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SEC/BSE/21/2022-23 

July 22, 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 

ISIN : INE437D01010 

Dear Sirs, 

Newspaper Advertisement for AGM Notice, E-Voting instruction & Book Closure. 

We hereby enclose the copies of advertisement with respect to Notice of 32" Annual General 

Meeting, E Voting Information and Book Closure published in Financial Express (English) and Malai 

Malar (Tamil) on 22nd day of July, 2022 for shareholders information. 

We request you to kindly take this information on record. 

Thanking you 

For Magna Electro Castings Limited 

thet 
Company Secretary 
ACS - 34056 
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2 மாலை மைர் க�ாலை 22-7-2022 ***

ப�ாள்ாச்சி, 
ஜூலை.22-

க�ாலை மாைட்டம் 
ப � ா ள ் ா ச் சி ல ை 
கேர்்ந்தைர் சிற்பி 
�ாைசுப்பிரமணிைம். இைர் 
ஏரா்மான ்தமிழ் ோர்்ந்த 
நூல�ல் எழுதியுள்ார். 
அணலமயில இைர் 
ோகிதை அ�ா்டமி 
விருதிலனயும் ப�ற்்ார்.

இ்ந்த நிலையில, 
முனனாள மு்தல-
அலமச்ேர் �ருணாநிதியின 
97-ைது பி்்ந்தநால் 
முனனிடடு ்தமிழ� மு்தல-
அலமச்ேரால �னவு 
இலைம் என் திட்டம் 
அ றி வி க � ப் � ட ்ட து . 
இ்ந்த �னவு இலைம் 
தி ட ்ட த தி ன கீ ழ் 
ப � ா ள ் ா ச் சி யி ல 
்தனககு வீடு ைழங� 
கைணடும் என சிற்பி 
�ாைசுப்பிரமணிைம் , 
க�ாலை மாைட்ட 
�பைக்டரி்டம்  விணணப்பி 

சாகித்ய அகாடமி விருது பெற்ற

சிற்பி பாலசுப்பிரமணியத்திற்கு 
வீடு கட்ட 5 சென்ட இ்டம்
பொள்ாச்சி நகராட்சி கூட்டததில் தீர்ானம் நிற்றவேற்றம்

க�ாலை, ஜூலை.22-
கேைம்  பரயில 

க � ா ட ்ட த தி ல 
மு்தலமுல்ைா� கேரன 
எகஸ்பிரஸ் பரயிலில 
டிகப�ட �ரிகோதிக�, 
� ரி க ே ா ்த � ர் � ளு க கு 
ல�ை்டக�க �ருவி 
ைழங�ப்�டடுள்து.

சேரன் எக்ஸ்பிரஸ்
இது குறிதது கேைம் 

க�ாட்ட பரயிலகை 
அதி�ாரி�ள கூறிை்தாைது:-

கேைம் பரயிலகை  
க�ாட்டததுககு உட�ட்ட 
க � ா ல ை - ப ே ன லன 
பேனடரல இல்டயிைான 
கேரன எகஸ்பிரஸ் ரயிலில 
டிகப�ட �ரிகோ்த�ர்�ளுககு 
நவீன ல�ை்டக�க�ருவி 
ைழங�ப்�டடுள்து. 

இ்தனமூைம், �ைணி–
�ளின விைரங�ல் 
விலரைா� ேரி�ார்க� 
முடியும். அக்தாடு, ைார் 
�ைணிக�விலலை என் 
விைரம் �திகைற்்ப்�டும். 
இ்தனால, அைர்�ள 
டிகப�ட �ட்டணதல்த 
எவ்வி்த சிக�லும் இனறி 
விலரைா� ப�் இைலும். 

வசலம் பரயில்வே வகாட்டததில் முதல்முற்ற்யாக

செரன் எக்ஸ்பிரஸ் சரயிலில் டிக்சகட 
பரிசொதகருக்கு ககய்டக்க கருவி 

ரெயிலில்  டிஜிட்டல் கருவி மூலம் டிகரகட பரிச�ோதனை 
சேறரகோண்ட டிகரகட பரிச�ோதகர். 

ை்டைளளி, ஜூலை.22-
க�ாலை மாைட்டம் 

க � ா ளு ை ம் � ட டி 
ைனேர�ததிற்கு–ட�ட்டது 
அடடுக�ல �குதி. இ்ந்த 
�குதியில �ாடடு ைாலன�ள 
உள�்ட �லகைறு 
ைனவிைஙகு�ள ைாழ்்நது 
ைருகின்ன.
இறந்த குட்டி யானை
இஙகுள் ைாலன�ள 

ைாலனமடுவு, அடடுக�ல 
ஆதிைாசி கிராமம், 
ப�ம்�னூர் உளளிட்ட 
�குதி�ளுககு ைருைது 
ை ா டி க ல� ை ா � 
இரு்ந்தது. ைாலன�ள 
ஊருககுள ைருைல்த 
்தடுக� ைனததுல்யினர் 
ைா�னங�ளில கரா்நது 
பேலகின்னர்.

கநற்று மாலை 
ைனததுல் ஊழிைர்�ள, 
குப்க��ால்ைம் �குதியில 
இரு்நது அடடுக�ல ைழிைா� 
ைாலனமடுவு �குதிலை 
கநாககி பேன்னர். 
அப்க�ாது அடடுக�ல 
ைனததில இரு்நது 50 
மீட்டரில குடடி ைாலன 
ஒனறு இ்்ந்த நிலையில 
கி்ட்ந்தது.

்தாய் யானை பாே 
சபாராட்்டம்

கமலும் ைாலன உ்டலின 
ேற்று ப்தாலைவில அ்தன 
்தாய் ைாலன பிளிறி 
ப�ாணக்ட இரு்ந்தது. இ்தலன 
�ார்த்த ைனததுல்யினர் 
ேம்�ைம் குறிதது உைர் 

ேடேளளி அருவக

வனத்திற்குள் இறந்து 
கிடந்்த குட்டி யானன
தாய் ்யாறன ொசபவொராட்டம்

வாகைக்காய் மண்டியில் 
பணம் திருடடு

க�ாலை ரததினபுரி 
பேலைப்�ன ப்தருலை 
கேர்்ந்தைர் சீனிைாேன(55). 
அக்த�குதியில ைாலழக�ாய் 
மணடி லைதது ந்டததி 
ைருகி்ார். இைர் கநற்று 
முனதினம் இரவு மணடிலை 
பூடடி விடடு வீடடுககு 
பேன்ார் . மறுநாள 
�ாலையில �ல்டயின பூடடு 
உல்டக�ப்�டடு கி்ட்ந்தது.  
பீகராவில இரு்ந்த ரூ.5240 ஐ 
மர்ம ந�ர் திருடி பேன்து 
ப்தரிைை்ந்தது.  இது குறிதது 
சீனிைாேன ரததினபுரி 
க�ாலீசில பு�ார் அளித்தார்.  

Edited   and    Published   by    
C.SENTHILKUMAR   for    Malar   
Publications  Ltd.,     and       Printed             
by   J.P.VIJAYARAJ   at    
Thanthi    press,  766,  Avinashi  Road,  
Coimbatore-641 018.

கூட்டுறவு சங்கங்களின் 
துணைப்பதிவாளர் அலுவல்கம்

க்காயமுத்தூர் சர்கம்
சகோயமுத்தூர் - 641 002.

ஏல விற்பணை அறிவிபபு

ஏலம் க்பாடப்படும் சசாத்து  வி்பரம்
சசாத்து வி்பரம் - 1

த.தீ.எண.1/2019 �ப1, நோள் 22.05.2020
நி.ே.எண.3/2021/�ப3
   இதைோல் அறிவிபபது எனைரென்ோல் சக 2024 ரபள்்ோதி ரதோ்டகக செ்ோணனே 
கூடடு்வு க்டன �ஙகத்தில் நன்டரபற் முன்சகடுகளுகக்ோல் �ஙகத்திறகு ஏறபட்ட 
நிதியிழபபிறகு ரபோறுபபோககபபட்ட, முனைோள் ர�யலோ்ர் திரு.ஆர்.ேசைோகெனின ேனைவி 
திருேதி.எம்.சுகனயோ அெர்களின ரபயரில் உள்் ஜபதி ர�யயபபட்ட அெெது கீழககண்ட 
அன�யோ ர�ோத்து சக 2024 ரபள்்ோதி ரதோ்டகக செ்ோணனே கூடடு்வு க்டன �ஙக 
அலுெலகத்தில் 23.08.2022 ர�வெோய கிழனே முன்சய ர�ோத்து - 1 கோனல 10.00 ேணிககும் 
ர�ோத்து - 2 ேதியம் 12.00 ேணிககும் ர�ோத்து 3 ேதியம் 03.00 ேணிககும் பகிெஙக ஏலம் 
வி்டபபடும் எை அறிவிககபபடுகி்து. ஏல நிபநதனைத் ரதோ்டர்போை விபெஙகன் �ஙக 
அலுெலக சநெத்தில் ரதோ்டர்பு ரகோணடு அறிநது ரகோள்ளுேோறு சகடடுக ரகோள்்பபடுகி்து.

சகோயம்புத்தூர் ரிடிடு சேடடுபபோன்யம் �பரிடிடு சேடடுபபோன்யம் ெட்டம் ரபள்்ோதி 
கிெோேம் பட்டோ எண. 1223-ல் தோககலோை க.�.596 ரந.பு.ஏ.1356 பூமி தறகோல �படிவி�னபடிககு 
க.�.596/2 ரந.பு.ரெக.0.46.0ககு ஏக.1.13 விஸ்தீெணம் உள்் பூமினய ேனையி்டஙக்ோகப 
பிரித்து அயயன அரெனயூ எை ரபயரி்டபபடடுள்் ேனையி்டபபிரிவில் கண்ட ேனை எண7ல் 
ரதனபுெம் உள்் கோலி ஜோகோவிறகு ர�ககுபநதி அ்வு விபெம்.

தோககு 1
ஆதித்யோ நகர் சல அவுடடுககும்     ...ெ்டககு

சேறபடி ேனையி்டபபிரிவில் கண்ட ேனை எண.7ல்
இனறு தைபோககியம் கிெயம் ரபறும் ர�ோத்துககும்
கீழககண்ட தோககு 2 ர�ோத்துககும்   ...ரதறகு
சேறபடி ேனையி்டபபிரிவில் கண்ட6 ரந.�யிட ஜோகோவிறகும் ...சேறகு
சக.பி.நகர் 2 சல அவுடடுககும்   ...கிழககு
இதன ேத்தியில்,
ெ்டபுெம் கிழசேலடி - 48’09” ரதனபுெம் கிழசேலடி - 51’06” கிழபுெம் ரதனெ்டலடி - 
31’00”சேபுெம் ரதனப்டலடி - 30’03’’ஆக ரேோத்தம் 1535 �துெடிகள் (137.68 �.மீட்டர்) அல்லது 
ஏக.0.03 ர�னட 227 விஸ்தீெணமுள்் கோலி ஜோகோ பூெோ �கிதம் பினனும்
தோககு2
சேறபடி ேனை எண.7-ல் சேசல கண்ட தோககு 1 ர�ோத்துககும் ...ெ்டககு  சேறபடி 
ேனையி்டபபிரிவில் கண்ட ேனை எண.7ல் இனறு தைபோககியம் கிெயம் ரபறும் ர�ோத்துககும் 
...கிழககு
சேறபடி ேனையி்டபபிரிவில் கண்ட 6 ரந. �யிட  ஜோகோவிறகும்... சேறகு, சேறபடி 
ேனையி்டபபிரிவில் கண்ட 20 அடி அகல கிழசேல் செோடடுககும் ...ரதறகு
இதன ேத்தியில்
ெ்டபுெம் கிழசேலடி .... 06’00’’ ரதனபுெம் கிழசேலடி ... 08’09’’ கிழபுெம் ரதனெ்டலடி ...30’00” 
சேபுெம் ரதனெ்டலடி ...30’00” ஆகரேோத்தம் 221 �துெடிகள் உள்் கோலி ஜோகோ பூெோ �கிதம், 
ஆக சேசல கண்ட இெணடு தோககுகளும் ச�ர்நது ஒடடு ரேோத்தம் 1756 �துெடிகளுககு 
(163.I3�துெ மீட்டர்) அல்லது ஏக.0.04 ர�னட 12 �துெடி உள்ளி கோலி ஜோகோபூெோ �கிதம்.

சசாத்து வி்பரம் - 2
சகோயம்புத்தூர் ரிடிடு, சேடடுபபோன்யம் �பரிடிடு, சேடடுபோன்யம் ெட்டம், ரபள்்ோதி 

கிெோேம் 1223 ரந. பட்டோவில் தோககலோகியுள்், க.�. 596 ரந.பு.ஏக 13.56 பூமி தறகோல 
�படிவி�னபடி க.�.596/2 ரந.பு.ரெக.0.46.0 (ஏக.1.13) விஸ்தீெணமுள்் பூமினய 
ேனையி்டஙக்ோகப பிரித்து அயயன அரெனயூ எை ரபயரிடடுள்்  ேனைபபிரிவில் 
எைககு சேறர�ோனை 8596/2009 ரந. கினெயப பத்திெபபடி போத்தியபபட்டதும் இனறு நோன  
தஙகளுககு கினெயமும் சுெோதீைமும் ர�யது ரகோடுககும் ேனை எண.7-ல் ெ்டபுெம் உள்் 
கோலிஜோகோ பூெோ �கிதம். இதறகு ர�ககுபநதியும் அ்வு விபெமும்.

சேறபடி ேனை எண.07-ல் தஙகளுககு கினெய போத்தியபபட்ட 1-ெது தோககு ர�ோத்துககும் 
... ெ்டககு, சேறபடி ேனையி்டப பிரிவில் கண்ட 20 அடி அகல கிழசேல் சல அவுட செோடடுககும் 
... ரதறகு, K.P. நகர் 2 சல அவுடடுககும் ... கிழககு  சேறபடி ேனையி்டப பிரிவில் சேறபடி 
7 ரந.�யிடடில் தஙகளுககு கினெயப போத்தியபட்ட 2-ெது தோககு ஜோகோவுககும் ... சேறகு

இதன ேத்தியில்
ெ்டபுெம் கிழசேலடி - 40’00’’ ரதனபுெம் கிழசேலடி -40’00’’ கிழபுெம் ரதனெ்டலடி -30’00’’ 

சேபுெம் ரதனெ்டலடி -30’00’’ ஆக இநத அ்வுகளுககு கூடிய 1200 �துெடிகள் (111.48 �துெ 
மீட்டர் ஏக.0.02 ர�னட 328 �துெடி விஸ்தீெணமுள்் சேறபடி ேனை எண.7ல் ெ்டபுெமுள்் 
வீடு கடடும் கோலி ஜோகோ பூெோ �கிதம் சேறபடி கோலி ஜோகோவில் கடடி்டம் ஏதுமில்னல.

சேறபடி ர�ோத்துககு சேறபடி ேனையி்டபிரிவில் விடடுள்் அனைத்துசெோடுகளிலும் ேறறும் 
ேோமூல் செோடுகளிலும் சபோக ெெ ெழி போத்தியஙகள் �கிதம், சேறபடி ர�ோத்து ரபள்்ோதி 
கிெோேப பஞ�ோயத்துககுடபட்டது.

சசாத்து வி்பரம் - 3
சகோயம்புத்துர் ரிடிடு, சேடடுபபோன்யம் �பரிடிடு, சேடடுபபோன்யம் ெட்டம்,ரபள்்ோதி 

கிெோேம் 671 ரந. பட்டோவில் தோககேோை க.�.549 ரந.பு.ரெ1.04.5ககு ஏக.2.58 விஸ்தீெணமுள்் 
பூமியில் ஏக.2.38 விஸ்திெமுள்் பூமினய ேனையி்டஙக்ோக பிரித்துள்் ேனையி்டபிரிவில் 
உள்்தும் சேறபடி 782 / 2014 ரந. கினெய ஆெைபபடி எைககு போத்தியபபட்டதும் 
இனறு உஙகளுககு கினெயமும் சுெோதீைமும் ர�யது ரகோடுபபதுேோை 2388 �துெடிகள் 
விஸ்தீெைமுள்் 03 ரந. கோலிேனையி்டம் பூெோ, இதறகு ர�ககுபநதியும் அ்வுகள் விபெம்.

20 அடி அகல கிழசேல் சல-அவுட செோடடுககும் ...ெ்டககு, S.F.No.546 ரந.கோனலககும் 
...ரதறகு, 04 ரந.�யிடடுககும் ...கிழககு, 02.ரந.�யிடடுககும் ...சேறகு 

இதன ேத்தியில்
ெ்டபுெம் கிழசேலடி (கிெோ�ோக) - 46’00’’ ரதனபுெம் கிழசேலடி -46’00’’ கிழபுெம் ரதனெ்டலடி 

-47’06’ சேபுெம் ரதனெ்டலடி -55’06’
இநத அ்வுகளுககு கூடிய ரேோத்தம் 2318 (215.35sq.mtr) �துெடிகள் ரகோண்டதறகு 

05 ர�னட 138 �துெடிகள் விஸ்தீெணமுள்் கோலி ேனையி்டம் பூெோ.சேறபடி ர�ோத்துககு 
ேனையி்டபிரிவில் வீடடுள்் அனைத்து செோடுகளிலும் ேறறும் ரதோ்டர்நதுள்் ேோமூல் 
செோடுகளிலும் சபோக ெெ ெணடி ெோகைஙகள் ஓடடி சபோக ெெ ெழிநன்ட போத்தியஙகள் �கிதம்.

இ்டம் : சகோயம்புத்தூர்
சததி : 22.07.2022

கூடடு்வு �ோர்பதிெோ்ர் / க் அலுெலர்
(ரபரியநோயககனபோன்யம் ெட்டோெம்)/ விறபனை அலுெலர்
கூடடு்வு �ஙகஙகளின துனணபபதிெோ்ர் அலுெலகம், 

சகோயம்புத்தூர் �ெகம்.

இ்நத நினலயில் கி்டநத குடடியோனைனய ப்டத்தில் 
கோணலோம்.

கூட்டுறவு சங்கங்களின் 
துணைப்பதிவாளர் அலுவல்கம்

க்காயமுத்தூர் சர்கம்
சகோயமுத்தூர் - 641 002.

ஏல விற்பணை அறிவிபபு

ஏலம் க்பாடப்படும் சசாத்து  வி்பரம்
சசாத்து வி்பரம் - 1

த.தீ.எண.1/2019 �ப1, நோள் 22.05.2020
நி.ே.எண.13/2021/�ப3

இதைோல் அறிவிபபது எனைரென்ோல் சக 2024 ரபள்்ோதி ரதோ்டகக செ்ோணனே 
கூடடு்வு க்டன �ஙகத்தில் நன்டரபற் முன்சகடுகளுகக்ோல் �ஙகத்திறகு ஏறபட்ட 
நிதியிழபபிறகு ரபோறுபபோககபபட்ட,  முனைோள் உதவிர�யலோ்ர் திருேதி.ஆர்.சுேதியின  
கணெர் திரு.ஊ.பெசேஷ் அெர்களின ரபயரில் உள்் ஜயதி ர�யயபபட்ட அெெது 
கீழககண்ட அன�யோ ர�ோத்து சக 2024 ரபள்்ோதி ரதோ்டகக செ்ோணனே கூடடு்வு 
க்டன �ஙக அலுெலகத்தில் 24.08.2022 புதன கிழனே முன்சய ர�ோத்து - 1 கோனல 11.30 
ேணிககும் ேறறும் ர�ோத்து -2 ேதியம் 02.30 ேணிககும் பகிெஙக ஏலம் வி்டபபடும் எை 
அறிவிககபபடுகி்து. ஏல நிபநதனைத் ரதோ்டர்போை விபெஙகன் �ஙக அலுெலக சநெத்தில் 
ரதோ்டர்பு ரகோணடு அறிநது ரகோள்ளுேோறு சகடடுக ரகோள்்பபடுகி்து.

சகோயம்புத்தூர் பதிவு ேோெட்டம்,  சேடடுபபோன்யம் �ோர்பதிவு ேோெட்டம், சேடடுபபோன்யம் 
ெட்டம், கோெேன்ட கிெோேம், க.�.789/2 ரந.பு.ஏ. 7.51 விஸ்தீெணமுள்் பூமினய ேனையி்டஙக்ோகப 
பிரித்துள்்தில் சேறபடி ேனையி்டபபிரிவில் கணடுள்் 2400 �துெடிகள் விஸ்தீெணமுள்் 
14-ம் ரந. ேனையி்டத்தில் ஒரு பகுதி சேடடுபபோன்யம் �ோர்பதிெகத்திய 15914/2011 ரந. 
கினெய ஆெணபபடி எைககு கினெய போத்தியபபட்டதும் நோன இனறு உஙகளுககு கிெயமும் 
சுெோதீைமும் ர�யது ரகோடுபபதுேோை 1120 �துெடிகள் விஸ்தீெணமுள்் ேனையி்டம் பூெோவும், 
இதறகு ர�ககுபநதியும் அ்வுகளும் விபெம்,

1-ெது அயிட்டம்
சேறபடி ேனையி்டபிரிவில்  கிழபு்முள்் 800 �துெடிகள்  விஸ்தீெணமுள்் இ்டத்திறகு 

ர�ககுபநதி அ்வு விபெமும், ெ்டககில் - 13-ம் ரந.ேனையி்டம், ரதறகில் - 15-ம் ரந. 
ேனையி்டம், கிழககில் -11-ம் ரந.ேனையி்டம், சேறகில் கீசழ குறிபபிடடுள்் 2-ெது அயிட்ட 
ர�ோத்து ேறறும் சேறபடி ேனையி்டத்தில் போககி உள்் இ்டம்.

இதன ேத்தியில், ெ்டபு்ம் கிழசேலடி - 20’-00’’ ரதனபு்ம் கிழசேலடி - 20’-00’’ சேபு்ம் 
ரதனெ்டலடி- 40’-00’’ கிழபு்ம்  ரதனெ்டலடி - 40’-00’’ இநத அ்வுகளுககு கூடி ரேோத்தம் 
600 �துெடிகள் விஸ்தீெணமுள்் ேனையி்டம் பூெோவும்.

2-ெது அயிட்டம்
சேறபடி ேனையி்டத்தில்  ெ்டசேறகு பகுதியில் உள்் 320 �துெடிகள்  விஸ்தீெணமுள்் 

இ்டத்திறகு ர�ககுபநதி அ்வுகள் விபெமும், ெ்டககில் - 13-ம் ரந.ேனையி்டம், ரதறகில் 
-சேறபடி ேனையி்டத்தில் போககியுள்் இ்டம், கிழககில்  - சேசல குறிபபிடடுள்்  1-ெது 
அயிட்டம், சேறகில் - 20 அடி அகல ரதனெ்டல் செோடு

இதன ேத்தியில், ெ்டபு்ம் கிழசேலடி - 40’-00’’ ரதனபு்ம் கிழசேலடி - 40’-00’’ சேபு்ம் 
ரதனெ்டலடி- 08’-00’’ கிழபு்ம்  ரதனெ்டலடி - 08’-00’’ இநத அ்வுகளுககு கூடி ரேோத்தம் 
320 �துெடிகள் விஸ்தீெணமுள்் ேனையி்டம் பூெோவும்

ஆக சேறபடி இெணடு அயிட்டம் ச�ர்த்து ரேோத்தம் 1120 �துெடிகள் (104.05 �துெ 
மீட்டர்கள்) ரகோண்டதறகு 02 ர�ண்ட 248 �துெடிகள் விஸ்தீெணமுள்் கோலி ேனையி்டம் 
பூெோவும் சேறபடி ேனையி்டத்திறகு ேனையி்டபபிரிவில் விடடுள்் அனைத்து செோடுகளிலும் 
ேறறும் அனதத் ரதோ்டர்நதுள்் ேோமூல் செோடுகளிலும் சபோகெெ ெணடி ெோகைஙகள் ஓடடிப 
சபோகெெ ெழி போத்தியஙகள் �கிதம்,சேறபடிர�ோத்து கோெேன்ட கிெோே நகெ பஞ�ோயத்து 
எல்னலககுடபட்டது.

சசாத்து வி்பரம் - 2
சகோயம்புத்தூர் ரிடிடு, சேடடுபபோன்யம் �பரிடிடு, சேடடுபபோன்யம் தோலுககோ, ரபள்்ோதி 

கிெோேம் பட்டோ எண 762-ல் க.�. 427/2B ரந.பு. ரெக 0.29.0-ககு ஏக.0.72-ம் பினனும் 
க.�.427/1 ரந.பு.ரெக.0.30.05ல் ெ்டககு மூனலயில் ஏ.0.06 ர�னட விஸ்தீெணமுள்் பூமியும் 
ஆகக கோனலகள் 2-ககு ஒடடு ஏ 0.78 விஸ்தீெணமுள்் பூமினய ேனையி்டஙக்ோகப பிரித்து 
“சநரு நகர்” எனறு அனேத்துள்்தில் உள்் சல அடடில் 12-ம் ரந.உள்் �யிடடுககுச் 
ர�ககுபநதி அ்வு விபெம், 20 அடி அகல கிழசேல் செோடுககும்  ெ்டககு, 20 அடி அகல 
கிழசேல் செோடுககும் ரதறகு, 20 அடி அகல ரதனெ்டல் செோடுககும் கிழககு, க.�. 429 
ரந.கோனலயில் உள்் ர�ோத்துககும் சேறகு. இதன ேத்தியில் உள்்தும்

கிழசேலடி ெ்டபுெம்  32’0’’ கிழசேலடி ரதனபுெம்  34’6’’ ரதனெ்டலடி கிழபுெம் 45’0’’ 
ரதனெ்டலடி சேபுெம்  45’0’’ இநத்வுககு கூடிய 1496 �.அடிககு (139 �.மீட்டர்) ஏ.0.03 ர�னட 
189 �.அடி விஸ்தீெணமுள்் கோலி ஜோகோ பூெோ �கிதம். இச்ர�ோத்துககு சேறபடி சல அவுடடில் 
விடடுள்் அனைத்து செோடு ெழி போத்தியம் ேறறும் ேோமூல் செோடு ெழி போத்தியஙகள் �கிதம். 
இச்ர�ோத்து ரபள்்ோதி ஊெோடசி எல்னலககுடபட்டது.

இ்டம் : சகோயம்புத்தூர்
சததி : 22.07.2022

கூடடு்வு �ோர்பதிெோ்ர்(க் அலுெலர்) / 
(அனனூர்) ெட்டோெம்)/விறபனை அலுெலர்

துனணபபதிெோ்ர் அலுெலகம், சகோயம்புத்தூர் �ெகம்.

சகோனெ சபோலீஸ் கமிஷைர் அலுெலகத்தில் ந்டநத அரிேோ சபோலீஸ் னலபெரினய சபோலீஸ் 
கமிஷைர் போலகிருஷ்ணன தி்நது னெத்து புத்தகஙகன் அனபளிபபோக ெழஙகியசபோது 
எடுத்தபப்டம். அருகில் ேோெட்ட ஆளுைர் ெோம்குேோர், சபோலீஸ் னலபெரி ச�ர்ேன சுபோ 
சுபபிெேணியன, அசெோேோ ச�ர்ேன  ரபோனனு�ோமி, ேோஸ்ர�ஸ்்டர் பள்ளி ச�ர்ேன மூர்த்தி, 
ஐடியல் ெோதோகிருஷ்ணன, முருகன, அகனி பூபதி ஆகிசயோர் உள்்ைர். 

ஆடி ரெள்ளிககிழனேனய முனனிடடு சகோனெ 
நல்லோம்போன்யம் ஞோைமூர்த்திஸ்ெெர் �சேத முத்தோெம்ேன 
சகோவிலில் சுெோமி, அம்ேனுககு சி்பபு அலஙகோெம் 
ர�யயபபடடிருநத கோடசி. 

இநது ேககள் கடசி �ோர்பில் ஆடி ேோதத்னத முனனிடடு சகோனெ சகோனியம்ேன சகோவிலில் 
கூழெோர்ககும் நிகழச்சி ந்டநதது. நிகழச்சினய இநது ேககள் கடசியின ேோநில தனலெர் 
அர்ஜஜூன �ம்பத் ரதோ்டஙகி னெத்தோர். ேோநில துனண தனலெர் பிெ�னை சுெோமிகள், ேோநில 
அனேபபு தனலெர் கணபதி ெவி ேறறும் ேோநில, ேோெட்ட நிர்ெோகிகள் கலநது ரகோண்டைர். 

ேத்திய அெசு 

ஜி.எஸ்.டி. வரிகய முழுகமயாக நீக்க சவண்டும் 
வி்யாொரிகள சம்வ்்னம் ேலியுறுததல் 

அதி�ாரி�ளுககு ்த�ைல 
ப�ாடுத்தனர். ்த�ைல 
அறி்ந்ததும் ைனததுல்யினர் 
ேம்�ை இ்டததிற்கு விலர்நது 
ை்ந்தனர்.

அப்க�ாது இ்்நது 
கி்ட்ந்தது ஒரு மா்தகம ஆன 
குடடி ஆணைாலன என�து 
ப்தரிைை்ந்தது. இல்தைடுதது 
ைாலன குடடிலை மீடடு 
பிகர்த �ரிகோ்தலன பேய்ை 
முடிவு பேய்்தனர். ஆனால 
உ்டல கி்டககும் இ்டததில 
இரு்நது ேற்று ப்தாலைவில 
்தாய் ைாலன பிளிறி 
ப�ாணக்ட இருககி்து. 

கணகாணிப்பு
கமலும் குடடி ைாலனயின 

உ்டல அருக� பேலலும் 
க�ாது, ்தாய் ைாலன ைர 
ைாய்ப்பு இருப்�்தால,  
ைனததுல் ஊழிைர்�ள 
குடடி ைாலனயின அருகில 

பேலைவிலலை.
ேற்று ்தளளி நின்�டிகை 

இரவு முழுைதும் குடடி 
ைாலனயின உ்டலை 
�ண�ாணித்தனர். 

இனறு �ாலை 
ேததிைமங�ைம் �ாலநல்ட 
உ்தவி ்டாக்டர் ே்தாசிைம் 
்த ல ை ல ம யி ை ா ன 
ம ரு த து ை கு ழு வி ன ரு ம் 
ேம்�ை இ்டததிற்கு 
ைரைலழக�ப்�ட்டனர்.

பி ன ன ர் 
ை ன த து ல ் யி ன ரு ம் , 
�ாலநல்ட ்டாக்டர்�ளும் 
இலண்நது,  குடடி ைாலனயின 
உ்டல அருக� சுற்றி திரியும் 
்தாய் ைாலனலை அஙகிரு்நது 
பைளிகைற்றி விடடு, குடடி  
ைாலனயின உ்டலை பிகர்த 
�ரிகோ்தலன பேய்ை 
ந்டைடிகல� கமற்ப�ாணடு 
ைருகி்ார்�ள.

கமலும், டிகப�ட 
உ று தி ப ே ய் ை ப் � ட டு , 
�டுகல� கில்டக�ா்த 
�ைணி�ளுககு, ைரிலேப்�டி 
ப ை ளி ப் � ல ்ட ை ா � 
�டுகல�லை ஒதுக� 
முடியும். 

முனபு பரயிலில 
� ை ணி ப் க� ா ரி ன 
டிகப�டல்ட �ரிகோதிக� 
டிகப�ட �ரிகோ்த�ர்�ள, 
�ைணி�ளின விைரங�ள 

அ்டஙகிை நீ்மான 
�ாகி்தததில, ஒவ்பைா –
ருைரின விைரமா� 
ேரி�ார்தது குறிதது 
ை்ந்தனர். இனிகமல, அ்ந்த 
�ாகி்தங�ள க்தலைப்�்டாது. 
இக்தக�ாை, மற்் 
பரயில�ளிலும் டிகப�ட 
�ரிகோ்த�ர்�ளுககு ல�ை 
்டக��ருவி ைழங�ப்�டும்.

இவ்ைாறு அைர்�ள 
கூறினர். 

க�ாலை, ஜூலை.22-
்தமிழ� விைா�ாரி�ள ேம்கம்னம் ்தலைைர் க�.எல.

மணி பைளியிடடுள் அறிகல�யில கூறியிரு ப்�்தாைது:-
நாடடில புதி்தா� அறிவிக�ப்� டடுள் ஜி.எஸ்.

டி. ைரிவிதிப்�ானது மக�ளின 
அன்ா்ட உணவுப் ப�ாருட�்ான 
அரிசி, �ருப்பு மற்றும் �ாகப�டடு�ளில 
அல்டதது விற்�ப்�டும் அததிைாைசிை 
ப�ாருட�ளுககு 5 ே்தவீ்தம் என ஜி.எஸ்.
டி. ைரி விதிக�ப்�டடு உள்து முற்றிலும் 
விலைைாசி உைர்ை்தற்கு �ாரணமாகும். 

இ்தனால ப�ாதுமக�ள ப�ரிதும் 
�ாதிக�ப்�டுைார்�ள. இ்தலன எதிர்தது 
விைா�ாரி�ள மடடும் க�ாராட்டம் 

பேய்ைதில எ்ந்த வி்த �ைனும் இலலை. 
மததிை மற்றும் மாநிை அரசு�ள மக�்ால 

க்தர்்நப்தடுக�ப்�ட்ட ைர்�ள. மக�்ால க்தர்்நப்தடுக�ப்�ட்ட 
�ாராளுமன் உறுப்பினர்�ள அலனைரும் �ாராளுமன் 
கூட்டத ப்தா்டரில இதுகுறிதது �ருதது ப்தரிவிக� 
கைணடும் என க�டடுக ப�ாளகிக்ாம். ஆ�கை அரசிைல 
மற்றும் �டசி கைறு�ாடு�ள �ார்க�ாமல புதிை்தா� 
விதிக�ப்�டடுள் ஜி.எஸ்.டி. ைரிலை முற்றிலுமா� நீக� 
ந்டைடிகல� எடுக� கைணடும். 

இ்ந்த ைரி உைர்ைால �னனாடடு நிறுைனங�ள 
மற்றும் இ்நதிை அ்வில ப�ரிை நிறுைனங�் மடடுகம 
�ைனப�றுைார்�ள. எனகை மததிை மற்றும் மாநிை 
அரசு�ள ்தலையிடடு உ்டனடிைா� தீர்வு �ாண கைணடும் 
என க�டடுக ப�ாளகிக்ன. 

இவ்ைாறு அைர் கூறி உள்ார். 

ததிரு்ந்தார். 
இல்தைடுதது ்தமிழ� 

அரசு ோர்பில அைருககு 
ப�ாள்ாச்சி �குதியில 
வீடடு மலன ைாஙகி 
வீடு �டடி ப�ாடுக�  
உத்தரவி்டப்�ட்டது. 

இ்தலன அடுதது, 
ேமீ�ததில ப�ாள்ாச்சி 
ந � ர ா ட சி யி ல 
�வுனசிைர்�ள �ஙக�ற்் 
அைேர �வுனசில கூட்டம் 
நல்டப�ற்்து.

இ்ந்த கூட்டததில சிற்பி 

�ாைசுப்பிரமணிைததிற்கு  
வீடு ைழஙகுைது குறிதது 
விைாதி க � ப் �ட்டது . 
இறுதியில சிற்பி 
�ாைசுப்பிரமணிைததிற்கு 
ந�ராடசி �குதியில 
5 பேனட இ்டம் 
ஒதுககி தீர்மானம் 
நில்கைற்்ப்�ட்டது. 

இ்ந்த கூட்டததில ந�ரா–
டசித்தலைைர் சிைாம்ா 
நைநீ்தகிருஷணன, ஆலண–
ைா்ர் ்தானுமூர்ததி மற்றும் 
ந�ர்மன் உறுப்பினர்�ள 
� ங க� ற் ் ன ர் . இ ்ந ்த 
நிலையில சிற்பி 
�ாைசுப்ரமணிைததிற்கு 
ைழங�ப்�டும் இ்டததில 
வீடு �டடித்தரவும் அரசு 
உத்தரவிடடுள்து. 


