
 

 

 

November 27, 2017 

 

M/s. Bombay Stock Exchange Limited, 

Phiroze Jheejeebhoy Towers, 

Dalal Street, 

Mumbai- 400 001 

 

Dear Sir,  

 

 

Sub: Intimation pursuant to Regulation 47 (1) (b)  of SEBI (Listing Obligations and 

Disclosure Requirements) Regulations, 2015 

Scrip Code: 511401 

 
 

Pursuant to Regulation 47 (1) (b) of the SEBI (Listing Obligation & Disclosure 

Requirements) Regulations, 2015, we are enclosing herewith the Unaudited financial 

results for the second quarter and half year ended 30th September 2017 published in the 

newspapers viz;Trinity Mirror and Makkal Kural newspapers.  

Kindly take the same on records. 

Thanking you,  

Yours faithfully 
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அனைவரும் ஒன்று சேர்ந்து ச�ோரோடி ...
(1–ம் பக்கத் த�ொடர்ச்சி)

தாக்குதலை முறியடிததது.   சுதந்திரததிற்கு 
பின் இந்திய கடற்்பலட தனது ப்பருலைலய 
்பை முலை நிலைநாட்டியுள்ளது. இந்தியா–
்பாகிஸதான் ப்பார் உளளிட்ட ்பை பநரஙகளில் 
அதன் திைன் பெளிப்பட்டுள்ளது. ப்பார் 
காைததில் ைட்டுைல்ைாைல், இந்தய 
கடற்்பலட ைனித பநய ்பணிகளிலும் 
ஈடு்பட்டுள்ளது. ெஙகபதசம், மியான்ைரில் 
புயல் தாக்கிய ப்பாது, நைது கடற்்பலட 
கப்பல்கள மீட்பு ்பணியில் ஈடு்பட்டன. 
புயலில் சிக்கிய நிலைய மீனெர்கள 
மீட்டு, ெஙகபதசததிடம் ஒப்பலடததன. 
இைஙலகயில் ப்பரு பெள்ளம் ஏற்்பட்ட 
ப்பாதும், இந்திய கடற்்பலட கப்பல் மீட்பு 
்பணியில் ஈடு்பட்டது.   

்பளளிகளில், கல்லூரிகளில், 
இராணுெததினலர அலைதது, 
அெர்களிடததில் இராணுெம் ்பற்றிய 
தகெல்கல்ளப ப்பைைாம். நைது புதிய 
தலைமுலையினர், நைது இராணுெததின் 
அலனதது வீரர்களின் நைனுக்காகவும் 
நிதிபசர்பபில் ஈடு்படும் சந்தர்ப்பதலத 
பகாடிநாள ொரம் நைக்கு அளிக்கிைது. 
இந்த நிதி, ்பலடவீரர்களின் நைொரியம் 
ொயிைாக ப்பாரில் உயிர்ததியாகம் 
புரிந்த வீரர்களின் குடும்்பததினருக்கும், 
காயைலடந்தெரின் நைனுக்காகவும், 
அெர்களின் ைறுொழ்வுக்காகவும் பசைவு 
பசயயப்படுகிைது. 

த�ொக்கமில்ொப் பரிவர்த்�னை
ப்பாரு்ளாதார ்பஙகளிபபு நல்க 

்பைெலகயான ெழிமுலைகல்ளப ்பற்றித 
பதரிந்து பகாள்ள நீஙகள ksb.gov.in 
என்ை இலைய த்ளதலத அணுகைாம். 
இதன் ப்பாருட்டு பராக்கமில்ைாப 
்பரிெர்ததலனயிலும் நீஙகள ஈடு்படைாம். 
ொருஙகள, இந்தச் சந்தர்ப்பதலதப 
்பயன்்படுததிக் பகாண்டு நைது 
்பலடவீரர்களின் ைபனா்பைதலதப ப்பருக்கும் 
்பணிகளில் ஈடு்படுபொம். நாமும் அெர்கள 
நைனில் நைது ்பஙகளிபல்ப அளிபப்பாம். 

உ்்க மணவள நொள்
டிசம்்பர் ைாதம் 5ஆம் பததி உைக ைண்ெ்ள 

நாள. நாம் உண்ணும் உைவு அலனததும் 
இந்த ைண்பைாடு பதாடர்புலடயது.   

நைது ்பாரம்்பரியததில் ஒருபுைததில் 
விெசாயம் குறிததும், ைண் குறிததும், ்பக்தி 
ைற்றும் நன்றியறிதல் உைர்வு ைக்களிடததில் 
ஏற்்பட பெண்டும் என்்பதற்காக, இந்த 
ைண்லைப ்பராைரிக்கும் ்பைக்கம் இருந்து 
ெந்திருக்கிைது. ைண் மீது ்பக்தி, கூடபெ 
விஞ்ான பூர்ெைாக அலதப ப்பாற்றிப 
்பராைரிததல் எனும் இரண்டு விஷயஙகளுக்கு 
இந்த பதசததின் விெசாயிகள தஙகள 
ொழ்க்லகயில் மிகுந்த முக்கியததுெம் 
அளிதது ெருகின்ைார்கள.   

நம் பதசதது விெசாயிகள, ்பாரம்்பரியதபதாடு 
இலைந்தெர்க்ளாக இருக்கும் அபத 
பெல்ளயில், நவீன விஞ்ானததின் மீதும் 
நாட்டம் உள்ளெர்க்ளாக இருக்கிைார்கள, 
முயற்சிக்கிைார்கள, ைனவுறுதிப்பாடு 
உலடயெர்க்ளாக இருக்கிைார்கள என்்பது 
நம்ைலனெருக்கும் ப்பருமிதம் அளிக்கிைது. 

 பூமித்�ொய் மீது அக்கனை   
 2016-17ல் குளிர்காைம் ்பயிர்களின் 

வில்ளச்சல் ஒவபொரு ஏக்கரிலும் 3 
முதல் 4 ைடஙகு அதிகரிததது, ஒவபொரு 

ஏக்கரிலிருந்து ெருைானம் 4 முதல் 6 
ஆயிரம் ரூ்பாய ெலர அதிகரிததது. 
இதுைட்டுமில்ைாைல், ைண்ணின் 
தரததிலும் பைம்்பாடு காைப்பட்டது. 
உரததின் ்பயன்்பாடு குலைந்த காரைததால், 
ப்பாரு்ளாதார ரீதியாக பசமிபபும் ஏற்்பட்டது. 
இது எனக்கு மிகுந்த ைகிழ்ச்சிலய அளிததது, 
எனது விெசாய சபகாதரர்கள, அெர்களுக்கு 
அளிக்கப்பட்டிருக்கும் ைண்ெ்ள அட்லடயில் 
காைப்படும் ஆபைாசலனகல்ள அைல் 
பசயய முன்ெந்திருக்கிைார்கள, பெளிெரும் 
முடிவுகல்ளப ்பார்க்கும் ப்பாது, அெர்க்ளது 
உற்சாகம் பைலும் அதிகரிக்கிைது. ைகசூலைப 
்பற்றி கெனம் பசலுததப்பட பெண்டும் 
என்ைால், முதலில் பூமிததாய மீது அக்கலை 
எடுததுக் பகாள்ள பெண்டும், பூமிததாலய 
நாம் கெனிததுக் பகாண்டால், இந்த பூமிததாய, 
நம்ைலனெலரயும் கெனிததுக் பகாளொள 
என்்பது விெசாய சபகாதரர்களுக்குப புரியத 
பதாடஙகியிருக்கிைது.   

நைது விெசாயிகள, நைது பூமிததாயின் 
புதல்ெர்கள, நைது ைண்ணின் லைந்தர்கள, 
2022இல் சுதந்திரம் அலடந்து 75 ஆண்டுகள 
ஆகவிருக்கும் நிலையில், அெர்கள 
்பயன்்படுததும் யூரியாலெ ்பாதிய்ளொகக் 
குலைபப்பாம் என்று உறுதிபயற்க 
முடியுைா? நைது பூமிததாயின் புதல்ெர்கள, 
எனது விெசாய சபகாதரர்கள, இந்த 
உறுதிப்பாட்லட ஒருமுலை பைற்பகாண்டு 
விட்டார்கப்ளயானால், பூமிததாயின் 
உடல்நைததில் பைம்்பாடு காைப்படும், 
உற்்பததி அதிகரிக்கும். விெசாயிகள ொழ்வில் 
ைறுைைர்ச்சி ஏற்்படும்.   

தூயலைலய முன்னிறுததும் ெலகயில் 
இந்த சின்னஞசிறுென் துஷார் உதபெகம் 
அளிக்கும் ்பணியில் ஈடு்பட்டிருக்கிைான். 
தூயலைப்பணிக்கு என சிறியெபரா 
ப்பரியெபரா, ப்பண்கப்ளா ஆடெபரா, 
தூயலை என்்பது அலனெருக்கும் 
அெசியைான ஒன்று, தூயலைலயப ப்பை 
அலனெரும் ஏதாெது ஒரு ்பஙகளிபல்ப ஆற்ை 
பெண்டியது அெசியம். நைது ைாற்றுததிைன் 
்பலடதத சபகாதர சபகாதரிகள ைனவுறுதி 
்பலடததெர்கள, திைம் மிக்கெர்கள, 
சாகசமும், ைபனாதிடமும் உலடயெர்கள. 

நலலிணக்கம் அதி்கரிக்கட்டும்
இன்று ைாற்றுததிைனாளிகளுக்கான 

அணுகல்தன்லை, ொயபபு ஆகியன மீது சிைபபு 
கெனம் பசலுததப்பட்டு ெருகிைது. பதசததின் 
ஒவபொரு ந்பரும் அதிகாரப்பஙகளிபபு 
உலடயெராக ஆக பெண்டும் என்்பபத நைது 
முயற்சியாக இருக்கிைது. அலனெலரயும் 
உள்ளடக்கிய சமூகதலத நாம் ்பலடக்க 
பெண்டும். சைபநாக்கு, எனது ைக்கள என்ை 
உைர்வு ொயிைாக சமூகததில் நல்லிைக்கம் 
அதிகரிக்கட்டும், அலனெரும் ஒன்ைாக 
இலைந்து முன்பனை பெண்டும்.   

சிை நாட்கள கழிதது ஈத-ஏ-மிைாத-உன்-நபி 
திருநாள பகாண்டாடப்பட இருக்கிைது. 
இந்நாளில் தான் இலைததூதர் ஹஸரத 
முகைது சாஹிப அெர்கள பிைந்தார். நான் 
அலனதது நாட்டுைக்களுக்கும் ைனைார்ந்த 
ொழ்ததுகல்ளத பதரிவிக்கிபைன்; இந்த 
பெல்ளயில், சமூகததில் அலைதியும் 
நம்பிக்லகயும் அதிகரிக்கும் ெலகயில் 
ஈதப்பருநாள அலனெருக்கும் உதபெகம் 
அளிக்கட்டும், புதிய சக்திலய ெைஙகட்டும், 
புதிய ைனவுறுதிக்கான திைலன அளிக்கட்டும்.   

 இவொறு அெர் ப்பசினார்.   

மத்திய அரசுடன் இணைக்கமா்க இருப்பதால்

தமிழகத்துக்கு ரூ.1 லட்சம் ககோடி நிதி தர 
மத்திய அரசு ஒப்புதல்: எடப்்ோடி க்ச்சு

மத்தியில் கூடடணி ஆடசியில் தி.மு.்க. இருநதப்பாது என்்ன செயதார்கள்?
ராைநாதபுரம், நெ.26–
ைததிய அரசுடன் இலைக்கைாக 

இருப்பதால் தான் தமிைகததுக்கு  ரூ.1 
ைட்சம் பகாடி நிதி தர ைததிய அரசு ஒதுக்கீடு 
பசயெதாக கூறியுள்ளது என்று முதல்ெர் 
எடப்பாடி ்பைனிசாமி கூறினார்.

ைததிய கூட்டணி ஆட்சியில் தி.மு.க. 
இம் ப்பற்றிருந்தபத, தமிைகததுக்கு என்ன 
பசயதார்கள என்றும் அெர் காட்டைாக 
பகட்டார்.

ராைநாதபுரததில் நடந்த எம்.ஜி.ஆர். 
நூற்ைாண்டு விைாவில் முதல்ெர் எடப்பாடி 
ப்பசியதாெது:–

இன்லைக்கு தமிைகததிபை சட்டம், 
ஒழுஙகு பகட்டுவிட்டதாக எதிர்க்கட்சித 
தலைெர் குறிபபிடுகின்ைார். எஙபக 
சட்டம், ஒழுஙகு சீர்குலைந்திருக்கிைது? 
இந்தியாவிபைபய அலைதிபபூஙகாொக 
வி்ளஙகுகின்ை ைாநிைம் தமிழ்நாடு என்்பலத 
பதரிவிததுக் பகாளகிபைன்.  சரியான 
நிர்ொகம் பசயகின்ை காரைததினாபை 
சட்டம், ஒழுஙகு ப்பணிக் காக்கப்படுகிைது, 
ைக்கள ்பாதுகாப்பாக இருக்கின்ைார்கள, 
சுபிட்சைாக ைக்கள இருக்கின்ைார்கள. 
சட்டம், ஒழுஙகு தமிைகததிபை ப்பணிக் 
காக்கப்படுகிைது என்்பலத பதரிவிததுக் 
பகாள்ள விரும்புகின்பைன். 

அதுைட்டுைல்ை, பெ்ளாண் துலையிபை 
சிைந்து வி்ளஙகிக் பகாண்டிருக்கின்ைது. 
பெ்ளாண் உற்்பததியிபை தமிழ்நாடு 
முதன்லையாக வி்ளஙகிக் 
பகாண்டிருக்கின்ைது. உைவு தானிய 
உற்்பததியிபை கடந்த ஆைாண்டுகளிபை 
இந்தியாவிபைபய உயர்ந்த விருதுகல்ளப 
ப்பற்று உைவு தானியம் அதிகம் உற்்பததி 
பசயயப்பட்ட ைாநிைம் தமிழ்நாடு என்ை 
ப்பருலைலயப ப்பற்றிருக்கிைது. 

1 ்ட்்சம் க்கொடிமத்திய அ�சு நிதி
 ைததிய அரபசாடு இைக்கைான சூழ்நிலை 

இருந்த காரைததினாபை, இரண்டு 
நாட்களுக்கு முன்பு ைததிய தலரெழி ைற்றும் 
கப்பல் ப்பாக்குெரததுத துலை அலைச்சர் 
நிதின் கட்கரி பசன்லனக்கு ெந்தப்பாது, 
அெரிடததிபை பசன்று தமிழ்நாட்டிற்கு 
என்பனன்ன பதலெ என்ை ்பட்டியலை 
அளிதபதாம், ஏற்கனபெ பகாரிக்லக ைனுவும் 
பகாடுததிருந்பதாம். ைததிய அரபசாடு 
இைக்கைாக இருந்த காரைததினாபை, சுைார் 

ஒரு ைட்சம் பகாடி ரூ்பாய நிதி ஒதுக்கீடு 
பசயெதாக அறிவிததார். இன்லைக்கு 
எதிர்க்கட்சிலய பசர்ந்தெர்கப்ளல்ைாம் 
ைததிய அரசுக்கு காெடி எடுக்கின்ைராகள, 
ைததிய அரசுக்கு அடி்பணிந்து ப்பாகின்ைார்கள 
என்று பசால்கிைார்கப்ள, அெர்களுலடய 
ஆட்சியிபை என்ன திட்டதலத பகாண்டு 
ெந்தார்கள? இந்த தமிழ்நாட்டு ைக்களுக்கு 
என்ன பசயதார்கள? 

தி.மு.்க. எனை த்சய்�து?
14 ஆண்டு காைம் ைததியிபை ஆட்சி 

அதிகாரததிபை இருந்தது தி.மு.க., காஙகிரஸ 
ைந்திரிசல்பயிபை இடம் ப்பற்ைது தி.மு.க., 
இந்த தமிழ்நாட்டுக்பகன்று என்ன திட்டதலத 
பகாண்டுெந்தது தி.மு.க.? உருப்படியான 
எந்தத திட்டதலதயும் பகாண்டுெரவில்லை. 
புரட்சிததலைவி அம்ைாவினுலடய 
அரசு இன்லைக்கு ்பல்பெறு சாலைகல்ள 
சீர்பசயெதற்கு, தரம் உயர்ததுெதற்கு, 
அகைப்படுததுெதற்கு பெண்டிய நடெடிக்லக 
எடுததிருக்கின்ைது. 

தூததுக்குடி துலைமுகதலத விரிவு்படுதத, 
சீர்பசயய 900 பகாடி நிதி ஒதுக்கீடு 
பசயயப்பட்டிருக்கிைது. அபதப்பாை 
பசன்லன-ப்பஙகளூரு எக்ஸபிரஸ சாலை 
20 ஆயிரம் பகாடியில் நிலைபெற்ைப்படும் 
என்ை அறிவிபல்ப தந்திருக்கின்ைார். 
அதுைட்டுைல்ை, நீர்நிலைகல்ள 
்பாதுகாபபுதற்காக, சீர் பசயெதற்காக 
பதலெயான நிதி ஒதுக்கீடு பசயயப்படும் 
என்ை அறிவிபல்ப தந்திருக்கின்ைார். 

மக்கள் ந்னுககு பொடுபடுகவொம்
ஆகபெ, ைததிய அரபசாடு இைக்கைாக 

இருந்த காரைததினாபை ைததிய அரசு, ைாநிை 
அரசுக்கு பதலெயான நிதியுதவி அளிதது 
்பல்பெறு திட்டஙகள நிலைபெறுெதற்கு 
உறுதுலையாக இருக்கிைது என்்பலதத 
பதரிவிததுக் பகாளகிபைன். 
உஙகல்ளபப்பாை ஆட்சி அதிகாரதலத, 
பசாந்த நைனுக்காக ்பயன்்படுததவில்லை, 
ைக்கள நைனுக்காக நாஙகள ்பயன்்படுததிக் 
பகாண்டிருக்கின்பைாம் என்்பலத பதரிவிததுக் 
பகாள்ள விரும்புகிபைன். 

 கல்வியிபை, புரட்சி, ைறுைைர்ச்சிலய 
ஏற்்படுததியிருக்கின்பைாம். என்லைக்கும் 
இல்ைாத அ்ளவிற்கு கல்விக்கு அதிகைான 
நிதி ஒதுக்கீடு பசயத அரசு அம்ைாவினுலடய 

அரசு. நம்முலடய ைாைெர்களுக்கு 
கிட்டததட்ட ஆைாண்டுகளிபை 37 ைட்சம் 
ைடிக்கணினிலய ெைஙகி, விஞ்ானக் 
கல்விலய இந்தியாவிபைபய தமிைக 
ைாைெர்களுக்குததான் ெைஙகியது 
அம்ைாவினுலடய அரசு என்்பலத சுட்டிக்காட்ட 
விரும்புகிபைன். 

விஞ்ொை ்கலவி
இன்னும் ஒரு ்பததாண்டுகாைம் 

கழிததுப்பார்ததால், இந்தியாவிபைபய 
விஞ்ான கல்வி ்படிதத ைாைெ, ைாைவியர் 
தமிழ்நாட்டில் தான் இருப்பார்கள என்்பலதத 
பதரிவிததுச் பகாளகிபைன். இன்லைக்கு 
ெல்ைரசு நாட்டில் கூட விலையில்ைா 
ைடிக்கணினிகள ெைஙகுெதில்லை. ஆனால் 
புரட்சிததலைவி அம்ைா ஏலை, எளிய 
ைாைெர்களுக்கு விஞ்ானக் கல்விலய 
பகாடுக்கபெண்டும் என்்பதற்காக ஒரு 
ைடிக்கணினி 14 ஆயிரம் ரூ்பாய திட்டததிபை  
37 ைட்சம் ைாைெ, ைாைவியர்களுக்கு 
பகாடுததிருக்கிைார் என்று பசான்னால், 
அரசு எவெ்ளவு துரிதைாக பசயல்்பட்டுக் 

பகாண்டிருக்கின்ைது. ஆகபெ, நம்முலடய 
ைாைெ, ைாைவியர்கள எதிர்காைததில் 
நாட்லட ஆ்ளக்கூடியெர்கள.

76 ்கலலூரி்கள் துவக்கம்
ஒரு சமூகம் ப்பாரு்ளாதார பைம்்பாடு 

அலடயபெண்டுபைன்ைால், கல்வியிபை 
ஒரு நாடு சிைக்கபெண்டும். கல்வியிபை 
சிைக்கபெண்டும் என்்பதற்காக 
அம்ைாவினுலடய அரசு 37 ைட்சம் விலையில்ைா 
ைடிக்கணினிலய ைாைெ ைாைவியர்களுக்கு 
அளளிக்பகாடுததிருக்கிைார். அபதப்பாை, 
புரட்சிததலைவி அம்ைா, ஏலை, எளிய 
ைாைெர்கள உயர்கல்வி ்படிக்கபெண்டும் 
என்்பதற்காக 65 கலை ைற்றும் அறிவியல் 
கல்லூரிகல்ள பகாடுததார். அபத ெழியில் 
ெந்த அம்ைாவினுலடய அரசு 11 கலை ைற்றும் 
அறிவியல் கல்லூரிகல்ள பகாடுததிருக்கின்ைது. 
சுைார் 76 கலை ைற்றும் அறிவியல் கல்லூரிகல்ள 
பகாடுதது, ஏலை, எளிய, ஒடுக்கப்பட்ட, 
தாழ்ததப்பட்ட ைாைெர்கள குலைந்த 
கட்டைததிபை உயர்கல்வி ்படிக்கபெண்டும் 
என்ை பகாளலகயின் அடிப்பலடயிபை 76 

கல்லூரிகல்ள பகாடுதத அரசு அம்ைாவினுலடய 
அரசு என்்பலதத பதரிவிததுக் பகாளகிபைன். 

இப்படி ்பல்பெறு திட்டஙகல்ள 
அம்ைாவினுலடய அரசு இன்லைக்கு 
ெைஙகிக் பகாண்டிருக்கின்ைது என்்பலத 
சுட்டிக்காட்ட விரும்புகிபைன். இன்லைக்கு 
்பல்பெறு பகாரிக்லககல்ள லெததார்கள. 
அதன் அடிப்பலடயிபை, இந்த ைாெட்டததில் 
்பல்பெறு திட்டஙகல்ள இந்த நிகழ்ச்சியின் 
ொயிைாக அறிவிக்க உளப்ளன். 

இது புரட்சித தலைெர் எம்.ஜி.ஆருக்கு 
எடுக்கின்ை நூற்ைாண்டு விைா. இவவிைாவிற்கு 
ெந்திருக்கின்ை ைகளிர், குைந்லதகள, 
பதாண்டர்கள, ப்பாது ைக்கள ஆகிய நீஙகள 
அலனெரும் ொகனஙகளில் ப்பாகிைப்பாதும், 
நடந்து ப்பாகிை ப்பாதும் கெனைாக வீடுப்பாய 
பசரபெண்டும். ொகன ஓட்டிகள, நம் 
பதாண்டர்கல்ளயும், ைக்கல்ளயும் விழிபபுடன் 
இருந்து ்பாதுகாப்பாக பகாண்டு பசர்க்க 
பெண்டும். 

இவொறு முதைலைச்சர் எடப்பாடி 
்பைனிசாமி கூறியுள்ளார். 
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Chennai, Nov. 26:   
A i s h w a r y a , w e l l -

known name in the 
Carnatic circuit and 
the great-granddaughter 
of the legendary MS 
Subbulakshmi, is making 
her playback singing debut 
with the film Kural 146. 
The film is directed by 

Umashankar, an assistant 
of art director Rajeevan, 
and the music is by Guru 
Kalyan.    The composer 
tells us, “There is a song 
in the film on mother-
son sentiment, and this 
appears in the flashback 
portion, when the mother 
is introduced. The director 

MS great-grand daughter 
makes playback singing debut

wanted a song with divine 
syllables and suggested 
Pattinathar’s Meignana 
Pulambal, from which 
we took five verses to 
compose as a song. We 
were looking for a singer 
who could capture the 
divinity and strength 
of the lines in their 
vocals. I kept hearing 
many voices for two 
months, but couldn’t find 
any that would suit this 
song. I stumbled upon 
Aishwarya’s voice on 
Facebook, and in trying 
to find out more about 
her, I learnt that she is 
MS’s great-granddaughter. 
When we approached her, 

she was particular that 
she cannot sing a song 
with inappropriate lines 
and asked for the lyrics. 
We reassured her saying 
that this was a Pattinathar 
song and explained the 
situation, and got her to 
sing.”   
Aishwarya practised for 

a month, and recorded 
the song, Annai Ethanai 
Ethanaiyo, yesterday, Guru 
informs. The song, he tells 
us, has orchestral music 
and changes tone midway. 
It is kind of a duet, with 
Aishwarya singing the 
mother’s lines and the 
second portion being sung 
by the composer himself.   

Sathya jyothi films announced 
their next project. The film titled 
is”Viswasam”.Starring Ajith kumar 
“Viswasam” will be directed 
by  Siva. Slated for a Deepavali 

2018  release , the shooting of 
“Viswasam”.   The filming will 
commence from  January 2018, 
announced  producer Sathya jyothi 
Thyagarajan.

Ajith’s next titled ‘Viswasam’

Director S. Faridh
C a s t  :  I n i g o 

Prabhaka ran , Sh iny, 
Thennavan, Aadukalam 
Naren, Vela Ramamoorthy 
and Sanchari Vijay.
‘ Veeraiyan’ is an 

action drama scripted and 
directed by “S Faridh.”. 
The film is produced by 
Faridh under the banner 
Fara Sara Films. The 
music composition is 
by “ S N Arunagiri.” 
“P V Murugesh” cranks 
the camera and Raja 
Mohammed edited the 
film. 
All the stars have played 

well in the given roles. 
Dance choreography is by 
Saravana Raajan and the 
action choreography is by 
Dhilip Subbarayan.
Naren, who lives in 

a small town, wants to 
make his son, a scholar. 
Inigo, a happy-go-lucky 
guy, enjoys his life with 
his friends in the same 

‘Veeraiyan’ action drama

town. Inigo loves Shiny. 
Vela Ramamoorthy is 
the councilor and his 
daughter is in love with 
a guy, who works under 
Ramamoor thy. When 
everything goes on fine, 
Naren’s son meets a 
trouble. But he hides 
it from his dad. Inigo 
wanted to help Naren’s 
son from the issue. But, 
his involvement fuels the 
fire. What happened to 
Naren’s son? Did Inigo 
and Shiny unite in their 
life? What happened 

to Vela Ramamoorthy? 
Watch the film in theaters 
to know the answers to 
these questions.
In igo Prabhaka ran 

played pretty well in 
the rura l guy ro le . 
Shiny has done justice 
to her character. Vela 
Ramamoorthy and Naren 
proved their worth with 
the given roles.
Arunagiri’s music is 

impressive; especially 
the BGM gels with the 
script. Cinematography is 
also good

Director : Kalaa Prabhu  
Cast : Gautham Karthik, Sudanshu 

Pandey,  Ashrita Shetty,Sachin 
Khedekar  

Produced by V Creations and 
directed by Kalaa Prabhu, Indrajith is 
an action fantasy adventure film. The 
has an interesting plot. A long time 
ago, a spark from the sun collided 
with an asteroid and dropped down to 
earth as a strange and mystical artefact 
with miraculous healing powers.   

‘Indrajith’, an action adventure
A retired professor Mayilvaganan 

(Sanjay Khedekar) is in search for a 
mystical stone which is believed to be 
a remedy for all diseases. He forms a 
team comprising youngsters and one 
among them is the happy-go-lucky 
Indrajith (Gautham Karthik).  

Kapil Sharma (Sudhanshu Pandey), 
head of Archaeological Survey of India 
who knows Mayilvaganan’s intentions 
sketches a parallel plan to follow the 
gang who goes in search of the stone.  
Both the teams go enter the deep 
interior forest of Arunachal Pradesh. 
The locations are breathtaking, the 

visuals are endearing and the film’s 
hero Gautham Karthik is hyper 
energetic but the screenplay fails 
along with amateurish making.   

Gautham Karthik suits the character 
of a fearless adventurous young man 
and his energy levels and comic 
timing are good. Due to the delay in 
production, Gautham’s looks differ 
in many sequences.Technically, the 
film looks grand, thanks to the stellar 
visuals of Rasamathi and powerful 
background score by KP. Even the 
graphics are just about ok.   

Di rec t i on : Deepak 
Shivdasani  
Cast : Raai Laxmi, 

Aditya Srivastava, Pankaj 
Tripathy, Rati Agnihotri, 
Ravi Kishan, Yuri Suri   
Directed by Deepak 

Shivadasani, Julie 2 stars 
Raai Laxmi in the lead 
role. The film revolves 
around a s t ruggl ing 
actress and her tryst with 
showbiz. Looking like a 
B-grade masala film with 
a lot of stereotypes.  
Julie who struggles 

to become an actress 
finally gets the much-

‘Julie-2’ Story of  an actress struggle

needed break . Ju l ie 
meets various co-stars, 
producers, businessmen, 
sports personalities, and 
politicians. She craves for 
true love and anticipates 
someone to shower as 
much as love on her, but 
all men in her life see 

her with lust. Julie finally 
gets trapped in a horrific 
incident while shooting 
for a biopic and then the 
movie heads towards a 
dramatic climax.  
Raai Laxmi’s glamorous 

role and bold attempt to 
feature in such a role 
has worked well. The 
cinematography of the 
film is handled by Sameer 
Reddy, who has done 
an exceptional work to 
add as much as lights in 
the frame and to show 
Raai Laxmi extremely 
sensuous.  

The audio launch of ‘Visiri’ held in city. directed by Vetri Mahalingam, the cast 
includes Ram Saravana, Raj Surya, Remona Stepani. Music scored by dhanraj 
Manickam, Sekar Sai Bharath, naveen Sankar. director S.a. Chandrasekar, 
dhananjayan, actor aari, lyricist Madan Karky, P.T. arasakumar were present 
at the audio launch.

Produced by Renuka Jagadeesh, film ‘Malli’ audio launch held at Prasad Lab. 
The film directed by Venkinila, the cast includes Rathan, Mouli manu deekshith. 
abirami Ramanathan, President, Tamil nadu Theatre Owners’ association, actor 
Bhagyaraj, P.L. Thenappan, Vikraman, Vasanthanbalan, Perarasu were present 
at the audio launch.


