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Stock Exchange Limited

8

ional Stock Exchange of India Limited
Exchange Plaza, 5th Floor ,Plot No.C/1,
G-Block, Sandra Kurla Complex,
Sandra (East),
Mumbai 400 051
Email [cmlist@nse.co.in]
Stock Code: IGARASHI

Relationship Department
1st Floor, New Trading Ring,
Rotunda Building, P J Towers,
Dalal Street, Fort,
Mumbai 400 001
Email [corp.relations@bseindia.com]
Stock Code : 517380
Attn: Compliance Department

Dear Sir/Madam,
Sub: News Paper Advertisement - Notice of 30th Annual General Meeting -reg.
Ref: Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.
With reference to the above subject, please find enclosed herewith the newspaper advertisement
published in Business Standard (English Edition) and The Hindu (Tamil Edition) on July 15, 2022,
regarding notice of 30th Annual General Meeting, intimation of Record Date, Book Closure dates and
e-Voting information in terms of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of Companies
(Management and Administration) Rules. 2014 (as amended) and Regulation 44 of SEBI
(Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations. 2015.
This notice is also available on Company's website: www.iqarashimotors.com
Thanking you.
Yours faithfully,
For lgarashi Motors India Limited

~

P Dinakara Baou
Company Secretary

Encl: As stated above

IGARASHI MOTORS INDIA LIMITED
Regd. Off. & Plant 1: Plot 812 to 815, 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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Multl CommodltJ Exlchlnge of Ind• Limited
Exchange Square, CTS No. 255, Suren Road, Chalcala, Andhert (East), Mumbai -400 093.
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LIMITED
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NOTICE

POSTAL BALLOT NOTICE

NOTICE Is hereby given that fallowing M...m.r. of Multi Commodity Exchange of India Ltd. have
requested for surrender of their Membership of the Exchange:

Nolie:eis h818by given underSeetion 110oftheCo~esl.d, 2013, 198d wilh Rule
22oflhe ~nlee (MenegementandAdmlrMallon) R!Aes, 2014, tothement.11
olBlmyUmhad ('the company") lhelh c:ompany lseeeklng epplMl/conwitofb
me!N)n by Poetal Ballot (which lnckldes 8-Wllng) by wsy of epedal reeolullon for
lhe mattemeetoutinhnolicedated 11"July,2022.
a) The mnpany has completed lhe dispatch of Notice rt Pollal Belot llld other
annamubyeleclrunicmodeon 12.07.2022.
b) E-~ wlll commence at 9.00 e.m. on 18" J!Ay, 2022 end
815.00 p.m. on
18"'Aupt,2022. No MOiing wiii be allowed beyond lhe llllid data and lime;
c) The Postal ballot notice is available in the Company's website
htlpB:ltww.binnylld.in, Wabeila of COSL and webeit8 of the ll1ock exchange
whnlhe•tyahmvlofhCo~arelialBd i.eBSE Liniled.
d) In compliancewithh MiniBllyofCorpoRlleAtrai11 (MCA)vide itBGenenilCitular
No.02/2021 dated 13111 January, 2021 read INith Cin:ulll' No.20/2020 dated 5111
Mey 2020, 14'Z020 d*l 8111Apnl 2020, 17/2020dalBd131hApnl 2020, 2212020
dalBd 15411June,2020, 33fZ020 d*l 28th Sepllmber, 2020, 39!Z020 dal8d 3181
December, 2020, 10/'2021 d8'9d 23rd June, 2021, 20/'2021 dated 8111 December,
2021and2i'2022de18d5th May. 2022.
•)The Company Is pnwld~ fedllty for Wllng th• aleclrodc mode
(•Voling) thniugh Canlral Deposhnly Servlcas (lndla) l.lrnhad (CDSI.) •Vollng
plalfilnn. Fardllalled lnsllUcllons pertaHng m•wllng members maynnrN•
to Nob of postal Ballot. In cased any qulllles, members may also lllfer ID the
Frequently Asked Questions (FAQs) and HOl!ng manual IVllllable at
www.evotlnglndla.com under help section or write an emall to
helpdllllk.IMlllng@cdlllndla.com
f) In case ofany gri8YllRC8 conneded with Po8tal Ballolfe.wling maybe addnl888d
tohCompanySeaataryoflheCompanyatbinny@binnyllld.il.
The Notice ofh Postal Ballot along with other ann811U88 is alao displayed on the
weblil8ofh Companywww.binnylld.in, weblil8ofBSEwww.baeida.com llld on
lhe •bait8 of CDSL nw.edngindia.com, the n11ulta will be declared at the
raglslll'ld aftlc:e d Ille Co~ on 1a• August, 2022 and wlll be poslld on the
weblltesmenllonadabcnle.
The Board of Dllec:tors of the Company has appointed Shrl. V.SURESH, Prlclldng
Company Secnllly, as Scrutinizer fur m1ducllng the postal balot process In a fair
and lranapaMnlmanner.

m

By onllr ofth• Bolnl

For Binny Lnlted
Scl'o
Mind Nlll!!@8opal
llln181~Dllildor

t~ NSE

National Stock Exchange of India Ltd.
'E!xx:hange Plaza', Bendra-Kulla Complex, Bendra (E), MunDll-400 051

NOTICE
Notice is hereby given that the foUowing trading member of the
National Stock Exchange of India Ltd. (Exchange) has requested
for the sunndar of its trading membership of the Exchange:
SL Name of the
No. Tnldln& Member

1.

ARROW CAPITAL

SEBI
Rep. No.

Last Date for
1111111 compta1nu

INZ000188512

15·Sept.·2022

The constituents of the above-mentioned Trading Member are
hereby advised to lodge immediately complaints, if any, against
the above-mentioned Trading Member on or before the last date
for filing complaints as mentioned above and no euch
complaints filed beyond this period will be entertained by the
Exchange against the above-mentioned Trading Member and It
shall be deemed that no such complaints exist against the
above-mentioned Trading Member or such complaints, if any,
shall be deemed to have been waived. The complaints filed
against the above-mentioned Trading Member will be dealt with
in accordance with the Rules, Bye-laws and Regulations of the
Exchange I NCL. The complaints can be filed online at
https'.f/www.nsalndla.com/lnvest/file-a-complalnt-onllne an
E-complaint. Alternatively, the complaint forms can be
downloaded from https:l/www.nseindia.com/invest,ldownload·
complaint-form-for-offtine-registration or may be obtained
from the Exchange office at Mumbai and also at the Regional
Offices.
For National Stock Exchan.. of India Ltd.
Sd/Place: Mumbai
Vice President
Date: July 15, 2022
Regulatory

Memw

Sr. Ne111eoftheMtllnbet(s)

llllC.E

ID

No.

Notice ls hereby given that the 15th (Flfteen1h) Annual General Meeting of the
shareholders of Central Bonk of Indio will be held on Wednesday, 10th August 2022 ot
11.00 A.M. at head office of the Bank situated at Chandermukhi, Nariman Point,
Mumbai- 400 021 (deemed venue of the meeting) through Video Conference (VC) or
other Audio Visual Means (OAVM). to transact the following business:
1) To dllcua, approve and adopt lhe Audited Standalone and lhe Consoldated
Balance Sheet of the Bank mat 31st March 2022, Stand Alone and Consolldated Pn>ftt
and Lou Account of lhe lank lor the year ended 31st March 2022, lhe report of the
Board d Dncton on lhe working and acllvlll• ol the lank ror the period covered by
th• accounts and lhe Audllors' ,.port on th• Balance ShMI and Accounts.
NOTES: 1: HOLDING OF AGM 1HROUGH VIDEO CONFERENCING (VC) OR OTHER AUDIO
VISUAL MEANS (OAVM)"
In view of ihe continuing Covid-19 pandemic, Ministry of Corporate Affairs ("MCA")
vide General Circular No. 02/2022 dated May 05, 2022 read with Securities and
Exchange Board of India (SEBI) Circular No. SEBIJHO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 dated
May 13. 2022 permitted holding of Annual General Meeting through VC or OAVM
without the physical presence of Members at a common venue. In compllance with
these MCA Circulars and the SEBI (Llsffng Obllgattons and Disclosure Requtements)
Regulations. 2015, the Annual General Meeting of ihe Members of the Bank is being
held ihrough VC/OAVM. For details of the procedure to attend the AGM through video
conferencing (VC) or other audio visual means (OAVM). please refer to the Notice of
AGM, as being e-mailed to shareholders and also being uploaded on website of the
Bank I.e. www.cemalbankotndla.co.rn under 1he llnk "Investor Relallon1".
2. REMOTE E-VO'DNG
In compliance with Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure
Requements) Regulaffons, 2015 read with Rule 20 of the Companies (Management
and Admlnlstraffon) Rules. 2014, the Bank Is pleased to offer remote e-voffng facllHy as
an altemative mode of voting which will enoble ihe Members to east thei' votes
electronically. Necessary airangements have been made by the Bank with Link lntime
India Pvt. Limited. Registrar and Share Transfer agent of 1he Bank to facilitate remote.
a-voting. The remote &-voting period begins on Sunday. 7th August 2022 at 10.00 AM
and ends on Tuesday, 9th August 2022 at 05.00 PM.
3. APPOINTMENT OF AN AUTHORISED REPRESENTATIVE
No person shall be entitled to attend or vote at any meeting of the shareholders of
Central Bank of India as 1he duly authorized representative of a company unless a copy
of the resolutlon appointing him as a duly authorized representaffve, certffted to be a
true copy by the chai'man of the meeting at which it was passed, has been sent to the
Bank through e-mail at smtd0cenlralbank.co.1n not less ihan four days before ihe date
fixed for the meeting i.e. on or before 5.00 PM on Friday. 5th August 2022.
4. No officer or employee of the Bank shall be appointed as Auihorised Representative
of a shareholder.
5. CLOSURE OF REGISTER OF SHAREHOLDERS
The Register of Shareholders and Share Transfer Books of the Bank will remain closed
from Sunday, 071h August. 2022 to Wednesday, 10th August, 2022 (both days inclusive).
'· 8ectronic copy of Annual Report for FY 2021-22 containing Balance Sheet. Profit and
Loss Account. Directors' Report, Auditors' Report. Notice of AGM which inter alia
contains the process and manner of attending 1he AGM 1hrough video conferencing
(VCJ or other audio vfsual means (OAVM), &-voting at the said AGM, Remote &-voting,
ete. is being e-mailed to all shareholders whose e-mail ids are available with the Bank.
Further, a copy of the said Annual Report is also being uploaded on website of the Bank
i.e. www.centralbankofindia.co.in under the link "Investor Relations" and are also being
submitted to BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited. Hard copy of
Annual Report will not be dispatched to shareholders.
7. Reglalrallon of Emall ID:
In case the shareholder's email id is ateady registered with 1he Bank/'ds Registrar &
Share Transfer Agent (RTAl/Depositories, log in details for &-voting are being sent on the
registered emall address.
In case the shareholder has not registered his/her/their emall address with the Bank/HS
RTNDeposltorles, the following lnstrucffons for receiving Annual Report and for e-voffng
are to be followed:
(I) Kindly log in to the website of our RT.A, Link lntime India Private Ltd.,
www.llnklnlme.co.ln under Investor Services > Emall Reglstratton - ftll In the details and
upload the required documents and submit. OR
(I) In the case ol shcns held In Demat mode: The shareholder may please contact the
Depository Participant ("DP") and register the email address in the demat account as
per the process followed and advised by the DP.
IY ORDER OF THE IOARD OF DIRECTORS
Date : 27.06.2022
Snwull Ranjan Dash
Place: Mumbai
General Manager

1. SSPL Commodities Private Limited
2. Rayalseema Bullion & Commtrade
Private Limited

12815
SS1SS

SEBI Rag. No. 11meln•forllMlllvtng
Clllmll Compl•ints

INZ000081736
INZ00007S136

60Days
600ays

Any dlent(s)lconstltuent(s) of the above referred Members, having any claim/dispute/complaint
against these Members, arising out of the transactions executed on MCX platform, may lodge their
clalm within the tlmellnes as provided In the above table, falling which, It shall be deemed that no
clalm exist against the aba11e referred Members or such claim, If any, shall be deemed to have been
waived. The complaints so lodged wlll be dealt with In accordance with the Bye-Laws, Rules and
Business Rules of the Exchange.
The Cllent(s)IConstltuent(s) may submit their dalm on the onllne portal of the Exchange
(https:/Jlgrs.mcxlndla.com} or provide '"Client Complaint Form• (available at www.mcdndla.com) In
hard copy to Investor Services Department, Multi Commodity Exchange of lndla Ltd., Exchange
Square. CTS No. 255, Suren Road, Chakala, Andhert (East), Mumbai - 400 093 or emall It at
grlevanceepmcxlndla.com.
Upon surrender of Membership, the Authortsed Person($) (APs), If an); registered through these
Members shall also cease to exist and therefore, such APs are not authorized henceforth to deal In
that capacity.
FOi Multi Commodity &dHJnJe ofIndia Lid.
SdJ.

P/oce: Mumbai
Date: July 14, 2022

AuthorisedSignatory-Membership Department

CD IGARASHI
•

MOTORS INDIA LTD

•

Regd.Ollice: Plot No. B-12 to B-15, Phaae II, MEPZ· SEZ,
Tambnm, Chennai 6001146, lncla.
Phone : tt1-44-42298199 / 22828199
E.mall: ln-*'rseNlceeOJgarashlmotors.c:o.ln
Website: w.v#.lgarutinotons.com

NOTICE OF THE 30111 ANNUAL GENERAL MEETING
NOTICE is herebr given that lhe 'Jll Amllll Genni ~ fAGM~ of Iha Company wil be held on Wedneedaf,
Auglllt 10, 2022al11.30A.ll. (IS'I) through Video Conferencing ('VC) I OllaerAudio-V•uel,.,... ('OAVM' mlranlaCth

lll.dlesaeuseetoutlnthe Notice.
In WIWoflhe contln~g COVI0-19 pandemic, lheMllMyofCorporateAfal11(MCA) ha& vlde llsdrcularNos. 14/2020 dated
Apltl 08, 2020, 17/2020dated1~Aptl, 2020, 2llf2020 dated May 05, 2020, 02/2021 dated January 13, 2021, 21/2021 Dated
December 14, 2021, 17157/2021-CLMCA dated May 05, 2022 ("MCA Circulara"), pemitled lhe hold~ ofhAGM 1tmV1
VCIOAVM, withoutlhellhYlicel pM811C8ofh Memb811atacommonvenue. In complancewithh MCACitulaiwand llld
wilh SEBI Cin:Qer No8. SEBUHOICFDICMD2/CIRl'Pl2020/79 dalBd May 12, 2020, SEBUHOICFDICMD2/CIRl'Pl2021/11
&Wad January 15, 2021, SEBllHOICFDICMD2/CIRl'PJ2221&2 dated May 13, 2022 ("SEBI Clrcu1a11i the Nallca ol 30" AGM
has been sent on July 13, 2022, through elednlrllc mode ID these Menanswhoseemall IDsare 11glsllll'lld\\ithlheCompanyl
DepoalbiyParllclpanLAccordlrgy,hAtlllndance Sllpand ProKyFonn have not been annmd ID the Notice.
The Nolica of lhe 30" AGM and lhe Annual P.epolt Fy 2021-22 n aleo available on the weblitll rt h ~ at
hUpt/www.i981Ui'i~11.conilMl8tor-lstphp?inveecatid=17. The Notice cen al8o be aCC88l8d flan the W8beil8e o(tha
SlllckExdlangasl.e. BSEUmllld(W#w..baehdla.com)and Nallonal St>c:kE'lrdlangeoflndlaUded (www.1'1981nda.com)
Pursuant kl Sedlan 91 rtlhe r.ompanlesl.d, 2013111d Regulatlon 42 ofh SEBI I.Isling ~allons, 2015, the Reul•rot
Membels and share transfer boob wfl Mllllln clolad fromAugust03, 2022 to August 10, 2022 (botll dlyl lnclllllvl) fur
lhe purposer130" Annual General~.
The~ia Pfl'Vidinghfaeilitym itS M811'M18to•rciselherlightm'flll8onhbueinaeaeeaseetforlh in the Notice of
lhe~AGMbyeleclrunlcmanlhrough bolluemotee-dngande-wllng attheAGM.All Mentersaie lnformadthal:
1. Mamblft may allllnd the 3ot' AGM thniugh VCJOAVM on Allglllt 10, 2022 II 1UO .A.M. (181). Pleale Nfar
lnlllUcllonsglvan In Annmn-Bof 3ot'N1M Nollca..
2. Mamblft whose nmnas appall' In h regllls of membell ar In h register of beneftclal own111 malnb*led by h
depoallDll88 as on Ille cutddllleofAllglllt03, 2022 llhall cny beentltled tolVllll lhl remoteHCttlgfacllly arwle,
88 h case may be, at the N1M. CDSI. haa been engaged h Ramollll •Vl:lq faclly llld HOiing a)'lllln dlli1g
hAGM.
3. Remol8~8heletatlsonSundeJ,A19*07,20221t9.0Dui(18T)•dendtonTueedaJ,A19*09,2Wal
UO pm (18'1}. Ramol&e-dng shall notbealowed beVOnd 5:00 pn (IST} onAuguet09, 2022 end ClllCG lhe wl&on a
raeclullon II catbylhe Member, the Mamberthel not &ealowed to diange 11111blequenlly. Pleala Nfarlnltndon•
given lnAnnaln-Aof30"AGM Notice.
4. Mamblft IMlo have cast their wta by remote 9-Wllng prior mIlle AGM may allllnd the AGM through VCIOAVM, but
ahall not be entitled mcast their vote again. Members, who have not cast their vole thniugh remote HOiing end are
preeentillheN1Mlhrough VCIOAVM, llhall beeligiblelDvolallmV! HOtingallheAGM.
5. Mamblft who have not raglsleNd lhelr•mall add11811eie19qU881ad ID Nglelarh 11111111In1Mpeet ahha1118 held In
alacllllnlcfonnwlth tha Deposlllllythrough tha~Deposllllly~l(s)llld In Allpedofshnsheld In physlCBI fonn
with Reglsbar&Shn TranlferAgent(RTA) byvllltlng htlpa:/nnws1al'l..C8meolndla.c:om
8. The Board of Directors appointed Mia. BP & Aasociatea, Company Secretaries, Chennai
(prabhakal0bpc:olpldvieols.com)•h8Cllltinizllrform1du~HO!ing procees infairandtranapnntmanner.
The111ulllof e-dngwlll be announcad byhCompany!Mthln48 hou11 flanhcondllllon rlN1M end also be lnfonnadto
the SIDckEillchanges.
By Order of the Board of Di1l:lm
Place: Channai
Forlglrulll Motors lndll Umlti9cl
Dale: July14,2022
eo:=:n~

G

!\f Nifty50

TATA
TATA METALIKS LTD.
CIN L27310M1990PLC050000
Regletered Olnce: TATA Cenlre, 10lh Floor, 43, J. L. Nehru Road, Kolkata • 700 071
Webelllll: www..11118m81allb.ccm, Emall : tml~lcs.co.ln
EXTRACT OF AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED JUNE 30, 2022
Sr.
No

Standalone Statement of Unaudited Financial Results for the Quarter Ended June 30, 2022
(Rupees in l akhs) Except per share data
Quarter Ended
Sr
No.

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.
17.

Particulars

Total Income from Operations
Net Profit I (Loss) for the period
(before tax, Exceptional and I or Extraordinary items)
Net Profit I (Loss) for the period before Tax
(after Exceptional and I or Extraordinary items)
Net Profit I (Loss) for the period after Tax
(after Exceptional and I or Extraordinary items)
Total Comprehensive Income for the period
[Comprising Profit I (Loss) for the period (after tax)
and Other Comprehensive Income (after tax))
Paid-up Equity Share Capital (Face Value of Re.10/- each)
Reserves (excluding Reva luatio n Reserve)
Securities Premium Account
Net Worth
Paid Up Debt Capital I Outstanding Debt
Outstanding Redeemable Preference Shares
Debt Equity Ratio
Earnings Per Equity Share (of Re.10/- each) (for continuing and
discountinued operations)
(a) Basic
(b) Diluted
Capital Redemption Reserve
Debenture Redemption Reserve
Debt Service Coverage Ratio
Interest Service Coverage Ratio

Year Ended

June
30,2022

March
31,2022

June
30,2021

March
31,2022

(Unaudited)

(Audited)

(Unaudited)

(Audited)

1,823. 20
848.22

1,913 .12
700.20

1,723 .36
650.95

7,444 .28
2,879.53

848.22

700.20

650.95

2,879 .53

634.39

528.47

488.80

2,166.94

647.54

528.88

482.00

2, 158.88

10,000.00
5,421.39

10,000.00
4,773 .85

10,000.00
3,084.09

10,000.00
4,773 .85

18,121.39
32,806.02

16,873.85
26,545.54

15, 184.09
26,003.08

16,873.85
26,545.54

1.81

1.57

1.71

1.57

0.63
0.62

0 .52
0 .51

2 .12
2.08

-

.

0 .48
0 .47
.
.

0.05
2. 28

0.06
1.90

0 .06
1.83

0 .24
1.89

.
.

.

.

-

.

.

.
.

.

#-Exception and Extraordinary Items adjusted In the Statement of Profit and Loss In accordance with IND AS Rules/AS Rules. whichever applicable
Notes:
1. The above unaudited results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at its Meeting held on July 13, 2022. The Unaudited Rnancial Results of the Company
for the Quarter ended June 30, 2022 have been subjected to Limited Review by the Auditors.
2. The figures of the last quarter are the balancing figures between audited figures in respect of the full financlal year upto 31st March 2022 and the year to date figures upto 31st December 2021 ,
being the date of the end of the third quarter of the financial year which were subjected to limited review solely for the purpose of inclusion in the consolidated financials of the holding company.
3. The above is an extract of the detailed format of quarterly Unaudited Rnancial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 52 of the SEBI (Listing Obligations and
Disclosure Requirements} Regulations, 2015. The full format of the quarterly Unaudited Financial Results are available on the websites of the Stock Exchange and the listed entity
https://assetreconstruction.adityabirlacapital.com//
4. For the other line Items referred in regulation 52(4} of the LODR regulations, pertinent disclosures have been made to the BSE Limited and can be accessed on the
https://assetreconstructlon.adityablrlacapltal.com//
By Order of the Board
For Aditya Birla ARC Limited
Tushar Shah
Place : Mumbai
Director
DIN: 00239762
Date : July 14, 2022

PlrlculllS

1. Tolal Income from operallona
2. Net Prollt for Iha period (before Tax, Elulepllonal and/
at Extraordinary llllma)
3. Net Profit for Iha period babe Tax (after Exceptional and/
at Extraordinary ilBma)
4. Net Profit for Iha period after Tax (abr Exceptional and/
at Exlraotdinary ilems)
5. Tolal Corr.,rehensi'Je Income for the period
[Coqlrililg Profit/(Loss) b the period (after tax)
and other Comprehensive income (after tax))
6. Equity share capital (Face value Rs.10/- per share)
7. Olher Equity
8. Earnings per equity share (b' discontinued and continuil"G
operationa):
a).Baelc [Face Yalue Rs. 10 each) (*not annualleed)
b).Dllul8cl [Faca Yalue Ra. 10 each] (*not annualleed)

{RB. ii lelN)

3 lllOllllls

.........

66,637

80,792

173

4,236

13,465

30,788

173

7,319

13,465

33,871

122

5,246

9,472

23,745

158
3,158

5,281
3,158

9,474
3,158

23,785
3,158

N.A.

N.A.

0.39*
0.39*

16.81*
16.61*

111811h11

Y•

Ended
Endld
Enclld
Ended
3U.2t22 S1.GS.2822 S0.418.21121 11.11.2122
Alldlt.d Rllflr . . I Audlllld
Aucllld

60,297 2,74,553

N.A. 1,49,369

29.99*
29.99*

75.20
75.20

Noles:
1. The above reeulfawere reviewed byIha.Audit Commlllaeon July 13, 2022and appnwed by the Bom'd ofDlracb's
atits meetil"G haldon July13, 2022.
2. The Cclqlany has assessed the possible iqNICI of COVID-19 on its filancial results based on the internal and
external lnformallon avallable up to Iha date of approwl of these tlnandal 188Ult8 and concluded no actJtllment la
reqlired in these results. The Companycontinues tomonialhe futureec:onorricconditions.
3. The Boan! of Directonl of the Company in ita meeting of November 13, .20.20 appmved Iha Scheme of
AmalgamaUon of 1he Company with Tata S1881 Long Products Lhlted (TSLPL) eeelclng to amalgamate and
consolidate the buliness of the Company inlD and wi01 TSL..PL (the 'Scheme?. The Company has sl.Urittad the
SchemetoStockElldlangeeonNovember14,20.20.
In mspect of the acheme for amalgamation of Iha Company into Tata steel lol"G Producta Umiled, Iha Stock
~es have requested the Cclqlany for additional information on the Scheme and the Coqlany is in the
proceea ofappropllatelyniepondlngtothe aame.
4. Exl:eptional item repments profitonmofland, atRedi, which wunot in 1118 pursuanUodiscontinuecloperation
in eariieryear.
5. The 188Ults for the quarterended Mardi 31, 2022 are balancing ~urea between the audited flguree In mspect of
the full financial yeer ended Mardi 31, 2022 and the audited published financial retUb of nine months ended
December31,2021.
For and on behalf or eon d Dlracto,.
SlllCleep ic....
Place: Kolclta
Managing Director
0... : July 13, 2022
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Time

வெள்ளி, ஜூலை 15, 2022

ரூ.1,500 க�ோடியில்
1,500 க�ோயில்கள்
புனரமைப்பு

சன்மார்க்க நெறியாளர்

ஊரன் அடிகளாரின் மறைவுக்கு

வள்ளலார் பெருந்தொண்டர் ஊரன் அடிகள் காலமானார்

முதல்வர் ஸ்டாலின் உள்ளிட்ட
தலைவர்கள் இரங்கல்

கடலூர்

விழுப்புரம்

சன்மார்க்க
ச�ொற்பொழிவாளர்,
வள்ளலார் பெருந்தொண்டர் ஊரன்
அடிகளார் உடல்நலக் குறைவால் நேற்று
முன்தினம் நள்ளிரவு காலமானார்.
வள்ளலார் வழியில் நின்று சன்மார்க்க
அறநெறியைப்
ப�ோதித்து
வந்த,
ஊரன் அடிகளார் (91) கடந்த சில
ஆண்டுகளாக தனது அறப்பணியை
குறைத்துக் க�ொண்டு வடலூரில் வசித்து
வந்தார். நேற்று முன்தினம் இரவு உடல்
நலக்குறைவு ஏற்பட்டு சிதம்பரம் ராஜா
முத்தையா அரசு மருத்துவக் கல்லூரி
மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக சேர்க்
கப்பட்டார். எனினும், இரவு 11:30 மணிக்கு
அவர் காலமானார். நேற்று மாலை
வடலூரில் அவரது உடல் நல்லடக்கம்
செய்யப்பட்டது.

தமிழகம் முழுவதும் நடப்பாண்
டில் 1,500 க�ோயில்கள் ரூ.1,500
க�ோடி செலவில் புனரமைக்கப்பட
இருப்பதாக இந்து சமய அற
நிலையத் துறை அமைச்சர்
சேகர் பாபு தெரிவித்துள்ளார்.
விழுப்புரம் மாவட்டத்தில்
உள்ள க�ோயில்களில் நேற்று
ஆய்வு மேற்கொண்ட அவர்
செய்தியாளர்களிடம் கூறியது:
இந்தாண்டு மட்டும் தமிழகம்
முழுவதும் 1,500 க�ோயில்கள்
ரூ.1,500 க�ோடி செலவில் புனர
மைக்கப்படும். அத�ோடு ஆயிரம்
ஆண்டுகள் பழமை வாய்ந்த
க�ோயில்களில் திருப்பணிகள்
மேற்கொள்ளப்பட்டு குடமுழுக்கு
நடத்திட முதல்வர் ரூ.100 க�ோடி
ஒதுக்கியுள்ளார். அதன்படி இந்த
ஆண்டு 80 க�ோயில்களில் திருப்
பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு குட
முழுக்கு நடைபெறுவதற்கான
பணி மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது.
க�ோயில்களுக்கு வரவேண்
டிய
வருவாயை
முறைப்
படுத்தி, இதுவரை ரூ.3 ஆயிரம்
க�ோடி மதிப்பீட்டிலான ச�ொத்து
கள் மீட்கப்பட்டுள்ளன.
கடந்த மாதம் வரையில்
க�ோயில்களுக்கு வரவேண்டிய
நிலுவையில் இருந்த சுமார்
ரூ.200 க�ோடி வாடகையை
இந்து சமய அறநிலையத்துறை
வசூலித்துள்ளது.
இவ்வாறு
அவர் கூறினார்.

அறப்பணியில் ஆர்வம்

திருச்சி மாவட்டம் சமயபுரம் அருகே
உள்ள நரசிங்கமங்கலம் கிராமத்தில்
கடந்த 22.05.1933-ல் ராமசாமி நாகரத்தினம்
தம்பதிக்கு
மூத்த
மகனாக பிறந்தவர் ஊரன் அடிகளார்.
இவருக்கு பெற்றோர் வைத்த பெயர்
குப்புசாமி. கண்ணூரில் த�ொடக்க
கல்வி, ரங்கத்தில் உயர்நிலைக் கல்வி,
திருச்சியில் கல்லூரி படிப்பை முடித்தார்.
நகராட்சி நகர் அமைப்பு ஆய்வாளராக
திருச்சி, ரங்கம், வேலூர் நகராட்சிகளில்
12 ஆண்டு கள் பணிபுரிந்தார்.
வள்ளலாரின் சமரச சன்மார்க்கத்தில்
ஏற்பட்ட ஆர்வத்தால் தனது பணியை
ராஜினாமா செய்துவிட்டு துறவறம்
மேற்கொண்டார்.
தனது
35-வது
வயதில் 1969-ம் ஆண்டு வடலூருக்கு

திருவாரூர் டியூசன் சென்டரில்

லஞ்ச ஒழிப்பு ப�ோலீஸ் ச�ோதனை
திருவாரூர்

திருவாரூர் மாவட்டம் திருத்துறைப்
பூண்டியில் டியூசன் சென்டரில்
லஞ்ச ஒழிப்பு ப�ோலீஸார் திடீர்
ச�ோதனை நடத்தினர்.
முன்னாள் அமைச்சர் ஆர்.காம
ராஜ் மற்றும் அவரது நண்பர்கள்,
ஆதரவாளர்கள் ஆகிய�ோருக்குச்
ச�ொந்தமான வீடுகள் மற்றும்
நிறுவனங்கள் என 52 இடங்களில்
ஜூலை 8-ம் தேதி லஞ்ச ஒழிப்பு
ப�ோலீஸார் ச�ோதனை நடத்தினர்.

ஆனால், திருத்துறைப்பூண்டியில்
உள்ள காமராஜின் நண்பர் சந்திர
காசன் ஊரில் இல்லாததால், அவர்
நடத்தி வரும் டியூசன் சென்டரை
பூட்டி சீல் வைத்திருந்தனர்.
இந்நிலையில், சந்திரகாசன்
ஊர் திரும்பியதையடுத்து, நேற்று
முன்தினம் இரவு, ப�ோலீஸார் சீலை
உடைத்து டியூசன் சென்டரில்
ச�ோதனை நடத்தினர். இதில், 2
ஹார்டு டிஸ்க்குகளை ப�ோலீஸார்
கைப்பற்றியதாகக் கூறப்படுகிறது.

அரசியலுக்கு வரலாமா
வவண்ாமா என மீணடும்
மன்ற நிரவாகிகளு்ன
ரஜினிகாந்த் ஆவலாசனன!

SSதனது 90-வது பிறந்த நாளின்போது
சன்மார்க்க அன்பர்கள் அணிவித்த மலர்
மாலையுடன் ஊரன் அடிகளார்.

வந்தார். ‘சமரச சன்மார்க்க ஆராய்ச்சி
நிலையம்’ என்ற ஆராய்ச்சி நிலையத்தை
நிறுவி தமிழ் சமயங்களைப் பற்றியும்,
சன்மார்க்க நெறிப்பற்றியும் ஆராய்ச்சி
செய்து வந்தார்.
1970-ம் ஆண்டு முதல் வடலூரிலேயே
நிரந்தரமாக தங்கிவிட்ட இவர் இலங்கை,
மலேசியா,
சிங்கப்பூர்,
லண்டன்,
ஜெர்மனி என பல்வேறு நாடுகளுக்குச்
சென்று வள்ளலாரின் கருத்துகளை பரப்
பும் பணியை மேற்கொண்டு வந்தார்.

பன்முகத் தன்மை க�ொண்டவர்

1970-ம் ஆண்டு முதல் 2000-ம்
ஆண்டு வரை வடலூரில் சன்மார்க்க
நிலையங்களின்
அறங்காவலர்,

அறங்காவலர்
குழு
தலைவர்,
தர்மசாலை திருப்பணி குழு தலைவர்,
தக்கார் என பல்வேறு ப�ொறுப்புகளை
வகித்துள்ளார். தமிழகத்தில் பல்வேறு
பல்கலைக்கழகங்களில்
சன்மார்க்க
ச�ொற்பொழிவு ஆற்றியுள்ளார்.
சிறந்த நூலாசிரியர், உரையாசிரியர்,
பதிப்பாசிரியர், நாடக நடிகர் என
பன்முகத் தன்மை க�ொண்டவர். இவர்,
‘வடலூர் வரலாறு’, ‘ராமலிங்கரும்
தமிழும்’, ‘ராமலிங்க அடிகளாரின் சிதம்பர
அனுபவங்கள்’, ‘ராமலிங்க அடிகளாரின்
வரலாறு’, ‘வடலூர் வள்ளலார் தெய்வ
நிலைய வரலாறு’, ‘சைவ ஆதீனங்கள்’,
‘வீர சைவ ஆதீனங்கள்’ உட்பட 16
நூல்களை எழுதியுள்ளார். இவர் எழுதிய
‘ராமலிங்க அடிகளார் வரலாறு’ நூல்
தமிழக அரசின் பரிசு பெற்றுள்ளது.
2020-ம் ஆண்டில் தமிழக அரசின்
வள்ளலார் விருது ஊரன் அடிகளாருக்கு
தமிழ் வளர்ச்சித் துறையின் சார்பில்
வழங்கப்பட்டது.
தமிழக அரசின் சார்பில் கடலூர்
மாவட்ட தமிழ் வளர்ச்சித் துறை
பணியாளர்கள் நேற்று அவரது உடலுக்கு
இறுதி மரியாதை செலுத்தினர்.
“குரு பூர்ணிமா அன்று இரவு
(நேற்று முன்தினம் இரவு), ஊரன்
அடிகளார் இயற்கை எய்தியுள்ளார்.
உலகம் முழுவதும் உள்ள சன்மார்க்க
அன்பர்களுக்கு,
வள்ளலாரின்
அறநெறியை பரப்புவதில் தவத்திரு
ஊரன் அடிகள் குருவாக இருந்து வந்தார்.
அவர் இந்த நாளில் சித்தியடைந்திருப்பது
முக்கியத்துவமாகிறது” என்று வள்ளலார்
வழி சன்மார்க்க அன்பர்கள் தெரிவித்த
னர்.

சென்னை

வள்ளலார் பெருந்தொண்டர் ஊரன் அடிகள்
மறைவுக்கு முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின்
உள்ளிட்ட பல்வேறு அரசியல் கட்சிகளின்
தலைவர்கள் இரங்கல் தெரிவித்துள்ளனர்.
இதுகுறித்து தலைவர்கள் வெளியிட்
டுள்ள இரங்கல் செய்திகள் வருமாறு:
முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின்: ஊரன்
அடிகள் உடல் நலக்குறைவு காரணமாக
சிதம்பரம் அரசு மருத்துவமனையில் மறை
வுற்ற செய்தி அறிந்து மிகவும் வருந்து
கிறேன். திருச்சி மாவட்டம் நரசிங்க மங்கலத்
தில் பிறந்த ப�ோதிலும், துறவு மேற்கொண்ட
பின், வடலூரையே தன் வாழ்விடமாக்கிக்
க�ொண்டார். வடலூர் சன்மார்க்க நிலையங்க
ளில் 25 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் அறங்காவ
லர் முதலிய பல நிலைகளில் பணியாற்றி
னார். 22 வயதிலேயே சமரச சன்மார்க்க
ஆராய்ச்சி நிலையம் நிறுவியதுடன்,
80-க்கும் மேற்பட்ட சமய ஆராய்ச்சி
நூல்களை எழுதியும், பதுப்பித்தும் தமிழ்த்
த�ொண்டாற்றியுள்ளார்.
நூலாசிரியராக மட்டுமின்றி உரையாசி
ரியர், ச�ொற்பொழிவா ளர் என நிலைத்த
புகழ் ஈட்டிய வர். மறைந்த முன்னாள்
முதல்வர் கருணாநிதி மீதும், என் மீதும்
மிகுந்த பற்றும் மதிப்பும் க�ொண்டிருந்தார்.
அவரது மறைவு சமய பற்றுடைய�ோர்க்கு
மட்டுமின்றி, சமய நல்லிணக்கத்தில் ஈடுபாடு
க�ொண்ட அனைவருக்கும் ஈடு செய்ய முடி
யாத பேரிழப்பாகும். அவரது மறைவால்
துயருற்றுள்ள அனைவருக்கும் என் ஆழ்ந்த
இரங்கல் மற்றும் ஆறுதலை தெரிவித்துக்
க�ொள்கிறேன்.
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தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் தலைவர் கே.எஸ்.
அழகிரி: திருச்சி சமயபுரத்தில் பிறந்து
55 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு வடலூரை
வாழ்விடமாகக் க�ொண்டு வள்ளலாரின்
கருத்துகளை பரப்புவதில் தனது வாழ்நாள்
முழுவதையும் அர்ப்பணித்த ஊரன் அடி கள்
காலமான செய்தி கேட்டு மிகுந்த துயரம்
அடைந்தேன். வள்ளலார்- காந்தி விழாக்க
ளில் பங்கேற்று சமூக ஒற்றுமை, மதநல்லி
ணக்கம் ஆகியவற்றுக் காகபாடுபட்ட ஊரன்
அடிகளார் மறைவு, ஈடுசெய்ய முடியாத
இழப்பாகும். அவரை இழந்து வாடும்
அனைவருக்கும் தமிழக காங்கிரஸ் சார்பில்
இரங்கல் தெரிவித்துக் க�ொள்கிறேன்.
பாமக நிறுவனர் ராமதாஸ்: ஊரன்
அடிகள் தனது 22-வது வயதில் சன்மார்க்க
ஆராயச்சி நிலையத்தை அமைத்து சமயங்
கள் குறித்தும், சன்மார்க்க நெறி குறித்தும்
ஆய்வு செய்தார். வள்ளலாரின் விரிவான
வாழ்க்கை வரலாற்றையும் அவர் எழுதியுள்
ளார். வள்ளலார்- காந்தி விழா உள்ளிட்ட பல்
வேறு நிகழ்ச்சிகளில் என்னுடன் ஊரன் அடி
களார் பங்கேற்றுள்ளார். அவரது மறைவு
தமிழ்ச் சமயம் மற்றும் சன்மார்க்க ஆராய்ச்
சிக்கு ஈடு செய்ய முடியாத இழப்பாகும்.
தமிழக பாஜக தலைவர் அண்ணா
மலை: வள்ளலார் பாதையில் பயணித்த
ஊரன் அடிகளார் இறைவனடி சேர்ந்தார்
என்ற செய்தி, அவரது சிந்தனைகளை எதிர்
ந�ோக்கும் என் ப�ோன்றோருக்கு மிகுந்த
வேதனையை அளிக்கிறது. வள்ளலார் சீடர்
கள் அனைவருக்கும் தமிழக பாஜக சார்பாக
ஆழ்ந்த இரங்கலை தெரிவித்துக்கொள்கி
ற�ோம்.

மேட்டூர் அணை நீர்மட்டம் 111.30 அடியாக உயர்வு

zzடெல்டா

பாசனத்துக்கு நீர்திறப்பு 20 ஆயிரம் கனஅடியாக அதிகரிப்பு
சேலம்/தருமபுரி

காவிரியில் வெள்ளப்பெருக்கு
ஏற்பட்டுள்ளதால் மேட்டூர் அணை
நீர்மட்டம் வேகமாக உயர்ந்து
வருகிறது. நேற்றுமாலை அணை
நீர்மட்டம்
111.30
அடியாக
உயர்ந்துள்ள நிலையில், காவிரி
டெல்டா பாசனத்துக்கான நீர்திறப்பு
விநாடிக்கு 20 ஆயிரம் கனஅடியாக
அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது.
கர்நாடக மாநில வனப்பகுதிக
ளில் த�ொடர்ந்து கனமழை பெய்து
வருவதால் அங்குள்ள கே.ஆர்எஸ்,
கபினி உள்ளிட்ட அணைகள்
நிரம்பியுள்ளன.
இதையடுத்து
அணைகளில் இருந்து உபரி நீர்
காவிரியில் வெளியேற்றப்பட்டு
வருகிறது. இதனால், காவிரி ஆற்
றில் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டுள்
ளது. மேட்டூர் அணைக்கு நீர்வரத்து

அதிகரித்து நீர்மட்டம் வேகமாக
உயர்ந்து வருகிறது.
மேட்டூர் அணைக்கு நேற்று முன்
தினம் காலை விநாடிக்கு 98,208
கனஅடியாக இருந்த நீர்வரத்து,
மாலை 4 மணிக்கு 1,00,153 கனஅடி
யாக அதிகரித்தது. ஆனால், நேற்று
காலை நீர்வரத்து விநாடிக்கு 80,270
கனஅடியாக குறைந்தது. மாலை
4 மணிக்கு 73,029 கனஅடியாக
நீர்வரத்து மேலும் சரிந்தது.
இதனிடையே, மேட்டூர் அணை
யில் இருந்து காவிரி டெல்டா
பாசனத்துக்கு விநாடிக்கு 15 ஆயிரம்
கனஅடியாக இருந்த நீர்திறப்பு
நேற்று மாலை முதல் 20 ஆயிரம்
கனஅடியாக அதிகரிக்கப்பட்டது.
அணை நீர்மட்டம் நேற்று முன்
தினம் 106.70 அடியாக இருந்த
நிலையில், நேற்று காலை 110.14

அடியாகவும், மாலையில் 111.30
அடியாகவும் உயர்ந்தது. அணை
யில் நீர் இருப்பு 85.12 டிஎம்சியாக உள்ளது.

mohamed.ismail@hindutamil.co.in
ஒகேனக்கல் நீர்வரத்து

இதனிடையே, தருமபுரி மாவட்
டம் ஒகேனக்கல் காவிரியாற்றில்
நேற்று நீர்வரத்து விநாடிக்கு 70
ஆயிரம் கனஅடியாக குறைந்தது.
கடந்த 12-ம் தேதி காலை நீர்
வரத்து விநாடிக்கு 98 ஆயிரம் கன
அடியாகவும், அன்று மாலை 1
லட்சத்து 10 ஆயிரம் கனஅடியாக
வும் அதிகரித்தது.
இந்நிலையில், கர்நாடக மாநில
அணைகளில் இருந்து வெளியேற்
றப்பட்ட உபரி நீரின் அளவு குறைக்
கப்பட்டதால், நேற்று காலை நீர்
வரத்து விநாடிக்கு 80 ஆயிரம்

கனஅடியாகவும், மாலையில் 70
ஆயிரம் கனஅடியாகவும் சரிந்தது.
இதனிடையே, கர்நாடக அணை
களில் இருந்து நேற்று மதியம்
உபரி நீர் திறப்பு மீண்டும் அதிகரிக்
கப்பட்டுள்ளது. இதனால் இன்று
(15-ம் தேதி) மாலைக்குள் மீண்டும்
ஒகேனக்கல்லில் நீர்வரத்து அதிக
ரிக்கக் கூடும் என ப�ொதுப் பணித்
துறை அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.
வெள்ளப்பெருக்கு காரணமாக
ஒகேனக்கல்லில் ஆற்றில் குளிக்க
வும், பரிசல் இயக்கவும் தடை விதிக்
கப்பட்டுள்ளது. காவிரியாற்றில்
நீர�ோட்டம் இயல்பு நிலையை அடை
யும் வரை ஒகேனக்கல்லுக்கு சுற்
றுலா பயணிகள் வர வேண்டாம் என
அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. கரைய�ோர
பகுதிகளை அரசுத் துறையினர்
கண்காணித்து வருகின்றனர்.

ப�ொன்னர் சங்கர் நாடகத்தை
அணவணே...
வவணோம்வணே...
கவரானா பீதி்தான
ஒழியவலனனா..
நீஙகளுமா?

தடை செய்ய நீதிமன்றம் மறுப்பு
மதுரை

- சென்னா, அரூர்.

செய்தி : மக்களின பாதுகாபனப உறுதிபபடுத்்தவவ அவசரநினலப
பிரக்னம்!
- இடைக்கால இலஙட் அதிபர் ரணில் விககிரமசிங்
பஞ்ச் : மு்தலல உஙகனை மாதிரி அரசியலவாதிகளின
பாதுகாபனப உறுதிபபடுத்திக்வகாஙக!
- ஜி.ரனாமநனாதன, விழுப்புரம்.

செய்தி : ஓபிஎஸ் இந்்தமுன்ற ்தரமயுத்்தம் சசயய முடியவிலனல!
- முன்காள் அடமச்ெர் க்காகுல இந்திரகா
பஞ்ச் : அவர்தான இந்்தமுன்ற ‘மரமயுத்்தம்' சசஞ்சிக்கிட்டு
இருக்காவர?
- திலக் பரஜனா, தஞ்சாவூர்.

அரசியலமைப்பு சட்டம் அளித்துள்ள கருத்
துரிமை, பேச்சுரிமையின் சிறப்பு தணிக்கை
அமைப்பாக நீதிமன்றங்கள் செயல்பட முடி
யாது என உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது.
கரூர் பசுபதிபாளையத்தைச் சேர்ந்த
சந்தோஷ், உயர் நீதிமன்ற மதுரை
கிளையில் தாக்கல் செய்த மனு:
க�ொங்கு வேளாளர் சமூகம் சார்பில்
ப�ொன்னர் சங்கர் நாடகம் நடத்தப்படுகிறது.
இந்த நாடகத்தில் வரும் பல உரை
யாடல்கள் வேட்டுவ கவுண்டர் சமூகத்தின்
மதிப்புக்கு களங்கம் ஏற்படுத்தும் வகையில்
உள்ளது. ஆசாரி, ஆதிதிராவிடர், பிற்
படுத்தப்பட்டோர் சமூகத்தின் மதிப்பை
குறைக்கும் வகையிலும் உரையாடல்கள்

உள்ளன.
இதனால் கரூர் மாவட்டத்தில் ப�ொன்னர்
சங்கர் நாடகம் த�ொடர்ந்து நடத்தப்பட்டால்
சாதி ம�ோதல்கள் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது.
எனவே கரூர் மாவட்டத்தில் ப�ொன்னர்
சங்கர் நாடகம் நடத்த தடை விதித்து
உத்தரவிட வேண்டும். இவ்வாறு மனுவில்
கூறப்பட்டிருந்தது.
இந்த மனுவை விசாரித்து நீதிபதிகள்
பி.என்.பிரகாஷ், ஆர்.ஹேமலதா அமர்வு
பிறப்பித்த உத்தரவு: இந்திய அரசியல
மைப்புச் சட்டம் வழங்கியுள்ள கருத்து
உரிமை, பேச்சு உரிமையில் நீதிமன்றம்
சிறப்பு தணிக்கை அமைப்பாக செயல்பட
முடியாது. மனு தள்ளுபடி செய்யப்
படுகிறது என உத்தரவிட்டனர்.

SSவாசகரகளே...
கருத்துச் சித்திரம் ள�ாலளவ, இதுவும் உஙகள் கேம்்ான். cartoon@

க�ோடநாடு
க�ொலை,
க�ொள்ளை
hindutamil.co.in
என்்ற மின்்னஞசல்
முகவரிகளக ‘நறுக’வழக்கு
சசய்தி வரிகளோடு

ளசரத்து அனுப்புஙகள். பிரசுரமாகும் உஙகள் ‘�ஞச்’களுககுப் �ரிசு ரூ.100.

ஜெயலலிதாவின் கார் ஓட்டுநரிடம்
ப�ோலீஸார் விசாரணை
க�ோவை

க�ோடநாடு க�ொலை, க�ொள்ளை
வழக்கு த�ொடர்பாக, மறைந்த
முன்னாள் முதல்வர் ஜெய
லலிதாவின் கார் ஓட்டுநரிடம்
ப�ோலீஸார் விசாரணை நடத்தி
னர்.
நீலகிரி மாவட்டம் க�ோட
நாடு எஸ்டேட்டில் கடந்த 2017-ம்
ஆண்டு
ஏப்ரல்
மாதம்
க�ொள்ளை முயற்சி நடந்தது.
இதில் எஸ்டேட் காவலாளி ஓம்
பகதூர் க�ொல்லப்பட்டார். இச்
சம்பவம் த�ொடர்பாக, க�ோவை
மேற்கு மண்டல ஐஜி ஆர்.சுதா
கர் தலைமையிலான தனிப்
படை ப�ோலீஸார், மறுவிசார
ணையை நடத்தி வருகின்றனர்.
முன்னரே கைது செய்யப்பட்ட
வர்கள், சந்தேகத்துக்குரிய
நபர்கள் என 200-க்கும் மேற்பட்
ட�ோரிடம் இதுவரை ப�ோலீஸார்
விசாரித்துள்ளனர்.

கார் ஓட்டுநருக்கு சம்மன்

கடந்த சில நாட்களாக
த�ொடர்ச்சியாக த�ொழிலதிபர்
கள், அவர்களது உதவியாளர்
கள் உள்ளிட்டோருக்கு சம்மன்
அனுப்பி ப�ோலீஸார் விசாரித்து
வருகின்றனர். இந்நிலையில்,
மறைந்த முன்னாள் முதல்வர்

ஜெயலலிதாவிடம் ஓட்டுநராக
பணியாற்றிய
தஞ்சாவூர்
மாவட்டம் மன்னார்குடியைச்
சேர்ந்த குணசேகரன் என்பவரி
டம் விசாரணைக்கு ஆஜராகு
மாறு ப�ோலீஸார் சம்மன்
அனுப்பியிருந்தனர். அதனடிப்
படையில், ஓட்டுநர் குணசேக
ரன், க�ோவை ப�ோலீஸ் பயிற்சிக்
கல்லூரி வளாகத்தில் உள்ள
விசாரணைப் பிரிவு அலுவலகத்
தில் நேற்று ஆஜரானார்.
இந்த வழக்கில் த�ொடர்பு
டைய முக்கிய குற்றவாளியான
சேலத்தை சேர்ந்த ஓட்டுநர்
கனகராஜ், சம்பவம் நடந்த சில
நாட்களில் சாலை விபத்தில்
உயிரிழந்தார். ஓட்டுநர் கனக
ராஜ் குறித்து ப�ோலீஸார்
அவரிடம் விசாரணை நடத்திய
தாக கூறப்படுகிறது.
ஓட்டுநர்
கனகராஜூடன்
எவ்வாறு அறிமுகம் ஏற்பட்டது,
க�ொள்ளை சம்பவம் த�ொடர்
பாக அவர் ஏதாவது தெரி
வித்தாரா, க�ோடநாடு க�ொலை,
க�ொள்ளை சம்பவம் த�ொடர்
பாக ஏதாவது தெரியுமா? என்
பனப�ோன்ற பல்வேறு கேள்வி
களைக் கேட்டு, அவரிடம் ப�ோலீ
ஸார் விசாரணை நடத்தி
னர்.
CH-CH_M

