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ஆர்.கே.நகர் த�ொகுதியில் அண்ணா.தி.மு.க. வெற்றி பெறுவது உறுதி:
அமைச்சர் எம்.ஆர்.விஜயபாஸ்கர் பேட்டி

I.A.55/2013 in I.A.207/2014
in O.S.12/2013



கரூர்,நவ.25–
எம்.ஆர்.விஜயபாஸ்கர்
பங்கேற்று மு.க. மட்டுமே.
எம்.ஜி.ஆருக்கு


ஆர்.கே.நகர்
த�ொகுதி
ப�ொதுமக்களிடம் இருந்து மனுக்கள் பின்னால் அ.தி.மு.க. இருக்காது

இடைத்தேர்தலில் அண்ணா.தி.மு.க.
பெற்றார்.
பின்னர் அவர் நிருபர்களிடம் என்றார்கள்.
ஆனால்
மறைந்த
1.
வெற்றி பெறுவது உறுதியாகிவிட்டதாக
கூறியதாவது:முதல்வர் ஜெயலலிதா இயக்கத்தை

& 
ப�ோக்குவரத்து துறை அமைச்சர்
எம்.
அ.தி.மு.க.வில்
பிரிந்த வளர்த்து இந்தியாவில் 3-வது பெரிய
ஆர்.விஜயபாஸ்கர் கூறினார். 
தலைவர்கள்
ஒன்றிணைந்தார்கள்.
இயக்கமாக
மாற்றிக் காட்டினார்.

கரூர்
சட்டமன்ற
த�ொகுதிக்கு
பின்னர்
அவர்கள் ஒன்று
சேர்ந்து அதேப�ோன்று
இன்னமும்
எதிர்

&
உட்பட்ட
பகுதிகளில்
இழந்த இரட்டை இலை சின்னத்தை காலத்தில் அ.தி.மு.க. வளரும். அ.தி.


ப�ொதுமக்களிடம்
இருந்து
மீட்டுள்ளார்கள். எனவே ஆர்.கே.நகர் மு.க.வை யாராலும் அழிக்க முடியாது.
குறைதீர்க்கும் மனுக்கள் 
பெறும்
இடைத்தேர்தலில்
அ.தி.மு.க. மீண்டும் அ.தி.மு.க.வே தமிழகத்தில்

முகாம் இன்று காலை நடைபெற்றது.
வெற்றிபெறுவது
ஆட்சியை பிடிக்கும். எதிர் கட்சிகளின்
 
 உறுதியாகிவிட்டது.

நன்னியூரில்
நடந்த முகாமில்
இந்தியாவில் இழந்த சின்னத்தை கனவு பலிக்காது.

ப�ோக்குவரத்து
துறை
அமைச்சர்
இருமுறை மீட்ட ஒரே கட்சி அ.தி.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.







பதிவு அலுவலகம்: அலுவலக எண். 123, அங்கப்ப நாயக்கன் தெரு, சென்னை–600 001.


தலைமை அலுவலகம்: லெவல் 3,வாக்ஹார்ட் டவர்ஸ், கிழக்கு விங், c–2 பிளாக்,


பந்த்ரா குர்லா காம்ப்ளக்ஸ், பந்த்ரா (கிழக்கு) மும்பை–400 051.





த�ொலைபேசி: 022 4241 0400, 022 4060 3100 இணையதளம்: www.shriramhousing.in


   

   சுவாதீனம் எடுத்த அறிவிப்பு


ஸ்ரீராம் ஹவுசிங் பைனான்ஸ் லிமிடெட்டின் (SHFL) கைய�ொப்பமிட்டுள்ள அங்கீகரிக்கப்பட்ட அதிகாரி அவர்கள், 2002-ம்

ஆண்டு கடனீட்டுச் ச�ொத்துக்களை ர�ொக்கமாக்குதல் மற்றும் நிதி ச�ொத்துக்களை சீரமைத்தல் மற்றும் கடனீட்டுச் ச�ொத்து
 

மீதான உரிமை அமலாக்கச் சட்டத்தின் கீழும் (மேற்சொன்ன சட்டம்), மேற்சொன்ன சட்டத்தின் 13(12)வது பிரிவின்


கீழ் வழங்கப்பட்ட அதிகாரத்தின் கீழும், 2002ம் ஆண்டு கடனீட்டுச் ச�ொத்துக்கள் மீதான உரிமை (அமலாக்க) விதிகள்

(மேற்சொன்ன விதிகள்), 3வது விதிமுறைக்கு ஏற்ப கீழ்க்கண்ட அட்டவணையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள கடன்தாரர்களுக்கு


மேற்சொன்ன
க�ோரிக்கை அறிவிப்பில்

 குறிப்பிடப்பட்டுள்ள த�ொகையை செலுத்தக் க�ோரி க�ோரிக்கை அறிவிப்பினை
 
அனுப்பி உள்ளார்.
 
கடன்தாரர்
த�ொகையை
திரும்பச் செலுத்த தவறியதால் கடன்தாரர் மற்றும் ப�ொதுமக்களுக்கு ப�ொதுவாக அறிவிக்கப்படுகிறது


 
யாதெனில்
கீழே
கைய�ொப்பமிட்டுள்ள

  ஸ்ரீராம் ஹவுசிங் பைனான்ஸ் லிமிடெட்டின் அங்கீகரிக்கப்பட்ட அதிகாரியானவர்,
    
கீழ்க்குறிப்பிட்டுள்ள ச�ொத்தை
சட்டத்தின் 13(4) பிரிவின் கீழ் க�ொடுக்கப்பட்டுள்ள அதிகாரத்தின்படியும்,
 மேற்சொன்ன

    
மேற்சொன்ன
விதிகளின்
9-வது விதிமுறைக்கு இணங்கவும், இன்றைய தினம் நவம்பர் 2017 அன்று அடையாள சுவாதீனம்
 
எடுத்துக்
க�ொண்டார்.
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 : 50  
 ,
  
Please further take notice if you
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G.KRISHNAMURTHY,
 
. 27,89,172/- (
   : 46 
M.RAJENDIRAN
 . 5, 11/,
 
   : 46 
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   : 60 
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   : 60 
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IN THE COURT OF XVII ASST
  2760    
 , ,
) 
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1800    
 – 600 042.
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O.S.No. 2852 Of 2016
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  : 
.
of C.P.C.]
SHLHCHNI0000740
60  
CANARA BANK,
SLPHCHNI0000911

Rep. by its Senior Manager,
SLPHCHNI0000992
  :
Kotturpuram Branch ... Plaintiff
-vs21.07.2017
Mr.A.Karthik and Another
... Defendants
3 1.   
22.11.2017
 ‘’
19.7.2017 
To:
   
2. . 
  
1.A.Karthik
(D1)
 
 J.
SLPHCHNN0000127 
S/o.Arasaiah, No.312,
  G1,   541 ( 
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 ,
  
Kotturpuram, Chennai - 600
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085.
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2 Arasaiah,
(D2)
)  S1   953 (
 – 600 060
 
S/o.K.Kandasamy, No.312,
 )     17–K,

)

P-Block, Chitra Nagar,
    
 
 
Kotturpuram, Chennai - 600 85.
 18,  , , 
The above suit filed by the
 
  
600 060.  50%   
plaintiff above named against
. 17,  ,  
you for recovery of sum of
 1694.25    

,
60

Rs.4,30,757.60paise together
 3388.50  ,   
,


with further interest and costs
1083/1A1A1B    
stands posted to 15/12/2017, for
 – 600 060
  ..  38.    60,
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  :
  :
appear before the Hon'ble XVII
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SLPHCHNN0000127
24.07.2017
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 ,   
on 15/12/2017, at 10:30 A.M.
:
or so soon thereafter, and say
 : 12     
objection if any, failing which
  ,
the above suit will be heard and
decided exparte.
:    
O.R.MAHESVAREN
,
Counsel for Plaintiff
:   
 ,
 
 
 : 12     
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ஸ்ரீராம் ஹவுசிங் பைனான்ஸ் லிமிடெட்டின் அங்கீகரிக்கப்பட்ட அதிகாரி அவர்கள் சட்டப்படி மேற்குறிப்பிட்டுள்ள அசையா



ச�ொத்துக்களை அடையாள சுவாதீனம் எடுத்துக் க�ொண்டுள்ளார் என்பதை ப�ொதுமக்களுக்கு எச்சரிக்கை தெரிவிக்கும்

.
வகையில் இந்த அறிவிப்பு வெளியிடப்படுகிறது. இந்த அறிவிப்பு பெற்ற பிறகு கடன்தாரர் அல்லது இதர நபர் ஸ்ரீராம்
  
ஹவுசிங் பைனான்ஸ் லிமிடெட்டின் முன்அனுமதியின்றி அறிவிப்பில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள ஈடுபெற்ற ஆஸ்திகளை


விற்பனை செய்தல், லீசுக்கு விடுதல் அல்லது பிரித்துக் க�ொள்வது ப�ோன்ற நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளக்கூடாது.
  
ஒப்பம்/–
 .
இடம்: சென்னை
அங்கீகரிக்கப்பட்ட அதிகாரி
K. 
தேதி: 22.11.2017
ஸ்ரீராம் ஹவுசிங் பைனான்ஸ் லிமிடெட்
/  

ஸ்ரீராம் ஹவுசிங் பைனான்ஸ் லிமிடெட்

தேர்தல் நடத்தும் அதிகாரி நியமனம்

ஆர்.கே. நகர் த�ொகுதியில்
சுவர் விளம்பரம் செய்யக் கூடாது:
மீறினால் நடவடிக்கை

சென்னை மாவட்ட தேர்தல் அதிகாரி கார்த்திகேயன் அறிவிப்பு
சென்னை, நவ.25–
தேர்தல்
அறிவிக்கப்பட்டுள்ள
ஆர்.கே. நகர் த�ொகுதியில் சுவர்
விளம்பரம் செய்ய கூடாது என்றும்
அப்படி செய்தால்
குற்றவியல்
நடவடிக்கை
எடுக்கப்படும் என்றும் மாவட்ட
தேர்தல் அதிகாரி
கார்த்திகேயன்
கூறியுள்ளார்.
இந்திய தேர்தல் ஆணையத்தின்
உத்தரவின்படி,
நடைபெறவுள்ள
டாக்டர்
ராதாகிருஷ்ணன்
நகர்
சட்டமன்ற இடைத்தேர்தலைய�ொட்டி
அனைத்து துறை அலுவலர்களுடனான
ஆல�ோசனைக் கூட்டம் மாவட்ட
தேர்தல் அலுவலர், ஆணையாளர்
தா.கார்த்திகேயன்
தலைமையில்
ரிப்பன் மாளிகையில் நடைபெற்றது.
இந்திய தேர்தல் ஆணையம் 24–ந்
தேதி அறிவித்துள்ளபடி, சென்னை
மாவட்டத்தில் உள்ளடங்கிய டாக்டர்
ராதாகிருஷ்ணன்
நகர்
(எண்.11)
சட்டமன்ற த�ொகுதிக்கு வருகின்ற
21.12.2017 அன்று இடைத்தேர்தல்
நடைபெற உள்ளது. அறிவிப்பினை
த�ொடர்ந்து தேர்தல் நன்னடத்தை
விதிகள் உடனடியாக மேற்கண்ட
சட்டமன்ற
த�ொகுதிக்குட்பட்ட
பகுதிகளிலும்
சில
இனங்களில்
மாவட்டம் முழுமைக்கும் அமலுக்கு
வருகிறது.

தேர்தல் நடத்தும் அதிகாரி
டாக்டர்

ராதாகிருஷ்ணன்

நகர்

சட்டமன்ற
இடைத்தேர்தலுக்கு
தேர்தல்
நடத்தும்
அலுவலராக
ஆதிதிராவிடர் நலத்துறை இணை
இயக்குனர் கே.வேலுச்சாமியும், உதவி
தேர்தல் நடத்தும் அலுவலர்களாக
தண்டையார்பேட்டை வட்டாட்சியர்
எஸ்.முருகேசன்
மற்றும்
தண்டையார்பேட்டை சமூக பாதுகாப்பு
திட்ட தனி வட்டாட்சியர் ஆர்.
சுப்ரமணியன் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
வாக்காளர் பதிவு அலுவலராக
பெருநகர சென்னை மாநகராட்சி
தண்டையார்பேட்டை
மண்டல
அலுவலர்
கே.பி.விஜயகுமார்
நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.
மேலும்,
தேர்தல்
நடத்தும்
அலுவலரின்
அலுவலகம்
தண்டையார்
பேட்டையில் அமைந்துள்ள பெருநகர
சென்னை மாநகராட்சியின் மண்டல
அலுவலகத்தில் செயல்படும் என
தெரிவித்துக்கொள்ளப்படுகிறது.

சுவர் விளம்பரம் கூடாது

இந்த
த�ொகுதிக்கு
உட்பட்ட
பகுதிகளில் உள்ள அரசு மற்றும்
தனியார் கட்டிடங்களில் அரசியல்
கட்சியினர�ோ அல்லது ப�ொதுமக்கள�ோ
சுவர் விளம்பரங்கள் செய்யக்கூடாது
எனவும்,
சுவர�ொட்டிகள்
ஏதும்
ஒட்டவேண்டாம் எனவும், அவ்வாறு
ஏதேனும் மேற்கொள்ளப்பட்டிருப்பின்
அதனை உடனடியாக அகற்றுமாறும்
க�ோரப்படுகிறது.
அனுமதியின்றி
மே ற ்க ொ ள ்ள ப ்ப ட் டு ள ்ள

லோட்டே இந்தியா கார்ப்பரேஷன் லிமிடெட்
பதிவு அலுவலகம்: 4/111, மவுண்ட் பூந்தமல்லி ர�ோடு, மணப்பாக்கம்,
சென்னை–600 089. த�ொலைபேசி: 044-–4545 8888; Fax:044-4545 8800;
email: compsecy@lotteindia.com
Corporate Identity Number: U15419TN1954PLC001987; website: www.lotteindia.com

வருடாந்திர ப�ொதுக்கூட்ட அறிவிப்பு
உறுப்பினர்களுக்கு தனித்தனியே அனுப்பப்பட்டுள்ள வருடாந்திர
ப�ொதுக் கூட்டம் கூட்டுவது பற்றிய அறிவிப்பில் கண்டுள்ள
அலுவல்களை செயல்படுத்த கம்பெனியின் அறுபத்திரெண்டாவது
வருடாந்திர ப�ொதுக்கூட்டம் திங்கட்கிழமை, 18 டிசம்பர் 2017 அன்று
காலை 10.30 மணிக்கு எம்.ஏ. சிதம்பரம் ஹால், சதர்ன் இந்தியா
சேம்பர் ஆப் காமர்ஸ் அண்ட் இண்டஸ்ட்ரி, எஸ்பிளனேட், சென்னை–
600 108ல் நடைபெறும் என்று இதன் மூலம் அறிவிக்கப்படுகிறது.
மேற்படி அலுவல்கள், கம்பெனிகள் சட்டம் 2013, விதி 108 மற்றும்
கம்பெனிகள் (மேலாண்மை மற்றும் நிர்வாகம்) விதிகள் 2014, விதி
20 மற்றும் அதன் கீழுள்ள ப�ொருந்தக்கூடிய விதிகளின் கீழ் மின்னணு
வாக்குப்பதிவின் மூலமாகவும் நிறைவேற்றலாம். சிடிஎஸ்எல் மூலமாக
அனைத்து உறுப்பினர்களும் மின்னணு
மூலம் வாக்குப்பதிவு
அளிக்கும் வசதியை கம்பெனி ஏற்படுத்தி உள்ளது. மின்னணு
வாக்குப்பதிவு த�ொடர்பாக மேற்கொண்டு விவரங்களுக்கு வருடாந்திர
ப�ொதுக்கூட்ட
அழைப்பு
அறிவிப்பில்
இணைக்கப்பட்டுள்ள
குறிப்புகளை பார்வையிடுமாறு கேட்டுக் க�ொள்ளப்படுகிறார்கள்.
62வது வருடாந்திர ப�ொதுக்கூட்ட அறிவிப்பு கம்பெனியின் இணைய
தளம் www.lotteindia.comல் உள்ளது.
மின்னணு வாக்குப்பதிவு 15.12.2017 அன்று காலை 9.00 மணிக்கு
த�ொடங்கி 17.12.2017 அன்று மாலை 5.00 மணிக்கு முடிவடைகிறது
(இரண்டு நாட்களும் உள்பட). ப�ொதுக்கூட்டத்தில் அல்லது
மின்னணு வாக்குப்பதிவின் மூலம் ஓட்டளிப்பதற்கு தகுதி உள்ள
பங்குதாரர்களை தீர்மானிக்க கட்ஆப் தேதியாக 11.12.2017ஐ
கம்பெனி நிர்ணயித்துள்ளது.
கம்பெனியின் உறுப்பினர் பதிவேடு மற்றும் பங்கு மாற்று புத்தகங்கள்
12.12.2017 முதல் 18.12.2017 முடிய (இரண்டு நாட்களும் சேர்த்து)
மூடப்பட்டிருக்கும்.
மின்னணு மூலமாக வாக்குப்பதிவு செய்ய விரும்பும் உறுப்பினர்கள்
மேற்சொன்ன தேதிக்குள் வாக்குகளை பதிவு செய்ய வேண்டும்.
17.12.2017 அன்று மாலை 5.00 மணிக்கு பிறகு மின்னணு மூலம்
பதிவாகும் வாக்குகள் செல்லாதவையாக கருதப்படும் மற்றும்
எண்ணிக்கைக்கு எடுத்துக் க�ொள்ளப்பட மாட்டாது.
வருடாந்திர அறிக்கைகள் அனுப்பிய பின்னர் கம்பெனியின்
பங்குகளை பெற்ற பங்குதாரர்கள் மற்றும் கட் ஆப் தேதியன்று
உறுப்பினர்
பதிவேட்டில்
உள்ளவர்கள்
helpdesk.evoting@
cdslindia.comக்கு
க�ோரிக்கை
அனுப்பி
அல்லது
கேமிய�ோ
கார்ப்பரேட்
சர்வீசஸ்
லிமிடெட்,
சென்னை
(எங்களின்
பதிவாளர்கள் மற்றும் பரிமாற்ற முகவர்கள்) அவர்களை – 04428460390/394,
email:
investor@cameoindia.com
த�ொடர்பு
க�ொண்டு லாகின் ஐடி மற்றும் பாஸ்வேர்டை பெற்றுக் க�ொண்டு
மின்னணு மூலமாக வாக்களிக்கலாம்.
மின்னணு வாக்குப்பதிவு காலத்தில் மின்னணு மூலமாக வாக்குகளை
பதிவு செய்யாத உறுப்பினர்கள் ஓட்டு படிவம் மூலமாக வருடாந்திர
ப�ொதுக் கூட்டத்தில் வாக்களிக்கலாம்.
மின்னணு மூலமாக
வாக்களித்த உறுப்பினர்கள் கூட்டத்தில் கலந்து க�ொள்ளலாம். ஆனால்
வருடாந்திர ப�ொதுக்கூட்டத்தில் ஓட்டு படிவம் மூலமாக வாக்களிக்க
முடியாது.
மின்னணு வாக்குப்பதிவு முறைகள் நேர்மையாகவும் சிறந்த
முறையிலும் நடைபெற திரு. கே. ம�ோகன், பிராக்டிசிங் கம்பெனி
செயலாளர், சென்னை அவர்களை ஆராய்வாளராக கம்பெனி
நியமனம் செய்துள்ளது. வருடாந்திர ப�ொதுக்கூட்டம் முடிந்த
பின்னர் 2 நாட்களுக்குள், ஆதரவாக அல்லது எதிராக பதிவான
ம�ொத்த வாக்குகள் குறித்த ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட ஆராய்வாளரின்
அறிக்கையை தலைவர் அல்லது அவரால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட நபரிடம்
அளிப்பார். அவர் வாக்கு முடிவுகளை அறிவிப்பார். வாக்குப்பதிவு
முடிவுகள் மற்றும் ஆராய்வாளரின் அறிக்கை ஆகியவை கம்பெனியின்
இணையதளம் www.lotteindia.com மற்றும் www.evotingindia.comல்
வெளியிடப்படும்.
மின்னணு வாக்குப்பதிவு த�ொடர்புடைய புகார்களுக்கு திரு.டி.ஜி.
கார்த்திகேயன், கம்பெனி செயலாளர், அவர்கள் ப�ொறுப்பாளர் ஆவார்.
அவரை த�ொடர்பு க�ொள்ள வேண்டிய முகவரி கீழே தரப்பட்டுள்ளது:
E mail: compsecy@lotteindia.com, Phone: 044–45458888 or மின்னணு
வாக்குப்பதிவு த�ொடர்பாக உங்களது கேள்விகளை helpdesk.evoting@
cdslindia.com.க்கு அனுப்பலாம்.
இயக்குனர்கள் குழுவின் ஆணைப்படி
லோட்டே இந்தியா கார்ப்பரேஷன் லிமிடெட்டுக்காக
தேதி: 25.11.2017
டி.ஜி. கார்த்திகேயன்
இடம்: சென்னை	
கம்பெனி செயலாளர்

விளம்பரங்களை
சம்பந்தப்பட்ட
நபர்கள்
அகற்றவில்லையெனில்,
அவை
பெருநகர
சென்னை
மாநகராட்சி
ஊழியர்களால்
அகற்றப்படும்.
விதிமீறல்
மேற்கொண்ட நபர்கள் மீது இந்திய
தண்டனை சட்டத்தின்படி குற்றவியல்
நடவடிக்கை
மேற்கொள்ளப்படும்
என தெரிவிக்கப்படுகிறது.
அரசியல்
கட்சியினர்
மற்றும்
ப�ொதுமக்கள் அனைவரும் தேர்தல்
நன்னடத்தை
விதிமுறைகளுக்கு
உட்பட்டு,
இந்த
தேர்தலை
சுதந்திரமாகவும்
நியாயமாகவும்
நடத்திட ஒத்துழைப்பு நல்குமாறு
மாவட்ட
தேர்தல்
அலுவலர்
கார்த்திகேயன் தெரிவித்துள்ளார்.
இந்நிகழ்ச்சியில்,
சென்னை
மாவட்ட கலெக்டர் அன்புச்செல்வன்,
சென்னை மாநகர காவல்துறை கூடுதல்
ஆணையாளர் ஜெயராம், துணை
ஆணையாளர் (வருவாய்) ஆர்.லலிதா,
துணை ஆணையாளர் (சுகாதாரம்) எம்.
விஜயலட்சுமி, துணை ஆணையாளர்
(பணிகள்) எம்.க�ோவிந்த ராவ், துணை
ஆணையாளர் (கல்வி) மகேஸ்வரி
ரவிக்குமார், மத்திய வட்டார துணை
ஆணையாளர் டாக்டர்.சுப�ோத்குமார்,
தெற்கு வட்டார துணை ஆணையாளர்
எஸ்.க�ோபால
சுந்தரராஜ்,
வருவாய்
அலுவலர்
(தேர்தல்)
முத்துகுமாரசாமி உட்பட பலர் கலந்து
க�ொண்டனர்.

EIH அச�ோசியேட்டட் ஹ�ோட்டல்ஸ் லிமிடெட்
உறுப்பினர்

பதிவு அலுவலகம்: ௧/௨௪, ஜி.எஸ்.டி ர�ோடு, மீனம்பாக்கம், சென்னை–௬௦௦௦௨௭.
Telephone: 91-44-2234 4747; Facsimile: 91-44-2234 6699, 91-44-2234 4985

முதலீட்டாளர்கள் சேவைகள் பிரிவு: 7 ஷாம் நாத் மார்க், டெல்லி-110054
Telephone: 91-11-2389 0505; Facsimile: 91-11-2389 0575 Website: www.eihassociatedhotels.in
Email: isdho@oberoigroup.com; invcom@tridenthotels.com CIN: L92490TN1983PLC009903

கம்பெனியின் சமபங்குதாரர்களுக்கு அறிவிப்பு
ப�ொருள்: கம்பெனியின் சாதாரண சமபங்குகளை முதலீட்டாளர் கல்வி
மற்றும் பாதுகாப்பு நிதி சஸ்பென்ஸ் கணக்கிற்கு மாற்றுதல்
19 நவம்பர், 2016 மற்றும் 13 ஏப்ரல், 2017 தேதி அன்று பத்திரிக்கைகளில் வெளியான
முந்தைய அறிவிப்பின் த�ொடர்ச்சியாக இது உள்ளது. இந்திய அரசின் (எம்சிஏ)
கம்பெனி விவகாரங்கள் துறை அமைச்சகத்தினால் அறிவித்தபடி, கம்பெனிகள்
சட்டம் 2013 மற்றும் முதலீட்டாளர் கல்வி மற்றும் பாதுகாப்பு நிதி ஆணையம்
(கணக்கு வைப்பு, தணிக்கை, பரிமாற்றம் மற்றும் திருப்பியளித்தல்) விதிகள் 2016
(ஐஇபிஎப் விதிகள்) மற்றும் திருத்தப்பட்ட விதிகளின் கீழ் 2009 – 2010ம் நிதி
ஆண்டுக்கான டிவிடெண்ட் க�ோரப்படாத கம்பெனியின் பங்குகள் முதலீட்டாளர்
கல்வி மற்றும் பாதுகாப்பு நிதிக்கு (ஐஇபிஎப்) மாற்றப்பட்டுள்ளது என்று இதன்
மூலம் உறுப்பினர்களுக்கு அறிவிக்கப்படுகிறது. பிரிவு 124, துணைப் பிரிவு (5)–ன்
கீழ் அளிக்கப்பட்ட 7 ஆண்டு காலத்திற்கு செலுத்தப்படாத அல்லது க�ோரப்படாத
டிவிடெண்டை 7 செப்டம்பர் 2016ல் இருந்து 31 அக்டோபர் 2017க்குள் முடிக்கப்பட்ட
கம்பெனிகள் விஷயத்தில் முதலீட்டாளர் கல்வி மற்றும் பாதுகாப்பு நிதி விதிகளின்படி
முதலீட்டாளர் கல்வி மற்றும் பாதுகாப்பு நிதிக்கு பங்குகளை மாற்ற வேண்டிய
31 அக்டோபர் 2017 அன்று கட்டாயமாக்கப்பட்டுள்ளது. இதன் காரணமாக 30
நவம்பர் 2017 அன்றோ அல்லது அதற்கு முன்போ அல்லது அறிவிக்கப்படும் இதர
தேதிக்குள்ளோ மேற்கண்ட காலத்திற்கான செலுத்தப்படாத மற்றும் க�ோரப்படாத
டிவிடெண்ட் களுக்கான பங்குகளை கம்பெனி முதலீட்டாளர் கல்வி மற்றும் பாதுகாப்பு
நிதிக்கு மாற்ற வேண்டிய தேவை உள்ளது.
யாருடைய பங்குகள் முதலீட்டாளர் கல்வி மற்றும் பாதுகாப்பு நிதிக்கு
மாற்றப்பட்டுள்ளது மற்றும் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருகிறது என்பது
குறித்த விவரங்களை ஒவ்வொரு பங்குதாரர்களுக்கும் கம்பெனி தனித்தனியாக
தெரிவித்துள்ளது. அந்த பங்குதாரர்களின் முழு விவரங்களை கம்பெனியின்
இணையதளம் www.eihassociatedhotels.in–ல் பதிவேற்றம் செய்துள்ளது.
மேற்கண்ட காலத்தில் பெறப்படாத/க�ோரப்படாத டிவிடெண்ட் பங்குகளை மாற்றும்
நடவடிக்கைகளை கம்பெனி மேற்கொண்டு வருகிறது. இந்த நடவடிக்கைகள்
முதலீட்டாளர் கல்வி மற்றும் பாதுகாப்பு நிதியத்தின் விதிகளின் கீழ் 30 நவம்பர் 2017
அன்றோ அல்லது அதற்கு முன்னர�ோ நிறைவு பெறும்.
தாள் வடிவில் பங்குகளை வைத்துள்ள அனைத்து பங்குதாரர்களின் பங்குகள்
முதலீட்டாளர் கல்வி மற்றும் பாதுகாப்பு நிதியத்துக்கு மாற்றப்படும் என்பதை
பங்குதாரர்கள் கவனத்தில் க�ொள்ள வேண்டும். அவர்களின் அசல் பங்கு பத்திரங்கள்
ரத்து செய்யப்படும். அதற்கு பதிலாக புதிய பங்கு பத்திரங்கள் வழங்கப்படும். அந்த
புதிய பங்கு பத்திரங்கள் நேஷனல் செக்யூரிட்டிஸ் டெபாசிட்டரி லிமிடெட்டால்
(NSDL) பராமரிக்கப்படும் முதலீட்டாளர் கல்வி மற்றும் பாதுகாப்பு நிதியத்துக்கு
மாற்றப்பட்ட டீமேட் கணக்கு பத்திரங்களாக இருக்கும். டீமேட் வடிவில் உள்ள
பங்குகள், என்எஸ்டிஎல்–ஆல் பராமரிக்கப்படும் முதலீட்டாளர் கல்வி மற்றும்
பாதுகாப்பு நிதி டீமேட் கணக்கிற்கு நேரடியாக மாற்றம் செய்யப்படும்.
அவ்வாறு முதலீட்டாளர் கல்வி மற்றும் பாதுகாப்பு நிதியத்துக்கு மாற்றப்படும்
பங்குகளை பங்குதாரர்கள் முதலீட்டாளர் கல்வி மற்றும் பாதுகாப்பு நிதியின்
விதிகளின்படி முதலீட்டாளர் கல்வி மற்றும் பாதுகாப்பு நிதியத்திடம் இருந்து மட்டுமே
க�ோர முடியும்.
இடம்: க�ொல்கத்தா	
தேதி: 23 நவம்பர், 2017

EIH அச�ோசியேட்டட் ஹ�ோட்டல்ஸ் லிமிடெட்டுக்காக
இந்த்ராணி ரே
கம்பெனி செயலாளர்

இந்தியன் ப�ொட்டாஷ் லிமிடெட்
CIN NO:U14219TN1955PLC000961

பதிவு அலுவலகம்: சீதக்காதி பிசினஸ் சென்டர், முதல் தளம்,
684–690, அண்ணா சாலை, சென்னை–600 006.
E-mail:iplho@potindia.com

அறிவிப்பு

(கம்பெனியின் செலுத்தப்படாத டிவிடெண்ட் த�ொகையை முதலீட்டாளர் கல்வி மற்றும்
பாதுகாப்பு நிதிக்கு (ஐஇபிஎப்) மாற்றம் செய்தல்)
கம்பெனிகள் சட்டம் 2013, பிரிவு 124 மற்றும் கம்பெனி விவகாரங்கள் துறை
அமைச்சகத்தினால் திருத்தி அறிவிக்கப்பட்ட முதலீட்டாளர் கல்வி மற்றும் பாதுகாப்பு நிதி
ஆணையம் (கணக்கியல், தணிக்கை, பரிமாற்றம் மற்றும் திரும்ப அளித்தல்) விதிகள்
2016–ன்படி, இந்த அறிவிப்பு வெளியிடப்படுகிறது. தொடர்ந்து ஏழு ஆண்டு அல்லது அதற்கு
மேல் செலுத்தப்படாமல்/க�ோரப்படாமல் இருந்த டிவிடெண்ட் த�ொகையை முதலீட்டாளர்
கல்வி மற்றும் பாதுகாப்பு நிதி ஆணையத்தின் டீமேட் கணக்கிற்கு கம்பெனி மாற்ற வேண்டிய
தேவை கம்பெனிககு உள்ளது.
மேலே உள்ள தேவைகளுக்கு இணங்க, சரியான நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்வதற்காக
மேற்சொன்ன விதிகளின்கீழ்
ஆணையத்திற்கு மாற்றப்பட உள்ள த�ொகை குறித்து
சம்பந்தப்பட்ட உறுப்பினர்களுக்கு தனித்தனியே தகவல்களை கம்பெனி அனுப்பி உள்ளது.
அந்த உறுப்பினர்கள் மற்றும் ஆணையத்திற்கு மாற்றப்பட உள்ள த�ொகைகள் குறித்த
விவரங்களை இணையதளம் (Indianpotash.org)ல் முதலீட்டாளர் என்ற தலைப்பின்
கீழ் கம்பெனி படியேற்றம் செய்துள்ளது. மேற்கொண்டு விவரங்களுக்கு மேற்சொன்ன
இணையதளத்தை பார்வையிடுமாறு உறுப்பினர்கள் கேட்டுக் க�ொள்ளப்படுகிறார்கள்.அந்த
த�ொகையில் சேர்ந்துள்ள அனைத்து சலுகைகள் உள்பட ஆணையத்திற்கு மாற்றப்பட உள்ள
க�ோரப்படாத டிவிடெண்ட் மற்றும் பங்குகளை, ஐஇபிஎப் இணைய தளத்தில் (www.iepf.gov.in)
பரிந்துரைக்கப்பட்ட நடைமுறைகளை பின்பற்றி ஐடிபிஎப் ஆணையத்திடமிருந்து
திரும்ப
க�ோரி பெறலாம் என்பதை உறுப்பினர்கள் கவனத்தில் க�ொள்ள வேண்டும்.
இந்த பிரிவின்படி கம்பெனியின் செலுத்தப்படாத டிவிடெண்ட் கணக்கிற்கு மாற்றப்பட பணம்
த�ொடர்ந்து ஏழு ஆண்டு (டிவிடெண்ட் அறிவிக்கப்பட்ட நாளிலிருந்து 7 ஆண்டு மற்றும்
37 நாட்கள்) காலத்திற்கு க�ோரப்படாமல் அல்லது செலுத்தப்படாமல் இருந்தால் சேர்ந்துள்ள
வட்டியுடன் அவை கம்பெனியினால் முதலீட்டாளர் கல்வி மற்றும் பாதுகாப்பு நிதிக்கு
மாற்றப்படும்.
2009–10 ஆண்டில் க�ோரப்படாத இறுதி டிவிடெண்ட் சட்டபூர்வ காலத்திற்குள் ஐஇபிஎப்–
பிற்கு மாற்றப்படும். 2009–2010 ஆண்டில் இறுதி டிவிடெண்ட்டிலிருந்து த�ொடர்ந்து ஏழு
ஆண்டுகள் அல்லது அதற்கு மேல் க�ோரப்படாமல் இருந்தால் அவை ஆணையத்திற்கு
மாற்றப்படும்.
விதி தேவைகளின்படி கம்பெனி முன்பாக எந்தவித செல்லத்தக்க க�ோரிக்கையும்
வராதபட்சத்தில், விதிகளில் குறிப்பிட்டுள்ள நடைமுறைகளின்படி த�ொகையானது கடைசி
தேதிக்குள் ஆணையத்திற்கு மாற்றப்படும். மேற்சொன்ன விதிகளின்படி ஐஇஎபிஎப்–பிற்கு
மாற்றப்பட்ட க�ோரப்படாத டிவிடெண்ட் த�ொகை சம்பந்தமாக கம்பெனி வசம் எந்தவித
க�ோரிக்கையையும் எழுப்ப முடியாது.
இந்தியன் ப�ொட்டாஷ் லிமிடெட்டுக்காக
கம்பெனி செயலாளர்

