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Corrigendum to Notice of the Extra Ordinary General Meeting
SPML Infra Limited had issued Notice dated 20th January, 2022 for convening the Extra Ordinary General Meeting
(“EGM”) of the Shareholders of the Company, scheduled to be held on Monday, the 21st February, 2022 through
Video Conferencing (VC) or OtherAudio Visual Means (OAVM). The EGM Notice has already been circulated to all
the Shareholders of the Company in due compliance with the provisions of the Companies Act, 2013 read with
rules made thereunder.
In the explanatory statement to Item No. 4 point-k on Page No. 14 of the Notice, for SPML India Ltd. Equity Share
on Conversion of CCPS was incorrectly mentioned as “939,847” instead of “864,660”. Kindly note that it should
be read as 864,660 for all relevant purposes. Further, to Item No. 4 point-k on Page No. 14 of the Notice for last
column heading Pre-preferential Shareholding shall be read as “post-preferential Shareholding”.
In the explanatory statement to Item No. 4 after point “v”, the following point “w” shall be inserted:
Pledge of CCPS: The CCPS to be issued and allotted to the Promoters by conversion of their existing Unsecured
Loan shall be pledged with the Lenders of the Company as per the terms of the Debt Resolution Plan in principally
agreed by the lenders of the Company.
The Corrigendum to the EGM Notice shall form integral part of Notice dated 20th January, 2022, which has already
been circulated to the Shareholders and Stock Exchanges of the Company. The Corrigendum will be available on
the website of the Company (www.spml.co.in) besides being communicated to NSE and BSE where the shares
of the Company are listed.
Date: 05.02.2022
Place: Kolkata

Extracts from the Un-audited Financial Results of Prestige Projects Private Limited for the
quarter and nine months ended December 31, 2021:

For SPML Infra Limited
sd/Swati Agarwal
(Company Secretary)

Notes:
1. The above is an extract of the detailed format of the Financial Results for the quarter and nine
months ended December 31, 2021 led with the Stock Exchanges under Regulation 52 of the SEBI
(Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the
Financial Results for the quarter and nine months ended December 31, 2021 are available on the
Company's website www.prestigeconstructions.com and can also be viewed on the stock exchange
website www.nseindia.com
2. The results have been prepared in accordance with IND AS prescribed under section 133 of the
Companies Act, 2013.
By order of the Board of
Prestige Projects Private Limited

Place: Bengaluru
Date: February 5, 2022

Sd/Badrunissa Irfan
Director
DIN: 01191458
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க�ாலை

அ�சியல் தலலவரகள் பி�சோ�ம்...

லதோ மஙரகஷகரின...
௧–ம்க�தசதாடர்ச்சி

ஆண்டு அவருக்கு வழங
தில�பப்டத்தில ்தோ கபபட்டது. அரதரபோ்
புை�கர் மோவட்டத்தில
மஙரகஷகரின் சரகோதரி தில� உ்கின் உயரிய விரு
�கர்பபுை உள்ோடசித்
ஆஷோ ரபோஸ்ர் போடிய தோ்ன தோதோசோரகப போலரக
தசண்பகரம தசண்பகரம விருதும் அவருக்கு வழங
ரதர்தலில
ரபோடடியி
போ்டல �சிகர்கல் இப கபபட்டது. இதுரபோக 3
டும் தி.மு.க. மற்றும் கூட
ரபோதும்
வசீகரித்துக் ரதசிய விருதுகள, பத்மபூ
்டணி கடசி ரவடபோ்ர்
தகோண்டு
இருக்
கிைது. சன், பத்மவிபூசன், பிலிம்
கல் ஆதரித்து அவர்
மற்தைோருதில�பப்டத்தில ரபர் விருதுகள எ்ன நூற்
பி�சோ�ம்
தசய்கிைோர்.
்தோ மஙரகஷகர் போடிய றுக்கைக்கோ்ன விருதுக
இதற்கோக ரகோலவ மோ�க
ஓல்க்
குடிலசயிர் ல் வோஙகிக் குவித்து ள
�ோடசி பகுதியில 100
போ்டல இபரபோதும் �சிகர் ்ோர். ஆறு பலகல்க்கழ
களின் த�ஞசஙகளில ரீங கஙகளின் விருதுகள மற்
இ்டஙகளிலும், ரகோலவ
றும் ்டோக்்டர் பட்டஙகல்
கோ�மிடுகிைது.
மோவட்டத்தில
300
போ்டகர் எஸ்.பி.போ்சுப தபற்றிருக்கி ைோர். 1999" ம்
இ்டஙகளிலும்எல.இ.டி.
�ோ்டோளுமன்ை
பி � ம ணி ய த் து ்டன் ஆண்டு
தில� மூ்ம் தி.மு.க.
மோநி் ஙக்லவ உறுபபி
இலைந்து
தமிழ,
�ாடாம்ாடிஊராட்சிஏகராந�ர்்குதியில்க�ாலைமாைட்டஊராட்சிஉறுப்பினைர்நிதியினகீழ்7.60
தல்வர்மு.க.ஸ்்டோலின்
ததலுஙகு, ஹிந்தி ஆகிய ்ன�ோகவும்ஆக்கபபட்டோர்.
ைட்ெமமதிப்பீட்டில்தார்ொலைஅலமக�பூமிபூலைக்ாடப்்ட்டது.நி�ழ்வில்மாைட்டஊராட்சி
ரபச்லச ஒளிப�பப ஏற்
எலல்யில்ோ புகழ,
தமோழிகளில போடியிருக்கி
உறுப்பினைர் க�ா்ால்ொமி, ஊராட்சி மன்ற தலைைர் இந்திராணி தங�ராஜ், துலைததலைைர்
போடு தசய்துள்்னர்.
பட்டம், பதவி, விருதுகள,
ைோர்.
சினிமோ
மட
டு
மல்ோ
அகொககுமார்,�ாடாம்ாடிஊராட்சிஉறுப்பினைர்�ை ந்துச�ாணடனைர்.
�ோல் மோல் 5.30
மல நிலைய ஆலபஙகல் வ்மோ்ன வோழவு எல்ோம்
யும்
தவளியிடடிருக்கி தபற்ை ்தோ மஙரகஷகர்
மணிக்கு ரச்ம் மோ�க
ைோர். அவற்றில.. ்தோ மங த்னது தந்லத ஸ்தோ்னத்தில
�ோடசி மற்றும் புை�கர்
ரகஷகர் போடிய பக்தி இருந்து குடும்பத்லத கோப
மோவட்ட
பகுதிகளில
போ்டலகள தோன் வ்ட இந்தி போற்ை திருமைரம தசய்து
ரபோடடியிடும் தி.மு.க.
யர்களின் பூலஜ போ்டலகள தகோள்விலல்.
மற்றும் கூட்டணி கடசி
அவர்
உ்டன்பிைந்த
என்பதுகுறிபபி்டத்தக்கது.
ரவடபோ்ர்கல் ஆத
்தோ மஙரகஷகரின் வந் சரகோதரிகள அல்னவல�
ரித்து அவர் ரபச இருக்கி
ரதமோத�ம் போ்டல ரதசிய யும் போ்டகிகள ஆக்கி்னோர்.
ைோர். இதற்கோக ரச்ம்
கீதத்திற்கு அடுத்தபடியோக த்னது தம்பிலய இலச
மதிக்கபபடுகிைது. ்தோ அலமபபோ்ர் ஆக்கி்னோர்.
மோ�க�ோடசி மற்றும் புை�
போ்டகியோக த்னது குடும்பத்திற்கோக
கர்
பகுதிகளிலும்
செனலனை,பிப்.6– ரபோது ஒன்றிய அ�சி்டம் ரதோன்று
கிைது. மஙரகஷகர்
ஓய்வில்ோமல உலழத்த
மட
டு
மல்ோ
மல
எல.இ.டி. தில� மூ்ம்
சமூக நீதி சமத்துவ நிதி சுதந்தி�த்லதப தபை போ.ஜ.க.வின் தயலவ அ ல ம ப ப ோ ் � ோ கஇலச
இலசக்குயில இன்று சுவோ
வு
ம்
,
அவ�து ரபச்லச ஒளிப
விர�ோத போ.ஜ.க.வுக்கு முடியோத வர்கள இன் இபரபோதும் தபை எங சினிமோ தயோரிபபோ்�ோக சத்லத நிறுத்தி க்தகோண்
�பப உள்்னர்.
பல்ோக்கு தூக்குவரத லைக்கு தி.மு.க. மீது பழி கள கழகத் தல்வல� வும் உயர்ந்தோர். இலசத்து ்டது.
8–ஆம் ரததி க்டலூர்,
அ.தி.மு.க.வின் தல் ரபோ்ட முல்னவலதப விமர்சிக்கும் கட்டோயம் லையில ஒரு போ்டகியோக
ஏைத்தோழ எடடு தசோப
9–ஆம் ரததி தூத்துக்குடி,
யோய பணி ஆகிவிட்டது போர்த்தோல, ‘கூல� ஏறி ஓ. பன்னீர்தசலவத்திற்கு என்்ன என்்ன சோதிக்க முடி தஙக்ோக சஙகீத சம்�ோஜ்
என்று ஓ.பி.எஸ்.சுக்கு ரகோழி பிடிக்கத் ததரியோ ஏற்படடிருக்கி
10–ஆம் ரததி ஈர�ோடு,
ைது. யுரமோ அத்தல்ன சோதல்ன யம் �்டத்தி வந்த ்தோ மங
தஙகம் ததன்்ன�சு பதி தவர்’ என்று ததோ்ட ஙகும் ஏத்னன்ைோல எஙகள கழ கல்யும் சோதித்து முடித்து ரகஷகரின் உ்டல இன்று
11–ஆம் ரததி கன்னியோ
ரபோதிலும்,
்டி தகோடுத்துள்ோர்.
பழதமோழிதோன் நில்ன கத் தல்வல� விமர்சி விட்டோர் ்தோ மஙரகஷ மலைந்த
குமரி, 12–ஆம் ரததி
கோ்த்லத
தவன்ை
அவ�து
க
ர்
.
நூ
ற்
று
க்
க
ை
க்
க
ோ
்ன
ததோழிற்துலை அலமச் வுக்கு வருகிைது.
த்தோல மடடுரம தஙக
திருபபூர், 13–ஆம் ரததி
கோந்தக்
கு�ல
தி்னந்ர
தோறும்
விரு
து
கள
அவ
ல�த்
ரதடி
சர் தஙகம் ததன்்ன�சு
அல்னத்திந்திய சமூகநீ ளுக்குப பிலழபபு என்று வந்த்ன, இந்தியோவின் மிக �ம்லம
திண்டுக்கல, 14–ஆம்
ப�வசபபடுத்
தவளியிடடுள் அறிக் திக்
கூட்டலமபபில இருபபவர்கள – சமூக உயரிய விருதோ்ன போ�த திக்தகோண்ர்ட இருக்கும்
ரததி மதுல�, 15–ஆம்
லக
யில
கூறி
யி
ருபப
தோ
கூட்டலமபபில �த்்னோ விருது 2001–ம் என்பது திண்ைம்.
இலை
யோ
மல இருபபது நீதி
ரததி தஞலச, 1௭–ஆம்
வது:–
அ.தி.மு.க.வின் விருப இலைய மோடர்டோம்
ரததி த�லல் ஆகிய
“எஙகள முத்லமச்ச பம். ஆ்னோல “நீட ரதர்வு என்பதில
வியபபும்
மோவட்டஙகளில மோ�க
ரும், கழகத் தல்வரு �த்து” ரபோன்ை மக்கள இலல்; கடிதம் எழுது
�ோடசி, �க�ோடசி, ரபரூ
மோ்ன த்பதி துவஙக வி �்ன் சோர்ந்த பி�ச்சில்ன வதில புதிரும் இலல்.
�ோடசி
ரதர்தலகளில
ருக்கும் அல்னத்து இந் களில கவ்னம் தசலுத்த
ஓ . பன் னீ ர் த ச ல வ ம்
ரபோடடியிடும் ரவடபோ
திய
சமூ
க
நீ
திக்
ரவண்
டும்
என்று
எஙகள
உள
ளிட்ட
முன்்னோள
கதன�னிகக�ாட்லட,பிப்.6-–
்ர்கல்
ஆதரித்து
கூட்டலமபபில ரசருவ கழகத்
தல்வல�ப அ.தி.மு.க. அலமச்சர்க
அஞதசடடி அருரக உள் அனுமந்தபு�த்லதச் ரசர்ந்
கோதைோலி மூ்ம் பி�சோ
தற்குவிடுத்தஅலழபலப போர்த்துச் தசோலலும் ஓ. ளுக்கு, தஙகள பழவி தவர் �வீன்குமோர் (வயது24). சம்பவத்தன்று இவர் ரதன்
�ம் தசய்கிைோர்.
ஏற்க மறுத்து, அ.தி.மு.க. பன்னீர்தசலவம் இன்று ல்னயோல, சமூகநீதி  சமத் கனிக்ரகோடல்ட – அய்யூர் சோல்யில �்டந்துதசன்று
அ.தி.மு.க. ஒருஙகி
ஒ ரு ங கி ல ை ப ப ோ ் ர் கூட்டபபட்ட மிக முக்கி துவ விர�ோத போ.ஜ.க. தகோண்டிருந்தோர். அபரபோது அஙகு வந்த 4 ரபர் �வீன்
லைபபோ்ர் ஓ. பன்னீர்
ஓ . பன் னீ ர் த ச ல வ ம் யமோ்ன நீட கூட்டத்திற்கு வுக்குப பல்ோக்குத் தூக் குமோல� கத்திமுல்னயில மி�டடி அவர் லவத்திருந்த
தசலவம் �ோல் (7–ஆம்
“அ.தி.மு.க.விற்கும் – கூ்ட வ�ோமல ரபோ்னது குவரத தல்யோய பணி ரூ.1,580–ஐ பறித்து தசன்ை்னர்.இது குறித்து �வீன்குமோர்
ரததி) முதல 15–ஆம்
சமூகநீதிக்கும் என்்ன சம் “ஊருக்கு
உபரதசம்” யோக இருபபலதத்தோன் ரதன்கனிக்ரகோடல்ட ரபோலீசில புகோர் தசய்தோர்.விசோ�
ரததி வல�) ரதர்தல பி�
யில வழிபபறியில ஈடுபட்டது ரதன்கனிக்ரகோட
பந்தம், எஙகல் ஏன் என்ை இன்த்னோரு பழ அவ�து அறிக்லக உைர்த் லை
ல்டசந்த்னபபளளி அருரக உள் கிருஷைோபு�த்லதச்
சோ�ம் தசய்கிைோர். �ோல்
அலழக்கிறீர்கள” என்று தமோழிலய
நில்னவு துகிைது.
ரசர்ந்தகிருஷைமூர்த்தி(24),மற்தைோருகிருஷைமூர்த்தி
(7ம் ரததி) மோல் 5
தசோல் 7 பக்க அறிக்லக படுத்துகிைது.
இவவோறு அவர் கூறி (22), அருண்குமோர் (22), மஞசு�ோத் (20)எ்ன ததரிய வந்
மணிக்கு
கோஞசிபு�ம்
அ ளி த் தி ரு ப ப து
தஜய் லிதோலவ தல் யுள்ோர்.
தது அவர்கல் ரபோலீசோர் லகது தசய்த்னர்.
மோ�க�ோடசி பகுதிகளி
ரவடிக்லக க்ந்த விர�ோ வ�ோக
ஏற்
லும், இ�வு 7 மணிய்
தமோக இருக்கிைது.
றுக்த கோண்டு
வில ரவலூர் மோ�க�ோடசி
மலைந்த தஜய் லிதோ இருந்த
ஓ.
பகுதிகளிலும் அவர் பி�
நில்னவி்டத்தில இருந்து பன் னீர்தசல
சோ�ம் ரமற்தகோளகிைோர்.
தர்மயுத்தம் என்ை �ோ்ட வம் போ.ஜ.க.
வரும் 8ம் ரததி (தசவ
கத்லத �்டத்தி, பின்்னர் வின் அழுத்
வோய்க் கிழலம) கோல்
போ.ஜ.க.வின் தயவில தத்லத தோஙக
10.30 மணிக்கு ஓசூர்
ப ழ னி ச ோ மி யு ்டன் மு டி ய ோ ம ல
மோ�க�ோடசி பகுதிகளி
இலைந்து துலை முத்  எபபடி பழனி
லும், பிற்பகல 12.30
லமச்சர் பதவி அனுப சோமி முத் 
மணிக்கு ரச்ம் மோ�க
வித்த அவர், சமூகநீதி பற் லமச்ச�ோக ஏற்
�ோடசி
பகுதிகளிலும்,
றிதயல்ோம்
கவல் றுக்த கோண்டு
மோல் 4 மணிக்கு
பப்டமோட்டோர் என்பது இருந்தோர�ோ,
ததரிந்ததுதோன் என்ைோ அ ர த ர ப ோ ல
ஈர�ோடு மோ�க�ோடசி பகு
லும்  அ�சியல �ோகரிகம் ஒன் றி ய
திகளிலும்
பி�சோ�ம்
கருதியும்  சமூகநீதியில போ.ஜ.க. அ�சு
ரமற்தகோளகிைோர்.
தமிழ�ோடடில அல்னவ நீட
விதி
9ம் ரததி (புதன்கி
ல�யும் அ�வலைத்து வி ் க் கு
ழலம) கோல் 10.30
தசல் ரவண்டும் என்ப மரசோ தோலவ
மணிக்கு ரகோலவ மோ�க
தற்கோகரவ
அ.தி. ஆ ளு � ர்
�ோடசி
பகுதிகளிலும்,
மு.க.லவயும் அலழத் மூ்ம் நி�ோக
�ண்பகல 12 மணிய்
தோர் எஙகள த்பதி. அது ரித்தலத திலச
வில திருபபூர் மோ�க
மடடுமல், எதிர்க்கடசி திருபப எங
�ோடசி
பகுதிகளிலும்,
வரிலசயில
இருந்து கள
கழகத்
மோல் 4 மணிய்வில
ரபோது கூ்ட, ‘கோவிரி தல் வ ருக்கு
திண்டுக்கல மோ�க�ோடசி
உரிலம மீடபுப பயைம்’ ஏழு பக்கம்
பகுதிகளிலும், இ�வு 7
மணிய்வில கரூர் மோ�க
புக்கூட்டத்தில பஙரகற்க �்டத்தி, கோவிரியில தமிழ கடிதம் எழுதி
�ோடடின்
உரிலமலய
௧–ம்க�தசதாடர்ச்சி
�ோடசி பகுதிகளிலும் ஓ.
வோய்பபு இலல் என்று நில்�ோடடியவர் எங யி ரு க் கி ை ோ ர்
என் ர ை
பன்னீர் தசலவம் பி�சோ
ஆகிரயோர்
�ோல் கூைபபடுகிைது.
ஒரு கள த்பதி என்பலத
�ம் ரமற்தகோளகிைோர்.
முதல பி�சோ�ம் தசய்ய ரவல் அவர்க்து சுற்
�ோ்டறியும்.
அலத ததோ்டர்ந்து 11ம் உள்்னர்.
றுபபயைத்தில
மோற்
கூட்டோடசித் தத்து
ரததி (தவளளிக்கிழலம)
ஓ.பன்னீர்தசலவம் ைத்லத
தசய்து வத்திற்கோக  �ோஜமன்
கோல் 10 மணிய்வில ௮–ந்ரததி ஓசூர், ரச்ம், கூட்டத்தில பஙரகற்க ்னோர் குழு அலமத்து
திருச்சி மோ�க�ோடசி பகு ஈர�ோடு ஆகிய மோ�க வோய்பபு இருபபதோகவும் அறிக்லக தபற்று 
திகளிலும், �ண்பகல 12 �ோடசி பகுதிகளில பி�சோ கூைபபடுகிைது.
அதன் அடிபபல்ட
மணிய்வில தஞசோவூர் �ம் தசய்ய இருக்கிைோர்.
இது குறித்து அ.தி. யில ஒன்றிய அ�சு
மோ�க�ோடசி பகுதிகளி இலை ஒருஙகிலைப மு.க. அலமபபுச் தசய “ஒன்றிய – மோநி் உை
லும், மோல் 4 மணிய் போ்ர் எ்டபபோடி பழனி ் ோ்ர் தஜயக்குமோரி்டம் வுகள” குறித்து சர்க்கோ
வில கும்பரகோைம் மோ� சோமி
௮–ந்ரததி ரகட்ட ரபோது,‘‘சட்ட ரியோ
கமிஷன்
க�ோடசி பகுதிகளிலும் ம து ல � , தி ண் டு க் க ல , மன்ை
சிைபபுக்கூட்ட அலமக்க வழிவகுத்
அவர் பி�சோ�ம் ரமற் கரூர்,திருச்சி ஆகிய மோ� த்தில அ.தி.மு.க. பங தது. தி�ோவி்ட முன்
தகோளகிைோர்.
க�ோடசி பகுதிகளில பி� ரகற்குமோ? இலல்யோ ர்னற்ைக்
கழகம்.
வரும் 12ம் ரததி (சனிக் சோ�ம் தசய்ய உள்ோர்.
என்பதுகுறித்துதல்லம ஆ்னோல
அ.தி.
கிழலம) கோல் 10 மணி
இத்னோல இவர்கள ௨ முடிவு தசய்து அறிவிக் மு.க.விற்கும்
கூட
ய்வில க்டலூர் மோ�க ரபரும் சட்டமன்ை சிைப கும்’’ என்ைோர்.
்டோடசித் தத்துவத்திற்
கும் எந்தத் ததோ்டர்பும்
இலல் என்பதற்கு
ஓ.பி.எஸ்.
அவர்க
ளின் கடிதரம சோடசிய
மோக நிற்கிைது.
அடுத்து அவர் நிதி
பற்றி
ரபசுகிைோர்.
�ோன் ரகடகும் ரகளவி
ஒன்ரை ஒன்றுதோன்.
ஓ . பன் னீ ர் த ச ல வ ம்
நிதி
அலமச்சர்
த ப ோ று ப பி லி ருந் து
வி்கும் ரபோது  தமிழ
�ோடடின் க்டன் 5 ்ட
சம்ரகோடிரூபோய்க்கும்
ரமல அபபடி க்டன்
வோஙகி – ஊழல
தசய்து தமிழ�ோடல்ட
க்ட்னோளி
மோநி் 
தமிழ�ததில்தினைந்கதாறுமச�ாகரானைாசதாற்று்டிப்்டியா�குல்றந்துைருைதால்இரவு,ஞாயிறு மோக்கி விடடுப ரபோ்ன
ஊரடஙகுஉள்ளிட்ட்ல்கைறு�ட்டுப்்ாடு�லைதமிழ�அரசுதைர்ததியுள்ைது.இதனைால்ஊட்டி வர்கள  10 ஆண்டு
ஆடசியில இருந்த
தாைரவியல்பூங�ாவில்சுற்றுைா்யணி�ளினகூட்டமஅதி�மா��ாைப்்ட்டது.

தசய்கிைோர்.
11–ஆம் ரததி வ்ட
தசன்ல்ன,
ததன்
தசன்ல்ன, தசன்ல்ன புை
�கர் பகுதிகளிலும், 14–
ஆம்ரததியன்றுரகோலவ,
திருபபூர், ஈர�ோடடிலும்,
15–ஆம் ரததி கும்பரகோ
ைம் மற்றும் தஞசோவூரி
லும் அதிமுக மற்றும்
அதன் கூட்டணி கடசி
ரவடபோ்ர்கல் ஆத
ரித்து பி�சோ�ம் தசய்கி
ைோர்.
போ.ஜ.க.
தல்வர்
அண்ைோமல் இன்று
மோல் மது�வோயலில
பி�சோ�த்லத ததோ்டஙகுகி
ைோர்.
7–ஆம்ரததி
ர க ோ ல வ , தி ரு ப பூ ர் ,
ஈர�ோடு,ரச்ம் மோ�க
�ோடசி பகுதிகளிலும், 8–
ஆம் ரததி கன்னியோகு
மரி மோவட்டம் மற்றும்
தூ த் து க் கு டி , த � ல ல ்
மோ�க�ோடசிகளிலும், 9–
ஆம் ரததி ரகோவில
படடி, விருது�கர், சிவ
கோசி மற்றும் மதுல� மோ
�க�ோடசி பகுதிகளிலும்
பி�சோ�ம் தசய்கிைோர்.
�கர்பபுை உள்ோடசித்
ரதர்தலில “விவசோயி”
சின்்னத்தில ரபோடடியிடு
கின்ை �ோம் தமிழர் கடசி
ரவடபோ்ர்கல் ஆத
ரித்து தல்லம ஒருஙகி
லைபபோ்ர் தசந்தமி
ழன் சீமோன்
ததோ்டர்
ப�பபுல� ரமற்தகோள்
விருக்கின்ைோர்.
முதற்
கட்ட ப�பபுல�ப பய
ைத்திட்டம்
குறித்த
விவ�ம் பின்வருமோறு;
இன்று (6–ஆம் ரததி)
மோல் 5 மணிக்கு
மதுல�, ரதனி, திண்டு க்
கல, விருது�கர் மோவட
்டஙகளில ரபோடடியிடும்
ரவடபோ்ர்கள மற்றும்
நிர்வோகி
கல்யும்,
தபோதுமக்கல்யும்
–
மதுல�
ஒத்தகல்ட
யோல்னமல். ரமலூர்
சோல்யில உள் எஸ்.
எஸ். திருமை மண்்டபத்
தில  சந்தித்து பி�சோ�ம்
தசய்கிைோர்.
�ோல் (7–ஆம் ரததி)
மோல் 3 மணிக்கு �ோம�ோ
தபு�ம் மற்றும் சிவகஙலக
ரவடபோ்ர்கள மற்றும்
நிர்வோகிகல்
சிவ
கஙலக
அம்ரபத்கர்
சில் அருகில �ோயல
மகோலில சந்தித்து பி�சோ
�ம் தசய்கிைோர்.
மக்கள நீதி மய்ய தல்
வர் கமல்ோசன் இன்று
தசன்ல்ன மந்லததவளி
பகுதியில உள் விசோ
்ோடசி
ரதோட்டத்தில
ரவடபோ ்ர்க ல் ஆ த
ரித்து பி�சோ�ம் தசய்கி
ைோர்.
மோல்யில
தசன்ல்ன மோ�க�ோடசி
ரதர்தலில
ரபோடடியி
டும் அல்னத்து ரவடபோ
்ர்கல்யும்
சந்தித்து
ரபசுகிைோர்.

சமூக நீதி சமத்துவ விர�ோத

பா.ஜ.க.வுக்கு பல்ாக்கு தூக்குவதே
அ.தி.மு.க.வின் ேல்யாய பணி ஆகிவிட்டது!
ஓ.பி.எஸ்.சுக்கு, தஙகம் ததன்ன�சு பதில்!!

தேன்கனிகத்கோட்டைஅருத்க

வாலிபரிடம்வழிபபறி;4பபர்கைது!

போ.ஜ.க. பஙரகறக...

C M

Y K

Y K

�ோடசி
பகுதிகளிலும்,
மோல் 3 மணிய்வில
ததன் தசன்ல்ன மற்றும்
மோல் 5 மணிய்வில
தசன்ல்ன புை�கர் பகுதிக
ளிலும், இ�வு 7 மணிய
்வில தோம்ப�ம் மோ�க
�ோடசி
பகுதிகளிலும்
பி�சோ�ம் ரமற்தகோளகி
ைோர்.
வரும் 13–ஆம் ரததி
( ஞ ோ யி ற் று க் கி ழ ல ம )
கோல் 10 மணிய்வில
தசன்ல்ன தியோக�ோய�கர்
பகுதியிலும், �ண்பகல
12 மணிய்வில ஆவடி
மோ�க�ோடசி பகுதிகளி
லும், பிற்பகல 1.30 மணி
ய்வில வ்ட தசன்ல்ன
யிலும், வரும் 14ம் ரததி
(திஙகளகிழலம) �ண்ப
கல 12 மணிய்வில தூத்
துக்குடி மோ�க�ோடசி பகு
திகளிலும், பிற்பகல 3.30
மணிய்வில �ோகர்ரகோ
வில மோ�க�ோடசி பகுதிக
ளிலும், மோல் 6 மணிய
்வில திருத�லரவலி
மோ�க�ோடசி பகுதிகளி
லும் அவர் பி�சோ�ம்
ரமற்தகோளகிைோர்.
அதல்ன ததோ்டர்ந்து
வரும் 15–ஆம் ரததி
( த ச வ வ ோ ய் க் கி ழ ல ம )
கோல் 10.30 மணிய்
வில சிவகோசி மோ�க
�ோடசி பகுதிகளில அ.தி.
மு.க. ரவடபோ்ர்கல்
ஆதரித்து பி�சோ�ம் தசய்
யும் அவர் பிற்பகல 1
மணிய்வில
மதுல�
மோ�க�ோடசி பகுதிகளில
பி�சோ�ம் ரமற்தகோளகி
ைோர் .
அ.தி.மு.க.
இலை
ஒ ரு ங கி ல ை ப ப ோ ் ர்
எ்டபபோடி பழனிசோமி
�ோல் (7–ஆம் ரததி)
கோல் 8.30 மணிக்கு சிவ
கோசியிலும், பகல 12.30
மணிக்கு �ோகர்ரகோவிலி
லும், பிற்பகல 3 மணிக்கு
திரு த�லரவ லி யி லும்,
மோல் 5 மணிக்கு தூத்
துக்குடியிலும்
அ.தி.
மு.க. சோர்பிலும், அதன்
கூட்டணி கடசிகளின்
சோர்பிலும் ரபோடடியிடும்
ரவடபோ்ர்கல் ஆத
ரித்து பி�சோ�ம் தசய்கி
ைோர்.
இத ல்னத்த தோ ்டர்ந்து
8–ஆம் ரததி கோல் 9
மணிக்கு மதுல�யிலும்,
கோல் 11.30 மணிக்கு
திண்டுக்கலலி லும், பிற்
பகல 3 மணிக்கு கரூரி
லும், மோல் 5.30
மணிக்கு திருச்சியிலும்
பி�சோ�ம் ரமற்தகோளகி
ைோர்.
இரதரபோல,
வரும்
10–ஆம் ரததி கோல்
8.30 மணிக்கு ஒசூர் மோ�
க � ோ ட சி யி லு ம் , 1 1 . 3 0
மணிக்கு ரவலூர், பிற்ப
கல 3 மணிக்கு கோஞசிபு
�ம், 4.30 மணிக்கு தோம்ப
�ம், மோல் 6 மணிக்கு
ஆவடியிலும் பி�சோ�ம்

C M

௧–ம்க�தசதாடர்ச்சி

