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SEC /165 /2021                                                                                                                 April 30, 2021   

  

BSE Limited,  

Phiroze Jeejeebhoy Towers, 

Dalal Street, 

Mumbai 400001. 

Scrip code: 542867 

 

National Stock Exchange of India Ltd., 

Exchange plaza, 5th floor,  

Bandra-kurla Complex,  

Bandra (E), Mumbai 400051. 

Symbol: CSBBANK 

 

Dear Sir/Madam, 

Submission of Newspaper advertisement about the Board Meeting scheduled for May 08, 2021 

- Regulation 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure 

Requirements) Regulations, 2015 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Please fi d e losed here ith the lippi gs of ad ertise e t pu lished i  today’s Ne spaper iz. 
Business Standard (English) and Deepika (Malayalam) regarding notice of the Board meeting 

scheduled for May 08,2021, inter alia, to consider and approve the Audited Financial Results of 

the Bank for the quarter and financial year ended March 31, 2021. 

 

This intimation is also made available on the website of the Bank at www.csb.co.in 

 

Kindly take the same on records.  

 

Thanking You. 

 

Yours faithfully, 

 

 

Sijo Varghese 

Company Secretary 

http://www.csb.co.in/
http://www.csb.co.in/


03കക്ടയിനിൽ്്യവ്തികയആകക്മിച്്സംഭവം:കപ്തിക്്ായികതരച്്ിൽനൊതുവിപേഷം 2021 ഏപുപിൽ 30 ണവളുുിTCR

എസഎ്സഎ്ൽസിപരീക്്കഴിഞ്്്പിരിയ്ന്്ചങ്്ാതിമാർഅകേംപാേിച്്്കകാണ്്്വിടകചാല്്്ന്്്.ത്ശ്ർലസകക്ഡ്
ഹാർട്്്ലകാണ്്കവന്്്്ലേൾസ്ഹഹസക്്ളിൽനിന്്്ള്്ദ്ശയ്ം.-േസ്ണ്്ജി.

ക്ഴൽപ്്ണംആർഎസ്എസ്ോരവ്്്ത്,
വോലീസ്േിടിച്്ത്ക്ട്തൽത്േ
സവ്ന്്ംലേഖകന

ത്ശ്ർ: തകാെകരക്ഴലപ്്ണംകരരച്്
ശക്്സിലതകാള്്യെിക്്തപ്്ട്്പണം
ആരഎസഎ്സ്കാരനായധരമരാജ
ശ്്്താതണന്്്ശപാലീസ.്പണംനഷ്്
തപ്്തട്്ന്്്പരാതിനലകിയധരമരാജ
നആരഎസഎ്സ്കാരനാതണങ്്ിലം്
പണംആരഎസഎ്സിശ്്്താശണാതയ
ന്്്പരിശോധിച്്്രരികയാണ.്

പരാതിയിലപറഞ്്ത്കശയക്്ാള
ക്െതലത്കരിരിധസ്്ലങ്്ളിലനി
ന്്ായിപിെിതച്്ട്ത്്ിട്്്ണ്്്.25ലക്്ം
ര്പനഷ്്തപ്്തട്്ന്്ാണ്ധരമരാജനപ
രാതിയിലപറഞ്്ിര്ന്്ത.്എന്്ാല
അതിശലതറത്കകതണ്്ട്ത്്ിട്്്തണ്്
ന്്്ത്ശ്രറ്റലഎസപ്ിഅറിയിച്്്.

തതരത്ഞ്ട്പ്്് വപ്ചാരണ വപ്രര
ത്്നങ്്ളക്്ായി ഇറക്്ിയ മ്ന്്
രശ്ക്െിര്പയാണ്തകാള്്യെിച്്തത
ന്്ാണ്അഭയ്്ഹങ്്ളപരന്്ിര്ന്്ത.്

പണംതിരിച്്്നലകാന75ലക്്ംര്പ
വപ്തിഫലംതകാള്്സംഘംആരേയ്
തപ്്തട്്ന്്്മാണ്രാരത്്പ്റത്്്രന്്ി
ര്ന്്ത.്ബിതജപിയിതലതതന്്ചിലശന
താക്്ളാണ്കരരച്്യ്ക്്്പിറകിതല
ന്്്ആശക്്പംഉയരന്്ിര്ന്്്.തകാള്്
യെിക്്്ന്്തിലശപാലീസിനം്പങ്്്
തണ്്ന്്്പിന്്ീട്കതണ്്ത്്്കയം്തച
യത്.്

പണംനഷ്്തപ്്തട്്ന്്്പരാതിനലകി
യധരമരാജന്ആരഎസഎ്സ്ബന്്
മ്തണ്്ന്്്ശപാലീസ്കതണ്്ത്്ിയശതാ
തെപണത്്ിത്്്ഉറരിെത്ത്ക്്്റിച്്്
ക്ട്തലഅശന്വഷണംആരംഭിച്്ിട്്്
ണ്്്.പരാതിയിലപറഞ്്തിശനക്്ാള
ത്കരീതണ്്ട്ക്്്ന്്ശപാലീസ്തകാ
ള്്യെിക്്തപ്്ട്്ക്ഴലപ്്ണത്കരള
തര രല്താതണന്് നിഗമനത്്ിലത
തന്്യാണ.്ആരഎസഎ്സ,്ബിതജപി
ശനതാക്്ളിശലക്്്അശന്വഷണംനീള്
ന്്തിത്്്സ്ചനകളാണ്ഇശപ്ാ്ഴ്ള്്
ത.്

ഒരാൾകുടിേിടിയിൽ
ത്ശ്ർ: തകാെകരക്ഴലപ്്ണംകരരച്്ശക്സ്ിലഒ
ര്വപ്തിക്െിശപാലീസ്കസ്്്്ഡിയില.തരളയനാട്
സവ്ശദേിഷ്ക്്്റാണ്പിെിയിലായത.്ഇയാതളരിേ
ദമായിശചാദയ്ംതചയത്്രരികയാണ.്

ശകസിലഅഞ്്്വപ്തികളക്്ായിശപാലീസ്ല്
ക്്ൗട്്്ശനാട്്ിസ്പ്റതപ്്ട്രിച്്ിര്ന്്്.ശകസിതലവപ്
ധാനവപ്തികളായമ്ഹമ്്ദ്അലി,രഞജ്ിത്്്,സ്ശജ
ഷ്എന്്ിരര്ളതപ്്തെഅഞ്്്ശപരക്്ായാണ്ശപാ
ലീസ്ല്ക്്ൗട്്്ശനാട്്ിസ്പ്റതപ്്ട്രിച്്ത.്

ക്ഴലപ്്ണംതട്്ാനനിശയാഗിക്്തപ്്ട്്ഗ്ണ്്ാസം
ഘത്ത്ഏശകാപിപ്്ിച്്യാളാണ്ഒന്്ാംവപ്തിമ്ഹ
മ്്ദ്അലി.സഹായംനലകിയരരാണ്രഞജ്ിത്്്ം
സ്ശജഷം്.എഡവ്ിനപിെിച്്്പറിസംഘത്്ില്ണ്്ാ
യിര്ന്്യാളാണ.്ക്ഴലപ്്ണംതോണ്്്ശപാക്ന്്
രാഹനത്്ിലഉണ്്ായിര്ന്്അബ്്്ളറഷീദിനായം്
ശപാലീസ്അശന്വഷണംത്െര്കയാണ.്ഇയാളാണ്
പിെിച്്്പറിസംഘത്്ിന്ശരണ്്രിരരങ്്ളശചാര
ത്്ിനലകിയത.്

മനസിേില്്,അകേം

വോട്ട്ണ്്ലിന്114വേന്ദ്്ങ്്ൾ
633 രവാ   ണുടു   ണുു   ൽ ഹാ   ളു   ക   ൾ
തിര്വനന്്പ്രം: നിയമസഭാതത
രത്ഞ്ട്പ്്ിത്്്ശരാതട്്ണ്്ലിന്
ക്ട്തലശകവദ്്്ങ്്ളം്സൗകരയ്
ങ്്ള്തമാര്ക്്ിതതരത്ഞ്ട്പ്്്
കമ്്ീഷന.114ശകവദ്്്ങ്്ളിലായി
633ശരാതട്്ണ്്ലഹാള്കളസ
ജ്്മാക്്ിയിട്്്തണ്്ന്്്മ്ഖയ്തത
രതഞ്്ട്പ്്്ഓഫീസരെിക്്ാറാം
മീണഅറിയിച്്്.

ആതകയ്ള്്633ഹാള്കളില
527 ഹാള്കള ഇലശവ്ക്ാ്ണിക്
ശരാട്്ിംഗ്തമഷീന്കളം്106എ
ണ്്ത്്ിലതപാലബാലറ്്്കളം്
എണ്്്ം.ശരാതട്്ണ്്ലഹാള്കള്
തെഎണ്്ംകഴിഞ്്തരണയ്
ണ്്ായിര്ന്്140ലനിന്്ാണ്633
ആയിഉയരത്്ിയത്.(78േതമാ
നംരരധന).ഒര്ഹാളിലമ്ന
തതരതഞ്്ട്പ്്്കളില14ശെബി
ള്കളഉണ്്ായിര്ന്്ത,്ഇത്്ര
ണശകാരിഡ്സാഹചരയ്ത്്ില
സാമ്ഹയ്അകലംഉറപ്്ാക്്ാന
ഏഴായിക്റച്്ിട്്്ണ്്്.

ശകവദ്്്തതരത്ഞ്ട്പ്്്കമ്്ീ
ഷനനിശയാഗിച്്നിരീക്്കര്

തെസാന്്ിധയ്ത്്ിലാണ്ശരാതട്്
ണ്്ലനെക്്്ക.റിസരവ്ഉളതപ്്
തെ 24709 ജീരനക്്ാതരയാണ്
ശരാതട്്ണ്്ലിന് നിശയാഗിച്്ിട്്്
ള്്ത.്നിരീക്്കര്തെയം്കൗ
ണ്്ിംഗ്ഏജനറ്മാര്തെയം്സാ

ന്്ിധയ്ത്്ിലാകം്സശ്വ്ൊംഗ്റ്
മ്കളത്റക്്്ക.തപാലബാല
റ്്്കളരാരിതലഎട്്്മ്തലം്ഇ
രിഎമ്്്കളരാരിതല8.30മ്ത
ലം്എണ്്ിത്്്െങ്്്ം.

584238തപാലബാലറ്്്കളാ

ണ്തതരത്ഞ്ട്പ്്ിനായിരിത
രണം തചയത്ിര്ന്്ത.് ഇതില
296691ശപര80രയസ്കഴിഞ്്
രരം്51711ഭിന്്ശേഷിക്്ാരം്601
ശകാരിഡ്ശരാഗികളം്32633അ
രേയ്സരരീസ് ശരാട്്രമാരം്

202602ശപരശപാളിംഗ്ഉശദ്യാഗ
സ്്ര്മാണ.്ഏവപ്ില28രതരതി
രിതകലഭിച്്തപാലബാലറ്്്ക
ള454237ആണ.്ഇരിഎം,രിരി
പാറ്്്സ്ക്്ിക്്ാനഇത്്രണ
തപാത്തതരതഞ്്ട്പ്്ിനായി140
ഉംഉപതിരത്ഞ്ട്പ്്ിനായിഏ
ഴ്സശ്വ്ൊംഗ്റ്മ്കള്മാണ്ള്്
ത.് ശകവദ്്് ശസനാംഗങ്്ളാണ്
സശ്വ്ൊംഗ്റ്മ്കള്തെസ്രക്്
ഒര്ക്്്ന്്ത.്ഇതിതനാപ്്ംശസ്്്്റ്്്
ആംഡ്ശപാലീസ്ബറ്്ാലിയനം്
സംസ്്ാനശപാലീസ്ശസനയ്
മാണ്സ്രക്്ഒര്ക്്്ന്്ത.്

റിസരവ്ഉളതപ്്തെ50496രീ
തംബാലറ്്്യ്ണിറ്്്കളം്കൺ്്
ശവ്ൊളയ്ണിറ്്്കളം്,54349രി.
രിപാറ്്്തമഷീന്കള്മാണ്ഇ
ത്്രണതപാത്തതരതഞ്്ട്പ്്ി
ന്ഉപശയാഗിച്്ത.്മലപ്്്റംശലാ
കസ്ഭാ ഉപതിരത്ഞ്ട്പ്്ിന്
2594ബാലറ്്്യ്ണിറ്്്കളം്,2578
കൺ്്ശവ്ൊളയ്ണിറ്്്കളം്2851
രി.രിപാറ്്്തമഷീന്കളാണ്റി
സരവ്ഉളതപ്്തെഉപശയാഗിച്്ി
രിക്്്ന്്ത.്

ഫ ല മ റി യാ ന വി പു ല മാ യ സൗ ക രുയ ങുു ൾ
തിര്വനന്്പ്രം:മാധയ്മങ്്
ളക്്്ം തോത്ജനങ്്ള
ക്്്ംനിയമസഭാതിരത്ഞ്
ട്പ്്്ഫലമറിയാനരിപ്ലമാ
യസൗകരയ്ങ്്ള്മായിതതര
ത്ഞ്ട്പ്്്കമ്്ീഷന.കമ്്ീ
ഷത്്് തരബവ്സറ്്ായ
https://results.eci.gov.in/ല
ശോതട്്ണ്്ലപ്ശോഗമിക്്്
ന്്തിനന്സരിച്്്ഫലംലഭയ്
മാക്തമന്്്മ്ഖയ്തതരതഞ്്
ട്പ്്്ഓഫീസരെിക്്ാറാംമീ
ണഅറിയിച്്്.

കമ്്ീഷത്്്’ശോട്്രതഹ
ലപ്വലനആപ്്ി’ല്തെയം്

ഫലംഅറിയാം.ആപ്്്ഗ്ഗി
ളശല്്ശ്റ്്്റിലനിന്്്ഡൗ
ൺശോഡ്തചയ്്ാം.

ഇതിന്പ്റശമ,മാധയ്മങ്്
ളക്്്ജില്്ാശകവദ്്്ങ്്ളിലം്
ശോതട്്ണ്്ലശകവദ്്്ങ്്ളിലം്
സജ്്ീകരിച്്മീഡിയതസ്്്
റ്കളില’തവ്െനഡ്െിരി’രഴി
യം് ശോതട്്ണ്്ല പ്ശോഗ
തിയം് ഫലവം് അറിയാം.
മാധയ്മങ്്ളക്്്സംസ്്ാന
തലത്്ില ഐപിആരഡി
സജ്്ീകരിച്്മീഡിയാതസ
്്്രരഴിയം്ഫലംഅറിയാം.

ശോതട്്ണ്്ല സമയത്്്

ശോതട്്ണ്്ല പ്ശോഗതി
വസറ്്ിലഅപ്ശോഡ്തച
യ്്്ന്്തിന്തെസമ്ണ്്ാകാ
തിരിക്്ാനഎല്്ാശോതട്്ണ്്
ലശകവദ്്്ങ്്ളിലം്എട്്്എം
ബിപിഎസ്തഡഡിശക്്റ്്ഡ്
ലീസഡ്് വലന ഏരതപ്്ട്
ത്്ിയിട്്്ണ്്്.

രിരിധശസരനദാതാക്്
ള്തെബാക്്പ്്്ലീസഡ്്വല
ന്കളം്സജ്്മാണ.്ശോ
തട്്ണ്്ലശകവദ്്്ങ്്ളിലആര
േയ്മായജനശററ്്ര,യ്പിഎ
സ്സൗകരയ്വം്ഒര്ക്്ിയി
ട്്്ണ്്്.

ട്തെയിനില്്യ്വരിടയആത്കമിച്്സംഭവം:
ത്പരിക്്ായിടരരച്്ില

കോച്്ി: ആവക്മണത്്ിനി
തെഓട്ന്്തവ്െയിനില്്നി

ന്്്യ്രതിരീണസംഭരത്്ില്്
വപ്തിക്്ായിതതരച്്ില്്ഊര്്ജിത
മാക്്ിതറയിലശരശോലീസ.്പ
തിരായിതവ്െയിനിലകരരച്്നെ
ത്്്ന്്ആലപ്്്ഴന്റനാട്സവ്ശദ
േിബാബ്ക്്്ട്്ന്്എന്്യാളക്്്
ശരണ്്ിയാണ്തതരച്്ില.ആവക്
മണത്്ിനിരയായമ്ളന്്്ര്ത്്ി
കാരിശക്്ട്സവ്ശദേിനിആേമ്
രളീധരന്്അവക്മിബാബ്ക്്്ട്്
നാതണന്്്സ്്ിരീകരിച്്ിട്്്ണ്്്.

ബ്ധനാഴച്രാരിതലഗ്ര്രാ
യ്ര്്-പ്നല്ര്്എകസ്വ്പ്സില്്
തചങ്്ന്്്രിശലക്്്യാവത്തചയ്്
തരകാഞ്്ിരമറ്്ത്്ിന്സമീപം
ഒലിപ്്്റത്്്രച്്ാണ്ആേആ
വക്മിക്്തപ്്ട്്ത.്സവ്ക്വ്വ്ഡരര
കാട്്ിഭീഷണിതപ്്ട്ത്്ിആഭര
ണങ്്ള്്കരര്്ന്്ശേഷംവപ്തി
ആവക്മിക്്ാനവേ്മിക്്്കയായി

ര്ന്്്.രക്്തപ്്ൊ
നരാതിലിലത്
ങ്്ിക്്ിെന്് യ്ര
തിതയവപ്തിവക
രിട്രിച്്് പ്റ
ശത്്ക്്്രീഴത്്്ി.

സംഭരത്്ിന്
പിന്്ാതല ഒളിരി
ല്് ശോയ വപ്തി
ക്്ായി സൗത്്്
തറയില്്ശര ശോ
ലീസിത്്് ശമ
ല്്ശോട്്ത്്ില്്രി
രിധസംഘങ്്ളായിതിരിഞ്്ാ
ണ്തതരച്്ില്്.തറയില്്ശരശോ
ലീസിത്്്ശകരളത്്ിതല13ശസ്്്്
ഷന്കളില്്നിന്്്ള്് ഉശദ്ോഗ
സ്്രഅശന്വഷണസംഘത്്ില്
ണ്്്.രീട്മായിഅട്പ്്മില്്ാത്്
യാളാണ്വപ്തിതയന്്തിനാലഇ
യാതളശനരശത്്കണ്്ിട്്്ള്്സ്്
ലങ്്ള്്ശകവദ്്്ീകരിച്്ാണ്അശന്വ

ഷണം. തവ്െയിനില്്
ശോഷണംനെത്്ിയ
ത്മായിബന്്തപ്്ട്്്
ഇ യാ ള്്ത്ക ്തി ശര
ശകസ്കള്് നിലരി
ല്ണ്്്.ഇയാള്തെഒ
ര്കണ്്്പ്ര്്ണമായി
ത്റക്്ാന്് കഴിയാ
ത്്നിലയിലാണ.്വപ്
തിയ്തെ ചിവത്ം സ
ഹിതമ്ള്്അറിയിപ്്്

സാമ്ഹിക മാധയ്മ
ങ്്ളില്തെ തറയി

ല്്ശര വപ്ചരിപ്്ിക്്്ന്്്ണ്്്. എ
തത്്ങ്്ിലം്രിരരംലഭിക്്്ന്്ര
ര്്ശോട്്യം,എറണാക്ളംഎന്്ി
രിെങ്്ളിതലതറയില്്ശരശോലീ
സിതനഅറിയിക്്ണതമന്്്അധി
ക്തരഅഭയ്രഥിച്്്.

സംഭരംനെന്്സ്്ലത്്്ഇന്്
തലശോലീസ്പരിശോധനനെ
ത്്ിതതളിവ്കള്്ശേഖരിച്്്.ആ

േതയആശ്പവത്ിയിതലത്്ിക്്ാ
നസഹായിച്്രര്തെതോഴിശര
ഖതപ്്ട്ത്്ി.യ്രതിയ്തെനഷ്്
തപ്്ട്്തോവബല്്ശൊണം്തി
രിച്്റിയല്് കാര്്ഡം് കത്ണ്ട്
ത്്ിട്്്ണ്്്.തോവബല്്മ്ളന്്്ര്
ത്്ിക്്്സമീപത്്്നിന്്്ംതിരി
ച്്റിയല്്കാര്്ഡ്തചങ്്ന്്്ര്്തറ
യില്്ശരശസ്്്്ഷന്സമീപത്്്നി
ന്്്മാണ്കിട്്ിയത.്

എറണാക്ളംതമഡിക്്ല്്വെ്
സ്്്്്ആശ്പവത്ിയില്്ചികിത്്യി
ല്്കഴിയ്ന്്ആേതയആശോഗയ്
നിലതമച്്തപ്്ട്്തിതനത്്്െരന്്്
ഇന്്തലഉച്്ശോതെനയ്്ശോഐ
സിയ്രില്്നിന്്് രാര്്ഡിശല
ക്്്മാറ്്ി.ശോലീസ്ഇന്്തലരീ
ണ്്്ംആശ്പവത്ിയിതലത്്ിആ
േയിലനിന്്്രിരരങ്്ള്്ശേഖ
രിച്്്.ബാബ്ക്്്ട്്ത്്്ചിവത്ംഇ
ന്്തലകാണിച്്ശപ്്ഴം്ആേതി
രിച്്റിഞ്്്.

ബാബ്ക്്്ട്്ന

കുടുംബസുവതുുിനുുുപേരിൽതർകുും:
മധുയവയസ്കൻനകാലുുനുപുടുുു

കകാല്്ലക്ാ്ട:് തനശമ്്നിയില മ്
ന്്ംഗസംഘത്്ിത്്്ആവക്മണ
ത്്ില മധയ്രയസക്ന തകാല്്
തപ്്ട്്്.തനശമ്്നിപണിക്്ത്്്രീ
ട്്ിലരാമചവദ്്്മന്്ാെിയാര്തെമ
കനരാശജവദ്്്നാണ്(53)മരിച്്ത.്
രാശജവദ്്്നം്സശഹാദരന്മായി
സവ്ത്്്തരക്്ശക്്സ്നിലരില്
ള്്തായിതകാല്്ശങ്ാ്ട്ശപാലീ
സ്പറഞ്്്.
സംഭരവ്മായി ബന്്തപ്്ട്്്

അയില്രസവ്ശദേിമണികണഠ്
തന(53)ശപാലീസ്കസ്്്്ഡിയി
തലട്ത്്്.ബാബ,്ക്മാരനഎ
ന്്ിരരനിരീക്്ണത്്ിലാതണ
ന്്്ശപാലീസ്പറഞ്്്.
രാശജവദ്്്്്്  ക്ഷിയിെമായ

തനശമ്്നി മണിക്ണഠ്ത്്ിതല

"കഞ്്ിക്്ണ്്ം’തനലരയലില
ഇന്്തലഉച്്കഴിഞ്്്മ്ശന്ാ്തെ
യാണ് സംഭരം. മ്ന്്ംഗസം
ഘംരെിരാള,തരട്്്കത്്ിഎ
ന്്ിരതകാണ്്്നിരരധിതരണ
തരട്്്കയായിര്ന്്്.രാശജവദ്്്ത്്്
ഇര്വകകളം്കാല്കളം്തര
ശട്്റ്്്ശരരതപട്്നിലയിലായിര്
ന്്്.ഗ്ര്തരാരസ്്യിലായരാ
ശജവദ്്്തന വപ്ശദേരാസികള
തകാല്്ശങ്ാ്ട്സവ്കാരയ്ആശ്പ
വത്ിയിലഎത്്ിതച്്ങ്്ിലം്മരി
ച്്്.മ്തശദഹംതകാല്്ശങ്ാ്ട്സവ്
കാരയ്ആശ്പവത്ിശമാരച്്റിയി
ല.
ബംഗള്ര്രില  ഇ്്്ീരിയര

തഡക്്ശറഷനകരാരകമ്്നിന
െത്്്ന്്രാശജവദ്്്നതതമ്്ലതാ

ഴ്രരയിതല  സീതാരക്ണ്്ില
ഫാംറിശസാരട്്്ഉെമയാണ.്തകാ
ല്്ശങ്ാ്തട്്ചാത്്ിശയാട്്ിലപശ,്
പന്്ിഫാമം്നെത്്ിരരികയാ
ണ.്അവക്മംനെന്്തനലരയലി
ലരിളയിറക്്ിയത്മായിബന്്
തപ്്ട്്്തരക്്ംനെന്്തിത്്്ത്െ
രച്്യാണ്തകാലപാതകതമന്്്
ശോലീസ്പറഞ്്്.
ചിറ്്്രഡിവരഎസപ്ിതക.

സി. ശസത,് തകാല്്ശങ്ാ്ട് സി
ഐതക.സ്മിത്ക്മാരഎന്്ി
രരസ്്ലത്ത്ത്്ിമ്തശദഹം
പരിശോധിച്്്.
മ്തശദഹംതകാല്്ശങ്ാ്തട്്സവ്

കാരയ് ആശ്പവത്ിയില.ഭാരയ്
വഷലജ.മക്്ള:ശവ്േയ,റിജ്ല.
അമ്്:സശരാജിനി.

സ്വകാര്യആശ്പത്രികള്ടെപങ്്ാളിത്്ം
അനിവാര്യം:ആപോഗ്യമത്ത്്ി
കോച്്ി: ശോരിഡിതനതിതരയ്
ള്്ശോരാട്്ത്്ില്്സര്്ക്്ാര്്,സവ്
കാരയ്ആശ്പവത്ികള്തെപങ്്ാ
ളിത്്ംരളതരവപ്ധാനമാതണന്്്
ആശോഗയ്മവത്്്ിതക.തക.വേല
ജ.ഒന്്ിച്്്ള്്വപ്രര്്ത്്നങ്്ളി
ല്തെമാവത്ശമഈമഹാമാരിതയ
നിയവത്്്ിക്്ാനാക്തരന്്്ംമവത്്്ി
പറഞ്്്.രാജഗിരിആശ്പവത്ി
യം്ശോര്്ത്്്അശമരിക്്യിതല
മലയാളിസംഘെനകള്തെക്ട്്ാ
യമ്യായതൊക്്ാനയം്ശചര്്
ന്്്ആരംഭിച്്രാജഗിരിതൊക്്ാ
നആശോഗയ്കാര്്ഡിത്്്യം്സ്്്്്
ഡ്്്്എനറിച്്്തമ്്്്പദ്്തിയ്തെ
യം്ഉദഘ്ാെനംനിര്്രഹിക്്്ക
യായിര്ന്്്അരര.
ശോകതമമ്്ാട്മ്ള്്മലയാളി

കള്്ക്്്അഭിമാനിക്്ാവ്ന്്ആ
ശോഗയ്സംരിധാനമാണ്ഇന്്്
ശകരളത്്ില്ള്്ത.്ജനസാവദ്്്ത
ഏതറയ്ള്്സംസ്്ാനതമന്്തി
നാല്്  ശോരിഡ് ശോല്ള്് മ
ഹാമാരികള്്ഏതറശരഗംപെരാ
ന്ള്്സാധയ്തയം്രളതരക്ട്

തലാണ.് വപ്ാഥമിക
ആശോഗയ്ശകവദ്്്ങ്്
ള്്മ്തല്്സര്്ക്്ാ
ര്്-സവ്കാരയ് ആ
ശ്പവത്ികള്തെ
ഒര്മിച്്്ള്്വപ്ര
ര്്ത്്നത്്ില്തെ
യാണ്ഈമഹാ
മാരിതയ ഒര് പരി
ധിരതരപിെിച്്്തകട്്ാ
നായതം് മരണനിരക്്്
0.5േതമാനത്്ില്്താതഴയായി
നിര്്ത്്ാന്്സാധിച്്തതന്്്ംഓ
ൺ്്വലന്്ഉദഘ്ാെനചെങ്്ില്്
മവത്്്ിപറഞ്്്.
ശോരിഡ്വപ്തിശോധവപ്രര്്

ത്്നങ്്ള്തെഭാഗമാകാന്്തങ്്
ള്്ക്്്സാധിച്്തില്്അഭിമാനമ്
ത്ണ്ന്്്രാജഗിരിആശ്പവത്ി
എക്സികയ്്ട്്ീവ്ഡയറക്്ര്്ഫാ.
ശോൺ്്സൺ്്രാഴപ്്ിള്്ിഅറി
യിച്്്.
തൊക്്ാനവപ്സിഡ്്്്ശോര്്

ജിരര്്ഗീസ്അധയ്ക്്തരഹി
ച്്്.തൊക്്ാനജനറല്്തസവക്

ട്്റിസജിശോന്്ആ
്്്ണി, ശോക്്്
ലാന്്ഡ് കൗ
ണ്്ിതമശോറി
റ്്ി ലീഡറം്
തലജിശ്ല്ച്്
റ്മായശോ.
ആനിശോള്്,
രാജഗിരിആശ്

പവത്ിതമഡിക്്ല്്
സ്വപ്ണ്്് ശോ. സ

ണ്്ി.പി.ഓരശ്ത്ല്്,ശോ.മാ
തയ്്ശോൺ്്,തൊക്്ാനവെ്സ്്്്ി

ശോര്്ഡ് തചയര്്മാന്് ഫിലി
ശപ്്സ്ഫിലിപ്്്,ഇ്്്ര്്നാഷണ
ല്്ശോ-ഓര്്ഡിശനറ്്ര്്ശോള്്ക
റ്കപ്്ള്്ിത്െങ്്ിയരര്്വപ്സം
ഗിച്്്.
തൊക്്ാനയിതലഎല്്ാഅം

ഗങ്്ള്്ക്്്ംക്ടം്ബാംഗങ്്ള്്
ക്്്ംവപ്ശോജനകരമാക്ന്്താ
ണ്സമവഗ്ആശോഗയ്സ്രക്്ാ
കാര്്ഡ.്സ്്്്്ഡ്്്്എനറിച്്്തമ്്്്
പദ്്തിഅശമരിക്്യില്്പഠനം
നെത്്്ന്്രിദയ്ാര്്ഥികള്്ക്്ായി
ഏര്്തപ്്ട്ത്്ിയതാണ.്

ണുപട യി ന ഭാ ഗി ക മാ യി റ ദുുാ കുുി 
തിര്വനന്്പ്രം:എറണാക്ളംജംഗ്ഷന-കണ്്്ര
(06305)ഇ്്്രസിറ്്ിഎകസ്വ്പ്സ്തവ്െയിനശമയ്നാ
ല്മ്തലചിലദിരസങ്്ളിലതഷാരണ്രജംഗ്ഷ
നിലയാവത്അരസാനിപ്്ിക്്്ം.നാല,്അഞ്്്,ഏ
ഴ,്12,13,14,18,20തീയതികളിലതഷാരണ്രിനം്

കണ്്്രിനം്ഇെയിലസരരീസ്നെത്്ിതല്്ന്്്തറ
യിലശരഅറിയിച്്്.
തിരിതകയ്ള്്കണ്്്ര-എറണാക്ളം(06306)

തവ്െയിനശമയ്22ന്കണ്്്രിന്പകരംതഷാരണ്
രിലനിന്്ാകം്യാവത്പ്റതപ്്ട്ക.

ഓ കുസി ജ ന ല ഭുയ ത യി ൽ 
ത ട സം വ രാ തി രി കുുാ ന 
കു ടു ത ൽ ന ട പ ടി ക ൾ
തിര്വനന്്പ്രം:ഓകസ്ിജനല
ഭയ്തയിലതെസംരരാതിരിക്്ാ
നക്ട്തലനെപെികള.ജില്്ാ
തലത്്ിലം്സംസ്്ാനതലത്്ി
ലം്ഓകസ്ിജനരാരറ്മ്കള
ആരംഭിക്്്ം.ശപാലീസ,്ആശരാ
ഗയ്ം,ഗതാഗതം,രയ്രസായം,
ഡിസാസ്്്്രമാശനജത്മ്്്്,എന്്ീ
രക്പ്്്കളിലനിന്്്ംതപശസാ
യിലനിന്്്ംഉള്്ശനാമിനികള
ഉളതപ്്ട്്താകം്രാരറ്മ്കള.

ഓകസ്ിജനതകാണ്്്ശപാക്
ന്്തിലഒര്വപ്ശന്മ്ണ്്ാരില്്
എന്്് ശപാലീസ് ഉറപ്്് രര്
ത്്്ം. ഓകസ്ിജന സിലിണ്്ര
തകാണ്്്ശപാക്ന്്രാഹനങ്്
ളിലഓകസ്ിജനഎമരജനസി
തരഹിക്്ിളഎന്്സ്്്്ിക്്രപതി
ക്്ണം.

രാഹനത്്ിത്്്മ്നരേതത്്
യം്പിനരേത്ത്യം്ഗ്്ാസില
രയ്ക്്മായി കാണാന സാധി
ക്്്ന്്തരത്്ിലാണ്സ്്്്ിക്്രപ
തിശക്്ണ്്ത.്തിരക്്ിലരാഹ
നങ്്ളപരിശോധനഒഴിരാക്്ി
ശരഗംകെത്്ിരിൊനഇത്ശപാ

ലീസിതന സഹായിക്്്ം. മര്
ന്്്കള,തമഡിക്്ലഉപകരണ
ങ്്ളഎന്്ിരതകാണ്്്ശപാക്
ന്്രാഹനങ്്ളിലം്സമാനരീ
തിയിലസ്്്്ിക്്രപതിക്്ണം.ഇ
ക്്ാരയ്ത്്ിലശസ്്്്ഷനഹൗസ്
ഓഫീസരമാരവപ്ശത്യകവേ്ദ്്പ
തിപ്്ിക്്്ം.

ചീഫ് തസവക്ട്്റിയ്തെ ശന
ത്തവ്ത്്ില ഓക്സിജന ഉ
തപ്ാദകര്ശെയം്തപശസായ്
ശെയം്ശയാഗംനെന്്്.ത്െര
ന്്്ഓകസ്ിജനലഭയ്തശമാണി
റ്്രതചയ്്ാനശഹാംതസവക്ട്്റി
യ്തെകീഴിലഒര്കമ്്ിറ്്ിയം്
ര്പീകരിച്്്.

ഓകസ്ിജനതമാഡയ്്ളതയാ
റാക്്്കയം്ശകാരിഡ്ജാവഗ്താ
ശപാരട്്ലിലശചരക്്്കയം്തച
യ്്്ം.ക്ട്തലമികച്്രീതിയില
വകകാരയ്ം തചയ്്ാന ഇത് സ
ഹായകമാകം്. ഒശരാ ജില്്യി
ലം്ലഭയ്മായഓകസ്ിജനശസ്്്്ാ
ക്്ിത്്്കണക്്്കളജില്്ാകള
ക്്രമാര്തെശനത്തവ്ത്്ിലശേ
ഖരിക്്്ന്്്ണ്്്.

വി. വി. പുപ കാ ശി ണുുു നി രുയാ ണ തുുി ൽ 
അ നു രശാ ച നം
തിര്വനന്്പ്രം:മലപ്്്റംഡിസിസിവപ്സിഡന്്്്ംനിലന്്്രിതലയ്
ഡിഎഫ്സ്്ാനാരഥിയ്മായിര്ന്്രി.രി.വപ്കാേിത്്്നിരയ്ാണത്്ി
ല അന്ശോചന വപ്രാഹം. മ്ഖയ്മവത്്്ി പിണറായി രിജയന,
ശോൺവഗ്സ്വപ്രരത്്കസമിതിയംഗംഎ.തക.ആ്്്ണി,വപ്തിപ
ക്്ശനതാവ്രശമശ്തചന്്ിത്്ല,മ്ല്്പ്്ള്്ിരാമചവദ്്്ന,മ്നമ്ഖയ്
മവത്്്ിഉമ്്നചാണ്്ി,തക.സി.ശരണ്ശഗാപാലഎംപി,യ്ഡിഎഫ്
കൺ്്രീനരഎം.എം.ഹസന,തമ്്ാന്രരരി,ശജാസ്തക.മാണി,
പി.തജ.ശോസഫ,്പി.സി.ശോമസ്ത്െങ്്ിയരരഅന്ശോചിച്്്.

മി ക ചുു വി ജ യം രന ടും: പി ണ റാ യി 
തിര്വനന്്പ്രം:തതരതഞ്്ട്പ്്ിലകഴിഞ്്തരണശത്്ക്്ാളമിക
ച്്രിജയംശനട്തമന്്്മ്ഖയ്മവത്്്ിപിണറായിരിജയന.അതിശന
ക്്്റിച്്്തനിക്്്സംേയതമാന്്്മില്്.കഴിഞ്്തരണഎരിതെയാ
ശണാനിന്്ത്അതിശനക്്ാളമികച്്നിലയിലഇത്്രണഎത്്്ം.
മനപ്്ായസമ്ണ്്്ന്്രരഅത്തചയശ്താതട്്എന്്്കര്തിതാനഒ
ന്്്ംപറയ്ന്്ിതല്്ശന്്ഉള്്്.തനിക്്്ജനങ്്ളിലനല്്രിേവ്ാസമ്
തണ്്ന്്്ംമ്ഖയ്മവത്്്ിപറഞ്്്.

സവ്ന്്ംലേഖകന്്

ലോഴില്ക്ട:്സംസ്്ാനത്്്തീ
വര്രയ്ാപനശേഷിയ്ള്്വരറ
സ്സാന്്ിധയ്ംസ്്ിരീകരിച്്ിട്്്ം
ശോലീസ്ശസനയില്്പരസയ്മാ
യശോരിഡ്മാനദണ്്ലംഘ
നം. ശോരിഡ് ശോസിറ്്ീരായ
രയ്ക്്ിയ്മായിശനരിട്്്സമ്്ര്്
ക്്മ്ണ്്ായാല്് ശോലം് കവ്ാറ
വ്്്ന്്അന്രദിക്്ാതതയാണ്
ശോലീസ്കാതരമിക്്ജില്്കളി
ലം്ഡയ്്ട്്ിക്്ിട്ന്്ത.്ഇശോതെ
ശോരിഡ് രയ്ാപനത്്ിന്ള്്
സാധയ്തയം്ക്െി.പരസയ്മായ
ശോരിഡ് മാനദണ്്ലംഘന
ത്്ില്്ശോലീസിന്ള്്ിലം്അ
മര്്ഷംേക്്മാണ.്

ശോരിഡ് നിയമലംഘനവ്
മായിബന്്തപ്്ട്്്ള്്പരിശോധ
നയ്ക്്്പ്റശമമറ്്്ശകസ്കളി
ല്്ക്െിശോലീസ്കാര്്അശന്വ
ഷണംനെത്്്ന്്്ണ്്്.ഇവപ്കാ
രംപലശകസ്കളില്മായിനിര
രധി വപ്തികതളയം്ശോലീസ്
പിെിക്ട്ന്്്ണ്്്.പിെിക്െിയവപ്
തിതയ ശോെതിയില്് ഹാജരാ
ക്്്ന്്തിന് തോട്്്മ്മ്്ായി
ശോരിഡ് പരിശോധന നെ

ത്്്ം. ശോരിഡ് ശോസിറ്്ീരാ
യാല്്വപ്തിതയവപ്ശത്യകതസല്്ി
ശലക്്്മാറ്്്ം.പിെിക്െിയശോ
ലീസ്കാര്്ക്്്ശനരിട്്്ള്്സമ്്
ര്്ക്്മ്തണ്്ങ്്ില്്ശോരിഡ്മാന
ദണ്്വപ്കാരംഅരര്്കവ്ാറവ്്്
നില്്ശോകണം.നിശ്്ിതദിര
സങ്്ള്്ക്്്ശേഷംപരിശോധന
നെത്്ി തനഗറ്്ീരായാല്് രീ
ണ്്്ംഡയ്്ട്്ിയില്്ഹാജരാകണ
തമന്്ാണ്ചട്്ം.

എന്്ാല്്ശോരിഡ്രയ്ാപനം
അതിര്ക്്മായശോതെശോലീ
സ്ശസനാംഗങ്്ള്്ക്്ിെയിലം്പ
െരാന്്ത്െങ്്ി.പലസ്ശറ്്ഷന്
കളിലം്ശസനാംഗങ്്ള്തെക്റ
വ് വപ്തിക്ലമായി ബാധിക്്ാ
നം്ത്െങ്്ി.

ഈ സാഹചരയ്ത്്ിലാണ്
കവ്ാറവ്്്ന്്സംരിധാനംശോ
ലീസില്്നിന്്്അനൗശദ്യാഗിക
മായി നീക്്ിയത.് പിെിക്െിയ
ആള്്ക്്്ശോരിഡ്ശോസിറ്്ീരാ
തണങ്്ില്്ശോലം്അക്്ാരയ്ംമ
റന്്്ഡയ്്ട്്ിയില്്എത്്ാനാണ്
ശമല്ശദ്യാഗസ്്ര്്പറയ്ന്്ത.്ക
ഴിഞ്്ദിരസംശോഴിശക്്ട്സി
റ്്ിയിതലശോലീസ്കാര്്പിെിക്
െിയവപ്തിക്്്ശോരിഡാതണന്്്
പിന്്ീട്നെത്്ിയപരിശോധന
യില്് കത്ണ്ത്്ി.  ശോരിഡ്
ശോസിറ്്ീരായവപ്തിയ്മായിഇ
രര്്തക്്ല്്ാംഅട്ത്്സമ്്ര്്ക്്
മാണ്ണ്്ായത.്എന്്ാല്്ഇക്്ാ
രയ്ംസ്ശറ്്ഷനില്്അറിയിതച്്ങ്്ി
ലം് കവ്ാറവ്്്ന്് ശരത്ണ്ന്്്ം
ഡയ്്ട്്ിയില്്ത്െരാന്മാണ്ലഭി
ച്്നിര്്ശദേം.

* രോ    ഗി    യു    മാ    യി സ    മുു    രുു കുു    
മു    ണുടു    ങുുി    ലും മ    റ    രുനു    കുുാ    നുു
നി    രുു രേ    ശം 
* രോ    ഗ    വുയാ    പ    ന    തുുി    നു 
സാ    ധുയ    ത    രയ    ണറ 

പോലീസിന്
ക്വാറന്്്നില്്
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TENDER CARE Advertorial
TMBL- Financial Results of the Bank for the year 2020-21

The Board of Directors of the Bank adopted the audited results of
the Bank for the financial year ended 31.03.2021 in their meeting
held at Thoothukudi on 27.04.2021. In the presence of Board of
Directors of the Bank, K.V. Rama Moorthy, MD&CEO of the bank
has declared the financial results of the Bank for the year 2020-21.
General Managers of the Bank were also present at the event. The
Bank has been giving continued thrust on advances to Priority
Sectors like Agriculture, MSME, Education, Housing etc and the
same is constituting 79.06% of its Adjusted Net Bank Credit
(ANBC) well above the regulatory requirement of 40%. The

Advances to Priority sector has increased to Rs.22,540.97Crores (PY Rs.18,711.73 Crores) with a growth rate of 20.46%. The Bank's Advances
to Agriculture sector stood at Rs.8,645.66 Crores. The Advances to Agriculture Sector constitute 30.33% of total advances, above the
regulatory requirement of 18%. Credit to MSME sector has increased to Rs.12,036.34 Crores (PY Rs.10,169.86 Crores) with a growth rate of
18.35%. Y-O-Y Performance: The Bank's deposits increased to Rs.40,970.42 crores (PY Rs.36,825.03 crores) with a growth rate of 11.27%
whereas the average growth was 9.39%. The Bank's CASA position has increased to Rs.11,685.27 crores with a growth rate of 22.77% and
the average growth was 18.37%. The advance level of the Bank has increased to Rs.31,541.81 crores with a growth rate of 11.71% and the
average growth was 9.98%. Agriculture advances increased to Rs.8,645.66 crores (PY Rs.6,993.90 crores) with a growth rate of 23.62%.
MSME advances increased to Rs.12,036.34 crores (PY Rs.10,169.86 crores) with a growth rate of 18.35%. The Operating Profit is at
Rs.1202.04 Crores (PY Rs.995.05 Crores) with a growth rate of 20.80%. The Net Profit is increased from Rs.407.69 crores to Rs.603.33 crores
with a growth rate of 47.99%. The Net Interest Income (NII) has increased to Rs.1,537.53Crores (PY Rs.1,319.51 Crores) with a growth rate
of 16.52%. The Bank's Net worth increased to Rs.4580 crores (PY Rs.3,980 crores) with absolute rise of Rs.600 crores registering a growth
rate of 15.08%. Interest Income stood at Rs.3,609.05 Crores with an increase from previous year figure of Rs.3,466.11 Crores (Increase by
Rs.142.94 Crores @ 4.12%). Board has announced Interim Dividend of 50% i.e. Rs.5 per share has been actively participated by Staff.

SCCL Severe action against Corruption
Singareni Chairman and Managing Director N. Sridhar who has always been concentrating on coal production
and staff welfare and has taken the company as the No. of company in India has now, turned his focus on fraud-
sters who are doing nefarious activities using the name of Singareni. He has decided that severe action will be
taken on fraudsters who are cheating the unemployed and the employees of Singareni. He has decided to
strengthen the vigilance department so that the benefits given by Singareni for the unemployed youth in
Telangana are not miss utilised. He passed instructions that strict action be taken against those involved in
corruption using the name of Singareni. It has been principally decided to set up a vigilance department at
Godavari khani in close proximity to ramagundam and bellampally regions where more than 50% of employees
of Singareni are working. Already a few employees have been fired who have been implicated for defrauding the workers.

Indian Bank signs MOU with BSNL & MTNL
Indian Bank renewed its relationship with BSNL and MTNL by signing a Memorandum
of Understanding (MOU) with BSNL on 26.04.2021 for another term of 5 years from
April, 2021 to March, 2026. BSNL had been the primary leased line service provider
for Indian Bank since 2006 onwards for its various branches, offices and ATMs. Indian
Bank would continue to avail leased line services from BSNL & MTNL for its Wide Area
Network (WAN) for a further period of 5 years w.e.f 01.04.2021 to 31.03.2026. Deepak
Sarda, GM, Information Technology Division, Corporate Office and Ilanthirai V S, GM
(EB) BSNL signed and exchanged the documents at Indian Bank, Corporate Office in

the presence of K Ramachandran, ED, Indian Bank and Dr. V K Sanjeevi, Chief General Manager, BSNL. K Ramachandran mentioned that BSNL
had provided contemporary leased line circuits/VSATs at majority of its branches /offices for seamless connectivity for data /voice and video
conference and requested BSNL to ensure 100% uptime to ensure disruption free banking services. V K Sanjeevi stated that it is the endeav-
our of BSNL to provide state of the art technology at affordable prices even at remote locations to ensure seamless connectivity across India,
more so, after amalgamation of Allahabad Bank. Officials of both Indian Bank and BSNL were present during the occasion.

CPCL - Performance in 2020-21
Chennai Petroleum Corporation Limited (CPCL) during the Financial year 2020-21 posted a turnaround performance. The Profit Before Tax is
Rs.1277 Crore. The improved Profit before tax for the current year at Rs.1277 Cr was posted amidst challenging times with lower product
margins and lower demand due to COVID induced lockdown. However, better operational performance together with Inventory gains on
account of increase in crude & product prices has helped to overcome the above challenges. The average gross refining margin for the period
Apr-Mar 2021 is $ 7.14 per barrel as against negative GRM of $ 1.18 per bbl during 2019-20. During the year 2020-21, CPCL has achieved:
Supply of essential items such as LPG, MS & HSD was ensured to the market during complete lock down period on account of COVID-19
pandemic by sustaining refinery operations in this challenging period. MS production of 1037 TMT was achieved despite lower refining
throughput. Thrust on value added products resulting in highest ever Hexane production of 22 TMT (Previous best: 20 TMT in 2019-20) and
Highest ever LOBS monthly production of 24 TMT in Jan'21. (Previous best: 21 TMT in Dec’ 2010). The FCC GDS Unit was successfully com-
missioned on 13th Jan 2021 as part of BS VI project This Unit is designed to desulfurize 0.6 MMTPA of Cracked Gasoline from FCC Unit to
meet the BS-VI fuel specification, while minimizing octane losses. The product targets sulphur content below 8 ppmw. The unit was dedicated
to the Nation by Prime Minister of India on 17th Feb'21. CPCL proposes to set up a new state of art grass root refinery of 9 MMTPA capacity
at Nagapattinam. This new refinery will produce Petrol and Diesel of Bharat Stage-VI specifications and Polypropylene as a value added prod-
uct, at a Project cost of Rs.31,580 Cr. Further investment of about Rs.4000 Cr will flow into the project from other stake holders on Build Own
and Operate (BOO) basis. The project will be implemented in Joint Venture with IOCL. Foundation stone was laid by Prime Minister on 17-02-
2021. CPCL has won the Achiever's award in "Biggest Public Sector Investment" category by Business Today and Govt. of Tamilnadu. The award
for the period of three years, commencing from 2017-18 was presented by the Chief Minister of Tamilnadu on 16th Feb, 2021 at Chennai. CPCL
received AEO Tier - II certificate from Customs Department enabling easier documentation, priority clearance and more flexibility for imports.

FORM B

PUBLIC ANNOUNCEMENT

(Liquidation Process) Regulations, 2016
(Regulation 12 of the Insolvency and Bankruptcy Board of India

th
Date: 30 April 2021
Place: Chennai

Name and signature of liquidator
Sd/-

G.Ramachandran
Reg No.: IBBI/IPA-002/IP-N00167/2017-18/10437

1.

PARTICULARS DETAILSSl.No

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Name of the Corporate Debtor

Last date for submission of claims

Dateof incorporationofCorporateDebtor

Authority under which Corporate Debtor
is incorporated / registered

Corporate Identity No. / Limited Liability
Identification No. of corporate debtor

Addressof the registeredofficeand
principal office (if any)of corporatedebtor

Date of closure of Insolvency Resolution
Process

Liquidation commencement date of
Corporate Debtor

Sai Regency Power Corporation Private Limited

th
27 May 2021

th
28 February 2002

Registrar of Companies, Chennai

U40105TN2002PTC055046

II Floor, Crown Court No.128, Cathedral Road,
Chennai – 600086

th
27 April 2021

th
27 April 2021

9.

10.

11.

8.

Addressande-mailof the liquidatoras
registeredwiththeBoard

Address ande-mail tobeused for
correspondence with the liquidator

Name and registration number of the
Insolvency professional acting as
liquidator

Registered Address:F-10, Syndicate Residency, No. 3,
Dr. Thomas First Street, Off South Boag Road,
T. Nagar, Chennai – 600 017
Registered E-mail: ramgcs@gmail.com

Address:Mr. G. Ramachandran, (Liquidator)
C/o - M/s Brahmayya&Co.,
48 Masilamini Road,
Balaji Nagar, Royapettah, Chennai – 600 014
E-mail: liquidator.regency@ibcprofessionalsolutions.com

Name: G.Ramachandran
Reg. No. :IBBI/IPA-002/IP-N00167/2017-18/10437

Notice is hereby given that the National Company Law Tribunal, Chennai

Bench, has ordered the commencement of liquidation of the Sai Regency

PowerCorporationPrivate Limitedon27 April 2021.

The stakeholders of Sai Regency Power Corporation Private Limited are hereby

called upon to submit their claimswith proof on or before 27 May2021, to the

liquidator at theaddressmentionedagainst itemNo.10.

The financial creditors shall submit their claimswith proof by electronicmeans

only. All other creditorsmay submit the claimswith theproof in person, bypost

orbyelectronicmeans.

Submissionof falseormisleadingproofof claims shall attract penalties.

th

th

FOR THE ATTENTION OF THE STAKEHOLDERS OF
SAI REGENCY POWER CORPORATION PRIVATE LIMITED

NOTICE

By order of the Board

For Apcotex Industries Limited

Sd/-
Anand V. Kumashi

Company Secretary
Place: Navi Mumbai
Date: 28th April, 2021

apcotex industries limited

Pursuant to Regulation 29 read with regulation 47 of the SEBI
(LODR) Regulations, 2015, Notice is hereby given that that a
meeting of Board of Directors of the Company is scheduled to
be held on Thursday, the 6th May 2021 inter-alia to consider
the following:
1. To consider and approve the audited financial results and

financial statement for the quarter and financial year ended
31st March 2021.

2. To consider and recommend final dividend, if any, for the
financial year ended 31st March 2021.

The information contained in this notice is also available on
the company's website and on the websitewww.apcotex.com
of the Stock Exchanges, andwww.bseindia.com
www.nseindia.com

Registered Office:
49-53 Mahavir Centre, Sector 17, Vashi,

Navi Mumbai - 400 703 Tel.: 022- 2777 0800
www.apcotex.com Email: redressal@apcotex.com

CIN: L99999MH1986PLC039199
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