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

Samaj, Mumbai 400 004 Tel.: +91 022-23825060

E-mail : info@birlaprecision.com Website : www.birlaprecision.com

An ISO 9001:2000 & ISO 14001:2004

 Company CIN: L29220MH1986PLC041214

NOTICE

NOTICE is hereby given that pursuant to Regulation 29 and Regula-

tion 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) 

Regulations, 2015, Meeting of the Board of Directors of the Com-

pany, will be held on Wednesday, 13th day of November, 2019 at 
11:30 a.m. at Dalamal House, 1st Floor J. B. Marg, Nariman Point, 
Mumbai - 400021 to consider & approve, inter alia the Unaudited 

Financial Results of the Company for the quarter & Half Year ended 

on 30th September, 2019 apart from other businesses.

The above intimation is available on Company’s Website at www.

birlaprecision.com and the website of Stock Exchange at www.

bseindia.com.

For Birla Precision Technologies Limited
Date: 04.11.2019                                                                                       Sd/-
Place: Mumbai                                                                             Shaijal Jain

Company Secretary
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BLUE CHIP TEX
INDUSTRIES LIMITED

CIN: L17100DN1985PLC005561
Registered Office: Plot No. 63-B,

Danudyog Sahakari Sangh Ltd,
Village Piparia, Silvassa 396 230,

Dadra & Nagar Haveli
Email Id: bluechiptex@gmail.com

Tel. No.:  91-22- 43530400

NOTICE
Notice is hereby given pursuant
to Regulation 29 read with
regulation 47 of the SEBI (Listing
Obligations and Disclosure
Requirements) Regulations, 2015,
that a Meeting of the Board of
Directors of the Company will be
held on Tuesday 12th November,
2019 at 3.30 P.M. at Office no.
17, Maker Chamber III, Jamnalal
Bajaj Road, Nariman Point,
Mumbai 400 021, inter alia, to
consider and approve the Un-
Audited Financial Results for the
Quarter & Half year ended 30th
September, 2019.

By order of the Board,
For Blue Chip Tex Industries

Limited
Sd/-

Bhumit Dharod
Company Secretary

ACS No- A51555
Place: Mumbai
Date: 4th November, 2019
For more information please visit:
www.bseindia.com
www.bluechiptexindustrieslimited.com

ANDHRA PRADESH
TANNERIES LIMITED

Regd. Office : Leather Complex Area,
Nellimarla- 531217.

CIN:- L19110AP1974PLC001711
Email:- sugandhas78@rediffmail.com

Phone:- 022-24934923
Fax: 022-24934924

Website : www.aptl.net.in
Pursuant to the Regulation 47 (1)
(a) of the SEBI (Listing Obligations
and Disclosure Requirements)
Regulations, 2015, Notice is
hereby given that a Meeting of the
Board of Directors of the
Company wil l  be held on
Wednesday, November 13, 2019
to interalia approve the Unaudited
Financial Results for the Quarter
and half year ended September
30, 2019.
The notice of board meeting is
uploaded on the website of the
company at www.aptl.net.in and
also on the website of the Stock
Exchange at www.bseindia.com

For and on behalf of the Board,
Sd/-

SUGANDHA SHELATKAR
DIRECTOR

DIN: 06906156
Place: Mumbai
Date: 01.11.2019

RAJA BAHADUR

INTERNATIONAL LIMITED

Regd. Office:  Hamam House, 3
rd

 Floor,

Ambalal Doshi Marg, For t,

Mumbai – 400001.

CIN: L17120MH1926PLC001273

Tel No. 022- 22654278,

Fax: 022- 22655210

e-mail id: investor@rajabahadur.com

website: www.rajabahadur.com

Pursuant to the Regulation 47 (1) (a) of the

SEBI (Listing Obligations and Disclosure

Requirements) Regulations, 2015, notice

is hereby given that a Meeting of the Board

of Directors of the Company will be held

on Thursday, 14
th   

November, 2019,at 03.30

p.m to interalia approve the Un-audited

Financial Results (Standalone and

Consolidated) for the quarter and half year

ended September 30, 2019.

The notice of board meeting is uploaded

on the website of the company at http://

www.rajabahadur.com/nac.php and also

on the website of the Stock Exchange at

www.bseindia.com

For and on behalf of the Board

Raja Bahadur International Ltd.

Akash Joshi

Company Secretary &

Compliance Officer

Place: Mumbai

Dated:  November 04 , 2019

INDOKEM  LIMITED

Regd.Office: Plot No. 410/411, Khatau House,

Mogul Lane, Mahim, Mumbai – 400 016

CIN: L31300MH1964PLC013088

Tel No.: 61236767/ 61236711

Email Id: iklsecretarial@gmail.com

NOTICE

Notice is hereby given in terms of Regulation

29 and 47 of SEBI (Listing Obligations and

Disclosure Requirements) Regulations,

2015 that a meeting of the Board of Directors

of the Company will be held on Tuesday, 12
th

November, 2019 at the Registered Office of

the Company at 4:00 p.m. inter- alia to

consider and approve the Standalone

Unaudited Financial Results along with the

Limited Review Repor t thereon of the

Company for the 2
nd

 Quarter ended 30
th

September, 2019. The information is also

available on the website of BSE Limited at

www.bseindia.com where the shares of the

Company are listed and is also available on

the website of the Company at

www.indokem.co.in

For INDOKEM LIMITED

Sd/-

Rajesh D. Pisal

Place: Mumbai Company Secretary

Date: 05
th

 November, 2019

Place: Kolkata.

Date: 04.11.2019.

KKALPANA INDUSTRIES
(INDIA) LIMITED

CIN: L19202WB1985PLC039431

(Formerly Kalpena Industries Limited)

Regd Office: 2B, Pretoria Street,

Kolkata - 700 071

Telephone: 91-033-2282 3744/3745/

3699/3671, Fax: 91-033-2282 3739

E-Mail:Kolkata@kkalpana.co.inWebsite:

www.kkalpanagroup.com

NOTICE

Notice is hereby given, pursuant to

Regulation 47(1) of the Securities and

Exchange Board of India (Listing

Obligations and Disclosure

Requirements) Regulations, 2015, that

(04th of 2019-20) meeting of the Board of

Directors of Kkalpana Industries (India)

Limited will be held on Thursday, the 14th

day of November, 2019 at 3:30P.M. at its

Registered Office at 2B Pretoria Street,

Kolkata-700 071, inter-alia, to consider

and approvethe Un-audited Financial

Results (Standalone and Consolidated) of

the companyfor the quarter and half year

ended 30th September, 2019, pursuant to

Regulation 33 of  the Securities and

Exchange Board of India (Listing

Obligations and Disclosure

Requirements) Regulations, 2015.

Further, the trading window of the

Company for dealing in equity shares of

the Company will remain closed for all

directors, executives one level below the

Board and designated employees with

effect from 01st October, 2019 to

16th November, 2019 (both days

inclusive), pursuant to SEBI (Prohibition

of Insider Trading) Regulations, 2015 read

with Code of Conduct to regulate, monitor

and report trading by insiders framed by

the Company.

In accordance with Regulation 47(2) of the

Securities and Exchange Board of India

(Listing Obligations and Disclosure

Requirements) Regulations, 2015, the

said notice may be accessed on

the company's website at

www.kkalpanagroup.com and can also be

accessed at BSE's website at

www.bseindia.comand CSE's website

atwww.cseindia.com

By Order of the Board

For Kkalpana Industries (India) Limited

Sd/-

TanviPanday

(Membership No. ACS 31176)

Company Secretary

RISHI TECHTEX LTD.

NOTICE

CIN : L28129MH1984PLC032008
612, V. K. Industrial Estate, 10/14

Pais Street, Byculla (W), Mumbai-400 011
E-mail : info@rishitechtex.com

Website : www.rishitechtex.com,

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 Tuesday, 
November 12, 2019, inter alia, to consider, 
approve and take on record the unaudited 
financial results for the quarter and six 
months ended September 30, 2019
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 LTD.
Gauri Gangal

Company Secretary
Place : Mumbai
Date : November 04, 2019

Rameshwar Media

Pursuant to Regulation 47 of the SEBI 
(Listing Obligations and Disclosure
Requirements) Regulations, 2015, Notice is 
hereby given, the meeting of Board of 
Directors of the Company is scheduled to be 

thheld on Wednesday, the 13 day of
November, 2019 at 4:00 p.m. at the
Registered Office of the Company, inter alia, 
to consider, approve and take on record the 
Unaudited Financial Results for the second 
quarter and half year ended 30.09.2019. The 
Trading Window for dealing in Equity Shares 

stof the Company was closed from 01
October, 2019 and will open after 48 hours 
from the dissemination of said financial 
results to the Stock Exchange.

NOTICE OF BOARD MEETING

TECHNVISION VENTURES LIMITED
Reg. Office: 1486 (12-13-522), Lane No. 13, 

Street No. 14, Tarnaka, Secunderabad-500 017.

By order of the Board
for TechnVision Ventures Limited,

Sd/-
(Diddiga Santosh Kumar)

Company Secretary
Date: 04.11.2019
Place: Secunderabad
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55.11.2019 சென்னை

காரில் ஏசி வெடித்து சிதறியதில் 
டிராெல்ஸ் அதிபர் பரிதாப பலி

புதுச்–சேரி, நவ. 5-
காரில் ஏசி வெடித்து தீவி–
பத்து ஏற்–பட்–ட–தில் டிரா–
ெல்ஸ் அதி–பர் உடல்–க–ருகி 
பரி–தா–ப–மாக பலி–யா–னார்.

புதுச்–சேரி, உழந்–தத–கீ–
ரப்–பா–தை–யம், 
அ ய் – ய – ன ா ர் 
சகாயில் வீதிதய 
சேர்ந்–த–ெர் நசட–
ேன். இெ–ரின் 
மகன் முத்–து–கு–ம–
ரன் (32). டிரா–
ெல்ஸ் அதி–ப –
ர ான இெர் , 
இன்று காதை 
9 மணி–ய–ை–வில் 
வீட்–டின் அருசக 
நிறுத் – தப் – பட் –
டி–ருந்த தனது 
காதர எடுத் –த –சபாது 
முன்–ப–கு–தி–யில் இருந்து 
திடீ–வரன கரும்–புதக ெந்–
தது. இத–னால் அதிர்ச்சி 
அதடந்த முத்–து–கு–ம–ரன் 
வெளிசய ெர முயன்–ற–
சபாது பயங்–கர ேத்–தத்–து–

டன் கார் வெடித்து தீப்–
பி–டித்து எரிந்–தது. இதில் 
முத்–து–கு–ம–ரன் அங்–சகசய 
உடல்–க–ருகி பரி–தா–ப–மாக 
பலி–யா–னார். அப்–ப–கு–தி–யில் 
மக்–கள் திரண்–ட–தால் பர–ப–

ரப்பு நிை–வி–யது.
இது–பற்றி தக–

ெல் கிதடத்–த –
து ம்  மு த – லி –
யார் –சபட்தட 
ச ப ா லீ – ே ா ர் 
ெந்து முத்–து–கு–ம–ர–
னின் உடதை 
மீட்டு பிசரத 
பரி–சோ–த–தனக்–
காக கதிர்–கா–மம் 
அ ர சு  மரு த் –
து –ெ –ம –தனக்கு 
அனுப்பி தெத்–த–

னர்.
இது–பற்றி சபாலீ–ோர் 

ெழக்–குப்–ப–திவு வேய்–துள்–
ை–னர். முத்–து–கு–ம–ர–னுக்கு 
ஓரிரு மாதங்–க–ளில் திரு–ம–
ணம் வேய்ய முடிவு வேய்–
தி–ருந்–த–னர்.

ஏசி வவடித்து தீப்–பி–டித்து எரிந்த கார்

பலி–யான  
முத்–துக்–கு–ம–ரன்

புதுச்ெரியில் 
பயங்கரம்

வருமானத்துக்கு அதிகமாக ச�ாத்து ச�ரத்்த வழக்கு

வெல்்லை மாசுக் கட்டுபபாடு ொரிய 
அதிகாரி, அெரது ம்ைவிக்கு சி்ை

வநல்லை, நவ.5-
ெரு–மா–னத்–துக்கு அதி–க–
மாக வோத்து சேர்த்த 
ெழக்–கில் வநல்தை மாசுக்–
கட்–டுப்–பாடு ொரிய உதவி 
வபாறி–யா–ைர் மற்–றும் அெ–
ரது மதன–விக்கு சிதற தண்–
டதன விதிக்–கப்–பட்–டுள்–
ைது.

பாதை–யங்–சகாட்தட 

குை –ெ –ணி –கர் – பு – ரத்தத 
சேர்ந்–த–ெர் குமா–ர–செல். 
இெர் வநல்தை மாெட்ட 
மாசுக்–கட்–டுப்–பாடு  ொரிய 
உதவி வபாறி–யா–ை–ராக உள்–
ைார். இெ–ரது மதனவி 
தில்தை உமா ோந்தி (47). 
இந்த நிதை–யில், குமா–ர–
செல் ெரு–மா–னத்–துக்கு 
அதி – க – ம ாக  வோத்து 

மத்திய ச்தாழிற்ாதுகாப்பு ் டை ் யிறசி டமயத்தில்

எஸ்ஐ உட்பட 2 பபர் சாவு 
அரக்–சகா–ணம், நவ.5-

அரக்–சகா–ணம் அடுத்த தக்–
சகா–ைம் மத்–திய வதாழிற்–
பா–து–காப்பு பதட பயிற்சி 
தமயத்–தில் எஸ்ஐ உட்–பட 
2 சபர் பரி–தா–ப–மாக இறந்–த–
னர்.

உத்–த–ரப்–பி–ர–சதே மாநி–
ைம் அப்–பாடி எம்–பி–பு–ரம் 
பகு –திதய சேர்ந் –த –ெர் 
மசகஷ்–ேந் –தி –ர –சிங்(57 ) , 
இெர் செலூர் மாெட்–டம் 
அரக்–சகா–ணம் அடுத்த தக்–
சகா–ைத்–தில் உள்ை மத்–திய 
வதாழிற்–பா–து–காப்பு பதட 
பயிற்சி தமயத்–தில் எஸ்–ஐ–
யாக பணி–யாற்றி ெந்–தார். 
சநற்று இெர் திடீ–வரன 
மயங்கி விழுந்த அெதர 
உட–ன–டி–யாக  வேன்–தன–

யில் உள்ை தனி–யார் மருத்–
து–ெ–ம –தனக்கு அதழத்–
துச் –வேன்–ற –னர். அங்கு 
பரி–சோ–தித்த டாக்–டர்–
கள் ெரும் ெழி–யி–சைசய 
மசகஷ்–ேந்–தி–ர –சிங் இறந்–
து–விட்–ட–தாக வதரி–வித்–த–
னர்.

விரு–து–ந–கர் மாெட்–டம் 
ோத்–தூர் தாலுகா பகு–திதய 
சேர்ந்–த –ெர் சுப்–பு –ராஜ். 
இெர் அரக்–சகா–ணம் மத்–
திய வதாழிற்–பா–து–காப்பு 
பதட பயிற்சி தமயத்–தில் 
கான்ஸ்–ட–பி–ைாக செதை 
வேய்–து–ெந்–தார். இெ–ரது 
மதனவி கீதா–ராணி(45). 
இெர் ேற்று உடல்–நிதை 
பாதிக்–கப்–பட்டு மருந்து, 
மாத்–தி–தர–கள் ோப்–பிட்டு 

ெந்–தார்.
சநற்று இெர் தெ–று–த–

ைாக மாத் –திதர ோப் –
பிட்–ட–தாக வதரி–கி–றது. 
இத–னால் மயங்–கி–வி–ழுந்த 
அெதர வேன்தன தனி–
யார் மருத்–து–ெ–ம–தனக்கு 
வகாண்டு வேன்–ற –னர். 
அங்கு பரி – சோ – தித்த 
டாக்–டர்–கள் கீதா–ராணி 
இறந்–து–விட்–ட–தாக வதரி–
வித்–த–னர். மத்–திய வதாழிற்–
பா–து–காப்பு பதட பயிற்சி 
தமயத்–தில் 2 சபர் இறந்–
தது குறித்து அரக்–சகா–ணம் 
தாலுகா சபாலீ–சில் இன்று 
புகார் வேய்–யப்–பட்–டது.  
அதன்–சப–ரில் சபாலீ–ோர் 
ெழக்–குப்–ப –திவு வேய்து 
விோ–ரிக்–கின்–ற–னர்.

அங்கீகாரம் இல்லைாத 
பள்ளிகள் மூடபபடும்

்கல்வித்து்ை 
அதிரடி உத்்தரவு

வேன்்ன, நவ.5- 
அங்–கீ–கா–ரம் இல்–ைா–மல் 
வேயல்–ப–டும் பள்–ளி–கள் 
மூடப்–ப–டும் என்று பள்–ளிக் 
கல்–வித்–துதற அறி–வித்–துள்–
ைது. 

தமி–ழ–கத்–தில் இயங்–கும் 
தனி–யார் பள்–ளி–கள் முதறப்–
படி அங்–கீ–கா–ரம் வபற்–றி–ருக்க 
செண்–டும். கடந்த 10 ஆண்–
டு–க–ைாக தமி–ழ–கத்–தில் தனி–
யார் பள்–ளி–க–ளில் ஆய்–வு–கள் 
சமற்–வகாள்–ைப்–பட்டு, அங்–
கீ–கா–ரம், கட்–ட–ணம், அடிப்–
பதட ெே–தி–கள் உள்–ளிட்ட 
பல்–செறு விஷ–யங்–கள் ஆய்–
வுக்கு எடுத்–துக் வகாள்–ைப்–
பட்டு ெரு–கி–றது. இத–னால் 
பை பள்–ளி–கள் அங்–கீ–கா–ரம் 
இல்–ைா–மல் இயங்கி ெரு–ெது 
கண்–டு–பி–டிக்–கப்–பட்–டுள்–ைது. 
அதன்–படி அந்த பள்–ளி–
கள் முதற–யாக அங்–கீ–கா–
ரம் புதுப்–பிக்க செண்–டும் 
என்று வமட்–ரிக்–கு–சை–ஷன் 
பள்–ளி–கள் இயக்–க–கம் உத்–த–ர–
விட்–டுள்–ைது. சமலும், கடந்த 
2009ம் ஆண்டு மத்–திய அரசு 
வகாண்டு ெந்த கட்–டாய 
கல்வி உரி–தமச் ேட்–டத்–தில் 
வதரி–விக்–கப்–பட்–டுள்ை அம்–
ேங்–க–ளின் அடிப்–ப–தட–யில் 
ஒவ்–வொரு தனி–யார் பள்–ளி–
யும் அரசு அங்–கீ–கா–ரம் வபற்–
றி–ருக்க செண்–டும் என்று 
ெலி–யு–றுத்–தப்–பட்–டுள்–ைது. 
இதன் சபரில் அங்–கீ–கா–ரம் 
இல்–ைாத பள்–ளி–கதை மூட 
செண்–டும் என்ற முடி–வுக்கு 
தமி–ழக பள்–ளிக் கல்–வித்–துதற 
ெந்–துள்–ைது. 

இ த த – ய – டு த் து , 

வேன்தன உள் –ளிட்ட 
அதனத்து மாெட்ட கல்வி 
அலு–ெ–ைர்–கள் அதற்–கான 
உத்–த–ர–வு–கதை வெளி–யிட்–
டுள்–ை–னர். 

வேன்தன மாெட்ட 
கல்வி அதி–காரி வெளி–யிட்–
டுள்ை உத்–த–ர–வில் கூறப்–பட்–
டுள்–ை–தா–ெது:

கட்–டாய கல்வி உரி–
தமச் ேட்–டத்–தின்–படி பள்–
ளி–கள் ஏதும் அங்–கீ–கா–ரம் 
இல்–ைா–மல் வேயல்–ப–டக்–கூ–
டாது. அசத–சபாை துதற 
அனு–மதி இல்–ைா–மல் பள்–ளி–
கள் வேயல்–ப–டு–ெ–தும் விதி–க–
ளுக்கு முர–ணா–னது. அப்–படி 
வேயல்–பட்–டால் அப–ரா–தம் 
விதிக்–கப்–பட்டு அதன்–பி–ற–
கும் பள்–ளி–கள் வேயல்–பட்–
டால் நாள் ஒன்–றுக்கு ரூ.10 
ஆயி–ரம் அப–ரா–தம் விதிக்க 
விதி–யில் இடம் உள்–ைது. 
அத–னால் இது–ெ–தர–யில் 
அங்–கீ–கா–ரம் வபறா–த–ெர்–கள் 
இருந்–தால் அெர்–கள் மீது–
ேட்–டப்–படி நட–ெ–டிக்தக 
எடுக்–கப்–ப–டும் என இறுதி  
ஆதண பிறப்–பிக்–கப்–ப–டு–
கி–றது. இது வதாடர்–பாக 
கருத்–து–ருக்–கதை பள்–ளி–கள் 
அனுப்–ப–வில்தை என்–றால் 
விதி–கதை பின்–பற்றி ேட்–ட–
ரீ–தி–யாக பள்–ளிதய மூட 
நட–ெ–டிக்தக எடுக்–கப்–ப–டும்.

இவ்–ொறு அதில் கூறப்–
பட்–டுள்–ைது. 

சேர்த்–துள்–ை–தாக வநல்தை 
ஊழல் தடுப்பு மற்–றும் கண்–
கா–ணிப்பு பிரிவு சபாலீ–
ோ–ருக்கு ரக–சிய தக–ெல் 
கிதடத்–தது.

இதத–ய–டுத்து ஊழல் 
தடுப்பு மற்–றும் கண்–கா–
ணிப்பு பிரிவு சபாலீ–ோர் 
விோ–ரதண நடத்–தி–னர். 
விோ–ர–தண–யில் குமா–ர–
செல், அெ–ரது மதனவி 
ஆகி–சயா–ரி–டம் ெரு–மா–
னத்–துக்கு அதி–க–மாக ரூ.7 
ைட்–ேத்து 70 ஆயி–ரத்து 938 
மதிப்–புள்ை வோத்து இருப்–
பது வதரி–ய–ெந்–தது.

இதத–ய–டுத்து ஊழல் 
தடுப்பு மற்–றும் கண்–கா–
ணிப்பு பிரிவு சபாலீ–ோர் 
கடந்த 2008ம் ஆண்டு 
டிேம்–பர் 17ம் சததி ெழக்கு 
பதிந்து வநல்தை ஊழல் 
தடுப்பு சிறப்பு நீதி–மன்–றத்–
தில் ெழக்கு வதாடர்ந்–த–
னர். இவ்–ெ–ழக்தக நீதி–பதி 
பத்மா விோ–ரதண நடத்தி 
மாசு–கட்–டுப்–பாடு ொரிய 
உதவி வேயற்–வபா–றி–யா–ைர் 
குமா–ர–செ–லுக்கு 4 ஆண்டு 
சிதற தண்–ட–தன–யும் ரூ.50 
ஆயி–ரம் அப–ரா–த–மும் அெ–
ரது மதன–விக்கு 3 ஆண்டு 
சிதற தண்–ட–தன–யும் ரூ. 10 
ஆயி–ரம் அப–ரா–தம் விதித்து 
தீர்ப்பு கூறி–னார். 

பகரளாவில் காங்கிரஸ்
க்டய்டபபு பபாராட்டம்

பாலைக்–காடு, நவ. 5- 
2 சிறு–மி–கள் பாலி–யல் படு–
வகாதை வேய்த குற்–ற–ொ–ளி–
கதை விடு–ததை வேய்–ததத 
கண்–டித்து காங்–கி–ரஸ் ோர்–
பில் இன்று பாைக்–காடு 
மாெட்–டத்–தில் கதட–ய–
தடப்பு நடந்–தது.

பாைக்–காடு ொதை–
யார் அருசக அட்–டப்–பள்–
ைத்–தில் 13, 9 ெய–து–தடய 
அக்கா - தங்தக ஆகி–சயார் 
பாலி–யல் பைாத்–கா–ரம் 
வேய்து வகாதை வேய்–த–
ெர் –கதை பாைக் –காடு 
மாெட்ட நீதி–மன்–றம் விடு–
ததை வேய்–துள்–ைது. இதத 
கண்–டித்து பாைக்–காடு 
மாெட்ட காங்–கி–ரஸ் ோர்–
பில், இன்று காதை 6 மணி 
முதல் மாதை 6 மணி ெதர 
பாைக்–காடு மாெட்–டம் 
முழு–ெ–தும் கதட–ய–தடப்பு 
சபாராட்–டம் நடத்–தி–னர்.

இது–பற்றி காங்–கி–ரஸ் 
கட்–சி–யி–னர் கூறு–தக–யில், 
‘’வகாதை–யா–ளி–க–ளுக்கு 
ஆளும் கட்–சி–யான மார்க்–
சிய கம்–யூ–னிஸ்ட் கட்–சி–யி–
னர் ஆத–ரவு காட்–டி–யுள்–ை–

னர். வகாதை–யா–ளி–கதை 
தப்–ப–வி–டக்–கூ–டாது, தக்க 
தண்–டதன ெழங்–க–செண்–
டும், சகரை முதல்–ெர் பின–
ராயி விஜ–யன் ராஜி–னாமா 
வேய்–ய–செண்–டும். இந்த 
வகாதை ேம்–ப–ெம் குறித்து 
மீண்–டும் விோ –ரதண 
நடத்–த–செண்–டும், இவ்–ெ–
ழக்தக சி.பி.ஐ., விோ–ரிக்க 
செண்–டும் என்று சகாரி 
கதட–ய–தடப்பு சபாராட்–
டம் நடக்–கி–றது.’ என்–ற–னர்.

இந்த கதட–ய–தடப்பு 
சபாராட்–டத்–தால் பாைக்–
காடு மாெட்–டத்–தில் அரசு 
மற்று தனி–யார் பஸ்–கள், 
ஆட்சடா, டாக்ஸி எது–வும் 
இயங்–கா–மல் ோதை–கள் 
வெறிச்–சோடி கிடந்–தன. 
எனி–னும் ரயில்–கள் ெழக்–
கம் சபால் இயங்–கின. மக்–க–
ளின் இயல்பு ொழக்தக 
பாதிக்–கப்–பட்–டது. பாைக்–
காட்–டில் முக்–கிய ேந்–திப்பு 
பகு–தி–கள் மற்–றும் கட்சி 
அலு–ெ–ை–கங்–கள் முன்–பாக 
சபாலீ–ோர் பாது–காப்பு 
பணிக்–காக குவிக்–கப்–பட்–
டுள்–ை–னர்.

அதிகாரிகள் ச்ச்சுவாரத்ட்த எதிச�ாலி

சிறுமிகள் ் ாலியல் ் டுசகாடை 
ச�ய்த குற்றவாளிகள் விடு்தடை

உண்ாவிரதத்்த ் கவிட்டார் ெளினி
முரு்கன 

்்கவிடுவாரா?

சவலூர், நவ.5- 
ராஜீவ்–காந்தி வகாதை 
ெழக்–கில் முரு–கன் செலூர் 
மத்–திய சிதற–யி–லும், அெ–
ரது மதனவி வபண்–கள் 
தனிச்–சி–தற–யி–லும் அதடக்–
கப்–பட்–டுள்–ை–னர்.

இந்த நிதை–யில், முரு–
கன் தன்தன 
சிதற நிர்–ொ–கம் 
வகாடு–தமப்–ப –
டு த் – து – ெ – த ா க 
கூறி இன்–று–டன் 
20ெது நாைாக 
உண்–ணா –வி –ர –
தம் இருந்து ெரு–
கி –றார். தனது 
க ண – ெ த ர 
வகாடு–தமப்–ப –
டுத்–து–ெ–தாக கூறி 
வபண்–கள் தனிச்–சி–தற–யில் 
உள்ை நளி–னி–யும் கடந்த 
26ம் சததி முதல் உண்–ணா–
வி–ர–தம் வதாடங்–கி–னார். 
கடந்த 2 நாட்–க–ைாக இரு–
ெ–ருக்–கும் குளுக்–சகாஸ் 
ஏற்–றப்–பட்டு ெரு–ெ–தாக 
சிதறத்–துதற அதி–கா–ரி –
கள் வதரி–வித்து ெந்–த–னர். 
ஆனால், வதாடர் உண்–
ணா–வி–ர–தம் கார–ண–மாக 
இரு–ெ–ரும் உடல் சோர்–வு–
டன் காணப்–ப–டு–ெ–தாக 

தக–ெல் வெளி–யா–னது. 
இத–னால், மருத்–துெ குழு–
வி–னர் இரு–ெ–ரது உடல்–
நி–தை–தய–யும் தீவி–ர–மாக 

கண் – க ா –ணித்து 
ெந் –த –னர். உண்–
ணா –வி – ர – தத்தத 
த க வி – டு ம் – ப டி 
நளினி, முரு–கன் 
ஆகி–சயா–ரி–டம் அதி–
கா–ரி–கள் வதாடர் 
சபச்–சு –ொர்த்தத 
நடத்–தி–னர். 

இந்–த–நி–தை–யில் 
இன்று க ாதை 
ந ளி னி  1 1 ெ து 

நாைாக உண்–ணா–வி–ர–தம் 
வதாடங்–கி –னார். அெ–
ரி–டம் வபண்–கள் சிதற 
வஜயி–ைர் அல்–லி–ராணி 
சபச்–சு –ொர்த்தத நடத்–
தி–னார். அப்–சபாது முரு–
கதன தனிச்–சி –தற –யில் 
இருந்து மீண்–டும் பதழய 
சிதறக்கு மாற்–ற–செண்–டும். 
ரத்து வேய்த ேலு–தக–கதை 
ெழங்–க –செண்–டும் என 
சகாரிக்–தக–கள் தெத்–தார். 
இது–கு –றித்து வஜயி–ைர், 

வசன்ையிலும் காற்று மாசு அதிகரித்துள்ளது 
அசெத்தில் சபாதுமக்கள்

வேன்்ன, நவ. 5- 
வடல்–லி–யில் காற்று மாசு 
பாதிப்–பால் மக்–கள் கடும் 
அெ–திப்–பட்டு ெரும் நிதை–
யில் வேன்–தன–யி –லும் 
காற்று மாசு அதி–க–ரித்–துள்–
ை–தால் மக்–கள் அச்–ே–ம–
தடந்–துள்–ை–னர்.

ஹரி–யானா, பஞ்–ோப் 
உள்–ளிட்ட மாநி –ைங் –க –
ளில் அறு–ெ–தடக்கு பின் 
மீத–முள்ை பயிர்–க –ளின் 
அடிப்–ப–கு–திதய எரிப்–பதத 
ெழக்–க–மாக வகாண்–டுள்–
ை–னர். இத–னால் அங்கு 
ஒவ்–வொரு ஆண்–டும் அறு–
ெதட காைத்–தின்–சபாது, 
காற்று மாசு ஏற்–ப –டு –கி –
றது. இப்–படி எரிப்–பதத 
தவிர்க்–கும்–படி பஞ்–ோப், 
ஹரி–யானா மாநிை அர–
சு–கதை வடல்லி அரசு 
சகட் –டுக் –வகாண்–டது. 
ஆனா–லும் அறு–ெ–தடக்–கு–
பின், காய்ந்த பயிர்–க–ளின் 
அடிப்–ப–கு–திதய எரிப்–பது 
வதாடர்ந்து ெரு–கின்–ற–னர். 
இத–னால் நெம்–பர் 15ம் 
சததி ெதர பள்–ளி–க–ளுக்கு 
வடல்லி அரசு விடு–முதற 
அறி–வித்–துள்–ைது. இந்–நி–தை–
யில் காற்–று–மாசு விெ–கா–
ரம் வதாடர்–பாக பஞ்–ோப், 

ஹரி–யானா ததைதம வேய–
ைா–ைர்–கள், டிஜி–பிக்–கள் 
பதி–ை–ளிக்க உச்–ே–நீ–தி–மன்–றம் 
உத்–த–ர–விட்–டுள்–ைது.

இந்–நி–தை–யில் வேன்–
தன–யி–லும் காற்று மாசு 
அதி–க–ரித்–துள்–ை–தாக தனி–
யார் ொனிதை ஆய்–ொ–
ைர் ஒரு–ெர் தன்–னு–தடய 
முக–நூல் பக்–கத்–தில் கருத்து 
வதரி–வித்–துள்–ைார். முழுக்க 
முழுக்க நாம் பயன்–ப–டுத்–
தும் ொக–னங்–க–ளி–லி–ருந்து 
வெளி–சய–றும் புதக–யால் 
தான் இந்த காற்று மாசு 
ஏற்–ப–டு–கி–றது. காதை–யில் 
நிை–வும் பனி–வபா–ழி–வுக்–
கும் காற்று மாசுக்–கும் ேம்–
பந்–த–மில்தை. இத–னால் 
வேன்–தன–யில் இனி ெரும் 
நாட்–க–ளி–லும் காற்று மாசு 
அதி–க–ரிக்–கும். இதத கட்–
டுப்–ப–டுத்–து–ெது மக்–க–ளின் 
தகயில் தான் உள்–ைது  
என்று அெர் அந்த முக–நூல் 
பதி–வில் கூறி–யுள்–ைார்.

 அசத சபால், சிை 
இதண–ய–தை பக்–கங்–க–தை–
யும் அெர் சமற்–சகாள் காட்–
டி–யுள்–ைார். அந்த இதண–ய–
தை பக்–கத்–தில் வடல்–லி–யில் 
இருந்து மாே–தடந்த காற்று 
வேன்–தனதய ஒட்–டிய 

கிழக்கு கடற்–கதர பகு–திக்கு 
பய–ணிக்–கி–றது. அெ–ரின் 
முக–நூல் பக்–கத்தத பின்–
பற்–று–சொர் வேன்–தன–
யின் பல்–செறு பகு–தி–க–ளில் 
காதை–யில் நிை–வும் காற்று 
மாோல் ஏற்–பட்ட புதக 

பட–ைம் வதரி–ெதத புதகப்–
ப–ட–மாக எடுத்து பதி–செற்–
றம் வேய்து ெரு–கின்–ற–னர்.

இந்–நி–தை–யில் மத்–திய 
மாசுக்–கட்–டுப்–பாட்டு ொரி–
யத்–தின் இதண–ய–தை பக்–கத்–
தில் வேன்–தன–யில் காற்று 
மாசு அதி–க–ரித்–துள்–ைது உறு–
திப்–ப–டுத்–தப்–பட்–டுள்–ைது. 
காற்று மாசின் அைவு 5 

பிரி–வு–க–ைாக ெதகப்–ப–டுத்–
தப்–பட்–டுள்–ைது தூய்–தம–
யான காற்று, சுொ–சிக்க 
தகுந்த காற்று, ஓர–ைவு மாசு–
பட்ட காற்று, மாசு–பட்ட 
காற்று, சமாே–மான காற்று, 
அபாய அைவு என 5 ஆக 
ெதகப்–ப–டுத்–தப்–பட்–டுள்–
ைது. 0-50 ெதர தூய்–தம–
யான காற்று, 50-100 ெதர 
சுொ–சிக்க தகுந்த காற்று,  
100-200 ெதர ஓர–ைவு மாசு–
பட்ட காற்று, 200-300 ெதர 
மாசு–பட்ட காற்று என்று  

ெதகப்–ப–டுத்–தப்–பட்–டுள்–
ைது.  

வடல்–லி–யில் இன்று 
காதை நிை–ெ–ரப்–படி காற்று 
மாசு 173 முதல் 289 ெதர 
உள்–ைது. அசத சநரத்–தில் 
வேன்–தன–யில் அதி–க–பட்ே 
காற்று மாசின் அைவு 
அதி–க–ரித்–துள்–ைது. வேன்–
தன–யில் இது 168 முதல் 201 
ெதர உள்–ைது. வேன்–தன–
யின் ெழக்–க–மான காற்–று–
மா–சின் அைவு 0-150 என்ற 
அை–வில் இருந்–தது. இந்–நி–
தை–யில் இது சமலும் அதி–
க–ரிக்க ொய்ப்–புள்–ை–தாக 
கூறப்–பட்–டுள்–ைது. 

காற்று மாசு  
(இன்று காலை நிை–வ–ரப்–படி)

ஆைந்–தூர் 201

அமெ–ரிகக  
துலை 
தூத–ர–கம்

168

ெைலி 181

இந்திய வ�ைாறறில் மு்தன்முட்றயாக

வடல்லியில் பபாலீசார் 
திடீர் பபாராட்டம்

வககீல்்களுடன ் மா்தல் விவ்காரத்்தால் பரபரப்பு 
புது–வெலலி, நவ. 5-

ெக்–கீல்–க–ளு–டன் ஏற்–பட்ட 
சமாதல் விெ–கா–ரத்தத 
கண்–டித்து, தங்–க –ளுக்கு 
நீதி செண்–டும் எனக்–கூறி, 
வடல்–லி–யில் சபாலீ–ோர் 
திடீர் சபாராட்–டம் நடத்–
தி–ய–தால் பர–ப–ரப்பு ஏற்–பட்–
டது. 

வடல் –லி –யின் திஸ் 
ஹஸாரி நீதி–மன்–றத்–தில் 
நடந்த ென்–முதற ேம்–ப–
ெத்தத கண்–டித்து ெழக்–க–றி–
ஞர்–க–ளுக்கு எதி–ராக இன்று 
வடல்லி மாநிை காெல்–
துதற ததைதம அலு–ெ–ை–
கத்–தின் முன்பு ஏரா–ை–மான 
சபாலீ–ோர் சபாராட்–டத்–
தில் ஈடு–பட்–ட–னர்.

கடந்த 2ம் சததி வடல்–
லி –யின் திஸ் ஹஸாரி 
நீதி–மன்ற ெைா–கத் –தில் 
ொக–னங்–கதை நிறுத்–தும் 
விெ–கா–ரத்–தில் சபாலீ–ோ–
ருக் –கும் ெழக்–க –றி –ஞர்–க –
ளுக்–கும் இதடசய ஏற்–
பட்ட ொக் –கு –ொ –தம், 
தகக–ைப்பு ெதர வேன்–
றது. இரு தரப்–பி–ன–ருக்–
கும் ஏற்–பட்ட பயங்–கர 
சமாத–லில் இரண்டு தரப்–
பி–லும் சேர்த்து 50 சபர் 
காய–ம–தடந்–த–னர். இதில் 
12 தபக்–கு–கள், சிதறக்–தக–
தி–கதை ஏற்–றிச்–வேல்–லும் 8 
ொக–னங்–கள், ெழக்–க–றி–ஞர்–

க–ளின் கார்–கள் ஆகி–யதெ 
தீ தெத்து எரிக்–கப்–பட்–டன. 

சபாலீ–ோ –ரின் இந்த 
ேம்–ப–ெத்தத கண்–டித்து 
ெழக்–க–றி–ஞர்–கள் பல்–செறு 
மாநி–ைங்–க–ளில் சபாராட்–
டத்தத நடத்தி ெரு–கின்–ற–
னர். இதற்–கி–தடசய ெழக்–க–
றி –ஞர் –க –ளின் வேயதை 
எதிர்த்து சபாலீ – ோர் 
தற்–சபாது வடல்–லி–யில் 
சபாராட்–டத்–தில் ஈடு–பட்–
டுள்–ை–னர். சமலும் ‘எங்–க–
ளுக்கு நீதி செண்–டும்’ எனக் 
கூறி அெர்–கள் பதா–தக–
கதை ஏந்தி வடல்லி காெல் 
துதற ததை–தம–ய–கம் முன் 
சபாராட்–டம் நடத்–தி–னர். 
வடல்லி காெல் ஆதண–
யர் உள்–ளிட்ட உயர் அதி–
கா–ரி–கள் சநரில் வேன்று 
சபாராட்–டத்தத தகவிட 
செண்–டு–சகாள் தெத்–துள்–
ை–னர். ஆனால், அெர்–கள் 
சிறிது சநரம் வதாடர்ந்து 
சகாரிக்–தக–கதை ெலி–யு–
றுத்தி சகாஷங்–கதை எழுப்–
பி–னர். 

சபாலீ–ோ –ரின் இந்த 
சபாராட்–டத்–தால் வடல்–
லி–யில் பர–ப–ரப்பு ஏற்–பட்–
டுள்–ைது. இந்–திய சபாலீஸ் 
ெர–ைாற்–றி–சைசய முதன்–மு–
தற–யாக சபாலீ–ோர் தங்–க–
ளுக்கு நீதி–சகாரி வீதி–யில் 
நின்று சபாரா–டி–யது, நாடு 

முழு–ெ–தும் அதிர்–ெ–தை–
கதை ஏற்–ப–டுத்தி உள்–ைது. 
இதற்–கி–தடசய ஐபி–எஸ் 
ஆபீ–ேர்ஸ் ேங்–கம் வெளி–
யிட்ட ட்விட்–டர் பதி–வில், 
‘சபாலீஸ் மற்–றும் ெழக்–க–
றி–ஞர்–கள் ேம்–பந்–தப்–பட்ட 
ேம்–ப–ெம் துர–திர்ஷ்–ட–ெ–ே–
மா–னது. நாடு தழு–விய அை–
வில், காெல்–து–தற–யி–னர் 
உடல் ரீதி–யான தாக்–கு–தல் 
மற்–றும் அெ–மா–னங்–க–ளுக்கு 
ஆைாகி ெரு–கின்–ற –னர். 
ேட்–டத்தத மீறு–சொர் 
மீது நட–ெ–டிக்தக எடுக்க  
செண்–டும்’ என்று வதரி–வித்–
துள்–ைது. 

மறு–பு–றம், இந்–திய பார் 
கவுன்–சில் (பிசிஐ), ‘நீதி–மன்–
றங்–க –ளில் அதம–தி–தய–
யும் நல்–லி–ணக்–கத்–தத–யும் 
சபண–வும், இன்று முதல் 
தங்–கள் நீதி–மன்ற பணி–
கதை ெழக்–க –றி –ஞர்–கள் 
மீண்–டும் வதாடங்க செண்–
டும்’ என்று செண்–டு–சகாள் 
விடுத்–துள்–ைது.

இச்–ேம்–ப–ெம் வதாடர்–
பாக, ஒரு உதவி துதண 
ஆய்–ொ–ைர் உள்–ளிட்ட சிை 
சபாலீ–ோர் இதட–நீக்–கம் 
வேய்–யப்–பட்–டுள்–ை–னர்.  
சிறப்பு விோ–ர–தணக் குழு 
(எஸ்–ஐடி) விோ–ரதண 
நடத்தி ெரு–கி–றது என்–பது 
குறிப்–பி–டத்–தக்–கது. 

வெல–லி–யில, ‘எங்–க–ளுக்கு நீதி சவண்–டும்’ எனக்–சகாரி காவல–து்ை ்த்லை–்ம–ய–கம் முன் 
சபாராட்–ெத்–தில சபாலீ–ோர் ஈடு–பட்–ெ–னர்.  

சிதறத்–துதற டிஐஜி வஜய–
பா–ர–திக்கு வதரி–வித்–தார். 
அப்–சபாது நட–ெ–டிக்தக 
எடுப்–ப–தாக டிஐஜி கூறி–
னார். இதத–சயற்று இன்று 
காதை 10.30 மணி–ய–ை–வில் 
நளினி தனது உண்–ணா–வி–
ரதத்தத முடித்–துக்–வகாள்–
ெ–தாக அறி–வித்–தார்.

‘’நான் உண்–ணா–வி–ர–
தத்தத தகவிட்–டு –விட்–
சடன் என எனது கண–ெ–
ரி–டம் கூறி அெ–தர–யும்  
தகவி –டக் –கூ – றுங் – கள் . 
இது–வதா–டர்–பாக அெர் 
தனது தகப்–பட கடி–தம் 
அளிக்–க–செண்–டும்–’’ என்று 
வதரி–வித்–தார். முரு–க–னின் 
ெழக் – க –றி –ஞர் நாதை 
செலூர் சிதற–யில் உள்ை 
நளினி, முரு–கதன ேந்–தித்து 
சபே உள்–ை–தாக வதரி–கி–றது.

கட்டிட கானட்ராக்டர் 
வீட்டில் 9 பவுன வகாள்்ள

பல–லைா–வ–ரம், நவ.5-
மாங்–காடு அடுத்த சிக்–க–ரா–
யர்–பு–ரத்தத  சேர்ந்–த–ெர் 
அர–விந்த் (38).  கட்–டிட 
கான்ட்–ராக் –டர். இெ –
ரது மதன–விக்கு கடந்த 
2 தினங்–க–ளுக்கு முன்பு  
குழந்தத பிறந்–துள்–ைது. 

குழந்–தததய பார்ப்–ப–
தற்–காக அர–விந்த், சநற்று 
இரவு வீட்தட பூட்–டி –
விட்டு வேன்–றுள்–ைார். 
இன்று காதை வீடு திரும்–
பி–யுள்–ைார். அப்–சபாது 

வீட்–டின் பூட்டு உதடக்–கப்–
பட்டு இருப்–பதத பார்த்து 
அதிர்ச் –சி –ய –தடந் –தார்.  
உள்சை வேன்று பார்த்–த–
சபாது பீசரா–வில் தெத்–
தி–ருந்த 9 பவுன் நதக, ₹10 
ஆயி–ரம் திரு–டு–சபா–னது 
வதரி –ய –ெந் –தது. இது–கு –
றித்து மாங்–காடு சபாலீ–
சில் அர –விந்த் புகார் 
வேய்–தார். சபாலீ–ோர் 
ெழக்–குப்–ப –திவு வேய்து 
வகாள் –தை – ய ர் – கதை 
சதடி ெரு–கின்–ற–னர். 

மாஙகாடு அருசக

வெல–லி–யில வழக்–க–றி–ஞர்–கள் மீது காவல து்ை–யி–னர் ்தாக்–கி–ய்்த கண்–டித்து வேன்்ன 
ஜார்ஜ் ெவுன் நீதி–மன்–ைத்–தில வழக்–க–றி–ஞர்–கள் ோர்–பில எம்.எல.வஜகன் ்த்லை–்ம–யில 
ஆர்ப்–பாட்–ெம் நெந–்தது.

செலிபிரிட்டி பேஷன்ஸ் லிமிசெடுக்கா்
ஒபேம்/-

A. ரிஷி குமகார்
நிறுவன செயலாளர் & இணக்க அதி்காரி

செபி (பட்டியல் ்கட்டுபபாடு்கள் மற்றும் சவளியீடு 
தேவவ்கள்) ஒழுங்கு விதி்கள், 2015 இன் ஒழுங்கு 
விதி 29 மற்றும் 47 இன்படி இேர அலுவல்்களுககு 
இவைதய 30 செபைம்பர், 2019 உைன் முடிநே 
்காலாண்டு மற்றும் அவரயாண்டுக்கான நிறுவனத்தின் 
ேணிகவ்க செயயபபைாே நிதி முடிவு்கவள பரிசீலித்து, 
ஒபபுேல் அளிக்க செலிபிரிட்டி பேஷன்ஸ் லிமிசெடின் 
இயககுனர்்கள் குழு கூட்ைம் திங்ட்கிழமம, 
11 நவம்ேர், 2019 அன்று  நவைசபறுகிறது என 
இேன்மூலம் அறிவிக்பேடுகிறது. 

தமலும், இநே அறிவிபபு நிறுவனத்தின் இவணயேளம் 
www.celebritygroup.com மற்றும் நிறுவனத்தின் 
பங்கு்கள் பட்டியலிைபபட்டுள்ள பங்கு பரிவர்த்ேவன 
இவணயேளமான www.nseindia.com மற்றும்  
www.bseindia.com என்பதிலும் கிவைக்கபசபறும்.

நகாள்: 04 நவம்ேர், 2019
இெம்: சென்மனை

செலிபிரிட்டி பேஷன்ஸ் லிமிசெட்
CIN: L17121TN1988PLC015655

ேதிவு அலுவல்ம்: SDF IV & C2, 3வது பிரதகானை ெகாமல, 
சமபஸ்/செஸ், தகாம்ேரம், சென்மனை-600 045

மின்னைஞெல்: investorservices@celebritygroup.com
இமையதளம்: www.celebritygroup.com

சதகாமலபேசி எண்: 044-4343 2200/2300; பேகஸ் எண்: 044-4343 2128

அறிவிப்பு

அறிவிப்பு
செபி (பட்டியல் கட்டுபபபாடுகள் மற்றும் செளியீடு 

தேவெகள்) ஒழுங்கு விதிகள், 2015 இன் ஒழுங்கு விதி 
29 மற்றும் 47 இன்படி இேர அலுெல்களுக்கு இவைதய 
30 செபைம்பர், 2019 உைன் முடிநே கபாலபாண்டு மற்றும் 
அவரயபாண்டுக்கபான Ind AS இன்படி நிறுெனத்தின் 
ேணிக்வக செயயபபைபாே நிதி முடிவுகவை பரிசீலித்து, 
ஒபபுேல் அளிக்க இந்தியன் டெர்ரைன் பேஷன்ஸ் 
லிமிடெடின் இயக்குனர்கள் குழு கூட்ைம், திங்கட்கிழவம, 
11 நெம்பர், 2019 அன்று  நவைசபறுகிறது என 
இேன்மூலம் அறிவிக்கபபடுகிறது.

தமலும், இநே ேகெல் நிறுெனத்தின் இவையேைம் 
www.indianterrain.com மற்றும் நிறுெனத்தின் 
பங்குகள் பட்டியலிைபபட்டுள்ை பங்கு பரிெர்த்ேவன 
இவையேைமபான www.nseindia.com மற்றும்  
www.bseindia.com என்பதிலும் கிவைக்கபசபறும்.

நாள்: 04 நவமேர, 2019
இெம: டென்்னை

இந்தியன் டெர்ரைன் பேஷன்ஸ் லிமிடெடுக்ா்
ஒபேம/-

ரைவி B.S.G.
நிறுவனை டெயலாளர & இணக் அதி்ாரி

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

நாராயணபுரம், பள்ளிககரலண, சசேனலனை - 600100; 
சதாலலவபசி எண்: +91-44-4227 9100

மினனைஞசேல்: response.itfl@indianterrain.com;
இலணயதளம்: www.indianterrain.com;

CIN: L18101TN2009PLC073017

இந்தியன் டெர்ரைன்


