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Indian Overseas Bank
Central Office: P.B.No.: 3765, 763 Anna Solei. Chennai 600002
Investor Relations Cell

Telephone
E-Mail

: 044 - 28889333,28415702
: investor@iobnet.co.in

IRC/,..g'3 /2021-22 27.01.2022

The General Manager,
Department of Corporate Services
BSELimited
Floor 1, P.J.Towers, Dalal Street
Mumbai 400 001

The Vice President
National Stock Exchange Ltd
"Exchange Plaza", C-1 Block G
Bandra-Kurla Complex, Bandra (E)

Mumbai - 400 051

Dear Sir/ Madam,

Newspaper Publication: Lossof Share Certificate

We refer to the above and have published the intimation of loss of share
certificates in two Newspapers viz. The Hindu (Tamil) and Business Standard
(English) on 26.01.2022 for the information of our shareholders / General Public.
We enclose newspaper publication of lossof share certifcates .

Please take the same on record.
..

Yours faithfully,

;tN..-\~
SNandakumaran
DGM & Company Secretary
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கைரேகை பதிவில் ரைாளாறு ஏறபட்ாலும்

ரேஷன் ப�ொருட்களை 
தளையின்றி வழங்க ரவண்டும்
zzஉணவுத் துறை அறிவுறுத்்தல்

 �சென்னை 
விற்பனை முனைய இயந்திரத் 
தில் னைரரனைனய ்பதிவு செய் 
வதில் ச�ொழில்நுட்ப ரைொளொறு 
ைள் ஏற்பட்ொலும், அத்தியொவ 
சியப் ச்பொருடைனள �ன்யின்றி 
ச்பொதுமகைளுககு வழஙை ரவண் 
டும் என்று உணவுத்துனை அறி 
வுறுத்தியுள்ளது.

�மிழைத்தில் உள்ள 34 ஆயிரத் 
துககும் ரமற்பட் நியொய 
வினைக ைன்ைளில் 2.18 ரைொடிக 
கும் அதிைமொை குடும்்ப அடன் 
�ொரரைளுககு அத்தியொவசியப் 
ச்பொருடைள் வழஙைப்்படடு வரு 
கின்ைை. ச்பொஙைல் ்பண்டினைனய 
முன்னிடடு 21 ச்பொருடைள் அ்ங 
கிய ச்பொஙைல் ்பரிசுத்  ச�ொகுப்பு 
விநிரயொகிகைப்்பட்து. இவறனை 
ஜை.31-ம் ர�தி வனர ச்பற 
றுக சைொள்ளைொம் எை அறிவிக 
ைப்்படடுள்ளது.

இந்நினையில், �மிழைத்தின் 
்பை மொவட்ஙைளில் உள்ள நியொய 

வினைக ைன்ைளில் உள்ள விற 
்பனை முனைய இயந்திரஙைளில், 
செடஒரக பிரச்சினை உள்ளிட் 
்பல்ரவறு ைொரணஙைளொல் 
னைரரனை ்பதிவு ரமறசைொண்டு 
ச்பொருடைள் வழஙகுவதில் சிகைல் 
ஏற்படடுள்ளது. இ�ைொல், 
ச்பொதுமகைள் ச்பொருடைள் கின்க 
ைொமல் திரும்பிச் செல்கின்ைைர.

இன� �விரககும் வனையில், 
னைரரனை ்பதிவு அஙகீைரிகைப்்ப்ொ 
விட்ொலும், விற்பனை முனைய 
இயந்திரத்தில் குடும்்ப அடன்யின் 
எண்னண ்பதிவு செய்து, ்பதி 
ரவடடில் ஒப்பு�ல் ச்பறறு குடும்்ப 
அடன்�ொரரைளுககு அத்தியொவ 
சியப் ச்பொருடைனள �ன்யின்றி 
உ்ைடியொை வழஙை அனைத்து 
நியொயவினைக ைன்ைளின் விற 
்பனையொளரைளுககும் அறிவுறுத் 
�ப்்படடுள்ளது. இ�ன் ைொரணமொை 
�றர்பொது நியொயவினைக ைன் 
ைளில் 4-ம் வொரத்திலும் கூட்ம் 
அதிை அளவில் ைொணப்்படுகிைது. 

மனசாட்சியை 

மதிக்ாதவயன எநத 

விஷைத்திலும் நம்்பமுடிைாது.
- ஸ்டெரின்

பொதுஅறிவு: ஆநதிராவின் பி.வி.மனனாரஞசன் 
சிறநத அறிவிைலாளர், அறிவிைல் எழுத்தாளர். 
்பனாரஸ் இநது ்பல்்யல.யில் முதுநியல இைற்பிைல் 
்பட்்டம் ப்பற்ற இவர் னதசிை இைற்பிைல் ஆயவ்ம், 
திருவனநதபுரம் விகரம் சாரா்பாய விணபவளி யமைம் 
ஆகிைவற்றில் ்பல ஆயவுப் ்பணி்ளில் ஈடு்பட்்டவர்.

இணையம்: ் ல்வி, பதாழில், னவயலவாயப்பு சார்நத 
சமீ்பத்திை விவரங்யள https://kvsangathan.info 
இயைைதளம் வழஙகுகிறது. சு்ாதாரம், பதாழில்நுட்்பம், 
நிதி, வியளைாட்டு, வணி்ம் உட்்ப்ட ்பல்னவறு தயலப்பு்ளில் 
பசயதி்யளயும் வழஙகுகிறது. ன்நதிரிை வித்ைாலைா, சிபிஎஸ்இ, 
யசனிக ்பள்ளி்ள் ்பற்றிை த்வல்்ளும் கிய்டககும்.

இலங்கையில் தமிழகை மீனவர் மீதான தாக்குதலுக்கு கைண்டனம்

படகுகளை ஏலம் விடுவளை ைடுகக வவண்டும்
z பிரதமர் மமோடி, அ்மசெர் செயெங்கருக்கு முதல்வர் ்கடிதம் 

 �சென்னை 
இைஙனையில் �மிழை மீைவர 
ைளின் ்ப்குைனள ஏைம் விடுவன� 
�டுகை பிர�மர ெரரந்திர ரமொடிக 
கும், �மிழை மீைவரைள் மீ�ொை 
�ொககு�னை �டுகை மத்திய சவளி 
யுைவுத் துனை அனமச்ெர சஜய் 
ெஙைருககும் மு�ல்வர  ஸ்ொலின் 
ைடி�ம் எழுதியுள்ளொர.

இதுகுறித்து பிர�மர ரமொடிககு 
மு�ல்வர எழுதிய ைடி�ம்:

இந்திய – இைஙனை கூடடுப் 
்பணிககுழு மீன்பிடித்�ல் ச�ொ்ர 
்பொை ர்பச்சுவொரத்ன�னய மீண்டும் 
ச�ொ்ஙை உள்ளது. இந்� சூழலில், 
்ப்குைள் ஏைம் விடுவ�றைொை அறி 
விப்பு துரதிர்ஷ்வெமொைது. இைங 
னையின் ்பல்ரவறு துனைமுைங 
ைளில் நிறுத்�ப்்படடுள்ள மீடை இய 
ைொ� 125 �மிழை மீன்பிடி ்ப்குைனள 
அப்புைப்்படுத்துவ�றைொை செயல் 
முனை,  வழிமுனைைனள இறுதி 
செய்ய ச�ொழில்நுட்பக குழுனவ 
இைஙனைககு அனுப்்ப மத்திய 
சவளியுைவு அனமச்ெைம் �மிழை 
அரனெக ரைடடுக சைொண்டுள்ளது. 

அ�ன் அடிப்்பன்யில் �மிழைத்தில் 
இருந்து அதிைொரிைள் மறறும் 
சைொள்மு�ல் செய்ரவொனர நிய 
மித்து சவளியுைவுத் துனைககு 
ச�ரிவிகைப்்படடுள்ளது.

இந்� முயறசிைள் ரமறசைொள் 
ளப்்படடு வரும் நினையில், 
இைஙனை அரசு ெொரபில் �மிழை 
மீன்பிடி ்ப்குைனள ஏைம் விடுவ�ற 
ைொை செய்திைள் சவளியொகியுள் 
ளை. இைஙனை அரசு இ�றைொை 
சவளியிட் விளம்்பரத்ன� திரும்்ப 
ச்பை வலியுறுத்தி, இைஙனை 
அரசுககு இந்திய அரசின் மறுப்பு, 
ைண்்ைத்ன�யும் ்பதிவு செய்ய 
ரவண்டும். இைஙனை ை்ற்பன் 
யிைரொல் 2018-ககுப் பிைகு னைப்்பற 
ைப்்பட் 75 ்ப்குைள், மீன்பிடி உ்ப 
ைரணஙைனள முன்கூடடிரய விடு 
விகை மத்திய அரசு �னையி் ரவண் 
டும். இவவொறு அதில் மு�ல்வர 
ச�ரிவித்துள்ளொர.

தாக்குதலுக்கு கண்டனம்
இர�ர்பொை, �மிழை மீைவர 

ைள் மீ�ொை �ொககு�னை �டுகைக 

ரைொரி மத்திய சவளியுைவு அனமச் 
ெர சஜய்ெஙைருககு மு�ல்வர 
எழுதிய ைடி�ம்:

ரவ�ொரண்யம், பு்ஷ்பவைம் கிரொ 
மத்ன� ரெரந்� 3 �மிழை மீைவர 
ைள் ை்ந்� ஜை.23-ம் ர�தி ை்லில் 
இைஙனைனய ரெரந்� அன்யொ 
ளம் ச�ரியொ� ெ்பரைளொல் �ொகைப் 
்பட்ைர. �ொககு�லுககு உள்ளொை 
மீைவரைள் ரவ�ொரண்யம் அரசு 
மருத்துவமனையில் சிகிச்னெ 
ச்பறறு வருகின்ைைர.

�மிழை மீைவரைனள அவர 
ைளது ்பொம்்பரிய ்பொக வனளகு்ொ 
மீன்பிடி ை்ல் ்பகுதிககு வரவி்ொமல் 
�டுப்்பன� இைகைொைக சைொண்டு 
செயல்்படுவன� ைொண முடிகிைது. 
இந்� விவைொரத்தில் இந்திய அரசு 
மவுைமொை இருகைக கூ்ொது.

இதுர்பொன்ை செயல்ைள் எதிர 
ைொைத்தில் ென்ச்பைொ� வனையில் 
உரிய ெ்வடிகனைைனள எடுகை 
இைஙனை அரசுககு மத்திய அரசு 
அழுத்�ம் சைொடுகை ரவண்டும். 

இவவொறு மு�ல்வர ச�ரி 
வித்துள்ளொர.

குடியேசு தின விழாவில் இன்று விருதுைகள முதல்வர் ஸ்ாலின் வழங்குகிறார்

ஆளுநர் ேவி முதல்முளையொ்க ரதசிய ப்கொடிரயற்றுகிைொர்
 �சென்னை 

 இந்தியொவின் 73-வது குடியரசு திைம் 
இன்று சைொண்்ொ்ப்்படுகிைது. 
இன�சயொடடி சென்னை சமரிைொ 
ைொமரொஜர ெொனையில் ஆளுெர 
ஆர.என்.ரவி, மு�ல்முனையொை 
ர�சியக சைொடினய ஏறறி னவத்து, 
அணிவகுப்பு மரியொன�னய ஏறகி 

ைொர. ச�ொ்ரந்து, ரைொடன்  அமீர 
விருது உள்ளிட் விருதுைனள 
மு�ல்வர  ஸ்ொலின் வழஙகுகிைொர.

இந்தியொவின் 73-வது குடியரசு 
திைத்ன�சயொடடி, சென்னை 
ைொமரொஜர ெொனையில் உள்ள ைொந்தி 
சினை அருகில் அனமகைப்்படடுள்ள 
சைொடிகைம்்பத்தில்், ைொனை 8 

மணிககு ஆளுெர ஆர.என்.ரவி, 
ர�சியக சைொடினய ஏறறி னவத்து, 
அணிவகுப்பு மரியொன�னய 
ஏறறுக சைொள்கிைொர.

இந்� குடியரசு திைவிழொவில் 
மு�ல்முனையொை மு�ல்வரொை  ஸ்ொ 
லின்  ்பஙரைற்பது குறிப்பி்த்�க 
ைது. ைரரொைொ ைொரணமொை வழக 
ைத்ன�வி் இந்� ஆண்டு நிைழ்ச்சி 
ரெரம் குனைகைப்்படடுள்ளது. 
அ�ன்்படி ைொனை 7.52 மு�ல் 38 நிமி 
்ஙைளில் அ�ொவது 8.30 மணிககுள் 
நிைழ்ச்சி முடிகைப்்ப் உள்ளது. 

ைொனை 7.52 மணிககு மு�ல்வர  
ஸ்ொலின் ைவெ வொைைஙைள் புன் 
சூழவும், அவனரத் ச�ொ்ரந்து 
ஆளுெர ஆர.என்.ரவி, விமொைப் 
்பன் அணிவகுப்பு்னும் விழொ 
ென்ச்பறும் ்பகுதிககு வருவொர 
ைள். ைொனை 8 மணிககு ஆளுெர 
ஆர.என்.ரவி, ர�சியக சைொடினய 
ஏறறி னவககிைொர. ச�ொ்ரந்து, அணி 
வகுப்பு மரியொன�னய ஏறறுக 
சைொள்கிைொர.

இன�யடுத்து, வீரதீர செயலுக 
ைொை அண்ணொ ்ப�கைம், ைொந்தி 
யடிைள் ைொவைர ்ப�கைம், திருத்திய 
செல் ெொகு்படிகைொை ரவளொண் 
துனை சிைப்பு ்ப�கைம், ரைொடன் 

அமீர விருது ஆகியவறனை விரு�ொ 
ளரைளுககு மு�ல்வர  ஸ்ொலின் 
வழஙகுகிைொர.

இந்� ஆண்டு ைரரொைொ ைொரண 
மொை ைனை நிைழ்ச்சிைள் ரத்து 
செய்யப்்படடுள்ளை. அணிவகுப்பு 
வொைைஙைளின் எண்ணிகனையும் 
குனைகைப்்படடுள்ளை. ச்ல்லி குடி 
யரசு திை அணிவகுப்பில் அனுமதி 
மறுகைப்்பட் �மிழைத்தின் அைங 
ைொர வொைைம் �மிழை குடியரசு 
திை நிைழ்ச்சியில் ்பஙரைறகிைது.  

மொவட்ம்ர�ொறும் சு�ந்திரப் 
ர்பொரொட் வீரரைளின் வீடுைளுகரை 
சென்று, அதிைொரிைள் மூைம் ச்பொன் 
ைொன் ர்பொரத்தி உரிய மரியொன� 
செலுத்துமொறு மொவட் ஆடசியர 
ைளுககு அறிவுனர வழஙைப்்பட 
டுள்ளது.

குடியரசு திை நிைழ்ச்சிைனள 
ச�ொனைகைொடசி,  ைொசணொலியில் 
ரெரடியொை ஒளி்பரப்்ப ஏற்பொடுைள் 
செய்யப்்படடுள்ளை. கூட்த்ன� 
�விரககும் வனையில் இந்� ஆண்டு, 
ச்பொதுமகைள் மொணவரைள், ்பள்ளிக 
குழந்ன�ைள்,  மூத்� குடிமகைள் 
விழொனவக ைொண ரெரில் 
வருவன�த் �விரகை ரவண்டும் 
என்றும் ச�ரிவிகைப்்படடுள்ளது.

அரசுப் பள்ளிகளின் தரத்த உயரதத 
வாழ்ததுச் செய்தியில் ஆளுநர வலியுறுததல்
குடியரசு தின விழாவையயாட்டி, ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி 
யைளியிட்்ட ைாழ்த்துச் யெய்தி:

தமிழகம் முன்்னாக்கு பாவதயில் பயணிக்கிறது. க்ரானா 
்ேலாணவேயில் சிறபபாக யெயல்பட்டுள்ளாம். அரசுப பளளி 
களில் கல்வித் தரத்வத ் ேம்படுத்துைது இப்பாவதய உ்டனடி 
்தவை. தமிழின் யபருவேவய நாட்டின் பிற பகுதிகளில் 
அறியச் யெய்ை்தாடு, பிற ோநில ோணைர்கள்பால, நம் பளளி 
ோணைர்களும் பிற இந்திய யோழிகவள பயில ் ைணடும். பிற 
இந்திய யோழிகளின் அறிவை நம் ோணைர்களுக்கு ேறுபபது 
ெரியல்ல. ் காயில்கள என்பது ஏ்தா சில ெ்டங்குகள ந்டக்கும் 
கல்லும், ேணணும், சுவதயுோன யைற்றுக் கட்டுோனங்கள 
இல்வல. அவை நேது உயிர்பபுமிக்க, உணர்வுமிக்க, ஆன்மிக 
அவ்டயாளத்தின் ைாழ்வி்டங்கள. தக்க கைனம், நம்பிக்வக, 
பக்தி ் பான்றைற்்றாடு, அவேபபுரீதியாகவும், உணர்வு, 
ஆன்மிகரீதியாகவும் அைற்வற ் பணி பாதுகாக்க ் ைணடும்.

zS ம�ொழிப்பொர் தியொகிகள் தினத்தைமயொட்டி, மென்ன கிண்டி கொந்தி �ண்்டபம் வளொகததில் உள்ள ம�ொழிப்பொர் 
தியொகிகள் �ணி�ண்்டபததில், தைமிழ் ம�ொழி கொகக இனனுயிர் நீததை தியொகிக்ள நி்னவுகூரும் வ்கயில் 
அவர்களது உருவப ப்டஙகளுககு முதைல்வர்  ஸ்டொலின ் ேற்று �லர்தூவி �ரியொ்தை மெலுததினொர். இந்நிகழ்ச்சியில் 
அ்�ச்ெர்கள் து்ைமுருகன, மபொனமுடி, எ.வ.்வலு, ்க.என.்ேரு, தைஙகம் மதைனனைசு, மு.மப.ெொமிேொதைன, 
�ொ.சுபபிை�ணியன ஆகி்யொர் கலந்துமகொண்்டனர். படம்: பு.க.பிரவீன்

 ம�ாழிபரபார் தியாகிைள் தினதகத முன்னிடடு

தியொகி்களின் �ைங்களுக்கு முதல்வர், தளைவர்்கள் மரியொளத
 �சென்னை

சமொழிப்ர்பொர தியொகிைள் திைத்ன� 
சயொடடி சென்னை கிண்டியில் 
உள்ள சமொழிப்ர்பொர தியொகிைள் 
மணிமண்்்பத்தில் மு�ல்வர  ஸ்ொ 
லின் மரியொன� செலுத்திைொர.

�மிழைத்தில் ஜைவரி 25-ம் ர�தி 
சமொழிப் ர்பொர தியொகிைள் திைம் 
அனுெரிகைப்்படுகிைது. இன� 
சயொடடி, சென்னை கிண்டி மணி 
மண்்்பத்தில் தியொகிைளின் உருவப் 
்ப்ஙைளுககு மு�ல்வர  ஸ்ொலின் 
ரெறறு மைரதூவி மரியொன� 
செலுத்திைொர. அனமச்ெரைள் 
துனரமுருைன், ச்பொன்முடி, எ.வ. 
ரவலு, ரை.என்.ரெரு, �ஙைம் ச�ன்ை 

ரசு, மு.ச்ப.ெொமிெொ�ன் உள்ளிட் 
்பைரும் ்பஙரைறைைர. திமுை 
�னைனம அலுவைைமொை அண்ணொ 
அறிவொையத்திலும் திமுை �னைவர  
ஸ்ொலின், திமுை எம்பி டி.ஆர.
்பொலு, ஆர.எஸ.்பொரதி, ஆ.ரொெொ உள் 
ளிடர்ொர மரியொன� செலுத்திைர.

முன்ை�ொை சென்னை விருைம் 
்பொகைத்தில் உள்ள சமொழிப்ர்பொர 
தியொகி அரஙைெொ�ன் நினைவி்த் 
தில் சுைொ�ொரத் துனை அனமச்ெர 
மொ.சுப்பிரமணியன் மரியொன� 
செலுத்தியது்ன், அரஙைெொ�ன் 
இல்ைத்துககுச் சென்று அவரது 
மனைவி மல்லிைொ அரஙைெொ�ன்,  
மைன்ைனள ெந்தித்து சிைப்பு செய் 

�ொர. இந்நிைழ்ச்சியில் எம்எல்ஏகைள் 
ெ.அரவிந்த் ரரம்ஷ, ஏஎம்வி 
பிர்பொைர ரொஜொ ்பஙரைறைைர.

அதிமுை ெொரபில் ரொயபுரத்தில் 
தியொகிைள் உருவப் ்ப்த்துககு முன் 
ைொள் அனமச்ெர டி.சஜயககுமொர 
மரியொன� செலுத்திைொர. 

அதிமுை ஒருஙகினணப்்பொளர 
ஓ.்பன்னீரசெல்வம் ர்பொடிெொயகை 
னூரிலும் இனண ஒருஙகினணப் 
்பொளர  ்பழனிெொமி ஓமலூரிலும் தியொகி 
ைளுககு மரியொன� செலுத்திைர.

சென்னை மூைசைொத்�ளத்தில் 
ெ்ரொஜன், �ொளமுத்து நினைவி்த் 
தில் மதிமுை ச்பொதுச் செயைொளர 
னவரைொ, விசிை ெொரபில் துனணப் 

ச்பொதுச் செயைொளர வன்னியரசு 
மரியொன� செலுத்திைர.

தலைவரகள் உறுதி
பாமக நிறுவனர்  ராமதாஸ்: இந்தி 

னயயும், ெமஸகிரு�த்ன�யும் திணிக 
கும் முயறசிைளுககு எதிரொை ெமது 
ர்பொரொட்ம் ச�ொ்ரந்து சைொண்ர் 
�ொன் இருககின்ைை. அன்னைத் 
�மினழ ைொகை எந்� தியொைத்ன�யும் 
செய்ய உறுதிரயறர்பொம்.

அமமுக பபாதுச் பெயலாளர் 
டிடிவி தினகரன்: �மினழ இந்திய 
ஆடசி சமொழிைளில் ஒன்ைொகைவும், 
திருககுைனள ர�சிய நூைொகைவும் 
உறுதிரயறர்பொம்.

�ொஜ்க ர�ொேொடைம் எநத மதத்துக்கும் எதிேொனது அல்ை
zzமாநில ்தறலவர் அணணாமறல திட்டவட்டம்

 �சென்னை 
்பொஜைவின் ர்பொரொட்ம் எந்� 
ம�த்துககும் எதிரொைது கின்யொது 
என்று அகைடசியின் மொநிை �னை 
வர  அண்ணொமனை ச�ரிவித்�ொர. 

�ஞெொவூரில் உள்ள �னியொர 
்பள்ளி மொணவி, ம�ம் மொைக 
ைட்ொயப்்படுத்திய�ொல் �றசைொனை 
செய்து சைொண்்�ொைக குறைச்ெொடடு 
எழுந்துள்ளது. இந்நினையில், 
மொணவியின் இைப்புககு நீதி ரைடடு, 
சென்னை வள்ளுவர ரைொட்த் 
தில் ்பொஜை ெொரபில் ரெறறு ஒருெொள் 
அன்யொள உண்ணொவிர�ப் 

ர்பொரொட்ம் ென்ச்பறைது. 
இப்ர்பொரொட்த்துககு ்பொஜை  

மொநிைத் �னைவர  அண்ணொமனை 
�னைனம �ொஙகிைொர. முன்ைொள் 
மத்திய அனமச்ெர ச்பொன்.ரொ�ொ 
கிரு்ஷணன், ்பொஜை மூத்� �னை 
வர செச்.ரொஜொ, ்பொஜை இனளஞர 
அணித் �னைவர விரைொஜ் 
பி.செல்வம் உள்ளிட் ்பைர ைைந்து 
சைொண்்ைர. 

உண்ணொவிர�ப் ர்பொரொட்த்தில் 
அண்ணொமனை ர்பசிய�ொவது: 

மொணவியின் இைப்புககுப் 
பின்ைொல் இருககும் மரமஙைனள 

மனைகை ஆளுஙைடசி மறறும் 
அதிைொரிைள் ர்பொரொடி வருகின்ை 
ைர. அது�ொன் ைரரொைொ வழிைொடடு 
�ல்ைனளயும் மீறி ்பொஜை ர்பொரொ்க 
ைொரணமொை உள்ளது. ெமது 
ர்பொரொட்ம் எந்� ம�த்துககும், 
எந்� ்பள்ளிககும் எதிரொைது 
கின்யொது. இ�றகு யொரும் ம�ச் 
ெொயம் பூெவில்னை. 

திமுை அரசு வந்� 8 மொ�ஙை 
ளில், இந்� அரசு ம�ச்ெொர்பறை அரசு 
கின்யொது என்்பன� ஒவசவொரு 
�மிழனும் உணரந்துவிட்ொன். 
திமுை ம�ச்ெொர்பறை அரசு என்ை 

ர்பொரனவயில் 160-ககும் ரமற்பட் 
ரைொயில்ைனள இடித்துள்ளது. 
ஓடடுகைொை ஒரு�னைப்்படெமொை 
இந்� அரசு மொறிவிட்து.  எைரவ,  
�மிழைத்தில் ைட்ொய ம�மொறை 
�ன்ச் ெட்த்ன� அமல்்படுத்துவ�ற 
ைொை ரெரம் வந்துவிட்து. 

்பள்ளி மொணவி மரணத்துககு 
இழப்பீ்ொை ரூ.1 ரைொடி வழஙை 
ரவண்டும். மரணம் குறித்து சிபிஐ 
விெொரனணககு உத்�ரவி் ரவண் 
டும். மொணவி மரணத்துககு நீதி 
கின்ககும் வனர ்பொஜை ஓயொது.

இவவொறு அவர கூறிைொர.

zS தைஞ்ெ �ொணவியின இறபபுககு நீதி ்கட்டு, பொஜக ெொர்பில் �ொநில தை்லவர் அண்ணொ�்ல தை்ல்�யில் 
மென்ன வள்ளுவர் ்கொட்்டததில் ்ேற்று ஒருேொள் அ்்டயொள உண்ணொவிைதைப ்பொைொட்்டம் ே்்டமபற்றது. 
இதில் முனனொள் �ததிய அ்�ச்ெர் மபொன.ைொதைொகிருஷணன, கட்சியின மூததை தை்லவர்கள் மெச்.ைொஜொ, சி.பி.
ைொதைொகிருஷணன, ெட்்டப்பை்வ பொஜக குழுத தை்லவர் ேயினொர் ேொ்கந்திைன, பொஜக இ்ளஞர் அணித தை்லவர் 
வி்னொஜ் பி.மெல்வம் �ற்றும் கட்சி நிர்வொகிகள் பங்கற்றனர். படம்: ம.பிரபு

தமிழகத்தில் புதிதாக 
30,055 பேருக்கு 
கப�ானா ததாற்று

 �சென்னை
�மிழைத்தில் ரெறறு ஆண்ைள் 
17,468, ச்பண்ைள் 12,587 எை 
சமொத்�ம் 30,055 ர்பர ைரரொைொ 
ச�ொறைொல் ்பொதிகைப்்பட்ைர. 
அதிை்படெமொை சென்னையில் 
6,241, ரைொனவயில் 3,763, 
செஙைல்்படடில் 1,737, திருப் 
பூரில் 1,490, ஈரரொடடில் 1,229, 
ைன்னியொகுமரியில் 1,217, �ஞெொ 
வூரில் 1,104, ரெைத்தில் 1,087 
ர்பர ்பொதிகைப்்படடுள்ளைர. 
இ�ன்மூைம் �மிழைத்தில் ்பொதிப்பு 
எண்ணிகனை 31 ைடெத்து 94,260 
ஆை அதிைரித்துள்ளது.

இதுவனர 29 ைடெத்து 45,678 
ர்பர குணமன்ந்துள்ளைர. 
ரெறறு 25,221 ர்பர குணமன்ந்து 
வீடு திரும்பிைர. 2 ைடெத்து 
11,270 ர்பர சிகிச்னெயில் உள்ள 
ைர. 

அரசு,  �னியொர மருத்துவ 
மனைைளில் 48 ர்பர உயிரி 
ழந்�ைர. அதிை்படெமொை சென் 
னையில் 21 ர்பர இைந்துள்ளைர 
என்று �மிழை சுைொ�ொரத் துனை 
ச�ரிவித்துள்ளது.

பருவத ரதர்வு வினாததாள்ைகள

இளையதைத்தில் ஒரு மணிரநேம் 
�ல்்களை.்கள் பவளியிை ரவண்டும்
zzஉயர்்கல்வித் துறை அறிவுறுத்்தல் 

 �சென்னை 
்பருவத்ர�ரவு ெ்ககும்ர்பொது விைொத் 
�ொள்ைனள ்பல்ைனைகைழைஙைளின் 
இனணய�ளத்தில் ஒரு  மணிரெரம் 
சவளியி் ரவண்டும் என்று  உயர 
ைல்வித் துனை உத்�ரவிடடுள்ளது.

இதுகுறித்து ச�ொழில்நுட்பகைல்வி 
இயககுெர, ைல்லூரிக ைல்வி இயககு 
ெர,  ்பல்ைனைக ைழைஙைளின் ்பதிவொளர 
ைளுககு உயரைல்வித் துனை செய 
ைர டி.ைொரத்திரையன் அனுப்பிய 
சுறைறிகனை;

உயரைல்வியில் ைல்லூரி மொணவர 
ைளுகைொை ெவம்்பர, டிெம்்பர ்பருவத் 
ர�ரவுைனள பிப்ரவரி 1 மு�ல் 20-ம் ர�தி 
வனர இனணயவழியில் ெ்த்துவது 
என்று முடிவு செய்யப்்பட்து. அ�ன்்படி, 
ெ்ப்பு ்பருவத்ர�ரவுைள் பிப்ரவரி மு�ல் 
வொரத்தில் ச�ொ்ஙைப்்ப் உள்ளை. 

ைொனையில் 10 மு�ல் 1 மணி வனரயும் 
மதியம் 2 மு�ல் 5 மணி வனரயும் 
எை இரு ரவனளைளிலும் ர�ரவு ென் 
ச்பறும். மொணவரைளுககு விைொத் 
�ொனள இனணய�ளம் அல்ைது  ைல்லூரி 
யின் மூைமொை ்பல்ைனைகைழைஙைள் 
அனுப்பி னவகை ரவண்டும்.

ரமலும், ரைள்வித்�ொனள மொணவர 
ைள் ்பதிவிைகைம் செய்ய வெதியொை 
்பல்ைனை. இனணய�ளத்தில் ைொனை 
யில் ர�ரவு ென்ச்பறும்ர்பொது 9.30 
மணி மு�ல் 10.30 மணி வனரயும், 
மதியம் 1.30 மணி மு�ல் 2.30 மணி வனர 
யிலும் சவளியி் ரவண்டும். அனைத்து 
மொணவரைளும் விைொத்�ொனள 

்பதிவிைகைம் செய்�ன� ைல்வி நிறு 
வைஙைள் உறுதி செய்ய ரவண்டும்.

இது�விர, மொணவரைள் ஏ4 �ொள் 
ைளில் வின்ைனள 40 ்பகைஙைளுககுள் 
எழு� ரவண்டும். வின்த்�ொளில் மொண 
வரைளின் ்பதிவு எண் உட்ப் விவரங 
ைனள  எழுதி னைசயொப்்பமி் ரவண்டும். 
மொணவரைளுககு ர�ரவுகைொை விைொத் 
�ொள்ைனள அனுப்புவ�றகு ச�ொ்ரபு 
அலுவைரைனள நியமைம் செய்து, 
வொடஸஅப் குழு உருவொகை ரவண் 
டும். ர�ரவு முடிந்� அடுத்� ஒரு மணி 
ரெரத்தில் வின்த்�ொள்ைனள மின்ைஞ 
ெல், வொடஸ அப் மூைம் ைல்லூரிைளுககு 
அனுப்பி னவகை ரவண்டும்.

ரமலும், மொணவரைள் �ஙைள் 
ர�ரவு வின்த்�ொள்ைனள ஒவசவொரு 
்பொ்த்ர�ரவும் முடிந்� ஒரு வொரத்துக 
குள் கூரியர அல்ைது �்பொல் வொயிைொை 
ைல்லூரிைளுககு அனுப்பி னவகை 
ரவண்டும். அவவொறு அனுப்்பத் 
�வறிைொல் வின்த்�ொள்ைள் மதிப்பீடு 
செய்யப்்ப்ொது. இவவொறு அதில் 
கூைப்்படடுள்ளது. 

WW மாணவர்கள் தங்கள் ததரவு 
விடைததாள்்கடை ஒவ்வாரு 
பாைதததரவும் முடிநத ஒரு 
வாரததுக்குள் கூரியர அல்லது 
தபால வாயி்லா்க அனுப்பி 
டவக்்க தவண்டும்.

rakeshh.sridhar@hindutamil.co.in
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NOTICE is hereby given that the Extra Ordinary General Meeting (EGM) of the Company will be held on Monday, 
stthe 21  February, 2022 at 01:00 P.M through Video Conference (“VC") / Other Audio-Visual Means ("OAVM") to 

transact the business, as set out in the Notice of the EGM. 
Pursuant to the Ministry of Corporate Affairs (MCA) Circular no. 20/2020 dated 5 May, 2020 read with Circular no. 

th14/2020 dated 8 April, 2020, Circular no. 17/2020 dated 13 April, 2020, Circular no. 20/2020 dated, 05 May, 2020, 
th thCircular no. 22/2020 dated 15 June, 2020, Circular no. 33/2020 dated 28 September, 2020,Circular no. 39/2020 

st dated 31 December, 2020, General Circular No 10/2021 Dated June 23, 2021, and General Circular no 20/2021 
Dated December 8, 2021 (collectively referred to as 'MCA Circulars") and SEBI Circular No.
SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated 12 May, 2020 and circular no. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 
dated January 15, 2021, Companies are permitted to hold Extra Ordinary General Meeting ("EGM') through Video 
Conference/Other Audio-Visual Means, without the physical presence of the Members at a common venue. 

st In compliance with aforementioned Circulars, the EGM of the Company will be held on Monday, the 21 February, 
2022 at 01:00 P.M. through Video Conference ("VC”) / Other Audio-Visual Means ("OAVM”). Further, electronic 

thcopies of Notice of EGM have been sent on Tuesday, 25 January, 2022 to all the Members, whose email ids are 
registered with the Company / Depository Participant. 
The Notice of the EGM of the Company is available and can be downloaded from the Company's website 
www.spml.co.in, and on Stock Exchange's website, National Stock Exchange of India and BSE Limited at 
www.nseindia.com and www.bseindia.com respectively.
Members holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date i.e. Monday, the 

th14  day of February, 2022 may cast their vote electronically on the businesses as set out in the Notice of EGM 
through electronic voting system of National Securities Depository Limited (remote e-voting). All the Members are 
hereby informed that:
i. The business, as set out in the Notice of EGM, may be transacted through remote e-voting or e-voting system at 

the EGM: 
thii. The Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Monday, 14

stFebruary, 2022 to Monday, 21 February, 2022 (both days inclusive) for the purpose of EGM;
th thiii. The remote e-voting shall commence on Friday, 18 February, 2022 (9:00 A.M. IST) and end on Sunday, 20

February, 2022 (5:00 P.M. IST); 
iv. The cut-off date for determining the eligibility to vote by remote e-voting or e-voting system at the EGM shall be 

thMonday, the 14 day of February, 2022;
v. Any person who acquires shares of the Company and become a Member of the Company after dispatch of the 

thNotice of EGM and holding shares as of cut-off date i.e. Monday, the 14 day of February, 2022 may obtain the 
login ID and password by sending a request at evoting@nsdl.co.in or cs@spml.co.in However, if a person is 
already registered with NSDL for e-voting then the existing user ID and password can be used for casting the 
vote; 

vi. Members may note that:
tha. the remote e-voting module shall be disabled by NSDL after 5:00 P.M. IST on 20 February, 2022 and once the 

vote on a resolution is cast by the Member, the Member shall not be allowed to change it subsequently; 
b. The facility of joining the EGM through VC/OAVM shall open 30 minutes before the time scheduled for the EGM 

and will be available for Members on first come and first serve basis. 
c. the facility for voting electronically will be made available during the EGM; 
d. the Members who have cast their vote by remote e-voting prior to the EGM may also attend the EGM but shall 

not be entitled to cast their vote again and 
e. a person whose name is recorded in the Register of Members or in the Register of Beneficial Owners 

maintained by the depositories as on the cut-off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting 
or e-voting at the EGM: 

vii. The detailed procedure and instruction for remote e-voting and e-voting during the EGM are given in the Notice 
of the Extra Ordinary General Meeting; 

viii. In case of queries relating to remote e-voting / e-voting, Members may refer to Frequently Asked Questions 
(FAQs) and e-voting user manual for Shareholders available at the downloads section of NSDLor contact at toll 
free no. 1800-222-990 or send a request to www.evoting.nsdl.com. In case of any grievances / queries relating 
to conduct of EGM through VC / OAVM e-voting, please contact Ms. Pallavi Mhatre, Manager, NSDL, 4th Floor, 
'A' Wing, Trade World, Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbal-400013, email: 
evoting@nsdl.co.in/pallavi@nsdl.co.in,  Tel: 91 22 24994545/11800-222-990 

Notice of The Extra Ordinary General Meeting, Remote E-voting Information And Book Closure

CIN: L40106DL1981PLC012228
Registered Office: F 27/2, Okhla Industrial Area, Phase II, New Delhi – 110020

Tel.: 011-26387091; E-mail: cs@spml.co.in; Website: www.spml.co.in

For SPML Infra Limited
 sd/-

Swati Agarwal
(Company Secretary)

Date: 25.01.2022
Place: Kolkata

BEFORE THE NATIONAL COMPANY LAW TRIBUNAL 
CHENNAI BENCH 
FORM NO.CAA.2 

(Pursuant to section 230(3) and Rule 6 and7)
CP/814/CAA/2020 

In 
CA/22 & 23/CAA/2020

In the matter of Scheme of Arrangement (Demerger) 
Between

M/s Padmaja Financial Services Private Limited (Demerged Company) 
CIN:U74999T22012PTC08160

Old No. 107, New No. 187, Peters Road (Lane), Chennai-600086
And

M/s Aritha Properties Private Limited (Resulting Company)
CIN: U45200TZ2007PTC013463

Old No. 107, New No. 187, Peters Road (Lane), Chennai-600086

NOTICE AND ADVERTISEMENT 
REGARDING MEETING OF CREDITORS AND MEMBERS

Notice is hereby given that by an order dated 03.07.2021 in CA/22 & 23/
CAA/2020 the Hon'ble National company Law Tribunal (NCLT) Chennai 
Division Bench-II has dispensed with the meeting of the Equity Shareholders 
and Unsecured Creditors of the Demerged Company and Resulting Company 
since all the equity shareholders have given their consent to the scheme of 
Arrangement (Demerger) between M/s. Padmaja Financial Services Private 
Limited (Demerged Company) and the M/s. Aritha Properties Private Limited 
(Resulting Company) and their respective shareholders and creditors. The 
Applicant Company have no secured Creditors and hence the necessity of 
convening and holding of meeting of secured creditors does not arise as noted 
by the Hon'ble Tribunal in its above order.

The Hon'ble Tribunal, vide its Order dated 13.10.2021 at the second motion 
of the CP/814/CAA/2020 in CA/22 & 23/CAA/2020 and vide order dated 
13.01.2022 ordered for notice of hearing on 13.02.2022.

Copies of the said scheme of arrangement (Demerger) can be obtained 
free of charge at the registered office of the company at Old No. 107, New
No. 187, Peters Road (Lane) Chennai - 600086 on all the working days
during the normal course of office hours or at the office of its Counsel
R. Saravanakumar, Advocate, Office: No. 6/1, Vasan Street, T. Nagar, Chennai-17

M/s Padmaja Financial Services Private Limited
Date: 26.01.2022 Swaminathan Padmanabhan
Place: Chennai Director
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