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PRESSTRUSTOF INDIA
NewDelhi, 24August

Company managements need to
“curtail the kind of expenditures
on themselves personally” with

theCovid-19 pandemic highlighting the
need to build internal resources with a
frugal style of functioning, Maruti
Suzuki India Chairman RC Bhargava
said on Tuesday.

Addressing shareholders in the com-
pany's annual general meeting held vir-
tually, he also termed as "a good devel-
opment for thewholeof industry" recent
shareholder actions thatdidnot approve
expenditures by management on them-
selves, without specifying details.

In thewakeof thepandemic, building
internal resources has to become a pri-
ority of industry and companies. It
requires companies tohaveamore frugal
style ofmanagement, he said.

"Management themselves need, I
think, to curtail the kind of expendi-

tures on themselves personally. Recent
shareholder action seems to suggest
why a section of shareholders share this
view and are voting on these lines and I
think that's a good development for the
whole of industry,” Bhargava said with-
out elaborating.

Bhargava, who had in the past stated
that the high tax regime is slowing down
car demand, reiterated the need to
address the issue. “I am quite clear that
if a strong industrial base has to be built
in India, the auto industry and the car
industry has to reach double digit
growths andatpresent the conditionsdo
not permit that we have it,” he said.

Chipshortagetemporary
“The shortage of semiconductors is a tem-
porary problem partly due to Covid. Our
estimationisthatthisshortageproblemwill
be over by 2022,” Bhargava said while
respondingtoaquerybyashareholder.

He also said Maruti Suzuki India has
outlined a capex of ~4,500 crore in the
ongoingfiscal for itsvariousbusinesspur-
poses but the actual expenditure will be
knownonly at the endof the year.

On the company’s plans for EVs, he
saidMarutiSuzuki is the leader inthecon-
ventionalcar industryandtheits intention
is to achieve leadership position even in
theEVsector in future.

PEERZADAABRAR
Bengaluru, 24August

Flipkart Wholesale, the digital
B2BmarketplaceoftheFlipkart
group, has tied up with banks
andfintechinstitutions topro-
vide credit to over
1.5millionkiranasandretailers
in just twominutes.

The programme aims to
help kiranas manage their
working capital requirements
andgrowbusiness.

These offerings, including
‘Easy Credit’ in partnership
with IDFC FIRST Bank, are in

line with a series of initiatives
undertaken to solve pain
points of kiranas in India.

The loans will be offered at
zero cost, through end-to-end
digitalonboarding.“Thecredit
line will range from
~5,000 to ~2 lakhwith an inter-
est-freeperiodofup to 14days.
Kiranas can also avail of the
benefits of flexible repayment
options through cash and
online transfers as well as
instant refunds incaseoforder
cancellation. They can seam-
lessly keepa tabon their credit
balanceandbills,”thefirmsaid.

“Our key goal is to make
businesseasier forkiranasand
retailersandboosttheirgrowth
journey,” said Adarsh Menon,

seniorvice-presidentandhead
of FlipkartWholesale.

Flipkart Wholesale serves
over1.5millionmembersacross
thecountry,whichincludekira-
nasandretailers;hotels,restau-
rantsandcafeterias;andoffices
and institutions.

Amit Kumar, head-retail
liabilities and branch banking
at IDFC FIRST Bank, said: “As
a bank with a digital-first
approachandfocusonserving
the retail ecosystem, we are
keen to contribute to the
growthof this segment.”

With the change in con-
sumer behaviour after the
Covid-19pandemic,offlineretail
is becoming the new battle-
ground for e-commerce giants.

Thisyear,AmazonPaysaid
that itwill facilitatesmall loans
and insurance for kiranas.The
company had said it has
empowered over 5 million
neighbourhood stores and
businesseswith its digital pay-
ments infrastructure.

Bengaluru-based B2B e-
commerce start-up Udaan is
eyeing to tap a $100-billion
opportunity in the next few
years. It has built scale and
created logistics and lending
capabilities such as
UdaanExpress and
UdaanCapital. UdaanCapital
has grown its assets under
management 30 times, while
the credit lines have grown 40
times over the last 2 years.

Flipkartarmoffers2-minloans

Managements must cut
expenses, says Bhargava AJAI SHUKLA

New Delhi, 24 August

The IndianAir Force (IAF) has
awarded US aerospace giant
LockheedMartin a $328.8mil-
lion, five-year contract to pro-
vide comprehensive mainte-
nance support for India’s fleet
of12C-130JSuperHerculestac-
tical airlifter aircraft.

Lockheed Martin man-
ufactures the highly regarded
Super Hercules transport air-
craft, which is flown by 26
operators in 22 nations.

The arrangement,
announced on Tuesday, is
calleda“FollowOnSupport-II”
(FOS-II) contract. The IAF will
pay the US aerospace and
defence giant — the world’s
biggest arms supplier — just
under $5.5 million per C-130J,
per year, in order to obtain a
specified level of operational
readiness across the fleet. This
is an extension of the initial
FOS-I contract.

The new contract also
requires the firm to provide
additionalservicesthat include
“supporting the C-130J air-
frame, contractor furnished

equipment, peculiar andcom-
mon spares, engines, pro-
pellers, software, publication
services, ground handling
equipment, ground support
equipment and test equip-
ment,” stated a Lockheed
Martin release onTuesday.

Such “performance-based
logistics” (PBL) contracts,
which bind aerospace ven-
dors to specified fleet avail-
ability levels, are becoming
the norm for the IAF.

C-17GlobemasterIII
When the IAF bought its fleet
of11C-17GlobemasterIIIheavy
lift aircraft, it ensured they
werecoveredbyacomprehen-
sivePBLandtrainingcontract.

“Boeing provides onsite

and multi-function support,
with Boeing team members
workingcloselywith IAFoper-
ators and maintainers to
ensure a high level of aircraft
availability while reducing
cost per flight hour,” Boeing
toldBusiness Standard.

Boeing also supports theC-
17 fleet with worldwide recov-
ery support, emergency in-
flight technical assistance and
24X7 aircraft-on-ground parts
response.

P-8IPoseidon
Similarly, Boeing also sup-
ports the Indian Navy’s fleet
of P-8I Poseidon multi-mis-
sionmaritime aircraft by pro-
viding PBL, spares, ground
support equipment, field serv-

ice representativesandon-site
engineering support.“Since
induction, the IndianNavyP-
8I fleet has surpassed 30,000
flight hours,” says Boeing.

Rafalefighters
The IAF ensured that its fleet
of36Rafale fighteraircraftwas
contractedwithPBLprovisions
thatrequirethemanufacturers,
Dassault andThales, to ensure
aminimumof 75per cent fleet
availability— or an average of
27 fightersavailableatall times
from the 36-Rafale fleet.

For this package, which
covers the Rafale’s first five
years of service, the IAF paid
Euro 350 million ($410 mil-
lion), or an annual average of
$2.25millionperRafale fighter.

LockheedMartin’s
obligations
To fulfil its obligations, eight
employees from Lockheed
Martin (aircraft manufac-
turer), General Electric (pro-
peller manufacturer) and
Rolls-Royce (enginemanufac-
turer) will be present as on-
site technical support for the
duration of the contract.

LockheedMartingets$329-mn
contracttomaintainC-130Jfleet

166 convert Paytm
ESOPs into shares
NEHAALAWADHI
NewDelhi, 24August

Ahead of its much-awaited
IPO, Paytm on Tuesday said
166 existing and former
employees have converted
theirEmployeeStockOptions
(ESOPs) into shares.

The digital payment giant
has one of the largest ESOP
pools in the start-up ecosys-
tem and such options are
rewarded to employees who
havecontributedtothegrowth
of the company.

Withatotalpaid-upcapital
ofover~60crore,909employ-
ees of Paytm have vested

ESOPs with about ~1.4 crore
options vested. To attract and
retain talented professionals,
Paytm last year amended cer-
tainaspectsof itsESOPpolicy,
introducing performance-
basedESOPs.

Earlier, Paytm hadwritten
to its shareholders that
employees who hold ESOPs
will be able to convert them
into shares and add into their
demataccounts.Sinceconver-
sion of ESOPs into shares
comesatacostand isalso tax-
able, the company will help
employees get loans from its
established lending partners.

1.5millionkirana
storestobenefit

IAMQUITECLEARTHATIFASTRONG
INDUSTRIALBASEHASTOBEBUILT
ININDIA,THEAUTOINDUSTRYAND
THECARINDUSTRYHAVETOREACH
DOUBLE-DIGITGROWTHLEVELS...
ATPRESENTTHECONDITIONSDO
NOTPERMITTHATWEHAVEIT
R C BHARGAVA,
Chairman,MarutiSuzukiIndia

MarutiwillenterEVs
onlywhenprofitability
iscertain:Chairman
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Dear Members,
th th

Notice is hereby given that 59 Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held at on Thursday, 16 September 2021 at 3.30
PM (IST) through Video Conference (VC) / Other Audio Visual Means (OAVM) to transact the business as set out in the Notice of AGM

th
dated 24 June 2021.

th
The Company has sent the Notice ofAGM/Annual Report to those shareholders holding shares of the Company as on 20 August, 2021,
through e-mail to Members whose e-mail addresses are registered with the Company / Depositories in accordance with the General

th th th th
Circular issued by the Ministry of Corporate Affairs dated 5 May 2020 read with Circulars dated 8 April, 2020, 13 April, 2020, 15 June,

th st th
2020, 28 September, 2020, 31 December, 2020 and 13 January, 2021, (collectively referred to as "MCA Circulars") and Securities of

th th
Exchange Board of India vide circulars dated 12 May, 2020 & 15 January, 2021 (“SEBI Circulars”).

The AGM Notice along with the explanatory statement and the Annual Report for the financial year 2020-21 is available and can be
downloaded from the Company's website www.superspinning.com and the website of Stock Exchanges in which the shares of the
Company are listed i.e., BSE Limited & National Stock Exchange of India Limited and on the website of Link Intime India Private Limited
(LIIPL) at https://instavote.linkintime.co.in.

Members can attend and participate in theAnnual General Meeting through VC/OAVM facility only. The instructions for joining theAnnual
General Meeting are provided in the Notice of the Annual General Meeting. Members attending the meeting through VC/OAVM shall be
counted for the purposes of reckoning the quorum under Section 103 of the CompaniesAct, 2013.

In compliance with Section 108 of the CompaniesAct, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management andAdministration) Rules,
2014 as amended from time to time and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015,
the Members are provided with the facility to cast their votes on all resolutions set forth in the Notice of the AGM using remote electronic
voting system (remote e-voting) provided by LIIPL. Additionally, the Company is providing the facility of voting through e-voting system
during the Annual General Meeting (“e-voting”). Detailed procedure for remote e-voting/ e-voting is provided in the Notice of the Annual
General Meeting. For further details in connection with e-voting, members may also visit the website https://instavote.linkintime.co.in.

The Board of Directors of the Company has appointed Mr.M.D.Selvaraj FCS, of MDS & Associates, Company Secretary in practice,
Coimbatore as Scrutinizer to scrutinize the voting process in a fair and transparent manner.

Members are requested to carefully read the instructions printed for voting through e–voting on the AGM Notice. Members are also
requested to note the following:

By Order of the Board

For Super Spinning Mills Ltd
Narmatha G.K.

Company Secretary

Coimbatore
25.08.2021

Those members, who are present in theAGM through VC / OAVM facility and had not cast their votes on the resolution through remote e-
voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through e-voting system during theAGM.

Aperson whose name is recorded in the Register of Members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on
the cut-off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting or voting at the Annual General Meeting. The voting rights of
Members shall be in proportion to the shares held by them in the paid-up equity share capital of the Company as on the cut-off date.

The Members who have cast their votes by remote e-voting prior to theAGM may also attend / participate in theAGM through VC / OVAM
but shall not be entitled to cast their votes again.

Any person, who acquires shares of the Company and becomes a Member of the Company after the Notice has been sent electronically
by the Company, and holds shares as of the cut-off date, may refer the Notice of Annual General Meeting, posted on Company's website
www.superspinning.com for detailed procedure with regard to remote e-voting.

In case the shareholder's email ID is already registered with the Company/its Registrar & Share TransferAgent (“RTA”)/Depositories, log
in details for e-voting are being sent on the registered email address.

If you have not registered your e-mail address with the Company / Depository you may please follow below instructions for obtaining login
details for e-voting:

Shareholders holding shares in physical mode are requested to kindly log in to the website of our RTA, Link Intime India Private Ltd.,
www.linkintime.co.in and go to the Investors Services section and select Email/ Bank detail Registration. The members are required to
provide details such as Members Name, Folio Number, Certificate number, PAN, e-mail id along with the scanned uploads of the PAN &
cheque leaf with the first named shareholders name imprinted in PDF or JPEG format & also upload the image of share certificate with the
request letter duly signed and scanned in PDF or JPEG format.Alternatively, members may send a request letter along with the requisite
documents to the Registrar & Share TransferAgents for updation.

Shareholders holding shares in Demat mode are requested to contact the Depository Participant (“DP”) and register your e-mail address
in your Demat account, as per the process advised by your DP.

For details relating to remote e-voting, please refer to the Notice of the AGM. If you have any queries relating to remote e-voting, please
refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and Instavote e-Voting manual available at https://instavote.linkintime.co.in, under
Help Section or write an e-mail to enotices@linkintime.co.in or Call us at Tel: 022 – 49186000. In case of any grievances connected
with facility for voting by electronic voting means during AGM, you can write an email to instameet@linkintime.co.in or Call us at Tel:
(022-49186175).

The result of voting will be announced by the company in its website www.superspinning.com and on the website of Link Intime India
Private Limited (LIIPL) and also will be intimated to the Stock exchanges in which the shares of the Company are listed.

This public notice is also available in the Company's website viz. www.superspinning.com and in the website of LIIPL viz.
https://instavote.linkintime.co.in and on the website of the stock exchanges where the shares of the Company are listed.

Notice is hereby given that pursuant to the provisions of Section 91 of the Companies Act, 2013 and Regulation 42 of SEBI (Listing
Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will

th th
remain closed from Friday, 10 September 2021 to Thursday, 16 September, 2021 (both days inclusive).

Notice of the 59th Annual General Meeting and E-voting Information

1. Date of completion of dispatch of Notice/ Annual Report 2021

13th September 2021 at 9.00 AM (IST)

Date and time of end of remote e-voting 15th September 2021

Remote e-voting will not be allowed beyond this date and time at 5.00 PM (IST)

Cut-off date of determining the members eligible for e-voting Thursday, 09th September, 2021

Tuesday 24th August,

2. Date and time of Commencement of remote e-voting Monday,

3. Wednesday,

4.

NOTICE

NOTICE is hereby given that the following share certificate issued by the Company are stated to
have been lost/destroyed/stolen/misplaced. Registered holders thereof have applied for the issue of
duplicate share certificate(s).

Sr.
No.

Name of the
Shareholder(s)

No. of
Equity
Shares

Folio No. Certificate
No

Distinctive Nos

From To

1. Shailesh Biharilal
Patel

606 ABC0317671 317671 2172260444 2172261049

2. Rameshchandra
Chimanlal Sheth
Pradip Chimanlal Sheth
Chimanlal Keshavlal
Sheth

1442
1288

ABC0309260
ABC0308783

309260
308783

2170022305
2169944383

2170023746
2169945670

3. Gopal Prasad
Maheshwari (Deceased)
SumanMaheshwari
(Legal Heir)

257
278
252
273

ABC0348871
ABC0348868
ABC0348624
ABC0348621

348871
348868
348624
348621

2177415959
2177415580
2177333085
2177332714

2177416215
2177415857
2177333336
2177332986

The public is hereby warned against purchasing or dealing with these shares in any way. Any person who
has / have any claim in regard to these shares should lodge such claim with the Company’s Registrar
and Share Transfer Agent viz. KFin Technologies Private Limited, Unit: Aditya Birla Capital Limited,
Selenium, Tower B, Plot 31-32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Serilingampally,
Hyderabad - 500 032 within 10 (Ten) days from the date of publication of this notice, failing which, the
Company will proceed to issue duplicate share certificate(s) in respect of the aforesaid.

For ADITYA BIRLA CAPITAL LIMITED

Sd/-
Amber Gupta

Place: Mumbai Company Secretary
Date : 24th August, 2021 A14091

CIN: U24231GJ1988PLC011652

ndMembers are hereby informed that the 32 (Thirty-second) Annual General Meeting (the AGM) of the members of
thChemcon Speciality Chemicals Limited (the Company) will be held on Tuesday, 28 September 2021, at 11:00 a.m.

(IST) through Video Conferencing (VC)/Other Audio-Visual Means (OAVM) in accordance with the procedure
prescribed in General Circular Nos.14/2020, 17/2020 and 20/2020 dated April 8, 2020, April 13, 2020 and May 5,
2020, respectively, and clarification circular No. 02/2021 dated January 13, 2021 issued by the Ministry of Corporate
Affairs (“MCA Circulars”) and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 and SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/
2021/11 dated May 12, 2020 and January 15, 2021, respectively, issued by the Securities and Exchange Board of
India (“SEBI Circular”) and in compliance with the provisions of the Companies Act, 2013 and the SEBI (Listing
Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (“Listing Regulations”).
In accordance with the aforesaid circulars, the notice of the AGM along with the Annual Report for the Financial Year
2020-21, will be sent by electronic mode to those members whose e-mail addresses are registered with the Company/
Depositories. The notice of AGM along with the Annual Report will also be available on the Company’s website
(www.cscpl.com), Stock Exchange website - BSE Limited (www.bseindia.com) & National Stock Exchange of India
Limited (www.nseindia.com) and the notice of AGM will also be available on the website of agency for providing the
Remote e-voting facility i.e. CDSL (www.evotingindia.com).
Members who are holding shares in physical form or who have not registered their email addresses with the Company/
Depositories can cast their vote through remote e-voting or through the e-voting system during the meeting by following
the instructions which will be provided in the notice of AGM.
Members who have not registered their email addresses with the Company/Depositories can get the same registered to
obtain Annual Report 2020-21 and login details to cast their vote through remote e-voting or through the e-voting system
during the meeting, by following the below steps:
a. For Members holding shares in physical form: please send scan copy of a signed request letter mentioning your folio
number, complete address, email address to be registered along with scanned self- attested copy of the PAN and any
document (such as Driving License, Passport, Bank Statement, AADHAR) supporting the registered address of the
Member, by email to the Company’s email address at: investor.relations@cscpl.com.

b. For Members holding shares in demat form: please update your email address through your respective Depository
Participant/s.

Place: Vadodara
thDate: 24 August, 2021

For Chemcon Speciality Chemicals Limited
Sd/-
Shahilkumar Kapatel
Company Secretary & Compliance Officer
M. No.: A52211

Available on Leave and Licence

3290 sq. ft. (carpet area – 2303 sq. ft.)
Recently and Fully Furnished Office

with New AC at Paragon Centre, Worli.

Office is centrally located at P. B. Marg, close to
Doordarshan Tower, Opposite Birla Centurion and with
easy connectivity with Bandra Worli Sea Link. Interested
parties please write to kishor.shrigandhewar@bsmail.in or
call Mr. Kishor Shrigandhewar on 9892981751 or
Mr Satose on 9819018103.
Web: www.paragonproperties.in
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2 க�ோவை 25.8.2021

1. bghJT£l m¿É¥ò / M©L m¿¡if cW¥ãd®fS¡F br›thŒ¡»Hik, 24 Mf°£, 2021
mD¥gg£l njâ

2.bjhiy Ä‹dQ- th¡fË¥ò bjhl§F« njâ k‰W« neu« â§f£»Hik, 13 br¥l«g® 2021
fhiy 9.00 kÂ

3. bjhiy Ä‹dD th¡fË¥ò Kotilí« njâ k‰W« neu« òj‹»Hik, 15 br¥l«g® 2021
ïªj njâ k‰W« neu¤â‰F ãwF bjhiy Ä‹dQ th¡fË¥ò khiy 5.00 kÂ
mDkâ¡f¥glhJ.

4. bjhiy Ãiy Ä‹dQ/T£l¤â‹ nghJ el¡fÉU¡F« ÉahH¡»Hik, 09 br¥l«g®, 2021
Ä‹dQ th¡fË¥ò¡F jFâahd cW¥ãd®fis¤ 
Ô®khÅ¡F« njâ

 59tJ tUlhªâu bghJ¡T£l« k‰W« Ä‹dQ th¡fË¥ò jftÈ‹ m¿É¥ò
m‹gh®ªj cW¥ãd®fns,
ÃWtd¤â‹ 59tJ tUlhªâu cW¥ãd®fŸ bghJ¡T£l« ("AGM") 2021-« tUl« br¥l«g®  16-« njâ ÉahH¡»Hik 
m‹W ïªâa neu« kâa« 03.30 kÂasÉš xË¤njh‰w khehL ("Video Conferenceing" / "VC") ãw xÈíz® fh£á 
tÊKiwfŸ ("Other Audio Visual Means" / "OAVM") vD« E£g ga‹gh£o‹ thÆyhf, 2021-« tUl« #]‹ khj« 24-« 
njâÆ£l tUlhªâu bghJ¡T£l m¿É¥ãš ("AGM Notice") F¿¥ãl¥g£LŸs Éõa§fŸ T£l¤â‹ mYtyhf fUj¥gL«.
2020-« tUl« V¥uš 08, V¥uš 13, nk 5, #]‹ 15, br¥l«g® 28, or«g® 31 k‰W« 2021-« tUl« #dtÇ 13 M»a 
njâfËš ÃWtd Étfhu§fŸ mik¢rf« ("Ministry of Corporate Affairs" / "MCA") btËÆ£l R‰w¿¡iffŸ ("MCA Circulars") 
nkY« 2020-« tUl« nk 12 k‰W« 2021-« tUl« #dtÇ 15 njâÆ£l ïªâa fh¥ghtz§fŸ gÇkh‰W thÇa« 
("Securities Exchange Board of India" / "SEBI") btËÆ£l R‰w¿¡if ("SEBI Circular") M»at‰iw fU¤âš bfh©L ÃWtd« 
M©L m¿¡if k‰W« bghJ¡T£l m¿É¥ig 2021-« tUl« Mf°£ khj« 20-« ehs‹W ÃWtd¤âlnkh 
mšyJ/k‰W« blghá£lÇÆl« j§fŸ Ä‹dŠrš KftÇia gâî brŒâU¡F« cW¥ãd®fS¡F Ä‹dŠrš 
thÆyhf mD¥ãíŸsJ.
2020-21 Ãâah©o‰fhd És¡f m¿¡if cŸsl¡»a tUlhªâu m¿¡if M»ait ÃWtd¤â‹ 
ïiza¤jskhd www.superspinning.com  k‰W« ÃWtd¤â‹ g§FfŸ g£oaÈl¥g£LŸs g§F gÇt®¤jidfshd BSE 
Limited k‰W« National Stock Exchange of India Limited M»at‰¿‹ ïizajs§fŸ k‰W« È§¡ ï‹il« ïªâah ãiunt£ 
ÈÄbl£o‹ (LIIPL)  ïiza¤jskhd M»a ïiza¤js§fËÈUªJ gâÉw¡f« 
brŒayh«.
cW¥ãd®fŸ xË¤njh‰w khehL ("Video Conferencing / VC") / ãw xÈíz® fh£á tÊKiwfŸ ("Other Audio Visual Means / OAVM") 
trâ _y« k£Lnk tUlhªâu bghJ¡T£l¤âš fyªJbfhŸsyh«. tUlhªâu bghJ¡T£l¤âš nrUtj‰fhd 
tÊKiwfŸ tUlhªâu bghJ¡T£l¤â‹ m¿É¥ãy ("AGM Notice") tH§f¥g£LŸsd. VC / OAVM _y« T£l¤âš fyªJ 
bfhŸS« cW¥ãd®fŸ, ÃWtd§fŸ r£l«, 2013-« ãÇî 103-‹ Ñœ T£l¤âYŸs cW¥ãd® v©Â¡ifia 
("Quorum") fz¡»L« neh¡f¤â‰fhf fUj¥gLth®fŸ.
ÃWtd§fŸ (nkyh©ik k‰W« Ã®thf«) ÉâfŸ, 2014-‹ 20-« Éâia fU¤âš bfh©L ÃWtd§fŸ r£l«, 
2013-‹ ãÇî 108 (m›t¥nghJ nk‰bfhŸs¥gL« âU¤j§fŸ c£gl) nkY« ïªâa fh¥ghtz§fŸ gÇkh‰W 
thÇa« btËÆ£LŸs g£oaš flikfŸ k‰W« btË¥gL¤jš njitfŸ ÉâKiwfŸ 2015, ÉâKiw v© 44 M»a 
mid¤â‰F« ïz§f LIIPL tH§F« bjhiyÃiy Ä‹dQ th¡F¥gâî Kiwia (bjhiy Ä‹dQ-th¡fË¥ò) 
ga‹gL¤â bghJ¡T£l m¿É¥ãš F¿¥ãl¥g£LŸs mid¤J Ô®khd§fËY« cW¥ãd®fS¡F th¡fË¡F« trâ 
tH§f¥g£LŸsJ. nkY«, tUlhªâu bghJ¡T£l¤â‹nghJ Ä‹dQ-th¡fË¥ò Kiw _y« th¡fË¡F« 
trâiaí« ÃWtd« tH§»íŸsJ.
bjhiyÃiy Ä‹dQ-th¡fË¥ò / Ä‹dQ-th¡fË¥ò¡fhd ÉÇthd eilKiw tUlhªâu bghJ¡T£l¤â‹ 
m¿É¥ãš tH§f¥g£LŸsJ. Ä‹dQ th¡fË¥ò bjhl®ghd TLjš Étu§fS¡F, cW¥ãd®fŸ 

  v‹w ïiz¤js¤ijí« gh®itÆlyh«.
ÃWtd¤â‹ ïa¡Fd®fŸ FG  âU. M.D. brštuh{, FCS,  v« o v° & mnrhána£°, ãuh¡lhá§ f«bgÅ br¡u£lß°, 
nfhaK¤ö® mt®fis th¡fË¥ò Kiwia Ãahakhd k‰W« btË¥gilahd KiwÆš el¤Jtj‰fhf 
MŒthsuhf ÃaÄ¤JŸsJ.
bghJ T£l m¿É¥ãš Ä‹dQ-th¡fË¥ò _y« th¡fË¡f ju¥g£LŸs tÊKiwfis cW¥ãd®fŸ ftdkhf 
go¡FkhW nf£L¡bfhŸs¥gL»wh®fŸ. cW¥ãd®fŸ ã‹tUtdt‰iwí« ftÅ¡FkhW nf£L¡ 
bfhŸs¥gL»wh®fŸ.

https://instavote.linkintime.co.in 

https://instavote.linkintime.co.in

VC / OAVM trâ _y« cW¥ãd®fŸ bghJ¡ T£l¤âš fyªJbfhŸS« cW¥ãd®fŸ, bjhiy Ä‹dQ th¡fË¥ò 
Kiw _y« Ô®khd¤âš V‰fdnt th¡fË¡fhkš ïUªJ k‰W« ntnwJ fhuz¤â‰fhfî« th¡fË¥ãš ïUªJ 
jil brŒa¥¥lhkš ïUªjhš, T£l¤â‹ nghJ eilbgW« Ä‹dQ-th¡fË¥ò Kiw _y« th¡fË¡fyh«.
th¡fË¥ò Ô®khÅ¥ò ehs‹W cW¥ãd®fË‹ gânt£oš mšyJ blghá£lÇfshš guhkÇ¡f¥gL« gaÜ£lhs®fŸ 
(Beneficial Owners) gânt£oš gâî brŒa¥g£l eg®fS¡F k£L« tUlhªâu bghJ¡T£l¤âš bjhiy Ä‹dQ-
th¡fË¥ò mšyJ T£l¤â‹nghJ Ä‹dQ _y« th¡fË¡F« trâia¥ bgw cÇik c©L. cW¥ãd®fË‹ 
th¡FÇik É»j« 2021-« tUl« br¥l«g® 09-« njâa‹W ("Cut-off Date") ÃWtd¤â‹ x£Lbkh¤j brY¤j¥g£l g§F 
_yjd¤âš cW¥ãd® mtut® it¤âU¡F« g§»‹ É»jh¢rhu mo¥gilÆš ïU¡F«.
Ä‹dQ KiwÆš bghJ T£l m¿É¥ig mD¥ãa ã‹d® ÃWtd¤â‹ g§Ffis¥ bg‰W th¡fË¡F« cÇk« 
Ô®khÅ¡f¥gL« ehs‹W ÃWtd¤â‹ cW¥ãduh» g§Ffis it¤âU¡F« vªjbthU egU« ÃWtd 
www.superspinning.com v‹w  ïizajs¤ij gh®itÆ£L bghJ¡T£l m¿É¥ò k‰W« bjhiyÃiy th¡fË¥ò 
Étu§fis bjÇªJ bfhŸsî«. 
g§Fjhu®fË‹ Ä‹dŠrš KftÇ V‰fdnt ÃWtd« / mj‹ gâths® k‰W« g§F gÇkh‰w Kft® / 
blghá£lÇfËl« gâî brŒa¥g£oUªjhš, Ä‹dQ th¡fË¥ã‰fhd Étu§fŸ V‰fdnt gâî brŒa¥g£l 
g§FjhuÇ‹ Ä‹dŠrš KftÇ¡F mD¥g¥gL«. 
ÃWtd« / blghá£lÇÆl« c§fŸ Ä‹dŠrš KftÇia Ú§fŸ gâî brŒâU¡fÉšiy v‹whš, Ä‹dQ 
th¡fË¥ã‰fhd cŸEiHî Étu§fis¥ bgWtj‰F Ñœf©l tÊKiwfis¥ ã‹g‰wî«.
fh»j toÉš g§Ffis it¤âU¡F« g§Fjhu®fŸ ÃWtd¤â‹ gâths® k‰W« gÇkh‰w Kft® ("Registrar and Share 

Transfer Agent") È§¡ ï‹il« ïªâah ãiunt£ ÈÄbl£o‹ (LIIPL)  www.linkintime.co.in v‹w ïizajs¤âš gâî brŒa 
~nghÈnah v©, g§FjhuÇ‹ bga®, K‹ g¡f« k‰W« ã‹g¡f« KGtJ« °nf‹ brŒa¥g£l g§F rh‹¿jÊ‹ 
efš, Rarh‹wË¡f¥g£l tUkhd tÇ JiwÆ‹ Ãuªju fz¡F v© m£ilÆ‹ °nf‹ efš, Ra rh‹wË¡f¥g£l 
Mjh® m£ilÆ‹ °nf‹ brŒa¥g£l efš M»at‰iw mD¥gnt©L«. kh‰whf, cW¥ãd®fŸ òJ¥ã¥ò¡fhf 
njitahd Mtz§fSl‹ nfhÇ¡if foj¤ij gâths® k‰W« g§F kh‰w Kft®fS¡F mD¥gyh«.
okh£ KiwÆš g§Ffis it¤âU¡F« g§Fjhu®fŸ j§fË‹ onk£ fz¡F Égu§fŸ, 16 ïy¡f onk£ e«g®, 
bga®, tho¡ifahs® Égu§fŸ g£oaš, Rarh‹wË¡f¥g£l tUkhd tÇ JiwÆ‹ Ãuªju fz¡F v© m£ilÆ‹ 
°nf‹ efš, Ra rh‹wË¡f¥g£l Mjh® m£ilÆ‹ °nf‹ brŒa¥g£l efš M»at‰iw ÃWtd¤â‹ gâths® 
k‰W« gÇkh‰w KftU¡F mD¥gnt©L«. 
bjhiy Ä‹dQ th¡fË¥ò bjhl®ghd Étu§fS¡F, jaî brŒJ bghJT£l m¿É¥ig¥ gh®¡fî«. bjhiyÃiy 
Ä‹dQ-th¡fË¥ò bjhl®ghd VnjD« nfŸÉfŸ c§fËl« ïUªjhš, jaîbrŒJ https://instavote.linkintime.co.in 
v‹w ïizajs KftÇÆš »il¡F« g§Fjhu®fS¡fhd mo¡fo nf£f¥gL« nfŸÉfŸ (FAQ) k‰W« Ä‹dQ-
th¡fË¡F« gad® ifna£il¥ gh®¡fî« mšyJ enotices@linkintime.co.in v‹w Ä‹dŠrš KftÇ¡F  Ä‹dŠrš 
mD¥gî« mšyJ bjhiyngá v© : 022 – 49186000  bjhl®òbfhŸsî«.. Ä‹dQ th¡fË¥ò _y« th¡fË¥ò 
F¿¤J VnjD« FiwfŸ ïUªjhš, jaî brŒJ  instameet@linkintime.co.in v‹w Ä‹dŠrš KftÇ¡F  Ä‹dŠrš 
mD¥gî« mšyJ bjhiyngá v© :022-49186175  bjhl®òbfhŸsî«.
th¡fË¥ã‹ Koit ÃWtd« jdJ www.superspinning.com k‰W« È§¡ ï‹il« ïªâah ãiunt£ ÈÄbl£ (LIIPL) 

 ïiza¤js¤âš m¿É¡F«, nkY« g§F¢ rªijfS¡F ïªj jftš mD¥g¥gL«.
ïªj bghJ m¿É¥ò, ÃWtd¤â‹ ïiza¤jskhd  www.superspinning.com k‰W«  È§¡ ï‹il« ïªâah ãiunt£ 
ÈÄbl£ (LIIPL) ïizajs¤âY« ÃWtd¤â‹ g§FfŸ g£oaÈl¥g£LŸs g§F¢ 
rªijfË‹ ïiza¤js§fËY« fhz¥bgwyh«.
f«bgÅfŸ r£l«, 2013 ãÇî 91‹ go, ÃWtd¤â‹ cW¥ãd®fË‹ gâî k‰W« g§F gÇkh‰w gântLfŸ 2021-« 
tUl« br¥l«g® khj« 10« ehŸ btŸË¡»HikÆÈUªJ 2021-« tUl« br¥l«g® 16« njâ ÉahH¡»Hik tiu 
(F¿¥ãl¥g£LŸs ïu©L eh£fisí« nr®¤J) cW¥ãd® bghJ¡FG T£l¤â‰fhf _l¥gL« vd m¿É¡f¥gL»wJ.

https://instavote.linkintime.co.in
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N¥g® °ã‹Å§ Äš° ÈÄbl£L¡fhf

e®kjh. Í,nf.
ÃWtd brayhs®

மாண்புமம சிறப்பு மாவட்ட நீதிபதி 
நீதிமனறம், சேலம்.
I.A.No.  / 2021 IN

M.C.O.P. No. 771/2020
1) கவிதா,
2), இளவர் வர்ஷினி, 3) இளவர் கார்த்தினி
(2,3-ம் இளவர் மனுதாரர்களுக்கு அவரது 

பாதுகாவலர் மற்றும் தாயார் கவிதா)
க.எண்.256, சிவசாமி ததரு, டவுன் 

தரயில்வ ஸ்டசன் எதிரில, முதல அக்ரஹாரம், 
்சலம் மாவடடம்-636 001.         

 - மனுதாரர்கள்
                          -எதிராக-
தசலலம்மாள், க/தப. ராமமூர்த்தி,
க.எண். 189, ் வடடுக்காடடு வலசு,
நசியனூர். ் ராடு, ஈ்ராடு மாவடடம்.

2-ம் எதிர்மனுதாரர்
தபாது அறிவிப்பு

 1-ம் மனுதாரரின் கணவர் ர்மஷ் என்பவர் 
கடநத 15.10.2012-ல ஏற்படட சாலல விபத்தில 
இறநது்பானதற்கான வழக்கானது ்சலம் 
சிறப்பு மாவடட நீதிபதி நீதிமன்றத்தில நலடதபற்று 
வருகிறது. அதில தாஙகள் 2-ம் எதிர்மனுதாரராக 
்சர்க்கப்படடுள்ளீர்கள்., ்மற்படி வழக்கு வருகின்ற 
26.08.2021-ந ்ததி தஙகளின் வருலகக்காக 
வாயதா ் பாடப்படடுள்ளது. அனி்று காலல 10.00 
மணியளவில ் மற்படி நீதிமன்றத்தில ் நரி்லா 
அலலது வழக்கறிஞர் மூலமாக்வா ஆஜராகி 
ஆட்சபலணகள் எதுவும் இருநதால ததரிவித்துக் 
தகாள்ள ்வண்டியது. இலலல்யல தஙகள் தரப்பு 
ஒருதலலபடசமாக அறிவிக்கப்படும் என்பலத 
இதன்மூலம் அறியவும்.
             // ் கார்டடார் உத்தரவு படி//

C.பரணீதரன், B.Sc., (Agri),B.L.,
வழக்கறிஞர், திருசதசங்காடு.

ஆ�ஸ்ட்  25, 2021 புதன்கிழவை

மனித உரிமம மீறல்!
ஆப்–கா–னிஸ்–தா–னில் தலி–பான்–கள் அதி–கா–ரத்த ் கப்–
பற்றி உள்–ள–னர். இ்த–ய–டுதது அவர்–கள் ஆப்–கன் மக்–க–
ளின் அடிப்–ப்ை உரி–்ம–க்ள மீறும் செயல்–க–ளில் ஈடு–
பட்–டுள்–ள–னர். இது அ்ன–வ–ருக்–கும் கவ்ை அளிக்–கி–றது 
என ஐக்–கிய நாடு–க–ளின் மனித உரி்ம அ்மப்–பின் 
கூட்–ைத–தில் இந்–தியா கூறி–யுள்–ளது.

 ஆப்–கா–னிஸ்–தா–னில் மனித உரி–் ம்ய பாது–காப்–பது 
சதாைர்–பாக நைந்த ஐக்–கிய நாடு–க–ளின் மனித உரி்ம 
அ்மப்–பின் சிறப்பு கூட்–ைத–தில் இந்–தி–யா–விற்–கான நிரந்–தர 
பிர–தி–நிதி இந்–தி–ர–மணி பாண்ை ் பசி–ய–தா–வது: ஆப்–கன் 
குடி–மக்–க–ளின் அடிப்–ப்ை உரி–்ம–கள் மீறப்–ப–டு–வது 
அ்ன–வ–ருக்–கும் கவ்ை அளிக்–கி–றது. தாங்–கள் கண–
ணி–யத–து–ைன் வாழ்–வ–தற்–கான உரி்ம மதிக்–கப்–ப–டுமா 
என்–பது குறிதது ஆப்–கா–னி–யர்–கள் கவ–் ைப்–ப–டு–கி–றார்–கள்.

ஆப்–க–னு–ை–னான இந்–தி–யா–வின் பழங்–காை உற–வுக்கு, 
மக்–களுக்கு இ்ை–யி–ைான உறவு முக்–கிய தூணாக 
உள்–ளது. இந்–தியா எப்–்பா–தும், ஆப்–க–னின் அ்மதி, 
வளர்ச்சி மற்–றும் முன்–்னற்–றத–திற்கு ஆத–ர–வாக இருந்–
துள்–ளது. ஆப்–க–னில் உள்ள எங்–க–ளது நண–பர்–க–ளின் 
விருப்–பங்–க்ள நி்ற–் வற்ற இந்–தியா தயா–ராக உள்–ளது. 
சபண–க–ளின் குரல்–கள், குழந்–்த–க–ளின் விருப்–பங்–கள் 
மற்–றும் சிறு–பான்–்ம–யி–ன–ரின் உரி–்ம–கள் மதிக்–கப்–பை 
்வண–டும். இவ்–வாறு அவர் ் பசி–னார்.

இந்–நி–்ை–யில், ‘ஆப்–கா–னிஸ்–தா–னில் நிை–வும் வறட்சி, 
உை–ன–டி–யாக வர–வுள்ள குளிர்–கா–ைம், சகா்ரானா பாதிப்பு, 
ஆட்சி மாற்–றம் ஆகி–ய–வற்–றால் அங்கு, மனி–தா–பி–மான 
நி்ை  ் மலும் ் மாெ–ம–்ை–யும்’ என, ஐ.நா.,வின் குழந்–
்த–களுக்–கான அ்மப்–பான யுனி–செப் கவ்ை  சதரி–
வித–துள்–ளது.

யுனி–செப் இயக்–கு–நர் சென்–ரிட்ைா சவளி–யிட்–டுள்ள  
அறிக்–்க–யில்,’ஆப்–கா–னிஸ்–தா–னில் ஏற்–சக–ன்வ ஒரு 
்காடி  குழந்–்த–கள் மனி–தா–பி–மான உத–வி–களு–ைன்–தான் 
வாழ்ந்து வரு–கின்–ற–னர். இந்த ஆணடு 10  ைட்–ெம் குழந்–
்த–கள் ஊட்–ைச்–ெத–துக் கு்ற–பாட்–ைால் பாதிக்–கப்–ப–டும் 
அபா–யம்  உள்–ளது. 22 ைட்–ெம் சிறு–மி–கள் உள்–பை 42 ைட்–ெம் 
சிறார்–கள் பள்–ளிக்–குச்  செல்–லும் வாயப்்ப இழந்–துள்–ள–
னர். ஆப்–கன் குழந்–்த–கள் எதிர்–சகாள்–ளும் கெப்–பான  
உண்ம இது. தற்–்பா–்தய அர–சி–யல் மாற்–றங்–க–ளால் 
இது ் மலும் ் மாெ–ம–்ை–யும்.

ஆப்–கா–னிஸ்–தா–னில்  நிை–வும் வறட்சி, உை–ன–டி–யாக 
வர–வுள்ள குளிர்–கா–ைம், ் காவிட் சபருந் சதாற்று,  மற்–றும் 
ஆட்சி மாற்–றம் ஆகி–ய–வற்–றால் அங்கு மனி–தா–பி–மான 
நி்ை ்மலும்  ்மாெ–ம–்ை–யும். இருந்–தும் நாங்–கள் 
அங்கு சென்–ற–்ைய முடி–யாத பகு–தி–களுக்–கும்  சென்று 
உத–வி–க்ள அளிக்க இருக்–கி–்றாம். இவ்–வாறு அவர் 
நம்–பிக்்க சதரி–வித–துள்–ளார்.

இத–னி–்ை்ய, ஆப்–கன் விவ–கா–ரம் சதாைர்–பாக ரஷய 
அதி–பர் விளா–டி–மிர் புடி–னு–ைன் 45 நிமி–ைங்–கள்  விரி–வான 
ஆ்ைா–ெ்ன நைத–திய பிர–த–மர் ந்ரந்–திர ் மாடி டுவிட்–ை–
ரில் சவளி–யிட்ை பதிவு: ஆப்–க–னில் ஏற்–பட்–டுள்ள  மாற்–
றங்–கள் சதாைர்–பாக, எனது நண–பர் அதி–பர் புடி–னு–ைன் 
விரி–வா–க–வும், பய–னுள்ள  வ்க–யி–லும் ஆ்ைா–ெ்ன 
நைத–தி–் னன். முக்–கிய விவ–கா–ரங்–கள் குறிதது சதாைர்ந்து 
ஆ்ைா–ெ்ன  நைத–த–வும் ஒப்பு சகாண–்ைாம். இவ்–வாறு 
அவர் கூறி–யுள்–ளார்.

ஆப்–கா–னிஸ்–தா–னில்  தலி–பான்–கள் ஆட்–சி்ய ் கப்–
பற்–றி–ய–்த–ய–டுதது அங்–கி–ருந்த தங்–கள் நாட்டு மக்–க்ள  
அசம–ரிக்கா, இந்–தியா, உக்–்ரன் உள்–பை பல்–்வறு நாடு–
கள் தங்–கள் விமா–னங்–க்ள  அனுப்பி மீட்டு வரு–கின்–றன. 

க�ோவை அருக�

த�ொட்டில் சேலை கழுதல�
இறுக்கி சிறுமி பலி

வீட்டில் விவையோடியக�ோது �ரிதோ�ம்க�ோவை, ஆ�. 25- 
க�ோவை அருக� வீட்–
டில் விவை–யோ–டி–ய–க�ோது 
த � ோட் – டி ல்  க ேவை 
�ழுதவ� இறுக்கி சிறுமி 
�ரி–�ோ–�–மோ� �லி–யோ–னோர். 

 மதுவை  மோைட்–டதவ� 
கேர்ந்–�–ைர் ைோஜோ (42). 
இைர் க�ோவை மதுக்–�–வை–
யில் குடும்–�த–து–டன்  �ங்கி 
கூலி கைவைக்கு தேன்று 
ைரு–கி–றோர். இை–ைது ம�ள் 
ஆதீஸ்–ைரி (14). அங்–குள்ை  
�ள்–ளி–யில் 7ம் ைகுப்பு 
�டிதது ைந்–�ோர். வீட்–டிற்–
குள் கேவை–யோல் த�ோட்–
டில்  �ட்டி சிறுமி அடிக்–�டி 
விவை–யோ–டு–ைது ைழக்–�ம். 

இக�–க�ோல், கேற்று சிறுமி  
ஆதீஸ்–ைரி த�ோட்–டி–லில் 
விவை–யோ–டிக் த�ோண்–டி–ருந்–
�ோர். அப்–க�ோது  எதிர்–�ோ–
ைோ–�–வி–�–மோ� த�ோட்–டி–லில் 
இருந்து �ைறி கீகழ விழுந்� 
சிறு –மி – யின் �ழுதவ�  
கேவை இறுக்–கி–யது. இதில் 
மூச்–சுத –தி –ணறி ேம் –�ை 
இடத–தி–கைகய  சிறுமி �ரி–
�ோ–�–மோ�  உயி–ரி–ழந்–�ோர். 
சிறிது கேைம் �ழிதக� �ங்–�–
ைது ம�ள் இறந்–�து வீட்–
டில் இருந்�  த�ற்–கறோ–ருக்கு 
த�ரி–ய–ைந்–�து. அைர்–�ள் 
சிறு–மி–யின் உடவை �ோர்தது 

��றி அழு–�–னர்.
இது குறிதது மதுக்–�வை 

க�ோலீ–ேோ–ருக்கு ��–ைல் 
அளிக்–�ப்–�ட்–டது. ேம்–�ை 
இடத–துக்கு ைந்� க�ோலீ–
ேோர் உடவை வ�ப்–�ற்றி 
பிகை� �ரி–கேோ–� –வனக்–
�ோ� க�ோவை அைசு மருத–
து–ை–ம–வனக்கு அனுப்பி 
வைத–�–னர்.  கமலும் இது 
த�ோடர்–�ோ�  ைழக்–கு–�–திவு 
தேய்து விேோ–ைவண ேடததி  
ைரு–கின்–ற–னர். இச்–ேம்–�–ைம் 
அப்–�–குதி மக்–�–ளி–வடகய 
கேோ�தவ� ஏற்–�–டுததி உள்–
ைது.

க�ோவை மோந–�ர் ைடக்கு மோைடட த.மோ.�ோ. தவை–ை–ரோ� நிய–மிக்–�ப்–பட–டுள்ள செல்–ை–ரோஜ், 
மோநிை செய–ைோ–்ள–ரோ� நிய–மிக்–�ப்–பட–டுள்ள சி�ோ–மணி ஆகி–கயோர் மோநிை துவைத்–த–வை–ைர் 
குனி–ய–முத்–தூர் ஆறு–மு–�ம், சதற்கு மோைடட தவை–ைர் வி.வி.ைோெவை ெந்–தித்து ைோழ்த்து 
சபற்–ற–ைர். அரு–கில் நிர்–ைோ–கி–�ள �ோர்த்–திக் �ண்–ைன், அய்–யோ–ெோமி, அரு–கைஸ்–ை–ரன், 
குனிவெ ரவிச்–ெந்–தி–ரன், திரு–மவை ரவி, கும–ரன், பிர–போ–�–ரன்.

ச�மு–திக அலைத–�–லை–ை–ரொக 
தபொன்–ரொஜ்  நிய–ம–னம்
க�ோவை, ஆ�. 25-

க�ோவை மோே–�ர் மோைட்ட 
க�மு–தி� அவைத– 
� – வ ை – ை – ை ோ � 
த�ோன்–ைோஜ் நிய–
மிக்–�ப்–�ட்டு உள்–
ைோர். �ட்–சி–யின் 
நிறு–ை–னர் விஜ–ய–
�ோந்த ஆவணக்–
க�ற்� க�ோவை 
மோைட்ட தேய–
ைோ–ைர் சிங்வ� ேந்–துரு 
இைவை நிய–மித–துள்–ைோர்.

க�மு–தி� த�ோடங் –
கிய �ோைம் மு�ல் அ�ன் 
உறுப்–பி–ன–ைோ� இருந்–து–ை–
ரும் த�ோன்–ைோஜ், மு�–லில் 
உக்–�–டம் �குதி இவை–ஞ–
ைணி தேய–ைோ–ை–ைோ–�–வும் 

பின்–னர் மோைட்ட மோண–ை–
ைணி துவண தேய–ைோ–ை–

ைோ–�–வும், மோைட்ட 
துவண தேய–ைோ–ை–
ைோ–�–வும் இருந்–துள்–
ைோர்.

அ வ ை த – � –
வை–ை –ைோ� நிய–
மிக்–�ப்–�ட்–டுள்ை 
இைர், �ன்வன 
நிய–மித–�–�ற்–�ோ� 

�ட்சி �வை–ைர் விஜ–ய–
�ோந்த, த�ோரு –ைோ –ைர் 
பிகை–ம –ை�ோ, மோைட்ட 
தேய–ைோ–ைர் சிங்வ� ேந்–
துரு, உயர்–மட்ட குழு உறுப்–
பி–னர் �ோட்–டன் தேந்–தில் 
ஆகி–கயோ–ருக்கு ேன்றி த�ரி–
வித–துள்–ைோர்.

க�ோவை மோைடட அரிமோ ெங� புதிய நிர்–ைோ–கி–�ள பத–வி–கயற்பு விழோ சுந்–த–ரோ–பு–ரத்–தில் 
நவட–சபற்–றது. இதில் சைளி–நோ–டு–�–ளில் கைவை போர்க்–கும் ைோய்ப்பு கிவடத்த கபோதும் 
செோந்த நோட–டில் கெவை செய்–த–தற்–�ோ� டோக்–டர் முத்–தூஸ் மருத்–து–ை–ம–வை–யின் நிர்–
ைோ� இயக்–கு–ந–ரும், எலும்பு முறிவு சிகிச்வெ நிபு–ை–ரு–மோை டோக்–டர் முத்து ெர–ை–ை–கு–
மோ–ருக்கு அரிமோ மோைடட ஆளு–நர் குப்–பு–ெோமி ைோழ்–நோள ெோத–வை–யோ–்ளர் விருது ைழஙகி  
�வு–ர–வித்–தோர். அருகில் புதிய நிர்ைோகி�ள.

ப�யிண்டர் 
தறப�ோவை

க�ோவை, ஆ�. 25-  
க�ோவை  அடுத� துடி–ய–லூர்  
விேோ–ய–�ர் க�ோயில் த�ருவை 
கேர்ந்–�–ைர் கமோ�ன்–ைோஜ் (48).  
த�யிண்–டர். திரு–ம–ண–மோ–�ோ–�–
ைர். குடி–க�ோவ� �ழக்–�–மு–
வடய கமோ�ன்–ைோஜ் �னக்கு  
திரு–ம–ண–மோ–�ோ–�வ� எண்ணி 
மன கை�–வன–யில் இருந்து 
ைந்–துள்–ைோர்.  இ�–னோல், ஏற்– 
�ட்ட மன  உவைச்–ே–லில் 
ைோழ்க்–வ�–யில் விைக்–தி–ய–
வடந்� கமோ�ன்–ைோஜ் கேற்று  
வீட்–டில்  தூக்–கிட்டு �ற்–
த�ோவை தேய்து த�ோண்–
டோர்.  துடி–ய–லூர் க�ோலீ–
ேோர் உடவை  மீட்டு பிகை� 
�ரி–கேோ–�–வனக்கு க�ோவை  
அைசு மருத–து–ை–ம–வனக்கு 
அனுப்–பி–னர். இது த�ோடர்–
�ோ� க�ோலீ–ேோர் ைழக்–குப்– 
�–திந்து து விேோ–ரிக்கின்–ற–னர். 

க�ோவை மோந�ர் பகுதியில் க�ோதவை

3,000 புலகயிலை 
பொக்தகட்டுகள் பறிமு�ல்

29 க�ர் வ�துக�ோவை, ஆ�. 25- 
க�ோவை மோே–�ை �வட–�–
ளில் க�ோலீ–ேோர் ேடத–திய 
கேோ�–வன–யில் 3,000 புவ�–
யிவை �ோக்–த�ட்–டு–�ள் 
�றி–மு–�ல் தேய்–யப்–�ட்டு 
29 க�ர் வ�து தேய்–யப்–�ட்–
டுள்–ை–னர்.      

  க�ோவை மோே–�–ரில் 
15 �ோைல் நிவைய எல்–
வைக்–குட்–�ட்ட ஆர்.எஸ்.
புைம், �ோட்–டூர், க�ோத– 
�–னூர், உக்–�–டம்,குனி–ய–
முத–தூர், கைஸ்–க�ோர்ஸ் உள்–
ளிட்ட �கு–தி–�–ளில் உள்ை 
�வட–�–ளில் க�ோலீ–ேோர் 
கேற்று தீவிை கேோ�–வன–யில் 
ஈடு–�ட்–ட–னர். 

அப்–க�ோது, �வட–தேய்–

யப் –�ட்ட புவ� –யிவை 
த�ோருட்–�வை �துக்கி 
விற்ற 29 க�வை க�ோலீ–ேோர் 
வ�து தேய்–�–னர்.  கமலும் 
�வட–�–ளில் இருந்து 3 ஆயி–
ைத–துக்–கும் கமற்–�ட்ட புவ�– 
யிவை �ோக்–த�ட்–டு–�வை 
க�ோலீ–ேோர் �றி–மு–�ல் தேய்–�–
னர்.       

இக�–க�ோல், சிங்–�ோ–ேல்–
லூர், ேை–ை–ணம்–�ட்டி ஆகிய 
�கு–தி–�–ளில் ேட்–ட–வி–கைோ� 
மது விற்–�–வன–யில் ஈடு–�ட்ட 
5 க�வை க�ோலீ–ேோர் வ�து 
தேய்து, அைர்–� –ளி–டம் 
இருந்து 30 மது–�ோட்–டில்–
�வை �றி–மு–�ல் தேய்–�–னர். 

2 இடங�ளில் மர்ம ஆ�ோமி�ள் வ�ைரிவ�

வீடு புகுந்து நலக, சைப்ொப திருட்டு
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க�ோவை  தைள்–ை–லூர் 
எல்.ஜி.ே�வை கேர்ந்–�–ைர் 
அகேோக்–கு–மோர்(26). �னி–யோர் 
நிறு–ைன ஊழி–யர்.  இை–ைது 
மவன–வி–யும் �னி–யோர் நிறு–ை–
னத–தில் கைவை �ோர்தது ைரு–
கி–றோர். இரு–ை–ரும்  கைவைக்கு 
தேல்–லும்–க�ோது வீட்வட 
பூட்டி ேோவிவய ஷூவுக்–குள் 
மவறதது  வைதது தேல்–ைது 
ைழக்–�ம். இக�–க�ோல், கேற்று 
முன்–தி–னம் அகேோக்–கு–மோர் 
வீட்வட  பூட்–டு–ை–�ற்–�ோ� 
ேோவிவய க�டி–யுள்–ைோர். 
ேோவி கிவடக்–�–வில்வை. 
இ�–னோல் வீட்வட  பூட்–டி–ய–

து–க�ோல் பூட்வட த�ோங்–�–
விட்டு தேன்–றுள்–ைோர். 
அன்று இைவு வீடு திரும்–
பி–னோர். அப்–க�ோது ��வு 
திறந்து கிடந்–�து. உள்கை 
தேன்று �ோர்த–�–க�ோது அை–
மோரி  மற்–றும் பீகைோ–வில் 
இருந்� 1.5 �வுன் �ங்–�–ேவ�, 
தைள்ளி அவை–ஞோன் �யிறு  
மற்–றும் 1000 ரூ�ோவய �ோண–
வில்வை. மர்ம ஆேோ–மி–�ள் 
திருடி தேன்று  விட்–ட–னர். 
க�ோத–�–னூர் க�ோலீ–ேோர் 
விேோ–ரிக்–கின்–ற–னர். 

 க�ோவை க�ோத–�–னூர் 
அம்–மன்–பு–தூவை  கேர்ந்–�–
ைர் விதயோ (40). �ட்–டிட 

த�ோழி–ைோளி. இைர், கேற்று 
முன்–தி–னம் இைவு குடும்–�த–
தி–ன–ரு–டன் வீட்–டில் தூங்கி 
த�ோண்–டி–ருந்–�ோர். ேள்–ளி–ைவு 
2 மணி–ய–ை–வில்  ேத–�ம்–க�ட்டு 
விதயோ எழுந்து �ோர்த–�ோர். 
அப்–க�ோது ைோலி–�ர் ஒரு–ைர் 
வீட்–டி–லி–ருந்து தைளிகய ஓடி 
வ�க்–கில் ஏறி �ப்–பி–னோர். வீட்–
டில் இருந்� கைப்–டோப், தேல்–
க�ோன், ரூ.3000 ஆகி–ய–ைற்வற  
அந்� மர்ம ஆேோமி திரு–டிச் 
தேன்–றுள்–ைோன். விதயோ 
த�ோடுத� பு�ோ–ரின் க�ரில் 
க�ோத–�–னூர் க�ோலீ–ேோர்  
ைழக்–கு–�–திவு தேய்து விேோ–
ைவண ேடததி ைரு–கின்–ற–னர். 

ைோடவ� போக்கி ச�லுததோத �வட�ளுக்கு சீல் எதிச�ோலி

ஊட்டியில் கல்யல்பபு, மறியல்  
500 வியோ�ோரி�ள் வ�து

ஊடடி, ஆ�. 25-
ஊட்டி மோர்க்–த�ட்–டில் 
ைோடவ� �ோக்கி தேலுத–
�ோ� �வட–�–ளுக்கு சீல் 
வைக்� க�ோலீஸ் �ோது–
�ோப்–பு–டன் ைந்� ே�–ைோட்சி 
அதி–�ோ–ரி–�வை, சீல் வைக்� 
விடோ–மல் வியோ–�ோ–ரி–�ள் முற்–
று–வ�–யிட்–ட–னர். கமலும் 
�வட–�வை அவடதது மறி–
யல் க�ோைோட்–டத–தில் ஈடு–
�ட்ட 500க்கும் கமற்–�ட்–ட–
ைர்–�வை க�ோலீ–ேோர் வ�து 
தேய்–�–னர்.  

ஊட்டி ே�–ைோட்சி மோர்க்–
த�ட்–டில் 1587 �வட–�ள் 
உள்–ைன. மளிவ�, �ோய்–�றி, 
துணிக்–�வட, இவறச்சி 

�வட–�ள் உட்–�ட �ல்–கைறு 
�வட–�–ளும் வைக்–�ப்–�ட்–
டுள்–ைன. இந்� �வட உரி–
வம–யோ –ைர் –�ள் மோ�ம் 
க�ோறும் ே�–ைோட்சி நிர்–ைோ–
�த–திற்கு ைோடவ� தேலுததி 
ைரு–கின்–ற –னர். �டந்� 
ேோன்கு ஆண்–டு–�–ளுக்கு முன் 
இந்� மோர்்க்–த�ட் �வட–�–
ளுக்கு ே�–ைோட்சி நிர்–ைோ–
�ம் �ை மடங்கு ைோடவ� 
�ட்–ட–ணதவ� உயர்த–தி–யது. 
ஆனோல், இந்� ைோடவ� 
�ட்–ட–ணதவ� தேலுத–�ோ� 
வியோ–�ோ –ரி –�ள் �வழய 
ைோடவ� �ட்–ட–ணத–து–டன் 
சிறி–�–ைவு கேர்தது ைோடவ� 
�ட்–ட–ணதவ� தேலுததி 

ஊடடி ந�–ரோடசி மோர்க்–ச�ட �வட–�–ளுக்கு சீல் வைக்� ைந்த அதி–�ோ–ரி–�வ்ள �ண்–டித்து 
வியோபோரி�ள மறி–யலில் ஈடு–படடைர். அைர்�வ்ள கபோலீ–ெோர் வ�து செய்–த–ைர். 

ேொலைசயொர ைனததில்  
ந்மொடிய சிறுதல�

ெத்–தி–ய–மங–�–ைம், ஆ�. 25- 
ஈகைோடு மோைட்–டம் ேத–தி–ய–
மங்–�–ைம் புலி–�ள் 
�ோப்–�� ைனப்–�–
கு – தி – யில் புலி , 
சிறுதவ�, யோவன, 
�ைடி, மோன், �ோட்–
தட –ருவம உள் –
ளிட்ட �ல்–கைறு 
ைவ�–யோன ைன 
விைங்–கு–�ள் ைசிக்–
கின்–றன. யோவன, 
புலி ,  சிறுதவ� 
உள் ளிட்ட ைன–
வி–ைங்–கு–�ள் ேத–
தி – ய – ம ங் – � – ை ம் 
ைனப்–�–குதி ைழி–
யோ� �மி–ழ–�ம் �ர்–ேோ–ட� 
மோநி–ைதவ� இவணக்–கும் 
ேத–தி–ய–மங்–�–ைம்-வமசூர் 
க�சிய தேடுஞ்–ேோ–வைவய 
�டந்து தேல்–ைது ைழக்–
�ம். இந்–நி–வை–யில் இன்று 
�ோவை ேத–தி–ய–மங்–�–ைம்- 
வமசூர் க�சிய தேடுஞ்–ேோ–
வை–யில் ஆே–னூர் அருக� 
ேோவை–கயோை ைனப்–�–கு–தி–
யில் சிறுதவ� ஒன்று ேட–
மோ–டு–ைவ� �ண்ட ைோ�ன 
ஓட்–டி–�ள் அச்–ே–ம–வடந்–�–
னர். அவ்–ை–ழி–யோ� �ோரில் 

தேன்ற ே�ர்–�ள் �ங்–�–ைது 
தேல்–க�ோ–னில் சிறுதவ� 

ேட–மோ–டு–ைவ� வீடிகயோ 
எடுத–�–னர். ைோ�–னங்–�ள் 
அருக� நிற்–�வ� �ண்டு 
அச்–ே–ம–வடந்� சிறுதவ� 
ைனப்–�–கு–திக்–குள் தேன்–று–
விட்–டது.

யோவன, சிறுதவ� உள்–
ளிட்ட ைன–வி–ைங்–கு–�ள் ேட–
மோ–டும் �கு–தி–யில் ைோ�–னங்–
�வை நிறுததி புவ�ப்–�–டம் 
எடுப்–�வ� �விர்க்–கு–மோறு 
ைோ�ன ஓட்–டி–�ளுக்கு ஆே–
னூர் ைனத–து–வற–யி–னர் 
அறி–வு–றுத–தி–னர்.

ெோவை–கயோர ைைப்–ப–கு–தி–யில் நட–மோ–
டிய சிறுத்–வத–யோல் ைோ�ை ஓட–டி–�ள 
அச்–ெ–ம–வடந்–த–ைர். 

ைரு–கின்–ற–னர். ஆனோல், 
ே�–ைோட்சி நிர்–ைோ–�ம் புதிய 
ைோடவ� �ட்–ட–ணதவ� 
தேலுத� கைண்–டும் என 
த�ோடர்ந்து ைலி–யு–றுததி 
ைரு–கி–றது. கமலும், அவ்–
ைப்–க�ோது ைோடவ� �ட்–
ட–ணதவ� தேலுத–�ோ� 
�வட–�–ளுக்கு சீல் வைப்–�து 
க�ோன்ற ேட–ை–டிக்–வ�–�–ளில் 
ஈடு–�ட்டு ைரு–கி–றது.

இந்–நி–வை–யில், ே�–ைோட்–
சி–யின் நிதி–நிவை மி�–வும் 
கமோே–மோன நிவை–யில் 
உயர்த–�ப்–�ட்ட ைோடவ� 
�ட்–ட–ணதவ� தேலுத–�க் 
க�ோரி வியோ–�ோ–ரி–�–ளி–டம் 
க�ட்டு ைரு–கி–றது. ஆனோல், 

வியோ–�ோ–ரி–�ள் புதிய �ட்–ட–
ணதவ� தேலுத–�ோ–மல் 
�ோைம் �ோழ்ததி ைரு–கின்–ற–
னர். இந்–நி–வை–யில், புதிய 
ைோடவ� �ட்–ட–ணதவ� 
தேலுத –�ோ –மல் �ோைம் 
�ோழ்ததி ைரும் ே�–ைோட்சி 
�வட–�–ளுக்கு இன்று மு�ல் 
சீல் வைக்� ே�–ைோட்சி நிர்–ைோ–
�ம் முடிவு தேய்–�து.

இ�–வனத த�ோடர்ந்து 
இன்று �ோவை ே�–ைோட்சி 
�மி–ஷ–னர் ேைஸ்–ைதி �வை–
வம–யில் க�ோலீஸ் �ோது–�ோப்–
பு–டன் ே�–ைோட்சி ஊழி–யர்–
�ள் ஊட்டி மோர்க்–த�ட் 
�வட–�–ளுக்கு சீல் வைப்–�–
�ற்–�ோ� ைந்–�–னர். ஆனோல் 

அைர்–�வை சீல் வைக்� 
விடோ–மல் வியோ–�ோ–ரி–�ள் 
முற்–று–வ�–யிட்–ட–னர். இ�–
னோல் அங்கு �ை–�–ைப்பு 
ஏற்–�ட்–டது. அதி–�ோ–ரி–�ள் 
வியோ–�ோ–ரி–�–ளி–டம் க�ச்–
சு–ைோர்தவ� ேடத–தி–னர். 
ஆனோல் �வட–�–ளுக்கு சீல் 
வைக்� விட–மோட்–கடோம் 
என த�ோடர்ந்து வியோ–�ோ–ரி–
�ள் �வட–�வை அவடதது 
எதிர்ப்பு த�ரி–வித–�–து–டன் 
ேோவை மறி–யல் க�ோைோட்–
டத–தில் ஈடு–�ட்–ட–னர். இவ� 
அடுதது மறி–ய–லில் ஈடு–�ட்ட 
500க்கும் கமற்–�ட்–கடோவை 
க�ோலீ–ேோர் வ�து தேய்–�–
னர். 


