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வங்கி கணக்கு இல்லாத நிலையில் செல்போன்
மூலம் பணம் அனுப்ப உதவும் பே-டிஎம் வசதி

சென்னை, ஆக. 2–
டெபிட் கார்டு, கிரெடிட் கார்டு
மூலம் ஆன்லைனில் ப�ொருள்கள்
வாங்கும் ப�ோது சில நேரங்களில்
தகவல் திருட வாய்ப்பு உள்ளது.
வங்கி கணக்கு இல்லாத நிலையில்
வெளி மாநில த�ொழிலாளர் ஊருக்கு
பணம் அனுப்ப பே-–டிஎம் மணி
உதவுகிறது. ‘பே-–டிஎம்’ நிறுவன
‘வாலட்’ என்னும் வசதி மூலம்
பணம்
செலுத்தினால்
இதை
யாரும் திருடவ�ோ, காப்பியடிக்க
முடியாது.
செல்போனிலிருந்து
பணத்தை செலுத்த பே-–டிஎம் மூலம்
செலுத்தலாம் என்று இதன் துணை
பொது மேலாளர் ச�ோனியா தவான்

தெரிவித்தார்.
ம�ொபைல் பண பட்டுவாடா மற்றும்
மின்னணு வர்த்தக நிறுவனமான பேடிஎம் நல்ல வளர்ச்சியை கண்டுள்ளது.
இந் நி று வ ன த் தி ற் கு ச ென ் னை யி ல்
20,000
வர்த்தகர்கள்
மற்றும்
வாடிக்கையாளர்கள் உள்ளனர்.

ய�ோகாசன ப�ோட்டி: சென்னை மாணவர்கள் ஹரிஷ் ராம்,
பிரேர்னாவுக்கு சேம்பியன் ஆப் சேம்பியன் பட்டம்
சென்னை, ஆக.2–
சென்னையில் நடைபெற்ற 6வது
தென்னிந்திய அளவிலான ய�ோகாசன
ப�ோட்டியில் சென்னை மாணவர்கள்
எம்.எம். ஹரிஷ் ராம், எஸ். பிரேர்னா
ஆகியோர் சேம்பியன் ஆப் சேம்பியன்
பட்டம் வென்றனர்.
இந்த ப�ோட்டியில் தமிழ்நாட்டின்
பல்வேறு மாவட்டத்தில் இருந்தும்,
புதுச்சேரியிலிருந்தும் ஆயிரத்துக்கும்
மேற்பட்ட
ப�ோட்டியாளர்கள்
பங்கேற்றனர்.
6 வயது முதல் 55 வயதுக்கும்
மேற்பட்டோருக்கு 10 பிரிவுகளாக
ஆண்/பெண்
இருபாலருக்கும்
தனித்தனியே
நடைபெற்ற
ப�ோட்டியில்
முதல்,
இரண்டு
மற்றும்
மூன்றாம்
பரிசுகள்
வழங்கப்பட்டன.
சேம்பியன்
ஆப்
சேம்பியன்
ப�ோட்டியில்,
ஆண்கள்
பிரிவில்
சென்னை
அயனம்பாக்கம்
வேலம்மாள் பள்ளி 8ம் வகுப்பு
மாணவன் எம்.எம். ஹரிஷ் ராம்,
பெண்கள்
பிரிவில்
சென்னை
ந�ொளம்பூர் ஸ்ராம் அகாடமி பள்ளி

6ம் வகுப்பு மாணவி எஸ். பிரேர்னா
ஆகிய இருவரும் முதலிடம் பெற்று
மிதிவண்டியை பரிசாக பெற்றனர்.
இந்நிகழ்ச்சிக்கு
சிறப்பு
விருந்தினராக தமிழ்நாடு உடற்கல்வி
மற்றும் விளையாட்டு பல்கலைக்கழக
ய�ோகா துறை தலைவர் பேராசிரியர்
டாக்டர். இரா. இளங்கோவன் கலந்து
கொண்டு வெற்றி பெற்றவர்களுக்கு
பரிசுகள் வழங்கி பராட்டினார்.
பத்மம்
ய�ோகா
மற்றும்
இயற்கை நலவாழ்வு அபிவிருத்தி
அறக்கட்டளை மற்றும் தமிழ்நாடு
விளையாட்டு ய�ோகாசன சங்கம்
ஆகியவை இந்த போட்டிக்கு ஏற்பாடு
செய்திருந்தன.
பத்மம் ய�ோகா அறக்கட்டளையின்
தலைவரும்
சங்கத்தின்
ப�ொதுச்
செயலாளருமான
மு.இரவி
ஆறுமுகம்,
சங்க
தலைவர்
எக்ஸ்நோரா எம்.பாபு மற்றும் சங்க
நிர்வாகிகள் ய�ோகி பி. நேரு, சி.வி.
நேரு பாலாஜி, எம்.சுதாகர், கே.மது
மகேஷ் , எம்.சதீஷ்குமார் மற்றும்
சங்க உறுப்பினர்கள் உள்பட பலர்
கலந்துக�ொண்டனர்.
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பே-–டிஎம் மூலம் பண பட்டுவாடா
செய்வதை பாதுகாப்பான மற்றும்
சுலபமானதாக
கருதுகின்றனர்.
உடனடி பண பரிமாற்றம், கட்டணம்
இல்லாத
சேவை
என்பதால்
மக்களிடையே அதிக வரவேற்பை
பெற்றுள்ளது.
வாடிக்கையாளர்கள்
எண்ணிக்கையை
1
லட்சமாக
உயர்த்த நடவடிக்கையை பே-டிஎம்
மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
பே-–டிஎம்
பண
பட்டுவாடா
ம�ொபைல் ஆப் மற்றும் வெப்சைட்
மூலம்
செய்யமுடியும்.
ரிசர்வ்
வங்கி லைசென்ஸ் பெற்ற பே-டிஎம்
பண பட்டுவாடா கேஷ், கிரெடிட்
மற்றும் டெபிட், இன்டர்நெட் வங்கி
சேவைக்கு மாற்றாக உள்ளது.
இந்தியாவில்
இப்போது
பிரபலமாகிவரும் "ம�ொபைல் வாலட்'
எனப்படும் நடமாடும் பணப் பை
த�ொழில்நுட்ப அடிப்படையிலேயே
இந்த வங்கி செயல்பட உள்ளது.
வங்கியில்
கணக்கு
த�ொடங்கி,
பணத்தை இருப்பு வைத்து, அதில்
இருந்து நமது வணிகத் தேவைக்கான
பணத்தைச் செலுத்துதலே இதன்
அடிப்படை. செல்லிடப்பேசி மூலமாக
ஒரு ரகசிய குறிப்பு பயன்படுத்தி,
இந்தப்
பணப்
பரிமாற்றத்தைச்
செயல்படுத்த முடியும்.
பே-டிஎம் துணை ப�ொது மேலாளர்
ச�ோனியா
தவான்
கூறுகையில்
"வாடிக்கையாளர்களின் தேவையை
கருத்தில் க�ொண்டு கரன்சி இல்லா
பண பரிமாற்ற சேவையை பே-டிஎம்
செய்து வருகிறது.
பே-டிஎம் மூலம் ம�ொபைல் பில்,
மின்சார கட்டணம், தண்ணீர் வரி,
கேபிள் கட்டணம் ப�ோன்றவரை
செலுத்தலாம்,
மேலும்
சினிமா
டிக்கெட், ரயில் டிக்கெட், விமான
டிக்கெட், பஸ் டிக்கெட், ஹ�ோட்டல்
பில்,
சூப்பர்
,மார்க்கெட்களில்
ப�ொருள்களுக்கு பணம் செலுத்துவது
ப�ோன்ற
பரிவர்த்தனைகளுக்கும்
பணம் செலுத்தலாம். பே-–டிஎம்
சேவை மேலும் பலவிதமான பண
பரிவர்த்தனைகளுக்கும்
நீட்டிக்க
பட்டுள்ளது.
மாநிலம்
விட்டு
மாநிலம்
வாழும்
த�ொழிலாளர்களுக்கு
இந்தப் பணப் பட்டுவாடா வங்கி
பெரும் வரப்பிரசாதமாகத் திகழும்
என
ப�ொருளாதார
நிபுணர்கள்
கருதுகின்றனர்.
வேலைக்காக
பல்வேறு ஊர்களுக்குச் செல்லும்
த�ொழிலாளர்கள்
ஊருக்கு
ஊர்
வங்கிக் கணக்கு த�ொடங்க இயலாத
நிலையில்,
பணப்
பட்டுவாடா
வங்கியில்
ஒருமுறை
கணக்குத்
த�ொடங்கி, செல்லிடப்பேசி மூலமே
தமது
குடும்பத்துக்கு
பணத்தை
அனுப்ப முடியும்.
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30 ஜூன் 2016ல் முடிந்த காலாண்டுக்கான தணிக்கையாகாத நிதிநிலை முடிவுகள் அறிக்கை
த�ொகை ரூ.லட்சத்தில்

ENROLMENT NOTICE

After 10 days of the publication
of this notice and within three
months there after. I, A.Indhumathi,
D/o.G.Alagupillai, aged 32 years,
permanently residing at Plot
No.18, Door No.5, F1, Duraisamy
Nagar, 4th Street, Keelkattalai,
Chennai–117. Intend having
my enrolment as an Advocate
moved before the bar council of
Tamilnadu, bar council building,
high court campus, chennai-600
104.
Those who have any valid
objections may notify the same to
the bar council with in ten days.
A.INDHUMATHI
*****
After ten days of the publication
of this notice and within three
months thereafter I, S.DINESH,
S/o.R.Sekar, Aged 23,permanently
residing at No.3/20,Mariyamman
Kovil Street,Salavathy Village,
Melpet Post. Tindivanam Taluk,
Villupuram District intend having my
enrolment as an Advocate moved
before the Bar Council of Tamil
Nadu,Bar Council Buildings,High
Court Campus,Chennai-104. Those
who have any valid objections may
notify the same to the Bar Council
with in 10 days.
S.DINESH
******
After ten days of the publication of
this notice and within three months
thereafter I, K.S.Narayanan,
S/o.K.Sudhakar, Aged 41,
permanently residing at No.5,
Egavalli Amman Koil Street, Swamy
Reddy Kandigai, Gummidipoondi
Tk, Thiruvallur Dist –601 201.
intend having my enrolment as
an Advocate moved before the
Bar Council of Tamil Nadu,Bar
Council Buildings,High Court
Campus,Chennai-104. Those who
have any valid objections may notify
the same to the Bar Council with in
10 days.
K.S.Narayanan

அறிவிப்பு
லிஸ்டிங் ஒப்பந்தம் பிரிவு 41-ன்படி, 30 ஜூன், 2016–ல் முடிந்த காலாண்டிற்கான
தணிக்கை செய்யப்படாத நிதிநிலை முடிவுகளை பதிவு செய்வதற்காக கம்பெனி
இயக்குனர்கள் குழு கூட்டம் வியாழக்கிழமை, 11 ஆகஸ்ட், 2016 அன்று மாலை
4.00 மணிக்கு கம்பெனியின் பதிவு அலுவலகத்தில் நடைபெறும் என்று
அறிவிக்கப்படுகிறது.
ஒய்கேஎம் இண்டஸ்ட்ரீஸ் லிமிடெட்டிற்காக
இடம்: சென்னை	
ஒய். மீரா ரெட்டி
தேதி: 01.08.2016
நிர்வாக இயக்குனர்

ஒன்சோர்ஸ் ஐடியாஸ் வென்சர் லிமிடெட்
(முன்னர் அனுக்ரஹா ஜுவல்லர்ஸ் லிமிடெட்)
CIN: L74900TN1994PLC097983

பதிவு அலுவலகம்: T2, 3வது மாடி, சிந்தூர் பாந்தியன் பிளாசா 346, பாந்தியன் சாலை,
எழும்பூர், சென்னை – 600 008.Tel: 044-42134343 Fax: 044-42134333
Email: anugrahajewellersltd@gmail.com, onesourceideasventure@gmail.com
Web: www.onesourceideasventure.com

அறிவிப்பு

Phone : +91-44-28345880 / 83, Telefax: +91-44-2834 5884
E-mail : compsecy@lancor.in, website www.lancor.in

30/06/2016ல் முடிந்த காலாண்டுக்கான
ஒருங்கிணைந்த தணிக்கையாகாத நிதிநிலை முடிவுகள் சுருக்கம்
விவரங்கள்
		

முடிந்த	
3 மாதங்கள்
30.06.2016

முடிந்த	
12 மாதங்கள்
31.03.2016

முடிந்த
3 மாதங்கள்
30.06.2015

செயல்பாடுகள் மூலம் ம�ொத்த வருமானம் (நிகரம்)
1,103.01
9,481.59
2,300.17
மைனாரிட்டி வட்டிக்கு பின் வரிக்கு பின் நிகர லாபம்
1,119.07
1,097.86
286.02
செலுத்தப்பட்ட சமபங்கு மூலதனம்
ஒரு பங்கின் முகமதிப்பு ரூ.2/–
810.00
810.00
810.00
முடிந்த கடந்த ஆண்டு நிதிநிலை அறிக்ைகபடி ரிசர்வுகள்
(As on 31/03/2016)
(As on 31/03/2015)
(As on 31/03/2015)
(மறுமதிப்பீடு ரிசர்வுகள் நீங்கலாக)
13,545.68
13,340.27
13,340.27
பங்கு ஒன்றுக்கான சம்பாத்தியம் (ஒன்றின் மதிப்பு ரூ.2/–)
(வருடாந்திரமல்ல)
(ஏ) அடிப்படை
2.76
2.71
0.71
(பி) ைடலூட்டட்
2.76
2.71
0.71
1. மேற்கண்ட முடிவுகள் தணிக்கை குழுவினால் பரிசீலனை செய்யப்பட்டு 01/08/2016 அன்று நடைபெற்ற
இயக்குனர்கள் குழு கூட்டத்தில் ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டன.
2. தனியான நிதிநிலை முடிவுகளின் முக்கிய விவரம்
(ரூ. லட்சத்தில்)
		
விவரங்கள்
		
செயல்பாடுகள் மூலம் ம�ொத்த வருமானம் (நிகரம்)
வரிக்கு முன் லாபம்
வரிக்கு பின் நிகர லாபம்

செக்யூரிட்டிஸ் அன்ட் எக்சேஞ்ச் ப�ோர்ட் ஆப் இந்தியா (பட்டியல் கட்டுப்பாடுகள் மற்றும்
வெளியீடு தேவைகள்) விதிகள் 2015, விதி 29(1)(a)ன்படி, இதர அலுவல்களுக்கு
இடையே, 30 ஜூன் 2016ல் முடிந்த காலாண்டுக்கான தணிக்கையாகாத நிதிநிலை
முடிவுகளை பரிசீலித்து, ஒப்புதல் அளித்து, பதிவு செய்வதற்காக கம்பெனி இயக்குனர்கள்
குழுவின் கூட்டம் வெள்ளிக்கிழமை, 12 ஆகஸ்ட், 2016 அன்று கம்பெனியின் பதிவு
அலுவலகத்தில் நடைபெறும் என்று இதன் மூலம் அறிவிக்கப்படுகிறது.
குழுவின் ஆணைப்படி
ஒன்சோர்ஸ் ஐடியாஸ் வென்சர் லிமிடெட்டுக்காக
இடம்: சென்னை
ஒப்பம்/– வின�ோதினி பாபு
தேதி: 01 ஆகஸ்ட் 2016
(DIN: 00479516)
நிர்வாக இயக்குனர்

கனிஷ்க் ஸ்டீல் இண்டஸ்ட்ரீஸ் லிமிடெட்

(ரூ. லட்சத்தில்)

முடிந்த	
3 மாதங்கள்

முடிந்த	
12 மாதங்கள்

முடிந்த
3 மாதங்கள்

30.06.2016

31.03.2016

30.06.2015

987.34
1,064.86
1,120.41

8,261.32
1,196.92
1,015.15

1,780.41
344.97
218.47

குறிப்பு: SEBI (பட்டியல் கட்டுப்பாடுகள் மற்றும் வெளியீடு தேவைகள்) விதிகள் 2015, விதி 33ன் கீழ்
ஸ்டாக் எக்சேஞ்சில் தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ள காலாண்டு நிதிநிலை முடிவுகளின் விரிவான வடிவத்தின்
சுருக்கமாக மேற்கண்டவை உள்ளது. காலாண்டு நிதிநிலை முடிவுகளின் முழுமையான வடிவம் ஸ்டாக்
எக்சேஞ் இணையதளம் www.bseindia.com மற்றும் கம்பெனியின் இணையதளம் www.lancor.inல் உள்ளது.
இயக்குனர்கள் குழுவின் சார்பாக
இடம்: சென்னை
R.V. சேகர்
தேதி: 01/08/2016
இயக்குனர்

பதிவு அலுவலகம்: B–-27(M) , சிப்காட் இண்டஸ்ட்ரியல் காம்ப்ளக்ஸ்,
கும்மிடிப்பூண்டி, திருவள்ளூர் மாவட்டம், தமிழ்நாடு -601 201.
CIN: L27109TN1995PLC067863

அறிவிப்பு
SEBI (பட்டியல் கட்டுப்பாடுகள் மற்றும் வெளியீடு தேவைகள்) விதிகள் 2015,
விதி 29 மற்றும் 47ன்படி, இதர அலுவல்களுக்கு இடையே, ஜூன் 30, 2016ல்
முடிந்த காலாண்டுக்கான கம்பெனியின் தணிக்கை செய்யப்படாத நிதிநிலை
முடிவுகளை பரிசீலித்து ஒப்புதல் அளிக்க கம்பெனி இயக்குனர்கள் குழுவின்
கூட்டம் செவ்வாய்க்கிழமை, ஆகஸ்ட் 9, 2016 அன்று நடைபெறுகிறது என்று
இதன் மூலம் அறிவிக்கப்படுகிறது.
இந்த அறிவிப்பு கம்பெனியின் இணையதளம் www.kanishksteels.in மற்றும்
மும்பை ஸ்டாக் எக்சேஞ்சின் இணையதளம் www.bseindia.comலும் உள்ளது.
கனிஷ்க் ஸ்டீல் இண்டஸ்ட்ரீஸ் லிமிடெட்டுக்காக
தேதி : ஆகஸ்ட் 1, 2016
ஒப்பம்/-– விஷால் கேயல்
இடம்: சென்னை	
முழு நேர இயக்குனர்

GITA RENEWABLE ENERGY LIMITED
பதிவு அலுவலகம்: OPG நகர், பெரிய ஒபுலாபுரம் கிராமம், நாகராஜ கண்டிகை,
மதரபாக்கம் ர�ோடு, கும்மிடிப்பூண்டி-, தமிழ்நாடு–601 201.
CIN:U40108TN2010PLC074394

அறிவிப்பு
SEBI (பட்டியல் கட்டுப்பாடுகள் மற்றும் வெளியீடு தேவைகள்) விதிகள் 2015,
விதி 29 மற்றும் 47ன்படி, இதர அலுவல்களுக்கு இடையே, ஜூன் 30, 2016ல்
முடிந்த காலாண்டுக்கான கம்பெனியின் தணிக்கை செய்யப்படாத நிதிநிலை
முடிவுகளை பரிசீலித்து ஒப்புதல் அளிக்க கம்பெனி இயக்குனர்கள் குழுவின்
கூட்டம் செவ்வாய்க்கிழமை, ஆகஸ்ட் 9, 2016 அன்று நடைபெறுகிறது என்று
இதன் மூலம் அறிவிக்கப்படுகிறது.
இந்த அறிவிப்பு கம்பெனியின் இணையதளம் www.gitarenewable.com மற்றும்
மும்பை ஸ்டாக் எக்சேஞ்சின் இணையதளம் www.bseindia.comலும் உள்ளது.
For Gita Renewable Energy Limited
ஒப்பம்/-– C. சந்திரசேகர்
கம்பெனி செயலாளர்

தேதி : ஆகஸ்ட் 1, 2016
இடம்: கும்மிடிப்பூண்டி

3,836.85
செயல்பாடுகள் மூலம் ம�ொத்த வருமானம் (நிகரம்)
வரிக்கு பின் சாதாரண நடவடிக்ைக மூலம் நிகர லாபம்
172.92
வரிக்கு பின் காலத்திற்கான நிகர லாபம்
172.92
(அசாதாரண அயிட்டங்களுக்கு பின்)
470.00
சமபங்கு மூலதனம் (பங்கு ஒன்றின் முகமதிப்பு ரூ.10/–)
கடந்த ஆண்டு நிதிநிலை அறிக்ைகபடி
மறுமதிப்பீடு ரிசர்வுகள் நீங்கலாக ரிசர்வுகள்		
			
பங்கு ஒன்றுக்கான சம்பாத்தியம்
(அசாதாரண அயிட்டங்களுக்கு முன்)
(பங்கு ஒன்றின் முகமதிப்பு ரூ.10/–) (வருடாந்திரம்அல்ல)
3.68
(ஏ) அடிப்படை
3.68
(பி) ைடலூட்டட்
பங்கு ஒன்றுக்கான சம்பாத்தியம்
(அசாதாரண அயிட்டங்களுக்கு பின்)		
(பங்கு ஒன்றின் முகமதிப்பு ரூ.5) (வருடாந்திரம்அல்ல)
3.68
(ஏ) அடிப்படை
3.68
(பி) ைடலூட்டட்

13,655.89
3.67
3.67

3,602.10
14.14
14.14

470.00
1,872.11
(31 மார்ச்
2016 அன்று)

470.00

0.08
0.08

0.30
0.30

0.08
0.08

0.30
0.30

விவரங்கள்

குறிப்புகள்:
SEBI (    )  2015,  33    
1.
        
.         
(www.bseindia.com)    (www.dragarwal.com) .
 ’   
/–   
: 
   
: 1  2016
DIN NO. 00435684

இந்தியன் டெர்ரெய்ன் பேஷன்ஸ் லிமிடெட்
பதிவு அலுவலகம்: எண். 208, வேளச்சேரி தாம்பரம் ர�ோடு, நாராயணபுரம், பள்ளிக்கரணை, சென்னை–600 100.
CIN: L1810TN2009PLC073017 Website:www.indianterrain.com Email:response.itfl@indianterrain.com
Telephone: 044-4227 9100 ; Fax: 044-2262 2897

30.o6.2016ல் முடிந்த காலாண்டுக்கான தணிக்கை செய்யப்படாத நிதிநிலை முடிவுகள்
ரூ. க�ோடியில்
			
			

தணிக்கை	
யாகாதது

தணிக்கை	
யானது

தணிக்கை	
யாகாதது

தணிக்கை
யானது

வ.
விவரங்கள்		
எண்			
			

முடிந்த	
காலாண்டு
30.06.2016

முடிந்த	
காலாண்டு
31.03.2016

முடிந்த	
காலாண்டு
30.06.2015

நிதியாண்டு
2015–16

				
1	செயல்பாடுகள் மூலம்
	ம�ொத்த வருமானம் (நிகரம்)
63.44

96.52

56.30

325.01

2

வரிக்கு பின் சாதாரண நடவடிக்கைகள்
மூலம் நிகர லாபம்/(நஷ்டம்)

3.46

6.82

5.33

33.02

3

வரிக்கு பின் காலத்திற்கான நிகர லாபம்/(நஷ்டம்)
(அசாதாரண அயிட்டங்களுக்கு பின்)

3.46

6.82

5.33

33.02

7.45

7.34

4	செலுத்தப்பட்ட சமபங்கு மூலதனம்
(ஒன்றின் முகமதிப்பு ரூ. 2)

7.19

7.34

5

நிதிநிலை அறிக்கையில் உள்ளபடி
மறுமதிப்பீடு ரிசர்வுகள் நீங்கலாக ரிசர்வ்கள்					

153.62

6

(i) ஒரு பங்கு சம்பாத்தியம்
(அசாதாரண அயிட்டங்களுக்கு முன்)
–– அடிப்படை இபிஎஸ்
–– டைலூட்டட் இபிஎஸ்

0.94
0.94

1.88
1.88

1.47
1.47

9.16
9.16

(i) ஒரு பங்கு சம்பாத்தியம்
(அசாதாரண அயிட்டங்களுக்கு பின்)
–– அடிப்படை இபிஎஸ்
–– டைலூட்டட் இபிஎஸ்

0.94
0.94

1.88
1.88

1.47
1.47

9.16
9.16

குறிப்பு: SEBI (பட்டியல் கட்டுப்பாடுகள் மற்றும் வெளியீடு தேவைகள்) விதிகள் 2015, விதி 33ன் கீழ் ஸ்டாக் எக்சேஞ்சுகளில்
தாக்கல் செய்யப்பட்ட காலாண்டு/வருடாந்திர நிதிநிலை முடிவுகளின் விரிவான வடிவத்தின் சுருக்கமாக மேற்கண்டவை
உள்ளது. காலாண்டு/வருடாந்திர நிதிநிலை முடிவுகளின் முழுமையான வடிவம் ஸ்டாக் எக்சேஞ்சின் இணையதளங்கள்
www.nseindia.com, www.bseindia.com மற்றும் கம்பெனியின் இணையதளம் www.indianterrain.comல் உள்ளது.
குழுவின் ஆணைப்படி
தேதி: 1 ஆகஸ்ட் 2016
ஒப்பம்/– V. ராஜக�ோபால்
இடம்: சென்னை	
சேர்மன் மற்றும் நிர்வாக இயக்குனர்

CIN:L05001TN1994PLC028263

எண். 58, விடிஎன் ஸ்கோயர், 2வது தளம், ஜி.என்.செட்டி ர�ோடு,
தி.நகர், சென்னை - 600 017.

முடிந்த
காலாண்டு
30 ஜூன் 2015

7

ஒய்கேஎம் இண்டஸ்ட்ரீஸ் லிமிடெட்

CIN 65921TN1985PLC049092

முடிந்த	
ஆண்டு
31 மார்ச் 2016

		

பதிவு அலுவலகம்: 4 ஜெயலட்சுமிபுரம், முதல் தெரு, நுங்கம்பாக்கம்,
சென்னை-–600 034. Phone No 91-44-42113810/3820 Fax No 91-44-28212494

லாங்கர் ஹ�ோல்டிங்ஸ் லிமிடெட்

முடிந்த	
காலாண்டு
30 ஜூன் 2016

இந்தியா சிமெண்ட்ஸ் கேபிடல் லிமிடெட்
பதிவு அலுவலகம்: ‘‘தன் பில்டிங்’’,
827, அண்ணா சாலை, சென்னை - 600 002.
CIN: L65191TN1985PLC012362

Email : secr@iccaps.com

Website: www.iccaps.com

அறிவிப்பு
30 ஜூன் 2016-ல் முடிந்த காலாண்டுக்கான தணிக்கை செய்யப்படாத
நிதிநிலை முடிவுகள் (எங்கள் கம்பெனியின் சட்ட தணிக்கையாளர்களால்
மறுவரையறுக்கப்பட்டது)
குறித்து
விவாதிப்பதற்காக
கம்பெனியின்
இயக்குனர்கள் குழு கூட்டம் 10 ஆகஸ்ட், 2016 புதன்கிழமை அன்று
‘‘கோரமண்டல் டவர்ஸ்’’,
எண்: 93, சாந்தோம் நெடுஞ்சாலை, கற்பகம்
அவென்யூ, ராஜா அண்ணாமலைபுரம், சென்னை–600 028-ல் நடைபெறும்
என்று இதன் மூலம் அறிவிக்கப்படுகிறது.
இந்தியா சிமெண்ட்ஸ் கேபிடல் லிமிடெட்டிற்காகஇடம்: சென்னை
E. ஜெயஸ்ரீ
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