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இந்தியன் ப�ொட்ொஷ் லிமிப்ட
CIN NO:U14219TN1955PLC000961

பதிவு அலுவலகம்: சீதகககாதி பிசினஸ் சென்டர், முதல் தளம், 
684–690, அண்கா ெகாலல, செனலன–600 006.

E-mail:iplho@potindia.com

அறிவிப்பு 
(கமப�னியின் பெலுத்தப�்ொ்த டிவிப்ண்ட ப்தொகககய மு்தலீட்ொளர் கல்வி மற்றும 

�ொதுகொபபு நிதிக்கு (ஐஇபிஎப) மொற்்றம பெய்தல்)
கம்சபனிகள் ெட்டம் 2013, பிரிவு 124 மற்றும் கம்சபனி விவககாரஙகள் துலை 
அலமசெகத்தினகால் திருத்தி அறிவிககப்பட்ட முதலீட்டகாளர் கல்வி மற்றும் பகாதுககாப்பு நிதி 
ஆல்யம் (க்ககியல், தணிகலக, பரிமகாற்ைம் மற்றும் திரும்ப அளித்தல்) விதிகள்                    
2016–னபடி, இநத அறிவிப்பு சவளியி்டப்படுகிைது. சதகா்டர்நது ஏழு ஆணடு அல்லது அதற்கு 
மமல் செலுத்தப்ப்டகாமல்/மககாரப்ப்டகாமல் இருநத டிவிச்டணட சதகாலகலய முதலீட்டகாளர் 
கல்வி மற்றும் பகாதுககாப்பு நிதி ஆல்யத்தின டீமமட க்ககிற்கு கம்சபனி மகாற்ை மவணடிய 
மதலவ கம்சபனிககு உள்ளது.
மமமல உள்ள மதலவகளுககு இ்ஙக, ெரியகான ந்டவடிகலககலள மமற்சககாள்வதற்ககாக 
மமற்செகானன விதிகளினகீழ்  ஆல்யத்திற்கு மகாற்ைப்ப்ட உள்ள சதகாலக குறித்து 
ெம்பநதப்பட்ட உறுப்பினர்களுககு தனித்தனிமய தகவல்கலள கம்சபனி அனுப்பி உள்ளது. 
அநத உறுப்பினர்கள் மற்றும் ஆல்யத்திற்கு மகாற்ைப்ப்ட உள்ள சதகாலககள் குறித்த 
விவரஙகலள இல்யதளம் (Indianpotash.org)ல் முதலீட்டகாளர் எனை தலலப்பின 
கீழ் கம்சபனி படிமயற்ைம் செய்துள்ளது. மமற்சககாணடு விவரஙகளுககு மமற்செகானன 
இல்யதளத்லத பகார்லவயிடுமகாறு உறுப்பினர்கள் மகடடுக சககாள்ளப்படுகிைகார்கள்.அநத 
சதகாலகயில் மெர்நதுள்ள அலனத்து ெலுலககள் உள்ப்ட ஆல்யத்திற்கு மகாற்ைப்ப்ட உள்ள 
மககாரப்ப்டகாத டிவிச்டணட மற்றும் பஙகுகலள, ஐஇபிஎப் இல்ய தளத்தில் (www.iepf.gov.in) 
பரிநதுலரககப்பட்ட நல்டமுலைகலள பினபற்றி ஐடிபிஎப் ஆல்யத்தி்டமிருநது    திரும்ப 
மககாரி சபைலகாம் எனபலத உறுப்பினர்கள் கவனத்தில் சககாள்ள மவணடும்.
இநத பிரிவினபடி கம்சபனியின செலுத்தப்ப்டகாத டிவிச்டணட க்ககிற்கு மகாற்ைப்ப்ட ப்ம் 
சதகா்டர்நது ஏழு ஆணடு (டிவிச்டணட அறிவிககப்பட்ட நகாளிலிருநது 7 ஆணடு மற்றும் 
37 நகாடகள்) ககாலத்திற்கு மககாரப்ப்டகாமல் அல்லது செலுத்தப்ப்டகாமல் இருநதகால் மெர்நதுள்ள 
வடடியு்டன அலவ கம்சபனியினகால் முதலீட்டகாளர் கல்வி மற்றும் பகாதுககாப்பு நிதிககு 
மகாற்ைப்படும். 
2009–10 ஆணடில் மககாரப்ப்டகாத இறுதி டிவிச்டணட ெட்டபூர்வ ககாலத்திற்குள் ஐஇபிஎப்–
பிற்கு மகாற்ைப்படும். 2009–2010 ஆணடில் இறுதி டிவிச்டணடடிலிருநது சதகா்டர்நது ஏழு 
ஆணடுகள் அல்லது அதற்கு மமல்  மககாரப்ப்டகாமல்  இருநதகால்  அலவ ஆல்யத்திற்கு 
மகாற்ைப்படும்.
விதி மதலவகளினபடி கம்சபனி முனபகாக எநதவித செல்லத்தகக மககாரிகலகயும் 
வரகாதபடெத்தில், விதிகளில் குறிப்பிடடுள்ள நல்டமுலைகளினபடி சதகாலகயகானது கல்டசி 
மததிககுள் ஆல்யத்திற்கு மகாற்ைப்படும்.  மமற்செகானன விதிகளினபடி ஐஇஎபிஎப்–பிற்கு 
மகாற்ைப்பட்ட மககாரப்ப்டகாத டிவிச்டணட சதகாலக ெம்பநதமகாக கம்சபனி வெம் எநதவித 
மககாரிகலகலயயும் எழுப்ப முடியகாது.

இநதியன சபகாட்டகாஷ் லிமிச்டடடுகககாக
கம்சபனி செயலகாளர்

லோடலடே இந்தியா கார்ப்பலேஷன் லிமிடடேட
பதிவு அலுவலகம்: 4/111, மவுணட பூநதமல்லி மரகாடு, ம்ப்பகாககம்,
செனலன–600 089. சதகாலலமபசி: 044-–4545 8888; Fax:044-4545 8800; 

email: compsecy@lotteindia.com
Corporate Identity Number: U15419TN1954PLC001987; website: www.lotteindia.com

வரு்ொந்திர ப�ொதுக்கூட் அறிவிபபு
உறுப்பினர்களுககு தனித்தனிமய அனுப்பப்படடுள்ள வரு்டகாநதிர 
சபகாதுக கூட்டம் கூடடுவது பற்றிய அறிவிப்பில் கணடுள்ள 
அலுவல்கலள செயல்படுத்த கம்சபனியின அறுபத்திசரண்டகாவது 
வரு்டகாநதிர சபகாதுககூட்டம் திஙகடகிழலம, 18 டிெம்பர் 2017 அனறு 
ககாலல 10.30 மணிககு எம்.ஏ. சிதம்பரம் ஹகால், ெதர்ன இநதியகா 
மெம்பர் ஆப் ககாமர்ஸ் அணட இண்டஸ்டரி,  எஸ்பிளமனட, செனலன–
600 108ல்  நல்டசபறும் எனறு இதன மூலம் அறிவிககப்படுகிைது. 
மமற்படி அலுவல்கள், கம்சபனிகள் ெட்டம் 2013, விதி 108 மற்றும் 
கம்சபனிகள் (மமலகாணலம மற்றும் நிர்வகாகம்) விதிகள் 2014, விதி 
20 மற்றும் அதன கீழுள்ள சபகாருநதககூடிய விதிகளின கீழ் மினனணு 
வகாககுப்பதிவின  மூலமகாகவும் நிலைமவற்ைலகாம். சிடிஎஸ்எல் மூலமகாக 
அலனத்து உறுப்பினர்களும் மினனணு  மூலம் வகாககுப்பதிவு 
அளிககும் வெதிலய கம்சபனி ஏற்படுத்தி உள்ளது. மினனணு 
வகாககுப்பதிவு சதகா்டர்பகாக மமற்சககாணடு விவரஙகளுககு வரு்டகாநதிர 
சபகாதுககூட்ட அலழப்பு அறிவிப்பில் இல்ககப்படடுள்ள 
குறிப்புகலள பகார்லவயிடுமகாறு மகடடுக சககாள்ளப்படுகிைகார்கள். 
62வது வரு்டகாநதிர சபகாதுககூட்ட அறிவிப்பு கம்சபனியின இல்ய 
தளம் www.lotteindia.comல் உள்ளது.
மினனணு வகாககுப்பதிவு 15.12.2017 அனறு ககாலல 9.00 மணிககு 
சதகா்டஙகி 17.12.2017 அனறு மகாலல 5.00 மணிககு முடிவல்டகிைது 
(இரணடு நகாடகளும் உள்ப்ட). சபகாதுககூட்டத்தில் அல்லது 
மினனணு வகாககுப்பதிவின மூலம் ஓட்டளிப்பதற்கு தகுதி உள்ள 
பஙகுதகாரர்கலள தீர்மகானிகக கடஆப் மததியகாக 11.12.2017ஐ 
கம்சபனி நிர்்யித்துள்ளது.
கம்சபனியின உறுப்பினர் பதிமவடு மற்றும் பஙகு மகாற்று புத்தகஙகள்            
12.12.2017 முதல் 18.12.2017 முடிய (இரணடு நகாடகளும் மெர்த்து) 
மூ்டப்படடிருககும். 

மினனணு மூலமகாக வகாககுப்பதிவு செய்ய விரும்பும் உறுப்பினர்கள்   
மமற்செகானன மததிககுள் வகாககுகலள பதிவு செய்ய மவணடும்.  
17.12.2017 அனறு மகாலல 5.00 மணிககு பிைகு மினனணு மூலம் 
பதிவகாகும் வகாககுகள் செல்லகாதலவயகாக கருதப்படும் மற்றும் 
எணணிகலகககு எடுத்துக சககாள்ளப்ப்ட மகாட்டகாது.
வரு்டகாநதிர அறிகலககள் அனுப்பிய பினனர் கம்சபனியின 
பஙகுகலள சபற்ை பஙகுதகாரர்கள் மற்றும் கட ஆப் மததியனறு  
உறுப்பினர் பதிமவடடில் உள்ளவர்கள் helpdesk.evoting@
cdslindia.comககு மககாரிகலக அனுப்பி அல்லது மகமிமயகா 
ககார்ப்பமரட ெர்வீெஸ் லிமிச்டட, செனலன (எஙகளின 
பதிவகாளர்கள் மற்றும் பரிமகாற்ை முகவர்கள்) அவர்கலள – 044-
28460390/394, email: investor@cameoindia.com சதகா்டர்பு 
சககாணடு லகாகின ஐடி மற்றும் பகாஸ்மவர்ல்ட சபற்றுக சககாணடு  
மினனணு மூலமகாக வகாககளிககலகாம். 
மினனணு வகாககுப்பதிவு ககாலத்தில் மினனணு மூலமகாக வகாககுகலள 
பதிவு செய்யகாத உறுப்பினர்கள் ஓடடு படிவம் மூலமகாக வரு்டகாநதிர 
சபகாதுக கூட்டத்தில் வகாககளிககலகாம்.  மினனணு மூலமகாக 
வகாககளித்த உறுப்பினர்கள் கூட்டத்தில் கலநது சககாள்ளலகாம். ஆனகால் 
வரு்டகாநதிர சபகாதுககூட்டத்தில் ஓடடு படிவம் மூலமகாக வகாககளிகக 
முடியகாது.
மினனணு வகாககுப்பதிவு முலைகள் மநர்லமயகாகவும் சிைநத 
முலையிலும் நல்டசபை திரு. மக. மமகாகன, பிரகாகடிசிங கம்சபனி 
செயலகாளர், செனலன அவர்கலள ஆரகாய்வகாளரகாக கம்சபனி 
நியமனம் செய்துள்ளது. வரு்டகாநதிர சபகாதுககூட்டம் முடிநத 
பினனர் 2 நகாடகளுககுள், ஆதரவகாக அல்லது எதிரகாக பதிவகான 
சமகாத்த வகாககுகள் குறித்த  ஒருஙகில்ககப்பட்ட ஆரகாய்வகாளரின 
அறிகலகலய தலலவர் அல்லது அவரகால் அஙகீகரிககப்பட்ட நபரி்டம்  
அளிப்பகார். அவர் வகாககு முடிவுகலள அறிவிப்பகார். வகாககுப்பதிவு 
முடிவுகள் மற்றும் ஆரகாய்வகாளரின அறிகலக ஆகியலவ கம்சபனியின 
இல்யதளம் www.lotteindia.com மற்றும் www.evotingindia.comல் 
சவளியி்டப்படும்.
மினனணு வகாககுப்பதிவு சதகா்டர்புல்டய புககார்களுககு திரு.டி.ஜி. 
ககார்த்திமகயன, கம்சபனி செயலகாளர், அவர்கள் சபகாறுப்பகாளர் ஆவகார். 
அவலர சதகா்டர்பு சககாள்ள மவணடிய முகவரி கீமழ தரப்படடுள்ளது: 
E mail: compsecy@lotteindia.com,  Phone: 044–45458888 or மினனணு 
வகாககுப்பதிவு சதகா்டர்பகாக உஙகளது மகள்விகலள helpdesk.evoting@
cdslindia.com.ககு அனுப்பலகாம்.

இயககுனர்கள் குழுவின ஆல்ப்படி
மலகாடம்ட இநதியகா ககார்ப்பமரஷன லிமிச்டடடுகககாக

மததி: 25.11.2017 டி.ஜி. ககார்த்திமகயன
இ்டம்: செனலன  கம்சபனி செயலகாளர்

 ஸ்ரீரகாம் ஹவுசிங லபனகானஸ் லிமிச்டட
பதிவு அலுவலகம்: அலுவலக எண. 123, அஙகப்ப நகாயககன சதரு, செனலன–600 001.

தலலலம அலுவலகம்: சலவல் 3,வகாகஹகார்ட ்டவர்ஸ், கிழககு விங, c–2 பிளகாக, 
பநத்ரகா குர்லகா ககாம்ப்ளகஸ், பநத்ரகா (கிழககு) மும்லப–400 051. 

சதகாலலமபசி: 022 4241 0400, 022 4060 3100  இல்யதளம்: www.shriramhousing.in

சுவகாதீனம் எடுத்த அறிவிப்பு
ஸ்ரீரகாம் ஹவுசிங லபனகானஸ் லிமிச்டடடின (SHFL) லகசயகாப்பமிடடுள்ள அஙகீகரிககப்பட்ட அதிககாரி அவர்கள், 2002-ம் 
ஆணடு க்டனீடடுச செகாத்துககலள சரகாககமகாககுதல் மற்றும் நிதி செகாத்துககலள சீரலமத்தல் மற்றும் க்டனீடடுச செகாத்து 
மீதகான உரிலம அமலகாககச ெட்டத்தின கீழும்  (மமற்செகானன ெட்டம்), மமற்செகானன ெட்டத்தின 13(12)வது பிரிவின 
கீழ் வழஙகப்பட்ட அதிககாரத்தின கீழும், 2002ம் ஆணடு க்டனீடடுச செகாத்துககள் மீதகான உரிலம (அமலகாகக) விதிகள் 
(மமற்செகானன விதிகள்), 3வது விதிமுலைககு ஏற்ப கீழ்ககண்ட அட்டவல்யில்  குறிப்பி்டப்படடுள்ள க்டனதகாரர்களுககு  
மமற்செகானன மககாரிகலக அறிவிப்பில் குறிப்பி்டப்படடுள்ள சதகாலகலய செலுத்தக மககாரி மககாரிகலக அறிவிப்பிலன 
அனுப்பி உள்ளகார்.
க்டனதகாரர் சதகாலகலய திரும்பச செலுத்த தவறியதகால் க்டனதகாரர் மற்றும் சபகாதுமககளுககு சபகாதுவகாக அறிவிககப்படுகிைது 
யகாசதனில் கீமழ லகசயகாப்பமிடடுள்ள ஸ்ரீரகாம் ஹவுசிங லபனகானஸ் லிமிச்டடடின அஙகீகரிககப்பட்ட அதிககாரியகானவர், 
கீழ்ககுறிப்பிடடுள்ள செகாத்லத மமற்செகானன ெட்டத்தின 13(4) பிரிவின கீழ் சககாடுககப்படடுள்ள அதிககாரத்தினபடியும், 
மமற்செகானன விதிகளின 9-வது விதிமுலைககு இ்ஙகவும், இன்்றைய தினம் நவம்்பர 2017 அனறு அல்டயகாள சுவகாதீனம் 
எடுத்துக சககாண்டகார்.  

ஸ்ரீரகாம் ஹவுசிங லபனகானஸ் லிமிச்டடடின அஙகீகரிககப்பட்ட அதிககாரி அவர்கள் ெட்டப்படி மமற்குறிப்பிடடுள்ள அலெயகா 
செகாத்துககலள அல்டயகாள சுவகாதீனம் எடுத்துக சககாணடுள்ளகார் எனபலத சபகாதுமககளுககு எசெரிகலக சதரிவிககும் 
வலகயில் இநத அறிவிப்பு சவளியி்டப்படுகிைது.  இநத அறிவிப்பு சபற்ை பிைகு க்டனதகாரர் அல்லது இதர நபர்  ஸ்ரீரகாம் 
ஹவுசிங லபனகானஸ் லிமிச்டடடின முனஅனுமதியினறி அறிவிப்பில் குறிப்பி்டப்படடுள்ள ஈடுசபற்ை ஆஸ்திகலள  
விற்பலன செய்தல், லீசுககு விடுதல் அல்லது  பிரித்துக சககாள்வது மபகானை ந்டவடிகலககலள மமற்சககாள்ளககூ்டகாது.

ஒப்பம்/–
இ்டம்: செனலன  அஙகீகரிககப்பட்ட அதிககாரி
மததி: 22.11.2017  ஸ்ரீரகாம் ஹவுசிங லபனகானஸ் லிமிச்டட
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சென்னை, நவ.25–
தேரேல் அறிவிக்கப்பட்டுள்ள 

ஆர.த்க. ந்கர  சேொகுதியில்  சுவர 
வி்ளம்பரம செய்ய கூடொது எனறும 
அப்படி செயேொல்

குற்றவி்யல் நடவடிக்்க 
எடுக்கப்படும எனறும மொவட்ட 
தேரேல் அதி்கொரி  ்கொரத்தித்க்யன 
கூறியுள்ளொர. 

இந்தி்ய தேரேல் ஆ்ை்யத்தின 
உத்ேரவின்படி, ந்டச்ப்றவுள்ள 
டொகடர ரொேொகிருஷைன ந்கர 
ெட்டமன்ற இ்டத்தேரே்ைச்யொட்டி 
அ்னைத்து து்்ற அலுவைர்களுடனைொனை 
ஆதைொெ்னைக கூட்டம மொவட்ட 
தேரேல் அலுவைர, ஆ்ை்யொ்ளர 
ேொ.்கொரத்தித்க்யன ே்ை்மயில் 
ரிப்பன மொளி்்கயில் ந்டச்பற்றது.   

இந்தி்ய தேரேல் ஆ்ை்யம 24–ந் 
தேதி அறிவித்துள்ள்படி, சென்னை 
மொவட்டத்தில் உள்ளடங்கி்ய டொகடர 
ரொேொகிருஷைன ந்கர (எண்.11) 
ெட்டமன்ற சேொகுதிககு வருகின்ற 
21.12.2017 அனறு இ்டத்தேரேல் 
ந்டச்ப்ற உள்ளது. அறிவிபபி்னை 
சேொடரந்து தேரேல் நனனைடத்்ே 
விதி்கள உடனைடி்யொ்க தமற்கண்ட 
ெட்டமன்ற சேொகுதிககுட்்பட்ட 
்பகுதி்களிலும சிை இனைங்்களில் 
மொவட்டம முழு்மககும அமலுககு 
வருகி்றது.   
 தேரேல் நடத்தும் அதிகாரி

டொகடர ரொேொகிருஷைன ந்கர  

ெட்டமன்ற இ்டத்தேரேலுககு 
தேரேல் நடத்தும அலுவைரொ்க 
ஆதிதிரொவிடர நைத்து்்ற இ்ை 
இ்யககுனைர த்க.தவலுசெொமியும, உேவி 
தேரேல் நடத்தும அலுவைர்க்ளொ்க 
ேண்்ட்யொரத்பட்்ட வட்டொட்சி்யர 
எஸ்.முருத்கென மறறும 
ேண்்ட்யொரத்பட்்ட ெமூ்க ்பொது்கொபபு 
திட்ட ேனி வட்டொட்சி்யர ஆர.
சுபரமணி்யன நி்யமிக்கப்பட்டுள்ளனைர.   

வொக்கொ்ளர ்பதிவு அலுவைரொ்க 
ச்பருந்கர சென்னை மொந்கரொட்சி 
ேண்்ட்யொரத்பட்்ட மண்டை 
அலுவைர த்க.பி.விஜ்யகுமொர 
நி்யமிக்கப்பட்டுள்ளொர. தமலும, 
தேரேல் நடத்தும அலுவைரின 
அலுவை்கம ேண்்ட்யொர 
த்பட்்டயில் அ்மந்துள்ள ச்பருந்கர 
சென்னை மொந்கரொட்சியின மண்டை 
அலுவை்கத்தில் செ்யல்்படும எனை 
சேரிவித்துகச்கொள்ளப்படுகி்றது. 
சுவர விளம்்பரம் கூடாது

இந்ே சேொகுதிககு உட்்பட்ட 
்பகுதி்களில் உள்ள அரசு மறறும 
ேனி்யொர ்கட்டிடங்்களில் அரசி்யல் 
்கட்சியினைதரொ அல்ைது ச்பொதுமக்கத்ளொ 
சுவர வி்ளம்பரங்்கள செய்யககூடொது 
எனைவும, சுவசரொட்டி்கள ஏதும 
ஒட்டதவண்டொம எனைவும, அவவொறு 
ஏதேனும தமறச்கொள்ளப்பட்டிருபபின 
அே்னை உடனைடி்யொ்க அ்கறறுமொறும 
த்கொரப்படுகி்றது. அனுமதியினறி 
த ம ற ச ்க ொ ள ்ள ப ்ப ட் டு ள ்ள 

வி்ளம்பரங்்க்்ள ெம்பந்ேப்பட்ட 
ந்பர்கள அ்கற்றவில்்ைச்யனில், 
அ்வ ச்பருந்கர சென்னை 
மொந்கரொட்சி ஊழி்யர்க்ளொல் 
அ்கற்றப்படும. விதிமீ்றல் 
தமறச்கொண்ட ந்பர்கள மீது இந்தி்ய 
ேண்ட்னை ெட்டத்தின்படி குற்றவி்யல் 
நடவடிக்்க தமறச்கொள்ளப்படும 
எனை சேரிவிக்கப்படுகி்றது.   

அரசி்யல் ்கட்சியினைர மறறும 
ச்பொதுமக்கள அ்னைவரும தேரேல் 
நனனைடத்்ே விதிமு்்ற்களுககு 
உட்்பட்டு, இந்ே தேரே்ை 
சுேந்திரமொ்கவும நி்யொ்யமொ்கவும 
நடத்திட ஒத்து்ைபபு நல்குமொறு 
மொவட்ட தேரேல் அலுவைர 
்கொரத்தித்க்யன சேரிவித்துள்ளொர.   

இந்நி்கழ்சசியில், சென்னை 
மொவட்ட ்கசைகடர அனபுசசெல்வன, 
சென்னை மொந்கர ்கொவல்து்்ற கூடுேல் 
ஆ்ை்யொ்ளர சஜ்யரொம, து்ை 
ஆ்ை்யொ்ளர (வருவொய) ஆர.ைலிேொ, 
து்ை ஆ்ை்யொ்ளர (சு்கொேொரம) எம.
விஜ்யைட்சுமி, து்ை ஆ்ை்யொ்ளர 
(்பணி்கள) எம.த்கொவிந்ே ரொவ, து்ை 
ஆ்ை்யொ்ளர (்கல்வி) மத்கஸ்வரி 
ரவிககுமொர, மத்தி்ய வட்டொர து்ை 
ஆ்ை்யொ்ளர டொகடர.சுத்பொத்குமொர, 
சேறகு வட்டொர து்ை ஆ்ை்யொ்ளர 
எஸ்.த்கொ்பொை சுந்ேரரொஜ், 
வருவொய அலுவைர (தேரேல்) 
முத்துகுமொரெொமி உட்்பட ்பைர ்கைந்து                                
ச்கொண்டனைர.   

மதர்தல் ந்டத்தும் அதிககாரி நியமனம்

   ஆர்.கே. நேர்  த�ொகுதியில் 
சுவர் விளம்பரம தெய்யக் கூடொது:

மீறினொல் நடவடிக்்ே
டென்்ன மாவடடே லேரேல் அதிகாரி  காரத்திலகயன் அறிவி்பபு

்கரூர,நவ.25–
ஆர.த்க.ந்கர சேொகுதி 

இ்டத்தேரேலில்  அண்ைொ.தி.மு.்க. 
சவறறி ச்பறுவது உறுதி்யொகிவிட்டேொ்க 
த்பொககுவரத்து து்்ற அ்மசெர  எம.
ஆர.விஜ்ய்பொஸ்்கர கூறினைொர. 

்கரூர ெட்டமன்ற சேொகுதிககு 
உட்்பட்ட ்பகுதி்களில் 
ச்பொதுமக்களிடம இருந்து  
கு்்றதீரககும மனுக்கள ச்பறும 
மு்கொம இனறு ்கொ்ை ந்டச்பற்றது. 
நனனியூரில்  நடந்ே மு்கொமில் 
த்பொககுவரத்து து்்ற அ்மசெர 

எம.ஆர.விஜ்ய்பொஸ்்கர ்பங்த்கறறு  
ச்பொதுமக்களிடம இருந்து மனுக்கள 
ச்பற்றொர. பினனைர அவர நிரு்பர்களிடம  
கூறி்யேொவது:-

அ.தி.மு.்க.வில் பிரிந்ே 
ே்ைவர்கள ஒனறி்ைந்ேொர்கள. 
பினனைர அவர்கள ஒனறு  தெரந்து 
இைந்ே இரட்்ட இ்ை சினனைத்்ே 
மீட்டுள்ளொர்கள. எனைதவ ஆர.த்க.ந்கர  
இ்டத்தேரேலில் அ.தி.மு.்க. 
சவறறிச்பறுவது உறுதி்யொகிவிட்டது.

இந்தி்யொவில் இைந்ே சினனைத்்ே 
இருமு்்ற மீட்ட ஒதர ்கட்சி அ.தி.

மு.்க. மட்டுதம.  எம.ஜி.ஆருககு 
பினனைொல் அ.தி.மு.்க. இருக்கொது 
என்றொர்கள. ஆனைொல் ம்்றந்ே  
முேல்வர சஜ்யைலிேொ இ்யக்கத்்ே 
வ்ளரத்து இந்தி்யொவில் 3-வது ச்பரி்ய 
இ்யக்கமொ்க  மொறறிக ்கொட்டினைொர. 
அதேத்பொனறு இனனைமும எதிர 
்கொைத்தில் அ.தி.மு.்க.  வ்ளரும. அ.தி.
மு.்க.்வ ்யொரொலும அழிக்க முடி்யொது. 
மீண்டும அ.தி.மு.்க.தவ  ேமிை்கத்தில் 
ஆட்சி்்ய பிடிககும. எதிர ்கட்சி்களின 
்கனைவு ்பலிக்கொது.

இவவொறு அவர கூறினைொர. 

ஆர்.கே.நேர் த�ொகுதியில் அண்ொ.தி.மு.ே. தெற்றி தெறுெது உறுதி: 
அமைச்சர் எம்.ஆர்.விஜயெொஸேர் கெட்டி

EIH அலொசிலயடடேட ல�ாடடேல்ஸ் லிமிடடேட 
உறுப்பினர்

பதிவு அலுவலகம்: ௧/௨௪, ஜி.எஸ்.டி மரகாடு, மீனம்பகாககம், செனலன–௬௦௦௦௨௭.
Telephone: 91-44-2234 4747; Facsimile: 91-44-2234 6699, 91-44-2234 4985

முதலீட்டகாளர்கள் மெலவகள் பிரிவு: 7 ஷகாம் நகாத் மகார்க, ச்டல்லி-110054 
Telephone: 91-11-2389 0505; Facsimile: 91-11-2389 0575 Website: www.eihassociatedhotels.in 

Email: isdho@oberoigroup.com; invcom@tridenthotels.com CIN: L92490TN1983PLC009903

கமப�னியின் ெம�ங்கு்தொரர்களுக்கு அறிவிபபு
ப�ொருள்: கமப�னியின் ெொ்தொரண ெம�ங்குககள மு்தலீட்ொளர் கல்வி 

மற்றும �ொதுகொபபு நிதி ெஸப�ன்ஸ கணக்கிற்கு மொற்று்தல்

19 நவம்பர், 2016 மற்றும் 13 ஏப்ரல், 2017 மததி அனறு பத்திரிகலககளில் சவளியகான 
முநலதய அறிவிப்பின சதகா்டர்சசியகாக இது உள்ளது. இநதிய அரசின (எம்சிஏ) 
கம்சபனி விவககாரஙகள் துலை அலமசெகத்தினகால் அறிவித்தபடி, கம்சபனிகள் 
ெட்டம் 2013 மற்றும் முதலீட்டகாளர் கல்வி மற்றும் பகாதுககாப்பு நிதி ஆல்யம் 
(க்ககு லவப்பு, தணிகலக, பரிமகாற்ைம் மற்றும் திருப்பியளித்தல்) விதிகள் 2016 
(ஐஇபிஎப் விதிகள்) மற்றும் திருத்தப்பட்ட விதிகளின கீழ் 2009 – 2010ம் நிதி 
ஆணடுகககான டிவிச்டணட மககாரப்ப்டகாத கம்சபனியின பஙகுகள் முதலீட்டகாளர் 
கல்வி மற்றும் பகாதுககாப்பு நிதிககு (ஐஇபிஎப்) மகாற்ைப்படடுள்ளது எனறு இதன 
மூலம் உறுப்பினர்களுககு அறிவிககப்படுகிைது. பிரிவு 124, துல்ப் பிரிவு (5)–ன 
கீழ் அளிககப்பட்ட 7 ஆணடு ககாலத்திற்கு செலுத்தப்ப்டகாத அல்லது மககாரப்ப்டகாத 
டிவிச்டணல்ட 7 செப்்டம்பர் 2016ல் இருநது 31 அகம்டகாபர் 2017ககுள் முடிககப்பட்ட 
கம்சபனிகள் விஷயத்தில் முதலீட்டகாளர் கல்வி மற்றும் பகாதுககாப்பு நிதி விதிகளினபடி 
முதலீட்டகாளர் கல்வி மற்றும் பகாதுககாப்பு நிதிககு பஙகுகலள மகாற்ை மவணடிய 
31 அகம்டகாபர் 2017 அனறு கட்டகாயமகாககப்படடுள்ளது. இதன ககார்மகாக 30 
நவம்பர் 2017 அனமைகா அல்லது அதற்கு முனமபகா அல்லது அறிவிககப்படும் இதர 
மததிககுள்மளகா மமற்கண்ட ககாலத்திற்ககான செலுத்தப்ப்டகாத மற்றும் மககாரப்ப்டகாத 
டிவிச்டணட களுகககான பஙகுகலள கம்சபனி முதலீட்டகாளர் கல்வி மற்றும் பகாதுககாப்பு 
நிதிககு மகாற்ை மவணடிய மதலவ உள்ளது.     

யகாருல்டய பஙகுகள் முதலீட்டகாளர் கல்வி மற்றும் பகாதுககாப்பு நிதிககு 
மகாற்ைப்படடுள்ளது மற்றும் ந்டவடிகலக எடுககப்படடு வருகிைது எனபது 
குறித்த விவரஙகலள ஒவசவகாரு பஙகுதகாரர்களுககும் கம்சபனி தனித்தனியகாக 
சதரிவித்துள்ளது. அநத பஙகுதகாரர்களின முழு விவரஙகலள கம்சபனியின 
இல்யதளம் www.eihassociatedhotels.in–ல் பதிமவற்ைம் செய்துள்ளது.

மமற்கண்ட ககாலத்தில் சபைப்ப்டகாத/மககாரப்ப்டகாத டிவிச்டணட பஙகுகலள மகாற்றும் 
ந்டவடிகலககலள கம்சபனி மமற்சககாணடு வருகிைது. இநத ந்டவடிகலககள் 
முதலீட்டகாளர் கல்வி மற்றும் பகாதுககாப்பு நிதியத்தின விதிகளின கீழ் 30 நவம்பர் 2017 
அனமைகா அல்லது அதற்கு முனனமரகா நிலைவு சபறும்.

தகாள் வடிவில் பஙகுகலள லவத்துள்ள அலனத்து பஙகுதகாரர்களின பஙகுகள் 
முதலீட்டகாளர் கல்வி மற்றும் பகாதுககாப்பு நிதியத்துககு மகாற்ைப்படும் எனபலத 
பஙகுதகாரர்கள் கவனத்தில் சககாள்ள மவணடும். அவர்களின அெல் பஙகு பத்திரஙகள் 
ரத்து செய்யப்படும். அதற்கு பதிலகாக புதிய பஙகு பத்திரஙகள் வழஙகப்படும். அநத 
புதிய பஙகு பத்திரஙகள் மநஷனல் செகயூரிடடிஸ் ச்டபகாசிட்டரி லிமிச்டட்டகால் 
(NSDL) பரகாமரிககப்படும் முதலீட்டகாளர் கல்வி மற்றும் பகாதுககாப்பு நிதியத்துககு 
மகாற்ைப்பட்ட டீமமட க்ககு பத்திரஙகளகாக இருககும். டீமமட வடிவில் உள்ள 
பஙகுகள், எனஎஸ்டிஎல்–ஆல் பரகாமரிககப்படும் முதலீட்டகாளர் கல்வி மற்றும் 
பகாதுககாப்பு நிதி டீமமட க்ககிற்கு மநரடியகாக மகாற்ைம் செய்யப்படும். 

அவவகாறு முதலீட்டகாளர் கல்வி மற்றும் பகாதுககாப்பு நிதியத்துககு மகாற்ைப்படும் 
பஙகுகலள பஙகுதகாரர்கள் முதலீட்டகாளர் கல்வி மற்றும் பகாதுககாப்பு நிதியின 
விதிகளினபடி முதலீட்டகாளர் கல்வி மற்றும் பகாதுககாப்பு நிதியத்தி்டம் இருநது மடடுமம 
மககார முடியும்.

EIH அமெகாசிமயட்டட மஹகாட்டல்ஸ் லிமிச்டடடுகககாக
இ்டம்: சககால்கத்தகா    இநத்ரகாணி மர
மததி: 23 நவம்பர், 2017  கம்சபனி செயலகாளர்
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IN THE COURT OF XVII ASST 
CITY CIVIL JUDGE

AT CHENNAI
O.S.No. 2852 Of 2016 

[Under Order XXXVII Rule 1 
of C.P.C.]

CANARA BANK, 
Rep. by its Senior Manager, 
Kotturpuram Branch ... Plaintiff 

-vs- 
Mr.A.Karthik and Another

... Defendants 
To: 
1.A.Karthik  (D1) 
S/o.Arasaiah, No.312,
P-Block, Chitra Nagar, 
Kotturpuram, Chennai - 600 
085. 
2 Arasaiah,  (D2) 
S/o.K.Kandasamy, No.312,
P-Block, Chitra Nagar, 
Kotturpuram, Chennai - 600 85. 
The above suit filed by the 
plaintiff above named against 
you for recovery of sum of 
Rs.4,30,757.60paise together 
with further interest and costs 
stands posted to 15/12/2017, for 
your appearance. Take notice to 
appear before the Hon'ble XVII 
Asst City Civil Judge at Chennai 
on 15/12/2017, at 10:30 A.M. 
or so soon thereafter, and say 
objection if any, failing which 
the above suit will be heard and 
decided exparte. 

O.R.MAHESVAREN 
Counsel for Plaintiff 

HON'BLE IX SMALL CAUSES 
COURT, CHENNAI 

AT CHENNAI
R.A.No. 192 of 2017 

against 
R.C.O.P.No. 1551 of 2006 
(on the file of XIV Small 
Causes Judge, Chennai)

Mr.Jothi,  S/o.Dakhnamurthy,
... Appellant/Petitioner 

Versus 
Tmt.Malliga, W/o.Rajavelu,

... Respondent/Respondent 
To 
Tmt.Malliga, 
W/o.Rajavelu, 
No.13/ 15, Krishnappa Gramani,
Garden 2nd Street, 
Rettakuzhi Street, 
Chennai-600 021. 
Please take notice the 
Appellant/petitioner filed the 
above R.C.A.No.192 of 2017 to 
allow this appeal and direct the 
respondent to quit and deliver 
the vacant possession of the 
appeal schedule property. This 
Hon'ble Court was pleased to 
order paper publication and 
returnable on 04.12.2017. 
Please further take notice if you 
fail to appear on 04.12.2017 of 
10.30 a.m. this matter will be 
decided on merits. 

G.KRISHNAMURTHY,
M.RAJENDIRAN

Counsel for Appellant/
Petitioner. 
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G.RAJARAM,M.A.,B.L.,

VIJAYAKUMAR,B.A.,B.L.,

Advocates, Villupuram.


