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ெச�ைன, அ!.13-
இ#$ $%&', ஒேர ெபா0 

2ைழ56ேத85 $9ட6ைத ம6$ய 
அர= $>?ப ெபற வBCD6$ 
$.E.க. இைளஞ8 அ%, மாணவ8 
அ% சா8JK வ>? 15-# ேத$ 
கMடன ஆ8&பா9ட? நட6த&பP? 
எ�D உதயS$ TடாB� எ?.எK.ஏ. 
அVW60Xளா8.

$.E.க. இைளஞ8 அ% 
ெசயலாள8 உதயS$ TடாB� எ?.
எK.ஏ., மாணவ8 அ% ெசயலாள8 
Z.W.எ?.J.எ[லரச� எ?.
எK.ஏ. ஆ\ேயா8 ெவ]^9PXள 
அV!ைக^K _V^>&பதாவ0:-

இ#$ய 0ைண கMட6$� 
ப�Eக6த�ைமையa Zைத!b? 
வைக^K, ஒேர நாP, ஒேர ெமா[, ஒேர 
மத?, ஒேர உண85, ஒேர பMபாP 
எ�ற ஆ8.எT.எT. க>6$யைல 
ம6$ய பா.ஜ.க. அர= ெசயKபP6த 
EdபP\ற0. உX0ைற ம#$e 
அf6ஷா தைலைம^லான அhவK 
ெமா[ ெதாட8பான நாடாiம�ற 
bj அ]60Xள அV!ைக^K, 
ம6$ய அர= நட60? ஐ.ஐ.l., 

ஐ.ஐ.எ?., எm?T மdD? ம6$ய 
பKகைல!கழகnகளான உய8கKW 
SDவனnக]K க9டாயமாக இ#$ 
ம9Pேம ப^dD ெமா[யாக இ>!க 
ேவMPெம�D க9டாய&பP60வ0 
இ#$ ேபசாத மாSலnக]� உண85 
கi!b எ$ரான0. ேமh?, ம6$ய 
அரZ� ப%^டnகi!கான 
ேபா9l6ேத85க]h? ஆn\ல6ைத 
o!\ W9P, இ#$^K ம9P? ேத85 
நட60? பe#0ைரC? உXள0. 
இ0 இ#$ைய& பl6தாK ம9Pேம 
ேவைல எ�\ற Sைலைய உ>வா!\, 
இ#$ ேபசாத மாSலnக]K உXள 
இைளஞ8க]� ேவைலவாm&ைப 
பV!b? மைறEக ச$6$9டமாக 
கா9Z அ]!\ற0. இ#$ய அரZயK 
ச9ட6$� 8-வ0 அ9டவைண^K 
தfq உX]9ட 22 ெமா[கX 
இட?ெபdDXளன. இைவ 
அைன60? சம உeைம ெகாMட 
ெமா[களாb? எ�ற Sைலைய 
$sெர�D மாdV, இ#$ைய& 
ெபா0 ெமா[யாக $%&ப0 
எேதaசா$காரமான0.

2 நா9கi!b E�பாக ம6$ய 

கKW60ைற இைண ம#$e 
ராtbமா8 ரuச� Zn, ெசm$யாள8 
ச#$&J� ேபா0, அைன60 
பாட60ைறகi!b? ஒேர ெபா0 
2ைழ56ேத85 இ#$ய அளWK 
நட6த&பP? எ�ற அVW&ைப6 
ெதeW60Xளா8. இ#$யாW� 
அ6தைன மாSலnக]K உXள 
கKveக]�, அைன60 
பாட60ைறகi!b?, ேதZய ேத85 
Eகைம wலமாக ஒேர ெபா0 
2ைழ56ேத85 நட6த&பP? எ�ற 
$9ட?, இ#$ய அரZயலைம&' 
ச9ட6$db Eரணான0?, 
மாSல உeைமகைள அlேயாP 
பV!க!_lயதாக5?, சwகo$!b 
EdVh? எ$ரானதாக5? உXள0.

இ#த 2ைழ56ேத85 Eைற எ�ப0, 
ஏைழ எ]ய, ஒP!க&ப9ட, உeைம 
மD!க&ப9ட மாணவ8கi!b 
இைழ!க&பP? அo$யாb?. இ0 
அைனவ>!bமான சமஉeைம  
சமவாm&' ஆ\ய ேகா9பாPகைள 
அ[!க!_lய0 எ�பதாK $.E.க. 
இ#த இ#$ $%&ைப! கPைமயாக 
எ$8!\ற0.

ெச�ைன, அ!.13-
ZவகாZைய =dVCXள ம!க]� 

வாqவாதார6ைத க>6$KெகாMP 
ெடKB^K, W$Eைறகi!b 
உXப9ட ப9டா= Wdபைனைய 
அxம$!க ேவMP? எ�D 
ெடKB Eதலைமaச8 அரW#6 
ெகteவாh!b, Eதலைமaச8 
E.க.TடாB� கlத? எj$CXளா8.

Eதலைமaச8 E.க.TடாB�, 
ெடKB Eதலைமaச8 அரW#6 
ெகteவாh!b எj$ய கlத6$K 
_ற&ப9P உXளதாவ0:-–

ப9டா= Wdபைன!b ஒ9P 
ெமா6தமாக தைட W$!க!_டா0. 
W$Eைறகi!b உ9ப9ட 
ப9டா=கைள Wdபைன ெசmய 
அxம$!கேவMP? எ�D 
ேகாe கட#த 13-.10.-2021 அ�D 
நா� ஏdகனேவ உnகi!b 
(அரW#6 ெகteவாK) கlத? 
எj$^>#ேத�. =&|? ேகா89P 

வ[கா9PதB�பl, பMlைக 
காலnக]K 2 ம% ேநர? ப9டா= 
ெவl!க அxம$!க&பP\ற0.

பMlைக கால 
ெகாMடா9ட6$� அைடயாளமாக 
ப9டா=கைள ெவl&ப0 எ�ப0 
=dDa}ழைல பா0கா&ப$K 
Eைன&'ட� ெசயKபP? 
நாPகX உX]9ட ச8வேதச 
நாPக]K ஏdD!ெகாXள&ப9ட 
நைடEைறதா�. இ#$ய நகரnக]K 
காdD மா=பா9P!b பnக]!b? 
கார%களாக வாகனnகX மdD? 
ெதா[K0ைற உfq5கX 
இ>!\�றன.

ஒ>Zல நா9கi!b 
பய�பP6த&பP? ப9டா=களாK 
fக!bைற#த அளWலான மா= 
ஏdபP? எ�பதாK, ப9டா= 
உdப6$^K ஈPபPேவாe� 
வாqவாதார6 $ைன 
க>6$KெகாMP, உeம? ெபdற 

வ%க8கX wல? அVWயK 
Eைற&பl உ>வா!க&ப9ட ப=ைம 
ப9டா=கைள Wdபைன ெசmய =&|? 
ேகா89P அxம$ அ]60Xள0.

ேவD எ#த மாSலE? 
ப9டா=!b Ejைமயாக தைட 
W$!காதேபா0, ெடKB^K 
தைட W$!க&ப9PXள0. 
இ#த தைடைய onகX (அரW#6 
ெகteவாK) o!bவத� wலமாக, 
தfqநா9lK ZவகாZைய 
=dVCXள ல9ச!கண!கான ம!கX, 
bV&பாக வாqவாதார60!காக 
(வ>டா#$ர வ>வா^K, �பாவ] 
ம9P? 70 சத�த? பnக]&') 
இ#த ெதா[ைல ந?J^>!b? 
\ராம&'ற ெபMக]� வாq!ைக 
^K ஒ]ேயdற இயh?. எனேவ 
W$Eைறகi!b உ9ப9ட 
ப9டா=க]� Wdபைனைய 
ெடKB^K அxம$!கேவMP?.

இ�வாD அ$K _ற&ப9PXள0.

�வகா� ம�க!" வா#வாதார&ைத க(&)* ெகா,-
ெட*/0* ப2டா3 45பைனைய அ9ம)�க ேவ,-;
அர#$% ெக()வா,-. /தலைம9ச; /.க.=டா?@ கAதB

இ�� ����, ஒேர ெபா' (ைழ+-ேத/+ �0ட2

ம&)ய அரைச க,=&> த?ழக; ABவ>; 
).A.க. இைளஞG-–மாணவG அJ ஆGLபா2ட;

உதயEF =டா?@ எB.எH.ஏ. அJ#KL

ெச�ைன, அ!.13-–
ெகா9lவா!க? இKல6$K 

ைவ!க&ப9l>#த Z�மா 
தயாe&பாள8 ஈ.W.ராஜ� உடh!b 
Eதலைமaச8 E.க.TடாB� 
மல8 மாைல ைவ60 அuசB 
ெசh6$னா8.

Eதலைமaச8 E.க.TடாB� 
ெவ]^9PXள இரnகK ெசm$^K 
_V^>&பதாவ0:-– E6தfq& 
ேபரைவ^� ெபா>ளாள>?, 
தைலைம இைச ேவளாள8 
சnக6$� க5ரவ தைலவ>?, 
Z�மா தயாe&பாள>மான ஈ.W.
ராஜ� மைறெவm$ய ெசm$ ஆq#த 
ேவதைனைய த>\ற0. $றைமf!க 
பல கைலஞ8கைள ேதl கMடV#0 
அவ8கX �0 'கq ெவ]aச? 

பரWP? வைக^K W>0கைள 
வழn\ Zற&J6தவ8.

க>ணாS$^ட? அ�'? பாசE? 
ெகாMடவ8. கட#த Eைற நட#த 
SகqW� ேபா0 80 வய$h? Ej 
ஈPபா9Pட� ப%யாdV, எ�ைன 
அைழ60 W>0கX வழnக ெசm0, 
Zற&'ைர ஆdVட ைவ6தவ8. 
அவர0 மைற5 கைல60ைற!b 
ஏdப9PXள ேபeழ&பாb?. ஈ.W.
ராஜ� மைற5!b எ� ஆq#த 
இரnகைல ெதeW60, அவர0 
மைறவாK ேவதைன^K வாP? 
bP?ப6$ன8, நMப8கX, E6தfq 
ேபரைவ S8வா\கX உX]9ட 
அைனவ>!b? ஆDதைல 
ெதeW60!ெகாX\ேற�.

இ�வாD அவ8 _VCXளா8. 

இ#$யாW� ப�Eக6த�ைமையa 
Zைத60 W9P, இ#$ எ�ற ஒ> 
ெமா[ ஆ$!க6ைத ெகாMP 
வ>\�ற ெசயB� மdெறா> 
வlவமாக ஏdகனேவ '$ய ேதZய 
கKW ெகாXைக அைம#0Xள0. 
ஆகேவ ம6$ய பா.ஜ.க. அரZ� 
இ#$ $%&ைப $.E.க. இைளஞ8 
அ%C? - மாணவ8 அ%C? 
கPைமயாக எ$8!\ற0.

15–�ேத� ஆ�!பா$ட&
அhவK ெமா[a ச9ட6$� 

வா^லாக5?, இ#$ய அளWK 
அைன60 பாட60ைறகi!b? 
ஒேர ெபா0 2ைழ56ேத85 
$9ட6$� wலமாக5? இ#$ 
ெமா[ைய $%!க Sைன!b? 
ம6$ய பா.ஜ.க. அரZdb $.E.க. 
தைலவ8 E.க.TடாB� கP? 
கMடன6ைதC?, எaசe!ைகC? 
ெதeW60Xளைத உண8#0 
உடனlயாக அதைன ம6$ய பா.ஜ.க. 
அர= இ6$9ட6ைத ைகWட 
ேவMPெம�D வBCD6$  $.E.க. 
இைளஞ8 அ%C? - மாணவ8 
அ%C? இைண#0, வ>? 15-# ேத$ 
(ச�!\ழைம) காைல 9 ம%யளWK, 
தfqநா9l� அைன60 மாவ9ட 
தைலநகரnக]h? “மாெப>? 
கMடன ஆ8&பா9ட?” நைடெபD? 
என அVW!\ற0.

இ$K $.E.க. இைளஞ8 அ% 
-மாணவ8 அ%^� மாவ9ட, 
மாநகர, ஒ�Vய, நகர, பb$, ேப�8, 
வ9ட S8வா\கX மdD? இைளஞ8 
அ% ேதாழ8கi? - மாணவ8 
அ% ேதாழ8கi? ெப>#$ரளாக 
கல#0 ெகாXவேதாP, ெதd\K 
ஒB!b? நம0 கMடன bரK 
ெசnேகா9ைட^K எ$ெராB!b? 
Wதமாக அைம#$ட அ%$ரMP 
வா|8.

இ�வாD அவ8கX _VCXளன8.

��மா தயா!"பாள% ஈ.'.ராஜ* மரண,:
-.க.0டா2* ேந!5 அ7ச2

அைசயா ெசா!"#க% &'பைன#கான &'பைன அ*&+,
கடMNO9 ெசா%P-கைள ெரா-கமா-.தH மRSB EF ெசா%P-கைள Tரைம%தH மRSB 
கடMNO9 ெசா%P Uதான உ)ைம அமலா-க சNடB 2002 மRSB கடMNO9 ெசா%P Uதான உ)ைம 
(அமலா-கB) #F 2002 #F 8(5) மRSB #F 9(1)–@[\ அைசயா ெசா%P-கைள #Rபைன ெச^ய 
இ–ஏல #Rபைன  அJ#KL
`NA ைபனா@`யH க@=aம; ைபனா@= இ$Fயா ?bெடN cலB கட@ வழeகKபNடைத 
ெதாட;$P ெச^P ெகாfட ஒKப$த%F@பA,  கட@தார;கi-. எFராக தா-கH ெச^யKபNட 
EைறேவRறH நடவA-ைககi-காக ச;பா` சNடB 2002@ 14@ [\ 17.12.2019 ேதFoNட 
ஆைண-rணeக,  ஈOெபRற கட@ அt%தவ;கtடB அடமானB ைவ-கKபNOuள [ேழ 
#வ)-கKபNOuள அைசயா ெசா%P-கu 12.03.2022 அ@S ேகாட- மv$Fரா ேபe- 
?bெடNA@ அe[க)-கKபNட அFகா)யாH wவாxனB ெச^யKபNடP எ@S ெபாPம-கi-. 
ெபாPவாகyB மRSB கட@தார;(கu) மRSB உ%தரவாததார;(கu)-. .JKபாகyB இ$த 
அJ#KL cலB ெத)#-கKபOrறP. FzமF. எB. {ேத#  மRSB ஏ.ஆ;. /zகேவH ஆrேயா; 
ஈOெபRற கட@ அt%தவ;களான ேகாட- மv$Fரா ேபe- ?bெடNAR. கட@ கண-. எf 
15292421@ [\ 11.10.2022 அ@S வைர ெச,%த ேவfAய பா-r% ெதாைக |.2,59,48,576/–
(|பா^ இரfO ேகாAேய ஐBப%Pஒ@பP லNச%P நாRப%PஎNடாoர%P ஐ�RSஎ�ப%தாS 
மNOB) மRSB 12.10.2022 /தH FzBப ெச,%PB நாu வைரoH ெபாz$த-�Aய எF;கால 
வNA ஆrயவRைற FzBப ெபSவதRகாக ஈOெபRற கட@ அt%தவ;கtடB உeகளாH 
அடமானB ைவ-கKபNOuள [ேழ #வ)-கKபNOuள அைசயா ெசா%P-கu அைவ ‘‘எe. எKபA 
உuளேதா அKபAேய’’ எ@ற அAKபைடoH 07.11.2022 பகH 12.00 ம� /தH 1.00 ம� வைர 5 
Ebட வரBபRற �NAK�H #Rபைன ெச^யKபOB. .ைற$தபNச #ைல: |.33,30,000/– (|பா^ 
/Kப%Pc@S லNச%P /KபதாoரB மNOB) மRSB /@ைவKL% ெதாைக |.3,33,000/– (|பா^ 
c@S லNச%P /Kப%Pc@றாoரB மNOB). ேகஒ^` உட@ /@ைவKL% ெதாைகைய சம;K�-க 
ேவfAய கைட` நாu 05.11.2022 அ@S 5.00 ம� (இ$Fய ேநரKபA) வைர.
ெசா%F@ #வரB:  அ�சH /கவ): -மைன எf. 44, KளாN எf. �–2, தைர தளB, �ளா- 
–ஏ, வட-. �eகா ெதz, இமா�ேவH ேராO, எ?B நக;, ெபze.A, ெச@ைன – 600 096. 
ேம,B .JKபாக இeேக �@வzமாS #வ)-கKபNOuளP: KளாN எf. �–2H உuள EலB, 
கNAடB மRSB அத@ PfOகiB ப.FகiB. தைர தளB, �ளா- ‘ஏ’, கNAடKப.F 1100 
சPர அA மRSB 2400 சPர அAoH �)yபடாத பe. 466 சPர அA. மைன எf. 44, ‘‘எ?B 
நக;’’, இமா�ேவH ேராO, ெபze.A, ெச@ைன 600 096. பைழய ச;ேவ எf. 77, ச;ேவ 
எf. 77/7 ப.F, ெபze.A rராமB, தாBபரB தா,-கா, கா�`LரB மாவNடB. எHைலகu: 
வட-rH: மைன எf. 57, ெதRrH: இமா�ேவH ேராO, rழ-rH: மைன எf. 43, ேமRrH: 
மைன எf. 45. அளyகu. rழ-r?z$P ேமRகாக வட-. ப-கB: 40 அA rழ-r?z$P 
ேமRகாக ெதR. ப-கB: 40 அA, வட-r?z$P ெதRகாக rழ-. ப-கB: 60 அA, வட-r?z$P 
ெதRகாக ேமR. ப-கB: 60 அA. ெமா%த #=xரணB 2400 சPர அA. ெத@ெச@ைன பFy 
மாவNடB  மRSB �லாeகைர சா;பFy மாவNட%FH அைம$PuளP. அடமானதரர; ெபய;:  
எB. {ேத# க/ெப. Fz. ஏ.ஆ;. /zகேவH. சNடK �)y 13–@ உப �)y 8–@ [\, கால 
அவகாசB உuளதாH ஈOெபRற ஆ=Fகைள UNO- ெகாuள கட@தார;கi-. அைழKL 
#O-கKபOrறP. எ$தெவாz காரண%FRகாகyB இe. FNடbடKபNட ஏலB ேதாH#�RறாH, 
ஈOெபRற கட@ வழerயவ;, பாPகாKL நல@ கzF த�யா; ஒKப$த%F@ cலB #Rபைன 
ெச^யலாB எ@S ெபாPம-கi-. ெபாPவாகyB கட@தார;கi-. .JKபாகyB இத@cலB 
ெத)#-கKபOrறP. #Rபைன ெச^யKபட உuள ெசா%P-கu .J%P ஏேத�B ச$ேதகeகu/
ேதைவகu இzK�@ அP .J%P ஏலதார;கu Fz. #ஷாH ஆFஷ@ (+91 9941016600), Fz. 
#ஜ^ .மா; ேமன@ (+91 9940572248), Fz. ேவH/zக@ கF;ேவH (+91 9884718338), 
Fz. �)ய ெப)யசாb (+91 9600222111) மRSB Fz. ராேஜ$த; தvயா (+91 8448264515).  
ஆrேயாைர ெதாட;L ெகாuளலாB. #Rபைன-கான #)வான #Fகu மRSB Eப$தைனகi-.
ேகாட- மஹ$Fரா ேபe- ?bெடN இைணயதளB  www.kotak.comH அt-கKபNOuள ?e 
https://www.kotak.com/en/bankauctions.html  and/or on https://bankauctions.inlH பா;ைவoடலாB.
இட/ :  ெச0ைன  அ12க3#க+ப4ட அ5கா3
ேத5  :  13–10–2022  ேகா4ட# ம>?5ரா ேப1# ABெட4

பFy அ,வலகB: 27BKC, C 27, G – �ளா-, ப$%ரா .;லா காBKள-=, ப$%ரா (r), /Bைப, 
மகாரா¬Aரா, �@ேகாO – 400 051

rைள அ,வலகB: ேகாட- மv$Fரா ேபe- ?bெடN, எf. 185, 2வP தளB,
 மyfN ேராO, அfணா சாைல, ெச@ைன–600 006.

ஆ@ைல@ cலB இ–ஏல 
/ைறoH ெசா%P #Rபைனேகாட� ம!"#ரா ேப&� '(ெட*

[ேழ ைகெயாKபbNOuள ெமச;= பஜா( ைபனா@= ?bெடNA@ (�எKஎH) அe[க)-கKபNட அFகா) அவ;கu, 2002-B ஆfO 
கடMNO9 ெசா%P-கைள ெரா-கமா-.தH மRSB EF ெசா%P-கைள Tரைம%தH மRSB கடMNO9 ெசா%P Uதான உ)ைம அமலா-க9 
சNட%F@ [�B, ேமRெசா@ன சNட%F@ 13(2)வP �)#@ [\ வழeகKபNட அFகார%F@ [�B, 2002B ஆfO கடMNO9 
ெசா%P-கu Uதான உ)ைம (அமலா-க) #Fகu, 3-வP #F/ைற-. ஏRப [\-.JK�NOuள கட@தார;(கu)/உட@கட@தார;(கu)/
உ%தரவாததார;(கu) ஆrேயாz-. அ�K�ய AமாfO ேநாN`H .JK�டKபNOuளபA ெச,%த ேவfAய ெதாைகைய 
ேமRெசா@ன ேநாN= rைட%த 60 நாNகi-.u FzBப ெச,%PமாS ேகNO- ெகாfAz$தா;. கட@தார;(கu)/உட@கட@தார;(கu)/
உ%தரவாததார;(கu) ேமRெசா@ன ெதாைகைய FzBப9 ெச,%த தவJயதாH  கட@தார;(கu)/உட@கட@தார;(கu)/உ%தரவாததார;(கu) 
மRSB ெபாPம-கi-. ெபாPவாகyB அJ#-கKபOrறP யாெத�H [ேழ ைகெயாKபbNOuள அe[க)-கKபNட அFகா)யானவ; 
ெமச;= பஜா( ைபனா@= ?bெடN சா;பாக, [\-.JK�NOuள ெசா%ைத ேமRெசா@ன சNட%F@ 13(4) �)#@ [\ ெகாO-கKபNOuள 
அFகார%F@பA�B, ேமRெசா@ன 8–(1)-வP #F/ைற-. இணeகyB wவாxனB எO%P- ெகாfடா;. கட@தார;(கu)/உட@ 
கட@தார;(கu)/உ%தரவாததார;(கu) ஆrேயாz-. .JKபாகyB, ெபாPம-கi-. ெபாPவாகyB எ9ச)-கKபOவP யாெத�H, 
wவாxனB எO%P- ெகாfட இ$த ெசா%P பஜா( ைபனா@= ?bெடNAR. FzBப ெச,%த ேவfAய ெதாைக மRSB வNA-.B 
�ைணயமாக உuளP எ@பதாH, யாzB ேமRபA ெசா%P ெதாட;பாக எ$த#த #Hலeக/B மRSB ெதாட;Lகைள�B ைவ%P- ெகாuள- 
�டாP எ@S இத@ cலB அJ#-கKபOrறP. 

கட@தார;(கu)/உ%தரவாததார; (கu) 
ெபய; (LAN எf, rைள ெபய;)

ஈOெபRற ஆ=Fo@ #வரB
(அைசயா ெசா%P)

AமாfN ேநாN= 
ேதF மRSB ெதாைக

wவாxன 
ேதF

+ைள : கா./0ர1
(LAN No. 4H7RLP52581946 and 
4H7RLP61172729)
1. 4ர0 R (கட6தார8)
2. ேரவ# B (உட6 கட6தார8)
3. அேசா� R (உட6 கட6தார8)
4. ராேஜ"#ர6 D (அவ8 சா8பாக அவரE ச*ட 
வாFGதார8) (உட6 கட6தார8)
5. Iத8 B (உட6 கட6தார8)
அைனவரP வ`K�டB : 
எf.11/6, Fz�லகfட; ெதz, 
`@ன கா�TLரB, கா�TLரB 631 501

ெசாJE அ*டவைண:  LவF�கMப*NOள 
LவசாயமQலாத ெசாJE மTU1 அத6 
EVNகW1 பX#கW1:  கதy எf.25, 
A.எ=.எf.383, அBம@கார ெதz, 
கா�TLரB டy@ மRSB கா�TLரB – 
631 501, rழ-. : rz=தKப உைடயா; 
கா;ட@ ேம�யா, ேமR. : ±F, வட-. : 
க@�யBமாu ±O, ெதR. : wKபராய@ 
நா�O ±O.

22 நவBப; 2021
|.20,65,923/–

(|பா^ இzபP லNச%P 
அSப%ைத$தாoர%P 

ெதாuளாoர%P இzப%P 
c@S மNOB)

10.10.2022

ேத5: 13/10/2022  இட/: காDE,ர/  அ12க3#க+ப4ட அ5கா3, பஜாH ைபனா0I ABெட4

பஜாY ைபனா6[ '(ெட*
கா;KபேரN அ,வலகB: 3வP மாA, ப�TH ெட- பா;-, #மா@ நக;, Lேன– 411 -014 மகாரா¬Aரா.
rைள அ,வலகB : ப= EைலயB, /தH மாA, {வாச# பா;ம` ேமH, பாfAய@ மz%Pவமைன அzrH,
{ெபzBL²; அzrH, {ெபzBL²;, தb\நாO 602 105 

wவாxன அJ#KL
2002-1 ஆVN கட_*N` ெசாJE�கைள ெரா�கமா�XதQ மTU1 a# ெசாJE�கைள /ரைமJதQ மTU1 கட_*N` ெசாJE bதான உFைம 

அமலா�க` ச*ட1, 4Fd 13(4), 20021 ஆVN கட_*N` ெசாJE�கO bதான உFைம (அமலா�க) L#கO, 8(1)-வE L#fைற hi. (4Tேச8�ைக IV)


