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AXISCADES Engineering Technologies Limited
CIN: L72200KA1990PLC084435

Regd Address: Block C, 2nd Floor, Kirloskar Business Park, Bengaluru-560024.
Karnataka, INDIA. Tel: +91 80 4193 9000 Fax: +91 80 4193 9099

Email: investor.relations@axiscades.com, Website: www.axiscades.com
NOTICE OF 30th ANNUAL GENERAL MEETING AND E-VOTING INFORMATION

Notice is hereby given that the Thirtieth (30th) Annual General Meeting ("AGM") of the Company will be convened on
Tuesday, 29th September 2020 at 5:00 P.M. (IST) through Video Conferencing ("VC")/ Other Audio Visual Means
("OAVM") without physical presence of members at common venue, to transact the business as set out in the Notice of
AGM.Memberswill be able to attend theAGM throughVC/OAVMonly.
The Company has sent the Notice of AGM and Annual Report on 5th September 2020, through e-mail to Members
whose e-mail addresses are registered with the Company/RTA/ Depository Participants in accordance with the Circular
No.20/2020 issued by the Ministry of Corporate Affairs dated 5th May, 2020 read with Circular No. 14/2020 dated 8th
April 2020 and Circular No. 17/2020 dated 13th April, 2020 ("MCACirculars") and Securities Exchange Board of India
("SEBI") CircularNo. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated 12thMay, 2020.
Membersmay also note that the Notice of 30thAGMalong with the explanatory statement and theAnnual Report for the
Financial Year 2019-20 is available on the Company's website at www.axiscades.com and on the websites of the Stock
Exchanges i.e. BSE Limited at www.bseindia.com and the National Stock Exchange of India Limited at
www.nseindia.comand on thewebsite of KFin Technologies Private Limited, Registrar andTransferAgents ("KFintech")
at https://evoting.karvy.com/.
The instructions for joining the AGM are provided in the Notice of the AGM. Members attending the meeting through
VC/OAVMshall be counted for the purpose of reckoning the quorumunderSection 103 of theCompaniesAct, 2013.
Since the AGM is being held pursuant to MCACirculars through VC/ OAVM, the physical attendance of members has
been dispensed with.Accordingly the facility of appointment of proxies by the member will not be available for theAGM.
In compliance with Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and
Administration) Rules, 2014 as amended from time to time and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and
Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Members are provided with the facility to cast their votes on all
resolutions set forth in the Notice of the AGM using remote electronic voting facility (remote e-voting) provided by
KFintech.Additionally, theCompany is providing the facility of voting through e-voting systemduring theAGM (e-voting).
Detailed procedure for remote e-voting /e-voting are provided in theNotice of theAGM.Allmembers are informed that:
1. The instructions for participating through VC/OAVM and the process of e-voting, including the manner in which
Members holding shares in physical form or who have not registered their e-mail address can cast their vote through
e-voting are provided as part of theNotice of the 30thAGM.

2. . Members who are entitled to participate in theAGM can attend theAGM or view the live webcast of AGM by logging
on to thewebsite of KFin at https://emeetings.kfintech.com/ by using their remote e-voting credentials.

3. Members whose name is recorded in the Register of Members or in the Register of Beneficial owners maintained by
the depositories as on the cut-off date, which is Tuesday, 22nd September 2020 only shall be entitled to avail the
facility of remote e-voting& voting atAGM.

4. The remote e-voting period will commence on Friday, 25th September 2020 at 9.00 a.m. (IST) and will ends on
Monday 28th September, 2020 at 5.00 p.m. (IST). Members will not be able to cast their vote electronically as
envisaged herein, beyond the date and timementioned above.

5. Eligible Members who have acquired shares after the dispatch of Annual Report and holding shares as on the cut-off
date i.e Tuesday, 22nd September 2020, may obtain the User Id and Password by following the procedures
mentioned in the notes to theAGMNotice (Pt. 17-K).

6. Members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGMmay attend the AGM through VC/OAVM, but
shall not be entitled to cast their vote again. Members who have not cast their vote through remote e-voting and are
present in theAGM throughVC/OAVM, shall be eligible to vote through e-voting at theAGM.

7. The Company has appointed Mr. Anant Khamankar, Practicing Company Secretaries, Proprietor of M/s. Anant B
Khamankar & Co., Company Secretaries, Mumbai as Scrutinizer to scrutinize the e-voting process in a fair and
transparentmanner.

8. Members who have not registered their email ids so far, are requested to register their email ids in respect of shares
held in electronic form with the Depository through their Depository Participant(s) and in respect of shares held in
physical form by writing to the Company's RTAviz., KFin Technologies Private Limited, SeleniumTower, Plot 31 & 32,
Financial District, Nanakramguda,Gachibowli, SerilingampallyMandal, Hyderabad 500 032.

9. In case of any query regarding e-voting, members may refer FAQs and e-voting manual available at
www.evoting@karvy.comor contact KFintechPrivate Limited at 18003454001 (toll free)

Date: 05/09/2020
Bangalore ForAXISCADESEngineeringTechnologies Limited

Sd/- Shweta Agrawal, Company Secretary

Corrigendum
This is for the information of Shareholders that the Newspaper advertisement dated
01.09.2020 published in Business standard & Mumbai Lakshadeep in regard to
“Information Regarding 33rd AGM” Stand Canceled. The New date of AGM & detailed
information will be informed in due course.
Inconvenience caused to the members of the company is deeply regretted. The said
intimation will be available on Website of the Company at www.birlaprecision.com and
the website of Stock Exchange at www.bseindia.com.

For Birla Precision Technologies Limited

Sd/-
Shaijal Jain

Company Secretary

BIRLA PRECISION TECHNOLOGIES LIMITED
23, Birla Mansion No. 2, 1st Floor, D. D. Sathe Marg, Prarthana Samaj, Mumbai 400 004

Tel.: +91 022-23825060E-mail : info@birlaprecision.com
Website : www.birlaprecision.com

An ISO 9001:2000 & ISO 14001:2004 Company
CIN: L29220MH1986PLC041214

Date: 05.09.2020
Place: Mumbai

DSJ COMMUNICATIONS

LIMITED

CIN: L22120MH1989PLC054329

Regd. Off.: 31-A, Noble Chambers,

4
th

Floor, Janmabhoomi Marg, For t,

Mumbai – 400 001 Tel: 022 43476012/13,

E-mail: compliance.dsj@gmail.com,

Website: www.dsjcommunication.com

NOTICE

Notice is hereby given in terms of

Regulations 29 and 47 of SEBI (Listing

Obligations andDisclosureRequirements)

Regulations, 2015 that a meeting of the

Board of Directors of the Companywill be

held on Friday, 11
th

September, 2020 inter

alia, toconsiderandapprove theUn-Audited

Financial Results of the Company for the

quar ter ended 30
th

June, 2020.The

information is also available on thewebsite

of BSE Limited (www.bseindia.com) and

National Stock Exchange of India Limited

(www.nseindia.com)where the shares of

theCompanyare listed and is also available

on the website of the Company viz.

www.dsjcommunication.com.

ForDSJCommunications Limited

Sd/-

ArvindManor

Place:Mumbai Chief FinancialOfficer

Date: 5
th

September, 2020

PERSONAL ANNOUNCEMENT
MARRIAGE NOTICE

NO. DUBA/CONS/434/MR/20-(122)
DATED: 31/08/2020
MR. RENUKARJUN BABU
S/O BABU
RESIDENT OF NO. 297/C, BALAVINAYAGAR
KOIL STREET, PERIYAR NAGAR, TIRUVALLUR,
PIN: 631209, TAMIL NADU, INDIA.
PRESENT ADDRESS PO BOX 501801, FLAT 212,
AL TAYER BLGD, AL NADHA, SHARJAH UAE.
AND MISS. NARMADHA MOHAN
DAUGHTER OF MOHAN DHANANJEYAN
RESIDENT OF NO. 2/312 BOREX NAGAR PER-
AVALLUR, CHINNAMBEDU POST, PONNERI TK,
TIRUVALLUR, PIN: 601204, TAMILNADU, INDIA.
PRESENT ADDRESS PO BOX 6011, FLAT NO
302, NABHA PHARMACY BLGD, ROLLAH,
SHARJAH, UAE.
ABOVE MENTIONED INDIAN NATIONAL ARE
PRESENTLY RESIDING IN UAE HAVE GIVEN
NOTICE OF INTENDED MARRIAGE BETWEEN
THEM UNDER THE FOREIGN MARRIAGES ACT,
1969. IF ANY ONE HAS ANY OBJECTION TO
THE PROPOSED MARRIAGE HE/SHE SHOULD
FILE THE SAME WITH THE UNDERSIGNED AC-
CORDING TO THE PROCEDURE LAID DOWN
UNDER THE ACT/RULES WITHIN THIRTY DAYS
FROM THE DATE OF PUBLICATION OF THIS
NOTICE.
(JITENDER SINGH NEGI)
MARRIAGE OFFICER & CONSUL
(CONSULAR & LABOUR)
CONSULATE GENERAL OF INDIA
P.O.BOX: 737, DUBAI (UAE)
FAX NO. 009714-3970453
EMAIL: CONS1.DUBAI@MEA.GOV.IN,
CONS3.DUBAI@MEA.GOV.IN
HOMEPAGE: WWW.CGIDUBAI.GOV.IN

Rameshwar Media

Notice is hereby given that
pursuant to Regulation 47 read with
Regulation 29 and 33 of the SEBI
(Listing Obligations and Disclosure
Requirements) Regulations, 2015
and any amendments thereof a
meeting of the Board of Directors
of the Company will be held on
Monday, September 14, 2020, inter
alia, to consider, approve and take on
record the unaudited financial results
for the quarter ended June 30, 2020.
The said notice can be accessed
on the Company’s website at
www.rishitechtex.com and also on
the website of the Stock Exchange at
www.bseindia.com

For RISHI TECHTEX LIMITED
Gauri Gangal

Company Secretary
Place:Mumbai
Date :September 05, 2020

RISHI TECHTEX LIMITED
CIN : L28129MH1984PLC032008

612, V. K. Indl. Estate, 10/14
Pais Street, Byculla (W) Mumbai 400 011

Email : info@rishitechtex.com
Web : www.rishitechtex.com

NOTICE
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2 7.9.2020  சென்னை

செப்டம்பர் 7, 2020 திங்கட்கிழ்ை

தடையால் நிம்மதி! 
இந்–திய-சீன எல்–லை–யில் ைடாக்–கில் உள்ள கல்–

வான் பள–்ளத்–தாக்கு பகு–தி–யில் நான்கு மாதங்–க–ளுக்கு 
முன், இரு–த–ரப்பு ராணுவ வீரர்–கள இலடயய ஏற்–படட 
யமாத–லில், நம் வீரர்–கள 20 யபர் வீர மர–ணம் அலடந்–தது 
நாடு முழு–தும் பபரும் அதிர்–வ–லை–கல்ள ஏற்–ப–டுத்–தி–யது.

இலத–ய–டுத்து, இந்–தி–யா–வுக்கு எதி–ராக வன்–மம் 
பாராட–டும் சீனா–லவ–யும், அதன் தயா–ரிப்பு பபாருட–க–
ல்ள–யும் புறக்–க–ணிக்க யவண்–டும் என்ற யகாரிக்லக, 
மக்–கள மத்–தி–யில் பர–வ–ைாக எழுந்–தது. அத–னால், 
இந்–திய இலற–யாண்–லமக்–கும், பாது–காப்–புக்–கும், அச்–
சு–றுத்–த–ைாக இருப்–ப–தா–கக் கூறி, ‘டிக்–டாக்’ உட–பட, 59 
சீன பெய–லி–க–ளுக்கு மத்–திய அரசு, ஜூன் மாதம் தலட 
விதித்–தது. யமலும் 47 பெய–லி–க–ளுக்கு ஜூலை–யில் 
தலட விதிக்–கப்–பட–டது.

எல்–லை–யில் பதாடர்ந்து பதால்லை பகாடுத்து வரும் 
சீன ராணு–வத்–திற்–கும், அந்–நாடடு நிர்–வா–கத்–திற்–கும் 
எச்–ெ–ரிக்லக விடுக்–கும் வித–மாக, அந்–நாடடு நிறு–வ–னங்–க–
ளின் அன்–னிய முத–லீட–டிற்–கும், சீன நிறு–வ–னங்–கள நம் 
நாட–டில் உள–கட–ட–லமப்பு பணி–க–ளில் ஈடு–ப–ட–வும் தலட 
விதிக்–கப்–பட–டுள்ள நிலை–யில், தற்–யபாது மற்–பறாரு 
அதி–ரடி நட–வ–டிக்–லக–யாக, யமலும், 118 சீன பெய–லி–க–
ளுக்கு மத்–திய அரசு, ெமீ–பத்–தில் தலட விதித்–துள–்ளது.

இதில் ஒன்று, ‘பப்–ஜி’ என்ற வில்ள–யாடடு பெயலி. 
இது சிறு–வர்–கள மற்–றும் இல்ள–ஞர்–கல்ள அடி–லம–யாக்கி 
லவத்–தி–ருந்–தது. பப்ஜி உட–பட தலட பெய்–யப்–படட பெய–
லி–க–ளில் பை–வற்லற, பகாயரானா ஊர–டங்கு அம–லில் 
இருந்த காைத்–தில் தான் ஏரா–்ள–மா–யனார் பதி–வி–றக்–கம் 
பெய்–துள–்ள–னர்.

மத்–திய அர–சின் தலட–யா–னது, பப்ஜி யகமில் தீவி–ர–
மாக ஈடு–படடு வந்–த–வர்–க–ளுக்கு அதிர்ச்சி அளிப்–ப–தாக 
இருந்–தா–லும், பபற்–யறார் மற்–றும் ஆசி–ரி–யர்–க–ளுக்கு நிம்–ம–
திலய வர–வ–லைத்து உள–்ளது. ஏரா–்ள–மான மாண–வர்–கள 
மற்–றும் இல்ள–ஞர்–க–ளின் எதிர்–கா–ைம், இந்த பகாடிய 
வில்ள–யாட–டின் யகாரப்–பி–டி–யில் இருந்து தப்–பி–யுள–்ள–தாக 
கூறப்–ப–டு–கி–றது.

இந்–தி–யா–வில், 17.5 யகாடி யபர் உட–பட, உைக 
அ்ள–வில் இந்த பெய–லிலய, 60 யகாடி யபர் பதி–வி–றக்–கம் 
பெய்–துள–்ள–னர். உைக அ்ள–வில் இந்த வில்ள–யாடலட 
வில்ள–யாடி வந்த 5 யகாடி யபரில், ஒரு யகாடி யபர் 
இந்–தி–யர்–கள. நடப்பு ஆண்–டின் முதல் ஆறு மாதங்–க–
ளில் மட–டும், பப்ஜி யகம் உரு–வாக்–கிய நிறு–வ–னத்–திற்கு 
9,700 யகாடி ரூபாய் வரு–மா–னம் கிலடத்–துள–்ளது. அதில் 
குறிப்–பி–டத்–தக்க வரு–வாய் இந்–திய தரப்–பில் இருந்து 
கிலடத்–துள–்ளது. 118 சீன பெய–லி–க–ளுக்கு மத்–திய 
அரசு விதித்–துள்ள தலடலய, இங்–குள்ள ‘ஸடார்ட-அப்’ 
நிறு–வ–னங்–கள, தங்–க–ளுக்கு ொத–க–மாக பயன்–ப–டுத்–திக் 
பகாள்ள முன் வர யவண்–டும்.

அந்த பெய–லி–கள மாண–வர்–கள, இல்ள–ஞர்–கல்ள 
ஆக்–கப்–பூர்–வ–மான வலக–யில் ஈடு–பட லவப்–ப–தாக, 
அவர்–க–ளின் பெயல்–தி–றலன, முன்–யனற்–றத்லத ஊக்–
கு–விப்–ப–தா–க–வும் இருக்க யவண்–டும்.

அயத–யந–ரத்–தில், நம் நாட–டின் யகளிக்லக மற்–றும் 
பபாழு–துப்–யபாக்–குத் துலற–யி–லும், மற்ற பை துலற–க–
ளி–லும் சீன நிறு–வ–னங்–கள ஆதிக்–க–மும், ஊடு–ரு–வ–லும் 
பதாடர்–வது முற்–றி–லும் தடுக்–கப்–பட யவண்–டும்.

        

சந்திராஷ்டமம் :  சுவாதி

பதய்வீக மற்றும் 
நவக்கிரக ய�ாம 

பரிகாரங்கள 
பெய்ய, பநருப்பு 
பதாடர்பான 

பணிகல்ள யமற் 
பகாள்ள, கடலன 
திரும்ப பெலுத்த 

நன்று.

விஞ்ஞான ஜ�ஞாதிடர்விஞ்ஞான ஜ�ஞாதிடர்  ஆம்பூர் வேல்முருகன்ஆம்பூர் வேல்முருகன்
நாளை நல்ல நாளைநாளை நல்ல நாளை

8.9.20208.9.2020
செவ்வாய்கிழமைசெவ்வாய்கிழமை

ெவார்ரி ் ருடம்ெவார்ரி ் ருடம்

ஆவணி மாதம்  - 23 ம்  நாள்ஆவணி மாதம்  - 23 ம்  நாள்

முருகப்பபருமாலன
வணங்குங்கள

திருச்செந்தூர் முருகப் ் ெருமான் காலை பூங்காயில் செப்ெரம்.

்மஷம் : ெண்லட ெச்ெரவு
ரிஷெம்  : பணப்பற்றாக்குலற
மிதுனம் : நடபு வடடம் விரியும்
கடகம்  : புது பபாறுப்பு 
சிம்மம்  : ஆலெ நிலறயவறும்
கன்னி  :  கவன மறதி

துைாம்  : எதிர்பாராத நிகழ்வு
விருசசிகம் : வி.ஐ.பியின் நடபு
தனுசு  : முயற்சி பலிதம்
மகரம்  : பபற்யறார் நைன்
கும்ெம்  : கனிவான யபச்சு
மீனம்  : பிரச்லனக்கு தீர்வு

 யதய்பிலற.
 ெஷ்டிதிதி இரவு 12.03மணி வலர; பிறகு  
    ெப்தமி.
 பரணி நடெத்திரம் காலை 8.26    
    மணிவலர; பிறகு கிருத்திலக.
 யயாகம்: சித்தயயாகம்.
 நல்ையநரம் : 7.45 –8.45;4.45 – 5.45.
 ராகுகாைம் : மாலை 3.00-4.30 மணி.
 எமகண்டம் : காலை 9.00-10.30 மணி.
 சூைம்: வடக்கு: பரிகாரம்: பால்.

வங்கிகளுக்கு மனிதாபிமானம் ததவவ 
ஜி.க்க.வாென வலியுறுத்தல்

சென்னை, செப்.7-
தமாகா தலை –வர் 
ஜி.கக.வாசன் வவளி–
யிட்ட அறிகலக: 

 வகாக�ானா 
பாதிப்–பால் வபாரு–
ளா–தா� இழப்பு ஏற்–
படடு இருக–கும் இநத 
கே�த்–தில், வங்–கி–யில் க்டன் 
வாங்–கி–ய–வர்–க–ளி–்டம், அ�சு 
வங்–கி –க –ளும், தனி–யார் 
வங்–கி–க –ளும். மனி–தா–பி–
மா–னத்–கதாடு வசயல்–ப்ட 
கவண்–டும். அவர்–க–ளுககு 
க்டலன திருப்பி வசலுத்த 
நீண்்ட காை அவ–கா–சம் 
அளிகக கவண்–டும். வீட–
டு–வ–ச–திக க்டன் அளிக–
கும் நிறு–வ–னங்–கள் ரிசர்வ் 
வங்கி நிர்–ண–யித்–துள்ள 
வடடி விகி–தங்–கள் மாறும் 
கபாது க்டன்–வபற்்ற வாடிக–
லக–யா–ளர்–க–ளி–்ட–மி–ருநது 
அவர்–க–ளுககு வதரி–யா–
மகை கூடு–த–ைாக வசூ–லித்து 
விடு–கின்–்றன. வங்–கி–க–ளின் 

நுணுக–க–மாக ேல்ட–மு–
ல்ற–கலள அறி–யாத 
வாடிக–லக–யா–ளர்–கள் 
இது–கபான்்ற வசயல்–க–
ளால் மிகப் வபரிய 
அள–வில் பாதிக–கப்–ப–
டு–கின்–்ற–னர். 

ஆககவ வங் –கி – கள் 
தங்–க–ளின் வாடிக–லக–யா–
ளர்–க–ளின் நிலை–ய–றிநது 
அவர்–கலள முல்ற–யாக 
வழி–ே–்டத்தி, ஏலழ, எளிய, 
ேடுத்–த� மக–க–ளின் வளர்ச்–
சிககு வழி–வ–குக–கும் ே்ட–வ–
டிக –லக –யில் தங் –கலள 
ஈடு –ப –டுத் –திக –வகாள்ள 
கவண் –டும் .  எனகவ , 
வகாக�ானா காைத்–தி–லும், 
சங்–க–்ட–மான கே�த்–தி–லும், 
மாற்–்றான்–தாய் மனப்–பான்–
லம–கயாடு இல்–ைா–மல், 
மனி–தா–பி–மா–னத்–கதாடு 
ே்டந–து–வகாள்ள கவண்–
டும். 

இவ் –வாறு கூறி –யுள் –
ளார். 

இன்று மாலை நடக்கிறது

திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் புதிய பணிகள்
மு்தல்வர் அடிக்கல் நாட்டுகிறார்திரு–வள்–ளூர், செப். 7-

திரு–வள்ளூர் மாவட–்டத்–
தில் 12 புதிய பணி–க–ளுககு 
அடிக–கல் ோட–டி–யும், 21 
முடி–வுற்்ற திட்ட பணி–
கலள துவககி லவத்–தும், 
7 ஆயி–�த்து 528 பய–னா–
ளி –க –ளுககு ேைத் –
திட்ட உத –வி –கள் 
வழங்–கும் பணி–க –
லள–யும் முதல்–வர் 
எ்டப்–பாடி பழ–னி–
சாமி இன்று மாலை 
துவககி லவக–கி–்றார்.

தி ரு – வள் –ளூ ர் 
ம ாவட – ்ட த் – தி ல் 
பல்–கவறு திட–்டங்–கலள 
வதா்டங்கி லவப்–ப–தற்–காக 
முதல்–வர் எ்டப்–பாடி பழ–
னி–சாமி, இன்று மாலை 
3 மணிககு திரு–வள்–ளூர் 
வசல்–கி–்றார். கவைக–்டர் 
மககஸ்–வரி �விக–கு–மார் 
முன்–னி–லை–யில், மாவட–

்டத்–தில் 12 புதிய பணி–க–
ளுககு அடிக–கல் ோட–டி–
யும், 21 முடி–வுற்்ற திட்ட 
பணி–க–லள–யும் முதல்–வர் 

வதா்டங்கி லவக–
கி –்றார். கமலும் 
7 ஆயி–�த்து 528 
பய–னா–ளி–க–ளுககு 
ேைத் –திட்ட உத–
வி–க–லள–யும் வழங்–
கு–கி–்றார். இலதத் 
வ த ா ்ட ர் ந து 
கவைக–்டர் அலு–

வ–ைக கூட–்ட–�ங்–கத்–தில், 
ம ா வட்ட  வள ர் ச் சி 
திட்ட பணி–கள் மற்–றும் 
வகாக�ானா தடுப்பு பணி–
கள் குறித்த ஆய்வு கூட–
்டத்–தில் பங்–ககற்–கி–்றார். 
அதன் பி்றகு, முதல்–வர் 
தலை–லம–யில் விவ–சாய 

சங்க பி�–தி–நி–தி–கள், சிறு, 
குறு மற் –றும் ேடுத் –த� 
வதாழில் கூட–்ட–லமப்பு 
நிர்–வா–கி–கள் மற்–றும் மக–
ளிர் சுய உதவி குழு–வி–
னர்–க–ளு–்டன் கைந–தாய்வு 
கூட–்டம் ேல்ட–வப–று–கி–்றது.

இதில் அலமச்–சர்–கள் 
பா.வபஞ்–ச–மின், மாஃபா 
க.பாண்–டி–ய–�ா–ஜன், எம்–
எல்–ஏக–கள் சிறு–ணி–யம் 
பி.பை–�ா–மன், வி.அவைக–
சாண்–்டர், பி.எம்.ே�–சிம்–
மன், கக.எஸ்.விஜ–ய–கு–மார், 
முன்–னாள் அலமச்–சர்–கள் 
பி.வி.�மணா, மாத–வ–�ம் 
வி.மூர்த்தி மற்–றும் அ�சு 
வசய –ைா –ளர் –கள், உள்–
ளாடசி பி�–தி–நி–தி–கள், கூட–
டு–்றவு சங்க தலை–வர்–கள் 
கைநது வகாள்–கின்–்ற–னர்.

ககாத�ானாவுக்கு 
சப்-இன்ஸகபக்்டர் பலி
திருப்–ப–ரங்–குன–றம், செப்.7- 

மதுல� அருகக திருப்–ப–
�ங்–குன்–்றம் கூ்டல் மலைத் 
வதருலவ கசர்ந –த –வர் 
மைர்–சாமி(56). திருப்–ப–

�ங்–குன்–்றம் 
கபாக –கு –வ –
�த்து பிரி –
வில் சி்றப்பு 
எஸ்ஐ ஆக 
பணி–யாற்றி 
வ ந – த ா ர் .  
க்டநத 25ம் 

கததி பரி–கசா–த–லன–யில், 
இவ–ருககு வகாக�ானா 
வதாற்று உறுதி வசய்–யப்–பட–
்டது. இலத–ய–டுத்து மதுல� 
அ�சு மருத்–து –வ –ம –லன–
யில் அனு–ம–திக–கப்–படடு 
சிகிச்லச வபற்று வந–தார்.

இந–நி–லை–யில் இன்று 
காலை சிகிச்லச பை–னின்றி 
மைர்–சாமி, உயி–ரி–ழந–தார். 
இவ–ருககு மலனவி வசநதி, 
மகன்–கள் அருண்–கு–மார், 
விக–கனஷ் குமார் உள்–ள–
னர். 

எஸ்.ஐ. மலர்–ொமி

தகசவானநத பா�தி மவைவு
மு.்க.ஸ்டாலின இரங்கல்சென்னை, செப். 7-

ககச–வா–னநத பா�தி மல்ற–
விற்கு திமுக தலை–வர் 
மு.க.ஸ்்டா–லின் இ�ங்–கல் 
வதரி–வித்–துள்–ளார். 

இது –கு –றித்து அவர் 
வவளி–யிட்ட இ�ங்–கல் 
வசய்தி:  

இந–திய அ�–சி–ய–ை–லமப்–
புச் சட–்டத்–தின் கருத்–துச் 
சுதந –தி –�ம் உள் –ளிட்ட 
அடிப்–பல்ட விழு–மி–யங்–க–
லளப் பாது–காப்–ப–தற்–குப் 
வபரி–தும் கா� –ண–மாக 
இருக–கும் வழக–கி–லனத் 
வதாடுத்–த–வ–�ான ககச–வா–
னநத பா�தி இயற்லக எய்–
தி–விட–்டார் என்்ற வசய்தி 
துய–�த்லத அளிக–கி–்றது. 

கக� –ளா –வில் நிைச் 
சீர் திருத்–தச் சட–்டங்–கள் 
வதா்டர்–பாக ககச –வா –
னநத பா�தி வதா்டர்நத 
ஒரு வழககு, உச் –ச –நீ –தி –
மன்–்றம் வல� எடுத்–துச் 
வசல்–ைப்–படடு, 13 நீதி–ய–�–

சர் –க –லளக வகாண்்ட 
மாவப –ரும் அ� –சி –யல் 
சட்ட அமர்–வி–னால் விசா–
ரிக–கப்–பட–்டது. 

ஆட – சி – ய ா – ள ர் – கள் 
தங்–க–ளுககு ோ்டா–ளு–மன்–
்றத்–தில் இருக–கக–கூ–டிய 
வபரும்–பான்–லம–யி–லனக 
வகாண்டு, அ�–சி–யல் சாச–
னத்–தின் அடிப்–ப–ல்டக 
கட –்ட –லமப் –பு – க –லளச் 
சிலதக –கும் வலக –யில் 
சட–்டத் திருத்–தங்–க–லளக 
வகாண்டு வரு–வ–தற்–குக 
கடி –வா –ளம் கபாட்ட 
அநத வழக–கின் தீர்ப்பு; 
இன்–று –வல� ‘ககச –வா –
னநத பா� –தி ’ வழககு 
என்க்ற  வ� – ைாற் – றில் 
புகழ்ப் வபயர் வபற்று 
நிலைத்–துள்–ளது.

1973ம் ஆண்டு வழங்–கப்–
பட்ட அந–தத் தீர்ப்–பு–தான்,  

இந–திய அ�–சி–ய–ை–லமப்–புச் 
சட–்டத்–தின் விழு–மி–யங்–க–
ளான மதச்–சார்–பின்லம  
- கூட–்டாட–சித் தத் –து –
வம், இவற்–ல்றப் பாது–
காப்–ப–தற்–கான வாளும் 
கக்ட–ய–மு–மாக விளங்–கு–கி–
்றது. மக–க–ளாடசி எனும் 
மலைக–ககாட–ல்ட–யின் 
மதில் –க –லளக காத்து 
உறு–திப்–ப–டுத்–து–வ–தற்–குக 
கா�–ண–மான வழக–லகத் 
வதாடுத்து, இந–தி–யக குடி–
மக–க –ளின் அடிப்–பல்ட 
உரி–லம–க –லளப் கபாற்–
றிப் பாது–காக–கத் துலண 
நின்்ற ககச–வா–னநத பா�–
தி–யின் மல்ற–வுக–குத் திமுக 
சார்–பில் ஆழ்நத இ�ங்–க–
லைத் வதரி–வித்–துக வகாள்–
கி–க்றன்.

இவ்–வாறு கூ்றப்–பட–
டுள்–ளது.

சென்லனை உயர் நீதிமன்றம், செஷன்ஸ் க�ார்ட்டு�ள்

இனறு முதல் மீண்டும் 
கசயல்ப்ட கதா்டங்கின

ஐக்கார்ட்டில் 6 அைர்வு்களில் விொர்ை
சென்னை, செப். 7-

 வகாக�ானா வதாற்று ப�–
வல் கா�–ண–மாக மார்ச் 
25 முதல் ோடு முழு–வ–தும் 
முழு ஊ�–்டங்கு அமல் 
படுத்–தப்–படடு வரு–கி–்றது. 
இலத–ய–டுத்து, க்டநத 6 
மாதங்–க–ளாக உயர் நீதி–மன்–
்றம் மற்–றும் மதுல� கிலள 
ஆகி–யலவ மூ்டப்–பட–்டன. 
அது –மட –டு –மல் –ைா –மல் 
மாவட்ட நீதி–மன்–்றங்–க–ளும் 
மூ்டப்–பட–்டன. 

 முக–கிய வழக–கு–கள் 
மட–டும் வீடிகயா கான்–ப–
�ன்ஸ் மூைம் விசா–ரிக–கப்–
படடு வந–தன. பின்–னர் 
மாவட்ட நீதி–மன்–்றங்–க–ளில் 
மட–டும் சமூக இல்ட–வவளி 
கல்ட–பி–டிப்பு உள்–ளிட்ட 
நிபந–த–லன–க–ளின் அடிப்–ப–
ல்ட–யில் கே�டி விசா–�–
லண–கள் வதா்டங்–கின.  

 இலத–ய–டுத்து, உயர் 
நீதி–மன்–்றத்லத தி்றப்–பது 
குறித்து தலைலம நீதி–பதி 
ஏ.பி.சாஹி தலை–லம–யி–
ைான 7 நீதி–ப–தி–கள் குழு 
ஆகைா–சலன ே்டத்–தி–யது. 
அதில், கசாதலன முயற்–சி–
யாக வசப்–்டம்–பர் 7 முதல் 
6 அமர்–வு–கலள மட–டும் 
தி்றநது வழக–கு–கலள விசா–
ரிகக முடிவு வசய்–யப்–பட–
்டது. 

இ ல த – ய – டு த் து , 

வசன்லன, காஞ்–சி–பு–�ம், 
திரு–வள்–ளூர் மாவட்ட நீதி–
மன்–்றங்–க–லள–யும் வசப்–்டம்–
பர் 7ம் கததி முதல் தி்றகக 
முடிவு வசய்து தலைலம 
நீதி–பதி அறி–வித்–தார். அதன்–
படி வசன்லன உயர் நீதி–
மன்–்றம் மற்–றும் வசன்லன 
வசஷன்ஸ் நீதி–மன்–்றங்–கள் 
இன்று காலை 10.30 மணி 
முதல் விசா–� –லணலய 
வதா்டங்–கின. 

 உயர் நீதி–மன்–்றத்–தில் நீதி–
பதி சிவ–ஞா–னம் தலை–லம–
யி–ைான அமர்வு உள்–ளிட்ட 
6 அமர்–வு–க–ளில் இன்று விசா–
�லண வதா்டங்–கி–யது. முத–
லில் கே�டி விசா–�–லண–யும், 
மதி–யம் வீடிகயா கான்–ப–
�ன்ஸ் மூைம் விசா–�–லண–
யும் ேல்ட–வப–்ற–வுள்–ளது.

வசஷன்ஸ் நீதி–மன்–்றங்–க–
ளி–லும், சிறு வழக–கு–கள் 
நீதி–மன்–்றங்–க–ளி–லும் இன்று 
வழக–கு–கள் விசா–�லண 
வதா்டங்–கி–யது. ஆஜ–�ா–க–
வுள்ள வக–கீல்–க–ளின் ஆவ–
ணங்–கள், வழககு எண்–கள் 
உள்–ளிட்ட தக–வல்–கள் 
சரி–பார்க–கப்–பட்ட பின்–
னக� நீதி–மன்–்றத்–திற்–குள் 
அனு–ம–திக–கப்–பட–்ட–னர். 
வழககு வதா்டர்ந–த–வர்–கள் 
அனு–ம–திக–கப்–ப–்ட–வில்லை. 
கசாதலன முயற்–சி–யாக 
தி்றக–கப்–பட–டுள்ள நீதி–மன்்ற 
கே�டி விசா–�–லண–யின் 
அடுத்த கட–்டம் குறித்து 
வரும் 22ம் கததி தலைலம 
நீதி–பதி அ்டங்–கிய நிர்–வாக 
குழு ஆகைா–சலன ே்டத்–த–
வுள்–ளது.

திருவள்ளூர் ம ாவட்டம் , 
ஆ ர் . க ே . க ே ட ்்ட  வ ட ்ட ம் , 
நெ.2,நவடியஙோடு  கிராமம்- 
த ா ம் ர க்குளம்   ந தருவில் 
வசிக்கும் புனிதா ே/நே(கலட) 
சண்முேம்  எனேவ ர்  ே ்ட ந த  
1 1 . 0 6 . 1 9 6 0  அனறு பிறநதார் 
எனறும்  அவரின பிறப்ே ேதிவு 
நசயயக்கோரி மனுநசயதுள்ளார்.
எனகவ மனுதாரருக்கு பிறபபு 
சானறு நேற கிராமததாருக்கு எநத 
ஒரு ஆடகசே்ன இருபபின அ்த 
தஙேளது எழுதது மூலமாேகவா 
அல்லது கெரடியாேகவா இநத 
அறிவிபபு ேண்்ட இனறு முதல் 
15 ொடேளுக்குள் ோலாபுரம் 
வருவாய ஆயவாளரி்டம் கசர்பபிக்ே 
கவண்டியது.தவறும்ேடசததில் 
மனுதாரருக்கு பிறபபு சானறு 
வழஙே ெ்டவடிக்்ே எடுக்ேபேடும்.

ப�ொது அறிவிப்பு

சீனிவாசன்,வருவாய் ஆய்வாளர் 
பாலாபுரம்

எனது கட்சிகாரார் விஜயா க/பெ.தர் பெ.9, வ.உ.சி 
ெகர், ொளையகார பதரு, பெரியொளையம் கிராமம், 
ஊத்துக்காட்ளடை வட்டைம், திருவள்ளூர் மாவட்டைம்-601102, 
நிரநதர முகவரி 4/703A, காமராஜ் ெகர், சிபகாட் 
ராணிப்ெட்ளடை, வாலாஜா வட்டைம், ராணிப்ெட்ளடை 
மாவட்டைம் -632403 எனெவருககு ப�ாநதமான அ�ல் 
ெத்திர ஆவண எண் 4732/2005 மற்றும் மூல ெத்திர 
ஆவண எண்.1798/1986 ெளைய �ர்்வ எண் 812 புதிய 
�ர்்வ எண்.812/14C2 ெட்டைா எண் 1437 சுமார் 2449 
�துர அடி பகாண்டை காலி மளன பகாண்டை ்மற்கண்டை 
அ�ல் ஆவணஙகள் கடைநத 28.08.2020 அனறு காளல 
10.30 மணிககு கார்னாளடையில உள்ை ெண்ெளர 
ொர்த்து கடைன வாஙக ப�ன்ற ்ொது அஙகிருநத 
பஜராகஸ் களடையில பஜராகஸ் எடுகக ளெயில் 
இருநத ஆவணஙகளை ொர்த்த ்ொது ஆவணஙகளை 
பதாளலத்துவிட்டைார். எஙகு ்தடியும் கிளடைககவில்ளல. 
இது குறித்து திருவள்ளூர் மாவட்டைம் ்�ாைவரம் காவல் 
நிளலயத்தில் கடைநத 02.09.2020 அனறு புகார்(CSR 
No.1160/2020) பகாடுககபெட்டுள்ைது. ் மற்கண்டை அ�ல் 
ஆவணஙகள் யாருக்கனும் கிளடைத்தால் கீழகண்டை 
முகவரிககு பதரியபெடுத்தவும். ்மலும் ்மற்கண்டை 
ஆவணஙகளை யா்ரனும் கிளடைகக பெற்று அதளன 
தவ்றாக ெயனெடுத்தினால் அவர்கள் மீது �ட்டைபெடி சிவி்ல் 
&கிரிமினல் வைககு பதாடைரபெடும் எனறு இநத பொது 
அறிவிபபின மூலம் பதரிவித்துகபகாள்கி்்றன.

பொது அறிவிப்பு

வழக்கறிஞர்.A.சீனிவாசன்.M.A.,M.L

ஊத்துக்காட்ளடை
9894552287

அறிவிப்பு
மனுதாரர் காதர்்ாஷா த/ப் 

குடு்ாய் க.எண் 4,1 வதுத் பதரு, ஆர்.
என். கண்டிகக கிராமம், உத்திரமமரூர் 
வட்டம், காஞ்சிபுரம்  மாவட்டம் என்்ற 
முகவரியில் வசித்து வரும் எனது 
தநகத குடு்ாய் த/ப் அக்ர் 
அவர்கள் க்டநத 06/03/2013 அன்று 
உ்டல் நலககுக்றவால் இ்றநதுவிட்டார். 
எஙகளது அறியாகமயின் காரணமாக 
அவரது இ்றப்பிகன ் திவு பெய்ய தவறி 
விடம்டாம் தறம்ாது இ்றப்பு ொன்றிதழ் 
வாஙக விண்ணப்பித்துள்மளாம் . 
மமற்டி இ்றப்பு ெ ான்றிதழுககு 
எவருகமகனும் ஆடமெ்கன இருப்பின் 
இநத அறிவிப்பு கண்்ட 15 நாடகளுககுள் 
மகாட்டாச்சியர் வட்டாச்சியர் வருவாய் 
ஆய்வாளர் உத்திரமமரூர் வட்டம்,  
காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் என்்ற முகவரிககு 
பதரிவிககவும்.

மனு.தாரர். 

காதர்ாஷா.

சொழிங்–க–நல்–லூர்  சமற்கு பகுதி திமுக இ்ை–ஞ–ரணி ொர்–பில், மாவட்ட செய–லா–ைர் மா.சுப்–
பி–ர–ம–ணி–யன  ஆசலா–ெ–்னை–படி, சொழிங்–க–நல்–லூர் எம்–எல்ஏ எஸ்.அர–விந்த் ரசமஷ், பகுதி 
செய–லா–ைர்  எஸ்.ரவிச்–ெந்–தி–ரன, மாவட்ட இ்ை–ஞ–ரணி அ்மப்–பா–ைர் ஏஎம்வி.பிர–பா–கர் 
ராஜா  முன–னி–்ல–யில் 188வது வட்ட செய–லா–ைர் மடிப்–பாக்–கம் சி.செல்–வம் த்ல–்ம–யில்,  
பகுதி அ்மப்–பா–ைர் சபருங்–குடி ம.காந்த் ஏற்–பாட–டில், 188வது வட–்டம்  ெதா–சி–வம் நக–ரில் 
இ்ை–ஞர்–க–ளுக்கு உறுப்–பி–னைர் அட்்ட வழங்–கப்–பட–்டது.                                          

375 ஆசிரியர்களுக்கு 
நல்லாசிரியர விருது

மு்தல்வர் வழஙகினைார்
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375 ஆசி–ரி–யர்–க–ளுககு ேல்–ைா–
சி–ரி–யர் விரு–திலன முதல்–
வர் எ்டப்–பாடி பழ–னி–சாமி 
இன்று வழங்–கி–னார்.

தமிழ்–ோடு அ�–சின் 
பள்–ளிக கல்–வித் துல்ற–யின் 
கீழ் வசயல்–ப–டும் பல்–கவறு 
பள்–ளி–க–ளில் பணி–பு–ரி–யும் 
ஆசி–ரி–யர்–கள் மற்–றும் ஆசி–ரி–
யர் பயிற்சி நிறு–வ–னங்–க–ளில் 
பணி–பு–ரி–யும் விரி–வு–ல�–யா–
ளர்–க–ளில் 375 ஆசி–ரி–யர்–கள் 
இந–தாண்–டுக–கான ேல்–ைா–
சி–ரி–ய–ருக–கான ்டாக–்டர் 
�ாதா–கி–ருஷ்–ணன் விரு–திற்கு 
வதரிவு வசய்–யப்–பட–டுள்–ள–
னர். 

அவர்–க–ளில் வசன்லன 
மாவட–்டத்–தில் வதரிவு 
வசய்–யப்–பட்ட 15 ஆசி–ரி–யர்–க–
ளுககு முதல்–வர் எ்டப்–பாடி 
பழ–னி–சாமி தலைலம வசய–
ை–கத்–தில் இன்று ்டாக–்டர் 
�ாதா–கி–ருஷ்–ணன் விரு–து–
கள், வவள்–ளிப் பதக–கங்–கள் 
மற்–றும் 10,000 ரூபாய் பரி–சுத் 
வதாலகக–கான காகசா–லை–
கலள வழங்கி கவு–�–வித்–தார். 

இநத நிகழ்ச்–சி–யில், பள்–
ளிக கல்–வி–துல்ற அலமச்–
சர் வசங்–ககாட–ல்ட–யன்,  
தலை–லமச் வசய–ைா–ளர் 
க.சண்–மு–கம் மற்–றும் அ�சு 
உயர் அதி–கா–ரி–கள் கைந–து–
வகாண்–்ட–னர்.

கசங்ககாடி சங்கத்தினர் ஆர்ப்பாட்டம்
இழுதது செனறு ் ்கது செய்த ்காவல்து்றயினைர்
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வசன்லன மாே–க–�ாடசி 
வசங்–வகாடி சங்–கம் சார்–
பில் இன்று காலை ரிப்–
பன் மாளிலக முன்பு ஆர்–
பாட–்டம் ேல்ட–வபற்–்றது. 
குல்றந–த–படச ஊதி–யம் 
ரூ.16,725 வழங்க கவண்–டும், 
துப்–பு–�வு பணி–லய தனி–யா–
ருககு அளிகக கூ்டாது, 
என்–யூ–எல்–எம், என்–எம்–
ஆர் வதாழி–ைா–ளர்–க–ளின் 
கவலைலய பறிகக கூ்டாது, 
புதிய ஓய்–வூ–திய திட–்டத்லத 
லகவிடடு, பலழய ஓய்–வூ–
திய திட–்டத்லத ேல்ட–மு–
ல்றப்–ப–டுத்த கவண்–டும், 
வகாக�ானா வதாற்–்றால் 
பாதிக–கப்–பட்ட பணி–யா–
ளர்–க–ளுககு ரூ. 2 ைட–சம் 
இழுப்–பீடு வழங்க கவண்–
டும், அ�சு அறி–வித்த இ�ட–
டிப்பு சம்–ப–ளம் மற்–றும் 
ஊக–கத் வதாலக வழங்க 
கவண்–டும் உள் –ளிட்ட 

ககாரிக–லக–கலள வலி–யு–
றுத்தி வசங்–வகாடி சங்–கத்–
தி–னர் ரிப்–பன் மாளிலக 
வாயில் முன்பு ஆர்ப்–பாட–
்டத்–தில் ஈடு–பட–்ட–னர். 

கபாலீ–சார், அவர்–கலள 
இழுத்து வசன்று லகது 
வசய்–த–னர். இத–னால் அநத 
இ்டத்–தில் சிறிது கே�ம் 
ப�–ப–�ப்பு நிை–வி–யது.

ஆவடி �ாவல்நிலையத்தில்

இன்ஸகபக்்டர், எ்ஸஐக்கு ககாத�ானா  
ஆவடி, செப்.7-

ஆவடி காவல்–நி–லை–யத்–தில் 
சட–்டம், ஒழுங்கு இன்ஸ்–
வபக–்டர், எஸ்ஐ ஆகி–கயார் 
க்டநத ஐந–து–மா–த–மாக ஊ�–
்டங்கு தடுப்பு பணி–யில் ஈடு–
பட–டு–வந–த–னர். இநத நிலை–
யில், சிை ோட–க–ளுககு முன் 
இன்ஸ்–வபக–்ட–ருக–கும் எஸ்–
ஐக–கும் உ்டல்–ே–ைக–கு–ல்றவு 
ஏற்–பட–்டது. இலத–ய–டுத்து, 
அவர்–கள் உ்டல் பரி–கசா–
தலன வசய்–த–னர். இதன் 
முடிவு கேற்று வவளி–
யா–ன–தில் இரு–வ–ருக–கும் 
வகாக�ானா பாதிப்பு 
இருப்–பது உறு–தி–யா–னது. 
இலத–ய–டுத்து இன்ஸ்–வபக–

்டர், வசன்லன �ாய–பு–�த்–
தில் உள்ள தனது வீட–டில் 
தனி–லமப்–ப–டுத்–திக–வகாண்–
்டார். ஆவடி அருகக வவள்–
ளா–னூ–ரில் உள்ள வீட–டில் 
எஸ்ஐ தனி–லமப்–ப–டுத்–திக–
வகாண்–்டார்.

ஆவடி மாே–க–�ாடசி 
சார்–பில், ஆவடி காவல்–நி–
லை–யத்–தில் கிருமி ோசினி 
வதளித்து சுகா–தா–�ப்–ப–ணி–
கள் கமற்–வகாண்–்ட–னர். 
கமலும் இன்ஸ்–வபக–்டர், 
எஸ்–ஐ–யு–்டன் வதா்டர்–பில் 
உள்ள கபாலீஸ்–கா–�ர்–க–
ளுககு வகாக�ானா பரி–
கசா–தலன கமற்–வகாள்–ளப்–
ப–டும் என்று வதரி–கி–்றது.

5 மாதங்–க–ளுக்கு பிறகு, நீதி–மன–றங்–கள் திறக்–கப்–பட–டுள்ை 
நி்ல–யில், எழும்–பூர் நீதி–மனற வைா–கத்–தில் வழக்–க–றி–ஞர்–கள் 
காத்–தி–ருக்–கின–ற–னைர்.

சென்னை மாந–க–ராடசி செங்–சகாடி ெங்–கம் ொர்–பில் இனறு 
கா்ல ரிப்–பன மாளி்க முனபு ஆர்–ப்பாட–்டம் ந்்ட–சபற்–றது. 
ஆர்ப்பாட்டக்காரர்க்ை சபாலீொர் தரதரசவனை இழுத்து  
செல்கினறனைர்.
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செலிபிரிட்டி ப்பஷனஸ் லிமிச்டடுக்ா்
ஒப்பம/-

A. ரிஷி குமார்
நிறுவனை செயலாளர்  

& இணக் அதி்ாரி

செலிபிரிட்டி பேஷன்ஸ் லிமிசெட்
CIN: L17121TN1988PLC015655
்பதிவு அலுவல்ம:SDF IV & C2, 
3வது பிரதானை ொ்ல, சமபஸ்/செஸ், 
தாம்பரம, சென்னை-600 045.

மினனைஞெல்: investorservices@celebritygroup.com 
இ்ணயதளம: www.celebritygroup.com

சதா்லப்பசி எண்: 044-4343 2200/2300;  
ப்பகஸ் எண்: 044-4343 2128

அறிவிப்பு
செபி (பட்டியல் கட்டுபபபாடுகள் மற்றும் செளியீடு தேவெகள்) 
விதிகள், 2015 இன் விதி 29 மற்றும் 47 இன்படி இேர 
அலுெல்களுக்கு இவைதய 30 ஜூன், 2020 உைன் முடிநே 
கபாலபாண்டுக்கபான நிறுெனத்தின் ேணிக்வக செயயபபைபாே 
நிதி முடிவுகவை பரிசீலித்து, ஒபபுேல் அளிக்க செலிபிரிட்டி 
ப்பஷனஸ் லிமிச்டடின இயக்குனரகள் குழு கூட்ைம் 
ெனிக்கிழவம, 12 செபைம்பர, 2020 அன்று  நவைசபறுகிறது 
என இேன்மூலம் அறிவிக்ப்படுகிறது.

தமலும், இநே அறிவிபபு நிறுெனத்தின் இவையேைம் 
www.celebritygroup.com மற்றும் நிறுெனத்தின் பங்குகள் 
பட்டியலிைபபட்டுள்ை பங்கு பரிெரத்ேவன இவையேைமபான 
www.nseindia.com மற்றும் www.bseindia.com என்பதிலும் 
கிவைக்கபசபறும்.

இந்தியன் டெர்ரைன் பேஷன்ஸ் லிமிடெட்
பதிவு அலுவலகம்: எண் 208, வவளசவசேரி தாம்பரம் சோலல, நாராயணபுரம், 

பள்ளிககரலண, சசேனலனை-600100. மினனைஞசேல்:response.itfl@indianterrain.com;  
இலணயதளம்:www.indianterrain.com; சதாலலவபசி எண்:+91-44-42279100,  

வபகஸ்: +91-44-2262 2897, CIN: L18101TN2009PLC073017

இந்தியன செரலரன வபஷனஸ் லிமிசெடுககாக
ஒப்பம்/-

ரவி B.S.G.
நிறுவன செயலாளர் & இணைக்க அதி்காரி

செபி (்பட்டியல் ்கட்டுப்பாடு்கள் மற்றும் சவளியீடு 
தேணவ்கள்) ஒழுங்குவிதி்கள், 2015 ஒழுங்கு விதி 29 
மற்றும்  47-ன் ்படி இேர அலுவல்்களுககு இணைதய  
30 ஜூன், 2020 உைன் முடிநே ்காலாண்டிற்்கான 
இன்ட் ஏஎஸ் (Ind AS) ்படி நிறுவனத்தின் ேணிகண்க 
செயயப்பைாே நிதி முடிவு்கணள ்பரிசீலித்து, ஒபபுேல் 
அளிக்க இநதியன் சைர்ணரன் த்பஷன்ஸ் லிமிசைடின்  
இயககுனர்்கள் குழு கூட்ைம் ெனிககிழணம, 12 
செபைம்்பர், 2020 அன்று நணைச்பறுகிறது என 
இேன்மூலம் அறிவிக்கப்படுகிறது.
தமலும், இநே ே்கவல் நிறுவனத்தின் இணைய 
ேளம் www.indianterrain.com மற்றும் நிறுவனத் 
தின் ்பங்கு்கள் ்பட்டியலிைப்பட்டுள்ள ்பங்கு ்பரிவர்த்  
ேணன்களின் இணையேளமான www.nseindia.com  
மற்றும் www.bse ind ia .com என்்பதிலும் 
கிணைக்கபச்பறும்.
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அறிவிப்பு


