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SEC/BSE/ 16 /2022-23 

July 19, 2022 

The Manager 

Corporate Relationship Department, 

BSE Limited, Rotunda Building, 

Phiroze Jeejeebhoy Towers 

Dalal Street, Mumbai- 400 001 

Kind Attn : Mr. Abhay Mungekar/ Mr. Amol Hosalkar 

Scrip Code : 517449 

Dear Sir, 

Newspaper Publication for Conducting AGM through Video Conference (‘VC’)/ Other Audio Visual 

Means (‘OAV’): 

We hereby enclose the copies of the advertisement published in the newspapers viz., Financial 

Express (English) and the Malai Malar (Tamil) on 19th July, 2022 titled ‘Notice for the attention of 

Shareholders of Magna Electro Castings Limited’ pursuant to MCA’s General Circulars relating to 

holding of AGM through Video Conference (‘VC’)/ Other Audio Visual Means (‘OAVM’). 

We request you to kindly take this information on record. 

Thanking you 

For Magna Electro Castings Limited 

0 Mo 
Sa c 
Company Secretary 
ACS - 34056 
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***மாைல மலர் ேகாைவ 19-7-2022 3 Maalai Malar  Coimbatore  19-7-2022  

ேகாயமுத்தூர் மாவட்ட மூன்றாவது 
கூடுதல் உரிைமயியல் நீதிமன்றம்

இைடநிைல மனு எண் 3ஆப் 2022
அசல் வழக்கு எண்.730 ஆப் 2022

1.சி.துைரசாமி, 2 எம். ெசந்தாமைர,
3.பி.எம்.சுப்பிரமணியம், 4. ஆர்.சரஸ்வதி, 5.S.சாந்தி, 
6. எம்.நாகேஜாதி, ேமற்படியாளர்கள் தங்களுக்காகவும், 
ராஜூநாயுடு ேலயவுட்டில் வசிக்கும் 
ெபாதுமக்களுக்காகவும்                     ...வாதிகள்

-எதிர்-
1.ேக.விஜயலட்சுமி, 2. எஸ்.அன்பு, 
3. எஸ்.பாலமுருகன், 4. ஆைணயாளர் அவர்கள், 
ேகாயமுத்தூர் மாநகராட்சி, ேகாயமுத்தூர்.
 5.மாவட்டஆட்சித் தைலவர் அவர்கள், 
ேகாயமுத்தூர் மாவட்டம்.
6. மாவட்ட சுற்றுச்சூழல் ெபாறியாளர் அவர்கள், 
தமிழ்நாடு மாசுக்கட்டுப்பாட்டு வாரியம், 5. ராமசாமிநகர், 
கவுண்டம்பாைளயம், ேகாயமுத்தூர்                                            
                                          ...பிரதிவாதிகள்

 ெபாது அறிவிப்பு
இதனால் சகலமானவர்களுக்கும் ெதரிவிக்கும் 

அறிவிப்பு என்னெவன்றால், ேமற்படி வாதிகள் 
தங்களுக்காகவும், ராஜூநாயுடு ேலயவுட்டில் வசிக்கும் 
ெபாதுமக்களுக்காகவும், ேமற்படி பிரதிவாதிகளுக்கு 
எதிராக நிரந்தர உறுத்துக்கட்டைள பரிகாரம் ேகாரி 
ேமற்படி தாவாைவ தாக்கல் ெசய்துள்ளார்கள். 
ேமற்படி வாதிகள் ராஜுநாயுடு ேலயவுட்டில் வசிக்கும் 
ெபாதுமக்களுக்கு ேமற்படி தாவாைவ தாக்கல் ெசய்ய 
எவருக்ேகனும் ஏேதனும் ஆட்ேசபைன இருந்தால் அவர்கள் 
ேமற்படி நீதிமன்றத்தில் 27.07.2022 அன்று காைல 10.30 
மணிக்கு ேநரடியாகேவா அல்லது தங்களது வழக்கறிஞர் 
மூலமாகேவா ஆஜராகி தங்களது ஆட்ேசபைனைய  
ெதரிவித்துக் ெகாள்ள ேவண்டியது. தவறினால் ேமற்படி 
வழக்கில் எவருக்கும் எந்தவித ஆட்ேசபைனயும் இல்ைல 
என்று வாதிகளுக்கு சாதகமாக முடிவு காணப்படும் 
என்பைத இதன் மூலம் அறியவும். 

P.ராஜராஜன் பி.காம்., பி.எல்.,
ேகாைவ .

ெவ. ஆ.எண்.532/2022/ெச.ம.ெதா.அ/ேகாைவ

அருள்மிகு ெவங்கடரமண சுவாமி திருக்ேகாயில்
கீரணத்தம், புதுப்பாைளயம், அன்னூர் வட்டம்,ேகாயமுத்தூர் -35.

ெபாது ஏலம் /ெடண்டர் அறிவிப்பு
இத்திருக்ேகாயிலுக்கு  ெசாந்தமான நிலம், ேகாைவ மாவட்டம், அன்னூர் வட்டம், 

இடிகைர கிராமத்தில் சர்ேவ எண்.199ல் 0.98.50 ெஹ.ஏர். (2.43) ஏக்கர் நிலமும், 
சர்ேவ எண்.200ல்  2-61.00 ெஹ.ஏர். (6.45ஏக்கர்) நிலமும், ஆக ெமாத்தம் 
3-59.50 ெஹ.ஏர் (8.88 ஏக்கர்) நிலங்கைள பசலி 1432 முதல் 1435 வைர ( 
04/08/2022முதல் 30/06/2025 வைர) உண்டான காலத்திற்கு புன்ெசய் விவசாய 
சாகுபடி உரிமத்திற்கான ஏலம் 03.08.2022 அன்று காைல 11.00 மணியளவில் 
இத்திருக்ேகாயில் தக்கார் மற்றும் அறநிைலயத்துைற அதிகாரிகள் முன்னிைலயில் 
ேமற்படி திருக்ேகாயில் வளாகத்தில் ைவத்து ெபாது ஏலம் /ெடண்டர் மூலம் விடப்படும் 
ஏல நிபந்தைனகைள ஆலய அலுவலகத்தில் ேகட்டுத் ெதரிந்து ெகாள்ளலாம். 

ஓம். த. வளர்மதி
தக்கார்

நாள் :18/07/2022

திருக்ேகாயில் அலுவலகம் அருள்மிகு மாரியம்மன் திருக்ேகாயில் கிராஸ் கட் ேராடு, காந்திபுரம், ேகாைவ -12

«ê£î¬ù èì‰¶ ²î‰Fó‹ Ü¬ì‰«î£‹, ê£î¬ù ¹K‰¶ êKˆFó‹ ð¬ìˆ«î£‹.

மாண்புமிகு வருவாய் 
ேகாட்டாட்சியர் அவர்கள்

ேகாைவ வடக்கு
C. சுேரஷ்
த/ெப. சின்னான்,
1/65, K.G.பாைளயம்,
ெபாகலூர் - வழி,
ேகாயம்புத்தூர்-641 697

 ...மனுதாரர்
எதிர்

உயர்திரு. வருவாய் 
ேகாட்டாட்சியர் அவர்கள், 
ேகாைவ வடக்கு

...எதிர்மனுதாரர்
அறிவிப்பு

ேமற்படி மனுதாரர் தனது தாத்தா 
ரங்கன் (த /ெப . சின்னான்) 
என்பவர் 15.9.2000-ம் ேததி காேர 
கவுண்டன்பாைளயம் இல்லத்தில் 
இறந்துவிட்டார் . அவருக்கு 
இறந்ததற்கான இறப்பு சான்றிதழ் 
ேகாரி விண்ணப்பித்துள்ளார். 
இதுகுறித்து யாருக்ேகனும் 
ஆட்ேசபைன இருப்பின் ேமற்படி 
வருவாய் ேகாட்டாட்சியர் 
சமூகத்தில் ஆஜராகி ெதரிவித்துக் 
ெகாள்ளலாம். தவறும்பட்சத்தில் 
ேமற்படி மனுதாரர் ேகாரியபடி 
உத்தரவாகும் என்பைத 
இதன்மூலம் அறியவும்.

வருவாய் ேகாட்டாட்சியர்
ேகாைவ வடக்கு

சிறுமுைக, ஜூைல.19-
ேகாைவ மாவட்டத்தில் 

உள்ள பிரசித்தி ெபற்ற 
ேகாவில்களில் ஒன்று 
ேமட்டுப்பா ைளயம் அருேக 
ேதக்க ம்பட்டியில் உள்ள 
வனபத்ர காளியம்மன் 
ேகாவில். 

குண்டம் திருவிழா 
இந்த ேகாவிலில் 

ஆண்டுேதாறும் ஆடி மாதம் 
குண்டம் திருவிழா ெவகுவி 
மரிைசயாக நைடெபறும். 
விழாவில் லட்ச க்க ணக்கான 
பக்தர்கள் பங்ேகற்று 
குண்டம் இறங்குவார்கள். 
கடந்த 2 ஆண்டுகளாக 
ெகாேரானா ெதாற்று 
கட்டுப்பாடு காரணமாக 
குண்டம் திருவிழா 
நைடெபறவில்ைல. 

இந்தநிைலயில் இந்த 
ஆண்டு ஆடிக்குண்டம் 
திருவிழா விமரிைசயாக 
நைடெபற உள்ளது. 
இைதெயாட்டி கடந்த 
ெசவ்வாய்க்கிழைம குண்டம் 
இறங்கும் இடத்தில் கண் 
திறக்கும் நிகழ்ச்சி நடந்தது. 

ேமட்டுப்பாைளயம்  

வனபத்ரகாளியம்மன் ேகாவிலில் 
குண்டம் திருவிழா இன்று ெதாடக்கம்         

ேகாைவ,ஜூைல.19-
ேகாைவ வடவள்ளிைய ேசர்ந்தவர் ராேஜஷ் என்ற 

ேகாவிந்தராஜன் (வயது 35). இவர் தடாகம் ேராட்டில் 
வாைழக்காய் கமிஷன் மண்டி ைவத்து நடத்தி வருகிறார். 
சம்பவத்தன்று ரூ.45 ஆயிரம் பணத்ைத மண்டியில் 
உள்ள கல்லாவில் ைவத்து விட்டு வீட்டிற்கு ெசன்றார். 
அப்ேபாது  மண்டியின் கதைவ திறந்து  உள்ேள நுைழந்த 
மர்மநபர்கள் கல்லாவில் இருந்த ரூ.45 ஆயிரம் பணத்ைத 
ெகாள்ைளயடித்து தப்பிச் ெசன்றனர். இது குறித்து 
ேகாவிந்தராஜன் ஆர்.எஸ்.புரம் ேபாலீசில் புகார் ெசய்தார். 
புகாரின் ேபரில் ேபாலீசார் வழக்குப்பதிவு ெசய்து 
விசாரைண நடத்தி வருகிறார்கள்.  

ேகாைவயில்

பழ மண்டியில் ெகாள்ைள

தமிழகத்தில் இருந்து மாநிலங்களைவ எம்.பி.யாக 
ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்டுள்ள முன்னாள் மத்திய நிதி மந்திரி 
ப.சிதம்பரத்ைத   தமிழ்நாடு இைளஞர் காங்கிரஸ் ெசய்தி 
ெதாடர்பாளர் ஹரிஹரசுதன்   சந்தித்து வாழ்த்து ெதரிவித்த 
ேபாது எடுத்த படம். 

  அரியானா மாநில முன்னாள் அைமச்சரும்,  உலக பித்தியன் 
விைளயாட்டு ைமயத்தின் நிறுவனத் தைலவருமான  பிேஜந்தர் 
ேகாயல் ேகாைவ வந்தார்.   விமான நிைலயத்தில் அவைர 
ெதன்னிந்திய ெரயில்ேவ வாரிய உறுப்பினரும், கிராமத்துபால் 
நிறுவனருமான டாக்டர் ஜனார்த்தனன் வரேவற்ற ேபாது 
எடுத்த படம். அருகில் தமிழாய்வு அறக்கட்டைள  தைலவரும், 
பித்தியன் விைளயாட்டின் தமிழ்நாடு ெபாறுப்பாளருமான  
சூலூர் சிவகுமார், மேகஷ்குமார், சஞ்சய், மேனாஜ், ஜீவித் 
ஆகிேயார் உள்ளனர்.  

குனியமுத்தூர், ஜூைல.19-
ேகாைவ குனியமுத்தூர் அருேக ெசங்குளம் உள்ளது. 

இந்த குளத்தில் அழுகிய நிைலயில் ஆண் பிணம் மிதந்தது. 
இதைன பார்த்த அந்த வழியாக ெசன்ற ெபாதுமக்கள் இது 
குறித்து  குனியமுத்தூர் கிராம நிர்வாக அதிகாரிக்கு தகவல் 
ெதரிவித்தனர். உடனடியாக அவர் இது குறித்து குனியமுத்தூர் 
ேபாலீசாருக்கு தகவல் ெதரிவித்தார். உடனடியாக ேபாலீசார் 
சம்பவஇடத்துக்கு விைரந்து ெசன்று விசாரைண நடத்தினர். 
பின்னர் ஆணின் உடைல மீட்டு பிேரத பரிேசாத ைனக்காக 
ேகாைவ அரசு ஆஸ்பத்திரிக்கு அனுப்பி ைவத் தனர். இது 
குறித்து குனியமுத்தூர் ேபாலீசார் வழக்குப் பதிவு ெசய்து 
இறந்தவர் யார் எந்த ஊைரச் ேசர்ந்தவர் என்பது குறித்து 
விசார ைண நடத்தி வருகி றார்கள். 

ெசங்குளத்தில்

அழுகிய நிைலயில் பிணமாக மிதந்த ஆண் பிணம் 

ெபாள்ளாச்சி, 
ஜூைல.19-

ேகாைவ மாவட்டம் 
ெ ப ா ள் ள ா ச் சி யி ல் 
உள்ள பரம்பிக்குளம் 
-ஆழியாறு எனும் பி.ஏ.பி 
திட்டத்தில் ேமல் நீராறு, 
கீழ் நீராறு, ேசாைலயார், 
ப ர ம் பி க் கு ள ம் , 
தூ ண க் க ட வு , 
ெ பருவ ாரிப்பள்ளம் , 
ஆ ழி ய ா று , 
அ ப் ப ர் ஆ ழி ய ா று , 
திருமூர்த்தி ஆகிய 9 
அைணகள் உள்ளன.
விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி
இந்த ெதாகுப்பு 

அைணகள் ெபரும்பாலும் 
ெதன்ேமற்கு பருவ மைழ 
காலங்களில் வழக்கமாக 
நிரம்பிவிடும். இந்த 
ஆண்டும் அேதேபான்று 
ெதன்ேமற்கு பருவமைழ 
ைக ெகாடுத்த நிைலயில், 
பி.ஏ.பி திட்டத்தில் உள்ள 
ெதாகுப்பு அைணகள் 
நிரம்பி விட்டன. 

திருமூர்த்தி அைண 
மட்டும் நிரம்பாமல் 
உள்ளது. மற்ற அைணகள்  
நிரம்பி விட்டதால் பி.ஏ.பி 
விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி 
அ ை ட ந் து ள் ள ன ர் . 
பி.ஏ .பி ெதாகுப்பு 
அைணகள் நிைறந்தாலும் 
ஒப்பந்தப்படி தமிழகம் 
பயன்படுத்திக் ெகாள்ள 
ேவண்டிய 30.5 டி.எம்.
சி தண்ணீைர எடுத்துக் 
ெகாள்வது என்பது 
நிைறேவற்ற முடியாத 
ெசயலாக உள்ளது.

அதற்கு காரணம் 
பி.ஏ .பி திட்டத்தில் 
உள்ள ேசாைலயார் 
மற்றும் பரம்பிக்குளம் 

ெபாள்ளாச்சி 

பி.ஏ.பி ெதாகுப்பு 
அைணகள் நிரம்பின
விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி

ஆழியார் அைணைய படத்தில் காணலாம். 

அைணகள் அதிகமான 
நீர்வரத்து ஏற்பட்டாலும் 
தமிழகத்திற்கு ஆயிரம் கன 
அடி தண்ணீர் மட்டுேம 
சு ர ங் க ப் ப ா ை த க ள் 
வழியாக ெகாண்டு வர 
முடியும் என்ற நிைல 
உள்ளது. 

நீர்மட்டம்
இ த ன ா ல் 

மைழப்ெபாழிவு அதிகமாக 
கிைடத்தாலும் கிைடக்கும் 
தண்ணீைர பயன்படுத்த 
முடியாத நிைல உள்ளது. 
ஆ ை ன ம ை ல ய ா று 
மற்றும் நல்லாறு 
ேபான்ற திட்டங்கைள 
நிைறேவற்றினால் தான் 
பி.ஏ .பி திட்டத்தில் 
ஒப்பந்தப்படி தமிழகம் 
தண்ணீர் ெபரும் வாய்ப்பு 
உள்ளது. ஆகேவ தமிழக 
அரசு ஆைனமைலயாறு 
மற்றும் நல்லாறு 
திட்டங்கைள நிைறேவற்ற 
ேவண்டும் என்பேத 

எதிர்பார்ப்பாக உள்ளது.
அைணகளின் நீர்மட்டம் 

விவரம் வருமாறு:-
ேசாைலயார் அைண 
நீர்மட்டம் 161.33அடியாக 
உள்ளது. இதில் நீர்வரத்து 
3865.88 கன அடியாகவும், 
ெவளிேயற்றம் 4596.20க.
அடியாகவும் உள்ளது. 
பரம்பிக்குளம்  நீர்மட்டம் 
70.50/72 அடியாக உள்ளது.
நீர்வரத்து:2779க .அடி.
ெவளிேயற்றம்:1300 க.அடி.

ஆழியார் அைண நீர் 
மட்டம்:107 .70 /120அடி.
நீர்வரத்து:1198 கன அடி. 
ெவளிேயற்றம்: 159 கன 
அடி. திருமூர்த்தி அைண  
நீர்மட்டம்: 28.74/60அடி  
நீர்வரத்து: 25 கன அடி 
ெவளிேயற்றம்: 27கன 
அடி. அமராவதி அைண  
நீர்மட்டம்: 88.42/90அடி. 
நீர்வரத்து: 1884 கனஅடி 
ெவளிேயற்றம்: 1926 கன 
அடி. 
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ஒடிசாைவ ேசர்ந்தவர் பஷந்த்நாயக் 

(வயது 19 ) .  இவர் உடல் நிைல 
சரியில்லாமல் அவதிப்பட்டு வந்தார். 
அதற்காக சிகிச்ைசயும் ெபற்று வந்தார். 
இதனால் அங்கு அவரால் சரியாக 
ேவைலக்கு ெசல்ல முடியவில்ைல.

பின்னர் தனது அண்ணனுடன் 
கடந்த 6 மாதங்களுக்கு முன்பு 
ேகாைவ வந்தார். இங்கு கிைடக்கும் 
ேவைலகைள ெசய்து வந்தார். இந்த 
நிைலயில் 2 நாட்களுக்கு முன்பு 

மின்சாரம் தாக்கி வடமாநில வாலிபர் பலி

குண்டம் பூக்களால் 
அலங்கரிக்கப்பட்டு சிறப்பு 
பூைஜகள் நடந்தது. 

திருக்குண்டம் 
இறங்குதல்

இன்று  19-ந் ேததி 
இரவு 7 மணிக்கு 
பூச்சாட்டுடன் குண்டம் 
விழா ெதாடங்குகிறது. 22-
ந் ேததி காைல 10 மணிக்கு 
லட்சார்ச்சைனயும், 23-ந் 
ேததி இரவு 10 மணிக்கு 
கிராம சாந்தி நிகழ்ச்சியும் 
நடக்கிறது.  24-ந் ேததி காைல 

10 மணிக்கு ெகாடிேய ற்றம், 
சிம்ம வாகனத்தில் அம்மன் 
திருவீதி உலா நடக்கிறது. 
25-ந் ேததி மாைல 5 
மணிக்கு ெபாங்கல் ைவத்து 
திருக்குண்டம் திறத்தல் 
நடக்கிறது.

 ெதாடர்ந்து 26-ந் ேததி 
அதிகாைல 3 மணிக்கு 
அம்மன் அைழப்பு, காைல 
6 மணிக்கு திருக்குண்டம் 
இறங்குதல் நிகழ்ச்சி 
நடக்கிறது.

 27-ந் ேததி காைல 10 
மணிக்கு முதல் மாவிளக்கு 
பூைஜ  நடக்கிறது. மாைல 
6 மணிக்கு பூப்பல்லக்கில் 
அம்மன் திருவீதி உலா 
நடக்கிறது. 
108 குத்துவிளக்கு பூைஜ 

28-ந் ேததி அதிகாைல 4.30 
மணிக்கு ஆடி அமாவாைச 
பூைஜகள், இரவு 7 மணிக்கு 
பரிேவட்ைட, இரவு 8 
மணிக்கு வாணேவடிக்ைக 
நிகழ்ச்சிகள் நடக்கின்றன. 

29-ந் ேததி பகல் 12 
மணிக்கு மகா அபிேஷகம், 
மாைல 3 மணிக்கு மஞ்சள் 
நீராடுதல், ஆகஸ்டு 1-ந் 
ேததி காைல 10 மணிக்கு 
108 குத்துவிளக்கு பூைஜ, 
2-ந் ேததி மறுபூைஜ ஆகிய 
நிகழ்ச்சிகள் நடக்கின்றன. 

விழா ஏற்பாடுகைள 
பரம்பைர அறங்காவலர் 
வசந்தா, உதவி ஆைணயர் 
ைகலாசமூர்த்தி ஆகிேயார் 
ெசய்து வருகிறார்கள்.  

ேகாைவ, ஜூைல 19-
ேகாைவ மாவட்ட 

கெலக்டர் சமீரன் 
இன்று நிருபர்களிடம் 
கூறியதாவது:-

புத்தக திருவிழா 
ேகாைவ மாவட்ட 

சிறுெதாழில்கள் சங்கம் 
(ெகாடிசியா) , ேகாைவ 
மாவட்ட நிர்வாகம், 
ெதன்னிந்திய புத்தக 
விற்பைனயாளர் மற்றும் 
பதிப்பாளர்கள் சங்கம் 
ஆகியவற்றுடன் இைணந்து 
6-வது ஆண்டாக  ேகாைவ 

22-ந் ேததி ெதாடங்குகிறது 

ேகாைவயில் 
புத்தக திருவிழா 
கெலக்டர் சமீரன் ேபட்டி 

ேகாைவ ெதற்கு

 ேராட்டரி சங்க தைலவர்  பதவி ஏற்பு விழா

ேகாைவ மாநகராட்சியில் 

மக்கள் குைறதீர்க்கும்  கூட்டம்

வடவள்ளி, ஜுைல,19-
ேகாைவ மாநகரின்  

பாரம்பரிய ேராட்டரி 
சங்கமான ெதற்கு ேராட்டரி 
சங்க 39-வது தைலவர் 

பதவி ஏற்பு விழா அவினாசி 
சாைல கிராண்ட் ரிஜண்ட் 
அரங்கில் நைடெபற்றது.

 விழாவில் சங்கத்தின் 
தைலவராக எம்.பி 

நல்லதம்பி, ெசயலாளர்கள் 
சி வ ஞ ா ன ப் பி ர க ா ஷ் , 
ெ ப ா ரு ள ா ள ர ா க 
மு த் து க் கு ம ா ர ன் 
ஆகிேயார் ெபாறுப்பு 
ஏ ற் று க் ெக ா ண் ட ன ர் .
முன்னாள்  தைலவர் 
கல்யாண் குமார் பதவி 
பிரமாணம் ெசய்து 
ைவத்தார் .  விழாவில் 
சிறப்பு விருந்தினராக 
பா.ஜ.க மாநில தைலவர் 
அண்ணாமைல மற்றும் 
முன்னாள் ேராட்டரி 
கவர்னர் பதி ஆகிேயார் 
கலந்து ெகாண்டனர். 
விழாவில் மாவட்ட துைண 
ஆளுநர் சஞ்சய் ஷா மற்றும் 
சிவகுமார் ஆகிேயார் கலந்து 
ெகாண்டனர்.

 இந்த நிகழ்ச்சியில் 
மாணவ, மாணவிகளுக்கு  
ேராட்டரி சங்கம் சார்பில் 
கல்வி ஊக்கத்ெதாைகைய 
அ ண் ண ா ம ை ல 
வழங்கினார். ேமலும் 
அண்ணாமைல ஐ.பி.
எஸ். எழுதிய ஸ்டிப்பிங் 
பிைகயிண்ட் காக்கி 
என்ற புத்தகத்ைத மாண 
வர்களுக்கு வழங்கினார். 

புத்தகத் திருவிழா வருகிற  22- 
ந் ேததி முதல் 31-ந் ேததி வைர 
ெகாடிசியா  வளாகத்தில் நடக்கிறது.

2 ஆண்டுகளாக ெகாேரானா 
காரணமாக இந்த புத்தக திருவிழா 
நைடெபறவில்ைல. 10 நாள் 
நைடெபறும்  விழாவில் 300 
பதிப்பாளர்கள் மற்றும் 1 லட்சம் 
மாணவ- மாணவிகள் கலந்து 
ெகாள்ள உள்ளனர்.இந்த  விழாவின் 
ஒரு பகுதியாக வருகிற 28-ந் ேததி 
5 ஆயிரம் மாணவர்கள் திருக்குறள் 
ஒப்பிக்க உள்ளனர். 

அனுமதி இலவசம் 
புத்தக கண்காட்சிக்கு அனுமதி 

இலவசம். காைல 10 மணி முதல் இரவு 
8 மணி வைர பார்ைவயாளர்கள் 
அனுமதிக்கப்படுவார்கள்.

இதில் தமிழ்நாடு, புதுச்ேசரி, ேகரளா, 
கர்நாடகா, ஆந்திரா, மகாராஷ்டிரா, 
மற்றும் புதுெடல்லி ேபான்ற பல்ேவறு 
இடங்களில் இருந்து புகழ்ெபற்ற 
பதிப்பாளர்கள்  பங்ேகற்க உள்ளனர். 
லட்சக் கணக்கான தைலப்புகளில் 
புத்தகங்கள் இங்கு காட்சிக்கும், 
விற்பைனக்கும் ைவக்கப்பட உள்ளன. 
புகழ்ெபற்ற இலக்கிய ஆளுைமகளும், 
கைலஞர்களும் கலந்து ெகாள்ளும் 
கைல, இலக்கிய நிகழ்வுகள் 
நாள்ேதாறும் கண்காட்சி வளாகத்தில் 
நைடெபற உள்ளது 

22-ந் ேததி மாைல 5.30 மணிக்கு  
ேகாைவ புத்தகத் திருவிழாைவ  
மின்சாரம், மதுவிலக்கு மற்றும் 
ஆயத்தீர்ைவ துைற அைமச்சர் 
ெசந்தில்பாலாஜி  ெகாடிசியா 
ெதாழிற்காட்சி வளாகத்தில் 
ெதாடங்கி ைவக்கிறார்.  நிைறவு 
விழாவில் உள்ளாட்சி துைற 
அைமச்சர்,  பள்ளிக்கல்வி துைற 
அைமச்சர் கலந்து ெகாள்ள அைழப்பு 
விடுக்கப்பட்டுள்ளது.

இவ்வாறு அவர் கூறினார். 

வடவள்ளிைய அடுத்த 
ே ச ாைமயம்ப ாைளயம் 
பகுதியில் உள்ள ஒரு 
உணவகத்தில் ேவைலக்கு 
ேசர்ந்தார் .அங்கு சிறிய 
சிறிய ேவைலகைள ெசய்து 
வந்தார் . சம்பவத்தன்று 
உணவகத்தில் கிைரண்டரில் 
அரிசி அைரத்து ெகாண்டு 
இருந்தார் . அப்ேபாது 
திடீெரன பசந்த்நாயக் 
மயங்கி கிைரண்டர் வயர் மீது 
விழுந்தார். இதில் மின்சாரம் 
தாக்கி அவர் தூக்கி 

வீசப்பட்டார்.
பி ன் ன ர் 

பசந்த்நாயக்ைக 
மீட்டு ேகாைவ 
அரசு ஆஸ்பத்தி 
ரி யி ல் 
சி கி ச் ைச க் கு 
ே ச ர் த் தன ர் .  
அவர் வரும் 
வழியி ேலேய 
இ ற ந் து 
வி ட் ட த ா க 
ட ா க் ட ர் 
ெதரிவித்தார்.
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ேகாைவ மாநகராட்சியில் 

வாரந்ேதாறும் ெசவ்வாய் 
கிழைமகளில் ேமயர் 
கல்பனா தைலைமயில் 
மக்கள் குைறதீர்க்கும்  
கூட்டம் காைல 11 
மணி முதல் 1 மணி 
வைர நைடெபறும் என 
அறிவிக்கப்பட்டது. அதன் 
படி இன்று ேமயர் கல்பனா 
தைலைமயில் குைறதீர்க்கும் 
கூட்டம் நடந்தது.

மாநகராட்சிக்குட்பட்ட 
பகுதியிலுள்ள ெபாதுமக்கள் 
பிறப்பு, இறப்பு 
சான்றிதழ்கள், சாைல 
வசதி, மின்விளக்குகள், 
குடிநீர் வசதி, பாதாள 
சாக்கைட, ெதாழில்வரி, 
ெசாத்துவரி, காலியிடவரி, 
புதிய குடிநீர் இைணப்பு, 
ெபயர் மாற்றம், மருத்துவம், 
சுகாதாரம், கல்வி உள்ளிட்ட 
அடிப்பைட வசதிகைள 

ெசய்து  ெகாடுக்க ேகாரி 
மனுக்கைள ேமயர் 
கல்பனா ஆனந்தகுமாரிடம் 
அளித்தனர். மதியம் 12.30 
வைர சுமார் 70-க்கும் 
ேமற்பட்ேடார் மனுக்கைள 
அளித்தனர். 

இந்த ேகாரிக்ைக 
மனுக்களின் மீது 
துைறசார்ந்த மாநகராட்சி 
அ லு வ ல ர் க ள ா ல் 
நடவடிக்ைக எடுக்கப்படும்.

ெ ப ா து ம க் க ள் 
முகக்கவசம் அணிந்து, 
கிருமிநாசினி பயன்படுத்தி, 
சமூக இைடெவளிைய 
கைடபிடித்து தங்களது 
ேகாரிக்ைக மனுக்கைள 
அளித்தனர். இதில் 
மாநகராட்சி துைண 
கமிஷனர் ஷர்மிளா, 
அைனத்து மண்டல உதவி 
கமிஷனர்கள், அைனத்து 
துைற அதிகாரிகள்  கலந்து 
ெகாண்டனர். 


