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E. Elamugil~n 
Company Secretary & Compliance Officer 

For INDIAN TERRAIN FASHIONS LIMITED 

Yours faithfully, 

Thanking you, 

Further, the said advertisements will also be available on the website of the Company 

w~w. indianterrain.com. This is for your information and records. Kindly acknowledge the 

receipt of the same. 

Please find enclosed copies of newspaper advertisements published in "Business Standard" 

(English] and "Tamil Murasu" (Tamil) today i.e., 26'" August 2021 intimating completion of 

dispatch of the Annual Report for the FY 2020-21 along with Notice convening the 12'' 

AGM and closure of register of members of the Company. 

Sub.: Newspaper Advertisement - Intimation of Notice of 12'" Annual General Meeting 

(AGM) and Closure of Register of Members 

Ref.: Reg. 47 of SEBI (LODR) Regulation, 2015 

Dear Sir/Madam, 

NSE Symbol: INDTERRAIN Scrip Code - 533329 

National Stock Exchange of India Limited 
Exchange Plaza, S'h Floor. Plot No. C/1, 
G Block, Bandra-Kurla Complex, 
Bandra (East), Mumbai- 400 051 

BSE Limited 
Phiroze Jeejeebhoy Towers, 
Dalal Street, 
Mumbai 400 001 

26'h August 2021 ITFL/SEC/2071-2022/ AUG/07 



Lc:::>TUS 

~ 
~ .......... ..-"" 

5
. <

CHENNAI | THURSDAY, 26 AUGUST 2021

NOTICE OF 49TH ANNUAL GENERAL MEETING AND E-VOTING
NOTICE is hereby given that the 49th Annual General Meeting (AGM) of Members of Steel Authority of India
Limited (SAIL) will be held on 28th September, 2021 at 1030 Hours(IST) through Video Conferencing (VC)/Other
Audio Visual Means(OAVM) to transact the businesses, as set out in the Notice of the AGM.

The Ministry of Corporate Affairs vide Circular Nos. 14/2020, 17/2020, 20/2020 and 02/2021 dated April 08,
2020, April 13, 2020, May 05, 2020 and January 13, 2021 respectively, and Securities and Exchange Board of
India. Circular Nos. SEBI/HO/CFD/ CMD1/ CIR/P/2020/79 and SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 dated May
12, 2020 and January 15, 2021 respectively (collectively referred to as “Applicable Circulars”) have permitted
holding of AGM through VC/OAVM without the presence of Members in person. Accordingly, in compliance with
the applicable provisions of Companies Act, 2013 and the Rules there under, read with Applicable Circulars, the
AGM of the Company is being conducted through VC/OAVM provided by M/s. National Securities and Depositories
Limited. Shareholders/Members can attend/participate in the AGM only through VC/OAVM facility, the details of
which are provided in the Notice of the AGM. Therefore, it may be noted that no provision has been made for
Members to attend/participate in the 49th AGM of the Company, in person. Members attending the meeting through
VC/OAVM shall be counted for the purpose of reckoning quorum under the Companies Act, 2013.

Pursuant to the Applicable Circulars, the Notice of the AGM and Annual Report of the Company for Financial
Year ended 31st March, 2021 containing Audited Financial Statements (including Consolidated Financial
Statements) of the Company for the Financial Year ended 31st March, 2021 and the Report of the Auditors’ and
Board thereon, and other documents required to be attached thereto, will be sent through electronic mode only
to such Shareholders/Members who have registered their email IDs with Depository Participants (DP)/
Company/Registrar and Transfer Agent (RTA) of the Company. As per the Applicable Circulars, no physical copies
of the Notice of the 49th AGM and Annual Report of the Company for the financial year 2020-21 will be sent to
any Shareholder/Member. The Notice and Annual Report will also be available on the website of the Company-
www.sail.co.in and websites of Stock Exchanges i.e. National Stock Exchange of India Limited at
www.nseindia.com and BSE Limited at www.bseindia.com.

Manner of Registering/Updating Email Addresses:

(a) Members holding equity shares of the Company in Physical Mode, and who have not registered/updated
their email addresses, are requested to register/update their email address by writing to M/s. MCS Share
Transfer Agent Limited (RTA) with details of Name, Folio Number, email address and attaching a self-
attested copy of PAN Card, Aadhaar Card and Share Certificate(s) at admin@mcsregistrars.com. The
address of the RTA is: F-65, Okhla Industrial Area, Phase-I, New Delhi-110020. Phone No. 011-
41406149.

(b) Members holding equity shares of the Company in Dematerialised Mode, who have not
registered/updated their email addresses with their DP, are requested to register/update their email
addresses with the DP with whom they maintain their Demat Account.

Manner of Casting Vote(s) through E-Voting:

The Members will be provided remote e-voting facility to enable them to cast their vote electronically on the Items
mentioned in the Notice of the AGM. The facility for e-voting shall also be made available during the AGM for
Members who have not already cast their vote by remote e-voting.

The Company has engaged the services of “National Securities Depository Limited (NSDL)” as an Authorised
Agency to provide e-voting facility to its Members. The detail instructions of the remote e-voting (before AGM) and
E-voting (voting during the AGM) are provided in the Notice of the AGM.

The login credentials for casting votes through e-voting shall be made available to the Members through email.
Members who do not receive email or whose email addresses are not registered with the Company/Depository
Participants, may generate login credentials as per the instructions given in the Notice of the AGM.
The same login credentials are also to be used for attending the AGM through VC/OAVM.

Members who have not updated their Bank Account details may follow the procedure as under:

(a) Members holding equity shares of the Company in Physical Mode shall submit: (i) Scanned copy of the
signed request letter containing Member(s) Name, Folio Number, bank details (Bank Account Number,
Bank and Branch Name & Address, IFSC, MICR details, Cancelled Cheque leaf); (ii) Self-attested copy
of the PAN Card; (iii) Self-attested copy of AADHAAR Card or Driving License or Election Identity Card
or Passport in support of address of the member registered with the Company; to the RTA.

(b) Members holding equity shares of the Company in Dematerialised Mode may submit the request letter
with bank details and other documents, as required, to their DP.

Book Closure and Dividend:

Pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 and the Rules framed thereunder, the Register of Members
will be closed from 22nd September, 2021 to 28th September, 2021 (both days inclusive) for the purpose of payment
of dividend and AGM for the Financial Year 2020-21. The Final Dividend, if approved by the Members at the
AGM, will be paid subject to deduction of Income Tax at Source (TDS) within the stipulated period of 30 days from
its declaration through electronic mode to those members whose updated Bank account details are available. In
the event the Company is unable to pay the dividend to any Member directly in the bank account through
Electronic Clearing Service or any other means, due to non-registration of the Electronic Bank Mandate, the
Company shall dispatch the Dividend Warrant/Bankers’ Cheque/Demand Draft to such Members, within the
stipulated time..
Shareholders are requested to carefully read the instructions contained in the Notice of the AGM.

For Steel Authority of India Limited
Sd/-

Place: New Delhi (M.B. Balakrishnan)
Date: 25th August, 2021 Company Secretary

Registered Office: Ispat Bhawan, Lodi Road, New Delhi 110 003
Tel: +91 11 24367481; Fax: +91 11 24367015

Corporate ldentity Number: L27109DL1973GOI006454, Website: www.sail.co.in
There's a little bit of SAIL in everybody's life

STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED
(A Government of India Enterprise)

KIRLOSKAR ELECTRIC COMPANY LTD.,
Registered Office: No. 19, 2nd Main Road, Peenya 1st Stage,

Phase -1, Peenya, Bengaluru – 560 058,
Tel: 080-28397256; Fax: 080-28396727,

CIN: L31100KA1946PLC000415,
E mail: investors@kirloskarelectric.com,

Website: www.kirloskarelectric.com

As informed earlier, the 74th (Seventy-Fourth) Annual General Meeting ("AGM") of the members of the Kirloskar
Electric Company Limited (“theCompany”) will be held onTuesday, September 21, 2021 at 11:00A.M. throughVideo
Conference ("VC")/ Other Audio Visual Means ("OAVM"), in accordance with the provisions of the Companies Act,
2013 and SEBI (ListingObligations andDisclosure Requirements) Regulations, 2015 readwith Circular No. 14/2020
dated April 08, 2020, Circular No.17/2020 dated April 13, 2020 issued by the Ministry of Corporate Affairs (‘MCA’),
followed by Circular No. 20/2020 dated May 05, 2020 and Circular No. 02/2021 dated January 13, 2021 (collectively
referred to as “MCA Circulars”) and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated May 12, 2020 and
SEBI/HO/CFD/CMD 2/CIR/P/2021/11 dated January 15, 2021 issued by Securities Exchange Board of India
(‘SEBI’), to transact the business set forth in theNotice of theAGM.
In view of the massive outbreak of the COVID-19 pandemic, social distancing is a norm to be followed and In
compliance with the provisions of the Companies Act, 2013 (“Act”), SEBI (Listing Obligations and Disclosure
Requirements) Regulations, 2015 (“SEBI ListingRegulations”) andMCACirculars, theAGMof theCompany is being
held throughVC /OAVM.Hence,Members can attend and participate in the ensuingAGM throughVC/OAVMonly.
In accordance with the MCA and SEBI circulars, the Notice of the 74th AGM along with the Annual Report for the
financial year 2020-21 are sent electronically to all those members, whose email addresses are registered with the
Company / Registrar and share transfer agent/Depositories/Depository Participants. The Notice of theAGM and the
Annual Report is also made available on the website of the Company i.e., www.kirloskarelectric.com and the
website of Stock Exchanges i.e., BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com
andwww.nseindia.com respectively and on thewebsite of CDSLatwww.evotingindia.com.
Members who would like to express their views/ask questions during the meeting may register themselves as a
speaker by sending their request 7 days prior to meeting mentioning their name, DEMAT account number/folio
number, email id, mobile number at investors@kirloskarelectric.com. Only those shareholders who have
registered themselves as a speakerwill be allowed to express their views/ask questions during themeeting.
For the purpose of theAGM, theRegister ofmembers and theShareTransfer Bookswill remain closed fromTuesday,
September 14, 2021 toTuesday, September 21, 2021 (both days inclusive).
In terms of Section 108 of the CompaniesAct, 2013, read with MCACirculars, the Company has provided remote e-
voting facility to all its members and the members may cast their votes electronically through remote e-voting
services provided by Central Depository Services (India) Limited (CDSL). The cutoff date for this purpose is Monday,
September 13, 2021 and members whose names appear in the register of members or in the register of beneficial
owners maintained by the depositories as on the cut-off date shall be entitled to avail the e-voting services. The e-
voting period commences on Friday, September 17, 2021 at 9.00 A.M (IST) and ends on Monday, September 20,
2021 at 5.00 P.M (IST). The e-voting module shall be disabled by CDSL for voting thereafter. Members who have
already cast their vote by remote-voting prior to themeeting datemay also attend themeeting but shall not be entitled
to cast their vote again.
The facility for voting through e-voting shall also be made available during the meeting and members attending the
meeting who have not already cast their vote by remote e-voting shall be able to exercise their right during the
meeting. The information for members for remote e-voting / e-voting during AGM and joining meeting through
VC/OAVM are provided under sub-clause (vi) of clause (r) relating to notes in the Notice ofAGM. Once the vote on a
resolution is cast by themember, he shall not be allowed to change it subsequently or cast the vote again.
Any personwho becomes amember of the company after the issue of the notice of theAGMandholding shares as on
the cut-off date is requested to contact company’s RTA, ‘M/s. Integrated Registry Management Services Private
Limited’, to get the details relating to his / her user-id and password or for other related issues. Members may call Mr.
Harish K.Assistant Manager, representative of company’s RTAthrough telephone number +91-80-23460815-818 or
send email to irg@integratedindia.in
Pursuant to the provision of section 160 of the Companies Act, 2013 read with rule 13 of Companies (Appointment
and Qualification) Rules, 2014 and SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the
Company has received a notice in writing from a member proposing candidature of Mr. Suresh Kumar (DIN:
02741371) for appointment asDirector of theCompany. The item relating to his appointment has been included in the
Notice of 74thAnnualGeneralMeeting of theCompany.
Any grievance in respect of e-voting and participation at the AGM may be addressed / reported to the CDSL and/or
NSDLat their respective E-mail IDs at helpdesk.evoting@cdslindia.com or evoting@nsdl.co.inwith a copy to the
undersigned at investors@kirloskarelectric.com.
For quick reference, following are the important dateswith regard to 74thAnnualGeneralMeeting:-
Sl. No

1

2

3
4
5

Particulars
Book Closure

Cut-off date for determining the eligibility to
cast their votes electronically or at the AGM
Date and time of commencement of E-voting
Date and time of Ending of E-voting
Day, date, time and mode of 74th AGM

Event Dates
From Tuesday, September 14, 2021 to
Tuesday, September 21, 2021 (both days inclusive).
Monday, September 13, 2021

Friday, September 17, 2021 at 9.00 a.m. (IST)
Monday, September 20 , 2021 at 5.00 p.m. (IST);
Tuesday, 21st day of September 2021 at 11.00 AM
through Video Conference (VC) / Other Audio Visual
Means (OAVM)

By order of the Board of directors
For Kirloskar Electric Company Limited,

Place: Bengaluru
Date: August 25, 2021

Sd/-
K S Swapna Latha

Senior General Manager (Legal) & Company Secretary

INFORMATION ON E-VOTING, BOOK CLOSURE ETC., FOR THE PURPOSE OF 74TH ANNUAL GENERAL
MEETING AND OTHER INFORMATIONS:

NOTICE is hereby given that the 24th Annual General Meeting (“AGM”) of
LOTUS EYE HOSPITAL AND ISNTITUTE LIMITED (“the Company”) will be
held on FRIDAY, the 17th day of September, 2021 at 04:00 P.M. through Video
Conferencing (“VC”)/Other Audio-Visual Means (“OAVM”) to transact the
Ordinary and Special Businesses as set out in the Notice of the Twenty Fourth
AGM, in compliance with applicable provisions of Companies Act, 2013 and
Rules framed thereunder and SEBI (Listing Obligations and Disclosure
Requirements) Regulations, 2015 (as amended), the Ministry of Corporate
Affairs (“MCA”) issued Circular No. 20/2020 dated 5th May, 2020 to be read
with circular No.14/2020 and Circular No. 17/2020 dated 8th April, 2020 and
13th April, 2020 respectively and also Circular No. SEBI/HO/CFD/
CMD1/CIR/P/2020/79 dated 12th May 2020 issued by Securities Exchange
Board of India (SEBI) (collectively referred asApplicable Circulars), without the
physical presence of the members at the venue.

Subject to Members' approval at their 62nd Annual General Meeting to be held
on Friday, September 17, 2021 at 04.00 p.m. (IST) through Video
Conferencing (“VC”) / Other Audio Visual Means (“OAVM”), a dividend of Rs
0.50 (@ 5% on the face value of equity share ` 10/- each) per equity share,
subject to applicable tax deduction at source shall become payable to
Members as follows:

a. Dividend, in respect of equity shares held in Electronic Form will be payable
to the beneficial owners of shares as on Friday, September 10, 2021 (Record
Date) as per downloads furnished to the Company by Depositories for this
purpose. b. In case of shares held in Physical Form, the dividend will be paid to
Members whose names shall appear on the Registrar of Members as on the
record date.

th
In compliance with the applicable Circulars, the Notice of the 24 AGM and the
Annual Report of the Company including financial statements for the financial
year 2020-21 along with Board's Report,Auditor's Report and other documents
required to be attached thereto, have been sent through electronic mode to the
members of the Company whose email addresses are registered with the
Company /Depository Participant(s). The requirements of sending physical

th
copies of the Notice of 24 AGM and Annual Report to the Members have been

th
dispensed vide Applicable Circulars. The Notice of the 24 AGM and the
Annual Report of the Company are also available on the website of the
Company at www.lotuseye.org, on the websites of the Stock Exchanges i.e.
BSE Limited at www.bseindia.com and National Stock Exchange of India
Limited at www.nseindia.com and also on the website of CDSL(agency for
providing the Remote e-Voting facility) i.e. www.cdslindia.com

The Register of Members and Share Transfer Books of the Company will
th th

remain closed from 11 September, 2021 to 17 September, 2021 (both days
th

inclusive).The voting period begins on 14 September, 2021 10.00 AM (IST)
th

and ends on 16 September, 2021 05.00 P.M (IST) During this period
shareholders' of the Company, holding shares either in physical form or in

th
dematerialized form, as on the cut-off date (record date) of 10 September,
2021 may cast their vote electronically.

For any queries/clarifications please contact: Mr. K. Jayakumar, M/s. SKDC
consultants Limited, “Surya”, 35, Mayflower Avenue Behind Senthil Nagar
Sowripalayam Road Coimbatore – 641028., E-Mail: info@skdc-
consultants.com.

(Formerly Lotus Eye Care Hospital limited)
CIN: L85110TZ1997PLC007783

LOTUS EYE HOSPITAL AND

INSTITUTE LIMITED

NOTICE TO SHAREHOLDERS

Regd.Office: SF No.770/12, Avinashi Road, Civil Aerodrome Post, Coimbatore – 641 014
Tel: 91 0422 4229900. Fax: 91 0422 4229933.

Web: www.lotuseye.org E-mail: companysecretary@lotuseye.org

Place: Coimbatore
Date : 25.08.2021

By order of the Board
For Lotus Eye Hospital and Institute Limited

(Sd.) Aakanksha Parmar
Company Secretary
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726.8.2021சென்னை

இரு ம�ொழிக் ம�ொள்�யொ� இருந்ொலும், நீட் த்ர்ொ� இருந்ொலும்

தமிழக அரசு எடுக்கும் நல்ல முடிவுக்கு 
உறுதுணையாக இருப்பாம்

ெட்டெ்ையில் அதிமுக உறுப்பினைர் செங்கோட்்டயன உறுதி
சென்னை, ஆக. 26-

இரு ம�ொழிக் ம�ொள்–க�–
யொ� இருந்–தொ–லும், நீட் 
ததர்–வொ� இருந்–தொ–லும் தமி–
ழ� அரசு எடுக்–கும் நல்ல 
முடி–வுக்கு உறு–து–கை–யொ� 
இருப்–த�ொம் என சட்–ட–ச–
க�–யில அதி–மு� உறுப்–பி–
னர் மசங்–த�ொட்–கட–யன் 
உறு–தி–ய–ளித்–தொர். 

�ள்–ளிக்–�லவி, உயர்–�ல–
வித்–துகை  மீதொன �ொனி–யக்–
த�ொ–ரிக்க� விவொ–தத்–தில 
அதி–மு� உறுப்–பி–னர் மசங்–
த�ொட்–கட–யன் த�சி–ய–தொ–
வது:

இன்று தொக்–�ல மசய்–
யப்–�ட்–டுள்்ள சட்–ட–முன்–வ–
டிவு அடித்–தட்டு �க்–�–ளின் 
எதிர்–�ொ–்லத்கத �ருத்–தில 
ம�ொண்டு அறி–மு–�ப்–�–டுத்–

தப்–�ட்–டுள்–்ளது. 1967ம் 
ஆண்–டுக்கு பிைகு திரொ–
விட இயக்–�ம் தொன் தமிழ்–
நொட்கட ஆளும் என்–�–
தற்கு அடித்–த–்ள–மிட்–ட–வர் 
தந்கத ம�ரி–யொர். திரொ–விட 
�ட்–சி–�ள் �ொறி �ொறி ஆட்–
சிக்கு வருத� தவிர திரொ–
விட �ண்கை யொரொ–லும் 
வீழ்த்த முடி–யொது. �ொை–
வர்–�ள் இகட நிற்–ைல 0.75 
சத–வி–கி–த–�ொ� இருக்–கி–ைது. 
அது–வும் இருக்–�க் கூடொது 
என்–�து தொன் எங்–�–ளின் 
ம�ொள்க�. ம�ொதரொனொ 
�ொதிப்க� அடுத்து �ொை–
வர்–�ளுக்கு �லவி �ற்–கும் 
வக�–யில இந் –தி –யொ –வி –
த்லதய முதல முகை–யொ� 
தமி–ழ–�த்–தில தொன் �லவி 
மதொக்லக்–�ொட்சி மதொடங்–

�ப்–�ட்–டது. 
அண்ைொ நூ்ல–�த்–தில 

�லவி மதொக்லக் –�ொட் –
சிகய மதொடங்கி கவக்–கும் 
த�ொது தொன் அண்ைொ 
நூ்ல–�த்கத முதன் முத–லில 
�ொர்த்–ததன். 8 �ொடி �ட்–
டி–டத்–தில அங்கு உள்்ள 
புத்–த–�ம் எங்–கும் கிகட–
யொது என்ை அ்ள–வில 
பிர –�ொண்–ட –�ொ� உள் –
்ளது. உண்–க�–யி–த்லதய 
�ண்–ணி–யத்–து–டன் இந்த 
சட்–ட–�ன்–ைம் நடக்–கி–ைது. 
இரு ம�ொழிக் ம�ொள்–க�–
யொ� இருந்–தொ–லும் சரி நீட் 
ததர்–வொ� இருந்–தொ–லும் 
சரி அரசு எடுக்–கும் நல்ல 
முடி–வுக்கு உறு–து–கை–யொ� 
இருப்–த�ொம்.

இவ்–வொறு த�சி–னொர்.

2,098 முதுநிண்ல பட்டதாரி  
ஆசிரியர் பணியி்டம் நிரபபபபடும்
அ்ைசெர் அனபில் ை்கஷ் சைோயயோசைோழி தகவல்

சென்னை, ஆக. 26-
சட்–டப் –த� –ர –கவ –யில �ள்ளி 
�ல–வித்–துகை �ொனி–யக் த�ொரிக்–
க�–யின் த�ொது தொக்–�ல மசய்–
யப்–�ட்ட ம�ொள்க� வி்ளக்� 
குறிப்–பில அக�ச்–சர் அன்–பில 
�த�ஷ் ம�ொய்–யொ–ம�ொழி கூறி–யி–
ருப்–�–தொ–வது: ஆசி–ரி–யர் ததர்வு 
வொரி–யத் –தொல மவளிப்–� –கட–
யொன முகை–யில நடத்–தப்–�–டும் 
த�ொட்–டித் ததர்–வு–�ள் வொயி–்லொ� 
தகுதி வொய்ந்த ஆசி–ரி–யர்–�க்ள 
நிய–�–னம் மசய்ய �ள்–ளிக்–�ல–
வித்–துகை முன்–னு–ரிக� அளிக்–கி–
ைது. ஏற்–�–னதவ �ொலி–யொ� உள்்ள 
�ணி–யி –டங் –� –ளில �ல –தவறு 
�ொடங்–�ளுக்கு 367 முது–நி–க்லப் 
�ட்–ட–தொரி ஆசி–ரி–யர்–�ளும் 723 

நிக்ல-1  முது–நிக்ல �ணினி �யிற்–
று–நர்–�ளும் நிய–மிக்–�ப்–�ட்–டுள்–்ள–
னர். த�லும் �ல–தவறு �ொடங்–�–
ளில 492 முது–நிக்ல ஆசி–ரி–யர் 
�ணி–யி–டங்–�ள் �தவி உயர்வு 
வொயி–்லொ� 2020-2 1ம் �லவி 
ஆண்–டில நிரப்–�ப்–�ட்–டுள்–்ளது. 
த�லும் 2,098 முது–நி–க்லப் �ட்–ட–
தொரி ஆசி–ரி–யர் �ணி–யி–டங்–�ள் 
நிரப்–�ப்–�–டும். 

2020-21ம் �ல–வி–யொண்–டில 35 
புதிய ம�ட்–ரிக்–கு–த்ல–சன் �ள்–ளி–
�ள் மதொடங்–�–வும், ஏற்–�–னதவ 
மசயல–�ட்–டுக் ம�ொண்–டி–ருக்–கும் 
44 ம�ட்–ரிக்–கு–த்ல–சன் �ள்–ளி–�க்ள 
ம�ட்–ரிக்–கு–த்ல–சன் த�ல–நி–க்லப்–�ள்–
ளி–�–்ளொ–�த் தரம் உயர்த்–தி–யும் அனு–
�தி வழங்–�ப்–�ட்–டுள்–்ளது. 

முதல்–வர் மு.க.ஸ்டா–லி்னை, பள்ளி கல்வி து்ை அ்ைச்–ெர் அன–பில் ைககஷ் 
சபடாய்–யடா–சைடாழி, 2021-22ம் ஆண்–டிற்–கடானை பள்ளி கல்வி து்ை ைடானிய 
ககடாரிக்க மீதடானை விவடா–தத்–திற்கு முனபு, ெந்–தித்து வடாழ்த்து சபற்–ைடார்.

ஸ்்டஷனில வெளணளையடிக்க 
ரவுடியி்டம் ₹40 ஆயிரம் மாமூல
்ைோலீெோர் கூண்்டோடு ைோற்றம்

கெலம், ஆக.26-
தச்லத்–தில த�ொலீஸ் ஸ்தட–
ஷ–னில மவள்–க்ள–ய–டிக்�, 
ரவு–டி–யி–டம் ₹40 ஆயி–ரம் 
�ொமூல வொங்–கிய விவ–�ொ–
ரத்–தில இன்ஸ்–ம�க்–டர் உள்–
�ட 6 த�ர் கூண்–தடொடு 
�ொற்–ைப்–�ட்–டுள்–்ள–னர்.

தச்லம் த�ர்–த்லண்ட்ஸ் 
த�ொலீஸ் ஸ்தட–ஷ–னில, 
இன்ஸ்–ம�க்–டர் �ந்–த–தவல 
உள்–�ட 6 த�ர் கூண்–தடொடு 
அதி–ர–டி–யொ� இட–�ொற்–ைம் 
மசய்–யப்–�ட்–டுள்–்ள–னர். 
இந்த த�ொலீஸ் ஸ்தட–ஷ–
னில ரவுடி ஒரு–வ–ரி–டம் 
₹40 ஆயி–ரம் �ொமூல வொங்–
கி–ய–தொ�, �மி–ஷ–னர் நஜ்–
முல த�ொடொ–வுக்கு பு�ொர் 
வந்–தது. இது–மதொ–டர்–�ொ� 
விசொ–ரகை நடத்த கூடு–தல 
துகை �மி–ஷ–னர் கும்–�–ரொ–
ஜொ–வுக்கு உத்–த–ர–விட்–டொர். 
அவ–ரது விசொ–ர–கை–யில 

�ொமூல வொங்–கி–யது உறு–தி–
யொ–னது. த�ொலீஸ் ஸ்தட–ஷ–
னில மவள்–க்ள–ய–டிப்–�–தற்–
�ொ� �ைம் வொங்–கி–ய–தொ�, 
விசொ–ர –கை–யின்–த�ொது 
ஒரு–வர் அப்–ரூ–வ–ரொ� �ொறி–
னொர். இது–கு–றித்த அறிக்க� 
�மி–ஷ–ன–ருக்கு வழங்–�ப்–�ட்–
டது.

இகத–ய–டுத்து இன்ஸ்–
ம�க்–டர் உள்–�ட 6 த�கர 
�ொற்றி �மி–ஷ–னர் உத்–த–ர–
விட்–டுள்–்ளொர். இன்ஸ்–
ம�க்–டர் �ந்–த–தவல �ள்–
்ளப்–�ட்–டிக்–கும், எஸ்ஐ 
கிருஷ்–ை–மூர்த்தி அம் –
�ொ–த�ட்–கடக்–கும், எஸ்.
எஸ்.ஐ.க்�ள் ரவி டவுன் 
குற்–ைப்–பி–ரி–வுக்–கும், சிவன் 
அன்–ன–தொ–னப்–�ட்–டிக்–கும், 
சந்–தி–ர–தச–�ர் அம்–�ொ–த�ட்–
கடக்–கும், ஏட்டு �ொஸ்–�ர் 
கிச்–சி–�ொ–க்ள–யத்–திற்–கும் 
�ொற்–ைப்–�ட்–டுள்–்ள–னர். 

‘முத்ம் �ட்டும் ் ொன் ம�ொடுதத்ன்; த்று எதுவும் மெயயவில்லை’

வபரெளளூர் தனியார்  காபபகத்தில சிறுமி 
இளைம்வபண்ணுக்கு பாலியல வதாலண்ல

்கதோனைவர் ைரைரப்பு வோக்குமூலம் 
சபரம்–பூர். ஆக. 26-

மசன்கன ம�ர –வள் –ளூர் 
ஜவ–ஹர் ந�ர் 6வது பிர–தொன 
சொக்ல–யில தனி–யொர் �ொப்–�–�ம் 
உள்–்ளது. இது, �டந்த 1973ம் 
ஆண்–டில இருந்து மசயல–�ட்டு 
வரு–கி–ைது. இங்கு, முதி–ய–வர்–�ள், 
சிறு–வர், சிறு–மி–�ள், இ்ளம்–
ம�ண்–�ள் என 130 த�ர் தங்–
கி–யுள்–்ள–னர். �ொப்–�� நிர்–வொ� 
மசய–்லொ–்ள–ரொ�  இச–ம�ல ரிச்–
சர்ட்–சன் (56) உள்–்ளொர். இவர்,  
ம�ொதரொனொ �ொ்லத்–தில, தனது 
தம்பி ம�ன்–னர்ட்  ரிச்–சர்ட்–சன் 
(51) என்–�–வகர உறுப்–பி–னர்–�–
ளின் அனு–�–தி–யின்றி �ொப்–�–
�த்–தில தங்� கவத்–துள்–்ளொர். 
இகத சொத–�–�ொ� �யன்–�–டுத்–
திய ம�ன்–னர்ட் ரிச்–சர்ட்–சன், 
அங்–குள்்ள 15 வயது சிறுமி 
�ற்–றும் 20 வயது இ்ளம்–ம�ண்–
ணுக்கு மதொடர்ந்து �ொலி–யல 
மதொலக்ல ம�ொடுத்து வந்–துள்–
்ளொர். இது–�ற்றி, �ொப்–�� உறுப்–
பி–னர்–�–ளி–டம் பு�ொர் கூறி–னர். 

இகத–ய–டுத்து அவர்–�ள் 
விசொ–ரகை நடத்தி இச–ம�ல 
ரிச்–சர்ட்–சகன தற்–�ொ–லி� �ணி 

நீக்–�ம் மசய்–த–
னர். த�லும், 
ம�ன்–னர்ட் 
ரி ச் – ச ர் ட் –
சன் �ற்–றும் 
அ னு – � – தி –
யின்றி தங்� 
கவத்த அவ–
ரது சத�ொ–தரி 
இ ச – ம � ல 
ரிச்–சர்ட்–சன்  ஆகி–தயொர் மீது 
நட–வ–டிக்க� எடுக்–கு–�ொறு ம�ர–
வள்–ளூர் அகனத்து ��–ளிர் 
�ொவல நிக்ல–யத்–தில �ொப்–�� 
உறுப்–பி–னர்–�ள் பு�ொர் அளித்–த–
னர்.  அதன்–�டி த�ொலீ–சொர் 
வழக்–குப்–�–திவு மசய்து  இச–
ம�ல ரிச்–சர்ட்–சகன க�து 
மசய்–த–னர். ம�ன்–னர்ட் ரிச்–சர்ட்–
சகன ததடி வந்–த–னர். 

இந்–நி–க்ல–யில ம�ன்–னர்ட் 
ரிச்–சர்ட்–சன் நீதி–�ன்–ைத்–தில 
சர–ை–கடந்–தொர். ம�ர–வள்–ளூர் 
அகனத்து ��–ளிர் த�ொலீ–சொர் 
தநற்று, ம�ன்–னர்ட் ரிச்–சர்ட்–

சகன ஒரு–நொள் �ொவ–லில 
எடுத்து, எத்–தகன ம�ண்–
�ளுக்கு �ொலி–யல மதொந்–த–
ரவு ம�ொடுத்–துள்–்ளொர் என 
விசொ–ரகை நடத்–தி–னர். 
அப்–த�ொது, ‘நொன் எந்த தவ–
றும் மசய்–ய–விலக்ல, ம�ண்–
�ளுக்கு முத்–தம் �ட்–டுத� 
ம�ொடுத்–ததன்; தவறு எது–
வும் மசய்–ய–வில–க்ல’ என்று  

மதரி–வித்–துள்–்ளொர். த�லும், ஒரு 
சிறுமி, 20 வயது இ்ளம்–ம�ண்–
ணுக்கு �ொலி–யல மதொந்–த–ரவு 
ம�ொடுத்–தகத ஒப்பு ம�ொண்–
டுள்–்ளொர். இகத த�ொலீ–சொ–ரி–டம் 
வொக்–கு–மூ–்ல–�ொ� ம�ொடுத்–துள்–
்ளொர். இகத–ய–டுத்து அவ–ரி–ட–மி–
ருந்து மசல–த�ொன், த்லப்–டொப் 
உள்–ளிட்ட ம�ொருட்–�ள் �றி–மு–
தல மசய்–த–னர். இவர் மூ்லம்  
�ொப்–�–�த்–தில உள்்ள ம�ண்–�ள் 
�ொதிக்–�ப்–�ட்–டுள்–்ளொர்–�்ளொ 
என்ை த�ொைத்–தி–லும் த�ொலீ–
சொர் விசொ–ரகை த�ற்–ம�ொண்டு 
வரு–கின்–ை–னர்.

பொஜ நிர்ொகி த�.டி.ரொ�்்ை �ண்டிதது

ெ்டவெனணனை காங்கிரஸ ஆர்பபாட்டம்
தண்–் –்யடார்–கபட்், ஆக.26-
�ொஜ முன்–னொள் ம�ொதுச்–
மச–ய–்லொ–்ளர் த�.டி.ரொ�–வன், 
வீடிதயொ மூ்லம் �ொஜ ம�ண் 
நிர்–வொ–கி–யி–டம் ஆ�ொ–ச–�ொ� 
த�சிக்–ம�ொண்தட சுய–இன்–
�த்–தில ஈடு–�ட்ட சம்–�–வம் 
சமூ� வக்ல–த–்ளங்–�–ளில 
கவர–்லொகி தமி–ழ� அர–சி–ய–
லில ம�ரும் �ர–�–ரப்க� 
ஏற்–�–டுத்–தி–யுள்–்ளது. இந்த 
சம்–�–வம் �ொஜ நிர்–வொ–கி–�–
ளி–கடதய �்லக்–�த்–கத–யும் 
அதி–ருப்–தி–கய–யும் ஏற்–�–டுத்–
தி–யுள்–்ளது.

இந் –நி –க்ல–யில �ொஜ 
முன்–னொள் ம�ொதுச்–மச–ய–
்லொ–்ளர் த�.டி.ரொ�–வ–னின்  
மசயக்ல �ண்–டித்து வட–
மசன்கன �ொவட்ட �ொங்–
கி–ரஸ் சொர்–பில வண்–ைொ–ரப்–
த�ட்கட த�ொல நிக்ல–யம் 
அருத�  இன்று ஆர்ப்–�ொட்–
டம் நடந்–தது. ஆர்ப்–�ொட்–
டத்–துக்கு, வட–மசன்கன 
�ொவட்ட தக்ல–வர் எம்.

எஸ்.திர–வி–யம் தக்லக� 
வகித்–தொர். �ொநி்ல ம�ொறுப்–
�ொ–்ளர் தஜொதி ரொ�–லிங்–�ம் 
முன்–னிக்ல வகித்–தொர். 
எஸ்சி,எஸ்டி பிரிவு �ொநி்ல 
ஒருங்–கி–கைப்–�ொ–்ளர் சொரதி 
உள்–ளிட்ட நூற்–றுக்–கும் த�ற்–
�ட்–தடொர் �்லந்–து–ம�ொண்டு 
�ொஜ ம�ண் நிர்–வொ–கி–யி–டம் 
தவ–ைொ� நடந்–து–ம�ொண்ட 
த�.டி.ரொ�–வகன �ண்–டித்து 
த�ொஷங்–�க்ள எழுப்–பி–னர். 
அவ–ரது உருவ �டத்–துக்கு 
மசருப்பு �ொக்ல அணி–
வித்து �ண்–ட–னத்கத மதரி–

வித்–த–னர். த�.டி.ரொ�–வன் 
த�ொல �ொஜ–வில 15 நிர்–வொ–
கி–�–ளின் ஆ�ொச வீடி–தயொக்–
�ள் உள்–்ளது என �ற்–மைொரு 
�ொஜ  நிர்–வொகி கூறி–வ–ரு–கி–
ைொர். இது–கு–றித்–தும் உரிய 
விசொ–ரகை நடத்தி சம்–�ந்–
தப்–�ட்–ட–வர்–�ள் மீது நட–வ–
டிக்க� எடுக்� தவண்–டும் 
என  வலி–யு–றுத்–தி–னர்.  �ொங்–
கி–ரஸ் �ட்–சி–யி–னர் நடத்–திய 
ஆர்ப்–�ொட்–டத்–தொல வண்–
ைொ–ரப்–த�ட்–கட–யில ஒரு 
�ணி தநரம் �ர–�–ரப்பு நி்ல–
வி–யது.  

சிசிடிவி �ொட்சி�ள மூலைம் �ர� நபர�ளுக்கு தபொலீஸ் ் ்லை

்கா்டம்பாக்கம் பகுதியில அடுத்தடுத்து  
8 கண்டகளில வகாளணளை

சென்னை,ஆக.26-
மசன்கன த�ொடம்–�ொக்–�ம் 
மநடுஞ்–சொ–க்ல–யில இன்று 
அதி–�ொக்ல 2 �ர்� ந�ர்–�ள் 
�ளிக� �கட, ம�டிக்–�ல 
ஷொப் என அடுத்–த–டுத்து 8 
�கட–�–ளின் பூட்–டு–�க்ள 
உகடத்து ம�ொள்–க்ள–ய–
டித்து மசல–லும் சிசி–டிவி 
�ொட்–சி–�ள் மவளி–யொகி �ர–�–
ரப்க� ஏற்–�–டுத்–தி–யுள்–்ளது.

சிசி–டி–வி–யில 2 �ர்� 
ந�ர்–�–ளில ஒரு–வர் மவளி–
யில யொரொ–வது வரு–கி–ைொர்–
�்ளொ என்று �ொர்க்–கி–ைொர், 
�ற் –மைொ –ரு –வர் �ளிக� 
�கடக்–குள் புகுந்து �ல–்லொப்–
ம�ட்–டி–யில இருந்த ரூ.30 
ஆயி–ரம் �ைம், �ொதொம் 
�ற்–றும் முந்–திரி �ருப்–பு–
�க்ள ம�ொள்–க்ள–ய–டித்து 
ம�ொண்டு மவளிதய வரு–கி–
ைொர். அதத–த�ொன்று அரு–
கில உள்்ள ம�டிக்–�ல ஷொப் 
என 8 �கட–�–ளில ரூ.1000 
�ைம், ம�ொருட்–�க்ள �ர்� 
ந�ர்–�ள் ம�ொள்–க்ள–ய–டித்து 
மசன்–றுள்–்ள–னர். 

அப்–த�ொது த�ொலீ–சொர் 
தரொந்து �ணி–யில அந்த வழி–
யொ� வரு–கி–ைொர்–�ள். இகத 

�ொர்த்த �ர்� ந�ர்–�ள் �கட–
யின் முன்பு கவக்–�ப்–�ட்–
டுள்்ள வி்ளம்–�ர �்ல–க�–யில 
�கைந்து ம�ொள்–கி–ைொர்–�ள். 
தரொந்து வொ�–னம் மசன்ை 
உடன் மீண்–டும் அடுத்–த–
டுத்து �கட–யில க�வ–ரிகச 
�ொட்–டும் �ொட்–சி –�ளும் 
மவளி–யொகி உள்–்ளது.

இது–கு–றித்து �ொதிக்–�ப்–
�ட்ட 8 �கட உரி–க�–
யொ–்ளர்–�ள் சிசி–டிவி �தி–வு–
�ளு–டன் த�ொடம்–�ொக்–�ம் 
�ொவல நிக்ல–யத்–தில பு�ொர் 
அளித்–துள்–்ள–னர். ம�ரிய 
அ்ள–வில ம�ொருட்–�ள் 
�ற்–றும் �ைம் ம�ொள்–
க்ள–ய–டிக்–�ப்–�–ட–விலக்ல 
என்–ைொ–லும், 8 �கட–�–ளில 
பூட்டு உகடக்–�ப்–�ட்–டுள்–
்ளது. எனதவ த�ொலீ–சொர் 
சிசி–டிவி �தி–வு–�க்ள ம�ற்று 
ம�ொள்–க்ள–ய–டித்து மசன்ை 
2 �ர்� ந�ர்–�க்ள ததடி 
வரு–கின்–ை–னர். எப்–த�ொ–தும் 
�ர–�–ரப்–�ொ� �ொைப்–�–டும் 
த�ொடம்–�ொக்–�ம் மநடுஞ்–
சொ–க்ல–யில நடந்த இந்த 
சம்–�–வத்–தொல அப்–�–கு–தி–யில 
சிறிது தநரம் �ர–�–ரப்பு ஏற்–
�ட்–டது.

உயர் கல்வி துறைறய 
மேம்படுத்த வல்லுனர் குழு

அ்ைசெர் சைோனமுடி தகவல்
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தமி–ழ� சட்–ட–�ன்–ைத்–தில இன்று 
�ள்ளி �ற்–றும் உயர் �லவி துகை 
�ொனிய த�ொரிக்க� மீதொன விவொ–
தத்–தில, கவ–குண்–டம் உறுப்–பி–
னர் ஊர்–வசி அமிர்–த–ரொஜ் (�ொங்) 
த�சி–யது: �லவி துகை–யில தமி–ழ–�ம் 
அகனத்து நிக்ல–�–ளி–லும் முத–லி–டத்–
தில உள்–்ளது. ஆனொ–லும் தமி–ழ–�ம் 
த�ொன்ை ம�ரிய �ொநி–்லங்–�–ளில 
�லவி துகைக்கு ம�ரிய சவொல–
�ளும் உள்–்ளன. முந்–கதய �ொ்லத்–
தில நி்லகவ �ொட்டி குழந்–கத–�க்ள 
சொப்–பிட கவப்–�ொர்–�ள். இப்–த�ொது, 
டிவி, மசல–த�ொன் �ொண்–பித்து தசொறு 
ஊட்–டும் �ொ்ல–�ொ� �ொறி விட்–டது. 
இத–னொல �ொைவ மசல–வங்–�ள், �வன 
குகை–�ொடு, �ற்–ைல குகை–�ொடு த�ொன்ை 
�ொதிப்–பு–�ளுக்கு ஆ்ளொ–கின்–ை–னர். இகத 
�லவி கூடங்–�ள் புரிந்து ம�ொள்–்ளொ–�ல 
அத்–த–க�ய �ொை–வர்–�க்ள �டிக்� 
இய–்லொத �ொை–வர்–�ள் என ஒதுக்கி 
கவக்–கின்–ை–னர். இத–னொல அந்த 
�ொை–வர்–�ளும், ம�ற்–தைொர்–�ளும் 
�ன உக்ளச்–ச–லுக்கு ஆ்ளொ–கின்–ை–னர். 

புள்ளி விவ–ரத் –தின்–�டி, 60 
�ொை–வர்–�ள் இருக்–�க்–கூ–டிய ஒரு 

வகுப்–�–கை–யில 5 �ொை–வர்–�ள், இது–
த�ொன்ை குகை–�ொடு இருப்–�து �ண்–
ட–றி–யப்–�ட்–டுள்–்ளது. இந்த �ொதிப்க� 
த�ொக்� அகனத்து �ள்–ளி–�–ளி–லும் 
சிைப்பு �லவி ஆசி–ரி–யர்–�க்ள நிய–
மித்–திட தவண்–டும். அப்–த�ொ–து–தொன் 
�ொை–வர்–�–ளின் எதிர்–�ொ–்லம் த�ணி 
�ொது–�ொக்–�ப்–�–டும். 50 �ல–�–க்லக்–�–ழ–
�ங்–�ள், 500க்கும் த�ற்–�ட்ட �ல–
லூ–ரி–�க்ள ம�ொண்ட தமி–ழ–�த்–தில, 
�ண்–டு–பி–டிப்பு (ஆரொய்ச்சி) என்ை 
குறி–யீ–டு–�க்ள ம�ொண்ட �ல–லூ–ரி–�ள், 
�ர்–நொ–ட–�ொகவ விட பின்–தங்–கி–யுள்–
த்ளொம். இகத த�ம்–�–டுத்த ம�ொரு–்ளொ–
தொ–ரத்–துக்கு ஒரு வல–லு–னர் குழுகவ 
அக�த்–தது த�ொன்று உயர் �லவி 
துகைக்–கும் ஒரு வல–லு–னர் குழுகவ 
அக�க்� தவண்–டும்.

அக�ச்–சர் ம�ொன்–முடி: உயர் �ல–
விக்கு ஒரு குழுகவ அக�க்� தவண்–
டும் என்று உறுப்–பி–னர் த�சி–னொர். 
இந்த நிதி நிக்ல அறிக்–க�–யி–த்லதய 
�ல–விக்–�ொ� ஒரு வல–லு–னர்–�ள் குழு 
அக�க்–�ப்–�–டும் என்று மசொல–்லப்–
�ட்–டுள்–்ளது. த�லும் உயர் �ல–விக்–
�ொ� ஒரு �ன்–ை–மும் மசயல–�ட்டு 
வரு–கி–ைது.

தி.மண்ல அரசு கண்லக்கலலூரிக்கு 
கண்லஞர் வபயர் சூட்டபபடும்

அ்ைசெர் தகவல்
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தமி–ழ� சட்–ட–�ன்–ைத்–தில 
இன்று, �ள்ளி �ற்–றும் 
உயர் �லவி துகை �ொனிய 
த�ொரிக்க� மீதொன விவொ–தத்–
தில, �்ல–சப்–�ொக்–�ம் உறுப்–பி–
னர் சர–வ–ைன் (திமு�) த�சி–
யது: திரு–வண்–ைொ–�க்ல 
அரசு �க்லக்–�ல–லூரி 1967ம் 
ஆண்டு மதொடங்–�ப்–�ட்–
டது. �க்ல–ஞர் �ரு–ைொ–நிதி 
அரசு �க்லக்–�ல–லூரி என 
ம�யர் சூட்–டப்–�ட்–டது. இப்–
த�ொது அந்த ம�யர் �ொற்–
ைப்–�ட்–டுள்–்ளது. அந்த �ல–
லூ–ரிக்கு மீண்–டும் �க்ல–ஞர் 
�ரு–ைொ–நி–தி–யின் ம�யகர 
சூட்ட தவண்–டும் என்று 
நொன் �ட்–டு–�ல்ல, எங்–�–்ளது 
�ொவட்ட உறுப்–பி–னர்–�ள் 
த�ொரிக்க� கவக்–கி–தைொம். 
துகை ச�ொ–நொ–ய–�ர் கூட 
அந்த �ல–லூ–ரி–யில–தொன் 
�டித்–த–வர். 

அக�ச்–சர் ம�ொன்–முடி: 
திரு–வண்–ைொ–�க்ல அரசு 
�க்லக்–�ல–லூரி ம�யர் 

குற்ற ெழக்கில தண்டிக்கபபட்ட ெசிக்லாவுக்கு 
விதிக்கபபட்ட அபராதத்ணத ணகவி்ட முடியாது

வருைோனைவரித்து்்ற திட்டவட்டம்
சென்னை, ஆக. 26-

�கைந்த முதல–வர் மஜய–்ல–
லி–தொ–வின் ததொழி சசி–�்லொ 
�டந்த 1994-95ம் ஆண்டு 
வரு–�ொ–ன–வ–ரி–யொ� 28 ்லட்–
சத்து 86 ஆயி–ரம் ரூ�ொய்க்கு 
�ைக்கு தொக்–�ல மசய்–தி–
ருந்–தொர். இதன்–பி–ைகு ்லஞ்ச 
ஒழிப்–புத்–துகை நடத்–திய  
தசொத–கன–யில, சசி–�்லொ 
அதத நிதி–யொண்–டில 80 
ஏக்–�ர் நி்லத்கத வொங்கி 
�ைக்–கில �ொட்–டொ–�ல 
�கைத்–தது �ண்–டு–பி–டிக்–
�ப்–�ட்–டது. இது–மதொ–டர்–
�ொ� ்லஞ்ச ஒழிப்–புத்–துகை 
அளித்த அறிக்–க�–யின்–�டி, 
�டந்த 1994-95ம் ஆண்–டுக்–
�ொன வரு–�ொ–ன–வ–ரி–யொ� 48 
்லட்–சம் ரூ�ொய் மசலுத்–தும்–
�டி சசி–�–்லொ–வுக்கு �டந்த 
2002ம் ஆண்டு வரு–�ொ–ன–வ–
ரித்–துகை உத்–த–ர–விட்–டது. 
ஆனொல இந்த உத்–த–ரகவ 
வரு –�ொன வரிக் –�ொன 
த�ல–மு–கை–யீட்டு தீர்ப்–�ொ–
யம் ரத்து மசய்–தது. இகத 
எதிர்த்து வரு–�ொன வரித்–
துகை சொர்–பில, மசன்கன 

உயர் – நீ – தி – �ன் –
ைத்–தில வழக்கு 
மதொட–ரப் –�ட்–
டது.

இவ்–வ–ழக்கு 
�ட ந் – த – முகை 
உயர் – நீ – தி – �ன் –
ைத்–தில விசொ–ர–
கைக்கு வந்–த–
த � ொ து , ’ ’ ஒ ரு 
த�ொடி ரூ�ொய்க்கு குகை–
வொன அ�–ரொத மதொக� 
உள்்ள வழக்–கு–�க்ள க�வி–
டு–வ–தொ� �த்–திய அர–சின் 
தநரடி வரி–�ள் விதிப்பு வொரி–
யம் சுற்–ை–றிக்க� மவளி–யிட்–
டுள்–்ளது. எனதவ, தனக்கு 
எதி–ரொன வரு–�ொ–ன–வ–ரித்–
துகை உத்–த –ரகவ ரத்து 
மசய்–ய–தவண்–டும்–’’ என்று 
சசி–�்லொ தரப்–பில மதரி–விக்–
�ப்–�ட்–டது.  இதற்கு வரு–
�ொன வரித்–துகை தரப்–பில 
ஆஜ–ரொன வக்–கீல, ‘’�த்–திய 
தநரடி வரி–�ள் வொரி–யத்–
தின் சுற்–ை–றிக்க� சசி–�்லொ 
வழக்–குக்கு ம�ொருந்–தொ–து’ 
என்–ைொர்.

இந்த நிக்ல–யில, இவ்–வ–

ழக்கு நீதி–�–தி–�ள் 
டி.எஸ்.சிவ–ஞொ –
னம், சத்–தி–கு–�ொர், 
சுகு –�ொ – ர –கு –ரூப் 
முன்பு விசொ –ர –
கைக்கு  வ ந் –
தது. அப்–த�ொது 
வரு–�ொன வரித்–
துகை தரப்–பில, 
‘ ’குற்–ை –வ –ழக் –கில 

சசி –�்லொ தண்–டிக் –�ப் –
�ட் –டுள்–்ளொர். எனதவ 
அ� –ரொத மதொக�கய 
க�வி–டும் சுற்–ை–றிக்–க�–யொ–
னது சசி–�்லொ மதொடர்ந்த 
வழக்–குக்கு ம�ொருந்–தொது. 
அவ–ருக்கு வரு–�ொன வரித்–
துகை விதித்த அ�–ரொத 
மதொக�கய க�விட முடி–
யொ–து–’’ என்–றும் மதரி–விக்–�ப்–
�ட்–டது. இவற்கை �திவு 
மசய்த நீதி–�–தி–�ள், ‘’வரு–
�ொன வரித்–துகை வி்ளக்–�த்–
துக்கு �தில அளிக்–கும்–�டி 
சசி–�–்லொ–வுக்கு உத்–த–ர–விட்டு 
வழக்கு விசொ–ர–கைகய 
வரு–கின்ை மசப்–டம்–�ர் 8ம் 
தததிக்கு   தள்–ளி–கவத்–த–
னர்.

ககொம�ொனொவொல் க்பறமைொற� இழந்த 
குழநற்தகறை ்பொதுகொகக மவணும!
ஒனறிய அரசுக்கு உசெ நீதிைன்றம் அறிவுறுத்தல்

புது–ச்ல்லி, ஆக. 26-
ம�ொதரொனொ �ொதிப்–�ொல 
ம�ற்–தைொர்–�க்ள இழந்து 
தவிக்–கும் குழந்–கத–�ள் 
குறித்து எடுக்–�ப் –�ட்ட 
நட–வ–டிக்–க�–�ள் குறித்த 
ஆய்வு த�ற்–ம�ொள்்ள உச்ச 
நீதி–�ன்–ைம் தொ�ொ� முன்–
வந்து விசொ–ரித்து வரு–கி–ைது. 
உச்ச நீதி–�ன்–ைத்–தின் நீதி–�தி 
எல.நொத�ஸ்–வ–ர–ரொவ் தக்ல–
க�–யி –்லொன அ�ர்–வில 
நடந்த விசொ–ர–கை–யின் 
த�ொது, ததசிய குழந்–கத–
�ள் �ொது–�ொப்பு ஆகை–
யம் தொக்–�ல மசய்த அறிக்–
க�–யில, ‘�டந்த ஆண்டு 
�ொர்ச் �ொதத்–தில இருந்து 
நொடு முழு–வ–தும் சு�ொர் 
ஒரு ்லட்–சம் குழந்–கத–�ள் 
ம�ொதரொனொ �ொதிப்–�ொல 
தங்–� –்ளது ம�ற்–தைொகர 
இழந்–துள்–்ள–னர். த�லும் 
8,161 குழந்–கத–�ள் தொய், 
தந்கத இரு –வ –கர –யும் 
இழந்–துள்–்ள–னர். 92,475 

குழந்–கத–�ள் இரு–வ–ரில 
ஒரு–வகர இழந்–த–னர். ஆந்–
தி–ரொ–வில அதி–�ப்–�–டி–யொன 
குழந்–கத–�ள் �ொதிக்–�ப்–�ட்–
டுள்–்ள–னர். இது–கு–றித்து 
எடுக் –�ப் –�ட்ட தடுப்பு 
நட–வ–டிக்–க�–�ள் என்–�து 
மதரி–ய –வில–க்ல’ என்று 
குறிப்–பி–டப்–�ட்–டது. 

ஒன்–றிய அரசு தரப்–பில 
ஆஜ–ரொன துஷொர் த�த்தொ, 
ம�ற்–தைொகர குழந்–கத–�ள் 
�ொது–�ொக்� அகனத்து 
நட–வ–டிக்–க�–�ளும் நீதி–�ன்–
ைத்–தின் முந்–கதய உத்–த–ர–
வின் அடிப்–�–கட–யில மசய்–
யப்–�ட்டு வரு–கி–ைது என 
மதரி–வித்–தொர். மதொடர்ந்து 
நீதி–�–தி–�ள் அளித்த உத்–
த –ர –வில, ‘ம�ொதரொனொ 
�ொதிப்–�ொல ம�ற்–தைொகர 
இழந்த குழந் –கத –�க்ள 
�ொதுக்–�ொக்� எடுக்–�ப் –
�ட்ட �ொது–�ொப்பு நட–வ–
டிக்–க�–�ள் என்–ன? பிஎம் 
த�ர் நிதி மூ்லம் எத்–தகன 

குழந்–கத–�ள் �ய–ன–கடந்து 
உள்–்ள–னர்?. ம�ற்–தைொர் 
இரு–வ–கர–யும் இழந்த குழந்–
கத–�–ளில �லவி நி்ல–வ–ரங்–
�ள் என்ன, ஒரு–தவக்ல 
தனி–யொர் �ள்–ளி–�ள் அவர்–
�ளுக்கு இகட–நி–றுத்–தம் 
மசய்–தி–ருந்–தொல அதகன 
சரி மசய்–வது எப்–�–டி?, 
குறிப்–�ொ� இது–த�ொன்ை 
குழந் –கத –� –ளின் �லவி 
�ொதிக் –�ொ –�ல இருக்� 
�ொநி்ல அர–சு–�ள் முன்–கூட்–
டிதய நட–வ–டிக்க� எடுக்� 
தவண்–டும். அவர்–�க்ள 
�வ–னிக்–�ொ –�த்லொ அல–
்லது �ரொ–�–ரிக்–�ொ–�த்லொ 
இருந்து விட்–டொல அவர்–
�ள் மதொழி–்லொ–்ளர்–�–்ளொ� 
�ொை வொய்ப்பு உள்–்ளது. 
அது மி�–வும் தவத–கன–
யொன ஒன்–ைொ–கும். இதகன 
தடுத்து நிறுத்–தும் �டக� 
அர–சுக்கு உள்–்ள–து’ என்று 
மதரி–வித்த நீதி –� –தி –�ள் 
வழக்க� ஒத்–தி–கவத்–த–னர்.

�ொற்–ைம் குறித்து உறுப்–பி–னர் 
குறிப்–பிட்–டொர். அப்–த�ொது, 
உயி–தரொடு இருப்–�–வர்–�ள் 
ம�யர் இருக்� கூடொது 
என்–�–தொல, அவ–ரது ம�யர் 
எடுக்–�ப் –�ட்–டது. இப்–

த�ொது, �க்ல–ஞர், எல–த்லொ–
ரு–கடய உள்–்ளங்–�–ளி–லும் 
நிரம்பி இருக்–கிை �ொர–ைத்–
தொல திரு–வண்–ைொ–�க்ல 
அரசு �க்லக்–�ல–லூ–ரிக்கு 
முதல–வ –ரின் அனு–�–தி –
தயொடு �க்ல–ஞர் அரசு 
�க்லக்–�ல–லூரி என்று 
ம�யர் சூட்–டப்–�–டும்.

இந்தியன் டெரடரெய்ன் பேஷன்ஸ் லிமிடெட்
பதிவு அலவலகம்: எண் 208, வவளசவசேரி தாம்பரம் சோலல, நாராயணபுரம், 

 பள்ளிககரலண, சசேனலனை-600 100.மினனைஞசேல்: response.itfl@indianterrain.com: 
 இலணயதளம்: www.indianterrain.com

சதாலலவபசி: 044-4227 9100, CIN; L18101TN2009PLC073017

13 ஆகஸ்ட், 2021 வததியிட்்ட 12வது வரு்டாந்திர சபாதுககூட்்டம் அறிவிப்பில் குறிப்பிட்டுள்ளவாறு அலுவல்கலள சசேயல்படுதத 
நிறுவனை உறுப்பினைரகளின 12வது வரு்டாந்திர சபாதுககூட்்டம் (AGM) வியாழககிழலை, 16 சசேப்்டம்பர, 2021 அனறு இந்திய 
வநரம் காலல 11.00 ைணிககு காசணாளி காட்சி (“VC”) / இதர ஒலி ஒளி வழிமுலை (“OAVM”) மூலம் நல்டசபறும் எனறு 
இதனமூலம் அறிவிககப்படுகிைது.

காரபவரட் விவகாரஙகள் அலைசசேகததின 8 ஏப்ரல், 2020 வததியிட்்ட சுறைறிகலக எண் 14/2020, 13 ஏப்ரல், 2020 வததியிட்்ட 
சுறைறிகலக எண் 17/2020 05 வை, 2020 வததியிட்்ட சுறைறிகலக எண் 20/2020, ைறறும் 13 ஜனைவரி 2021 வததியிட்்ட சுறைறிகலக 
எண்.2/2021  வைலும் 12 வை, 2020 வததியிட்்ட சசேபி சுறைறிகலக எண் SEBVHO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 (இனிவைல் 
சைாததைாக “சுறைறிகலககள்” ஆக குறிப்பி்டப்படும்) ஆகியவறறு்டன நிறுவனைஙகள் சேட்்டம், 2013 இன சபாருந்தும் விதிகள் 
ைறறும் அதனகீழ் உருவாககப்பட்்ட உரிய விதிகள், சசேபி (பட்டியல் க்டப்பாடுகள் ைறறும் சவளியீடு வதலவகள்) ஒழுஙகுவிதிகள், 
2015 விதிகளுககிணஙக 12வது வரு்டாந்திர சபாதுககூட்்டம் கூட்்டப்ப்டவுள்ளது. நிறுவனைஙகள் சேட்்டம், 2013 இன பிரிவு 103 
கீழ் குலைந்தளவு எண்ணிகலகககாக 
காசணாளி காட்சி/இதர ஒலி ஒளி வழிமுலை மூலம் பஙவகறகும் உறுப்பினைரகள் கணககி்டப்படுவர.

வைறகூறிய சுறைறிகலககளுககிணஙக, உறுப்பினைரகளுககு இதனமூலம் சதரிவிககப்படுவதாவது 2020-21 நிதியாண்டுககானை 
குழு அறிகலக, தனிப்பட்்ட தணிகலகயாளரகள் அறிகலக, தணிகலக சசேயயப்பட்்ட நிதி அறிகலககள் அ்டஙகிய ஆண்டு 
அறிகலகயு்டன 12வது வரு்டாந்திர சபாதுககூட்்டம் நல்டசபறும் அறிவிப்பானைது 13 ஆகஸ்ட், 2021 எனை வரம்பு வததியினபடி 
நிறுவனைம்/ வநசேனைல் சசேகயூரிடிஸ் ச்டபாசி்டரி லிமிச்டட், சசேனட்ரல் ச்டபாசி்டரி சேரவீசேஸ் (இந்தியா) லிமிச்டட் ைறறும் லினக 
இனல்டம் இந்தியா பிலரவவட் லிமிச்டட் (“RTA”) வசேம் மினனைஞசேல் முகவரி பதிவு சசேயயப்பட்டிருககும் உறுப்பினைரகளுககு 
ைட்டும் மினனைஞசேல் மூலம் 25 ஆகஸ்ட், 2021 வததியனறு அனுப்பப்பட்டுள்ளனை. வகாவிட்-19 சபருந்சதாறறு காரணைாக 
வைறகூறிய சுறைறிகலககளினபடி ஆண்டு அறிகலக ைறறும் வரு்டாந்திர சபாதுககூட்்டம் அறிவிப்பின காகித பிரதிகலள 
அனுப்பும் நிபந்தலனை விலககப்பட்டுள்ளது.
12வது வரு்டாந்திர சபாதுககூட்்டம் அறிவிப்பு ைறறும் 2020-21 நிதியாண்டுககானை ஆண்டு அறிகலக ஆகியலவ நிறுவனைததின 
இலணயதளம் www.indianterrain.com, பஙகு பரிவரததலனைகளின இலணயதளம் அதாவது BSE லிமிச்டட் (“BSE”) ைறறும் 
இந்திய வதசிய பஙகு பரிவரததலனை லிமிச்டட் (“NSE”) ஆகியவறறின முலைவய www.bseindia.com ைறறும் www.nseindia.com 
இலணயதளஙகளிலும் கில்டககப்சபறும்.

RTA / முதலீட்டு பஙவகறபாளர(கள்) வசேம் மினனைஞசேல் முகவரி பதிவு சசேயயப்ப்டாதிருககும் உறுப்பினைரகள் மினனைஞசேல் மூலம் 
வரு்டாந்திர சபாதுககூட்்டம் அறிவிப்பு, ஆண்டு அறிகலக ைறறும் மினனைணு வாககுப்பதிவு பயனைாளர அல்டயாள முகவரி 
ைறறும் க்டவுசசசோல் ஆகியவறலை சபறுவதறகு rnt.helpdesk@linkintime.co.in இல் RTA-ககு மினனைஞசேல் சசேயயுைாறு 
வகட்டுக சகாள்ளப்படுகிைாரகள். மினனைஞசேல் முகவரி பதிவு சசேயதல் ைறறும் மினனைணு வாககுப்பதிவு பயனைாளர அல்டயாள 
முகவரி ைறறும் க்டவுசசசோல் சபறுதல் வைலும் வரு்டாந்திர சபாதுககூட்்டததினவபாது சதாலலதூர வாககுப்பதிவு அல்லது 
மினனைணு வாககுப்பதிவு நல்டசபறும் வழிமுலை ஆகியவறறின விரிவானை நல்டமுலை சசேயல்பாட்டிலனை சதரிந்து சகாள்வதறகு 
உறுப்பினைரகள் வைறகூறிய இலணயதளஙகளில் கில்டககப்சபறும் வரு்டாந்திர சபாதுககூட்்டம் அறிவிப்பிலனை படிககுைாறு வகட்டுக 
சகாள்ளப்படுகிைாரகள். உறுப்பினைரகள் காசணாளி காட்சி / இதர ஒலி ஒளி வழிமுலை மூலம் வரு்டாந்திர சபாதுககூட்்டததில் 
பஙவகறபதறகானை விரிவானை அறிவுறுததல்களுககு, உறுப்பினைரகள் வரு்டாந்திர சபாதுககூட்்டம் அறிவிப்பிலனை படிககுைாறு 
வகட்டுக சகாள்ளப்படுகிைாரகள். நிறுவனைததின உறுப்பினைரகள் பாரலவயிடுவதறகாக லவககப்படும் முககிய ஆவணஙகள் 
மினனைணு முலையில் கில்டககப்சபறும்.

நிறுைஙகள் சேட்்டம் 2013 இன பிரிவு 91 ைறறும் சசேபி (பட்டியல் க்டப்பாடுகள் ைறறும் சவளியீடு வதலவகள்) ஒழுஙகுவிதிகள் 
2015 (பட்டியல் ஒழுஙகுவிதிகள்) இன ஒழுஙகுவிதி 42 ஆகியவறறின படி, நிறுவனைததின உறுப்பினைரகள் பதிவவடு ைறறும் பஙகு 
ைாறறு புததகஙகள் 10 சசேப்்டம்பர, 2021 முதல் 16 சசேப்்டம்பர, 2021 வலர (இரண்டு வததிகள் உட்ப்ட) மூ்டப்பட்டிருககும் எனறு 
இதனமூலம் வைலும் அறிவிககப்படுகிைது.

நிறுைஙகள் சேட்்டம், 2013 இன பிரிவு 108 ைறறும் நிறுைஙகள் (வைலாண்லை ைறறும் நிரவாகம்) விதிகள் 2014 இன விதி 20, 
திருததப்பட்்டவாறு வைலும் சசேபி (பட்டியல் க்டப்பாடுகள் ைறறும் சவளியீடு வதலவகள்) ஒழுஙகுவிதிகள், 2015 இன ஒழுஙகுவிதி 
44 ஆகியவறறின படி, இந்த அறிவிப்பில் அலைந்த அலனைதது தீரைானைஙகள் மீது சதாலலதூர மினனைணு வாககுப்பதிவு 
ைறறும் 12வது வரு்டாந்திர சபாதுககூட்்டததில் மினனைணு வாககுப்பதிவு வசேதிககாக சசேனட்ரல் ச்டபாசிட்்டரி சேரவீசேஸ் (இந்தியா) 
லிமிச்டடின (CDSL) வசேலவகலள நிறுவனைம் சபறறுள்ளது. உறுப்பினைரகளுககு வைலும் சதரிவிப்பதாவது:

1. சதாலலதூர மினனைணு வாககுப்பதிவு ைறறும் 12வது வரு்டாந்திர சபாதுககூட்்டததில் மினனைணு வாககுப்பதிவு மூலம் 
வாககளிகக தகுதியுள்ள உறுப்பினைரகலள தீரைானிகக வரம்பு வததி 09 சசேப்்டம்பர, 2021 ஆகும். காகித முலையில் அல்லது 
காகிதைறை முலையில் பஙகுகலள லவததிருககும் அலனைதது உறுப்பினைரகளுககும் சதாலலதூர மினனைணு வாககுப்பதிவு 4 
(நானகு) நாட்கள் நல்டசபறும் அதாவது ஞாயிறறுககிழலை 12 சசேப்்டம்பர, 2021 காலல 9.00 ைணிககு சதா்டஙகி புதனகிழலை 
15 சசேப்்டம்பர, 2021 ைாலல 5.00 ைணிககு முடிவல்டகிைது. அதன பினனைர சதாலலதூர மினனைணு வாககுப்பதிலவ CDSL 
நிறுவனைம் சசேயலிழககச சசேயது விடும்.

2. சதாலலதூர மினனைணு வாககுப்பதிவின மூலம் வாககாளிககாத உறுப்பினைரகள் வரு்டாந்திர சபாதுககூட்்டததில் மினனைணு 
வாககுப்பதிவு மூலம் வாககளிககலாம். வரு்டாந்திர சபாதுககூட்்டததில் மினனைணு வாககுப்பதிவு மூலம் வாககளிககும் வசேதிலய 
நிறுவனைம் அளிககும்.

3. சதாலலதூர மினனைணு வாககுப்பதிவின மூலம் வாககளிதத உறுப்பினைரகள் வரு்டாந்தி்ட சபாதுக கூட்்டததில் கலந்து 
சகாள்ளலாம், ஆனைால் வரு்டாந்திர சபாதுககூட்்டததில் மீண்டும் வாககளிகக அனுைதிககப்ப்ட ைாட்்டாரகள். ஒருவவலள, ஒரு 
உறுப்பினைர சதாலலதூர மினனைணு வாககுப்பதிவு ைறறும் வரு்டாந்திர சபாதுககூட்்டததில் மினனைணு வாககுப்பதிவு மூலம் 
வாககளிததிருந்தால், சதாலலதூர மினனைணு வாககுப்பதிவு ைட்டுவை கணககில் எடுததுக சகாள்ளப்படும்.

4. நிறுவனைததின பஙகுகலள சபறறு உறுப்பினைராகி வைலும் 09 சசேப்்டம்பர, 2021 அனறு பஙகுகலள லவததிருந்தால் 
வரு்டாந்திர சபாதுககூட்்ட அறிவிப்பில் உள்ள விரிவானை மினனைணு வாககுப்பதிவு வழிமுலை அறிவுலரகலள படிககுைாறு 
வகட்டுக சகாள்ளப்படுகிைாரகள். எனினும், சதாலலதூர மினனைணு வாககுப்பதிவுககாக ஏறகனைவவ CDSL-ல் பதிவு சசேயத நபர 
தறவபாலதய பயனைாளர அல்டயாள முகவரி (USER ID) ைறறும் க்டவுசசசோல்லல (PASSWORD) பயனபடுததி வாககளிககலாம்.

5. சதாலலதூர மினனைணு வாககுப்பதிவு ைறறும் வரு்டாந்திர சபாதுககூட்்டததில் மினனைணு வாககுப்பதிவு அறிவுலரகள் அ்டஙகிய 
வரு்டாந்திர சபாதுககூட்்டம் அறிவிப்பு ைறறும் ஆண்டு அறிகலக ஆகியலவ நிறுவனைததின இலணயதளம் www.indianterrain.com 
ைறறும் CDSL மினனைணு வாககுப்பதிவு இலணயதளம் www.evotingindia.com இல் உள்ளது.

6. வரு்டாந்திர சபாதுககூட்்டததில் பஙவகறபது ைறறும் மினனைணு வாககுப்பதிவு முலையில் மினனைணு வாககளிப்பது சதா்டரபானை 
ஏவதனும் விசோரலணகள் அல்லது விவகாரஙகள் இருப்பின அதுகுறிதது www.evotingindia.com -ல், உதவி பிரிவு கீழ் 
கில்டககப்சபறும் அடிககடி வகட்கப்படும் வகள்விகள் (“FAQs”) ைறறும் மினனைணு வாககுப்பதிவு லகவயட்ல்ட பாரலவயி்டலாம் 
அல்லது helpdesk.evoting@cdslindia.com-ககு கடிதம் எழுதலாம் அல்லது திரு. நிதின குந்வதர (022- 23058738) அல்லது திரு. 
சைஹ்பூப் லககானி (022-23058543) அல்லது திரு. ராவகஷ் தல்வி (022-23058542) சதா்டரபு சகாள்ளலாம். மினனைணு முலையில் 
வாககப்பளிப்பதறகானை வசேதி சதா்டரபானை அலனைதது குலைகளும் திரு. ராவகஷ் தல்வி, வைலாளர, (CDSL) சசேனட்ரல் ச்டபாசி்டரி 
சேரவீசேஸ் (இந்தியா) லிமிச்டட், A விங, 25வது தளம், ைாரததான பியூசேரகஸ், ைபட்லால் மில் காம்பவுண்ட்ஸ், என எம் வஜாஷி 
ைாரக, வலாயர பவரல் (கிழககு), மும்லப - 400013 அவரகளுககு அனுப்பப்ப்டலாம் அல்லது helpdesk.evoting@cdslindia.com-ககு 
மினனைஞசேல் அனுப்பலாம் அல்லது 022-23058542/43 இல் அலழககலாம் அல்லது லினக இனல்டம் இந்தியா பிலரவவட் லிமிச்டட் 
(RTA) (மினனைஞசேல் முகவரி - rnt.helpdesk@linkintime.co.in / கட்்டணமில்லா எண் 18001020878) சதா்டரபு சகாள்ளலாம் அல்லது 
response.itfl@indianterrain.com இல் மினனைஞசேல் மூலம் கீவழ லகசயாப்பமிட்்டவருககு அனுப்பலாம்.

உறுப்பினைரகள் CDSL அலைப்பு வழிவய காசணாளி காட்சி/இதர ஒலி ஒளி வழிமுலை மூலம் வரு்டாந்திர சபாதுககூட்்டததில் 
கலந்து சகாள்ளும் வசேதியளிககப்படுகிைது. பஙகுதாரரகள் சதாலலதூர மினனைணு வாககுப்பதிவு அததாட்சிகள் பயனபடுததி 
பஙகுதாரரகள்/உறுப்பினைரகள் லாகஇன கீழ் www.evotingindia.com இல் இந்த வசேதிலய சபைலாம். காசணாளி காட்சி / இதர ஒலி 
ஒளி வழிமுலைககானை இலணய இலணப்பானைது நிறுவனைததின EVSN காட்சிப்படுததப்பட்டிருககும் பஙகுதாரரகள்/உறுப்பினைரகள் 
லாகஇனனில் கில்டககப்சபறும்.

சதாலலதூர மினனைணு வாககுப்பதிவு ைறறும் வரு்டாந்திர சபாதுககூட்்டததில் மினனைணு வாககுப்பதிவு நல்டமுலைகள் 
வநரலையாகவும் சவளிப்பல்டயானை முலையிலும் நல்டசபை M/s. பிபி & அவசோசிவயட்ஸ், சசேயலாறறும் நிறுவனை சசேயலாளரகள், 
சசேனலனை அவரகலள ஆராயவாளராக நிறுவனைம் நியைனைம் சசேயதுள்ளது. சதாலலதூர மினனைணு வாககுப்பதிவு முடிவுகள் 
நிரணயிககப்பட்்ட வநரததில் அறிவிககப்படும் வைலும் நிறுவனைததின இலணயதளம், CDSL, BSE ைறறும் NSE இலணயதளததிலும் 
சவளியி்டப்படும்.

குழுவின் ஆணைப்படி
இந்தியன் டெரடரெய்ன் ப்பஷன்ஸ் லிமிடெடுக்கா்

ஒப்பம்/-
E. இளமுகிலன்

நிறுவன டெயலகாளர & இைக் அதி்காரி
பேதி: 25 ஆ்ஸ்ட் 2021

இெம்: டென்ணன

12வது வருடாந்திர ப�ாதுக்கூடடம் அறிவிப்பு


