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ஐடிஎப்சி பேங்க் லிமிடெட்
ேதிவு அலுவலகம்: பகஆர்எம் ெவர், 7வது தளம், எண். 1, ஹாரிங்ென் ப�ாடு, 

பேத்துப்ேட்டு, டேன்்னை-–600 031.
போன்: +91 44 4564 4000, பேக்ஸ்: +91 44 4564 4022

கார்டோப�ட் அலுவலகம்:  நாமன் பேம்ேர்ஸ், சி--32, ஜி--பிளாக்,  ோந்தி�ா-குர்லா காம்ப்ட�க்ஸ்,  
ோந்தி�ா – கிழக்கு, மும்்ே--400 051. போன்: +91 22 4222 2000, பேக்ஸ்: +91 22 2654 0354

CIN: L65110TN2014PLC097792
Email:bank.info@idfcbank.com Website www.idfcbank.com

மற்றும்

ஐடிபிஐ டி�ஸ்டிஷிப் ேர்வீேஸ் லிமிடெட்
ேதிவு அலுவலகம்: ஏஷியன் பில்டிங், த்� தளம், 17, ஆர். காமனி மார்க், 

ேல்லார்ட் எஸ்பெட், மும்்ே-400 001. போன்: 022 4080 7000

CIN: U65991MH2001G01131154, Email: itsl@idbitrustee.com, website: www.idbitrustee.com

 அறிவிப்பு
(i) டேப்ெம்ேர் 23, 2010,  ஜனைவரி 4, 2011 மற்றும் பிப்�வரி 21, 2011 
பததியிட்ெ டவளியீட்டில் ("டோது டவளியீடு 2010–-11") மற்றும் (ii) நவம்ேர் 
11, 2011, ஜனைவரி 3, 2012 மற்றும் மார்ச் 12, 2012 ("டோது டவளியீடு 
2011–12")ன் கீழ் ஐடிஎப்சி பேங்க் லிமிடெட்-டினைால் டோதுமக்களுக்கு 
ரூ.1757.75 பகாடி டதா்கக்கு டவளியிெப்ேட்ெ ஈடுடேற்்ற மாற்்றமுடியாத 
மீட்கக்கூடிய டிடேஞேர்கள், ோண்ட்ஸ் வடிவிலானை்த (‘ோண்ட்ஸ்’ என்று 
டோல்லக்கூடியது) ்வத்துள்ளவர்களுக்கு, அக்பொேர் 1, 2015 அன்று 
ஐடிஎப்சி லிமிடெட் மற்றும் ஐடிஎப்சி பேங்க் லிமிடெட் மற்றும் அதன் 
ேங்குதா�ர்களுக்கு இ்ெபய  ஏற்ேட்ெ திட்ெப்ேடி, கம்டேனிகள் ேட்ெம் 
1956 பிரிவு 391 முதல் 394 வ்�யின் கீழ் பமற்டோன்னை ேத்தி�ங்கள் 
தற்போது ஐடிஎப்சி பேங்க் லிமிடெட்டிற்கு மாற்்றப்ேட்டுள்ளது. (டீடமர்ேர் 
திட்ெம்)
அதனைதன் டவளியீட்டில் குறிப்பிட்டுள்ள கூப்ேன் ப�ட்ஸ் டதாெர்பு்ெய 
டோது டவளியீடு 2010–11 மற்றும் டோது டவளியீடு 2011–12 
நிேந்த்னைக்ள கம்டேனி ேரியானை மு்்றயில் க்ெ பிடித்துள்ளது. டோது 
டவளியீடு 2010–11 மற்றும் டோது டவளியீடு 2011–12 டவளியீட்டின் 
கீழ் கென் ேத்தி�ம் ்வத்துள்ளவர்களுக்கு  அவர்கள் பதர்ந்டதடுத்த 
வருொந்தி� அடிப்ே்ெயில்  வட்டி வழங்கல் அடிப்ே்ெயில் மார்ச் 31, 
2017 அன்று வ்� ோக்கி வட்டி அவர்களுக்கு டேலுத்தப்ேட்டுள்ளது. 
மார்ச் 31, 2017 அன்று எந்தவித மீட்பு டதா்கயும் திருப்பிக் டகாடுக்க 
பவண்டியது/திரும்பி வாங்க பவண்டியது  ஏதுமில்்ல. பமற்டோன்னை 
காலத்தில் டோதுமக்களிெமிருந்து டே்றப்ேட்ெ அ்னைத்து புகார்களும் 
ேரியானை மு்்றயில் தீர்க்கப்ேட்டுள்ளனை.
கம்டேனியினைால் டவளியிெப்ேட்ெ டிடேஞேர்களுக்கு நிேந்த்னைகள் 
க்ெபிடிக்கப்ேட்ெ நி்ல ேற்றி டிடேஞேர்தா�ர்களுக்கு டதரிவிப்ேதற்காக 
டேபி (டிடேஞேர் டி�ஸ்டிஸ்) விதிகள் 1993, விதி 15 (1) (n)ன்ேடி இந்த 
அறிவிப்பு டவளியிெப்ேடுகி்றது.  இதில் டிடேஞேர்தா�ர்களுக்கு ஏபதனும் 
ேந்பதகம் இருப்பின், அது குறித்து திரு. மபஹந்தி�ா N. ஷா, வங்கியின் 
கம்டேனி டேயலாளர்,  கார்ப்ேப�ட் அலுவலகம்: 6-வது தளம், நாமன் 
பேம்ேர்ஸ், C–32, G–-பிளாக், ேந்த்�ா–குர்லா காம்ப்ளக்ஸ், ேந்த்�ா (கிழக்கு), 
மும்்ே- 400 051 அவர்களுக்கு எழுதி டதரிவிக்கலாம்.

ஐடிஎப்சி பேங்க் லிமிடெட்டுக்்கா்
ஒப்ேம்

மபஹந்தி�ா என். ஷா,
கம்டேனி டேயலாளர்

ஐடிபிஐ டிரஸ்டிஷிப் சர்வீசஸ் லிமிடெட்டுக்்கா்
பததி: ஏப்�ல் 27, 2017  ஒப்ேம்/–

இெம்: மும்்ே  அங்கீகரிக்கப்ேட்ெ ்கடயாப்ேமிட்ெவர்

EIH அச�ோசிசேட்டட 
ச�ோட்டல்ஸ் லிமிட்டட

ேதிவு அலுவலகம்: ௧/௨௪, ஜி.எஸ்.டி ப�ாடு, 
மீனைம்ோக்கம், டேன்்னை–௬௦௦௦௨௭.

CIN: L92490TN1983PLC009903
டவப்்ேட்: www.eihassociatedhotels.in

Phone: 91--–44–22344747 
Fax: 91--–44–22346699

அறிவிப்பு
டேக்யூரிடீஸ் அண்ட் எக்பேஞ 
போர்டு ஆப் இந்தியா (ேட்டியல் 
கட்டுப்ோடுகள் மற்றும் டவளியீடு 
பத்வகள்) விதிகள் 2015ன் விதி 
47ன்ேடி, இத� அலுவல்களுக்கு 
இ்ெபய 31 மார்ச், 2017ல் முடிந்த 
காலாண்டு/நிதி ஆண்டுக்கானை 
தணிக்்க டேயயப்ேட்ெ நிதிநி்ல 
முடிவுக்ள ேரிசீலித்து, ஒப்புதல் 
அளித்து ேதிவு டேயயவும், இறுதி 
டிவிடெண்ட் ஏபதனும் இருப்பின் 
அத்னை ேரிந்து்�க்கவும் கம்டேனி 
இயக்குனைர்கள் குழுவின் கூட்ெம் 
திங்கட்கிழ்ம, 29 பம, 2017 அன்று 
ந்ெடேறும் என்று இதன் மூலம் 
அறிவிக்கப்ேடுகி்றது.
இந்த அறிவிப்பு 
கம்டேனியின் இ்ைய தளம்  
www.eihassociatedhotels.in மற்றும் 
ஸ்ொக் எச்பேஞசுகளின் இ்ைய 
தளம் www.bseindia.com மற்றும் 
www.nseindia.comலும் உள்ளது.

EIH அபோசிபயட்ெட் பஹாட்ெல்ஸ் 
லிமிடெட்டுக்காக

               இந்தரகாணி பர
 கம்டேனி டேயலாளர்
பததி: 28 ஏப்�ல் 2017
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இன்றைே மோர்கடகெட     

தஙகெம் வி்ை
1 கிரோம் – ரூ. 2,791.00
8 கிரோம் – ரூ. 22,328.00

டெள்ளி வி்ை
1 கிரோம் – ரூ.42.80
1 கிசைோ –ரூ.42,800 
      

உணவு தோனிே  வி்ை 
துெரம் பருப்பு         –  108.00
உளுநதம் பருப்பு   –  120.00
போசிப் பருப்பு  –  99.00
கெ்ட்ைப் பருப்பு  –  99.00
�ர்ககெ்ர  –  42.00
சகெோது்ம  –  26.00
்மதோ  –  26.00
ர்ெ  –  32.00

எணடணய் வி்ை (1 கிசைோ)
கெ்ட்ை எண்ண  – ரூ.106.00
நல்டைண்ண  – ரூ.194.00
விள்ககு எண்ண  – ரூ.97.00
சதஙகெோய் எண்ண– ரூ.330.00
ெனஸ்பதி   – ரூ.90.00

கெோய்கெறி வி்ை (கிசைோ ரூபோயில்) 
 ட�ன்ன சகெோ்ெ மது்ர
த்ககெோளி 06–08 12 10 
உரு்ள்ககிழஙகு  10–13 17 18
டெஙகெோேம்  10–14 09 12
கெததரி்ககெோய்                15–25 25 35
முட்்ட்கசகெோஸ்      09–11 18 20
பீனஸ்  80–90 85 80
சகெரட                          40–80 60 60
முள்ளஙகி                   18–26 25 35
டெண்்ட்ககெோய்        10–15 16 20
முருங்கெ்ககெோய்    16–20 30 27
பீடரூட   22–32 36 36
போகெறகெோய் 25–30 44 40
பு்டைஙகெோய் 18–25 28 35
கு்டமிளகெோய் 20–25 38 35
பச்� மிளகெோய் 22–27 20 52
�ோம்போர டெஙகெோேம்  40–65          60           70
ெோ்ழ்ககெோய்                10–35         22 25

ஐடிஎப்சி லிமிடெட்
CIN: L65191TN1997PLC037415    email: info@idfc.com,  Website: www.idfc.com

ேதிவு அலுவலகம்: பகஆர்எம் ெவர், 8-வது தளம், எண். 1,  ஹாரிங்ென் ப�ாடு, பேத்துப்ேட்டு, டேன்்னை-600 031. டதா்லபேசி எண்: + 91 44 4564 4000.  பேக்ஸ்: + 91 44 4564 4022 

கார்டோப�ட் அலுவலகம்: நாமன் பேம்ேர்ஸ், C--32, G--பிளாக், ேந்த்�ா--குர்லா காம்ப்ளக்ஸ்,  ேந்த்�ா(E),  மும்்ே--400 051. டதா்லபேசி எண்: + 91 22 4222 2000 பேக்ஸ்: + ௯௧ ௨௨ ௨௬௫௪ ௦௩௫௪
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குறிப்புகள்:   
1.  டேபி (ேட்டியல் கட்டுப்ோடுகள் மற்றும் டவளியீட்டு பத்வகள்) கட்டுப்ோடுகள் 2015, விதி 33ன் கீழ் ஸ்ொக் எக்பேஞேகளில் தாக்கல் 

டேயயப்ேட்டுள்ள ஆண்டு நிதிநி்ல முடிவுகளின் விரிவானை வடிவத்தின் சுருக்கமாக பமற்கண்ெ்வ உள்ளது. ஆண்டுக்கானை நிதிநி்ல 
முடிவுகளின் முழு விவ�ம் கம்டேனியின் இ்ைய தளம் (www.idfc.com) மற்றும் ஸ்ொக் எக்பேஞச் இ்ையதளங்கள் (www.nseindia.com 
மற்றும் www.bseindia.com)ல் கி்ெக்கும்.   

2. என்பிஎப்சிக்கு இந்தியன் கைக்கு நி்லகள் (இண்ட்ஏஎஸ்) இன்னும் டோருந்தவில்்ல என்ேதால் டமாத்த விரிவானை வருமானைம் மற்றும் 
இத� விரிவானை வருமானைம் ஆகிய்வ டதாெர்ோனை விவ�ம் அளிக்கப்ேெவில்்ல.   

3.  இதன்ேடி டிேம்ேர் 31, 2016ல் முடிந்த காலாண்டில், இந்நிர்வாகம் 100 ேதவீத ேமேங்குக்ள கி�ாம விடியல் ்மக்ப�ா ்ேனைான்ஸ் 
லிமிடெட் என்்ற நிறுவனைத்திெம் வாங்கி உள்ளது. (அக்பொேர் 13, 2016 முதல் அந்த வங்கியின் டேய்� ஐடிஎப்சி ோ�த் லிமிடெட் என்று 
அ்ழக்கப்ேடுகி்றது).   

4.  நெந்து முடிந்த மார்ச் 31 2017 காலாண்டில், ஐடிஎப்சி லிமிடெட்டின் து்ை நிறுவனைமானை ஐடிஎப்சி பினைான்ஸியல் பஹால்டிங் கம்டேனி 
லிமிடெட் நிறுவனைத்தின் 25 ேதவீத மூலதனைத்்த கூடுதலாக ஐடிஎப்சி அடேட் டமபனைஜடமண்ட் கம்டேனி லிமிடெட் கம்டேனியிெம் 
இருந்து வாங்கி உள்ளது. இதனைால் ஐடிஎப்சி அடேட் டமபனைஜடமண்ட் கம்டேனி மற்றும் நாட்டிக்ஸ் குபளாேல் டமபனைஜடமண்ட் கம்டேனி 
லிமிடெட் ஆகிய இ�ண்டு கம்டேனியும் தங்களது குரூப் கம்டேனியின் முழு து்ை நிறுவனைமாக எடுத்துக் டகாண்டுள்ளது.   

5.  குழும அளவில் ஒட்டு டமாத்த சீ�்மப்பு நெவடிக்்க பமற்டகாள்ளப்ேட்ெதின் ஒரு ேகுதியாக ஐடிஎப்பிசி திட்ெங்கள் அதன் முழு டோந்த 
து்ை நிறுவனைமானை ஐடிஎப்பிசி ்ேனைான்ஸ் லிமிடெட்டில் இ்ைக்கப்ேட்டுள்ளது. இ்ைப்்ே ந்ெமு்்றப்ேடுத்திய பததி ஏப்�ல் 1, 
2016, இது நவம்ேர் 18, 2016 பததியிட்ெ ஆ்ையின்ேடி மாண்்ே ேம்ோய உயர்நீதிமன்்றத்தில் ஒப்புதல் அளிக்கப்ேட்ெது.   

6.  கம்டேனிகள் ேட்ெம் 1956, பிரிவு 391–394ன் கீழ், கம்டேனி மற்றும் ஐடிஎப்சி பேங்க் லிமிடெட் மற்றும் அதன் ேங்குதா�ர்கள், கென் 
அளித்தவர்கள் ஆகிபயாரி்ெபய ஏற்ேட்ெ ஒப்ேந்த திட்ெத்துக்கு ஜூன் 25, 2015 பததியிட்ெ மாண்ே்ம டேன்்னை உயர்நீதிமன்்றத்தின் 
ஒப்புதல் ஆ்ைப்ேடி மற்றும் வங்கி டேயல்ோடுக்ள டதாெங்க ஐசிஎப்சி ோங்க் லிமிடெ்டினைால் டே்றப்ேட்ெ இறுதி வங்கி உரிமத்தின்ேடி, 
அக்பொேர் 1, 2015 முதல் நிதி நிறுவனைத்தின் டீடமர்ஜர் ேதிவு டேயயப்ேட்ெது.   

7.  நெந்து முடிந்த மார்ச் 31, 2017 முடிவ்ெந்த நிதியாண்டிற்கு ஐடிஎப்சி லிமிடெட் நிறுவனைத்தின் இயக்குனைர் குழு ஒரு ேங்குக்கு ரூ.0.25 
(2.50%) வீதம் டிவிடெண்ட் வழங்க, ந்ெடே்றவிருக்கும் பே�்வக் கூட்ெத்தின் ஒப்புதலுக்கு பின் வழங்க முன்டமாழியப்ேட்டுள்ளது. 
(டேன்்ற ஆண்டு டிவிடெண்ட் எதுவும் வழங்கப்ேெவில்்ல).   

 மத்திய கார்ப்ேப�ட் து்்ற அ்மச்ேகத்தின் புதிய அக்கவுண்டிங் ஸ்பென்ெர்டு) 4ன் ேடி (AS4), இருப்புநி்ல கைக்குகள் முடிந்த பின் 
ஏதாவது கண்டிஜன்சிஸ் மற்றும் நிகழ்ச்சி ஏற்ேட்ொல் அப்போது கம்டேனிகள் (அக்கவுண்டிங் ஸ்பென்ெர்டு) அமன்டமண்ட் விதி 2016, மார்ச் 
30 2016 ன் ேடி, மார்ச் 31, 2017 முடிந்த ஆண்டிற்கானை காலத்தில் ரூோய 3,990 லட்ேம் டிவிடெண்ட் வழங்கும் வரி உட்ேெ கம்டேனியின் 
டோறுப்புகளாக வ்�யறுக்கப்ேெவில்்ல.   

சென்னை, ஏப்.29–  
சிறந்த நாடாளுமனறவாதியும், 

நாவலர் சநடுஞசெழியனின 
ெககா்தரருமானை இரா.செழியனின 
95-–வது பிறந்தநா்ை விஐடி 
பல்க்லக்கழக கவந்தர் 
ஜி.விசுவநா்தன ககாலாகலமாக 
சகாணடாடினைார்.  

 இரா.செழியனுக்கு ்தமிழநாடு 
காங்கிரஸ் கமிட்டித் ்த்லவர் 
க.திருநாவுக்கரெர், இநதிய 
கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின மூத்்த ்த்லவர் 
ஆர்.நல்லகணணு, கட்சியின க்தசியச் 
செயலர் டி.ராஜா உள்பட பல்கவறு 
அரசியல் கட்சித் ்த்லவர்கள் கநரில் 
வாழத்துக் கூறினைர்.   

விழா  நுங்கம்பாக்கத்திலுள்ை 
பாம்குகராவ் ஓட்டலில் ந்டசபறறது.  
விஐடி கவந்தர் ஜி.விசுவநா்தன 
்த்ல்ம வகித்்தார்.   

சிறந்த நாடாளுமனறவாதி 

நகாவலர் டநடுஞடசழியனின் சப்காதரர் 
 இரகா.டசழியன் 95-–வது பிறநதநகாள் விழகா: 
விஐடி பவநதர் ஜி.விசுவநகாதன் நெ்ததினகார்

இநதியாவில் ஆகராக்கியமானை 
அரசிய்ல முனசனைடுத்்ததில் இரா.
செழியன மு்தன்மயானைவர் எனறும், 
சிறந்த நாடாளுமனறவாதி எனறும் 
்த்லவர்கள் அவ்ரப் பாராட்டினைர்.   

முனனைாள் மு்தல்வர் 
ஓ.பனனீர்செல்வம், ்தமிழர் 
க்தசிய முனனைணியின ்த்லவர் 
பழ.சநடுமாறன, திமுக உயர்நி்ல 
செயல்திட்டக் குழு உறுப்பினைர் 
ஆறகாடு வீராொமி, ்தமிழநாடு 
காங்கிரஸ் கட்சியின முனனைாள் 

்த்லவர் கிருஷ்ணொமி, இநதிய 
கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின மூத்்த 
்த்லவர் ்தா.பாணடியன, மார்க்சிஸ்ட் 
கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின நாடாளுமனற 
உறுப்பினைர் டி.கக.ரங்கராஜன, 
மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின 
மாநிலச் செயலர் ஜி.ராமகிருஷ்ணன, 
விடு்த்லச் சிறுத்்்தகள் கட்சித் 
்த்லவர் ச்தால்.திருமாவைவன, 
இநதிய குடியரசு கட்சித் ்த்லவர் 
செ.கு.்தமிழரென உள்பட பலர் கநரில் 
அவருக்கு வாழத்துத் ச்தரிவித்்தனைர்.   

அமெரிக்க அதிபர் வசிககும் 
மவள்ளை ொளி்்க்ை 
த்கர்்பபாம் :
வடம்காரிைா மிரடடல்

வாஷிங்டன்,மே.29–
அமேரிக்ாவின் மவள்ளை 

ோளி்் மீது தாககுதல் ந்டத்துவது 
மதா்டர்ான ோதிரி வீடிம�ா்வ 
வ்டம்ாரி�ா மவளியிட்டுளளைது. 
இது, இரு நாடு்ளுககி்்டயிலான 
்தட்்டத்்த மேலும் அதி்ரிக்ச் 
மெய்துளளைது. 

ச்தனசகாரியாவும், அசமரிக்காவும் 
இ்்ணநது ்தங்கள் நாட்டினமீது கபார் 
ச்தாடுக்க ஆயத்்தமாகி வருவ்தாக 
குறறம்ொட்டி வரும் வடசகாரியா, 
அசமரிக்கா்வ அழித்து விடுகவாம் 
எனறும் மிரட்டியுள்ைது. வட 
சகாரியாவின இந்த கமா்தல் கபாக்கு 
சபரும் கெ்தத்தில் கபாய் முடியும் 
எனை அசமரிக்க அதிபர் டிரம்ப் 
எச்ெரித்திருந்தார். 

இநநி்லயில் வடசகாரியா, 
மாதிரி வீடிகயா ஒன்ற ்தறகபாது 
சவளியிட்டுள்ைது.

 வடசகாரிய இ்்ணய்தைத்தில் 
சவளியானை அந்த வீடிகயாவில், 
அண்மயில் சகாரிய தீபகறபத்திறகு 
அசமரிக்கா அனுப்பிய யுஎஸ்எஸ் 
மிச்சிகன நீர்மூழகி கப்பல் மீது 
்தாக்கு்தல் நடத்துவது கபானறும், 
அசமரிக்காவின சவள்்ை மாளி்க 
மீது ்தாக்கு்தல் நடத்துவது கபானறும், 
இ்தனைால் சவள்்ை மாளி்க 
சவடித்துச் சி்தறுவது கபானறும் 
சித்்தரிக்கப்பட்டுள்ைது.

சுமார் இரணட்ர நிமிடங்கள் 
ஓடும் இந்த வீடிகயாவில் சில 
அனிகமஷனகளும் மறறும் கடந்த 
பிப்ரவரி மா்தம் வடசகாரியா 
கமறசகாணட ஏவுக்்ண கொ்த்னை 
ச்தாடர்பானை காட்சிகளும் 
இதில் இ்்ணக்கப்பட்டுள்ைது. 
வடசகாரியாவின இந்த மிரட்டல் 
வீடிகயா, இரு நாடுகளுக்கி்டயிலானை 
ப்தட்டத்்்த கமலும் அதிகரிக்கச் 
செய்துள்ைது. 

மென்்ன, ஏப். 29–  
்ல்�ாண் ஜூவல்லரஸ் 

ம�ாரூம்்ளில் எநத ஆண்டும் 
இல்லாேல் இநத ஆண்டு 
அட்ெ� திரிதி்த விற்்ன 15% 
அதி்ரித்துளளைது. இது ேக்ளி்டம் 
ந்் மெமிப்புத் திற்ன ் ாட்டுகிறது. 
மதா்டரநது புது்ே டி்ெனில் 
சிக்ன வி்லயில் ்ல்�ாண் 
ஜூவல்லரஸ் அறிமு்ம் மெய்யும் 
என்று இதன் மெரேன் டி.எஸ். 
்ல்�ாணராேன் மதரிவித்தார.  

க்த்வக்கு ஏறப கூடு்தல் 

ந்க ஸ்டாக் செய்திருந்த்தால் 
்தட்டுப்பாடினறி புது்ம டி்ென 
ந்ககள் அ்னைவ்ரயும் கவர்ந்தது. 
சநக்லஸ் மறறும் கல்பதித்்த 
ந்ககளுக்கு கிராக்கி இருந்தது.  

இந்த கிராக்கி்ய கல்யாண 
ஜூவல்லர்ஸ் ச்தாடர்நது 
கணகாணிக்கிறது. ந்கக்ை 
ம க் க ளு க் கு 

கல்யாண் ஜூவல்லர்ஸ்   
நகக விற்பகை 15% அதிகரிப்பு  

மென்்ன, ஏப். 29–  
ம த ா ண் ்ட ர ் ளி ்ட ம் 

ம்ாரிக்் ேனுக்்ளை 
அ்ேச்ெர டி.மஜ�ககுோர 
ம்றறுகம்ாண்்டார.   

சென்னை ராயப்கபட்்டயில் 
உள்ை அண்ணா தி.மு.க. 
்த்ல்ம கழகத்தில் அ்மச்ெர்கள் 
டி.சஜயக்குமார், பா. சபனஜமின, 
கெவூர் எஸ். ராமச்ெநதிரன, அ்மப்பு 
ொரா ஓட்டுநர்கள் அணிச் செயலாைர் 
ஆர். கமலக்கண்ணன, மா்ணவர் 
அணிச் செயலாைர் எஸ்.ஆர். 
விஜயகுமார் எம்.பி., அ்மப்புச் 
செயலாைர்கள் எஸ். ககாகுல இநதிரா, 

வி. கொமசுந்தரம் உள்ளிட்கடார் 
ச்தாணடர்களிடம் ககாரிக்்க 
மனுக்க்ை சபறறுக் சகாணடனைர்.  

அ்தன பினனைர் செய்தியாைர்களிடம் 
அ்மச்ெர் டி.சஜயக்குமார் 
கபசு்கயில்,   

ஒவ்சவாரு நாளும் ்த்ல்மக் 
கழகத்தில் அ்மச்ெர்கள் மறறும் 
நிர்வாகிகள் ச்தாணடர்களிடமிருநது 
மனுக்க்ை சபறறு வருகினறனைர். 
அவர்களின ககாரிக்்ககள் குறித்து 
பரிசீலிக்கப்பட்டு உரிய நடவடிக்்க 
எடுக்கப்பட்டு வருகிறது.   

அண்ணா.தி.மு.க. இரு அணிகளும் 
இ்்ணயக்கூடாது எனறு செம்ம்ல 

சொல்லும் கருத்து அவரது ்தனிப்பட்ட 
கருத்்தா? இல்்லயா? எனப்்த 
ஓ.பனனீர்செல்வம்்தான விைக்க 
கவணடும். 

எங்க்ைப் சபாறுத்்தவ்ர 
இரு அணிகளும் இ்்ணய 
க ப ச் சு வ ா ர் த் ் ்த க் கு 
நாங்கள் ்தயாராககவ  
இருக்கிகறாம்.   

சஜயலலி்தா ஆசியால் அண்ணா.
தி.மு.க. ஆட்சி 4 ஆணடு மட்டுமல்ல, 
அ்தறகு கமலும் ச்தாடரும். 
மக்கள் இந்த ஆட்சி்யத்்தான 
விரும்புகிறார்கள்  

இவ்வாறு அவர் கூறினைார்.   

த�யாண்்டர்களி்டம் ககயாரிககக  
மனுகககை த்பற்யார்

அகமச்சர் டி.தஜ்ககுமயார்  
டேம்ம்ல கருத்து ேற்றி ேன்னீர்டேல்வம்   

விளக்க பவண்டும் எனை வலியுறுத்தல்

2019 ்பயார்லிதமண்ட் க�ர்�க்லக குறிகவத்து
95 நயாள் நயாடு �ழுவி் ்ப்ணம்

்பயாரதீ் ஜை�யா �க்லவர் அமித்்யா துவககிையார்
அடி மட்ெத்தில் கட்சி்ய பவரூன்்ற ் வக்கும் முயற்சியில் தீவி�ம்

புதும்டல்லி, ஏப். 29–
்ாரலிமேண்ட் மதரதலுககு ெரி�ா் 

இன்னும் 2 ஆண்டு்ள இருககிறது. 
இநநி்லயில் அடிேட்்டத்தில் 
்ட்சி்� மவரூன்றச் மெய்�வும் 
்ாரலிமேண்ட் மதரதலில் அமோ் 
மவறறி ம்றும் விதத்தில் ்ட்சி்� 
வலுப்்டுத்தவும் மநாக்ோ்க 

ம்ாண்டு ்ாரதீ� ஜனதா ்ட்சி 
மதசீ� த்லவர அமீத் �ா, 95 நாள 
நாடு தழுவி� சுறறுப் ்�ணத்்தத் 
துவககியிருககிறார.

ஜம்மு விமானை நி்லயத்துக்கு 
இனறு கா்ல வநதிறங்கினைார் 
அமீத் ஷா. அவ்ர அ்மச்ெர்கள், 
கட்சித் ்த்லவர்கள் மகிழச்சிகயாடு 

வரகவறறார்கள்.
பினனைர் மாசபரும் கமாட்டார் 

்ெக்கிள் – ஸ்கூட்டர் கபரணிகயாடு 
அவர் அரசு விருநதினைர் இல்லத்துக்கு 
மகிழச்சிகயாடு அ்ழத்துச்  
செல்லப்பட்டார். திரும்பிய 
பக்கசமல்லாம் சகாடிகளும், மலர் 
அலங்காரங்களும், கபனைர்களும் 
ஜம்மு நக்ர அலங்கரித்்தனை. 

கட்சித் ்த்லவர்கள் ராம்லால், 
ஜீக்தநதிர சிங், அனில் விஜய் 
ஆகிகயாருடன அவர் எம்.
பிக்கள், எம்.எல்.ஏக்கள், எம்.
சிக்கள் ஆகிகயாருடனும் கட்சி 
நிர்வாகிகளுடனும் ஆய்வு நடத்தி, 
உ்ரயாறறுகிறார். அரசு மாநாட்டு 
மணிமணடபத்தில் ந்டசபறும் 
இந்தக் கூட்டத்துக்குப் பினனைால் 
மூத்்த குடிமக்க்ை ெநதித்து அவர் 
உ்ரயாடுகிறார்.

வ ழ ங் கு ம் 
எனறும் அவர் 
ச்தரிவித்்தார்.  


