Date: 3.09.2020
To
Corporate Relationship Department
BSE Limited
Phiroze Jeejeebhoy Tower,
Dalal Street,
Mumbai – 400 001
Scrip Code: 526169
Dear Sir/Madam,
Sub: Newspaper Advertisement – Disclosure under Regulation 30 of SEBI (Listing Obligations and
Disclosure Requirements) Regulations, 2015
We have enclosed the copies of newspaper advertisement published in Financial Express and Gujrat
Chitra on 3rd September 2020, in compliance with the General Circulars issued by the Ministry of
Corporate Affairs (‘MCA’) dated 08th April, 13th April, and 5th May, 2020, and Securities and Exchange
Board of India (‘SEBI’) Circular dated 12th May, 2020, for updation of email addresses of the
Shareholders for 29th Annual General Meeting of the Company to be held on Tuesday, 29th September,
2020 at 11:00 A.M. (I.S.T.) through Video Conferencing / Other Audio Visual Means. Further, the above
published information is also available on the website of the Company viz. www.multibaseindia.com.
This is for your information and records.
Thanking you,
Yours truly,
For Multibase India Limited

Sunaina Goraksh
Company Secretary
Encl: As above

Multibase India limited
Regd. Office and Works: 74/5-6, Daman Industrial Estate, Kadaiya, Nani Daman-396210 (UT); Tel.: +91 260 6614 400 Fax: +91 260 2221 578
Corporate office: 81,82,83, 8th Floor, 2 North Avenue, Maker Maxity, Bandra Kurla Complex, Bandra East, Mumbai-400051;Tel: +91 22 4071 6000 Fax: +91 22 40220749
Email: compliance.officer@multibaseindia.com; Website: www.multibaseindia.com CIN: L01122DD1991PLC002959
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Notice is hereby given that pursuant to the applicable provisions of the Companies Act, 2013, Rules made
thereunder and General Circular No. 20/2020 dated 5h May 2O2O issued by Ministry of Corporate Afiairs, the
29h Annual ceneral Meeting (AGM) pf the members of MULTIBASE INDIA LIMITED will be held on Tuesday,
September 29,2O2O at 11.00 am. through video conferencing facility / OtherAudio Visual Means without
any physical presence of members. The process of participation in the AGM will be provided in the Notice of

also available on

the AGM.
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ln comoliance with the aforesaid MCA Circulars and SEBI Circular, Notice of the AGM along with the
Annual Report is being sent only through electronic mode to those Members whose email addresses are
registered with the Company/ Depositories.Np physical copies of Notice of AGM and Annual Report will be
sent to any Member Members may note that the Notice and Annual Report will also be available on the
Company's website i.e. www.multibaseindia com, website of the Bombay Stock Exchange i.d. BSE Limited
i.e.www.bseindia.com and on the website of CDSL i.e. www.evotingindia.com, The Members who have
still not registered their email lD with the Company can temporarily get their email lDs registered with the
Company's Registrar and Share TransferAgents, Link Intime India Pvt Ltd, by using the link: https://linkintime.
co.in/emailreg/email_register.html and follow the registration process as guided thereafter, on or before
22d September 2020 to receive Annual Report for the F.Y 2019-20 on their email lD.
Process to be followed for registration of email address is as follows: . Visit the link https://linkintime.co.in/emailreg/email-register html;
. - Select Company name viz Multibase lndia Limited;
- Enter the DP lD & Client lD / Physical folio number, Shareholder name, PAN number and Share
Certificate Number (in case of Physical folio); . Upload a self-attested copy of PAN card for authentication.
lf PAN details are not available in the system, the system will prompt the member to upload a self-aftested
copy of PAN card for updation; - Enter your email address and mobile number; - The system will confirm the
email address for receiving this notice.
For permanent registration of their email address, Members holding shares in demat form are requested to
update the same with their Depository Participants (DP) and to Registrar in case the Member are holding
shares in physical form.
The log-in credentials for casting the votes through e-voting shall be made available to the members through
e-mail after successfully registering their email addresses in the manner provided above.
The credentials will be provided to the members after verification of their details.
The Company is pleased to provide remoti: e-Voting facility ('remote e-Voting') of CDS!- to all its Members to
cast their votes on all resolutions set out in the Notice of the AGM.
The remote e-voting as well as e-voting during AGM on the proposals contained in the Notice of the AGM
will be conducted on the e-voting system to be provided by the Company. The details of e-voting system and
process of s.voting will be specified in the Notice of the AGM. Members who are holding shares in Physical
form or who have not registered their email lD can access the details of e-voting system and process as
mentioned in the Notice of the AGM and vote on the e-voting system.
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CG POWER AND INDUSTRIAL SOLUTIONS LIMITED
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Tel No.t 022-2429 7777, Fax No.: 022 2423 7733
E-mail; investorservices@cgglobal.com, website: www.cgglobal.com

Notice of the Extra-Ordinary General Meeting of the Company
NOTICE IS HEREBY GIVEN THAT

The Extra-Ordihary General Meeting ('EGM') of the Company will be held through Video
Conference ('VC')/ Other Audio-Visual Means ('OAVM') on Thursday, 24 SePtember 2O2O al
2.OO p.m. to transact the Business as listed in the Notice dated 2 September 2O20 convening
the EGM. The venue oi the Meeting shall be dcemed to be the Registered Office of the

Company i.e.-66 Floor, CG House, Dr. Annie Besant Road, Worli, Mumbai- 400 030.
In view of the outbreak of COVID-'|9 pandemic, social distancing norm to be followed and the
to
continuing restriction on movement of persons at several
of
circulars dated April 2020,13 April 2O2O and 15
Bl/
Corporate Affairs ('MCA") (collectively rclerrcd to as "MCA
ge
HO/CFD/CMD1 lClR/Pl2Oz0l7S dated 12 May 2020
Board of India ("SEBI Circular"), the Notice of the EGM has been sent through electronic
mode to the Members of the Company whose email addresses are registered with the Depository
PadjcioantG)/ Qomgapy/ Reqjstra_r-and- $[arg Tranpfgr- Aognt(RTA)-ie-Datgnalies-pgl0-+s
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ગુરૂવાર, તા.03.09.2020

વલસાડ જિલ્લામાં અનલોક-4 અંતર્ગત લાગુ કરાયા દિશાનિર્દેશ

21મી સુધી અનલોક-3 યથાવત્ ઃ જાહેરમાં માસ્ક વગર ફરનાર દંડાશે ઃ 21મી પછી સમારંભોમાં 100 લોકો ભેગા કરી શકાશે
વલસાડ, તા.2
કેન્દ્રીય
ગૃહમંત્રાલય
દ્વારા જારી કરેલ અનલોક-4માં
જણાવેલા તમામ દિશાનિર્દેશનું
વલસાડ જિલ્લામાં પણ પાલન
કરવા જિલ્લા કલેક્ટર દ્વારા
બહાર પડાયચેલ પ્રતિબંધાત્મક
આદેશો મુજબ આગામી 21મી
સુધી અનલોક-3 પ્રમાણે
જ રહેશે અને ત્યારબાદ
ધાર્મિક, રાજકીય, સામાજિક
મેળાવડામાં માત્ર 100 લોકોને
જ મંજરૂ ી તેમજ માસ્ક ફરજીયાત
પહેરવા સહિત અન્ય તમામ
તકેદારી રાખી કોરોના પર
અંતિમ પ્રહાર કરવાનું નિર્ધારિત
કરવામાં આવ્યું છે.
વિશ્વભરમાં
નોવેલ
કોરોનાવાઇરસ(કોવિડ-૧૯)ને
વર્લ્ડ હેલ્થ ઓર્ગેનાઇઝેશન દ્વારા

વૈશ્વિકમહામારીજાહેરકરવામાં
આવી છે. જે અંતર્ગત કેન્દ્ર અને
રાજ્ય સરકાર દ્વારા વિવિધ
માર્ગદર્શિકાઓ જાહેર કરી છે.
કોરોના વાઇરસના સંક્રમણને
અટકાવવા કેન્દ્રના ગૃહ
વિભાગ દ્વારા તા.૧/૯/૨૦ના
જાહેરનામાથી લોકડાઉનની
મુદત તા.૩૦/૯/૨૦૨૦ સુધી
વધારવામાં આવી છે. આમ
છતાં કેટલાક લોકો બિનજરૂરી
રીતે ઘરની બહાર નીકળતા
અટકાવવા અને લોકડાઉનની
ચુસ્તપણે અમલવારી કરાવાવ
માટે કાયદાકીય કાર્યવાહી કરવી
જરૂરીહોવાથીનેશનલડીઝાસ્ટર
એક્ટરની કલમ-૩૪ અને
ફોજરારીકાર્યરીતીઅધિનિયમ,
૧૯૭૩ (૧૯૭૪નો બીજો
અધિનિયમ)ની કલમ-૧૪૪

અન્વયે વલસાડ જિલ્લાની
જાહેર જનતાની સલામતી તથા
કોરોના વાઇરસના સંક્રમણ
ન ફેલાય તે હેતસ
ુ ર વલસાડ
જિલ્લા મેજિસ્ટ્રેટ આર.આર.
રાવલે એક જાહેરનામા દ્વારા
કેટલાક પ્રતિબંધાત્મક આદેશો

જારી કર્યા છે.
જે અનુસાર વલસાડ
જિલ્લામાં શાળા, કૉલેજો,
શૈક્ષણિક અને કોચિંગ સંસ્થાઓ
તા.૩૦/૯/૨૦૨૦ સુધી બંધ
રહેશ,ે પરંતુ ઓનલાઇન તથા
ડિસ્ટન્સ લર્નિંગ ચાલુ રહેશ.ે

તા.૨૧/૯/૨૦૨૦થી આરોગ્ય
વિભાગના એસ.ઓ.પો.ના
ચુસ્તપણે પાલન કરીને રાજ્યમાં
શૈક્ષણિક સંસ્થાઓમાં પ૦ ટકા
શૈક્ષણિક તથા બિનશૈક્ષણિક
સ્ટાફને ઓનલાઇન શિક્ષણ,
ટેલી કાઉન્સેલિંગ માટે બોલાવી

શકશે.
તા.૨૧/૯/૨૦થી
આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ
મંત્રાલય દ્વારા બહાર પાડવામાં
આવનાર
એસ.ઓ.પી.
અનુસાર કન્ટેઇનમેન્ટ ઝોન
સિવાયના વિસ્તારોમાં ધોરણ
૯ થી ૧૨માં અભ્યાસ કરતા

વિદ્યાર્થીઓ સ્વૈચ્છિક ધોરણે
શિક્ષકોના માર્ગદર્શન અર્થે
વાલીની લેખિત પૂર્વમંજરૂ ી
મેળવી શાળાએ જઇ શકશે.
સ્કીલ ડેવલપમેન્ટ ટ્રેનિંગ
ઈન્સ્ટિટયૂટ પણ માર્ગદર્શિકાના
પાલન સાથે શરૂ કરી શકાશે.

ટેકનીકલ એન્ડ પ્રોફેશનલ
પ્રોગ્રામ્સ ફોર પી.એચ.ડી.
એન્ડ અધર પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએટ કે
જેમાં લેબ અથવા એક્ષ્પરીમેન્ટલ
વર્ક જરૂરી હોય તે અંગે હાયર
એજ્યુકેશન ડિપાર્ટમેન્ટ દ્વારા
અનુસંધાન પાના 2 પર...

દિવાળી બાદ વાપીથી વલસાડ સુધીના વિવિધ હાઈવે પરના પ્રોજેક્ટ હાથ ધરાશે ત્યારે તે પહેલાં ઇસ્ટ-વેસ્ટનો ટ્રાફિક કઈ રીતે કન્ટ્રોલ કરવો તેમજ ક્યાં-ક્યાં ડાયવર્ઝન આપવું તે માટે ડેપ્યૂટી કલેક્ટર સી.
પી. પટેલે PWDના અધિકારીઓ, RTOના અધિકારીઓ, પોલીસ અધિકારીઓ સાથે સ્થળ નિરીક્ષણ કર્યું હતું.

કૌભાંડનો પર્દાફાશ ઃ બનાસકાંઠાના બાલુન્દ્રામાં
મૃત્યુ પામેલાઓને મનરેગાનું વેતન ચૂકવાતું હતું
1980 અને 1990ના દાયકામાં 100થી વધુ ફિલ્મો કરી
અને સમગ્ર કારકિર્દી દરમિયાન 700થી વધુ ફિલ્મોમાં
વિલન અને હાસ્યની ભૂમિકા માટે જાણીતા શક્તિ કપૂરનો
આજે જન્મદિવસ છે.

દેશમાં અ..ધ..ધ..ખેડૂતોની આત્મહત્યા

નેશનલ ક્રાઇમ રેકોર્ડ્સ બ્યુરોએ ખેડતૂ આત્મહત્યા અંગેનો
ડેટા જાહેર કર્યો. આ એનસીઆરબી દ્વારા પ્રકાશિત ભારતમાં
અકસ્માત મોત અને આત્મહત્યાના અહેવાલનો એક ભાગ
છે. નેશનલ ક્રાઇમ રેકોર્ડ બ્યુરોએ ઑક્ટોબર 2019 માં
‘’આકસ્મિક મૃત્યુ અને આત્મહત્યામાં ભારતમાં ‘અહેવાલ
બહાર પાડ્યો હતો. જોકે, તેમાં ખેડતૂ આત્મહત્યાના આંકડા
શામેલ નથી. આનાથી દેશમાં ભારે વિવાદ .ભા થયા. કૃષિ
આત્મહત્યા અંગેના ડેટા ફક્ત 2015 સુધી જ ઉપલબ્ધ હતા.
વર્ષ 2016માં એનસીઆરબી દ્વારા ખેડતૂ આત્મહત્યા અંગેનો
ડેટા 2018ની શરૂઆતમાં સરકારને સુપરત કરાયો હતો. જો
કે, તે પ્રકાશિત થયો નથી. ખેડતૂ આત્મહત્યા અંગે તાજેતરમાં
જારી કરવામાં આવેલા આંકડા કહે છે કે 2019 માં લગભગ
42,480 ખેડતુ ો અને દૈનિક વેતન આપઘાત કરે છે. પાછલા
વર્ષ કરતા આ લગભગ 6% જેટલો વધારો છે. આ ઉપરાંત
તેમાં જણાવાયું છે કે, 2019 માં 10,281 જેટલા ખેડતુ ોએ
આત્મહત્યા કરી હતી. વર્ષ 2018 માં તે 10,357 હતી.
2019માં આત્મહત્યા કરતા દૈનિક વેતનની સંખ્યા 32,559
હતી. 2018 માં તે 30,132 હતો. છત્તીસગમાં દેશમાં સૌથી
વધુ આત્મહત્યા દર 26.4% સાથે છે, ત્યારબાદ કેરળ 24.3%
અને તેલગ
ં ાણામાં 20.6% છે. દેશમાં કુલ આત્મહત્યામાં
ખેડતુ ોના આપઘાતનો ફાળો 7.4% છે. આત્મહત્યા કરનારા
10,281 ખેડતુ ોમાં 4,324 કૃષિ મજૂર હતા. 2019 માં કુલ
5,563 પરુ ુષ ખેડતુ ો અને 394 મહિલા ખેડતુ ોએ આત્મહત્યા
કરી હતી. વર્ષ 2019 માં દેશમાં કુલ આત્મહત્યાની સંખ્યા
1,39,123 હતી. 2015 માં પ્રકાશિત ખેડતૂ આત્મહત્યા
અંગેના એનસીઆરબીના અહેવાલમાં ખેડતૂ આત્મહત્યાના
વિસ્તૃત ડેટા પ્રકાશિત થયા હતા. આમાં આત્મહત્યાના કારણો
પણ શામેલ છે. જો કે, વર્ષ 2019 માટે તાજેતરમાં જારી
કરવામાં આવેલા ડેટામાં આ વિગતો શામેલ નથી.

Mkk{kLÞ ¿kkLk

1. સપ્લાય ચેઇન સ્થિતિ સ્થાપકતા અંગે ઑસ્ટ્રેલિયા-ભારતજાપાન પ્રધાનોની બેઠકમાં ભારતનું પ્રતિનિધિત્વ કોણે કર્યું?
2. માર્ક ઝુકરબર્ગને પાછળ રાખીને કોણે વિશ્વનો ત્રીજો ધનિક
વ્યક્તિ બન્યો?
(જવાબ આવતીકાલે વાંચો)
1. લેબનાન
2. નૂર ઇનાયત ખાન

અમદાવાદ,તા.૨
મહાત્મા ગાંધી રાષ્ટÙીય
ગ્રામીણ રોજગાર ગેરટી
ં એક્ટ
(મનરેગા)માં ભ્રષ્ટાચાર થઈ
રહ્યો હોવાનો પર્દાફાશ થયો
છે. રાજ્યમાં મૃત્યુ પામેલા
લોકોને મનરેગા યોજના
હેઠળ કામ અને વેતન અપાતું
હોવાની ચોંકાવનારી વાત
સામે આવી છે. બનાસકાંઠાના
અમીરગઢ તાલુકાના બાલુન્દ્રા
ગામે ૨૦૧૬થી ૨૦૧૯ની
વચ્ચે મૃત્યુ પામેલા ઓછામાં

ƒk÷wLÿk{kt {™hu„k Þkus™k nuX¤ {]Œfku™k z{e skuƒ
fkzÚke ðuŒ™ ‚uhðe ÷uðkLkk fki¼ktzÚke ¾z¼¤kx {åÞku
ઓછા પાંચ શખ્સોના નામ
મનરેગા યોજનામાં બોલે છે.
જિલ્લાના સત્તાધીશોએ આ
મૃતકોના નામ મનરેગા સાઈટ
પર દર્શાવ્યા છે અને વેતન પણ
અપાઈ રહ્યું છે. જો કે, સ્પષ્ટ છે કે
આ વેતનની રકમ ના તો મૃતક
કે તેમના પરિવાર સુધી પહોંચે
છે. મૃતકોના પરિવારજનોનું
તો એમ પણ કહેવું છે કે,

ગ્રામીણ રોજગાર યોજના
હેઠળ તે વ્યÂક્ત (મૃતક જેનું
નામ મનરેગમાં કાગળ પર
છે)એ ક્યારેય કામ નથી કર્યું.
ગુજરાત-રાજસ્થાનની બોર્ડર
પર આવેલા નાનકડા બાલુન્દ્રા
ગામમાં લગભગ એક મહિના
પહેલા મનરેગા કૌભાંડનો
ભાંડો ફૂટ્યો હતો. ૨૬૦૦ની
વસ્તી ધરાવતા ગામમાં ચાલતા

આ ભ્રષ્ટાચારને સ્થાનિક
એÂક્ટવિસ્ટ કિરણ પરમાર
અને વડગામના ધારાસભ્ય
જિજ્ઞેશ મેવાણીએ ઉઘાડો
પાડ્યો હતો. મેવાણીએ કહ્યું
હતુ,ં “આ આદિવાસી ગામના
૮૦૦ લોકોના નામે નકલી
જોબ કાર્ડ બનાવાયા હતા.
ઊંડી તપાસ કરતાં જાણ થઈ કે,
ઓછામાં ઓછા પાંચ ગ્રામીણો

‚e.ykh.…kxe÷™e ‚kihküÙ Þkºkk
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ku™k ðkRh‚™ku rh…kuxo fhðk{kt ykðŒk MkktMkË y¼Þ

hksfkux,íkk.2
hkßÞ‚¼k™k ‚kt‚Ë
y¼Þ¼kE ¼khîks y™u Œu™k
…wºk ytþ™ku fkuhku™k ðkÞh‚™ku
rh…kuxo …kurÍrxð ykðŒk ƒt™u
r…Œk-…wºk™u hksfkux þnuh™e
r‚rð÷ nkuÂM…x÷ ¾kŒu ‚khðkh
{kxu ¾‚uzðk{kt ykÔÞk Au. su
ƒkË y¼Þ¼kE ¼khîks y™u
Œu™k …wºk™k õ÷kuÍ fkuLxuõx {kt
ykðu÷k ÔÞÂõŒyku™e ÞkËe

¼khîks™e ykurV‚™k 8 f{o[kheyku fkuhku™k ÃkkurÍrxð
ƒ™kððk{kt ykðe nŒe su
ÞkËe{kt Œu{™k r™fx™k …
rhðkhs™ku Œu{s y¼Þ¼kE
¼khîks™e ykurV‚{kt fk{
fhŒkt f{o[kheyku™ku ‚{kðuþ
fhðk{kt ykÔÞku nŒku. su
ytŒ„oŒ Œ{k{™ku fkuhku™k
ðkRh‚™ku rh…kuxo fhðk{kt

ykðŒk y¼Þ¼kE ¼khîks™e
ykurV‚™k 8 f{o[kheyku
fkuhku™k ‚t¢r{Œ nkuðk™wt
¾qÕÞwt Au. su 8 f{o[kheyku{kt
y¼Þ¼kE
¼khîks™k
zÙkRðh Œu{s Œu{™ku …‚o™÷
ykr‚MxLx™ku …ý ‚{kðuþ
ÚkkÞ Au. ƒeS ŒhV Œtºk îkhk

y¼Þ¼kE ¼khîks™k
અનુસંધાન પાના 2 પર...

જેમના નામ ચોપડે નોંધાયેલા
છે, મસ્ટરમાં સહી કરે છે અને
વેતન મેળવે છે, તેઓ તો
મૃત્યુ પામ્યા છે. આ કઈ રીતે
સંભવ છે? ગરીબોના નામે
રૂપિયા ચોરતા અધિકારીઓ
સામે શિક્ષાત્મક પગલાં લેવાવા
જોઈએ. ભેરા વાસિયા, જલમા
ગોરાણા, હિમા ગોરાણા, કલા

ગોરાણા અને વાળી શ્રીમાળી,
આ એ લોકોના નામ છે જેઓ
મૃત્યુ પામ્યા છે પરંતુ ઓનપેપર તેઓ કામ કરે છે. આ
તમામના મોત ૨૦૧૬થી
૨૦૧૯ વચ્ચે થયા છે, તેમ
છતાં લગભગ ૯૦૦ રૂપિયા
વેતન દર અઠવાડિયે એપ્રિલ
અનુસંધાન પાના 2 પર...

ડાંગના માજી ધારાસભ્યને “ડોક્ટર
ઓફ ફીલોસોફી”ની ઉપાધી મળી
મંગળભાઈ ગાવિતે “સોશિયલ
સર્વિસ”માં મેળવી ડોકટરેટની પદવી

આહવા: તા: ૨: ડાંગના માજી ધારાસભ્ય શ્રી મંગળભાઈ
ગાવિતને “ડોક્ટર ઓફ ફીલોસોફી”ની ઉપાધી મળી છે.
તેમણે “સોશિયલ સર્વિસ”માં ડોકટરેટની આ પદવી મેળવી
છે. સાઉથ પેસેફિક ઓશન સ્થિત કોમનવેલ્થ વોકેશનલ
યુનિવર્સિટી, કીન્ગડમ ઓફ ટોંગા ના ડોક્ટરલ મોનીટરીંગ
બોર્ડ દ્વારા શ્રી મંગળભાઈ ગાવીતને તેમના સ્પેશ્યલાઇઝેશન
એરિયા “સોશિયલ સર્વિસ” માટે આ પદવી એનાયત કરવામાં
આવી છે. હવે શ્રી મંગળભાઈ ગાવિત ડો.મંગળભાઈ
ગાવિત તરીકે ઓળખાશે.

35 ÷k¾ Yr…Þk™e ÷kt[ MðefkhðkLk ykhkuÃk

¼úük[kh fu‚{kt PSI ïuŒk
òzu
ò
‚k{u
[kso
þ
ex
Ëk¾÷
…k‚k nuX¤ fkÞoðkne ™ fhðk {kxu 50 ÷k¾™e {k„ýe
fhðk ƒË÷ ÃkeyuMkykE ïuíkk òzuòLke Ãkku÷ ¾q÷e økE

y{ËkðkË,íkk.2
¢kE{ ƒúkt[™k M…urþÞ÷
yku…huþ™ „ú…w (yu‚ykuS)yu
…eyu‚ykE ïuŒk òzuò y™u
‚n ykhku…e ËuðuLÿ ykuzuËhk
‚k{u r«ðuLþ™ ykuV yuÂLx‚kurþÞ÷ yuÂõxrðrxs nuX¤
fkÞoðkne fhðkÚke ƒ[kððk {kxu
ƒu ¼kEyku …k‚uÚke 35 ÷k¾
Yr…Þk™e ÷kt[ Mðefkhðk ƒË÷
[ksoþex Ëk¾÷ fhe Au. „Þk
yXðkrzÞu M…urþÞ÷ yuÂLxfhÃþ™ fkuxo ‚{ûk hsw fhu÷e
[ksoþex{kt Œ…k‚ yusL‚eyu

VrhÞkËe fu™÷ þkn y™u Œu™k
¼kE ¼kðuþ þkn ‚rnŒ 47
‚kûkeyku™u xktfâk nŒk. þkn
ƒtÄwyku …k‚uÚke Y.35 ÷k¾Úke
ðÄw fZkððk y™u ƒ¤kífkh™k
ykhku…e fu™÷ þkn ‚k{u …k‚k
nuX¤ fkÞoðkne ™ fhðk {kxu
50 ÷k¾™e {kt„ýe fhðk ƒË÷
òzuò …h ¼úük[kh™k ykhku…
Au. òzuò Œu ‚{Þu {rn÷k
…ku÷e‚ Mxuþ™ (…rù{)™k
«¼khe …ku÷e‚ r™heûkf
nŒk, yu{ ELðuÂMx„uþ™
rh…kuxo{kt sýkððk{kt ykÔÞwt

Au. [ksoþex{kt ykhku…e™e
{rn÷k f{o[khe si™k÷e þkn™e
‚kûke™e ÞkËe Au. Œuýu frÚkŒ heŒu
÷kt[™ku {kuxku rnM‚ku ykt„rzÞk
ft…™eyku îkhk ykuzuËhk™u
{kufÕÞku nŒku. ykt„rzÞk îkhk
frÚkŒ Y…u {kuf÷kÞu÷k nók W…
hktŒ òzuò …h ¼kðuþ þkn™k
r™ðk‚ MÚkk™u 4 ÷k¾ Yr…Þk
hkufz Mðefkhðk™ku ykhku… Au.
ykhku…eyu ‚M…uLz …ku÷e‚
yrÄfkhe îkhk W…Þku„{kt
÷uðkÞu÷k {kuƒkR÷ Vku™™e
[wfðýe …ý fhe nŒe.
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