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June 16, 2021 

~limited 
Corporate Relationship Department 
1st Floor, New Trading Ring, 
Rotunda Building, P J Towers, 
Dalal Street, Fort, 
Mumbai 400 001 
Stock Code : 517380 

Dear Sir/Madam, 

Online Filing 

National Stock Exchange of India limited 
Exchange Plaza, 5th Floor ,Plot No.C/1, G-Block, 
Sandra Kurla Complex, Sandra (East), 
Mumbai 400 051 
Stock Code: IGARASHI 

Attn: Compliance Department 

Sub: Publication of Newspaper Advertisement-reg 
Ref : Regulation 47 of SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. 

With reference to the above subject, please find enclosed herewith the newspaper notice published in 
Business Standard (English Edition) and The Hindu (Tamil Edition) on June 15, 2021, in respect of sending 
annual reports, notices and other communications/ benefits in electronic form advising the shareholders to 
update their information. 

This notice is also available on Company's website: www.igarashimotors.com 

Thanking you. 

Yours faithfully, 
For lgarashi Motors India Limited 

P Dinakara abu 
Company Secretary 

IGARASHI MOTORS INDIA LIMITED 
Regd. Off. & Plant 1: Plot 612 to 615, 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 
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JTEKT INDIA LIMITED
(Formerly known as Sona Koyo Steering Systems Limited)

(CIN – L29113DL1984PLC018415)
Regd. Office: UGF-6, Indraprakash, 21, Barakhamba Road,

New Delhi 110001.
Tel. No. : 011-23311924, 23327205

E-mail:  investorgrievance@jtekt.co.in; Website:  www.jtekt.co.in
NOTICE

Pursuant to the provisions of Section 124(6) of the Companies Act, 2013 
(“the Act”) read with Investor Education and Protection Fund Authority 
(Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 (“the Rules”), as 
amended, all shares in respect of which dividend has not been paid or 
claimed for seven consecutive years or more are required to be 
transferred by JTEKT India Limited (formerly known as Sona Koyo 
Steering Systems Limited) (“the Company”) in the name of Investor 
Education and Protection Fund (“the Fund”) established by the Central 
Government pursuant to the provisions of Section 12 of the Act.
Individual communication in this regard has been sent to the 
Shareholders who have not claimed their dividends for last seven 
consecutive years. Name of such shareholders along with their folio 
number/DP ID-Client ID is available on the website of the Company at 
www.jtekt.co.in under “Investor Relations” section. In case concerned 
shareholder(s) wishes to stop transfer of their shares in the name of the 
Fund, such shareholder(s) are requested to claim the unpaid or 
unclaimed dividend for any of the preceding seven year(s) from the 
Company. Manner in which a shareholder can claim unpaid / unclaimed 
dividend is provided under the individual communication sent to the 
shareholders.
In case no communication is received from the concerned shareholders 
within the time period and in the manner provided under the individual 
communication, the Company shall cause to transfer the shares in the 
name of the Fund pursuant to the provisions of the Act and the Rules.
Any person whose shares/unpaid dividend is transferred to the Fund 
may claim the shares/dividend from the Investor Education and 
Protection Fund Authority pursuant to the provisions of Section 124 and 
125 of the Act and the Rules by submitting an online application in Form 
IEPF-5 available on the website www.iepf.gov.in with a copy to the 
Company.
It is also hereby informed that pursuant to the provisions of Section 124 
of the Companies Act, 2013, dividend for the financial year 2013-14 
which remain unclaimed for a period of seven (7) years will be 
transferred to IEPF in October, 2021. A list of shareholders, who have 
not encashed the dividend 2014 is also available on the website of the 
Company. The concerned shareholders are requested to claim the 
unpaid / unclaimed dividend 2014 by approaching the Company / RTA.
For any information/clarification on this matter, concerned shareholders 
may write to the Company at investorgrievance@jtekt.co.in or contact 
the Company’s Registrar and Share Transfer Agent KFin Technologies 
Private Limited, Selenium Tower B, Plot Nos. 31-32, Financial District, 
Nanakramguda, Hyderabad 500032 – Mr. Rajeev Kumar, e.mail id 
rajeev.kr@kfintech.com.

For JTEKT India Limited

Nitin Sharma
Company Secretary

Place : Gurugram
Date  : 14.06.2021
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ஒரு குடும்பத்தின் ஆசைக்கா் அதிமு் அழித்துக க்காள்காது
z சசிகலாவுக்கு எதிராக அதிமுக எம்எல்ஏக்கள் கூட்டத்தில் தீர்ானம்

 �சசன்ன 
ஒரு குடும்பத்தின் ஆசைக்கா் 
அதிமு் தன்சனை ஒருப்பகாதும 
அழித்துக க்காள்காது என்று, ைசி 
்லகாவுககு எதிர்ப்பு கதரிவிககும 
வச்யில் அதிமு் எமஎல்ஏக்ள 
கூட்டத்தில் தீர்்கானைம நிசை 
பவறைப்்படடுள்து.

க்பங்ளூரு சிசையில் இருந்து 
்்டந்த ஜனைவரி ் காதம விடுதசல 
யகானை ைசி்லகா, மீண்டும அரசிய 
லுககு வரப்ப்பகாவதகா் அதிமு் 
நிர்வகாகி்ள, கதகாண்்டர்்ளு்டன் 
கதகாசலப்பசியில் ப்பசி வருகிைகார். 
இந்நிசலயில், பேறறு ே்டந்த 
அதிமு் எமஎல்ஏக்ள கூட்டத்தில் 
நிசைபவறைப்்பட்ட தீர்்கானைத்தில் 
கூறியிருப்்பதகாவது:

கஜயலலிதகா ்சைவுககுப் 
பிைகு, அதிமு்வில் புயல் வீசும 
என்று எண்ணி இருந்தவர்்ளுககு 
ஏ்காறைத்சத ்பரிைளித்து, கஜய 
லலிதகா அளித்துச் கைன்ை ஆடசிசய 

கவறறி்ர்கா் நிசைவு கைய்துள 
ப்காம. ் காக்பரும கூட்டணி, ்பல 
ஆயிரம ப்காடி கைலவு, ்ப்ட்டகானை 
வகாககுறுதி்ள, ்பரிவகாரங்ளு்டன் 
வந்து ்க்ளி்டம ேகா்ட்்காடி 
பதர்தசல ைந்தித்த திமு் ் றறும 
எதிர் அணி, பதர்தலில் குசைந்த 
வகாககு ைதவீதத்தில்தகான் கவறறி 
க்பறறுள்து.

உசைப்ச்ப சுரண்டும ஒடடுண் 
ணி்்கா்வும, ேறக்பயசர அழிக 
கும ேச்சுக ்ச்்்கா்வும தங 
்ச் வ்ப்்படுத்திக க்காண்்ட 
சிலர், அதிமு்சவ அ்ப்ரித்துவி்ட 
லகாம என்று வஞை் வசலசய 
ேகாளும விரிககின்ைனைர். பதர்தலுககு 
முன்பு, அரசியலில் இருந்து 
ஒதுஙகி இருக்ப்ப்பகாவதகா் 
அறிவித்த ைசி்லகா, தறப்பகாது 
அதிமு் இவவ்வு வலுவகா்வும, 
்க்ள கைல்வகாககு்டனும இருப் 
்பசத ்பகார்த்ததும, அதிமு்சவ 
அ்ப்ரிககும முயறசியில் இைங 

்ப்ப்பகாவதகா் கதகாசலப்பசியில் 
சிலரு்டன் ப்பசுவதும, அசத 
ஊர் அறிய கதகாசலக்காடசியில் 
ஒளி்பரப்புவது்கா் விபனைகாத ேகா்ட 
்த்சத ே்டத்தி வருகிைகார்.

்க்ளின் ப்பரியக்்கா் 
வரலகாறறில் அதிமு் நிசல 
க்பறுப் தவிர, ஒரு குடும்பத்தின் 
அபிலகாசை்ளுக்கா் தன்சனை 
ஒருப்பகாதும அழித்துகக்காள்காது. 
அதிமு் ைட்டதிட்டங்ளுககு 
்காைகா் கையல்்படு்பவர்்ள மீது 
ே்டவடிகச் எடுக்ப்்படும என்று 
ப் 23-ம பததி கதரியப்்படுத்தப்்பட 
்டது. இந்நிசலயில், ைசி்லகாவு்டன் 
கதகாசலப்பசியில் உசரயகாடிய 
அசனைவசரயும ் டசியில் இருந்து 
உ்டபனை நீக் பவண்டும. இனி 
இதுப்பகான்ை கையல்்ளில் ஈடு்படு 
பவகார் மீதும ஒழுஙகு ே்டவடிகச் 
எடுக்ப்்ப்ட பவண்டும. பதர்தலில் 
அதிமு் ் றறும கூட்டணிக ் டசி 
பவட்பகா்ர்்ளுககு வகாக்ளித்த 

வகாக்கா்ர்்ளுககு ேன்றி.
இவவகாறு தீர்்கானைம நிசைபவற 

ைப்்படடுள்து. இத்தீர்்கானைத்சத 
ஒருஙகிசைப்்பகா்ர் ஓ.்பன்னீர் 

கைல்வம, இசை ஒருஙகிசைப் 
்பகா்ர் ்பைனிைகாமி முன்க்காழிய, 
்றை உறுப்பினைர்்ள வழி 
க்காழிந்தனைர்.

தங்கம் இளகினால் அதில் ்கல் 

பதியும். அதுபபால நம் உளளம் 

உருகினால், உருகிய உளளத்தில் 

இறைவன் ஒன்றி இருபபான்.
- கிருபானந்த வாரியார்

பொதுஅறிவு: மத்திய பிரபதசத்தின் சிநத்வாரா 
ததாகுதியில் இருநது 1980-ல் முதல்முறையா்க 
எம்.பி.யா்க பதரநததடுக்கபபட்ார ்கமல்நாத். இவர 
அபத ததாகுதியில் இருநது 9 முறை எம்.பி.யா்க 
பதரவானவர. 2018-ல் ம.பி. சட்பபபரறவ பதரதலில் 
்காஙகிரஸ் தவற்றி தபற்ைதால் இவர முதல்வர ஆனார.

இணையம்: சரககு  மற்றும் பசறவ வரி (ஜிஎஸ்டி) சாரநத 
சநபத்கங்களுககு https://www.gst.gov.in இறையதளத்தில் 
விற் கிற்ககும். ஜிஎஸ்டி பதிவு, வரி தசலுத்துதல், ரீஃபண்ட 
பபான்ை விவரங்கள இதில் உளளன. ஜிஎஸ்டி சட்ம், திருத்தம், 
அறிவிபபு்கள பற்றியும் விளக்கபபடடுளளது. பதறவயான பல 
ஆவைங்கறளயும் பதிவிைக்கம் தசய்துத்காளளலாம்.

மாவட்ட ஆடசியர்கள் உட்ப்ட 39 ஐஏஎஸ் அதி்காரி்கள் இ்டமாற்றம்
zzதலைலைச் செயைர் செ.இலையன்பு அறிவிப்பு 

 �சசன்ன 
்காவட்ட ஆடசியர்்ள உட்ப்ட 39 ஐஏஎஸ் 
அதி்காரி்ள இ்ட்காறைம கைய்யப்்படடுள்னைர்.

இதுகதகா்டர்்பகா் தசலச்ச் கையலர் 
கவ.இசையன்பு கவளியிடடுள் அறிவிப்பு:

கைங்ல்்படடு ்காவட்ட ஆடசியர் 
ஜகான்லூயிஸ், உளதுசை இசை 
கையலரகா்வும, ேகா்க்ல் ஆடசியர் 
ப்.ப்்ரகாஜ், ே்ரகாடசி நிர்வகா் இசை 
கையலரகா்வும, ்பதிவுத் துசை தசலவரகா் 
இருந்த பி.ைங்ர், தமிழேகாடு ்காதி, கிரகா்த் 
கதகாழில்்ள வகாரிய தசலச் கையல் 
அதி்காரியகா்வும, திருப்பூர் ஆடசியர் 
ப்.விஜய்கார்த்திப்யன், ்காநில ்னித 
உரிச்்ள ஆசைய கையலரகா்வும, 
திட்டம ்றறும வ்ர்ச்சித் துசை சிைப்பு 
கையலர் எம.்ருைகா்ரன், மீன்வ்த் துசை 
ஆசையர் ் றறும தமிழேகாடு மீன் வ்ர்ச்சிக 
்ை் ப்லகாண் இயககுேரகா்வும, தமிழேகாடு 
்பகா்டநூல் ்ை் ப்லகாண் இயககுேர் எஸ்.
கஜயந்தி, நில சீர்திருத்த இயககுேரகா்வும, 
கதகாழிலகா்ர் ேலத் துசை துசை கையலர் 
ப்.்ற்ப்ம, வணி்வரித் துசை இசை 
ஆசையரகா்வும, தமிழேகாடு மின்ஆளுச் 
மு்ச் ஆசையர் ைந்பதகாஷ் ப்.மிஸ்ரகா, 
ப்பகாககுவரத்து ஆசையரகா்வும, ்ரூர் 
ஆடசியர் பிரைகாந்த் மு.வ்டேபர, நிதித் துசை 
கூடுதல் கையலரகா்வும, கதகாழில் துசை 
முன்னைகாள கூடுதல் கையலர் இ.சுந்தரவளளி, 

தமிழேகாடு ்காநில பதர்தல் ஆசைய 
கையலரகா்வும நியமிக்ப்்படடுள்னைர்.

கூடடுைவு ைங்ங்ளின் கூடுதல் ்பதிவகா்ர் 
கிபரஸ் லகால்ரிண்டிகி ்பைகாவ, கதகாழில், வணி்த் 
துசை கூடுதல் ஆசையரகா்வும, நில நிர்வகா் 
ஆசையர் விபு ேய்யகார், கதகாழில்முசனைபவகார் 
ப்ம்பகாடு ்றறும புத்தகாக் நிறுவனை 
இயககுேரகா்வும, தமிழேகாடு ஃச்ப்பர்கேட 
்கார்ப்்பபரைன் ப்லகாண் இயககுேர் 
டி.ரவிச்ைந்திரன், ்காநில சிறு்பகான்ச்யினைர் 
ஆசைய உறுப்பினைர் கையலரகா்வும, 
தமிழேகாடு குடிநீர் வடி்கால் வகாரிய ப்லகாண் 
இசை இயககுேர் ஸ்ரவன்கு்கார் ஜ்டகாவத், 
துசை தசலச் பதர்தல் அதி்காரியகா்வும, 
கூடடுைவு, உைவுத் துசை இசை கையலர் 
எஸ்.அமிர்த பஜகாதி, கதகாழிலகா்ர் ேலத் 
துசை இசை கையலரகா்வும, ் காநில ் னித 
உரிச்்ள ஆசைய கையலர் பி.்ப்ஷ்வரி, 
குறு சிறு ேடுத்தர கதகாழில்்ள துசை சிைப்பு 
கையலரகா்வும, ஊர் வ்ர்ச்சித் துசை 
ஆசையர் ப்.சி.்பைனிைகாமி, திருவகாரூர் 
ஆடசியர் வி.ைகாந்தகா ஆகிபயகார், நில நிர்வகா் 
கூடுதல் ஆசையரகா்வும, திண்டுக்ல் 
ஆடசியர் எம.விஜயலடசுமி, ்கால்ேச்ட 
்பரகா்ரிப்புத் துசை இசை கையலரகா்வும, 
ைமூ்ேலத் துசை ஆசையர் டி.ஆப்ரஹகாம, 
பவ்காண் துசை சிைப்பு கையலரகா்வும 
நியமிக்ப்்படடுள்னைர்.

்ரூர் ்காவட்ட முன்னைகாள ஆடசியர் 

எஸ்.்லர்விழி, அறிவியல் ே்ர துசைத் 
தசலவரகா்வும, ரகா்ேகாதபுரம ்காவட்ட 
ஊர் வ்ர்ச்சி திட்ட கூடுதல் ஆடசியர் 
எம.பிரதீப்கு்கார், க்பகாதுத்துசை துசை 
கையலரகா்வும, சுறறுச்சூைல், வனைத்துசை 
இசை கையலர் ஜி.ப்.அருண் சுந்தர் 
தயகா்ன், நிதித் துசை இசை கையலரகா்வும, 
தமிழேகாடு ் காதி, கிரகா்த் கதகாழில்்ள துசை 
தசலச் கையல் அதி்காரி ப்.ைகாந்தி, 
்படடு வ்ர்ச்சித் துசை இயககுேரகா்வும,  
ப்பரூரகாடசி்ள இயககுேர் எஸ்.்பைனிைகாமி, 
ஆதிதிரகாவி்டர், ்பைஙகுடியினைர் ேலத் துசை 
இசை கையலரகா்வும, பதகாட்டக்சலத் துசை 
இயககுேர் எஸ்.ஏ.ரகா்ன், அருங்காடசிய்ங்ள 
இயககுேரகா்வும, ்பணியகா்ர், நிர்வகா் 
சீர்திருத்தத் துசை கையலர் ஹர்ை்காய் மீனைகா, 
ஆவைக ்காப்்ப்ம, வரலகாறறு ஆரகாய்ச்சி 
ஆசையரகா்வும, கைன்சனை குடிநீர் வகாரிய 
ப்லகாண் இயககுேர் டி.என்.ஹரிஹரன், 
தமிழேகாடு எய்டஸ் ்டடுப்்பகாடடு நிறுவனை 
திட்ட இயககுேரகா்வும, ஈபரகாடு ஆடசியர் 
சி.்திரவன், பைலம தமிழேகாடு ப்கனைசைட 
நிறுவனை ப்லகாண் இயககுேரகா்வும, 
கதகாழில்நுட்பக ்ல்வி இயககுேர் 
ப்.விபவ்கானைந்தன், தகாடப்கா ப்லகாண் 
இயககுேரகா்வும நியமிக்ப்்படடுள்னைர்.

்காநில வ்ர்ச்சி க்காளச் குழு உறுப்பினைர் 
கையலர் அனில் ப்ஷ்ரகாம, தமிழேகாடு 
சிக்ன்ட ்ை் ப்லகாண் இயககுேரகா்வும,  

சுறறுலகா துசை ஆசையர் டி.பி.ரகாபஜஷ், 
ப்காஆப்க்டகஸ் ப்லகாண் இயககுேரகா்வும, 
தூத்துககுடி ் காே்ரகாடசி ஆசையர் ைரண்யகா 
கைன்சனை ்காே்ரகாடசி ்த்திய ்ண்்டல 
துசை ஆசையரகா்வும, தமிழேகாடு குடிநீர், 
்ழிவுநீர் வகாரிய ப்லகாண் இயககுேர் சி.என்.
்ப்ஸ்வரன், அயல்ேகாடடு பவசலவகாய்ப்பு 
நிறுவனை ப்லகாண் இயககுேரகா்வும, 
கதகாழில்முசனைபவகார் ப்ம்பகாடு, புத்தகாக் 
நிறுவனை இயககுேர் ப்.ரகாஜகா்ணி, தமிழேகாடு 
உப்பு ்ை் ப்லகாண் இயககுேரகா்வும, 
ே்ரகாடசி நிர்வகா் ஆசையர் ப்.்பகாஸ்்ரன், 
தமிழேகாடு ்்டல்ைகார் வகாரிய துசைத் 
தசலவரகா்வும, ஆவின் ப்லகாண் இயககுேர் 
ஆர்.ேந்தப்கா்பகால், தமிழேகாடு 
பி ற ்ப டு த் த ப் ்ப ட ப்ட கா ர் , 
க்பகாரு்காதகார ப்ம்பகாடடுக 
்ை் ப்லகாண் 
இயககுேரகா்வும, தமிழேகாடு 
எய்டஸ் ் டடுப்்பகாடடு வகாரிய 
திட்ட இயககுேர் தீ்பக 
பஜக்ப், தமிழேகாடு ் ருத்துவ 
பைசவ்ள ்ை் ப்லகாண் 
இயககுேரகா்வும, வணி்வரித் 
துசை இசை ஆசையர் 
ைகாரு, தூத்துககுடி ்காே் 
ரகாடசி ஆசையரகா்வும நிய 
மிக்ப்்படடுள்னைர். இவவகாறு 
அதில் கூைப்்படடுள்து.

நீட் தேர்வால் சிபிஎஸ்இ உள்ளிட்்ட

அனைத்து தரப்பு மாணவர்களின் ்பாதிப்பு்கள் 
குறித்த ஆதாரங்கள் திரட்டப்்படும்
zzஓய்வுசெறை நீதிெதி ஏ.கே.ராஜன் தேெல்

 �சசன்ன
நீட பதர்வகால் சிபிஎஸ்இ உளளிட்ட 
அசனைத்து தரப்பு ் காைவர்்ளின் 
்பகாதிப்பு்ள குறித்த ஆதகாரங்ள 
திரட்டப்்படும என்று ஓய்வுக்பறை 
நீதி்பதி ஏ.ப்.ரகாஜன் கதரிவித்தகார்.

்ருத்துவப் ்படிப்புக்கானை நீட 
பதர்வு தகாக்ம குறித்து ஆரகாய,  
ஓய்வுக்பறை நீதி்பதி ஏ.ப்.ரகாஜன் 
தசலச்யில் 8 உறுப்பினைர்்ச்க 
க்காண்்ட குழுசவ அச்த்து 
முதல்வர் ஸ்்டகாலின் ் ்டந்த ஜூன் 
10-ம பததி உத்தரவிட்டகார்.

இககுழுவில் சு்காதகார 
துசைச் கையலர், ைட்டத் துசைச் 
கையலர், ்பளளிக்ல்வி கையலர், 
்ருத்துவக  ்ல்வி இயககுேர் 
்றறும கூடுதல் இயககுேர், ைமூ் 
ை்த்துவத்துக்கானை ்டகாக்டர்்ள 
ைங்த்தின் க்பகாதுச் கையலர் 
ரவீந்திரேகாத், ் ல்வியகா்ர் ஜவஹர் 
பேைன் ஆகிபயகார் உள்னைர்.

இந்நிசலயில், இககுழுவின் 
முதல் ஆபலகாைசனைக கூட்டம 
கைன்சனையில் உள் ் ருத்துவக 
்ல்வி இயககுேர்த்தில் 
பேறறு ேச்டக்பறைது. பின்னைர்  
குழுவின் தசலவர் ஏ.ப்.ரகாஜன்  
கைய்தியகா்ர்்ளி்டம கூறியதகாவது:

நீட பதர்வகால் தமிழவழிக ் ல்வி 
்காைவர்்ள, ்காநில ்பகா்டத் 
திட்டத்தில் ்படித்த ் காைவர்்ளுககு 
எப்்படி  ்பகாதிப்பு ஏற்படுகிைது 
என்்பசத ஆய்வு கைய்து,  
தரவு்ளு்டன் கூடிய அறிகச்சய 
தகாக்ல் கைய்பவகாம.

அபதப்பகால, அரசு உதவி க்பறும 
்பளளி, சிபிஎஸ்இ எனை அசனைத்துத் 
தரப்பு ் காைவர்்ளின் ்பகாதிப்பு்ள 
குறித்த ஆதகாரங்ள திரட்டப்்படும. 
நீட பதர்வகால் ்பகாதிப்பு இருககிைது 
என்்பதுதகான் குழுவில் உள் 
அசனைத்து உறுப்பினைர்்ளின் 
்ருத்தகாகும. எந்த அ்வுககுப் 

்பகாதிப்பு என்்பசதபய ேகாங்ள 
ஆய்வு கைய்பவகாம. ஆய்வறிகச் 
ஒரு ்காதத்துககுள அரசி்டம 
ை்ர்ப்பிக்ப்்படும.

்காைவர்்ளுககு தறப்பகாது நீட 
்பயிறசி அளிக்ப்்படுவது குறித்து 
ேகாங்ள ் ருத்து கூை  முடியகாது. 
ஜூன் 21-ம பததி மீண்டும ஆபலகா 
ைசனை ே்டத்த உளப்காம. பதர் 
வகால் ஏற்படடுள் ்பகாதிப்பு்ள 
குறித்து ஆரகாய்வதறகு எத்தசனை 
ஆண்டுக்கானை த்வல்்ள பவண் 
டும என்்பது குறித்த விவரங்ள 
தறப்பகாது பை்ரிப்்படடு வருகின் 
ைனை. ஏறக்னைபவ ்பகாதிப்புககு 
உள்கானை ் காைவர்்ளி்டம ் ருத்து 
ப்டகும திட்டம ஏதுமில்சல.

குழு வைங்ககூடிய ஆதகாரங 
்ள ்க்ள ஏறகும வச்யில் 
இருக் பவண்டும. அசத முன்கனை 
டுத்து ஆய்வு்ள ேச்டக்பறும. 
இவவகாறு அவர் கூறினைகார்.

தேஷன் கட்டகளில் இன்று முேல்

14 மளின்கப் ப்பாருள், ரூ.2,000  
இம்மாத இறுதி வனர ப்ப்றலாம்
zzஅலைச்ெர் அர.ெகேரொணி தேெல் 

 �சசன்ன 
இரண்்டகாம தவசை ் பரகானைகா நிவகா 
ரை்கா் ரூ.2 ஆயிரம ்றறும 14 
வச் ்ளிச்ப் க்பகாருட்ச் 
ஜூன் 15 (இன்று) முதல் இம்காத 
இறுதி வசர நியகாயவிசலக ்ச்ட 
்ளில் க்பறறுக க்காள்லகாம என்று 
உைவுத் துசை அச்ச்ைர் அர.ைக்ர 
்பகாணி கதரிவித்துள்கார்.

முதல்வர் ஸ்்டகாலின் அறிவிப்ச்ப 
கதகா்டர்ந்து, ்பரகானைகா நிவகாரை்கா் 
2.09 ப்காடி அரிசி குடும்ப அடச்ட 
தகாரர்்ளுககு முதல்்ட்ட்கா் ரூ.2 
ஆயிரம ் ்டந்த ் காதம வைங்ப்்பட்டது.

தறப்பகாது 2-ம ்ட்ட  நிவகாரைம 
ரூ.2 ஆயிரம ்றறும 14 ்ளிச்ப் 
க்பகாருட்ள அ்டஙகிய கதகாகுப்பு 
வைஙகுவதற்கானை ப்டகாக்ன் வைஙகும 
்பணி ் ்டந்த 11-ம பததி கதகா்டஙகியது. 
இன்றுமுதல் நிவகாரைம ்றறும 
்ளிச் க்பகாருட்ள நியகாயவிசலக 
்ச்ட்ளில் வைங்ப்்ப்ட உள்து.

இந்நிசலயில் தசலச்ச் கையல 
்த்தில் உைவுத்துசை அச்ச்ைர் 
அர.ைக்ர்பகாணி, கைய்தியகா்ர்்ளி 
்டம பேறறு கூறியதகாவது:

்பரகானைகா நிவகாரைம 2-வது 
தவசை ் றறும 14 வச் ் ளிச்ப் 
க்பகாருட்ள 15-ம பததி (இன்று) 
முதல் வைங்ப்்ப்ட உள்து.

்காவட்டத்துகப்ற்ப ப்டகாக்ன்்ள 
வைங்ப்்படடுள்னை. க்பகாது்க்ள 
அவைரப்்ப்டகா்ல் இந்த ்காத இறுதி 
வசர ைமூ் இச்டகவளிசயப் 
பின்்பறறி, மு்க ்வைம அணிந்து 
க்பறறுக க்காள்லகாம.

நிவகாரைம ்றறும ்ளிச்ப் 
க்பகாருட்ள முசையகா் வைங்ப்்படு 
கிைதகா என்று ்காவட்ட ஆடசியர்்ள 
தசலச்யில் ்ண்்காணிக்ப்்படும. 

14 வச் ் ளிச்ப் க்பகாருட்ச் 
ைந்சதயில் விறைகால் ் டும ே்டவடிகச் 
எடுக்ப்்படும.

இவவகாறு அவர் கூறினைகார்.

ேமிழக அேசின்

ப்டல்லி சி்றப்பு பிரதிநிதியா்க 
ஏக்கஎஸ் விஜயன் நியமைம்

 �சசன்ன 
தமிை் அரசின் க்டல்லி சிைப்புப் பிரதிநிதியகா் திமு் முன்னைகாள 
எம.பி. ஏ.ப்.எஸ்.விஜயன் நியமிக்ப்்படடுள்கார்.

தமிை் அரசின் க்டல்லி சிைப்புப் பிரதிநிதி நிய்னைம குறித்து 
தசலச்ச் கையலர் கவ.இசையன்பு அறிவித்துள்கார். அவர் 
கவளியிட்ட அறிவிப்பில், ‘தமிை் அரசின் க்டல்லி பிரதிநிதி ்பதவி 
ஓரகாண்டுககு தற்காலி்்கா் உருவகாக்ப்்படுகிைது. அப்்பதவி 
யில் ேகா்டகாளு்ன்ை முன்னைகாள எமபி ஏ.ப்.எஸ்.விஜயன் 
நியமிக்ப்்படுகிைகார்’ என்று கதரிவிக்ப்்படடுள்து.

சிைப்பு பிரதிநிதியகா் நியமிக்ப்்படடுள் ஏ.ப்.எஸ்.விஜயன், 
ேகா்ப்்படடினைம ேகா்டகாளு்ன்ை கதகாகுதியில் இருந்து ் க்்சவககு 
3 முசை பதர்வு கைய்யப்்படடு ்பணியகாறறியுள்கார். இவர் ஓரகாண் 
டுககு ்பணியகாறறுவகார். வரும 17-ம பததி பிரத்ர் ப்காடிசய 
ைந்திக் முதல்வர் மு.்.ஸ்்டகாலின் பேரம ப்டடுள்கார். இந்நிசல 
யில், சிைப்பு பிரதிநிதி நியமிக்ப்்படடுள்து குறிப்்பி்டத்தக்து.

சசிகலாவுடன் பேசிய 15 பேர் நீககம்
சசிகலாவுடன் த�ாலலபேசியில் பேசியது த�ாடரோக 

கட்சியில் இருந்து உடனடியாக 15 பேர நீககபேட்டனர.
முன்னாள் அலைசசர கள்்ளககுறிசசி எம்.ஆனந்�ன், 

முன்னாள் எம்.பி. ஈப�ாடு புறநகர வி.பக.சின்னசாமி, பேலூர 
எல்பகஎம்பி ோசு, �ாைநா�பு�ம் பசாைாத்தூர ஆ.சுபபி�ைணியம், 
ஐ.வின்தசன்ட் �ாஜா, ேருத்தியூர பகஎம்பக நட�ாஜன், திருசசி 
வி.அருள்பஜாதி, ைதுல� புறநகர கிழககு டி.சுஜா�ா ஹரஷினி, 
திருேண்ாைலல ேடககு எஸ்.சிோ, கன்னியாகுைரி 
பைற்கு ஆர.பில்மூர �ாேரட், த�ன்தசன்லன பைற்கு ப�வி 
ோணடியன், த�ன்தசன்லன ேடககு இ.�ாபஜஷ் சிங், 
ஒட்டககா�ன் என்.�ாஜு, என்.சதீஷ், ைதுல� ைாநகர ைாேட்டம் 
வி.�ாைசசந்தி�ன் ஆகிபயார அலனத்து தோறுபபுகளில் 
இருந்தும் நீககபேட்டுள்்ளனர. ஓபிஎஸ்்ுககு ஆ��ோக ப�னி 
ைாேட்டத்தில் போஸ்டர ஒட்டிய விேகா�த்தில் மீனேர பிரிவின் 
ஏபகஎம் அழகரசாமியும் நீககபேட்டுள்்ளார.

zS கர�ோனோ நிவோ�ணம்  2-வது தவணண ரூ.2,000 மற்றும் 14 வணகயோன மளிணக ப�ோருடகளின் பதோகுப்பு 
இன்றுமுதல் ர�ஷன் கணைகளில் வழஙகப்�ை உள்ளது. இதற்கோக மளிணக ப�ோருடகண்ள ண�யில் ர�ோடடு 
தயோர் பெய்யும் �ணியில் ஈடு�டடுள்ள ஊழியர்கள. இைம்: பென்ணன வில்லிவோககம். படம்: ம.பிரபு

சஜயலலிேவாவி்டம் பழனிெவாமிடய வி்ட செல்்வாககவாக இருநே்ன் நவான்

ஓபிஎஸ் ஒன்றும் பெயய முடியாத நினலயில் உள்்ார
zzஅதிமுேவில் இருந்து நீகேப்ெட்ட புேகேந்தி விைர்ெனம்

 �சசன்ன
அதிமு்வில் ஓபிஎஸ் ஒன்றும கைய்ய 
முடியகாத நிசலயில் உள்தகா், 
அக்டசியில் இருந்து நீக்ப்்பட்ட 
க்பங்ளூரு பு்பைந்தி கதரிவித்தகார்.

பதர்தல் கவறறி கதகா்டர்்பகா்வும, 
ஓபிஎஸ் கதகா்டர்்பகா்வும ்பகா்் இச்ஞர் 
அணி தசலவர் அன்பு்ணி கவளியிட்ட 
்ருத்து குறித்து அதிமு் கைய்தி கதகா்டர் 
்பகா்ர் வகா.பு்பைந்தி பேறறு முன்தினைம 
வி்ர்சித்திருந்தகார். இசதயடுத்து, 
பேறறு அதிமு்வில் இருந்து அவர் நீக்ப் 
்படடுள்கார். அவர் ்டசி ்டடுப்்பகாடு 
்ச் மீறி ே்டந்து க்காண்்டதகா், 
அடிப்்பச்ட உறுப்பினைர் க்பகாறுப்பு உள 
ளிட்ட அசனைத்து க்பகாறுப்பு்ளில் இருந் 
தும நீககியுள்தகா் ஓபிஎஸ் ்றறும 
்பைனிைகாமி கூட்டகா் அறிவித்துள்னைர்.

இந்நிசலயில், ்டசியில் இருந்து 
நீக்ப்்பட்டது குறித்து, ‘இந்து தமிழ 
திசை’ ேகாளிதழி்டம அவர் கூறியதகாவது:

கஜயலலிதகாவி்டம ்பைனிைகாமிசய 
வி்ட ேகான் கைல்வகாக்கா் இருந்பதன். 
எமஜிஆர், கஜயலலிதகாவகால் வ்ர்க்ப் 

்பட்ட இந்த ் டசி இப்்படிப்்பட்ட ப்காை 
்கானை நிசலசய தறப்பகாது ைந்தித்துள 
்து. ‘ேகாங்ள இல்லகாவிட்டகால் 20 இ்டங 
்ளுககு ப்ல் கஜயிக் முடியகாது’ 
என்றும, ‘கைல்வகாககில்லகாத ்னிதர் 
ஓபிஎஸ்’ என்றும அன்பு்ணி கைகால் 
வசத எப்்படி ஏறறுக க்காள் முடியும. 
்பகா்்சவ ச்யில் எடுத்துக க்காண்டு, 
தவைகா் ப்பசியுள்கார் என்று ேகான் 
குறிப்பிட்டசத ஏற்கா்ல் என்சனை 
்டசியில் இருந்து நீககியுள்னைர். இது 
்பைனிைகாமியின் ைர்வகாதி்காரம.

என்று ேகான் அஙகிருந்து கவளியில் 
வந்பதபனைகா அன்று முதல் ைசி்லகா, 
தினை்ரனு்டன் எந்த கதகா்டர்பும எனைககு 
இல்சல. கதகாசலப்பசி எண்சைககூ்ட 
ஆய்வு கைய்யலகாம. அத்தசனையும மீறி 
இப்ப்பகாது என்சனை நீககியுள்னைர்.

ஓபிஎஸ் குறித்து ேகான் ப்பை விரும்ப 
வில்சல. அவரது ச்மீறி கைன்று 
விட்டதகா் உைர்கிபைன். இவர்்ள 
ஓபிஎஸ்சஸை என்னை பவண்டு்கானைகாலும 
கைய்வகார்்ள என்்பது ேன்ைகா் கதரிகி 
ைது. அவசர ஒவகவகாரு விையத்திலும 
்ட்டம ்டடிக க்காண்ப்ட இருக 
கின்ைனைர். அவசர மிரடடி ச்கயழுத்து 
க்பறைதகா் கதரிகிைது. ‘க்காஞைம 
க்பகாறுச்யகா் இருங்ள; ஒன்றும 
கைய்ய முடியகா்ல் இருககிபைன்..’ என்று 
அவபர என்னி்டம கதரிவித்துவிட்டகார்.

்பைனிைகாமிசய ‘பியூனுககுகூ்ட 
லகாயககில்சல’ என்று ப்பசிய அன்பு 
்ணிககு எமபி ்பதவி அளித்து, என்சனை 
்டசிசய விடடு நீககியசத கதகாண்்டர் 
்ள ்பகார்த்துகக்காண்டுதகான் இருககின்ை 
னைர். இவவகாறு அவர் கதரிவித்தகார்.

நான் ்கடசி ்பணி பெயவனத 
யாராலும் தடுக்க முடியாது
zzேடசி சதாண்டரி்டம் ெசிேைா மீணடும் உறுதி

 �சசன்ன
ேகான் ்டசிப் ்பணி கைய்வசத 
யகாரகாலும தடுக் முடியகாது. 
்டசிசய அழிய வி்ட்காடப்டன்.  
விசரவில் கதகாண்்டர்்ச் 
ைந்திக் வருகிபைன் எனை 
ைசி்லகா மீண்டும கதரிவித் 
துள்கார்.

ைசி்லகா கதகா்டர்ந்து கதகாண் 
்டர்்ளு்டன் ப்பசி வரும நிசல 
யில், பேறறு அதிமு் எமஎல்ஏக 
்ள கூட்டத்தில், ைசி்லகாவுககு 
எதிரகா் தீர்்கானைம நிசைபவற 
ைப்்பட்டது.

இந்நிசலயில், ்துசரசய 
பைர்ந்த குப்பந்திரன் என்ை ஆதர 
வகா்ரி்டம ைசி்லகா பேறறு 
ப்பசினைகார். அப்ப்பகாது, அவர் 
கூறியதகாவது:

 ்டசிக்காரர்்ள எல்லகாம 
மி்வும வருத்தப்்படுகிறீர்்ள. 

கதகாண்்டர்்ள எல்லகாரும என்னு 
்டன் இருககுமப்பகாது, ்டசிசய 
அழிய வி்ட்காடப்டன்.  விசரவில் 
கதகாண்்டர்்ச் ைந்திக் 
வருகிபைன்.

1987-ம ஆண்டு எமஜிஆர் 
இைந்தப்பகாது கஜயலலிதகாவுககு 
ஏற்பட்ட பிரச்சிசனைசய உ்டன் 
இருந்து எதிர்க்காண்டுளப்ன். 
அதில் இருந்து மீண்டு வந்துதகான் 
ஆடசிசய அச்த்பதகாம.

எனைபவ, இவர்்ள (ஓபிஎஸ், 
இபிஎஸ்) கைய்வது எல்லகாம 
எனைககு புதிது இல்சல.

கஜயலலிதகாப்பகால ேகாமும  
கதகாண்்டர்்ளு்டன் வந்து ் காடடி, 
ஆடசிசயயும அச்ப்ப்பகாம.

ேகான் ்டசி ்பணி கைய்வசத 
யகாரகாலும தடுக் முடியகாது.

இவவகாறு அவர் கதரிவித் 
துள்கார்.

(C) KSL Media Ltd.
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