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இந்தோ ்ேஷனல் லிமிடெட்
பதிவு அலுவலகம்: ‘லட்சுமி பவன்’ 4–வது தளம், 
எண். 609, மவுண்ட் ்�ோடு, டென்்ன–600 006.

CIN: L31909TN1972PLC006196   Ph: 044-2827 2711. 
Website: www.nippobatteries.com     E-mail: jsrinivasan@nippobatteries.com.

அறிவிப்பு
கம்டபனியின் ேோறபத்துேோன்கோவது வருெோநதி� டபோதுக்கூட்ெம் 
திஙகட்கிழ்ம, 25 டெபெம்பர், 2017 அன்று மோ்ல 3.00 மணிக்கு 
ஸ்ரீ பி. ஒபுல் ட�ட்டி ஹோல், வோணி மஹோல், எண். 103, ஜி.என். 
டெட்டி ெோ்ல, தி.ேகர், டென்்ன–600 017ல் ே்ெடபறுகிறது 
என்று இதன்  மூலம் அறிவிக்கபபடுகிறது.

கம்டபனிகள் ெட்ெம் 2013, பிரிவு 91 மறறும்  டெபி (எல்ஓடிஆர்) 
விதிகள் 2015ன் விதி 42ன்படி, வருெோநதி� டபோதுக்கூட்ெம் 
ே்ெடபறுவ்தட�ோட்டி கம்டபனியின் உறுபபினர் பதி்வடு 
மறறும் பஙகு மோறறு புத்தகஙகள் டெவவோய்க்கிழ்ம, 19 
டெபெம்பர், 2017 முதல் திஙகட்கிழ்ம, 25 டெபெம்பர், 2017 
முடி� (இ�ண்டு ேோட்களும் ்ெர்த்து) மூெபபட்டிருக்கும் என்று 
இதன்மூலம் ்மலும் அறிவிக்கபபடுகிறது.

வருெோநதி� டபோதுக்கூட்ெ அறிவிபபு, விளக்க அறிக்்க மறறும் 
31 மோர்ச் 2017ல் முடிநத ஆண்டுக்கோன கம்டபனியின் வருெோநதி� 
அறிக்்க ஆகி�்வ கம்டபனி/டெபோசிட்ெரி போர்டிசி்பண்ட்–
இெம் இடமயில் முகவரி்� பதிவு டெய்தவர்களுக்கு இடமயில் 
மூலமும் அல்லது உறுபபினர்களின் முகவரிக்கு தபோல் 
மூலமும் அனுபபபபட்டுள்ளன. கம்டபனியின் டவப்ெட் 
www.nippobatteries.comல் ்மறடெோன்ன ஆவணஙகள் 
அளிக்கபபட்டுள்ளன.

கம்டபனிகள் ெட்ெம் 2013, பிரிவு 108, அதன் கீழுள்ள விதிகள் 
மறறும் டெபி (எல்ஓடிஆர்) விதிகள் 2015ன் விதி 44ன்படி,  
டென்ட்�ல் டெபோசிட்ெரி ெர்வீெஸ் (இநதி�ோ) லிமிடெட்டினோல் 
(சிடிஎஸ்எல்) அளிக்கபபட்ெ மின்னஞெல் ் ெ்வ மூலம் அ்னத்து 
தீர்மோனஙகள் மீது மின்னணு மு்றயில் வோக்களிக்கும் வெதி்� 
அ்னத்து உறுபபினர்களுக்கும் அளிபபதில் கம்டபனி மகிழ்ச்சி 
அ்ெகிறது.

கம்டபனிகள் ெட்ெம் 2013, அதன் கீழோன விதிகளின்படி�ோன 
விவ�ஙகள் வருமோறு:–

1. வருெோநதி� டபோதுக்கூட்ெ அறிவிப்ப அனுபபும் பணி 
முடிக்கபபட்ெ ேோள்:  31 ஆகஸ்ட், 2017.

2.  மின்னஞெல் வோக்குபபதிவு டவள்ளிக்கிழ்ம, 22 
டெபெம்பர், 2017 அன்று கோ்ல 9.00 மணிக்கு துவஙகி 
ஞோயிறறுக்கிழ்ம,  24 டெபெம்பர் 2017 அன்று மோ்ல 
5.00 மணி வ்� ே்ெடபறுகிறது.  கட் ஆப ்ததி�ோன 
திஙகட்கிழ்ம, 18 டெபெம்பர் 2017 அன்று  கோகித வடிவில் 
அல்லது பத்தி�மில்லோத வ்கயில் பஙகுக்ள ்வத்துள்ள 
உறுபபினர்கள் ்மறடெோன்ன கோலத்தில் மின்னணு மு்றயில் 
வோக்களிக்கலோம்.

3.  மின்னஞெல் வோக்குபபதிவு ஞோயிறறுக்கிழ்ம, 24 
டெபெம்பர் 2017 அன்று மோ்ல 5.00 மணிக்கு பிறகு 
அனுமதிக்கபபெமோட்ெோது.

4.  கம்டபனியின் டவப்ெட் www.nippobatteries.com மறறும் 
சிடிஎஸ்எல் டவப்ெட் www.evoting.cdsl.comல் வருெோநதி� 
டபோதுக்கூட்ெ அறிவிபபு உள்ளது.

5.   மின்னஞெல் வோக்குபபதிவு ே்ெமு்றகள் குறித்து ஏ்தனும் 
ெந்தகம் இருபபின் அது குறித்து ஆய்வோளருக்கு இடமயில் 
மூலமோக secretarial@mdassociates.co.in மறறும் சிடிஎஸ்எல் 
இடமயில் IDs: helpdesk.evoting@cdslindia.comக்கு அனுபபலோம்.

6. வருெோநதி� டபோதுக்கூட்ெத்தில் மின்னஞெல் மூலமோக ஒரு 
மு்ற வோக்களித்து விட்ெோல் அத்ன நீஙகள் மோறற முடி�ோது 
என்ப்த கவனத்தில் டகோள்ள ்வண்டும். எனினும், நீஙகள் 
கூட்ெத்தில் ஆஜ�ோகி விவோதஙகளில் பங்கறகலோம்.

7. வருெோநதி� டபோதுக்கூட்ெத்தில் ஆஜ�ோகும் உறுபபினர்கள் 
வோக்குச்சீட்டு மூலம் வோக்களிபபதறகோன வெதி 
ஏறபடுத்தபபடும். ஆனோல் அவர்கள் மின்னஞெல் 
வோக்குபபதிவு மு்றயில் ஏறகன்வ வோக்களித்திருக்கக் 
கூெோது.

8.  கம்டபனியின் டவப்ெட்டில் மின்னஞெல் வோக்குபபதிவு 
முடிவுகள் அறிவிக்கபபடும் மறறும் ஸ்ெோக் எக்்ெஞசுகளுக்கு 
டதரிவிக்கபபடும்.

இந்தோ ்ேஷனல் லிமிடெட்டுக்கோக
இெம்: டென்்ன  J.  ஸ்ரீனிவோென்
்ததி : 30.08.2017 கம்டபனி டெ�லோளர்

இன்றைய மார்க்கெட்     

தஙகெம் வி்ை
1 கிராம் – ரூ. 2,824
8 கிராம் – ரூ. 22,592

்ெள்ளி வி்ை
1 கிராம் – ரூ.43.00
1 கிலைா –ரூ.43,000
      

     

உணவு தானிய  வி்ை 
துெரம் பருப்பு         –  99.00
உளுநதம் பருப்பு   –  130.00
பாசிப் பருப்பு  –  110.00
கெட்ைப் பருப்பு  –  112.00
சர்ககெ்ர  –  40.80
லகொது்ம  –  26.00
்மதா  –  27.00
ர்ெ  –  32.00

எண்ணய் வி்ை (1 கிலைா)
கெட்ை எண்ண  – ரூ.88.00
நல்ைண்ண  – ரூ.205.00
விள்ககு எண்ண  – ரூ.100.00
லதஙகொய் எண்ண– ரூ.330.00
ெனஸபதி   – ரூ.110.00

கொய்கெறி வி்ை (கிலைா ரூபாயில) 
 ்சன்ன லகொ்ெ மது்ர
த்ககொளி 30–35 38 35 
உரு்ள்ககிழஙகு  10–15 13 20
்ெஙகொயம்  20–26 26 30
கெததரி்ககொய்               15–30 30 40
முட்்ட்கலகொஸ      6–10 12 20
பீனஸ  25–60 50 60
லகெரட்                         40–48 35 38
முள்ளஙகி                   15–18 20 20
்ெண்ட்ககொய்        10–15 15 10
முருங்கெ்ககொய்    20–30 30 38
பீட்ரூட்   20–23 32 20
பாகெறகொய் 15–15 30 24
புடைஙகொய் 12–15 26 12
குடமிளகொய் 20–30 40 30
பச்ச மிளகொய் 10–15 35 40
சாம்பார ்ெஙகொயம் 60–90           80           80
ொ்ழ்ககொய்               10–30         20 32

புதுடெல்லி, ஆக. 30–  
மத்திய உள்துறை அறமச்சர் 

ராஜ்ாத் சிஙறக டெல்லியில் இன்று 
காறை 9.40 மணியளவில் தமிழக 
அறமச்சர்கள் டி.டெயக்குமார், 
பி. தஙகமணி, சி.வி. ்சண்முகம், 
மக்களறைத் துறைத் தறைைர் 
மு.தம்பிதுறர, றமத்்ரயன் எம்.பி. 
உள்ளிட்ொர் ்்ரில் ்சந்தித்தனர்   

அதன் பிைகு ட்சய்தியாளர்களிெம் 

மு.தம்பிதுறர கூறுறகயில்,   
‘‘்்ற்று மத்திய அறமச்சர்கள் 

அருண் ்ெடலி, நிர்மைா சீதாராமன் 
ஆகி்யாறர ்சந்தித்்தாம். 
அறதயடுத்து மரியாறத நிமித்தமாக 
ராஜ்ாத் சிஙறக இன்று காறை 
்சந்தித்்தாம்’’ என்ைார்.   

‘‘தமிழகத்தின் ்ைன்களுக்காக்ை 
மத்திய அறமச்சர்கறள ்சந்தித்து 
ைருகி்ைாம். தமிழகத்திற்கு மத்திய 

உள்துறை அறைச்சர் ராஜ்ாத் சிங்குடன்  
தம்பிதுறர, 3 அறைச்சர்்கள் இன்று ்சந்திப்பு  

தமிழகத்துக்கு வ�்வண்டி� ரூ.17000 ்கோடி நிதி்� 
வலியுறுத்தி வருகி்றோம்’’: டெல்லியில் ்பட்டி

அரசிெமிருந்து பல்்ைறு துறைகள் 
மூைமாக ரூ.17 ஆயிரம் ்காடி 
நிதி ைர ்ைண்டியுள்ளது. அறதப் 
டபறுைது டதாெர்பாக நிதி அறமச்சர் 
உள்ளிட்ொறர ்்ரில் ்சந்தித்து 
ைலியுறுத்தி்னாம்’’ என்றும் கூறினார்.   

‘‘அரசியல் ட்சய்ைதாக கூறுைது 
்சரியல்ை. இதில் எதிர்க்கடசியினர் 
டதாெர்ந்து குறை கூறுைார்கள். 
மத்திய அரசுென் இைக்கமாக 
இருந்து தமிழகத்திற்கு உதை முயற்சி 
ட்சய்கி்ைாம். மாநிை அறமச்சர்கள் 
எதுவும் ட்சய்யவில்றை எனக் கூை 
முடியாது’’ என்று கூறியைர், அண்ைா 
தி.மு.க.வில் பிளவு என்ப்த 
கிறெயாது. ஆடசிறய கறைக்க 
்ைண்டும் என்ை எண்ைம் யாருக்கும் 
கிறெயாது. இரடறெ இறை சின்னம் 
அண்ைா தி.மு.க.வினுறெயது. 
கருத்து ்ைறுபாடுகள் கறைந்து 
சிைப்பாக ட்சயல்படு்ைாம்’’ என்றும் 
டதரிவித்தார்.  

ஜெயலலிதா வழியில்  
எடப்ாடி ஆட்சி  

அண்ைா தி.மு.க.றை பாரதீய 
ெனதா தான் இயக்குகிைது என்று 
கூைப்படும் நிறையில், மத்திய 
அறமச்சர்கறள தமிழக அறமச்சர்கள் 
்சந்திப்பது எதனால் என்று டி.டி.
வி.தினகரன் ஆதரைாளர் புக்ழந்தி 
கூறியிருக்கிைா்ர? என்று ்்ற்று 
நிருபர்களின் ஒரு்கள்விக்கும் 
பதிைளித்தார். பதில்:– எந்த 
கடசியும், இன்டனாரு கடசிறய 
நிர்பந்தப்படுத்த்ைா, இயக்க்ைா 
முடியாது. அண்ைா தி.மு.க. என்பது 
எம்.ஜி.ஆரால் உருைாக்கப்படடு, 
டெயைலிதாைால் பாதுகாக்கப்படெ 
இயக்கம். இந்த கடசி எப்படி ட்சயல்பெ 
்ைண்டும் என்பது டபாறுப்பாளர்கள், 
நிர்ைாகிகள் மற்றும் டதாண்ெர்களுக்கு 
டதரியும். அந்த டபாறுப்பில் இருந்து 
கடசிறய சிைப்பாக ைழி்ெத்தி 
ட ்சன் று ட க ா ண் டி ரு க் கி ் ை ா ம் . 
டெயைலிதா ைழியில் இந்த ஆடசிறய 
எெப்பாடி பழனி்சாமி சிைப்பாக ைழி 
்ெத்தி ட்சல்கிைார் என்ைார்.  

இநதியன ்டர்ரய்ன லபஷனஸ லிமி்டட்
பதிவு அலுவலகம்:  எண். 208, ்வளச்்ெரி தோம்ப�ம் ்�ோடு, ேோ�ோ�ணபு�ம், 

பள்ளிக்க�்ண, டென்்ன–600 100. 

 E-mail: response.itfl@indianterrain.com; Website: www.indianterrain.com 

Tel: +91-44-4227 9100, Fax: +91-44-2262 2897, CIN: L18101TN2009PLC073017

அறிவிபபு
வருெோநதி� டபோதுக்கூட்ெ அறிவிபபில் குறிபபிெபபட்டுள்ள அலுவல்க்ள 
டெ�ல்படுத்த கம்டபனியின் 8வது  வருெோநதி�  டபோதுக்கூட்ெம்  திஙகட்கிழ்ம, 
டெபெம்பர் 25, 2017 அன்று கோ்ல 11.30 மணிக்கு கம்டபனியின்                                                                                                                         
கோர்பப்�ட் அலுவலகம், SDF–IV & C2, 3வது டமயின் ் �ோடு, MEPZ/SEZ, தோம்ப�ம், 
டென்்ன–600 045ல் ே்ெடபறும் என்று இதன் மூலம் அறிவிக்கபபடுகிறது. 
வருெோநதி� டபோதுக்கூட்ெ அறிவிபபு மறறும் 2016–17 நிதி ஆண்டுக்கோன 
வருெோநதி� அறிக்்க ஆகி�்வ கம்டபனி அல்லது முதலீட்டு 
பங்கறபோளர்களிெம் இடமயில் முகவரிக்ள பதிவு டெய்த தகுதியுள்ள 
உறுபபினர்களுக்கு மின்னணு மு்றயில் அனுபபபபட்டு உள்ளது. இத� 
தகுதியுள்ள உறுபபினர்களுக்கு அனுமதிக்கபபட்ெ மு்றயில் அறிவிபபின் 
கோகித ேகல் மறறும் வருெோநதி� அறிக்்க  அனுபபபபட்டுள்ளது. வருெோநதி� 
டபோதுக்கூட்ெ அறிவிபபு மறறும் வருெோநதி� அறிக்்க ஆகி�்வ கோகித 
ேகலோகவும் மறறும் இடமயிலில் அனுபபும் பணி 29 ஆகஸ்ட் 2017 அன்று 
முடிக்கபபட்ெது.  கம்டபனியின் இ்ண� தளம்  www.indianterrain.comல்  
வருெோநதி� டபோதுக்கூட்ெ அறிவிபபு மறறும் வருெோநதி� அறிக்்க உள்ளது. 
உறுபபினர்கள் இ்ண�தளத்திலிருநது அவற்ற பதிவிறக்கம் டெய்து 
டகோள்ளலோம் அல்லது கம்டபனி டெ�லோளர் அவர்களுக்கு response.itfl@
indianterrain.com.க்கு ்கோரிக்்க அனுபபி அவறறின் ேக்ல டபறறுக் 
டகோள்ளலோம்.
கம்டபனிகள் ெட்ெம் 2013, பிரிவு 108, டபோருநதக்கூடி� விதிகள் மறறும் 
டெபி (எல்ஓடிஆர்) விதிகள் 2015ன் விதி 44ன்படி, டதோ்லதூ� மின்னணு 
மு்றயில் வோக்களிபபதறகோன வெதிக்கோக டென்ட்�ல் டெபோசிட்ெரி ெர்வீெஸ் 
(இநதி�ோ) லிமிடெட்டின் (சிடிஎஸ்எல்) ்ெ்வக்ள கம்டபனி டபறறுள்ளது. 
உறுபபினர்களுக்கு இதன் மூலம் அறிவிபபதோவது:
1. மின்னணு மூலம் வோக்களிக்க தகுதி உள்ள உறுபபினர்க்ள தீர்மோனிக்க கட் 
ஆப ்ததி 15 டெபெம்பர், 2017. கோகித வடிவில் அல்லது மின்னணு மூலம் 
பஙகுக்ள ்வத்துள்ள அ்னத்து உறுபபினர்களுக்கும் டதோ்லதூ� மின்னணு 
வோக்குபபதிவு 4 ேோட்கள் ேெக்கும் அதோவது 21 டெபெம்பர் 2017 அன்று கோ்ல 
9.00 மணிக்கு டதோெஙகி 24 டெபெம்பர் 2017 அன்று மோ்ல 5.00 மணிக்கு 
முடிவ்ெகிறது. அதன் பின்னர் டதோ்லதூ� மின்னணு வோக்குபபதி்வ 
சிடிஎஸ்எல் டெ�லிழக்க டெய்துவிடும். ்மறடெோன்ன ்ததி மறறும் ்ே�த்திறகு 
பின்னர்  டதோ்லதூ� மின்னணு வோக்குபபதிவு அனுமதிக்கபபெமோட்ெோது.
2. டதோ்லதூ� மின்னணு வோக்குபபதிவின் மூலம் வோக்களிக்கோத 
உறுபபினர்கள் வருெோநதி� டபோதுக்கூட்ெத்தில் வோக்களிக்கலோம்.  வருெோநதி� 
டபோதுக்கூட்ெத்தில் வோக்குச்சீட்டு மூலமோக வோக்களிக்கும் வெதி்� கம்டபனி 
அளிக்கும்.
3. டதோ்லதூ� மின்னணு வோக்குபபதிவின் மூலம் வோக்களித்த உறுபபினர்கள் 
கூட்ெத்தில் கலநது டகோள்ளலோம் ஆனோல் மீண்டும் வோக்களிக்க அனுமதிக்கபபெ 
மோட்ெோர்கள். ஒரு்வ்ள, ஒரு உறுபபினர் மின்னணு மறறும் வோக்குச்சீட்டு 
மூலமோக வோக்களித்திருநதோல் மின்னணு வோக்குபபதிவு மட்டு்ம கணக்கில் 
எடுத்துக் டகோள்ளபபடும்.
4. கம்டபனியின் பஙகுக்ள டபறறு உறுபபின�ோகி மறறும் 15 டெபெம்பர் 2017 
அன்று பஙகுக்ள ்வத்திருநதோல் வருெோநதி� டபோதுக்கூட்ெ அறிவிபபில் 
உள்ள மின்னணு அறிவு்�க்ள போர்க்குமோறு ்கட்டுக் டகோள்ளபபடுகிறோர்கள். 
எனினும், டதோ்லதூ� மின்னணு வோக்குபபதிவிறகோக ஏறகன்வ                                                                                    
சிடிஎஸ்எல்–ல் பதிவு டெய்த ேபர் தற்போ்த� உப்�ோக ஐடி மறறும் 
போஸ்்வர்்ெ ப�ன்படுத்தி வோக்களிக்கலோம்.
5. டதோ்லதூ� மின்னணு வோக்குபபதிவு அறிவு்�கள் அெஙகி�  வருெோநதி� 
டபோதுக்கூட்ெ அறிவிபபு மறறும் வருெோநதி�அறிக்்க ஆகி�்வ கம்டபனியின் 
இ்ண�தளம் www.indianterrain.com  மறறும் சிடிஎஸ்எல் இ்ண� தளம்                  
www.evotingindia.com–ல் உள்ளது.
6. டதோ்லதூ� மின்னணு வோக்குபபதிவு டதோெர்போக ஏ்தனும் கு்றகள் அல்லது 
ெந்தகஙகள் இருபபின் அது குறித்து அடிக்கடி ் கட்கபபடும் ் கள்விகள் பிரி்வ 
அணுகலோம் மறறும் உதவிபபிரிவின் கீழுள்ள www.evotingindia.comல் உள்ள 
மின்னணு வோக்குபபதிவு ்க்�ட்்ெ போர்்வயிெலோம் அல்லது helpdesk.
evoting@cdslindia.comக்கு எழுதலோம்.  மின்னணு வோக்குபபதிவு ஏ்தனும் 
கு்றகள் அல்லது ெந்தகஙகள் இருபபின் அது குறித்து  திரு. டமஹ்பூப 
லக்கோனி, உதவி ்மலோளர் அல்லது திரு. �ோ்கஷ் தல்வி, து்ண ்மலோளர், 
டென்ட்�ல் டெோசிட்ெரி ெர்வீெஸ் (இநதி�ோ) லிமிடெட் (சிடிஎஸ்எல்), 17வது 
தளம், பி்�ோஸ் ஜீஜீபோய் ெவர்ஸ், தலோல் டதரு, ்போர்ட் மும்்ப–400 001, 
Helpdesk:18002005533, E-mail:helpdesk.evoting@cdslindia.com  அல்லது  RTAஐ 
அணுகலோம் அல்லது கீழ்க்்கட�ோபபமிட்ெவருக்கு இடமயில்/தபோல்/கூரி�ர் 
மூலம் அனுபபலோம்.
வருெோநதி� டபோதுக்கூட்ெத்தில் வோக்குபபதிவு மறறும் மின்னணு வோக்குபபதிவு 
ே்ெமு்றகள் ்ேர்்ம�ோகவும்  டவளிபப்ெ�ோன மு்றயிலும் ே்ெடபற 
டமெர்ஸ் BP அண்ட் அ்ெோசி்�ட்ஸ், பி�ோக்டிசிங கம்டபனி டெ�லோளர்கள் 
அவர்க்ள ஆ�ோய்வோள�ோக கம்டபனி நி�மனம் டெய்துள்ளது. டதோ்லதூ� 
மின்னணு வோக்குபபதிவு உள்பெ வோக்கு முடிவுகள் நிர்ணயிக்கபபட்ெ ்ே�த்தில் 
டவளியிெபபடும் மறறும் கம்டபனியின் இ்ண�தளம் மறறும் சிடிஎஸ்எல் 
இ்ண�தளத்தில் அளிக்கபபடும்.
கம்டபனியின் 8வது வருெோநதி� டபோதுக்கூட்ெம் ே்ெடபறுவ்தட�ோட்டி, 
கம்டபனிகள் ெட்ெம் 2013, பிரிவு 91 மறறும் கம்டபனிகள் (்மலோண்்ம 
மறறும் நிர்வோகம்) விதிகள் 2014ன் விதி 10ன்படி, கம்டபனியின் உறுபபினர்கள் 
பதி்வடு மறறும் பஙகு மோறறு புத்தகஙகள் 16 டெபெம்பர் 2017 முதல் 25 
டெபெம்பர் 2017 வ்� (இ�ண்டு ேோட்களும் ்ெர்த்து) மூெபபட்டிருக்கும் என்று 
இதன் மூலம் ்மலும் அறிவிக்கபபடுகிறது.
கூட்ெத்தில் கலநது டகோண்டு வோக்களிக்க தகுதி உள்ள ஒரு உறுபபினர் தனக்கு 
பதிலோக ஒரு பதிலி்� நி�மனம் டெய்து வோக்களிக்க ்வக்கலோம். பதிலி 
உறுபபின�ோக இருக்க ்வண்டி� அவசி�மில்்ல. பதிலிக்கோன படிவஙக்ள 
மு்ற�ோக பூர்த்தி டெய்து கம்டபனியின் பதிவு அலுவலகத்தில் வருெோநதி� 
டபோதுக்கூட்ெம் ே்ெடபறுவதறகு 48 மணி ்ே�ம் முன்போக ெமர்பபிக்க 
்வண்டும்.

குழுவின் ஆ்ணபபடி
இநதி�ன் டெர்ட�ய்ன் ்பஷன்ஸ் லிமிடெட்டுக்கோக

ஒபபம்/–
்ததி: 30 ஆகஸ்ட்  2017  �வி B.S.G.
இெம்: டென்்ன  கம்டபனி டெ�லோளர்
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