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2023-ம் ஆண்டில் இந்தியாவில்

வீட்டில் செல்்லப் பிராணி வளரப்்பவர எண்ணிக்கை இரட்டிப்்பாகும்
zz பராமரிப்பு சந்தை மதிப்பும் உயரும் என ஆய்வில் தைகவல்

 �து.விஜயராஜ்

 �சென்னை
வீட்டில் செல்்லப் பிராணிகளை வைர்ப் 
பவர்களின் எண்ணிகளக 2023-ம்  
ஆண்டில் இந்தியாவில் இரட்டிப்பா 
கும் எனவும், அவற்றின் பராமரிப்பு 
ெந்ளதை மதிப்பும் 2026-ல் உயரும் என 
ஆய்வில் சதைரிவிககப்பட்டுளைது.

செல்்லப் பிராணிகள இன்று 
மனிதைனுககு நல்்ல நண்பராகவும், 
மன அழுததைதளதை குளைககும் நல்்ல  
மருததுவராகவும் இருந்து வருகின் 
ைன. இதைனால், தைற்்பாது நாளுககு 
நாள செல்்லப் பிராணிகளை வைர்ப் 
பவர்களின் எண்ணிகளகயும் அதி 
கரிதது சகாண்்டே இருககிைது. ஒவ் 
சவாருவரும் தைஙகளுககு பிடிததை 
மான செல்்லப் பிராணிகளை தைஙக 
ைது வீட்டி்்ல்ய வைர்தது அவற்ளை  
பராமரிதது வருகின்ைனர்.

ஆனால், தைஙகும் இடேம் இல்்லா 
மல், உணவில்்லாமல் சதைருககளில் 
சுற்றித திரியும் செல்்லப் பிராணிகளை 
ஒரு சி்லளரத தைவிர ்வறு யாரும்  
கண்டுசகாளவதில்ள்ல. அந்தைவளக 
யில், இந்தியாவில் 8 ் காடி பூளன  
மற்றும் நாய்கள எந்தைவிதை ஆதைரவு 
மின்றி சதைருககளில் சுற்றித திரிவதைாக 

உ்லகைாவிய கணகசகடுப்பின் 
மூ்லம் சதைரிவிககப்பட்டுளைது.

்மலும், இஙகி்லாந்து, அசம 
ரிககா, சீனா, சமகசி்கா, சதைன் 
ஆப்பிரிககா உளளிட்டே நாடுகளை ஒப் 
பிடும்்பாது இந்தியாவில் அதிக 
அைவினான செல்்லப் பிராணிகள, 
அவற்ளை வைர்ப்பவர்கைால் 
ளகவிடேப்படுகின்ைன என மார்ஸ் 
சபட் ்கர் இந்தியா என்ை நிறு 
வனம் நடேததிய ஆய்வில் சதைரிவித 
துளைது.

அதிலும் குறிப்பாக 2020-ம் 
ஆண்டு க்ரானா ் பரிடேரின்்பாது, 
சதைாற்று பரவும் அபாயததைால் ப்லர் 
தைஙகைது செல்்லப் பிராணிகளை 
ளகவிட்டுளைனர். அந்தைவளகயில் 
உ்லகைவில் 28 ெதைவீதைம் ்பரும், 
இந்தியாவில் 50 ெதைவீதைம் ்பரும் 
தைஙகைது செல்்லப் பிராணிகளை 
ளகவிட்டுளைதைாக சி்ல தைனியார் 
வி்லஙகுகள ந்ல அளமப்புகள 
நடேததிய ஆய்வில் கூைப்பட்டுளைது.

இந்நிள்லயில் இந்தியாவில் 
மககள வைர்ககும் செல்்லப் பிராணி 
கள குறிதது எண்ட் சபட் ்�ாம் 
ச்லஸ், ஸ்்டேட்டிஸ்டோ, மார்டேர் 
இண்டேலிசென்ஸ், ரிெர்ச் அண்ட் 
மார்கசகட்ஸ் உளளிட்டே சி்ல தைனியார் 

நிறுவனஙகள ெமீபததில் ஆய்வு 
ஒன்ளை நடேததியது. அந்தை ஆய்வில் 
இந்தியாவில், மககள தைஙகள வீட்டில் 
வைர்ககும் செல்்லப் பிராணிகளில், 
34 ெதைவீதைம் ்பர் நாளயயும், 20 
ெதைவீதைம் ்பர் பூளனளயயும், 14 
ெதைவீதைம் ் பர் பைளவகளையும், 10 
ெதைவீதைம் ் பர் தைஙக மீன்களையும், 
மீதைமுளைவர்கள மற்ை வளக 
செல்்லப் பிராணிகளையும் வைர்தது 
வருவதைாக கூைப்படுகிைது.

கனடோவில் உளை ஒரு ் வைாண்  
பல்கள்லககழகம் நடேததிய ஆய்வில்,  
கடேந்தை சி்ல ஆண்டுகைாக நாய்களை 
வீட்டில் செல்்லப் பிராணிகைாக 
வைர்ப்பதில் இந்தியா அபரிமிதைமான 
வைர்ச்சிளய அளடேந்துளைது 
என்றும், இதைனால் செல்்லப் பிராணி 
களுககான உணவு விற்பளன அதி 
கரிததுளைது என்றும் சதைரிவித 
துளைது.

2018-ம் ஆண்டில் இந்தியாவில் 
1.95 ்காடி நாய்கள செல்்லப் 
பிராணிகைாக வீட்டில் வைர்ககப் 
பட்டேன. 2023-ம் ஆண்டில் இந்தை எண் 
ணிகளக 3.10 ் காடியாக உயரும் என 
அதைன் ஆய்வில் சதைரிவிததுளைது. 
அ்தை்பால் பூளனகள குறிதது 
நடேததிய ஆய்வில், 2014-ம் ஆண்டு 

பூளனகளை செல்்லப் பிராணிகைாக 
ளவததிருந்தை இந்தியர்களின் எண் 
ணிகளக 1.21 ் காடி என்றும், அது்வ  
2023-ம் ஆண்டு இந்தை எண்ணிகளக 
இரட்டிப்பாகி, ்தைாராயமாக 2.40  
்காடிளய எட்டும் என்றும் கணித 
துளைது.

இந்தை வைர்ச்சியால் இந்தியா 
செல்்லப் பிராணி உணவு ெந்ளதையில்  
2027-ம் ஆண்டுககுள கூட்டு வருடோந் 
திர வைர்ச்சி விகிதைதளதை (சிஏஜிஆர்) 
4.7 ெதைவீதைமாக பதிவு செய்யும் என்று 
கணககிடேப்பட்டுளைது. ்மலும், 
‘இந்தியா சபட் ்கர் மார்கசகட் 
அவுட்லுக 2021-2026’ தைள்லப்பில் 
சவளியான ஓர் அறிகளகயில், 2026-ம்  
ஆண்டில் இந்தியாவில் செல்்லப் 
பிராணிகளின் பராமரிப்பு (உணவு, 
செல்்லப் பிராணி பயன்பாட்டு 
சபாருட்கள, அழகு ொதைனஙகள, 
சுகாதைாரம்) ெந்ளதை மதிப்பு ரூ.7,500 
்காடியாக உயரும் எனவும், இதில்  
நாய்களின் பராமரிப்பு பஙகு ெரி 
பாதியாக இருககும் என்றும் சதைரிவித 
துளைது. அந்தைவளகயில் செல்்லப் 
பிராணிகளுககான பராமரிப்பு ெந்ளதை 
யில் முதைலீட்டோைர்கள, குறிப்பிட்டே 
்லாபம் ஈட்டே்லாம் எனவும் எதிர்பார்க 
கப்படுகிைது.

எழும்பூரில் ் கைவி்ை ச்பாருட்கைள் கைண்கைாட்சி
zzஆக. 28-ம் ததைதி வ்ர காணலாம்

 �சென்னை
கிராவிட்டி ஈசவன்ட் அஃபயர்ஸ் 
நிறுவனம் ளகவிளனஞர்கள, சநெ 
வாைர்கள, விற்பளனயாைர்களு 
டேன் இளணந்து, சதைன்னிந்திய 
கள்ல மற்றும் ளகவிளனகளை 
்மம்படுததும் ்நாககததுடேன் 
கிராவிட்டி கண்காட்சிகளை நாடு 
முழுவதும் நடேததி வருகிைது.

சவளளி, ரததினககல் பதிததை 
ளகவிளன நளககள, வீட்டு அ்லங 
கார ஓவியஙகள, ளகததைறி துணி 
வளககள ஆகியவற்ளை ஒ்ர இடேத 
தில் வாஙக சென்ளனயில் கிரா 
விட்டி ஈசவன்ட்ஸ் நடேததும் கண் 

காட்சிளய சபாதுமககள பயன் 
படுததிகசகாளை்லாம்.

சென்ளன எழும்பூர் பாந்தியன் 
ொள்லயில் உளை அரசு அருங 
காட்சியக வைாகததில் கடேந்தை ஆக  
19-ம் ் தைதி கண்காட்சி சதைாடேஙகப் 
பட்டு நளடேசபற்று வருகிைது. வரும்  
28-ம் ் தைதி வளர நளடேசபறும் இக 
கண்காட்சிளய காள்ல 10:30 மணி 
முதைல் இரவு 8:30 மணி வளர 
காண்லாம்.

இஙகு அழகிய ஆளடேகள, ளகத 
தைறி பட்டு, ளகயால் ஆன நளககள,  
வீட்டு அ்லஙகாரப் சபாருட்கள, 
கள்லப் சபாருட்கள உளைன. 

நாட்டின் பல்்வறு பகுதிகளைச் 
்ெர்ந்தை பட்டு புடேளவகள கிளடேக 
கின்ைன. ் மலும் குறிப்பிட்டே பகுதி 
களின் தைனிச்சிைப்பு வாய்ந்தை துணி 
வளககளை வாஙக முடியும். பழங 
குடியினரால் பாரம்பரிய முளையில் 
தையாரிககப்பட்டே நளககளையும் 
காண்லாம்.

இவற்ளை வாஙகுவதைன் மூ்லம்  
ளகவிளனஞர்களின் கடின உளழப் 
புககு அஙகீகாரம் வழஙகி, அவர் 
களின் வைர்ச்சிககு உதைவ முடியும்.  
இவ்வாறு கிராவிட்டி ஈசவன்ட்  
அஃபயர்ஸ் சவளியிட்டே செய்திக 
குறிப்பில் கூைப்பட்டுளைது. 

�zசென்ட்ரல் பாங்க் ஆஃப் இந்தியா புதிய கிளை செனளனை மயிலாப்பூரில் ச�ாடங்்கப்ப்டடுளைது. 
மருத்துவம் மற்றும் மக்்கள நல்வாழ்வுத் துளை அளமசெர் மா.சுப்பி்ரமணியன புதிய கிளைளய திைந்து 
ளவத்�ார். வங்கியின செனளனை மணடல �ளலவர் வி.வி.நட்ராஜன உளளி்ட்டார் நி்கழ்சசியில் 
பங்்்கற்ைனைர்.

�zஎழும்பூரில் கி்ராவி்டடி ஈசவன்டஸ் நிறுவனைத்�ால் நடத்�ப்படும் ள்கவிளனைப் 
சபாரு்ட்கள ்கண்கா்டசியில் இடம்சபற்றுளை அழகிய சிளலளய ஆர்வமா்க 
பார்க்கும் சபண்கள.

பிஎஸ்என்எல் 
நிறுவனத்தின்   
புதிய சலுகை திட்டம்

 �சென்னை
பிஎஸ்என்எல் நிறுவனம், 75-வது 
சுதைந்திர தினதளதை முன்னிட்டு 
வாடிகளகயாைர்களுககு பல் 
்வறு ெலுளகத திட்டேஙகளை 
அறிவிததுளைது.

நாட்டின் 75-வது சுதைந்திர 
தினதளதை முன்னிட்டு, பிஎஸ் 
என்எல் நிறுவனம் பி.வி.2022 என்ை 
சிைப்பு திட்டேதளதை இம்மாதைம்   
முதைல் வாரததில் அறிமுகம் செய் 
தைது. ரூ.2022-ககு ரீொர்ஜ் செய்யும் 
வாடிகளகயாைர்களுககு, 300 
நாட்களுககு நாள ஒன்றுககு 
2.5 ஜிபி. ்டேட்டோ மற்றும் 100 
எஸ்எம்எஸ் மற்றும் அைவில்்லாதை 
அளழப்புகள கிளடேககும்.

இ்தை்பால், பி.வி.2399 மற்றும் 
பி.வி.2999 ஆகிய திட்டேஙகளை 
ஏற்சகன்வ பயன்படுததும் 
வாடிகளகயாைர்கள, கூடுதை்லாக 
75 ஜிபி. ்டேட்டோ சபை்லாம். 
இந்தை திட்டேஙகள வரும் 31-ம் 
்தைதியுடேன் நிளைவளடேகின்ைன.

ெர்வ்தைெ அளழப்புகளுக 
கான சிைப்பு திட்டேமாக எஸ்டிவி  
65 திட்டேம் அறிமுகப்படுததைப்பட் 
டுளைது. 30 நாட்களுககு செல்லு 
படியாகும் இந்தைத திட்டேம் மூ்லம், 
ெர்வ்தைெ அளழப்புகளுககான 
கட்டேணம் குளைககப்படும்.

ஓபிசி ஆ்ையத்தில் த்்லவர உள்ளிட்்ட ்பதவிகை்ள நிரப்்ப ககைாரி வழககு
 �சென்னை

்தைசிய பிற்படுததைப்பட்்டோர் ந்ல 
ஆளணயததில் 6 மாதைஙகளுககு 
்ம்லாக காலியாக உளை தைள்ல 
வர், துளணத தைள்லவர், உறுப்பி 
னர் உளளிட்டே பதைவிகளை நிரப்பக  
்காரி சதைாடேரப்பட்டே வழககில் 
மததிய அரசு பதி்லளிகக சென்ளன  
உயர் நீதிமன்ைம் உததைரவிட் 
டுளைது.

இதுசதைாடேர்பாக வழககறிஞர் 
களுககான ெமூகநீதிப் ்பரளவ 

தைள்லவர் வழககறிஞர் ்க.பாலு, 
சென்ளன உயர் நீதிமன்ைததில் 
தைாககல் செய்திருந்தை மனுவில் கூறி 
யிருப்பதைாவது:

்தைசிய பிற்படுததைப்பட்்டோர் ந்ல  
ஆளணயததின் தைள்லவர், துளணத 
தைள்லவர் மற்றும் உறுப்பினர் பதைவி 
கள கடேந்தை பிப்ரவரி மாதைததுடேன் 
கா்லாவதியாகி விட்டேது. கடேந்தை 6  
மாதைஙகைாக ஆளணயததின் தைள்ல 
வர், துளணத தைள்லவர் உளளிட்டே 
பதைவிகள காலியாக உளைதைால் 

பிற்படுததைப்பட்டே ெமுதைாயததினரின் 
பல்்வறு பிரச்சிளனகளுககு தீர்வு  
காண முடியாதை சூழல் ஏற்பட் 
டுளைது.

அரசிய்லளமப்புச் ெட்டே ரீதியாக  
அந்தைஸ்து சபற்றுளை ் தைசிய பிற் 
படுததைப்பட்்டோர் ந்ல ஆளணயத 
துககு தைள்லவர், துளணத தைள்லவர்  
மற்றும் உறுப்பினர்களை உடேனடி 
யாக நியமிகக மததிய அரசுககு உத 
தைரவிடே ்வண்டும். 

்மலும், ்தைசிய பிற்படுததைப் 

பட்்டோர் ந்ல ஆளணயததின் 
கட்டுப்பாட்டில் மாநி்லஙகளிலும் 
பிற்படுததைப்பட்்டோர் ந்ல ஆளண 
யம் அளமகக ்வண்டும் என்ை 
்காரிகளக நீண்டேகா்லமாக நிலு 
ளவயில் உளைதைால், மாநி்ல 
அைவில் அல்்லது மண்டே்ல அைவில்  
ஆளணயஙகளை அளமகக உததைர 
விடே ்வண்டும். 

இவ்வாறு மனுவில் அவர் 
்காரியிருந்தைார்.

இந்தை மனுளவ விொரிததை 

தைள்லளம நீதிபதி முனீஷவர்நாத 
பண்டோரி மற்றும் நீதிபதி என்.மா்லா 
ஆகி்யார் அடேஙகிய அமர்வு, 
்தைசிய பிற்படுததைப்பட்்டோர் ந்ல 
ஆளணயததில் காலியாக உளை 
பதைவிகளை நிரப்ப ் வண்டும் என 
கருதது சதைரிவிததைனர். 

பின்னர், இதுசதைாடேர்பாக 
மததிய அரசு 6 வாரஙகளில் பதி்ல 
ளிகக ் வண்டும், என உததைரவிட்டு 
விொரளணளய தைளளி ளவத 
துளைனர்.

அதிமுகை, ்பாஜகை கைட்சிகை்ள கவறு்படுத்தி ்பாரககைவில்்்ல
zzமதிமுக தை்ல்ம நி்லயச் சசயலாளர் து்ர ் வதகா கருத்து

 �சென்னை
அதிமுக, பாெக கட்சிகளை ்வறுபடுததி 
பார்ககவில்ள்ல என மதிமுக தைள்லளம 
நிள்லயச் செய்லாைர் துளர ளவ்கா 
சதைரிவிததைார்.

சென்ளன ் காயம்்பட்டில் உளை 
்தைமுதிக தைள்லளம அலுவ்லகததில் 
அககட்சியின் சபாருைாைர் பி்ரம்லதைா 
விெயகாந்ளதை துளர ளவ்கா ் நற்று 
ெந்திததுப் ்பசினார். அப்்பாது, 
மதிமுக சபாதுச் செய்லாைர் ளவ்கா 
குறிததை ஆவணப் படே திளரயிடேலுககான 
அளழப்பிதைளழ பி்ரம்லதைா மற்றும் 
்தைமுதிக துளணச் செய்லாைர் எல்.
்க.சுதீஷ ஆகி்யாருககு வழஙகினார்.

பின்னர் செய்தியாைர்களிடேம் துளர 
ளவ்கா கூறியதைாவது:

மளைந்தை முன்னாள முதைல்வர் 
எம்ஜிஆளர்பால் வளைல் மனம்  
பளடேததைவர் விெயகாந்த. அரசியலுககு 
அப்பாற்பட்டே நல்்ல மனிதைர். அவர் பூரண 
குணமளடேந்து எழுச்சியுடேன் தைமிழக  
அரசியலில் வ்லம்வர ்வண்டும்.

மதிமுக சபாதுச் செய்லாைர் 
ளவ்காவின் சபாது வாழ்வு குறிததை 
ஆவணப் படேதளதை சவளியிடே இருக 
கி்ைாம். இது ளவ்காவின் 56 ஆண்டு 
கா்ல ொதைளனகள, தியாகஙகளை உள 
ைடேககிய 75 நிமிடே ஆவணப் படேம். இளதை  
முதைல்வர் சதைாடேஙகி ளவககிைார்.

அரசியலுககு அப்பாற்பட்டு 
தைந்ளதைககு மகன் செய்ய ்வண்டிய  
ஒன்ைாக இளதை செய்துள்ைன். இந்தை  
படேததில் யாளரயும் தைாககிப் 

்பெவில்ள்ல. இதைற்கான அளழப் 
பிதைளழ ்தைமுதிக நிர்வாகிகளிடேம் 
வழஙகி்னாம்.

அதிமுக, பாெக தைவிர்தது 
அளனதது இயககஙகளுககும் அளழப் 
பிதைழ் வழஙகப்பட்டுளைது. இன்றுளை  
அரசியல் சூழள்ல சபாறுததைவளர ெனா 
தைன ெகதிகள திராவிடே சகாளளகளைத 
தைாண்டி ் வரூன்றும் முயற்சியில் இயங 
கிக சகாண்டிருககின்ைன. அதிமுக, 
பாெகளவ நாஙகள ்வறுபடுததி பார்கக 
வில்ள்ல. ஒன்ைாக்வ பார்ககி்ைாம். 
அ்தை ் நரம் அரசியல் தைவிர்தது நண் 
பார்கைாக்வ இருககி்ைாம். அதிமுக 
விலும் ளவ்காளவ மதிககின்ை  
தைள்லவர்கள இருககிைார்கள.

இவ்வாறு அவர் சதைரிவிததைார்.

zS விவொய ெங்்கப் பி்ரதிநிதி்களுடனைானை ஆ்லாெளனைக் கூ்டடம் ் வைாண துளை அளமசெர் எம்.ஆர்.்்க.பனனீர்செல்வம், 
உணவுத் துளை அளமசெர் அ்ர.ெக்்க்ரபாணி ஆகி்யார் �ளலளமயில் செனளனையில் உளை ் வைாண துளை இயக்குநர் 
அலுவல்கத்தில் ் நற்று நளடசபற்ைது. �மிழ்க அ்ரசின சடல்லி சிைப்பு பி்ரதிநிதி டி.்்க.எஸ்.விஜயன, துளைச செயலர்்கள 
சஜ.்ரா�ாகிருஷணன (உணவு), சி.ெமயமூர்த்தி (்வைாணளம) உளளி்ட்டார் உடனிருந்�னைர்.  படம்: ம.பிரபு

14-வது மாடியிலிருந்து குதித்து 
ரியல் எஸக்டட் அதி்பர தறசகைா் ்ல

 �சென்னை
சென்ளனயில் ஐபிஎஸ் அதிகாரி 
வீட்டில் வாடேளகககு வசிதது 
வந்தை ரியல் எஸ்்டேட் அதிபர், 
14-வது மாடியிலிருந்து குதிதது 
தைற்சகாள்ல செய்து சகாண்டேது 
சதைாடேர்பாக ் பாலீஸார் விொரிதது 
வருகின்ைனர்.

சென்ளன விருகம்பாககம் 
்மற்கு ந்டேென் நகரில், அரசு உய 
ரதிகாரிகள வசிககும் அடுககு 
மாடிக குடியிருப்பு உளைது. இஙகு  
14-வது மாடியில் வசிததைவர் 
சதைாழி்லதிபர் மதுசூதைனன் சரட்டி 
(69). இவர் ரியல் எஸ்்டேட் சதைாழி 
லில் ஈடுபட்டு வந்தைார்.

இந்நிள்லயில், ்நற்று அதி 
காள்ல மதுசூதைனன் தைனது 
வீட்டின் பால்கனியில் இருந்து 
திடீசரன கீ்ழ குதிததைார். இதில் 
ப்லததை காயமளடேந்தை அவர், அந்தை 
இடேததி்்ல்ய உயிரிழந்தைார்.

தைகவ்லறிந்து வந்தை விருகம் 
பாககம் ் பாலீஸார், மதுசூதைனன் 
சரட்டியின் ெடே்லதளதை மீட்டு, 
பி்ரதைப் பரி்ொதைளனககாக கீழ்ப் 
பாககம் அரசு மருததுவமளனககு 
அனுப்பி ளவததைனர். ் மலும், இது 
குறிதது வழககுப் பதிவு செய்து, 
அவர் எதைற்காக தைற்சகாள்ல 

செய்து சகாண்டோர் என்று 
விொரிததைனர்.

இரு ஆண்டுகளுககு முன் மது 
சூதைனன் சரட்டி, தைனது மகளுககு 
ஆடேம்பரமாகத திருமணம் செய்து  
ளவததுளைார். ஆனால், கணவ 
ருடேன் ஏற்பட்டே பிரச்சிளனயால் 
அவரது மகள பிரிந்துவிட்டோர். 
இதைனால் மிகுந்தை ் வதைளனயுடேன் 
இருந்தை மதுசூதைனன் சரட்டி, மன  
உளைச்ெல் காரணமாக தைற் 
சகாள்ல செய்துசகாண்டிருகக 
்லாம் என்று முதைல்கட்டே விொ 
ரளணயில் சதைரியவந்துளைது. 
எனினும், ் வறு ஏ்தைனும் காரணம் 
உளைதைா என்றும் ்பாலீஸார் 
விொரிதது வருகின்ைனர்.

இதைற்கிளடே்ய, மதுசூதைனன் 
சரட்டி, தைனது தைற்சகாள்ல சதைாடேர் 
பாக எழுதி ளவததிருந்தை 8 பகக 
கடிதைதளதை ்பாலீஸார் ளகப் 
பற்றியுளைனர்.

மதுசூதைனன் சரட்டி வசிததை 
வீடு, சடேல்லி மாநகர காவல் 
ஆளணயராக இருககும் டிஜிபி  
ெஞெய் அ்ராராவுககுச் சொந்தைமா 
னது. அந்தை வீட்டில் மதுசூதைனன் 
சரட்டி கடேந்தை 4 ஆண்டுகைாக 
வாடேளகககு வசிதது வந்துளைார் 
என்று ் பாலீஸார் சதைரிவிததைனர்.

ப�ாறியியல் சிறப்புப்பிரிவு கலந்்ாய்வு நிறறவு

668 மாைவரகைளுககு கெரக்கை இ்டஙகைள் ஒதுககீடு
 �சென்னை

சபாறியியல் படிப்புகளுககான 
சிைப்புப்பிரிவு க்லந்தைாய்வில் 668 
மாணவர்கள இடேஙகளை ்தைர்வு 
செய்தைனர்.

மாணவர் ் ெர்களக க்லந்தைாய்வு 
கடேந்தை ஆகஸ்ட் 20-ம் ் தைதி சதைாடேங 
கியது. முதைல்கட்டேமாக முன்னாள  
ராணுவததினரின் வாரிசுகள, மாற் 
றுததிைனாளிகள, விளையாட்டு வீரர் 
கள ஆகி்யார் அடேஙகிய சிைப்புப்  
பிரிவுககான க்லந்தைாய்வு தைற்்பாது  

நடேததி முடிககப்பட்டுளைது.
அதைன்படி சிைப்புப்பிரிவு க்லந் 

தைாய்வில் 2,194 மாணவர்கள க்லந்து 
சகாண்டேனர். இதில் மாற்றுததிை 
னாளிகள பிரிவில் 151 ்பர். 
முன்னாள ராணுவ வீரர்களின் வாரிசு 
கள பிரிவில் 138 ்பர், விளையாட்டுப் 
பிரிவில் 321 ்பர் என சமாததைம் 
610 ்பர் கல்லூரிகளை ்தைர்வு 
செய்தைனர். அ்தை்பால், 7.5 ெதைவீதை 
ஒதுககீட்டில் விண்ணப்பிததை அரசுப் 
பளளி மாணவர்களுககான சிைப்புப் 

பிரிவில் 58 ்பர் கல்லூரிகளை 
்தைர்வு செய்தைனர். இவர்களுககான 
கல்லூரி ் ெர்களக கடிதைம் வழஙகப் 
பட்டுளைன. 

இளதையடுதது மாணவர்கள 
ஒருவாரததுககுள ்தைர்வு செய்தை 
கல்லூரிகளை கட்டேணம் செலுததி 
உறுதிசெய்ய ் வண்டும். ் மலும், 
சபாதுப் பிரிவினருககான க்லந் 
தைாய்வு ் தைதி குறிப்பிடோமல் ஒததி  
ளவககப்பட்டுளைது குறிப்பிடேத 
தைககது.

நெல் ந�ொள்முதல் நதொடர்ொன ஆல�ொசனனக் கூடடம்

சன்ன ரக உற்பத்தியை அதிகரிகக வேண்டும்
z விவொயிகளுக்கு அ்ைசெரகள் அறிவுறுத்தல்

 �சென்னை
சபாதுமககள விரும்பும் ென்ன ரக 
சநல்ள்ல அதிகம் உற்பததி செய்ய 
்வண்டும் என்று விவொயிகள ெஙக 
பிரதிநிதிகளுககு அளமச்ெர்கள 
எம்ஆர்்க .பன்னீர்செல்வம், 
அர.ெககரபாணி அறிவுறுததினர்.

்வைாண்ளம மற்றும் உணவுத  
துளை ொர்பில், 2022-23-ம் ஆண்டுக 
கான சநல் சகாளமுதைல் சதைாடேர் 
பாக விவொய ெஙகப் பிரதிநிதிகளுடே 
னான ஆ்்லாெளனக கூட்டேம்  
சென்ளனயில் உளை ்வைாண்  
துளை இயககுநர் அலுவ்லகததில் 
நளடேசபற்ைது. இதில், ் வைாண் 
அளமச்ெர் எம்ஆர்்க.பன்னீர் 
செல்வம், உணவுத துளை அளமச்ெர் 
அர.ெககரபாணி, தைமிழக அரசின் 
சடேல்லி சிைப்புப் பிரதிநிதி ஏ.்க.
எஸ்.விெயன், துளைச் செய்லர்கள 
செ.ராதைாகிருஷணன் (உணவு), 
சி.ெமயமூர்ததி (்வைாண்ளம) 
மற்றும் உயரதிகாரிகள பங்கற் 
ைனர்.

விவொயிகள தைரப்பில் தைமிழக  
விவொயிகள ெஙக மாநி்லத தைள்ல 
வர் ்வட்டேவ்லம் மணிகண்டேன், 

திருவாரூர் விவொய ெஙகக கூட்டே 
ளமப்பு நிர்வாகி ெததி நாராயணன், 
சதைன்னிந்திய நதிகள இளணப்பு 
விவொயிகள ெஙகத தைள்லவர் 
அய்யாகண்ணு உளளிட்்டோர் 
க்லந்துசகாண்டேனர்.

இதில் அளமச்ெர் எம்ஆர்்க.
பன்னீர்செல்வம் ்பசியதைாவது: 
தைமிழகததில் 20 ஆண்டுகளுககுப் 
பின் ்வைாண் ொகுபடிப் பரப்பு 
22 ்லட்ெம் ச�க்டேளரத தைாண்டி 
யுளைது. உற்பததியும் 1.22 ்லட்ெம் 
டேன்ளனத தைாண்டி, ொதைளன 
பளடேககப்பட்டுளைது.

நடேப்பாண்டில் ் மட்டூர் அளண 
முன்கூட்டி்ய திைககப்பட்டுளைது. 
தைமிழகததில் ் மாட்டோ, ென்ன ரக 
அரிசி உற்பததியாகும் நிள்லயில், 
மககள ென்ன ரகதளதை்ய அதிகம் 
விரும்புகின்ைனர். ஆனால், விவ 
ொயிகள ்மாட்டோ ரகதளதை்ய 
அதிகம் விளைவிககின்ைனர்.

இதைனால், கர்நாடேகா, ஆந்திரா 
வில் இருந்து வரும் ென்ன ரக 
அரிசிளய மககள அதிக அைவில் 
வாஙகுகின்ைனர். என்வ, ென்ன ரக  
அரிசிளய அதிகம் உற்பததி 

செய்ய ்வண்டும். இவ்வாறு 
அவர் ்பசினார்.

உணவுத துளை அளமச்ெர் 
அர.ெககரபாணி ்பசும்்பாது, 
“கடேந்தை ஆண்டு தைமிழகததில் 45 
்லட்ெம் டேன் சநல் சகாளமுதைல் 
செய்யப்பட்டேது. இந்தை ஆண்டில் 
இதுவளர 43 ்லட்ெம் டேன் சகாள 
முதைல் செய்யப்பட்டுளைது. கடேந்தை 
ஆண்டு 2,731 சநல் சகாளமுதைல் 
நிள்லயஙகள திைககப்பட்டே நிள்ல 
யில், இந்தை ஆண்டு 3,123 திைககப் 
பட்டுளைன.

தைமிழகததில் தைற்்பாது 3 ்லட்ெம்  
டேன் சகாளைவு சகாண்டே கிடேஙகு 
கள கட்டே ரூ.240 ் காடி நிதி ஒதுக 
கப்பட்டுளைது. கூட்டுைவுத துளை 
மூ்லம் 500 உ்லர்க்லன்கள வாஙக 
நடேவடிகளக எடுககப்பட்டுளைது” 
என்ைார்.

பின்னர் செய்தியாைர்களிடேம் 
்பசிய அளமச்ெர்கள எம்ஆர்்க.
பன்னீர்செல்வம், அர.ெககரபாணி 
ஆகி்யார், “சநல் சகாளமுதைலுககு 
மததிய அரசு ரூ.100 உயர்ததி 
வழஙகியுளைது. தைற்்பாது 5 ்லட்ெம் 
ச�க்டேரில் கூடுதை்லாக குறுளவ 

ொகுபடி செய்யப்பட்டுளைது. 
சடேல்டோ மாவட்டேஙகளைவிடே மற்ை  
மாவட்டேஙகளில் இந்தை ஆண்டு 
விவொயிகள அதிகம் சநல் உற் 
பததி செய்கின்ைனர். என்வ 
வருமாண்டில் 50 ்லட்ெம் டேன் 
சநல் உற்பததியாகும் என்று எதிர் 
பார்ககி்ைாம்.

சநல் கிடேஙகுகளில் நி்லவும் 
தைவறுகளைத தைடுகக, ஒன்றிய 
அைவில் கண்காணிப்புக குழுககள  
அளமககப்படும். மாநி்ல, மததிய 
அரசுகளின் பண்டேகொள்லகள, 
மார்கசகட்டிங அலுவ்லக கட்டி 
டேஙகளை சநல் ்ெமிப்புககுப் 
பயன்படுததை திட்டேமிடேப்பட்டுள 
ைது. தைனியார் பஙகளிப்புடேன் 
13 சநல் அரளவ ஆள்லகளை 
தைமிழகததில் அளமகக ஒப்பந்தைம்  
்காரப்படே உளைது. 

்மலும், வயலுக்க சென்று 
சகாளமுதைல் செய்யவும் முடி 
சவடுககப்பட்டுளைது. ்ரஷன் 
களடேகளில் சபாருட்களை பாக 
சகட்டில் வழஙகும் நளடேமுளை 
ஓராண்டில் அமல்படுததைப்படும்” 
என்ைனர்.

sushant.chandel@hindutamil.co.in
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Date: 24th August, 2022
Place: Gurugram, Haryana

BHARTIYA INTERNATIONAL LIMITED
Regd.Office: 56/7, Nallambakkam Village (Via Vandalur), Chennai-600 048, Tamil Nadu

CIN- L74899TN1987PLC111744 Tel: +91-9551050418-21
E-mail: shares@bhartiya.com Website: www.bhartiya.com

Notice is hereby given that, the 35th Annual General Meeting (“AGM”) of the members of
Bhartiya International Limited (“Company”) will be held on Thursday, 29th September,
2022 at 11:00 a.m. (IST) through Video Conferencing (“VC”) & OtherAudio-Visual Means
(“OAVM”), in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and
the rules notified there under and the Securities and Exchange Board of India (Listing
Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with all applicable
circulars issued by the Ministry of CorporateAffairs (“MCA”) and Securities and Exchange
Board of India (“SEBI”) to transact the businesses as set out in the notice calling theAGM.
In compliancewith theMCA&SEBI Circular(s), the Notice setting out the businesses to be
transacted at the AGM together with the Annual Report of the Company for the financial
year 2021-22 will be sent electronically to those members whose email address is
registered with the Company/ Depository Participant(s) and hard copy of the annual report
will be provided to those shareholders who will specifically request for the same. The
notice of theAGM and theAnnual Report will also be available on the Company’s website
at www.bhartiya.com and on the website of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited (BSE)
and National Stock Exchange of India Limited (NSE) at www.bseindia.com and
www.nseindia.com, respectively, and on the website of NSDL at www.evoting.nsdl.com.
Members attending the meeting through VC/OAVM shall be counted for the purpose of
reckoning the quorum as per Section 103 of the CompaniesAct, 2013. The instructions for
joining theAGMwill be provided in theNotice of theAGM.
Member(s) who have not registered their e-mail addresses with the Company/Depository,
are requested to please follow the following instructions to register their e-mail address to
receive all communications electronically including annual report, notices, circulars etc.,
sent by theCompany from time to time:

For and on behalf of
Bhartiya International Ltd

Sd/-
Yogesh Kumar Gautam

Company Secretary and Compliance Officer

PUBLIC NOTICE TO THE SHAREHOLDERS

Physical
Holding

Members, holding shares in physical are requested to provide Folio no.,
Name of shareholder, scanned copy of the share certificate (front and back),
PAN (self-attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self-attested
scanned copy of Aadhar Card) by email to RTA at info@masserv.com or to
Company at shares@bhartiya.com.

Demat
Holding

Members holding shares in Dematmode can get their E-mail ID registered by
contacting their respectiveDepository Participant.

Further, pursuant to all applicable circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs
(“MCA”) the Company has additionally enabled a process for the limited purpose of
receiving shareholder communications including annual report and notice of the Annual
General Meeting (including remote e-voting instructions) electronically during the financial
year 2022-23 and the Members may temporarily update their email address by writing to
company’s Registrar and Share Transfer Agent, M/s. MAS Services Limited at
info@masserv.com.
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Date: 24th August, 2022
Place: Gurugram, Haryana

BHARTIYA INTERNATIONAL LIMITED
Regd.Office: 56/7, Nallambakkam Village (Via Vandalur), Chennai-600 048, Tamil Nadu

CIN- L74899TN1987PLC111744 Tel: +91-9551050418-21
E-mail: shares@bhartiya.com Website: www.bhartiya.com

Notice is hereby given that, the 35th Annual General Meeting (“AGM”) of the members of
Bhartiya International Limited (“Company”) will be held on Thursday, 29th September,
2022 at 11:00 a.m. (IST) through Video Conferencing (“VC”) & OtherAudio-Visual Means
(“OAVM”), in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and
the rules notified there under and the Securities and Exchange Board of India (Listing
Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with all applicable
circulars issued by the Ministry of CorporateAffairs (“MCA”) and Securities and Exchange
Board of India (“SEBI”) to transact the businesses as set out in the notice calling theAGM.
In compliancewith theMCA&SEBI Circular(s), the Notice setting out the businesses to be
transacted at the AGM together with the Annual Report of the Company for the financial
year 2021-22 will be sent electronically to those members whose email address is
registered with the Company/ Depository Participant(s) and hard copy of the annual report
will be provided to those shareholders who will specifically request for the same. The
notice of theAGM and theAnnual Report will also be available on the Company’s website
at www.bhartiya.com and on the website of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited (BSE)
and National Stock Exchange of India Limited (NSE) at www.bseindia.com and
www.nseindia.com, respectively, and on the website of NSDL at www.evoting.nsdl.com.
Members attending the meeting through VC/OAVM shall be counted for the purpose of
reckoning the quorum as per Section 103 of the CompaniesAct, 2013. The instructions for
joining theAGMwill be provided in theNotice of theAGM.
Member(s) who have not registered their e-mail addresses with the Company/Depository,
are requested to please follow the following instructions to register their e-mail address to
receive all communications electronically including annual report, notices, circulars etc.,
sent by theCompany from time to time:

For and on behalf of
Bhartiya International Ltd

Sd/-
Yogesh Kumar Gautam

Company Secretary and Compliance Officer

PUBLIC NOTICE TO THE SHAREHOLDERS

Physical
Holding

Members, holding shares in physical are requested to provide Folio no.,
Name of shareholder, scanned copy of the share certificate (front and back),
PAN (self-attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self-attested
scanned copy of Aadhar Card) by email to RTA at info@masserv.com or to
Company at shares@bhartiya.com.

Demat
Holding

Members holding shares in Dematmode can get their E-mail ID registered by
contacting their respectiveDepository Participant.

Further, pursuant to all applicable circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs
(“MCA”) the Company has additionally enabled a process for the limited purpose of
receiving shareholder communications including annual report and notice of the Annual
General Meeting (including remote e-voting instructions) electronically during the financial
year 2022-23 and the Members may temporarily update their email address by writing to
company’s Registrar and Share Transfer Agent, M/s. MAS Services Limited at
info@masserv.com.

PUBLIC NOTICE
Notice is hereby given that Share
Certificate no 39853, 39854,
57306, 57307, 57308 Folio no
0029601 for 269 equity shares of
Rs 10/- (Rupees ten only) each
bearing Distinctive No.(s) 3983401-
500 (100 no), 3983501-600 (100
no), 10531555-604 (50 no),
10531605-614 (10 no), 10531615-
623 (9 no) of Eicher Motors Limited,
having its Registered Office at 3rd
Floor, Select Citywalk, A-3 District
City Centre, Saket New Delhi
110017 registered in the name of
Mukesh Chand Goel have been
lost. Mukesh Chand Goel has
applied to the company for the issue
of duplicate certificates. Any person
who has any claim in respect of the
said shares certificate should lodge
such claim with the company within
15 days of the publication of this
notice.
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CIN: L74999DL1987PLC029553
Regd. Office: B-6/20, L.S.C. Safdarjung Enclave New Delhi - 110029

Ph: +91-124-4518900 Fax No.: +91-124-4518912
Website: www.sandhargroup.com; Email: investors@sandhar.in

NOTICE
1. Notice is hereby given that the 30th Annual General Meeting (“AGM”) of
Sandhar Technologies Limited (“the Company”) is scheduled to be held
on Thursday, the 22nd September, 2022 at 11:30 A.M. (IST) through Video
Conferencing (“VC”) / Other Audio Visual Means (“OAVM”) in compliance
with the relevant Circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs (the
“MCA Circulars”) and by the Securities and Exchange Board of India (the
“SEBI Circulars”) and in compliance with the provisions of the Companies
Act, 2013 (the “Act”), Secretarial Standard-2 and the SEBI (Listing
Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (“SEBI Listing
Regulations”), without the physical presence of the members to transact the
Ordinary and Special Business as set out in the AGM Notice.
In compliance with the above circulars, electronic copies of the Notice of
the AGM along with the Annual Report for the Financial Year 2021-2022
has been sent through e-mail to all the members whose email addresses
are registered with the Company or with their respective Depositories/
Depository Participants and Link Intime India Private Limited (“the
Registrar”). The emailing of all Notices along with the Annual Report has
been completed on Wednesday, 24th August, 2022.

2. In terms of Section 108 of the Act, read with the Rule 20 of the Companies
(Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 44 of the
SEBI Listing Regulations, the Company is pleased to provide its members
with the remote e-voting facility to cast their vote electronically on the
Resolution(s) mentioned in the AGM notice using electronic voting platform
provided by the Registrar. In case, the member is unable to cast his/her
vote on the facility of electronic voting platform provided by the Registrar,
they may exercise their vote through instavote facility during the AGM. The
Board has appointed K K Sachdeva & Associates, Company Secretaries,
as scrutinizer for conducting the e-voting process in a fair and transparent
manner. The members may note the following:

a. Members holding shares as on the cut-off date i.e. 15th September, 2022
may cast their vote electronically on business as set out in AGM Notice
through such remote e-voting.

b. Any person, who acquires shares and becomes a member of the Company
after sending the Notice and holding shares as on the cut-off date i.e.
15th September, 2022, may obtain the login ID and password by sending
a request to Registrar. However, if you are already registered with the
Registrar for remote e-voting then you can use your existing User ID and
password for casting your vote.

c. The remote e-voting period begins at 09:00 A.M.(IST), on Monday, the 19th
September, 2022 and will end at 05:00 P.M.(IST) on Wednesday, the 21st
September, 2022. The remote e-voting shall not be allowed beyond the
said date and time and the remote e-voting module shall be disabled by the
Registrar for voting thereafter.

d. Any person whose name is recorded in the Register of Members or in
the Register of Beneficial Owner maintained by the depository as on cut-
off date, shall be entitled to avail the facility of remote e-voting or through
instavote facility during the AGM.

e. Members who have already cast their vote through remote e-voting, prior to
the AGM will be eligible to attend/ participate in the AGM through InstaMeet.
However, they will not be eligible to vote again during the meeting.

f. Members may note that the Notice of AGM and the Annual Report for
Financial Year 2021-2022 are also available on the Company’s website
www.sandhargroup.com as well as on the website of BSE Limited
and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com
and www.nseindia.com respectively, and on the website of Registrar at
https://instavote.linkintime.co.in.

g. In case members have any queries regarding e-voting/ attending the
meeting through VC, they may refer the Frequently Asked Questions
(“FAQs”) and InstaVote e-voting manual available at https://instavote.
linkintime.co.in, under help section or send an email to enotices@linkintime.
co.in or contact Mr. Rajiv Ranjan, AVP, E-voting, Link Intime, C-101, 247
Park, Lal Bahadur Shastri Rd, Surya Nagar, Gandhi Nagar, Vikhroli West,
Mumbai, Maharashtra 400083 on:- Tel: 022 – 4918 6000.

h. Members may note that in terms of the provisions of the Income Tax Act,
1961, as amended by the Finance Act, 2020, mandates that dividend paid
or distributed by a Company after the 01st April, 2020 shall be taxable in the
hands of members. The Company shall therefore be required to deduct tax
at source (“TDS”) at the time of making the payment of dividend. In order
to enable us to determine the appropriate TDS rate as applicable, members
are requested to submit the documents in accordance with the provisions of
the Income Tax Act, 1961. The details about tax rates, documents required
for availing the applicable tax rates are provided in the notice of the AGM.

i. The results on resolutions shall be declared not later than 2 working days
from the conclusion of the AGM. The results declared along with the
Scrutinizer’s Report will bemade available on the website of the Company at
www.sandhargroup.com and on the Registrar’s website at https://instavote.
linkintime.co.in and the same shall be simultaneously communicated to
National Stock Exchange of India Limited and BSE Limited.

3. BOOK CLOSURE: Pursuant to Section 91 and other applicable provisions,
if any of theAct, and Regulation 42 of SEBI Listing Regulations, the Register
of Members and Share Transfer Books of the Company shall remain closed
from Friday, the 16th September, 2022 to Thursday, the 22nd September,
2022 (both days inclusive) for the purpose of 30th Annual General Meeting
of the Company and to determine the eligibility of the members for the
payment of the final dividend for the Financial Year 2021-2022.
Members are requested to carefully read all the Notes as set out in
the Notice of the AGM and in particular, instructions for joining the
AGM and manner of casting vote through Remote e-voting or through
instavote facility during the AGM.

By order of the Board of Directors
For Sandhar Technologies Limited

Sd/-
Komal Malik

Date: 24th August, 2022 Company Secretary &
Place: Gurugram Compliance Officer

efmekeÌ³egefjìeFpesMeve Sb[ efjkeÀvmì^keÌMeve Dee@HeÀ HeÀe³eveeeqvMe³eue De@mesìdme Sb[ SvHeÀesme&ceWì Dee@HeÀ
efmekeÌ³eesefjìer Fvìjsmì SkeÌì, 2002 (keÀevetve) keÀer Oeeje 13(2) kesÀ Debleie&le met®evee

Deveg.
¬eÀ.

keÀpe&oelee (DeeW) keÀe veece
(S)

efiejJeer mebheefÊe (³eeW) keÀe efJeJejCe
(yeer)

Sve.heer.S.keÀer
leejerKe (meer)

yekeÀe³ee jeefMe
(ª.) ([er)

1 keÀpe& Keelee ¬eÀ.HDHLDPR00489257
(DHFL keÀe Henues uesve keÀes[ 00000552)
1. meleerMe kegÀceej ueesÆe
2. efoJ³ee

HeÌuewì veb.245, Henueer cebefpeue, [er[erS pevelee
HeÌuewìdme, HeerkesÀìer -6, mevejeFme DeHeeì&ceWì,
veeefmej Hegj, ÜejkeÀe, veF& efouueer– 110075

29.07.2022 ª.16,47,874.09 /-
(ªheS meesuen ueeKe
meQleeueerme npeej Deeþ
meew ®eewnÊej Deewj veew
hewmes cee$e)
29.07.2022 kesÀ
Devegmeej

2 keÀpe& Keelee ¬eÀ.HHLVAS00471069
1. meg<ecee ieghlee (men -GOeejkeÀlee&, Helveer SJeb
mJe.De©Ce kegÀceej ieghlee keÀer keÀevetveer Jeeefjme)
2. efJeMeeble ieghlee (men -GOeejkeÀlee&, yesìe SJeb
mJe.De©Ce kegÀceej ieghlee keÀe keÀevetveer Jeeefjme)
3. $eÝef<ekeÀe ieghlee (men -GOeejkeÀlee&, yesìer SJeb
mJe.De©Ce kegÀceej ieghlee keÀer keÀevetveer Jeeefjme)

mebHeefÊe veb.C12/515 keÀer efveefce&le ogmejer cebefpeue,
efyevee ªHeÀ jeFìdme, (yuee@keÀ -meer-12, huee@ì
veb. 515) ³ecegvee efJenej kesÀ ues DeeGì hueeve ceW
eqmLele, IeeW[e DeeJeemeer³e ³eespevee kesÀ Devleie&le,
Fuee]keÀe Meenoje, efouueer -110053, eqmìuì
Sefj³ee ceW SkeÀ keÀej Heeefke¥Àie Deewj SkeÀ yeeFkeÀ
Heeefke¥Àie kesÀ meeLe

18.10.2021 ª.48,30,963.84/-
(ªheS De][leeueerme
ueeKe leerme npeej
veew meew eflejsmeþ Deewj
®eewjemeer hewmes cee$e)
26.07.2022 kesÀ
Devegmeej

efkeÀ Thej efueKes veece Jeeuee GOeej uesves Jeeuee (ues) ves $eÝCe Keeles kesÀ efJeÊeer³e DevegMeemeve keÀes yeveeS jKe heeves ceW DemeHeÀue jns nQ leLee kebÀheveer Üeje Deheveer Deece efyepevesme ®e®ee&
ceW jKes peeves Jeeues Keeleesb kesÀ Devegmeej he´l³eskeÀ GOeej heevesJeeues (ueeW) kesÀ veece kesÀ Deeies mlebYe [er ceW efJeefveefo&ä OevejeefMe yekeÀe³ee yeveer ngF& nw e
GOeej uesves Jeeues (uees) keÀer Deesj mes $eÝCe OevejeefMe keÀe hegveYeg&ieleeve ceW ueieeleej ®etkeÀ nesves kesÀ keÀejCe GOeej uesves Jeeues (uees) keÀs $eÝCe Keeles keÀes kebÀheveer Üeje meerceebefkeÀle ceeheob[es
kesÀ Yeerlej efve<heeoveslej heefjmebheefÊe³eeW (mlebYe meer ceW leejerKe kesÀ Devegmeej) kesÀ ªhe ceW Jeieeake=Àle efkeÀ³ee ie³ee nw e heefjCeece mJeªhe he´l³eskeÀ GOeej uesvesJeeuees keÀes DeefOeefve³ece keÀer
Oeeje 13(2)kesÀ Debleie&le met®eveeSb Yeer peejer keÀer ieF& nwe
Ghe³eg&ÊeÀ keÀes êef<ìiele jKeles ngS kebÀheveer SleoÜeje Thej efueKes veece Jeeues GOeej uesves Jeeues(ueeWs) keÀe DeenJeve keÀjleer nw efkeÀ, Jes Fme met®evee kesÀ he´keÀeefMele nesves kesÀ efove mes
60 efove kesÀ Yeerlej DeOeleve y³eepe, ueeieleW, leLee MegukeÀes meefnle Thej mlebYe [er ceW efJeefveefo&ä mebhetCe& yekeÀe³ee os³eleeDeeW keÀe Yegieleeve keÀjkesÀ kebÀheveer kesÀ he´efle yeveves Jeeues Deheves/
GvekesÀ hetCe& oeef³elJeeskeÀe efveJe&nve keÀjs, Ssmee ve keÀjves hej kebÀheveer Thej kesÀ mlebYe yeer ceW GequueefKele yebOekeÀ jKeer ieF& mebheefle keÀes DeefOeie´nerle keÀjves kesÀ efueS kebÀheveer hee$e nesieer e
ke=Àhe³ee O³eeve oW efkeÀ mejHesÀmeer keÀevetve keÀer Oeeje 13 keÀer Ghe -Oeeje (8) kesÀ he´eJeOeeveeW kesÀ Devegmeej,`` keÀpe&oej meeJe&peefvekeÀ veerueeceer Üeje, keÀesìsMeve Deecebef$ele keÀjles ngS,
meeJe&peefvekeÀ efveefJeoe ³ee efvepeer mecePeewles Üeje megjef#ele Deeeqmle³eeW keÀer efye¬eÀer kesÀ efueS met®evee kesÀ he´keÀeMeve kesÀ efoveebkeÀ lekeÀ kesÀJeue efmekeÌ³ees[& ¬esÀef[ìj Üeje efkeÀS ieS meYeer
Ke®eeX, ueeieleeW Deewj he´YeejeW kesÀ meeLe mebhetCe& yekeÀe³ee os³e jeefMe Deoe keÀj mekeÀlee nw, FmekesÀ DeueeJee ³en Yeer O³eeve oW efkeÀ GhejesÊeÀ efJeefOekeÀ ªhe mes efveOee&efjle mece³eeJeOeer kesÀ
Deboj megjef#ele Deeeqmle keÀes cees®eve keÀjveW ceW keÀpe&oej efJeHeÀue jnves hej keÀpe&oej mebheefle keÀe cees®eve keÀjves kesÀ efueS hee$e vener nes mekeÀlee “ ~
mejHesÀmeer DeefOeefve³eceve keÀer GheOeeje 13 (2) kesÀ he´eJeOeeve kesÀ meboYe& ceW, Deehe Fme he´keÀej efye¬eÀer, heÆs kesÀ ceeO³ece mes Dev³eLee veesefìme ceW GequueefKele Deheveer megjef#ele mebheefÊe³eeW
ceW mes keÀesF& Yeer (Deheves J³eeheej kesÀ meeceev³e heeþîe¬eÀce kesÀ DeueeJee) megjef#ele uesveoej keÀer hetJe& efueefKele menceefle kesÀ efyevee mLeeveebleefjle keÀjvesmes he´efleyebefOele nw e
mLeeve: efouueer

he´eefOeke=Àle DeefOekeÀejer
ke=Àles Fbef[³eeyegume neGefmebie HeÀe³eveevme efueefceìs[

Date: 24th August, 2022
Place: Gurugram, Haryana

BHARTIYA INTERNATIONAL LIMITED
Regd.Office: 56/7, Nallambakkam Village (Via Vandalur), Chennai-600 048, Tamil Nadu

CIN- L74899TN1987PLC111744 Tel: +91-9551050418-21
E-mail: shares@bhartiya.com Website: www.bhartiya.com

Notice is hereby given that, the 35th Annual General Meeting (“AGM”) of the members of
Bhartiya International Limited (“Company”) will be held on Thursday, 29th September,
2022 at 11:00 a.m. (IST) through Video Conferencing (“VC”) & OtherAudio-Visual Means
(“OAVM”), in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and
the rules notified there under and the Securities and Exchange Board of India (Listing
Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with all applicable
circulars issued by the Ministry of CorporateAffairs (“MCA”) and Securities and Exchange
Board of India (“SEBI”) to transact the businesses as set out in the notice calling theAGM.
In compliancewith theMCA&SEBI Circular(s), the Notice setting out the businesses to be
transacted at the AGM together with the Annual Report of the Company for the financial
year 2021-22 will be sent electronically to those members whose email address is
registered with the Company/ Depository Participant(s) and hard copy of the annual report
will be provided to those shareholders who will specifically request for the same. The
notice of theAGM and theAnnual Report will also be available on the Company’s website
at www.bhartiya.com and on the website of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited (BSE)
and National Stock Exchange of India Limited (NSE) at www.bseindia.com and
www.nseindia.com, respectively, and on the website of NSDL at www.evoting.nsdl.com.
Members attending the meeting through VC/OAVM shall be counted for the purpose of
reckoning the quorum as per Section 103 of the CompaniesAct, 2013. The instructions for
joining theAGMwill be provided in theNotice of theAGM.
Member(s) who have not registered their e-mail addresses with the Company/Depository,
are requested to please follow the following instructions to register their e-mail address to
receive all communications electronically including annual report, notices, circulars etc.,
sent by theCompany from time to time:

For and on behalf of
Bhartiya International Ltd

Sd/-
Yogesh Kumar Gautam

Company Secretary and Compliance Officer

PUBLIC NOTICE TO THE SHAREHOLDERS

Physical
Holding

Members, holding shares in physical are requested to provide Folio no.,
Name of shareholder, scanned copy of the share certificate (front and back),
PAN (self-attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self-attested
scanned copy of Aadhar Card) by email to RTA at info@masserv.com or to
Company at shares@bhartiya.com.

Demat
Holding

Members holding shares in Dematmode can get their E-mail ID registered by
contacting their respectiveDepository Participant.

Further, pursuant to all applicable circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs
(“MCA”) the Company has additionally enabled a process for the limited purpose of
receiving shareholder communications including annual report and notice of the Annual
General Meeting (including remote e-voting instructions) electronically during the financial
year 2022-23 and the Members may temporarily update their email address by writing to
company’s Registrar and Share Transfer Agent, M/s. MAS Services Limited at
info@masserv.com.

lkoZtfud lwpuk
,rn~}kjk lwpuk nh tkrh gS fd eqds'k pan
xks;y ds uke esa iathd`r vk;'kj eksVlZ
fyfeVsM] iathd`r dk;kZy; irk % r`rh;
ry] flysDV flVhokWd] ,&3] fMfLVªDV
flVh lsaVj] lkdsr] ubZ fnYyh ds fof'k"V la-
3983401-500 ¼100 ux½, 3983501-600
¼100 ux½, 10531555-604 ¼50 ux½,
10531605-614 ¼10 ux½, 10531615-623
¼9 ux½ /kkjd :- 10@& ¼:i, 10 ek=½
izR;sd ds 269 bfDoVh 'ks;jksa gsrq 'ks;j
lfVZfQdsV uacj 39853, 39854, 57306,
57307, 57308 Qksfy;ks uacj 0029601 [kks
x, gSaA eqds'k pan xks;y us dEiuh esa
MqIyhdsV lfVZfQdsV~l tkjh djus gsrq
vkosnu fd;k gSA dksbZ Hkh O;fDr] tks mDr
'ks;j lfVZfQdsV~l ds laca/k esa nkosnkj gS]
mldks viuk nkok dEiuh esa bl lwpuk ds
izdk'ku ds 15 fnu ds Hkhrj izLrqr djuk
pkfg,A


