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தமிழகத்தின் புதிய ஆளுநராக ஆர்.என்.ரவி நியமனம்
 சென்னை

தமிழகத்தின் புதிய ஆளுநராக ஆர்.என்.ரவி
நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். தற்போதைய ஆளுநர்
பன்வாரிலால் புரோஹித், பஞ்சாப் மாநில
ஆளுநராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.
கடந்த 2017 அக்டோபரில் தமிழக ஆளுநராக
பன்வாரிலால் புர�ோஹித் பதவியேற்றார். சமீபத்தில்
அவருக்கு பஞ்சாப் மாநில ஆளுநர் மற்றும்
சண்டிகர் யூனியன் பிரதேச நிர்வாக ப�ொறுப்பும்
கூடுதலாக வழங்கப்பட்டது.
சில தினங்களுக்கு முன்பு டெல்லி சென்ற
ஆளுநர் பன்வாரிலால், அங்கு குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத்
கோவிந்த், பிரதமர் நரேந்திர ம�ோடி, உள்துறை அமைச்சர்
அமித் ஷா ஆகிய�ோரை சந்தித்துப் பேசினார். இந்நிலையில்,
அவர் தமிழக ஆளுநர் ப�ொறுப்பில் இருந்து மாற்றப்பட்டு,
பஞ்சாப் மாநிலத்தின் ஆளுநராக நியமிக்கப்பட்டார்.

SSவிநாயகர் சதுர்த்தி இன்று க�ொண்டாடப்படுவதை முன்னிட்டு சென்னை க�ோயம்பேடு சந்தையில் நேற்று விற்பனை களைகட்டியது. பல்வேறு பகுதிகளில்
இருந்தும் ஏராளமான சிறு வியாபாரிகள் சந்தைக்கு வந்து பூக்கள், த�ோரணங்கள் மற்றும் பழங்களை வாங்கிச் சென்றனர். 
படங்கள்: ம.பிரபு

விநாயகர் சதுர்த்தியை முன்னிட்டு

சென்னையில் பலத்த ப�ோலீஸ் பாதுகாப்பு

இன்று விநாயகர் சதுர்த்தி

z கர�ோனா விதிமுறைகளை பின்பற்ற காவல் ஆணையர் அறிவுரை
சென்னை

விநாயகர் சதுர்த்தியை முன்னிட்டு,
சென்னையில் பலத்த ப�ோலீஸ் பாது
காப்பு ப�ோடப்பட்டுள்ளது. கர�ோனா
தடுப்பு வழிகாட்டுதல் நெறிமுறை
களை கண்டிப்புடன் பின்பற்ற ப�ொது
மக்களுக்கு காவல் ஆணையர் சங்கர்
ஜிவால் அறிவுறுத்தியுள்ளார்.
விநாயகர் சதுர்த்தி விழா ஆண்டு
த�ோறும் க�ோலாகலமாக க�ொண்டா
டப்படும். இந்து அமைப்பினர், ப�ொது
மக்கள் என பல்வேறு தரப்பினர் விநாயகர்
சதுர்த்தியன்று விநாயகர் சிலைகளை
ப�ொது இடங்களில் வைத்து வழிபாடு
நடத்துவார்கள். பின்னர் விநாயகர் சிலை
களை
ஊர்வலமாக
எடுத்துச்
சென்று நீர் நிலைகளில் கரைப்
பார்கள். கர�ோனா பரவல்
காரண
மாக இந்த ஆண்டு ப�ொது இடங்களில்
விநாயகர் சிலைகளை வைக்கவும்,
ஊர்வலமாக எடுத்துச் செல்லவும்
தமிழக அரசு தடை விதித்துள்ளது.
இந்நிலையில் விநாயகர் சதுர்த்

இளைஞர் கொலை
வழக்கில் 5 பேர் கைது
சென்னை

சென்னை ராஜா அண்ணா
மலைபுரம் தெற்கு கேசவபுரத்தை
சேர்ந்த பட்டதாரி இளைஞர்
மகேஸ்வரன் (23). கடந்த 4-ம்
தேதி இரவு வெளியே சென்ற
அவர், வீடு திரும்பவில்லை.
இதுகுறித்து அபிராமபுரம்
காவல் நிலையத்தில் அவரது
தாய் மறுநாள் புகார் கொடுத்
தார். காணாமல் ப�ோனதாக
போலீஸார் வழக்கு பதிவு
செய்து, மகேஸ்வரனை தேடி
வந்தனர்.
இந்நிலையில், கடந்த 7-ம்
தேதி பட்டினப்பாக்கம் கடற்
கரையில் அவரது உடல் கரை
ஒதுங்கியது. இதுத�ொடர்பாக
ப�ோலீஸார் ராஜா அண்ணா
மலைபுரத்தை சேர்ந்த கார்த்திக்
(23), விக்கி (24), தர்மா (23),
சதீஷ்
(19),
மேடவாக்கம்
மணிகண்டன் (19) ஆகிய 5
பேரை கைது செய்து விசாரணை
நடத்தி வருகின்றனர்.

தியை முன்னிட்டு சென்னை காவல்
ஆணையர் சங்கர் ஜிவால் வெளி
யிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் கூறி
யிருப்பதாவது:
கர�ோனா பரவலைக் கருத்தில்
க�ொண்டு, ப�ொது இடங்களில் விநாய
கர் சிலைகளை வைக்கவும், விழா
க�ொண்டாடவும் அனுமதி இல்லை. தனி
நபர்கள் தங்களது இல்லங்களிலேயே
விநாயகர் சிலைகளை வைத்து வழி
படவும் தனி நபர்களாக சென்று அருகி
லுள்ள நீர் நிலைகளில் கரைப்பதற்கும்
அனுமதிக்கப்படுகிறது.
தங்களது இல்லங்களில் வைத்து
வழிபாடு செய்யப்பட்ட விநாயகர்
சிலைகளை தனி நபராக எடுத்துச்
சென்று அருகிலுள்ள ஆலயங்களில்
வைக்கலாம். அச்சிலைகளை கரைக்க
அறநிலையத் துறை மூலம் நடவடிக்கை
எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
தற்போது
நடைமுறையில் உள்ள சமூக இடை
வெளி மற்றும் இதர கட்டுப்பாடு
களை
அனைவரும்
கட்டாயம்

இதையடுத்து, நாகலாந்து ஆளுநராக
உள்ள ரவீந்திர நாராயண் ரவியை தமிழக
ஆளுநராக நியமித்து குடியரசுத் தலைவர் ராம்
நாத் க�ோவிந்த் உத்தரவிட்டுள்ளார்.
தமிழக
ஆளுநராக
நியமிக்கப்
பட்டுள்ள ஆர்.என்.ரவி, பிஹார் மாநிலத்
தில் 1952 ஏப்ரல் 3-ம் தேதி பிறந்தார்.
1976-ம் ஆண்டு நேரடி ஐபிஎஸ் அதிகாரியாக
தேர்வாகி, கேரள மாநிலத்தில் பணியாற்றினார்.
ஓய்வுபெற்ற
பின்,
கடந்த
2012-14-ம்
ஆண்டுகளில் மத்திய உளவுத்துறையின் சிறப்பு
இயக்குநராக பணியாற்றினார். 2018-ல் தேசிய பாதுகாப்பு
துணை ஆல�ோசகராகவும் பணியாற்றியுள்ளார்.
கடந்த 2019 ஆகஸ்டில் நாகலாந்து மாநில ஆளுந
ராக நியமிக்கப்பட்டு பணியாற்றி வந்தார் என்பது குறிப்
பிடத்தக்கது.

ஆளுநர், கட்சித் தலைவர்கள் வாழ்த்து

கடைபிடிக்க
வேண்டும்.
விநாய
கர் சதுர்த்தியை முன்னிட்டு ப�ொருட்
கள் வாங்க கடைகளுக்குச் செல்லும்
ப�ொதுமக்கள் முகக்கவசம் அணி
வது உள்ளிட்ட கர�ோனா விதிமுறை
களை கட்டாயம் கடைபிடிக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.
விநாயகர் சதுர்த்தியை முன்னிட்டு,
சென்னை
பெருநகர்
முழுவதும்
காவல் துறை சார்பில் பலத்த பாது
காப்பு ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன.
காவல் ஆணையரின் நேரடி மேற்
பார்வையில் கூடுதல் காவல் ஆணை
யர்கள் செந்தில் குமார், கண்ணன்
மற்றும் இணை, துணை ஆணையர்கள்
தலைமையில் தனிப்படைகள் அமைக்
கப்பட்டுள்ளன. ர�ோந்து ப�ோலீஸார் சுழற்சி
முறையில் 24 மணி நேரமும் விழிப்
புடன் பணி செய்ய அறிவுறுத்தப்
பட்டுள்ளது. கட்டுப்பாடுகளை மீறுபவர்
கள் மீது கடும் நடவடிக்கை எடுக்
கப்படும் என காவல் ஆணையர் சங்கர்
ஜிவால் எச்சரித்துள்ளார்.

சென்னை

விநாயகர் சதுர்த்தி இன்று க�ொண்
டாடப்படுவதை முன்னிட்டு தமிழக ஆளுநர்
பன்வாரிலால் புர�ோஹித் மற்றும் பல்வேறு
அரசியல் கட்சிகளின் தலைவர்கள்
வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளனர்.
ஆளுநர்
பன்வாரிலால்
புர�ோ
ஹித்: விநாயகர் பிறந்த நாளான இந்
நன்னாள்,
சமூகத்தின்
ஒவ்வொரு
பிரிவினரிடமும் மகிழ்ச்சியையும் சகிப்புத்
தன்மையையும்
எடுத்து
செல்லும்
நாளாகும். கர�ோனா பெருந்தொற்றை
எதிர்கொள்ளும்
ஆற்றலை
நம்
அனைவருக்கும் விநாயகர் அருள்
வார். தமிழக மக்களுக்கு மகிழ்ச்சி, வளமை,
அமைதி மற்றும் உடல் ஆர�ோக்கியத்தை
க�ொண்டுவருவதாக விநாயகர் சதுர்த்தி
அமையட்டும்.
புதுச்சேரி துணை நிலை ஆளு
நர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன்: விநாயகர்
சதுர்த்தி, ப�ொதுமக்களுக்கு பாதுகாப்பை

தருவதாகவும், அதேசமயம் மகிழ்ச்சி
அளிக்கக் கூடியதாகவும், வருங்கால முன்
னேற்றத்துக்கு
வித்திடுவதாகவும்
அமையட்டும். கர�ோனா எனும் சவாலான
சூழ்நிலையை
தடுப்பூசிக�ொண்டு
எதிர்க்கும் மன உறுதி க�ொண்டு இந்த
விநாயகர் சதுர்த்தியை மகிழ்ச்சிய�ோடு
க�ொண்டாடுவ�ோம்.
அதிமுக
ஒருங்கிணைப்பாளர்
ஓ.பன்னீர்செல்வம், இணை ஒருங்
கிணைப்பாளர் பழனிசாமி: ஞானமே
வடிவான திருமேனியைக் க�ொண்ட
விநாயகப்
பெருமானின்
திரு
வருளால்
உலகெங்கும்
அன்பும்,
அமைதியும் நிறையட்டும், நாடெங்
கும் நலமும், வளமும் பெருகட்டும்.
வீடெங்கும் மகிழ்ச்சியும், மன நிம்மதி
யும் தவழட்டும். அனைவருக்கும் விநாய
கர் சதுர்த்தி வாழ்த்துகள்.
அமமுக
ப�ொது
செயலாளர்
டிடிவி தினகரன்: இந்த நன்னாளில்

தமிழகத்தில் ஆட்சி மாறினாலும்

துப்பாக்கியால் சுட்டு ப�ோலீஸ்காரர் தற்கொலை முயற்சி

zzமநீம

தருமபுரி
மாவட்டத்தைச்
சேர்ந்த காவலர் வேலுச்சாமி
(27), சென்னை சேப்பாக்கம்
அரசு விருந்தினர் மாளிகை பாது
காப்புப் பணியில் இருந்தார்.
இவர் கடந்த 4-ம் தேதி இரவு
8.15 மணி அளவில் துப்பாக்கி
யால் சுட்டு தற்கொலைக்கு
முயன்றார். அருகே இருந்த

விநாயகரின்
அருளால்
அனை
வருக்கும் துன்பங்கள் அகன்று வளமும்
நலமும் பெருகட்டும். அமைதியும்
அன்பும் உலகில் தழைத்தோங்கட்டும்.
சமக தலைவர் சரத்குமார்: உல
கெங்கும் விநாயகர் சதுர்த்தியை சிறப்
பாக க�ொண்டாடும் சக�ோதர, சக�ோதரிக
ளுக்கு விநாயகர் சதுர்த்தி தின வாழ்த்து
களை தெரிவித்துக்கொள்கிறேன்.
தமாகா தலைவர் ஜி.கேவாசன்:
அனைவரும் இவ்விழாவை பாதுகாப்
புடன் க�ொண்டாட வேண்டும். இந்நன்னா
ளில் அனைவரின் இல்லத்திலும் விநாயக
பெருமானின் அருள் நிறையட்டும்
மகிழ்ச்சி ப�ொங்கட்டும்.
பாரிவேந்தர் எம்.பி., இந்திய தேசிய
லீக் மாநில தலைவர் முனிருத்தீன் ஷெரீப்,
தமிழ்நாடு முஸ்லீம் லீக் மாநில தலைவர்
முஸ்தபா உள்ளிட்டோரும்
விநாய
கர் சதுர்த்தி வாழ்த்துகளை தெரி
வித்துள்ளனர்.

ஆன்லைன் சூதாட்டத்தில் ரூ.7 லட்சம் இழந்தது காரணமா?
sushant.chandel@hindutamil.co.in

மணல் திருட்டு தொடர்கிறது

சென்னை

தலைவர் கமல்ஹாசன் குற்றச்சாட்டு
சென்னை

தமிழகத்தில் ஆட்சி மாறினாலும் மணல்
திருட்டு த�ொடர்கிறது என்று மக்கள் நீதி
மய்யம் கட்சித் தலைவர் கமல்ஹாசன்
குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.
இதுத�ொடர்பாக அவர் நேற்று வெளியிட்ட
அறிக்கையில் கூறியிருப்பதாவது:
சென்னையில்
கூவம்
ஆற்றின்
முகத்துவாரத்தில் கடந்த ஓராண்டுக்கும்
மேலாக அனுமதி இல்லாமல் மணல் திருட்டு
நடந்துவருவது அம்பலமாகியுள்ளது. இந்த
மணல் க�ொள்ளை நடப்பது தலைமைச்
செயலகத்தில் இருந்து சுமார் 1 கி.மீ.
த�ொலைவில்தான். ஏராளமான ப�ோலீஸார்
பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டிருக்கும் சாலை
யின் வழியாக லாரி லாரியாக மணல் அள்
ளப்பட்டு வந்துள்ளது. இதை ப�ொதுப்பணித்
துறை வேடிக்கை பார்த்துள்ளது. மிக
மிக குறைந்தபட்ச மதிப்பு வைத்து
கணக்கிட்டாலும், ஒரு நாளுக்கு சுமார்
ரூ.3 லட்சம் மதிப்பிலான மணல் கொள்ளை

அடிக்கப்பட்டுள்ளது. இதனால், அரசுக்கு
ஆண்டுக்கு ரூ.11 க�ோடி வருவாய் இழப்பு.
இதையெல்லாம்விட க�ொடுமை என்ன
என்றால், இந்த மணல் கட்டுமானத்துக்கு
உகந்தது அல்ல. இதைக் க�ொண்டு கட்டி
டம் கட்டினால் நிச்சயம் இடிந்து விழும்
என்கின்றனர் கட்டுமான நிபுணர்கள். அதில்
வாழப் ப�ோகிற மக்களின் உயிருக்கு யார்
ப�ொறுப்பு.
கூவம் கடலுடன் இணையும் பகுதியில்
மணல் அள்ளப்படுவதால் சூழியல் மிக
ம�ோசமாக அழிந்து வருவதாக சுற்றுச்சூழல்
ஆர்வலர்கள்
த�ொடர்ந்து
எச்சரித்து
வருகின்றனர்.
அரசு இயந்திரம் உறங்குகிறது. ஆட்சி
மாறினாலும் மணல் திருட்டு த�ொடர்கிறது,
சூழியல் சீரழிகிறது, இந்த மண்ணால்
கட்டப்படும் கட்டிடங்களால் ஏற்படப்
ப�ோகும் உயிர்ப் பலிகள்.. இதில் எதை
நினைத்து வருந்துவது.
இவ்வாறு அவர் தெரிவித்துள்ளார்.

காவலர்கள் அவரை மீட்டு
மருத்துவமனைக்கு க�ொண்டு
சென்றனர்.
முகம் முழுவதும் சிதைந்த
நிலையில் ராஜீவ் காந்தி
அரசு மருத்துவமனை தீவிர
சிகிச்சைப் பிரிவில் சிகிச்சை
பெற்று வருகிறார். இந்த சம்ப
வம் த�ொடர்பாக திருவல்லிக்
கேணி ப�ோலீஸார் விசா

ரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
இந்நிலையில், வேலுச்சாமி
யின் பெற்றோர், நண்பர்களிடத்
தில் ப�ோலீஸார் நடத்திய
விசாரணையில், வேலுச்சாமி
செல்போனில் ஆன்லைன் சீட்
டாட்டம் விளையாடுவது தெரிய
வந்தது. அதில், ரூ.7 லட்சம்
வரை பணத்தை இழந்திருப்
பதும் தெரியவந்துள்ளது.

ஆன்லைன் சூதாட்டத்தில்
பணத்தை இழந்ததால் ச�ொந்த
ஊரில் வீடு கட்ட வாங்கிய
4 லட்சம் ரூபாய் கடனை
செலுத்த முடியாமல் மிகுந்த
மனஉளைச்சலில் இருந்ததாக
கூறப்படுகிறது. இதனால் அவர்
தற்கொலைக்கு முயன்று இருக்
கலாம் என்று முதல்கட்ட விசா
ரணையில் தெரியவந்துள்ளது.

ப�ொறுப�ல்ல: இந்தச் செய்தித்ததாளில் பிரசுரம் ஆகியுள்ள

வி்ளம்்பரங்களின் அடிப்படையில் செயல்்படுமுன், அவற்றில்
உள்ள ்த்கவல்்கள ெரியதானடவ்ததானதா என்்பட்த ப்பதாதுமதான
அ்ளவு விெதாரிதது ெரி்பதார்ததுகச்கதாளளுமதாறு வதாெ்கர்்கள
ப்கட்டுகச்கதாள்ளப்படுகிறதார்்கள. வி்ளம்்பரங்கள/ வி்ளம்்பர்ததாரர்
/ அவர்்களின் ்தயதாரிபபு்கள / பெடவ்கள ப்பதான்றவற்றின்
நம்்ப்கத்தன்டமககு இந்தச் செய்தித்ததாளின் உரிடமயதா்ளரும்
்பதிப்பதா்ளருமதான ்கஸ்தூரி & ென்ஸ் லிமிசைட் / ப்க.எஸ்.எல்.
மீடியதா லிமிசைட் உத்தரவதா்தம் அளிக்கவில்டலை. இந்தச்
செய்தித்ததாளில் சவளியதாகும் வி்ளம்்பரங்க்ளதால் ஏப்தனும்
பெ்தம் அல்லைது இழபபு ஏற்்படும் ்பட்ெததில், இந்தச் செய்தித
்ததாளின்/ பமற்செதான்ன நிறுவனங்களின் உரிடமயதா்ளர்,
்பதிப்பதா்ளர், அச்சிடுபவதார், ஆசிரியர், இயககுநர்்கள, ஊழியர்
்கள ஆகிபயதார் எந்தச் சூழலிலும் எந்த வட்கயிலும் அ்தற்குப
ச்பதாறுப்பதா்கமதாட்ைதார்்கள.
்படைபபு்கட்ள அனுபபுபவதார் பிரதி எடுததுடவததுகச்கதாண்டு
அனுப்பவும். பிரசுரமதா்கதா்தவற்டறத திரும்்ப அனுப்ப இயலைதாது.

மின்சார ரயில் சேவையில் இன்று மாற்றம்
சென்னை

விநாயகர் சதுர்த்தியைய�ொட்டி தேசிய விடு
முறை நாளான இன்று, ஞாயிறு காலஅட்ட
வணைப்படி மின்சார ரயில்கள் இயக்கப்படும்
என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
சென்னை மற்றும் புறநகர் பகுதிகளில்
அலுவலக நாட்களில் ம�ொத்தம் 650 மின்சார
ரயில்கள் இயக்கப்பட்டு வருகின்றன. ஞாயிறு

மற்றும் விடுமுறை நாட்களில் பயணிகள்
வருகை குறைவாக இருக்கும் என்பதால் 500
மின்சார ரயில்கள் மட்டும் இயக்கப்படுகின்றன.
இந்நிலையில், விநாயகர் சதுர்த்தியை
முன்னிட்டு இன்று (செப்.10) தேசிய விடுமுறை
என்பதால் ஞாயிறு காலஅட்டவணைப்படி மின்
சார ரயில்கள் இயக்கப்படும் என தெற்கு ரயில்
வேயின் சென்னை க�ோட்டம் தெரிவித்துள்ளது.

வ ளபரக
ய ெச
ெபயமாற

மணேசைவ
ைமய

brahminkalyanam.com, bkmatri
I, No-6490801Y Sep, Bolugondu mony.com. Validity 1000days+
Rajaiah,my wife name in Free Horoscope Matching.Regn
army service record given as Fees Rs.1000. Ct: 8939702500
Eswari instead of
Bolugondu
Eswari, DOB:11.09.1980 residing
ெபா
at Mokshagundam(Village &
Post)
Bestavaripeta(Tehsil)
ெபா அ
PrakasamDistrict(A.P)

செந�ொ�ொரர் ஆ்க ்வண்டுமொ?

எங்கள் மு்கவர் உங்களைத் த�ொடர்புத்கொள்ை
குறுஞதசெய்தி: HTS<ஸ்பேஸ> உங்கள்
பின்்கொடு இள� ளடப் தசெய்து
9773001174 எண்ணுக்கு அனுப்பேவும்.

மின்னஞ்சல்:
circ@thehindutamil.co.in

மார்ச் மாதச் சநதா – ரூ.201,
ஆண்டுச் சநதா – ரூ. 2,314

ப�ொறுப�ல்ல: இந்தச் செய்தித்ததாளில் பிரசுரம் ஆகியுள்ள

வி்ளம்்பரங்களின் அடிப்படையில் செயல்்படுமுன், அவற்றில்
உள்ள ்த்கவல்்கள ெரியதானடவ்ததானதா என்்பட்த ப்பதாதுமதான
அ்ளவு விெதாரிதது ெரி்பதார்ததுகச்கதாளளுமதாறு வதாெ்கர்்கள
ப்கட்டுகச்கதாள்ளப்படுகிறதார்்கள. வி்ளம்்பரங்கள/ வி்ளம்்பர்ததாரர்
/ அவர்்களின் ்தயதாரிபபு்கள / பெடவ்கள ப்பதான்றவற்றின்
நம்்ப்கத்தன்டமககு இந்தச் செய்தித்ததாளின் உரிடமயதா்ளரும்
்பதிப்பதா்ளருமதான ்கஸ்தூரி & ென்ஸ் லிமிசைட் / ப்க.எஸ்.எல்.
மீடியதா லிமிசைட் உத்தரவதா்தம் அளிக்கவில்டலை. இந்தச்
செய்தித்ததாளில் சவளியதாகும் வி்ளம்்பரங்க்ளதால் ஏப்தனும்
பெ்தம் அல்லைது இழபபு ஏற்்படும் ்பட்ெததில், இந்தச் செய்தித
்ததாளின்/ பமற்செதான்ன நிறுவனங்களின் உரிடமயதா்ளர்,
்பதிப்பதா்ளர், அச்சிடுபவதார், ஆசிரியர், இயககுநர்்கள, ஊழியர்
்கள ஆகிபயதார் எந்தச் சூழலிலும் எந்த வட்கயிலும் அ்தற்குப
ச்பதாறுப்பதா்கமதாட்ைதார்்கள.
்படைபபு்கட்ள அனுபபுபவதார் பிரதி எடுததுடவததுகச்கதாண்டு
அனுப்பவும். பிரசுரமதா்கதா்தவற்டறத திரும்்ப அனுப்ப இயலைதாது.

I,KUNAL M RAIKAR, S/o Mr.Manmath
Ganapati Raikar , DOB: 07/02/1984,
residing at 11H ,Sindur Orchid
Apartment Perumal Koil Street,
Madhavaram chennai - 600060.
I confirm & state that, I have
changed my Name/Surname Kunal
Raikar to Name /Middle Name/
Surname - Kunal M Raikar (as per
aadhar card) for future reference.

I,No-6490801Y
Sep,Bolugondu Rajaiah,my son
name in army service
record given as Raj
Kalyan Kumar instead of
Bolugondu Raj Kalyan
Kumar, DOB:01.01.2001,residing at Mokshagundam(Village
&
Post)
Bestavaripeta(Tehsil)
Prakasam
District(A.P)

I, PADMA Mukundan, r/o
Chandranagar, Palakkad, Kerala,
hereby give notice that that
Certificates pertaining to 250
shares of ESAB India Ltd., allotted
in the name of my late husband
Panangatan Mukundan jointly
with myself, have been lost/
misplaced. Detail of Certificates is
as under:Folio no. P004007 for
all:Certificate 206005; Share nos.
14956790 to 889; 100 shares
Certificate 206006; Share nos.
14956890 to 989; 100 shares
Certificate 206007; Share nos.
14956990 to 7039; 50 shares
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