந்திய ்பைக்காரர 
்படடியலில இ்டம் 
பிடிததுள்ைது.
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