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NOTICE

Sub: Transfer of Equity Shares of the Company to the

Investor Education and Protection Fund (IEPF) Account

The provisions of Section 124(6) of the Companies Act, 2013 (“Act”) read with the Investor
Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016
("Rules"), amongst other matters, contain provisions for transfer of unclaimed dividend to IEPF
and transfer of shares, in respect of which dividend remains unclaimed for seven consecutive
years or more to IEPF Account. Companies are required to inform the shareholders at the latest
available address whose shares are liable to be transferred to the IEPF Authority three months
prior to the due date of transfer of shares and simultaneously publish the notice in the
newspapers.ThisNotice ispublishedpursuant to theprovisionsof theActandRules.

Individual communication is being sent to the registered address of the shareholders whose
dividends are lying unclaimed for seven consecutive years and whose shares are liable to be
transferred to IEPF. The complete details of these shareholders are being uploaded on the
Company'swebsitewww.tcs.com.

In case the dividends are not claimed by the concerned shareholder(s) by August 18, 2021,
necessary steps will be initiated by the Company to transfer shares held by the concerned
shareholder(s) to IEPFwithout furthernotice in the followingmanner:

Incase thesharesareheld:

n In physical form - New share certificate(s) will be issued and transferred in favour of IEPF on
completion of necessary formalities. The original share certificate(s) which stand registered in
thenameof shareholderwill bedeemedcancelledandnon-negotiable.

n In demat form - The Company shall transfer the shares byway of corporate action through the
Depositories to the IEPFAuthority.

The shareholdersmay note that in the event of transfer of shares and the unclaimed dividends to
IEPF, concerned shareholder(s) are entitled to claim the same from IEPF by submitting an online
application in theprescribed Form IEPF-5 available on thewebsitewww.iepf.gov.in and sending
a physical copy of the same, duly signed to the Company at its Registered Office along with
requisitedocumentsenumerated inForm IEPF-5.

The shareholders may further note that the details of unclaimed dividends and shares of the
concerned shareholder(s) uploaded by the Company on its website www.tcs.com shall be
treated as adequate notice in respect of issue of the new share certificate(s) by the Company for
thepurposeof transfer of shares to IEPFpursuant to theRules.Please note that no claim shall lie
against the Company in respect of unclaimed dividend and equity shares transferred to the
IEPF.

In case the shareholders have anyqueries on the subjectmatter, theymay contactTSR Darashaw
Consultants Private Limited, Unit : Tata Consultancy Services Limited, C-101, 1st Floor, 247 Park,
Lal Bahadur Shastri Marg, Vikhroli (West), Mumbai - 400 083, Tel: 91 22 6656 8484, Fax: 91 22 6656
8494,Website:https://www.tcplindia.co.in.

ForTATACONSULTANCYSERVICESLIMITED

Rajendra Moholkar
Company Secretary

Place : Mumbai
Date : May14,2021

RegisteredOffice:
9thFloor,NirmalBuilding,NarimanPoint,Mumbai400021
Tel: 91 22 6778 9595
Email: investor.relations@tcs.com website: www.tcs.com
CIN: L22210MH1995PLC084781

NOTICE

Notice is hereby given to the shareholders of the Company pursuant to the provisions of section
124(6) of the Companies Act, 2013 (‘the Act’) and the Investor Education and Protection Fund

Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016, including any statutory

modifications or amendments for the time being in force (“the Rules”) as under.

The Act and Rules, amongst other matters, contain provisions for transfer of all shares in respect
of which dividend has not been paid or claimed by the shareholders for 7 (seven) consecutive

years or more to the Investor Education and Protection Fund (IEPF) Authority.

The Company has sent individual notices to the latest available addresses of the shareholders

whose dividends are lying unpaid or unclaimed for the financial year 2013-14 along with

subsequent 7 (seven) consecutive year’s dividend, advising them to claim the dividends on or
before August 18, 2021.

Further in terms of Rule 6(3) of the Rules, the statement containing the details of name, folio

number/demat account number and number of shares due for transfer is made available on the

Company’s website: www.drreddys.com for information and necessary action by the shareholders.

Shareholders who have not claimed their dividends from the year 2013-14 can write to the
Company’s Registrar & Share Transfer Agent, M/s. Bigshare Services Private Limited, 306, 3rd

Floor, Right Wing, Amrutha Ville, Opp: Yashoda Hospital, Rajbhavan Road, Somajiguda,

Hyderabad – 500082 (India) (email: bsshyd@bigshareonline.com) or to the Company on or
before August 18, 2021 for further details and for making a valid claim for the unclaimed

dividends. If no valid claim has been made, such shares will be transferred to the IEPF Account

after August 18, 2021.

Any person, whose shares and unpaid/unclaimed dividends have been transferred to the IEPF,
may claim the shares and unpaid/unclaimed dividends from IEPF by submitting an online

application in the prescribed web form IEPF-5 available on the website: http://www.iepf.gov.in/

IEPF/corporates.html and sending a physical copy of the same to the Nodal Officer of the
Company. Please note that post transfer of unpaid and unclaimed dividend amount and shares

to IEPF, no claim shall lie against the Company.

This notice is also available on the Company’s website: www.drreddys.com and on the website

of stock exchanges www.bseindia.com and www.nseindia.com.

For Dr. Reddy’s Laboratories Ltd.

Sandeep Poddar

Company Secretary

Dr. REDDY’S LABORATORIES LIMITED

Regd. Office: 8-2-337, Road No.3, Banjara Hills, Hyderabad - 500 034, Telangana, India

CIN: L85195TG1984PLC004507, Tel: 91 40 4900 2900, Fax: 91 40 4900 2999
email: shares@drreddys.com, website: www.drreddys.com

Place : Hyderabad

Date : May 14, 2021

NOTICE is hereby given that pursuant to
Regulation 29 read with Regulation 47 of
SEBI (Listing Obligations and Disclosure
Requirements) Regulations, 2015 the
meeting of the Board of Directors of INDIAN
TERRAIN FASHIONS L IM ITED i s

stscheduled to be held on Friday, 21 May
2021 inter alia, to consider and approve the
audited standalone financial results of the
Company as per Ind AS for the quarter and

stfinancial year ended 31 March 2021.

Managing Director & Chief Executive Of cer

thDate: 14 May 2021
Place: Chennai Charath Ram Narsimhan

Further, the intimation is also available
on the webs i t e o f t he Company a t
www.indianterrain.com as well as the website
of the stock exchangeswhere the shares of the
Company are listed i.e.,www.nseindia.com
andwww.bseindia.com
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தற்போது நோம் முழு ஊரடங்கை கை்டபிடிக்கி்�ோம்

20ம் தேதிக்கு பிறகு மாறறம் தேரியும்
மதுரை, மம 15-

தற்–ப�ோது நோம் முழு ஊர–
டங்கை கை்ட–பி–டிக்–கி–ப�ோம். 
எனபே, 20ம் பததிக்கு பி�கு 
மோற்–�ம் ததரி–யும் என 
அ்மச்–சர் மோ.சுப்–பி–ர–ம–ணி–
யன் ததரி–வித்–தோர். 

தகைோபரோனோ ததோற்–றின் 
�ோதிப்பு, தடுப்–புப்–�–ணி–கைள் 
குறித்த ஆய்–வுக்–கூட்–டம் 
மது்ர கைதெக்–டர் அலு–
ே–ெ–கைத்–தில் பநற்று நடந்–
தது. மருத்–து–ேம் மற்–றும் 
மக்–கைள் நல்–ேோழ்–வுத்–து்� 
அ்மச்–சர் மோ.சுப்–பி–ர–ம–ணி–
யன் த்ெ்ம ேகித்–தோர். 
ேணி–கை–ேரி மற்–றும் �த்–திர 
�தி–வுத்–து்� அ்மச்–சர் 
பி.மூர்த்தி, நிதி–ய–்மச்–சர் 
பிடி–ஆர்.�ழ–னி–பேல் தியோ–
கை –கை –ரோ –ஜன் முன்–னி்ெ 
ேகித்–த–னர்.

பின்–னர் அ்மச்–சர் 
மோ.சுப்–பி–ர–ம–ணி–யன் நிரு–
�ர்–கை–ளி–டம் கூறி–ய–தோ–ேது:

தகைோபரோனோ 
ததோற்–றி–லி–ருந்து 
தமி–ழகை மக்–கை்ை 
�ோது–கைோக்கை முதல்–
ேர் மு.கை.ஸடோ–
லின் �ல்–பேறு 
தீ வி – ர – ம ோ ன 
நட–ே–டிக்–்கை–கைள் 
எடுத்து ேரு–கி –
�ோர் .  மது்ர 
அரசு மருத்–து–ே–ம–
்ன–யில் தமோத்–
தம் 1,681 �டுக்–
்கை–கைள் உள்–ைன. 
இதில் ஆக்–சி–ஜன் �டுக்்கை 
ேச–தி–யு–டன் 1,176 �டுக்–்கை–
கைள் உள்–ைன. அ்னத்–தும் 
நிரம்–பி–யுள்–ைன. சுற்–றுப்–பு� 
மோேட்–டங–கை–ளில் இருந்து 
அதி–கை–ை–வில் சிகிச்–்சக்–
கைோகை இஙகு ேரு–கின்–�–னர். 
அேர்–கை்ை கைோப்–�ோற்� 

‘ஜிபரோ டிபெ’ 
ஏற்–�–டுத்த முடிவு 
தசய்–யப்–�ட்–டுள்–
ைது. அதற்–கைோகை 
மது–்ர–யில் 150 
� டு க் – ் கை – கை ள் 
ஆக்–சி–ஜன் ேச–தி–
யு–டன் ஏற்–�–டுத்–
தப்–�ட்–டுள்–ைது.

த ச ன் –
் ன ் ய 
ததோடர்ந்து 5 
மோேட்–டங–கை–ளில் 
தரம்–தட–சி –விர் 

மருந்்த விற்–�்ன தசய்ய 
முதல்–ேர் உத்–த–ர–விட்–டுள்–
ைோர். அதன்–�டி கைடந்த 
4 நோட்–கை–ைோகை மது–்ர–யில் 
விற்–�்ன தசய்–யப்–�–டு–கி–
�து. மத்–திய அரசு ததோகுப்–
பில் இருந்து 7 ஆயி–ரம் தரம்–
தட–சி–விர் மருந்து ேரு–கி–�து. 

நமக்கு பத்ே 20 ஆயி–ரம். 
இது–ததோ–டர்–�ோகை மத்–திய 
சுகைோ–தோ–ரத்–து்� அ்மச்–ச–
ரி–டம் பகைோரி–பனோம். 

மது்ர பதோப்–பூ –ரில் 
உள்ை அரசு மருத்–து–ே–ம–
்ன–யில் 500 ஆக்–சி–ஜன் 
ேச–தி–யு–டன் கூடிய �டுக்–
்கை–கைள் ஒரு ேோரத்–திற்–குள் 
மக்–கைள் �யன்–�ோட்–டிற்கு 
ேரும். முதன்–மு–த –ெோகை 
ரூர்–பகை–ெோ–வில் இருந்து 80 
தமட்–ரிக் டன் ஆக்–சி–ஜன் 
தசன்–் னக்கு ேந்–துள்–ைது. 
அத்ன பிரித்து தகைோடுக்–
கைப்–�–டு–கி–�து. தரம்–தட–சி–விர் 
மருந்்த திருடி விற்–�்ன 
தசய்–தோல் சட்–டப்–�டி நட–ே–
டிக்்கை எடுக்–கைப்–�–டும். முழு 
ஊர–டஙகு மூெம் மகைோ–ரோஷ்–
டிரோ ப�ோன்� மோநி–ெத்–தில் 
ததோற்று கு்�ந்–துள்–ைது. 
நோம் தற்–ப�ோ–து–தோன் கை்ட–
பி–டிக்–கி–ப�ோம். 20ம் பததிக்–
குப் பி�கு மோற்–�ம் ததரி–
யும். ததோற்று மர–ணத்்த 
ம்�க்கை விரும்–�–வில்்ெ. 
அது தேளிப்–�–் ட–யோ–னது. 
இவ்–ேோறு அேர் கூறி–னோர்.

ேனியார் சிதமன்ட் நிறுவனத்தில்  
ஆக்சிஜன் ேயாரிப்பு ஆலை துவக்்கம்

விரு–து–ந–கர், மம 15-
விரு –து – ந – கைர் மோேட்ட 
தகைோபரோனோ பநோயோ –
ளி–கைளுக்–கைோகை தனி–யோர் 
சிதமன்ட் உற்–�த்தி நிறு–ே–
னத் –தில் தகைோபரோனோ 
பநோயோ–ளி–கைளுக்கு ஆக்–
ஸி–ஜன் தயோ–ரிப்பு ஆ்ெ 
துேக்–கைப்–�ட்–டுள்–ைது.

தகைோபரோனோ இரண்–
டோம் அ்ெ பேகை–மோகை 
�ரவி ேரும் நி்ெ–யில் 
�ோதிக்–கைப்–�ட்ட பநோயோ–
ளி–கைளுக்கு மூச்–சுத்–தி–ண–�ல் 
ஏற்–�ட்டு உயி–ரி–ழப்பு ஏற்–
�ட்டு ேரு–கி–�து. பமலும் 
தகைோபரோனோ பநோயோ –
ளி–கை –ளின் எண்–ணிக்்கை 
அதி–கை –ரித்து ேரு–ே–தோல் 
ஆக்–சி–ஜன் பத்ேப்–�–டு–
கி–�து. தற்–ப�ோது விரு–து–ந–
கைர் மோேட்ட பநோயோ–ளி–
கைளுக்கு பத்ே –யோன 
ஆக் –சி –ஜன் சிலிண்–டர் –

கைள் கைப் –� –லூர் மற் –றும் 
தூத் –துக் –கு –டி –யி –லி –ருந்து 
த��ப்–�ட்டு ேரு–ே–தோகை 
கைதெக்–டர் கைண்–ணன் கூறி–
யி–ருந்–தோர். இந்–நி–்ெ–யில், 
தமி–ழகை அர–சின் பேண்–
டு–பகைோ–ளுக்–கி–ணஙகை தனி–
யோர் சிதமன்ட் நிறு–ே–னம், 
ஆக்–சி –ஜன் தயோ–ரிக்–கும் 
இயந்–தி–ரத்்த நிறு–வி–யுள்–
ைது. இ்த கைதெக்–டர் 
கைண்–ணன் முன்–னி–்ெ–
யில் ேரு–ேோய் மற் –றும் 
ப�ரி–டர் பமெோண்–்ம–
து்� அ்மச்–சர் சோத்–தூர் 
ரோமச்–சந்–தி–ரன், ததோழில் 
து்� அ்மச்–சர் தங–கைம் 
ததன்–ன–ரசு ஆகி–பயோர் 
பநற்று துேக்கி ் ேத்–த–னர்.

தனி–யோர் சிதமன்ட் 
ஆ்ெ–யில் நிறு–ேப்–�ட்–டி–

ருக்–கும் ஆக்–சி–ஜன் தயோ–
ரிக்–கும் ஆ்ெ, தின–சரி 
48 சிலிண்–டர் உற்–�த்தி 
தசய்–யும் தி�ன் தகைோண்–
டது. ஒரு சிலிண்–டர் என்–
�து ஏழு கியூ–பிக் மீட்–டர் 
தகைோள்–ை–ைவு தகைோண்–ட–
தோ–கும். இஙகு தயோ–ரிக்–கைப்–
�–டும் ஆக்–சி–ஜன், சிலிண்–
டர்–கை–ளில் நிரப்–�ப்–�ட்டு 
விரு–து–ந –கைர் மோேட்–டம் 
முழு–ே–தும் உள்ை அரசு 
மருத்–து–ே–ம–்ன–கைளுக்கு 
விநி–பயோ–கைம் தசய்–யப்–�ட 
உள்–ைது. இதன் தமோத்த 
மதிப்பு ரூ.52 ெட்–சம் என்று 
கைணக்–கி–டப்–�ட்–டுள்–ைது. 
விரு–து–ந–கைர் மோேட்–டத்–தில் 
ஆக்–சி–ஜன் உற்–�த்தி முதல் 
்மயம் இது என்–�து குறிப்–
பி–டத்–தக்–கைது.

3வது அ்ை 
தடுக்க ்கட்–ட–்ைப்பு
அமைச்–சர் மைலும் கூறு–
மை–யில், ‘‘கைொம�ொனொ 
முதல் அமை–யில் எடப்–பொடி 
அ�சு, இன்–னும் கைொஞ்–சம் 
கூடு–த –ைொை அடிப்–பமட 
ைட்–ட–மைப்மப ஏற்–ப–டுத்–தி–
யி–ருந்–தொல், 2வது அமை–
யில் தற்–மபொது இந்–த–ளவு 
பொதிப்பு இருந்–தி–ருக்–ைொது. 
3வது அமைமை தடுக்ை 
மதமவ–ைொன ைட்–ட–மைப்மப 
நொம் இப்–மபொமத ஏற்–ப –
டுத்தி வரு–கி–ம�ொம். அதில் 
பொதிப்பு இருக்–ைொது என 
ைரு–து–கி–ம�ொம்–’’ என்–�ொர்.

அ்ைசெர் ைா.சுப்பிரைணியன த்கவல்

அ்ைசெர்்கள் திறந்து ் வததனைர்

ஐயப்்பன் எம்எல்ஏவுக்கு 
த்காத�ானா அறிகுறி

கட–லூர், மம 15-
தமி–ழகை சட்–ட–மன்–�த் பதர்–த–
லில் அதி–முகை அ்மச்–சர் சம்–
�த்்த எதிர்த்–துப் ப�ோட்–
டி–யிட்டு தேற்றி 
த�ற்று கைட–லூர் 
சட்–ட–மன்� உறுப்–
பி–ன–ரோகை திமுகை 
ஐயப்–�ன் �த–வி–
பயற் –றுள் –ைோர். 
எம் –எல் –ஏ –ேோகை 
தேற்றி த�ற்� 
நி்ெ–யில் கைடந்த 
சிெ நோட்–கை–ைோகை 
த�ோது–மக்–கைளுக்கு 
கை�–சுர குடி–நீர், 
முகை கைே–சம் உள்–
ளிட்–ட–ேற்–் �–யும், 
ஏ்ழ, எளிய மக்–கைளுக்கு 
நெத்–திட்ட உத–வி–கைளும் 
ேழஙகி ேந்–தோர். இந்–நி–
்ெ–யில் பநற்று முன்–தி–

னம் அே–ரது உடல்–நி்ெ 
�ோதிக்–கைப்–�ட்–டது. பமலும் 
தகைோபரோனோ ததோற்–றுக்–
கைோன அ்னத்து அறி–கு–றி–

கைளும் ஐயப்–�ன் 
எம்–எல்–ஏ–வி–டம் 
கைோணப்–�ட்–டது. 
இ்த – ய – டு த்து 
கைட–லூ–ரில் உள்ை 
த கை ோ ப ர ோ ன ோ 
�ரி – பசோ – த்ன 
முகைோ–மில் பநற்று 
�ரி – பசோ – த்ன 
தசய்து தகைோண்–
டோர்.  இன்று 
�ரி – பசோ – த்ன 
முடிவு ததரி–ய–ே–
ரும் .  இத்ன 

ததோடர்ந்து அேர், டோக்–ட–
ரின் ஆபெோ–ச–் ன–யின்–�டி 
வீட்–டில் தன்்ன தனி–் மப்–
�–டுத்–திக் தகைோண்–டுள்–ைோர்.

ஐயப்–பன் எம்–எல்ஏ

மா.சுப்–பி–ை–ம–ணி–யன்

்கள்ளக்்காேல் விவ்கா�த்ோல் 
விேலவ தவட்டி ்படுத்காலை

சின்–ன–மே–லம், மம 15-
கைள்–ைக்–கு–றிச்சி மோேட்–டம், 
சின்–ன–பச–ெம் தோலுகைோ, கைச்–
சி–ரோ–ய–�ோ–் ை–யம் அருபகை 
அம்–மோ–ப�ட்்ட �கு–தி்ய 
பசர்ந் –த –ேர் சங –
கீதோ (37). இே–ரது 
கைண–ேர் மபனோ–கைர் 
திரு–ம–ண–மோன சிெ 
ேரு–டங–கை–ளி–பெபய 
இ�ந்–து–விட்–டோர். 
இ்த–ய–டுத்து சங–
கீதோ தனது இரு 
குழந்–்த–கைளு–டன் 
தனி–யோகை ேசித்து 
ேந்–தோர்.

இந்–நி –்ெ–யில் 
கைடந்த ஒன்–�்ர ஆண்–
டு–கைளுக்கு முன்பு தனது 
பதோழி ஒரு–ேர் மூெம் சங–கை–
ரோ–பு–ரம் அருபகை அத்–தி–யூர் 
கிரோ–மத்்த பசர்ந்த விே–
சோயி கைந்–தன் (40) என்–�–ேர் 
�ழக்–கை–மோகி, பின்–னர் அது 

கைோத–ெோகை மோறி–ய–் த–ய–டுத்து 
இரு–ே–ரும் பகைோயி–லில் திரு–ம–
ணம் தசய்து தகைோண்டு ஒன்–

�ோகை ேசித்து ேந்–த–
னர். இந்–நி–்ெ–யில் 
சங–கீ–தோ–வுக்கு �க்–
கைத்து ஊ்ர பசர்ந்த 
பேத�ோ–ரு–ே–ரு–டன் 
�ழக்–கைம் ஏற்–�ட்–ட–
்த–ய–டுத்து தகை–ரோறு 
ஏற்–�ட்–டுள்–ைது.

இ்த –ய –டுத்து 
கைடந்த 1ம் பததி 
ஊர் �ஞ்–சோ–யத்்த 
கூட்டி, இனி–பமல்–இ–

ரு–ே–ருக்–கும் எந்த ததோடர்–
பும் இல்்ெ என்று கூறி 
கைந்–த–னி–டம் சங–கீதோ எழுதி 
ேோங–கிக்–தகைோண்டு பிரிந்–து–
விட்–டோர். இந்–நி–்ெ–யில், 
தனது 2 குழந்–் த–கைளு–டன் 
அம் –மோ – ப�ட் –்ட –யில் 

மீண்–டும் தனி–யோகை ேசித்து 
ேந்த சங–கீதோ பநற்று �ோல்–
ரோம்–�ட்டு கிரோ–மத்–துக்கு 
அருபகை சோ்ெ–பயோ–ரத்–தில் 
தேட்டு கைோயங–கைளு–டன் 
இ�ந்து கிடந்–தோர். இத்ன 
கைண்ட அப்–�–குதி மக்–கைள் 
ப�ோலீ–சுக்கு தகை–ேல் ததரி–
வித்–த–னர். ப�ோலீ–சோர் சம்–
�ே இடத்–துக்கு தசன்று 
நடத்–திய விசோ–ர–்ண–யில், 
சங–கீதோ, கைந்–த்ன கைழற்–
றி–விட்ட ஆத்–தி–ரத்–தோல் 
அேர் தேட்டி தகைோ்ெ 
தசய்–தது ததரி–ய–ேந்–தது. 
இ்த–ய–டுத்து ப�ோலீ–சோர், 
கைந்–த்ன அதி–ர–டி–யோகை ் கைது 
தசய்–த–னர். கைள்–ைக்–கைோ–தல் 
விே–கைோ–ரத்–தில் இைம்–த�ண் 
சர –மோ –ரி –யோகை தேட்டி 
தகைோ்ெ தசய்–யப்–�ட்ட 
சம்–�–ேம் அப்–�–கு–தி–யில் 
த�ரும் �ர–�–ரப்்� ஏற்–�–
டுத்–தி–யுள்–ைது.

உயி்ர பறிதத ‘டு்ட டி்ரவிங ெசல்பி’

டி�ாக்்டரு்டன் கிணறறில் ்பாய்ந்து  
தென்லன த்கட்்டரிங் மாணவன் ்பலி

வாணி–யம்–பாடி, மம 15- 
திருப்–�த்–தூர் மோேட்–டம், 
ேோணி–யம்–�ோடி அடுத்த 
சின்ன பமோட்–டூர் �கு–தி்ய 
பசர்ந்த கிருஷ்–ணன் மகைன் 
சஞ்–சீவி (18), தசன்–் ன–யில் 
தங–கி –யி –ருந்து தனி–யோர் 
பகைட்–ட–ரிங தசன்–ட–ரில் 2ம் 
ஆண்டு �டித்து ேந்–தோர். 
தற்–ப�ோது தகைோபரோனோ 
ஊர–டஙகு கைோர–ண–மோகை 
தசோந்த ஊருக்கு ேந்–தி–
ருந்த நி்ெ–யில் பநற்று 
அபத கிரோ–மத்–தில் உள்ை 
ரோபஜந்–தி–ரன் என்–�–ே–ரது 
நிெத்–தில் ஏர் உழு–ே–தற்கு, 
சஞ்–சீ –வி–யின் சித்–தப்�ோ 
சவுந்–த–ர–ரோ–ஜன் தசன்–�ோர். 
அப்–ப�ோது சஞ்–சீ–வி–யும் 
அே–ரு–டன் தசன்–றி–ருந்–தோர். 
உணவு அருந்–து–ே–தற்–கைோகை 
டிரோக்–ட்ர நிறுத்–தி–விட்டு 
சவுந்–த–ர–ரோ–ஜன் தசன்–�–
ப�ோது, டிரோக்–ட–ரில் ஏறிய 
சஞ்–சீவி தனது தசல்–ப�ோ–

னில் தசல்பி எடுத்து, ‘டுபட 
டி்ர–விங’ என ேோட்ஸ–அப் 
ஸபடட்–ட–ஸில் ் ேத்–தோர். 
ததோடர்ந்து டிரோக்–ட்ர 
இயக்–கி–ய–ப�ோது டிரோக்–
டர் அங–கி–ருந்த 60 அடி 
ஆழ விே–சோய கிணற்–றில் 
த்ெக்–குப்–பு� கைவிழ்ந்–தது. 
தகை–ே–ெ–றிந்த ேோணி–யம்–

�ோடி தீய–் ணப்பு 
வீரர்–கைள் மற்–றும் 
அம்–�–லூர் ப�ோலீ–
சோர் ,  4  மின் 
பமோட்–டோர்–கை்ை 
தகைோண்–டு–ேந்து 
கிணற்–றில் இருந்த 
த ண் – ணீ ் ர 
த ே ளி – ப ய ற் றி 
4 மணி–பந – ரத் –
துக்கு ப�ோரோட்–
டத்–திற்கு பி�கு 
கிபரன் உத–வி–யு–
டன் கிணற்–றில் 
இருந்த டிரோக் –
ட்ர மீட்–ட–னர்.  

டிரோக்–டர் அடி–யில் சிக்கி 
உயி–ரி–ழந்–தி–ருந்த சஞ்–சீ–வி–
்ய–யும் சட–ெ–மோகை மீட்–ட–
னர். இது–ததோ–டர்–�ோகை 
ேழக்–குப்–� –திவு தசய்து 
விசோ–ர்ண நடத்தி ேரு–
கின்–�–னர். இச்–சம்–�–ேம் அப்–
�–குதி மக்–கை்ை பசோகைத்–தில் 
ஆழ்த்–தி–யுள்–ைது.

மாண–வன் ேஞ்–சீவி இறப்–ப–தற்கு முன் 
எடுதத கரடசி ‘சேல்–பி’.

ேங்–கீதா

விவொயி அதிரடி ் ்கது

மாவட்்டம் வாரியா்க த்காத�ானா ்பாதிப்பு
சேன்ரன, மம 15-

தமி–ழ–கைத்–தில் பநற்று 1,60,042 
ப�ருக்கு தகைோபரோனோ 
�ரி–பசோ–த்ன பமற்–தகைோள்–
ைப்–�ட்–டது. இதில், 31,892 
ப�ருக்கு ததோற்று உறுதி 
தசய்–யப்–�ட்–டுள்–ைது. மோேட்–
டம் ேோரி–யோகை தகைோபரோனோ 
�ோதிப்பு விே–ரம்:  

பசெம் மோேட்–டத்–தில்  
பநற்று 798 ப�ருக்கு ததோற்று 
உறுதி தசய்–யப்–�ட்–டுள்–ைது.  
அபத சம–யம் பநற்று 18 ப�ர் 
தகைோபரோனோ �ோதித்து உயி–
ரி–ழந்–துள்–ை–னர்.

நோமக்–கைல் மோேட்–டத்–
தில் பநற்று 560 ப�ருக்கு 
ததோற்று உறுதி தசய்–யப்–
�ட்டு, 4 ப�ர் உயி–ரி–ழந்–
துள்–ை–னர். இபத–ப�ோல், 
தர்–ம–புரி மோேட்–டத்–தில் 271 
ப�ருக்–கும், கிருஷ்ண கிரி 
மோேட்–டத்–தில் 712 ப�ருக்–
கும் ததோற்று உறுதி தசய்–
யப்–�ட்–டுள்–ைது.

மது்ர மோேட்–டத்–தில் 
1,250 ப�ர் தகைோபரோனோ 
ததோற்–றுக்கு ஆைோ–கி–னர். 
விரு–து–ந–கைர் மோேட்–டத்–தில் 
623 ப�ர், பதனி மோேட்–டத்–
தில் 447 ப�ர், திண்–டுக்–கைல் 

மோேட்–டத்–தில் 429 ப�ர், 
ரோம–நோ–த–பு–ரம் மோேட்–டத்–
தில் 310 ப�ர் ததோற்–றுக்கு 
ஆைோ–கி–னர்.  பமலும் பநற்று 
மது–் ர–யில் 11 ப�ர், விரு–து–
ந–கை–ரில் 5 ப�ர், பதனி–யில் 
4 ப�ர், திண்–டுக்–கைல்–லில் 
2 ப�ர், சிே–கைங–்கை–யில் 2 
ப�ர், ரோம–நோ–த–பு–ரத்–தில் 2 
ப�ர் என தமோத்–தம் 26 ப�ர் 
�லி–யோகி உள்–ை–னர்.

தநல்்ெ மோேட்–டத்–
தில் பநற்று புதி–தோகை 831. தூத்–
துக்–குடி மோேட்–டத்–தில் 885 
.ததன்–கைோசி மோேட்–டத்–தில் 
புதிய உச்–ச–மோகை 443  என 
பநற்று 3 மோேட்–டங–கை–ளி–
லும் தமோத்–தம் 2,159 ப�ர் 
தகைோபரோ–னோ–ேோல் �ோதிக்–
கைப்–�ட்–ட–னர். ததன்–கைோசி 
மோேட்–டத்–தில் அதி–கை–�ட்–ச–
மோகை 11 ப�ரும், தநல்–்ெ–
யில் மூேர், தூத்–துக்–குடி 
மோேட்–டத்–தில் 4 ப�ர் என 
ஒபர நோளில் 18 ப�ர் உயி–ரி–
ழந்–துள்–ை–னர்.

தடல்டோ மோேட்–டத்–
தில் உள்ை அரி–ய–லூர் 
207, கைரூர் 319, நோ்கை 396, 
த�ரம்–�–லூர் 140, புதுக்–
பகைோட்்ட 342, தஞ்–சோ–வூர் 
618, திரு–ேோ–ரூர் 324, திருச்சி 

மோேட்–டத்–தில் 1224 ப�ர் 
என 3,570 ப�ருக்கு ததோற்று 
உறுதி தசய்–யப்–�ட்–டுள்–ைது. 
திருச்–சி–யில் 8 ப�ர், அரி–ய–லூ–
ரில் ஒரு–ேர், கைரூ–ரில் 8 ப�ர், 
நோ்கை–யில் 2 ப�ர், த�ரம்–�–
லூ–ரில் 3 ப�ர், தஞ்–சோ–வூ–ரில் 
7 ப�ர், திரு–ேோ–ரூ–ரில் ஒரு–ேர் 
என தமோத்–தம் 31 ப�ர் இ�ந்–
துள்–ை–னர்.

கைட–லூர் மோேட்–டத்–
தில் பநற்று  645 ப�ருக்கு 
ததோற்று உறுதி தசய்–யப்–�ட்–
டது. பநற்று ஒபர நோளில் 3 
ப�ர் �லி–யோ–கி–னர்.

சேன்ரன வால்–டாக்ஸ் ோரல வக்–கீல் சின்–ன–தம்பி சதரு–வில் உள்ள அமு–தம் நியாய 
விரல கரட–யில் சகாமைானா முதல்–கடட நிவா–ைண நிதி 2 ஆயி–ைம் ரூபாரய அரமச்–ேர் 
பி.மக.மேகர்–பாபு, மத–திய சேன்ரன நாடா–ளு–மன்ற உறுப்–பி–னர் தயா–நிதி மாறன் ஆகி–மயார் 
வழங்–கி–னர்.

இந்தியன் டொ்ரைன் பேஷன்ஸ் லிமிடெடுக்ா்
ஒப்பம்/- 

சரத் ராம் நரசிம்்மன் 
நிர்ாக இயக்குனர & தலைல்ம சசயல் அதிகாரி 

அறிவிப்பு
செபி (பட்டியல் கட்டுபபபாடுகள் மற்றும் செளியீடு தேவெகள்) 
ஒழுங்குவிதிகள், 2015 இன் ஒழங்குவிதி 29 மற்றும்  
ஒழுங்குவிதி 47 இன்படி, இேர அலுெல்களுக்கு இவைதய 31 மபார்ச்  
2021 உைன் முடிநே கபாலபாண்டு மற்றும் நிதியபாண்டிற்கபான 
(Ind AS) இன்படி நிறுெனத்தின் ேணிக்வகயபான ேனிபட்ை 
நிதி முடிவுகவைப பரிசீலித்து, ஒபபுேல் அளிக்க 
இந்தியன் டொ்ரைன் பேஷன்ஸ் லிமிடெடின் இயக்குனர்கள் 
குழு கூட்ைம் செள்ளிக்கிழவம 21, தம 2021 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:14ம்ம,2021
இடம்:சசன்லன

இந்தியன் டொ்ரைன் பேஷன்ஸ் லிமிடெட்
ேதிவு அலுவல்ம்: எண் 208, பவளசபசேரி தாம்ேைம் சோரல,

நாைாயணபுைம், ேள்ளிக்ைரண, டசேன்ரனை - 600100;
டதாரலபேசி எண்: +91-44-4227 9100

மின்னைஞசேல்: response.itfl@indianterrain.com;
 இரணயதளம்: www.indianterrain.com;

CIN: L18101TN2009PLC073017


