
(I; !~~~~~.HI 
IMIUIEPF/FD2013·14/NPAdt/0621 

June 07, 2021 

Online submission _....-
c::tfatfo"nal Stock Exchange of India 

Limited 
SE Limited 

Corporate Relationship Department 
1st Floor, New Trading Ring, 
Rotunda Building, P J Towers, 
Dalal Street, Fort, 
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Stock Code: 517380 

Dear Sir/ Madam, 

Exchange Plaza, 5th Floor ,Plot 
No.C/1, G-Block, Sandra Kurla 
Complex, Sandra (East), 
Mumbai 400 051 
Website: www.connect2nse.com 
Stock Code : IGARASHI 

Attn: Compliance Department 

Sub: Notice to Shareholders regarding transfer of Equity Shares of the Company to Investor 
Education and Protection Fund (IEPF) - Reg. 

Ref: Regulation 30 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 

We wish to inform you that the Company has sent notice on June 04, 2021 to the shareholders who 
have not claimed or encashed Final Dividend 2013-14 for seven consecutive years as the same has to be 
transferred to Investor Education and Protection Fund (IEPF) Account as per the provisions of Section 
124(6) of the Companies Act, 2013 read with the Investor Education and Protection Fund Authority 
(Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016. 

Further, as required under the said Rules, the Company has also published a Notice in Business 
Standard (English Edition) and The Hindu (Tamil Edition) on June 05, 2021. A copy of the published 
notice are attached for your reference. 

You are requested to kindly take the above on record and oblige. 

Thanking you 

Yours faithfully 
For lgarashi Motors India Limited 

~ 
P Dinakara Babu 
Company Secretary 

Encl: as above 

IGARASHI MOTORS INDIA LIMITED 
Regd. Off. & Plant 1: Plot B12 to B15, Phase II, MEPZ-SEZ, Tambaram, Chennai - 600 045, India 
CIN : L29142TN1992PLC021997 E-mail: igarashi@igarashimotors.co.in 
Tel. : +91-44-4229 8199 I 2262 8199 Fax: +91-44-2262 8143 



Corporate Identity Number: L24239MH1939PLC002893
Registered Office: Bombay House, 24 Homi Mody Street, Fort, Mumbai - 400 001

Tel. No.: +91 22 6665 8282 
Email: investors@tatachemicals.com Website: www.tatachemicals.com

PUBLIC NOTICE - 82ND ANNUAL GENERAL MEETING

This is to inform that in view of the ongoing Covid-19 pandemic, the 82nd 
Annual General Meeting (‘AGM’/‘Meeting’) of Tata Chemicals Limited (the 
‘Company’) will be convened through Video Conference (‘VC’)/other audio 
visual means (‘OAVM’) in compliance with the applicable provisions of the 
Companies Act, 2013 and the rules made thereunder, read with General 
Circulars dated April 8, 2020, April 13, 2020, May 5, 2020 and January 13, 
2021 issued by the Ministry of Corporate Affairs (‘MCA Circulars’) and 
Circulars dated May 12, 2020 and January 15, 2021 issued by the Securities 
and Exchange Board of India (‘SEBI Circulars’).

The 82nd AGM of the Members of the Company is scheduled to be held at 
3.00 p.m. (IST) on Friday, July 2, 2021 through VC/OAVM facility provided 
by the National Securities Depository Limited (‘NSDL’) to transact the 
businesses as set out in the Notice convening the AGM.

The e-copy of Integrated Annual Report of the Company for the Financial 
Year 2020-21 along with the Notice of the AGM, Financial Statements 
and other Statutory Reports will be available on the website of the 
Company at www.tatachemicals.com and on the website of NSDL at 
www.evoting.nsdl.com. Additionally, the Notice of AGM will also be available 
on the websites of the stock exchanges on which the securities of the 
Company are listed i.e. at www.nseindia.com and www.bseindia.com.

Members can attend and participate in the AGM through the VC/OAVM 
facility ONLY, the details of which will be provided by the Company in the 
Notice of the Meeting. Accordingly, please note that no provision has been 
made to attend and participate in the 82ndAGM of the Company in person to 
ensure compliance with the directives issued by the government authorities 
with respect to Covid-19. Members attending the Meeting through VC/
OAVM shall be counted for the purpose of reckoning the quorum under 
Section 103 of the Companies Act, 2013.

The Notice of the AGM along with the Integrated Annual Report 2020-
21 will be sent electronically to those Members whose e-mail addresses 
are registered with the Company/Registrar & Transfer Agent (‘Registrar’)/ 
Depository Participants (‘DPs’). As per the SEBI Circulars, no physical copies of 
the Notice of AGM and Integrated Annual Report will be sent to any Member. 
Members who have not yet registered their email addresses are requested to 
follow the process mentioned below, before 5:00 p.m. (IST) on Friday, June 
25, 2021, for registering their email addresses to receive the Notice of the 
AGM and Integrated Annual Report electronically and to receive User ID and 
password for e-voting:

a) Visit the link: https://tcpl.linkintime.co.in/EmailReg/Email_Register.html
b) Select the Name of the Company from the dropdown list: 

Tata Chemicals Limited
c) Enter the Folio No./DP ID, Client ID, Shareholder Name, PAN details, 

Mobile no. and  e-mail address. Members holding shares in physical 
form are additionally required to enter one of their share certificate 
numbers and upload a self-attested copy of the PAN card and address 
proof viz. Aadhaar Card or Passport and front and backside of their 
share certificate

d) The system will send OTP on the Mobile no. and e-mail address
e) Enter OTP received on Mobile no. and e-mail address
f ) The system will then confirm the e-mail address for the limited 

purpose of service of Notice of AGM alongwith Integrated Annual 

Report 2020-21 and e-voting credentials

The Company is pleased to provide remote e-voting facility (‘remote 
e-voting’) of NSDL to all its Members to cast their votes electronically before 
the AGM on resolutions set out in the Notice of the AGM. Additionally, the 
Company shall also provide the facility of voting through remote e-voting 
system during the Meeting. Detailed procedure for remote e-voting before/ 
during the AGM will be provided in the Notice.

Members who have not updated their bank account details for receiving the 
dividends directly in their bank accounts through Electronic Clearing Service 
or any other means may follow the below instructions:

Physical 
Holding

Members are requested to send the following documents to 
the Registrar of the Company, latest by Monday, June 14, 2021:

a) a signed request letter mentioning your name, folio 
number, complete address and following details relating to 
bank account in which the dividend is to be received:

i) Name and Branch of Bank and Bank Account type;

ii) Bank Account Number & Type allotted by your bank 
after implementation of Core Banking Solutions;

iii) 11 digit IFSC Code

b) original cancelled cheque bearing the name of the Member 
or first holder, in case shares are held jointly;

c) self-attested photocopy of the PAN Card; and

d) self-attested photocopy of any document (such as Aadhaar 
Card, Driving License, Election Identity Card, Passport) in 
support of the address of the Member as registered with 
the Company.

Demat

Holding

Members holding shares in demat form are requested to 
update their Electronic Bank Mandate with their respective DPs.

In case of non-availability of the bank details of any Member, the Company 
shall despatch the dividend warrant/cheque by post to such Member at 
the earliest once the normalcy is restored in view of the ongoing Covid-19 
pandemic.

Pursuant to the Finance Act, 2020, dividend income is taxable in the hands 
of the Members and the Company is required to deduct tax at source (‘TDS’) 
from dividend paid to the Members at rates prescribed in the Income Tax Act, 
1961 (the ‘IT Act’). In general, to enable compliance with TDS requirements, 
Members are requested to complete and/or update their Residential 
Status, PAN, Category as per the  IT Act with their DPs or in case shares 
are held in physical form with the Company/Registrar by submitting the 
required documents in PDF/JPG format through e-mail or by uploading the 
documents on the link https://tcpl.linkintime.co.in/formsreg/submission-of-
form-15g-15h.html. 

The detailed Process/Forms of the same are available on the website of the 
Company at https://www.tatachemicals.com/TDSInformation.htm.   

For Tata Chemicals Limited
Sd/-

Place: Mumbai Rajiv Chandan
Date: June 4, 2021                                                                       Company Secretary

AGARWAL INDUSTRIAL 
CORPORATION LIMITED
CIN: L99999MH1995PLC084618
Registered Office: Eastern Court,

Unit No. 201-202, Plot No. 12, V.N. Purav Marg,
S.T. Road, Chembur, Mumbai – 400071
Phone Nos: +91-22-25291149/50.

Fax: +91-22-25291147.
Website: www.aicltd.in ; E-mail: contact@aicltd.in

NOTICE
Notice is hereby given pursuant to Regulation 47 of
SEBI (LODR), Regulations 2015, that a Meeting of
Board of Directors of Agarwal Industrial Corporation
Limited will be held on Tuesday, June 15, 2021, at the
Registered Office of the Company, inter alia,
1.To consider and approve Audited Financial Results
(Standalone and Consolidated) of the Company for
the Quarter and Financial Year ended March 31,
2021 in accordance with Regulation 33 of the said
Regulations.
2.To recommend Dividend on Equity Shares, if any, for
the financial year ended March 31, 2021
3.Other matters as per the Agenda of the Board
Meeting or any other matter with the permission of
the Chairman.
For further details, please refer to Company’s website:
www.aicltd.in and on website of stock exchanges:
www.bseindia.com and www.nseindia.com

Date: June 04, 2021
Place: Mumbai

For Agarwal Industrial Corporation Limited
Sd/-

Dipali Pitale
Company Secretary

& Compliance Officer
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நீராவி பிடிப்பாம்;
க்ரானா வைரவை 
தடுப்பாம். 

நாளிதழ் சிறபபு சநதா சலுவகக்கு :-
Log on to: https://bit.ly/2RNU7uc

*ஒவ்ைாரு சநதாவிற்கும்        மாஸ்க்குகள் இலைசம்

*Terms & Conditions apply        

Scan Qr Code

சனி, ஜூன் 5, 20214

TAMILTH Kancheepuram 1 TNadu_01 21_56_34
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புத்தகஙகள் இல்லா்த வீடுகள் 

சலாபப் பறவைகளின் சரணலா்யம்! 

புத்தகச் சலாவ் இல்லா ஊரகள் 

புழுதிபடர்ந்த புவ்தமேடுகள்!
– கவிஞர் வலம்புரி ஜான்

பொதுஅறிவு: ் ணடன் 2012 ஒலிம்பிக்கில்தலான் 
பபணகள் குததுச்சணவட அறிமுகம் பசயயப்படடது. 
இதில இ்நதியலா சலாரபில பஙமகறற ஒமர பபணணலான 
மேரி மகலாம், ஃபிவை பையிட (51 கிம்லா) பிரிவில அவர 
இறுதியில இஙகி்லா்நதின் நிக்மகலா்லா ஆடம்ஸிடம் 
ம்தலாறறலாலும், பைணக்ப் ப்தக்கம் பைன்றலார.

இணையம்: விைசலாயம்,  ப்தப்படுத்தப்படட உணவுப் 
பபலாருள் ஏறறுேதி மேம்பலாடடு ஆவணயம் திடடமிடப்படட 
்தயலாரிப்பு பபலாருள் ஏறறுேதிவய மேம்படுததுைது, ஏறறுேதியலாைர 
கவை பதிவு பசயைது, ்தர நிரணயம், ்தரதவ்த கலாக்க ஆயவு 
மேறபகலாள்ைது உள்ளிடட பணிகவை பசயகிறது. https://
apeda.gov.in இவணய்தைததில இதுபறறி அறிய்லாம்.

‘இந்து தமிழ் திசச’, லிம்ரா இசைந்து வழங்கும

‘நலமாய் வாழ’ விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சி 
இணணய வழியில் நாணை நணைபெறுகிறது
zzஅமைச்சர் ைா.சுப்பிரைணியன் தொடங்கி மைக்கிறார்

 �சென்னை
‘இந்து தமிழ் திசை’, லிம்ரா ஓவர் 
சீஸ் எஜுகேஷன் நிறுவனம 
வழங்கும ‘நலமராய் வராழ’ இசைய 
வழி சுேராதரா் விழிப்புைர்வு நிேழ்ச்சி 
நராசை ேராசல நசைபெற உளைது. 
இசத அசமச்ைர் மரா.சுப்பி்மணி 
யன் பதராைங்கிசவக்கிறரார்.

ேக்ரானரா பெருந்பதராற்று ேராலத் 
தில் வீட்டிகலகய இருக்கும மக்ேளி 
ைம சுேராதரா் விழிப்புைர்சவ 
ஏற்ெடுத்தும வசேயில் ‘இந்து 
தமிழ் திசை’ நராளிதழ், இசைய 
வழியில் பதராைர்ந்து ெல்கவறு 
நிேழ்ச்சிேசை நைத்தி வருகிறது.

அந்த வசேயில், ேக்ரானரா 
பதராற்று ெ்வராமல் தடுக்ே கமற் 
பேராளை கவண்டிய வழிமுசறேள, 
தடுப்பூசி கெராட்டுக் பேராளவதன் 
அவசியம ெற்றியும, ேண் ெராதுேராப் 
பின் முக்கியத்துவம குறித்தும 
‘இந்து தமிழ் திசை’ வழங்கும 
‘நலமராய் வராழ’ எனும இசைய 
வழி நிேழ்வு 6-ம கததி  ஞராயிறு 
(நராசை) ேராசல 11 மணிக்கு நைக்ே 

உளைது. இந்த நிேழ்சவ லிம்ரா 
ஓவர்சீஸ் எஜுகேஷன் நிறுவனம 
இசைந்து வழங்குகிறது.

சுேராதரா்த் துசற அசமச்ைர் 
மரா.சுப்பி்மணியன் இந்த நிேழ் 
சவத் பதராைங்கிசவத்து, ேக்ரானரா 
தடுப்பூசி கெராட்டுக் பேராளவதன் 
அவசியம குறித்து விழிப்புைர்வு 
உச் நிேழ்த்துகிறரார்.

பவளிநராடுேளில் மருத்துவம 
ெடித்துவிட்டு, தமிழேத்தில் மருத் 
துவப் ெணி பைய்ெவர்ேளின் ெணி 
பநறிமுசறேள குறித்து கெ்ராசிரி 

யர் ைராக்ைர் சிஎமகே ப்ட்டி, 
ேக்ரானரா அறிகுறிேள, அதில் 
இருந்து விடுெடும வழிமுசறேள 
குறித்து தமிழே அ்சின் மருத்துவ 
ஆகலராைேர் ைராக்ைர் குேரானந்தம, 
ேக்ரானரா ஊ்ைங்கு ேராலத்தில் 
பைல்கெசி, ேணினி, கலப்ைராப் 
அதிே அைவு ெயன்ெடுத்துவதரால் 
ெரார்சவத் திறன் குசறெராடு 
அசையராமல் ெரார்த்துக் பேராளவது 
மற்றும ேண் ெராதுேராப்பின் 
அவசியம குறித்து ைராக்ைர் பி்தீெரா 
நிகவன் ஆகிகயரார் உச்யராற்ற 
உளைனர்.

பவளிநராட்டில் மருத்துவம 
ெயின்ற தமிழே மராைவர்ேள 
ேக்ரானரா தடுப்புப் ெணியில் ஈடுெை 
அனுமதித்த அ்சுக்கு நன்றி பதரி 
வித்து லிம்ரா ஓவர்சீஸ் எஜுகே 
ஷன் நிர்வராே இயக்குநர் முேமது 
ேனி உச்யராற்றுகிறரார்.

இதில் ெங்கேற்ே விருமபு 
ெவர்ேள https://bit.ly/3ccNkBG 
என்ற லிங்க்கில் ெதிவுபைய்து 
பேராளைவும.

zS சென்னை ராயப்பேட்டையில் உள்ள அதிமுக த்ை்ை அலுவைகத்தில் கடசி நிரவாகிகளுடைன ் ேற்று ஆ்ைாெ்னை ேடைத்திய பிறகு 
முனனைாள முதல்வரும், தமிழக ெடடைப்பேர்வ எதிர்ககடசி த்ைவருைானை பேழனிொமி செய்தியா்ளரகளிடைம் ்பேசினைார. முனனைாள 
அ்ைசெர செய்ககுைார, வ்ளரைதி ைற்றும் கடசி நிரவாகிகள உடைனிருநதனைர.  படம்: ம.பிரபு

சென்னை மாவட்டச் செயலாளர்களு்டன தனியா்க ஆலலாெ்னை

கட்சிக்குள் குழப்பம் ஏற்படுத்த முயறசிக்கிறார் சசிகலா
z அதிமுக இ்ை ஒருங்கி்ைப்பாளர் ் ழனிெபாமி குற்றசெபாட்டு

 �சென்னை
ேட்சிசய ெலப்ெடுத்துவது குறித்து 
அண்சமயில் ைசிேலரா கெசியுளை 
நிசலயில், பைன்சன, புறநேர் 
மராவட்ை பையலராைர்ேளுைன் 
அதிமுே இசை ஒருங்கிசைப்ெரா 
ைர்  ெழனிைராமி தனியராே ஆகலரா 
ைசன நைத்தியது அதிமுே வட்ைரா்த் 
தில் ெ்ெ்ப்செ ஏற்ெடுத்தியுளைது.

ேைந்த சில நராட்ேளுக்கு முன்பு 
பதராண்ைர் ஒருவரிைம ைசிேலரா 
பதராசலகெசியில் கெசிய விவ்ங் 
ேள பவளியராகின. அதில் ேட்சிசய 
மீண்டும ெலப்ெடுத்துவது குறித்து 
அவர் கெசியிருந்தரார். இந்த சூழ 
லில், பைன்சன ்ராயப்கெட்சையில் 
உளை அதிமுே தசலசம அலுவல 
ேத்தில் முன்னராள அசமச்ைர்ேள 
டி.பஜயக்குமரார், ெரா.பெஞைமின், 
பி.ைத்யரா, விருசே ் வி உளளிட்ை 
9 மராவட்ை பையலராைர்ேள, ஆதி 
்ராஜரா்ராம, பி.வைர்மதி உளளிட்ை 
நிர்வராகிேளுைன் ெழனிைராமி கநற்று 

திடீப்ன ஆகலராைசன நைத்தினரார்.
ஒருங்கிசைப்ெராைர் ஓ.ென்னீர் 

பைல்வம பைன்சன தி.நேரில் தரான் 
வசிக்ேவுளை இல்ல நிேழ்ச்சிக்கு 
பைன்ற நிசலயில், முதல்முசறயராே 
ெழனிைராமி தனியராே மராவட்ைச் 
பையலராைர்ேளுைன் ஆகலராைசன 
நைத்தியது அதிமுே வட்ைரா்த்தில் 
ெ்ெ்ப்செ ஏற்ெடுத்தியுளைது.

கூட்ைத்துக்கு பிறகு பைய்தியரா 
ைர்ேளிைம ெழனிைராமி கூறியதராவது:

தமிழேம நீர் ெற்றராக்குசற உளை 
மராநிலம என்ெதரால், கேராதராவரி- 
ேராவிரி இசைப்பு திட்ைத்சத நிசற 
கவற்ற  நரான் முதல்வ்ராே இருந்த 
கெராது ஆந்தி் முதல்வருைன் கெசி 
கனன். எஸ்.பி.கவலுமணி, பஜயக் 
குமரார் ஆகிகயரார் ஆந்தி்ரா,  பதலங் 
ேரானரா முதல்வர்ேசை ைந்தித்து 
கெசினர். பி்தமர் கமராடியிைமும 
கேராரிக்சே சவத்கதன். இத்திட்ைம 
குறித்து கதசிய நீர்வை முேசம 
விரிவரான திட்ை அறிக்சேசய 

இறுதி பைய்து மராநில அ்சுேளுக்கு 
அனுப்பியுளைது. இத்திட்ைத்சத 
விச்வராே முடிக்ே பி்தமருக்குக் 
ேடிதம அனுப்பியுளகைன்.

அதிமுே அ்சு வீடுவீைராே பைன்று 
அறிகுறி உளைவர்ேளுக்கு சிகிச்சை 
அளித்ததரால்தரான் ேக்ரானரா ேட்டுக் 
குள இருந்தது. தற்கெராது அந்த 
 நசைமுசற இல்சல. தமிழேத்துக்கு 
அதிே அைவில் தடுப்பூசி வழங்ே 
கவண்டும என்று பி்தமருக்கு 
கேராரிக்சே சவத்துளகைன்.

ைசிேலராவும அவ்து குடுமெத் 
தராரும அதிமுேவில் இல்சல. அ்சி 
யலில் இருந்து தரான் விலகிவிட்ை 
தராேவும ைசிேலரா அறிவித்து விட் 
ைரார். தற்கெராது அமமுே பதராண்ைர் 
ேளுைன்தரான் ைசிேலரா கெசி வருகி 
றரார். அவர் அதிமுே பதராண்ைர்ே 
ளுைன் கெசினரார் என்ெதற்கு எந்த 
ஆதரா்மும இல்சல. ெலமரான 
எதிர்க்ேட்சியராே அதிமுே உளைது. 
ேட்சிக்குள குழப்ெம ஏற்ெடுத்த 

கவண்டும என்ற கநராக்ேத்துைன் 
ஆடிகயரா பவளியிடுகிறரார்ேள. அது 
ஒருகெராதும நைக்ேராது. எதிர்க்ேட்சி 
பேராறைரா யரார் என்ெது ைரியரான 
கந்த்தில் அறிவிக்ேப்ெடும.

ஓ.ென்னீர்பைல்வத்தின் வீட்டில் 
கி்ஹப்பி்கவைம நைந்ததரால்தரான் 
அவர் இதில் ெங்கேற்ேவில்சல. 
இன்று (4-ம கததி) நல்ல  நராள 
என்ெதரால் ேட்சி அலுவலேத்துக்கு 
வந்கதன். எனகவதரான், ெக்ேத்தில் 
இருக்கும நிர்வராகிேளும வந்தரார் 
ேள. ஆகலராைசன எதுவும நைக்ே 
வில்சல.

ேக்ரானரா ெராதிப்புக்கிசைகய 
அசனவரும ஒன்றிசைந்து பையல் 
ெைகவண்டும என்ெகத எங்ேள 
கநராக்ேம. புதிய அ்சை விமர்சித்து 
அ்சியல் கெசுவது நராேரிேம அல்ல. 
எதிரி ேட்சியராே பையல்ெைராமல் 
ஆக்ேப்பூர்வமரான எதிர்க்ேட்சியராே  
பையல்ெடுகவராம.

இவவராறு அவர் கூறினரார்.

மசைந்த மருத்துவர் ப�ரா்ராட்டக் குழு தசைவர்  

லட்சுமி நரசிமமனின் மணைவி அனுராதா 
முதல்வருக்கு உருக்கமாை ககாரிக்ணக மனு

 �சென்னை 
அ்சு மருத்துவர்ேளின் கேராரிக்சேேசை நிசற 
கவற்றி தருமராறு முதல்வர் மு.ே.ஸ்ைராலினுக்கு, 
மசறந்த மருத்துவர் லட்சுமி ந்சிமமன் மசனவி 
அனு்ராதரா உருக்ேமரான கேராரிக்சே மனு 
அளித்துளைரார்.

அந்த மனுவில் அவர் கூறியதராவது:
எனது ேைவர் லட்சுமி ந்சிமமன். அ்சு மருத் 

துவர். அ்சு மருத்துவர்ேள குசறந்தெட்ை ேவு்வத் 
கதராடு வராழ கவண்டும என்ெதற்ேராே  நரான்கு 
அமைக் கேராரிக்சேேசை முன்சவத்து ெலேட்ைப் 
கெரா்ராட்ைங்ேசை நைத்தியவர். ெல்கவறு அ்சு 
மருத்துவ ைங்ேங்ேசை ஒருங்கிசைந்து 
அசனத்து அ்சு மருத்துவர்ேள ைங்ேங்ேளின் 
கூட்ைசமப்செ (FOGDA) உருவராக்கி, அதன் 
ேன்வீன்ராே இருந்து பையல்ெட்ைரார். ெல்கவறு 
ேட்ை கெரா்ராட்ைங்ேசை முன்னின்று நைத்தினரார்.

ேைந்த அதிமுே அ்சு அவருக்கு பேராடுத்த 
ெல்கவறு மன உசைச்ைல்ேள ேரா்ைமராே, அவர் 
ேைந்த 2020-ம ஆண்டு பிப்்வரி 7-ம கததி 
எங்ேசை விட்டுப் பிரிந்தரார். அன்சறய தினகம 
அவ்து உைசல சேயில் சவத்துக்பேராண்டு 
அன்சறய முதல்வர் ெழனிைராமி, அன்சறய 

சுேராதரா்த் துசற அசமச்ைர் சி.விஜயெராஸ்ேரிைம, 
“அவ்து கேராரிக்சேேசை நிசறகவற்றிக் 
பேராடுங்ேள’’ என்று பேஞசிகனன். ஆனரால் 
அன்சறய அதிமுே அ்சு பைவிைராய்க்ேவில்சல.

எங்கள் க்காள்்்க்கள் பலிக்க வேண்டும்
நராங்ேள மிேத் துய்த்கதராடு ேைந்த ேராலங் 

ேசைக் ேைந்து, ஆட்சி மராற்றத்துக்ேராே ேராத்திருந் 
கதராம. இப்கெராது ஆட்சி மராறியிருக்கிறது. எங்ேள 
ேனவு ெலித்திருக்கிறது. எங்ேள பேராளசேேளும 
ெலிக்ே கவண்டும என்று ஆசைப்ெடுகிகறராம.

அ்சு மருத்துவர்ேளுக்ேரான ஊதிய உயர்வு 
உளளிட்ை கேராரிக்சேேள, அவர் இறந்த பிறகும 
இன்னும கேராரிக்சேேைராேகவ இருக்கின்றன.

அவ்து ஆன்மரா ைராந்தியசைய கவண்டும. 
அவ்து உயிர் அசமதியசைய கவண்டும. 
அதனரால், அவ்து நியராயமரான கேராரிக்சேேசை 
நீங்ேள நிசறகவற்றித் த்கவண்டும. அவச் 
விட்டுப் பிரிந்த இந்த ஆறராத் துயரிலும மன 
கவதசனயிலும இருந்து கெசுகிகறராம. அ்சு 
மருத்துவர்ேளின் கேராரிக்சேேசை பைவி மடுத்து 
அவற்சற நீங்ேள நிசறகவற்றித் த்கவண்டும.

இவவராறு அதில் பதரிவித்துளைரார்.

எஸ்பிஐ வங்கிக்கு 
புதிய தலைலை 
ப�ொது மைைொளர்

 �சென்னை
ெரா்த ஸ்கைட் வங்கி (எஸ்பிஐ) 
பைன்சன வட்ை தசலசம அலு 
வலேம பைன்சனயில் உளைது. 
இந்த அலுவலேத்தின், புதிய 
தசலசம பெராது கமலராை்ராே 
ஆர்.்ராதராகிருஷைரா பெராறுப் 
கெற்றுளைரார்.

இவ்து தசலசமயின் கீழ், 
தமிழேம மற்றும புதுச்கைரியில் 
உளை 1,248 வங்கிக் கிசைேள 
பையல்ெடும.

இவர், இதற்கு முன்பு பெங்ே 
ளூருவில் பெராது கமலராை்ராேப் 
ெணியராற்றினரார் என ஸ்கைட் 
வங்கி பவளியிட்ை பைய்திக் 
குறிப்பில் கூறப்ெட்டுளைது.

ஜூம�ொ பெபிரொஜ் மீதொன
�ொலியல் வழக்கு 
சிபிசிஐடிக்கு ைொற்றம்

 �சென்னை
ஜூகைரா ெயிற்சியராைர் பேபி்ராஜ் மீதரான 
ெராலியல் வழக்சே சிபிசிஐடிக்கு 
மராற்றி டிஜிபி கஜ.கே.திரிெராதி உத்த் 
விட்டுளைரார்.

ஜூகைரா ெயிற்சிக்ேராே பைன்ற தனக்கு 
ெராலியல் பதரால்சல பேராடுத்ததராே, 
ஜூகைரா மராஸ்ைர் பேபி்ராஜ் மீது 
26 வயது இைமபெண் பைன்சன 
அண்ைரா நேர் அசனத்து மேளிர் 
ேராவல் நிசலயத்தில் புேரார் அளித்தரார்.

இதுபதராைர்ெராே மேளிர் கெராலீஸரார் 
விைரா்சை நைத்தினர். புேராரில் 
உண்சமத் தன்சம இருந்தசதயடுத்து, 
ேைந்த மராதம 30-ம கததி இ்வு அவர் 
சேது பைய்யப்ெட்டு, நீதிமன்றக் 
ேராவலில் அசைக்ேப்ெட்ைரார்.

இந்நிசலயில், பேபி்ராஜ் மீது 
ெல்கவறு ெகுதிேளில் இருந்தும புேரார் 
ேள குவிந்தன. இசதயடுத்து, இந்த 
வழக்கு  விைரா்சைசய சிபிசிஐடிக்கு 
மராற்ற கவண்டும என ேராவல் ஆசையர் 
ைங்ேர் ஜிவரால் கேட்டுக்பேராண்ைரார்.

இசத ஏற்றுக்பேராண்ை டிஜிபி 
கஜ.கே.திரிெராதி,  ஜூகைரா ெயிற்சியராைர் 
பேபி்ராஜ் மீதரான ெராலியல் வழக்சே 
சிபிசிஐடி விைரா்சைக்கு மராற்றி 
உத்த்விட்ைரார்.

வவளிநராடடில் மருத்துவம �டித்தவர்்களுக்்கரான

எஃப்எமஜிஇ கதர்ணவ தள்ளிணவப்ெது அவசியம
zzமுெலைருக்கு லிமரா ஓைர்சீஸ் எஜுகேஷன் இயக்குநர் முேைது ேனி ேடிெம

 �சென்னை 
பவளிநராடுேளில் மருத்துவம 
ெடித்தவர்ேளுக்ேரான எஃப்எமஜிஇ 
கதர்சவ 4 வரா்ம தளளிசவக்ே 
நைவடிக்சே எடுக்குமராறு தமிழே 
முதல்வர் மு.ே.ஸ்ைராலினுக்கு 
லிம்ரா ஓவர்சீஸ் எஜுகேஷன் 
இயக்குநர் முேமது ேனி ேடிதம 
எழுதியுளைரார்.

இதுபதராைர்ெராே முதல்வருக்கு 
அவர் எழுதியுளை ேடிதத்தில் 
கூறியிருப்ெதராவது:

பவளிநராடுேளில் மருத்துவம 
ெடித்துவிட்டு இந்தியரா வருெவர் 
ேள இந்திய மருத்துவ ேவுன்சிலின் 
எஃப்எமஜிஇ (FMGE) தகுதித் 
கதர்சவ எழுதி கதர்ச்சி பெற கவண் 
டும. பின்னர், அங்கீேரிக்ேப்ெட்ை 
அ்சு அல்லது தனியரார் மருத்துவ 
மசனயில் ெயிற்சி மருத்துவ்ராே 
ஓ்ராண்டு ெணியராற்றிவிட்டு, மருத் 
துவ ேவுன்சிலில் ெதிவு பைய்து 
மருத்துவ்ராே ெணியராற்றும நசை 
முசற அமலில் உளைது.

இத்கதர்சவ கதசிய கதர்வுேள 
வராரியம ஆண்டுகதராறும ஜூன், 
டிைமெர் மராதங்ேளில் நைத்துகிறது. 

இந்த ஆண்டுக்ேரான கதர்வு ஜூன் 
18-ம கததி நைப்ெதராே அறிவிக்ேப் 
ெட்டுளைது. கதர்வுக்கு இன்னும 2 
வரா்ங்ேள மட்டுகம உளை நிசல 
யில், ஹரால் டிக்பேட், கதர்வு 
சமயம ஒதுக்கீடு கெரான்ற எந்த 
தேவலும பவளியராேவில்சல. 

ஏற்பேனகவ, ேக்ரானரா பதராற்று 
ஊ்ைங்ேரால் கந்டி ெயிற்சி வகுப் 
புேள இல்சல. இதனரால், மன 
உசைச்ைலுக்கு ஆைராகியுளை 
இைம மருத்துவர்ேள கமலும ெதற் 
றம அசைந்துளைனர்.

தமிழேத்தில் இருந்து விண்ைப் 
பித்துளை மருத்துவர்ேளுக்கு 
இத்கதர்வுக்ேரான சமயங்ேள 
தமிழேத்திகலகய, அவர்ேள வசிக் 
கும இைத்துக்கு அருகிகலகய 
ஒதுக்கீடு பைய்யப்ெை கவண்டும. 
ேைந்த ேராலமகெரால அண்சை 
மராநிலங்ேளில் சமயங்ேசை ஒதுக் 
கினரால், வராேன வைதி இல்லராத 
இக்ேராலத்தில் கதர்வு எழுத 
இயலராமல் கெராய்விடும. இத்கதர்வு 
எழுதுவதில் பெருமெராலராகனரார் 
பெண் மருத்துவர்ேள. தற்கெராசதய 
சூழலில்,  அவர்ேைரால் பவகு 

தூ்ம பைன்று கதர்வு எழுத முடி 
யராது. தங்கும இைம, உைவுக்கு 
சி்மப்ெடுவரார்ேள.

ஊ்ைங்கு ேரா்ைமராே, கதர் 
வுக்கு கந்டியரான ெயிற்சி வகுப்பு 
ேளில் ேலந்துபேராளைகவரா, நூல 
ேங்ேசை ெயன்ெடுத்தகவரா, 
ஒன்றராே கைர்ந்து ெடிக்ேகவரா முடி 
யராத நிசலயில் மருத்துவர்ேள 
உளைனர்.

இவர்ேளில் ெலர் இன்னும 
ேக்ரானரா தடுப்பூசி கெராட்டுக் 
பேராளைவில்சல. எனகவ, கதர்சவ 
4 வரா்ங்ேள தளளிசவத்தரால், 
அவர்ேள தடுப்பூசி கெராட்டுக் 
பேராண்டு கதர்சவ எதிர்பேராள 
வரார்ேள. அதனரால், கதர்சவ 4 
வரா்ங்ேளுக்கு தளளிசவக்குமராறு 
கதசிய கதர்வுேள வராரியத்துக்கு 
தராங்ேள ேடிதம எழுத கவண்டும.

இப்பி்ச்சிசனசய மத்திய 
சுேராதரா்த் துசற அசமச்ைரின் 
ேவனத்துக்கு பேராண்டு பைல்ல 
கவண்டும.

இவவராறு அந்த ேடிதத்தில் 
முேமது ேனி பதரிவித்துள 
ைரார்.

ைொநிை தலைலை குற்றவியல் வழக்ெறிஞரொெ 
அசன் முெைது ஜின்னொ  நியைனம்
சென்னை: பைன்சன உயர் நீதிமன் 
றத்தில் புதிய அ்சு வழக்ேறிஞர்ேள 
நியமிக்ேப்ெட்டு வருகின்றனர். ஏற் 
பேனகவ உயர் நீதிமன்ற அ்சு 
தசலசம வழக்ேறிஞ்ராே ஆர்.ைண் 
முேசுந்த்ம நியமிக்ேப்ெட்டுளைரார். 
தற்ேராலிேமராே 23 கெர் அ்சு வழக் 
ேறிஞர்ேைராே  நியமிக்ேப்ெட்டுளை 
னர். இந்நிசலயில் பைன்சன உயர் 
நீதிமன்றத்தில் தமிழே அ்சின் 
மராநில தசலசம குற்றவியல் 
வழக்ேறிஞ்ராே திருவராரூர் மராவட்ைம அத்திக்ேசைசய கைர்ந்த 
அைன் முேமது ஜின்னரா (44) நியமிக்ேப்ெட்டுளைரார்.

இவர் பைன்சனயில் ேண்ைகி சிசல பீைம இடிக்ேப்ெட்ைசத 
எதிர்த்து பதராை்ப்ெட்ை வழக்கு, மராைவி ைரிேராஷரா  வழக்கு என 
ெல வழக்குேளில் பவற்றி ேண்டு, முன்னராள முதல்வர் ேருைரா 
நிதியரால் ெரா்ராட்ைப்ெட்ைவர். ேைந்த திமுே ஆட்சியில் அ்சு 
கூடுதல் வழக்ேறிஞ்ராே ெதவி வகித்துளைரார்.

புதிதாக 22,651 கெருக்கு ககராைா பதாற்று
zzமுதியைர்ேள் உட்பட 463 க்பர் உயிரிழப்பு

 �சென்னை
தமிழேத்தில் புதிதராே 22,651 கெருக்கு 
ேக்ரானரா பதராற்று ஏற்ெட்டுளைது. முதிய 
வர்ேள உட்ெை463 கெர் உயிரிழந்தனர். 
தமிழேம முழுவதும 33,646 கெர் குைம 
சைந்து வீடு திருமபினர்.

இதுபதராைர்ெராே தமிழே சுேராதரா்த் 
துசற கநற்று பவளியிட்ை பைய்திக் 
குறிப்பில் கூறியிருப்ெதராவது:

தமிழேத்தில் கநற்று ஆண்ேள 12,513, 
பெண்ேள 10,138 என பமராத்தம 22,651 கெர் 
ேக்ரானரா சவ்ஸ் பதராற்றரால் ெராதிக்ேப் 
ெட்ைனர். அதிேெட்ைமராே கேராசவயில் 
2,810, பைன்சனயில் 1,971, ஈக்ராட்டில் 
1,619, கைலத்தில் 1,187, திருப்பூரில் 1,161, 
தஞைராவூரில் 1,004 கெருக்கு சவ்ஸ் 
பதராற்று ஏற்ெட்டுளைது. இதன்மூலம 
தமிழேத்தில் ெராதிப்பு எண்ணிக்சே 21 
லட்ைத்து 95,402 ஆே அதிேரித்துளைது. 

19 லட்சம் வபர் குணம்ைந்தனர்
இதுவச் பைன்சனயில் 4 லட்ைத்து 

79,145 கெர் உட்ெை தமிழேம முழுவதும 19 
லட்ைத்து 306 கெர் குைமசைந்துளைனர். 
கநற்று மட்டும பைன்சனயில் 4,590 கெர் 
உட்ெை தமிழேம முழுவதும 33,646 கெர் 

குைமசைந்து வீடு திருமபினர்.
கேராசவயில் 35,694, பைன்சனயில் 

26,722 கெர் உட்ெை தமிழேம முழுவதும 
2 லட்ைத்து 68,968 கெர் சிகிச்சையில் 
உளைனர்.

அ்சு,  தனியரார் மருத்துவமசனேளில் 
நடுத்த் வயதினர், முதியவர்ேள உட்ெை 
463 கெர் உயிரிழந்தனர். பைன்சனயில் 
மட்டும 71 கெர் இறந்துளைனர். இதன் 
மூலம தமிழேத்தில் ேக்ரானராவரால் 
உயிரிழந்தவர்ேள எண்ணிக்சே 26,128 
ஆே உயர்ந்துளைது. பைன்சனயில் 
மட்டும 7,362 கெர் இறந்துளைனர். 

தமிழேத்தில் அதிேெட்ைமராே பைன்சன 
யில் 5 லட்ைத்து 13,229, கேராசவயில் 1 
லட்ைத்து 82,708, பைங்ேல்ெட்டில் 1 லட் 
ைத்து 44,639, திருவளளூரில் 1 லட்ைத்து 
3,990 என்ற எண்ணிக்சேயில் ெராதிப்பு 
நிலவ்ம உளைது.

தமிழேத்தில் 271 அ்சு,  தனியரார் ஆய்வ 
ேங்ேளில் இதுவச் 2 கேராடிகய 83 லட் 
ைத்து 71,312 ெரிகைராதசனேள நசைபெற் 
றுளைன. கநற்று மட்டும 1 லட்ைத்து 75,033 
ெரிகைராதசனேள பைய்யப்ெட்டுளைன.

இவவராறு அந்த பைய்திக்குறிப்பில் 
பதரிவிக்ேப்ெட்டுளைது.

�zக்ரானைா தடுபபு ேடைவடி்க்ககளு்ககு உதவும் வ்கயில், முதல்வர நிவாரண நிதி்ககாக 
பீைா ெுவல்ைரி நிறுவனைம் ொரபில் ரூ.50 ைடெம் வழஙகபபேடடுள்ளது. பீைா ெுவல்ைரி 
த்ைவர பி.்காவிநதன ொரபில் நிரவாக பேஙகுதாரர சுதிர கபூர அநத நிதி்ககானை 
கா்ொ்ை்ய முதல்வர மு.க.ஸடைாலினிடைம் ் ேற்று வழஙகினைார.
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