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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
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------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.
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ള്്തായിതകാല്ശ്ങ്ാ ട് ശപാലീ
സ്പറഞ്.
സംഭരവ്മായി ബന്ത്പ്ട്
അയില്രസ്വശദേിമണികണ്ഠ
തന(53)ശപാലീസ് കസ്ഡിയി
തലടത
് .്ബാബ,്ക്മാരനഎ
ന്്ിരരനിരീക്ണത്ിലാതണ
ന്്ശപാലീസ്പറഞ്.
രാശജവ്ദ്്  ക്ഷിയിെ മായ
തനശ്മ്നി മണിക്ണ്ഠത്ി തല

"കഞ്ിക്ണ്ം’തനലരയലില
ഇനത
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ഘംരെിരാള,തരട്ക ത്ി എ
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ന്്.ഗ്ര്തരാരസ്യിലായരാ
ശജവ്ദ്തന വ്പ ശദേരാസിക ള
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ത്പ്ട്തരക
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രച്യാണ് തകാലപാതകതമന്
ശോലീസ്പറഞ

്.
ചിറ്ര ഡിവരഎസ്പി തക.
സി. ശസത്,  തകാല്ശ്ങ്ാ ട് സി
ഐതക.സ്മിത് ക്മാരഎന്ി
രരസ്്ലത്ത്ത്ിമ്തശദഹം
പരിശോധിച്.
മ്തശദഹംതകാലശ് ങ
് ്ാതട് ്സ്വ
കാര്യ  ആശ്പ വ്തിയില .ഭാര്യ
വഷലജ.മകള
് :ശ്വേയ,റിജല
് .
അമ്:സശരാജിനി.
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് വ്പ
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ല്മ്തലചിലദിരസങള
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തിരിതകയ്ള് കണ്ര-എറണാക്ളം(06306)
ത്വെയിനശമയ് 22ന് കണ്രിന് പകരംതഷാരണ്
രിലനിന്ാക്ംയാവ്തപ്റതപ
് ്ട്ക.

ഓകുസിജന ലഭുയതയിൽ
തടസം വരാതിരികുുാന
കുടുതൽ നടപടികൾ
തിര
 ്വ
 ന
 ന
 ്പ
 ്ര
 ം:ഓക്സിജനല
ഭ്യതയിലതെസംരരാതിരിക്ാ
നക്ട്തലനെപെികള.ജില്ാ
തലത്ില്ംസംസ്ാനതലത്ി
ല്ംഓക്സിജനരാരറ്മ്കള
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ശെയ്ം ശയാഗംനെ ന്. ത്െ ര 
ന്്ഓക്സിജ ന ലഭ്യ ത ശമാണി
റ്്ര തചയ്ാ ന ശഹാംതസവ്ക ട്റി
യ്തെകീഴില ഒര് കമ്ി റ്ി യ്ം
ര്പീക രിച്.
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ശപാരട്ലിലശചരക്കയ്ംതച
യ്്ം.ക്ടത
് ലമികച്രീതിയില
വകകാര്യം തചയ്ാ ന  ഇത് സ
ഹായ ക മാക്ം . ഒശരാ ജില്യി
ല്ംലഭയ് മായഓകസ
് ിജനശ്സ്ാ
ക്്ിത്്കണക്കളജില്ാകള
ക്്രമാര്തെശനത്ത്വത്ിലശേ
ഖരിക്ന്ണ്.
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 ില ്ക്ട ്: സംസ്ാനത് തീ
വ്രര്യാപനശേഷിയ്ള് വരറ
സ്സാന്ിധയ് ംസ്്ിരീകരിച്ിട്ം
ശോലീസ്ശസനയില്പരസയ് മ
 ാ
യശോരിഡ് മാന ദണ് ലംഘ
നം. ശോരിഡ് ശോസിറ്ീ രായ
ര്യക്ിയ്മായിശനരിട് സമ
 ്ര്
ക്്മ്ണ്ാ യാല് ശോല്ം ക്വാറ
വ്്ന് അന്രദിക്ാതതയാണ്
ശോലീസക
് ാതരമിക്ജിലക
് ള
 ി
ല്ംഡ്യട് ്ിക്ിടന
് ത
് .്ഇശോതെ
ശോരിഡ് ര്യാപ ന ത്ി ന്ള്
സാധ്യതയ്ംക്െി.പരസ്യമായ
ശോരിഡ് മാന ദണ്ലംഘന
ത്്ില്ശോലീസിന്ള്ില്ംഅ
മര്ഷംേക്മാണ്.
ശോരിഡ് നിയമലംഘനവ്
മായിബനത
്പ
് ട
് ള
് ്പരിശോധ
നയ്ക് പ്റശമമറ് ശകസ്കള
 ി
ല്് ക്െിശോലീസ്കാര് അശ്നവ
ഷണംനെത്ന്ണ്.ഇവ്പകാ
രംപലശകസ്കളില്മായിനിര

രധിവ്പ തിക തളയ്ംശോലീസ്
പിെികട
് ന
് ണ
് .്പിെികെ് ിയവ്പ
തിതയ ശോെ തിയില് ഹാജ രാ
ക്്ന്തിന് തോട്മ്മ്ാ യി
ശോരിഡ് പരിശോധന നെ
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ത്്ം. ശോരിഡ് ശോസിറ്ീ രാ
യാല്വ്പതിതയവ്പശത
് യകതസല്ി
ശലക് മാറ്ം.പിെിക്െിയശോ
ലീസക
് ാര്ക്ശനരിടള
് ്സമ്
ര്്കമ
് ത
്ണ
് ങ
് ്ില്ശോരിഡ്മാന
ദണ്വ്പകാരംഅരര്ക്വാറവ
് ്
നില് ശോക ണം.നിശ്ി തദിര
സങള
് ്ക്ശേഷംപരിശോധന
നെ ത്ി  തനഗ റ്ീ രായാല് രീ
ണ്്ംഡ്യ്ട്ിയില് ഹാജരാകണ
തമന്ാണ്ചട്ം.
എന്ാല്ശോരിഡ്ര്യാപനം
അതിരക
് മ
് ായശോതെശോലീ
സ്ശസനാംഗങള
് ്ക്ിെയില്ംപ
െരാന് ത്െങ്ി.പലസ്ശ്റ്ഷന്
കളില്ംശസനാംഗങള
് ത
് െക്റ
വ് വ്പ തിക്ല മായി ബാധിക്ാ
ന്ംത്െങ്ി.
ഈ സാഹ ചര്യത്ി ലാണ്
ക്വാറവ്്ന് സംരിധാനംശോ
ലീസില്നിന് അനൗശ്ദയാഗിക
മായി നീക്ി യ ത്.  പിെിക്െിയ
ആള്ക്ശോരിഡ്ശോസിറ്ീരാ
തണങ്ില്ശോല്ംഅക്ാര്യംമ
റന് ഡ്യ്ട്ിയില് എത്ാനാണ്
ശമലശ് ദ് യാഗസര
് ്പറയന
് ത
് .്ക
ഴിഞ്ദിരസംശോഴിശക
് ട് ്സി
റ്്ിയിതലശോലീസക
് ാര്പിെിക്
െിയവ്പതിക്ശോരിഡാതണന്
പിന്ീട്നെത്ിയപരിശോധന
യില് കത്ണ്ത്ി .  ശോരിഡ്
ശോസിറ്ീരായവ്പതിയമ
് ായിഇ
രര്തക
് ്ല്ാംഅട്ത്സമ്ര്ക്
മാണണ
് ്ായത.്എന്ാല്ഇക്ാ
ര്യംസ്ശ്റ്ഷനില്അറിയിതച
് ്ങ്ി
ല്ം ക്വാറവ്്ന് ശരത്ണ്ന്ം
ഡ്യ്ട്ിയില്ത്െരാന്മാണ്ലഭി
ച്്നിര്ശദേം.

ത്ശ
 ർ
് : തകാെകരക്ഴലപണ
് ംകരരച്
ശ്ക്സിലതകാള്യെിക്ത്പ്ട് പണം
ആരഎസ്എസ്കാരനായധരമരാജ
ശ്്താതണന്ശപാലീസ്.പണംനഷ്
ത്പ്ത്ട്ന്പരാതിനലകിയധരമരാജ
നആരഎസഎ
് സക
് ാരനാതണങ്ില്ം
പണംആരഎസഎ
് സിശ
് ത
് ാശണാതയ
ന്്പരിശോധിച്രരികയാണ്.
പരാതിയിലപറഞ്ത്കശയക്ാള
ക്െതലത്കരിരിധസ്ല
് ങള
് ിലനി
ന്്ായിപിെിത്ച്ട്ത്ിട്ണ്.25ലക്ം
ര്പനഷ്ത്പ്ത്ട്ന്ാണ് ധരമരാജനപ
രാതിയിലപറഞ്ിര്ന്ത്.എന്ാല
അതിശലതറത്കകത്ണ്ട്ത്ിട്ത്ണ്
ന്്ത്ശ്രറ്റലഎസ്പിഅറിയിച്.
തതരത്ഞ്ട്പ് വ്പ ചാരണ വ്പ രര
ത്്നങ്ളക്ാ യി ഇറക്ി യ മ്ന്
രശ്ക്െിര്പയാണ്തകാള്യെിച്തത
ന്്ാണ് അഭ്യ്ഹങ്ളപരന്ിര്ന്ത്.

പണംതിരിചന
് ലകാന75ലക്ംര്പ
വ്പതിഫലംതകാള്സംഘംആരേ്യ
ത്പത
് ട് ന
് മ
് ാണ്രാരത്പ്റതര
് ന്ി
ര്നത
് .്ബിതജപിയിതലതതന
് ്ചിലശന
താക്ളാണ് കരരച്യ്ക് പിറകിതല
ന്്ആശക
് പ
് ംഉയരന്ിരന
് .്തകാള്
യെിക്ന്തില ശപാലീസിന്ംപങ്
ത്ണന
് ്പിന്ീട്കതണ
് ത
് ക
് യ്ംതച
യ്ത്.
പണംനഷത
്പ
് ത
് ട് ന
് ്പരാതിനലകി
യധരമരാജന് ആരഎസ്എസ് ബന്
മ്തണ
് ന
് ്ശപാലീസ്കതണ
് ത
് ്ിയശതാ
തെപണത്ിത്് ഉറരിെത്ത്ക്റിച്
ക്ട്തലഅശ്നവഷണംആരംഭിച്ിട്
ണ്്.പരാതിയിലപറഞ്തിശനക്ാള
ത്കരീത്ണ്ട്ക്ന്ശപാലീസ്തകാ
ള്്യെിക്ത്പ്ട് ക്ഴലപ്ണത്കരള
തര രല്താതണന് നിഗ മ ന ത്ി ല ത
ത്ന്യാണ്.ആരഎസ്എസ്,ബിതജപി
ശനതാക്ളിശലക്അശ്നവഷണംനീള്
ന്്തിത്് സ്ചനകളാണ് ഇശ്പ്ാഴ്ള്
ത്.

വോട്ടണ
് ല് ിന്114വേന്ദങ
് ൾ
്
633 രവാണുടണു
ു ൽ
ു ഹാളുകൾ
തിര
 വ
് ന
 ന
 പ
് ര
് ം: നിയമസഭാതത
രത്ഞ്ട്പ്ിത്് ശരാത്ട്ണ്ലിന്
ക്ടത
് ലശകവദ
് ങ
് ള
് ്ംസൗകരയ് 
ങ്്ള്തമാര്ക്ിതതരത്ഞ്ട്പ്
കമ്ീഷന.114ശകവദ
് ങ
് ള
് ിലായി
633ശരാതട് ്ണ്ലഹാള്കളസ
ജ്മ് ാക്ിയിടത
്ണ
് ന
് ്മ്ഖയ് ത
 ത
രതഞ
് ട
് പ
് ്ഓഫീസരെിക്ാറാം
മീണഅറിയിച്.
ആതകയള
് ്633ഹാളക
് ളില
527 ഹാള്ക ള ഇലശ്വ്ക്ാ ണിക്
ശരാട്ിംഗ് തമഷീന്കള്ം106എ
ണ്ത
് ്ിലതപാലബാലറക
് ള്ം
എണ്ം.ശരാതട് ണ
് ല
് ഹാളക
് ള്
തെഎണ്ംകഴിഞ് തരണയ്
ണ്്ായിര്ന്140ലനിന്ാണ്633
ആയിഉയരത്ിയത്.(78േതമാ
നംരരധന).ഒര് ഹാളിലമ്ന
തതരത്ഞ്ട്പ്കളില14ശെബി
ള്കളഉണ്ായിര്ന്ത്,ഇത്ര
ണശകാരിഡ്സാഹചര്യത്ില
സാമ്ഹ്യഅകലംഉറപ്ാക്ാന
ഏഴായിക്റച്ിട്ണ്.
ശകവ്ദ് തതരത്ഞ്ട്പ് കമ്ീ
ഷനനിശയാഗിച് നിരീക്കര്

ഫലമറിയാന വിപുലമായ സൗകരുയങുൾ
ു
തിര
 ്വ
 ന
 ന
 ്പ
 ്ര
 ം: മാധ്യമങ്
ളക്ം തോത്ജ നങ്ള
ക്്ംനിയമസഭാതിരത്ഞ്
ട്പ്ഫലമറിയാനരിപല
് മാ
യസൗകരയ് ങള
് മ
് ായിതതര
ത്ഞ്ട്പ് കമ്ീഷന.കമ്ീ
ഷത്് തരബ്വസറ്ാ യ
https://results.eci.gov.in/ല
ശോത്ട്ണ്ലപ്ശോഗമിക്
ന്ത
് ിനനസ
് രിച്ഫലംലഭയ് 
മാകത
് മന്മ്ഖയ് തതരതഞ
് ്
ട്പ്ഓഫീസരെിക്ാറാംമീ
ണഅറിയിച്.
കമ്ീഷത്്’ശോട്രതഹ
ലപ്വലനആപ്ി’ല്തെയ്ം

തെസാന്ിധ്യത്ിലാണ്ശരാത്ട്
ണ്ല
് നെകക
് .റിസരവ്ഉളതപ
് ്
തെ 24709 ജീരന ക്ാ തരയാണ്
ശരാത്ട്ണ്ലിന് നിശയാഗിച്ി ട്
ള്്ത്.നിരീക്കര്തെയ്ംകൗ
ണ്്ിംഗ്ഏജനറമ
് ാരത
് െയ്ംസാ

ഫലംഅറിയാം.ആപ്ഗ്ഗി
ളശ്ല് ശ്റ്റിലനിന് ഡൗ
ൺശോഡ്തചയ്ാം.
ഇതിനപ
് റ
് ശമ,മാധയ് മങ്
ളക് ജില്ാശകവ്ദ്ങ്ളില്ം
ശോതട് ണ
് ല
് ശകവദ
് ങ
് ള
് ില്ം
സജ്ീകരിച്മീഡിയതസ്
റ്കളില’ത്വെനഡ്െിരി’രഴി
യ്ം ശോത്ട്ണ്ല  പ്ശോഗ
തിയ്ം ഫലവ്ം അറിയാം.
മാധ്യമങ്ളക് സംസ്ാന
തലത്ി ല  ഐപിആ രഡി
സജ്ീകരിച്മീഡിയാതസ
്ര
് രഴിയ്ംഫലംഅറിയാം.
ശോത്ട്ണ്ല  സമ യത്

ന്്ിധ്യത്ിലാക്ംസ്ശ്വൊംഗ് റ്
മ്കളത്റകക
് .തപാലബാല
റ്്കളരാരിതലഎട്മ്തല്ംഇ
രിഎമ്കളരാരിതല8.30മ്ത
ല്ംഎണ്ിത്െങ്ം.
584238തപാലബാലറ്കളാ

ട്തെയിനില്്യ്വരിടയആത്കമിച്്സംഭവം:
ത്പരിക്്ായിടരരച്്ില
കോച
 ്ി: ആവ്കമണത്ിനി
തെഓട്ന് ത്വെയിനില്നി
ന്്യ്രതിരീണസംഭരത്ില്
വ്പതിക്ായിതതരച്ില്ഊര്ജിത
മാക്ിതറയിലശരശോലീസ.്പ
തിരായിത്വെയിനിലകരരച്നെ
ത്ന
് ്ആലപഴ് ന്റനാട്സ്വശദ
േിബാബക
് ട് ന
് ്എനയ
് ാളക്
ശരണ്ിയാണ്തതരച്ില.ആവക
് 
മണത്ിനിരയായമ്ളനര
് ത
് ്ി
കാരിശക
് ട് ്സ്വശദേിനിആേമ്
രളീധരന് അവ്കമിബാബ്ക്ട്
നാതണന്സ്്ിരീകരിച്ിടണ
് .്
ബ്ധനാഴച
് രാരിതലഗ്രര
് ാ
യ്ര്-പ്നല്ര് എക്സ്വ്പസില്
തചങന
് ര
് ിശലക്യാവത
് തചയ്
തരകാഞ്ിരമറത
് ്ിന്സമീപം
ഒലിപറ
് ത് രച്ാണ് ആേആ
വ്കമികത
്പ
് ട് ത
് .്സ്വക
് വ
് വ് ഡരര
കാട്ിഭീഷണിത്പ്ട്ത്ിആഭര
ണങ്ള് കരര്ന്ശേഷംവ്പതി
ആവക
് മിക്ാനവ്േമികക
് യായി

ര്ന.്രകത
്പ
് െ് ാ
ഷണം. ത്വെയിനില്
നരാതിലിലത്
ശോഷണംനെത്ിയ
ങ്്ിക്ിെന് യ്ര
ത്മായിബനത
്പ
് ട് ്
തിതയവ്പതിവക
ഇ യാ ള്്ത്ക്തി ശര
രിട്രിച് പ്റ
ശകസ്കള് നിലരി
ശ്തക
് ്രീഴത
് ്ി.
ല്ണ.്ഇയാളത
് െഒ
സംഭ ര ത്ി ന്
ര്കണ്പ്ര്ണമായി
പിന്ാതല ഒളിരി
ത്റക്ാന് കഴിയാ
ല്് ശോയ വ്പതി
ത്ന
് ിലയിലാണ.്വ്പ
ക്്ായി സൗത്
തിയ്തെ ചിവ്തം സ
തറയില്ശര ശോ
ഹിതമള
് ്അറിയിപ്
ലീസിത്്
ശമ
സാമ്ഹിക മാധ്യമ
ബ
 ാബ
 ക
് ട് ന
്
ല്്ശോട്ത്ില് രി
ങ്്ളില്തെ തറയി
രിധസംഘങള
് ായിതിരിഞ്ാ ല്്ശര വ്പചരിപ്ിക്ന്ണ്. എ
ണ്തതരച്ില്.തറയില്ശരശോ ത്തങ
് ്ില്ംരിരരംലഭികന
് ര
് 
ലീസിത
് ് ശകരളത്ിതല13ശ്സ് ര്്ശോടയ
് ം,എറണാകള
് ംഎന്ി
ഷന്കളില്നിന്ള് ഉശ്ദോഗ രിെങള
് ിതലതറയില്ശരശോലീ
സ്ര
് അശന
് വഷണസംഘത്ില് സിതനഅറിയികണ
് തമന്അധി
ണ്്.രീട്മായിഅട്പ്മില്ാത് ക്തരഅഭയ് രഥിച.്
യാളാണ്വ്പതിതയനത
് ിനാലഇ
സംഭരംനെന്സ്ല
് ത്ഇന്
യാതളശനരശത
് ്കണ്ിടള
് ്സ്് തലശോലീസ് പരിശോധനനെ
ലങള
് ്ശകവദ
് ്ീകരിച്ാണ്അശന
് വ ത്്ിതതളിവക
് ള്ശേഖരിച.്ആ

േതയആശപ
് വത
് ിയിതലത്ിക്ാ
നസഹായിച്രര്തെതോഴിശര
ഖതപ
് ട
് ത
് ്ി.യ്രതിയത
് െനഷ്
ത്പട് ് തോവബല് ശൊണ്ംതി
രിച്റിയല് കാര്ഡ്ം കത്ണ്ട്
ത്്ിടണ
് .്തോവബല്മ്ളനര
് ്
ത്്ിക്സമീപതന
് ിന്ംതിരി
ച്റ
് ിയല്കാര്ഡ്തചങന
് ര
് ്തറ
യില്ശരശ്സഷ
് ന്സമീപതന
് ി
ന്മ
് ാണ്കിട്ിയത.്
എറണാക്ളംതമഡിക്ല് വ്െ
സ്്ആശപ
് വത
് ിയില്ചികിതയ
് ി
ല്്കഴിയന
് ്ആേതയആശോഗയ് 
നിലതമച്ത്പ്ട്തിതനത്െരന്
ഇനത
് ലഉചശ് ോതെന്യശ് ോഐ
സിയ്രില്നിന് രാര്ഡിശല
ക്്മാറ്ി.ശോലീസ്ഇനത
് ലരീ
ണ്്ംആശ്പവ്തിയിതലത്ിആ
േയിലനിന് രിരരങള
് ് ശേഖ
രിച.്ബാബക
് ട് ത
്
് ്ചിവത
് ംഇ
ന്ത
് ലകാണിചശ് പ
് ഴ
് ്ംആേതി
രിചറ
് ിഞ.്

സ്വക
 ാര്യആശപ
് ത്രികള
 ട് െപങ്ാള ിത്ം
അനിവാര്യം:ആപോഗ്യമ ത്ത്ി
കോച
 ്ി: ശോരിഡിതനതിതരയ്
ള്്ശോരാടത
് ്ില്സര്ക്ാര്,സ്വ
കാര്യആശ്പവ്തികള്തെപങ്ാ
ളിത്ംരളതരവ്പധാനമാതണന്
ആശോഗയ് മവത
് ്ിതക.തക.വേല
ജ.ഒന്ിചള
് ് വ്പരര്തന
് ങള
് ി
ല്തെമാവത
് ശമഈമഹാമാരിതയ
നിയവത
് ്ിക്ാനാകത
് രന്ംമവത
് ്ി
പറഞ്.രാജഗിരിആശ്പവ്തി
യ്ംശോര്ത് അശമരികയ
് ിതല
മലയാളിസംഘെനകളത
് െക്ടാ് 
യ്മയായതൊക്ാനയ്ംശചര്
ന്്ആരംഭിച്രാജഗിരിതൊക്ാ
നആശോഗയ് കാര്ഡിത
് യ
് ്ംസ്്
ഡ്എനറിചത
് മ്പദത
് ിയത
് െ
യ്ംഉദഘ
് ാെനംനിര്രഹികക
് 
യായിരന
് ്അരര.
ശോകതമമ്ാടമ
് ള
് ്മലയാളി
കള്ക് അഭിമാനിക്ാവ്ന് ആ
ശോഗ്യസംരിധാനമാണ് ഇന്
ശകരളത്ിലള
് ത
് .്ജനസാവദ
് ത
്
ഏതറയ്ള്സംസ്ാനതമന്തി
നാല്  ശോരിഡ് ശോല്ള് മ
ഹാമാരികള്ഏതറശരഗംപെരാ
ന്ള്സാധ്യതയ്ംരളതരക്ട്

ഒരാൾകുട ിേിടിയിൽ
ത്ശ
 ർ
് : തകാെകരക്ഴലപ്ണംകരരച്ശ്ക്സിലഒ
ര് വ്പതിക്െിശപാലീസ് കസ്ഡിയില.തരളയനാട്
സ്വശദേിഷ്കറ
് ാണ്പിെിയിലായത.്ഇയാതളരിേ
ദമായിശചാദ്യംതചയ്ത്രരികയാണ്.
ശകസിലഅഞ് വ്പതികളക്ായിശപാലീസ് ല്
ക്്ൗട്ശനാട്ിസ്പ്റത്പ്ട്രിച്ിര്ന്.ശകസിതലവ്പ
ധാനവ്പതികളായമ്ഹമദ് ്അലി,രഞജ
് ിത,്സ്ശജ
ഷ് എന്ിരര്ളത്പ്തെഅഞ് ശപരക്ായാണ് ശപാ
ലീസ്ല്ക്ൗട്ശനാട്ിസ്പ്റത്പ്ട്രിച്ത്.
ക്ഴലപണ
് ംതട്ാനനിശയാഗികത
്പ
് ട് ്ഗ്ണ്ാസം
ഘത്ത് ഏശകാപിപ്ിച്യാളാണ് ഒന്ാംവ്പതിമ്ഹ
മ്്ദ്അലി.സഹായംനലകിയരരാണ്രഞ്ജിത്ം
സ്ശജഷ്ം.എഡ്വിനപിെിച്പറിസംഘത്ില്ണ്ാ
യിര്ന്യാളാണ്.ക്ഴലപ്ണംതോണ്്ശപാക്ന്
രാഹനത്ിലഉണ്ായിരന
് ്അബള
് റഷീദിനായ്ം
ശപാലീസ്അശന
് വഷണംത്െരക
് യാണ.്ഇയാളാണ്
പിെിച്പറിസംഘത്ിന്ശരണ്രിരരങ്ളശചാര
ത്്ിനലകിയത്.

ട്്റിസജിശോന്ആ
തലാണ്.  വ്പാഥ മിക
്്ണി, ശോക്
ആശോഗയ് ശകവദ
് ങ
് ്
ലാന്ഡ് കൗ
ള്്മ്തല്സര്ക്ാ
ണ്്ിതമശോറി
ര്്- സ്വ കാര്യ  ആ
റ്്ി  ലീഡ റ്ം
ശ്പ വ്തിക ള്തെ
തലജിശ്ല്ച്
ഒരമ
് ിചള
് ്വ്പര
റ്മായശോ.
ര്്തന
് ത്ിലത
് െ
ആനിശോള്,
യാണ് ഈമ ഹാ
രാജഗിരിആശ്
മാരിതയ ഒര് പരി
പവ്തിതമഡിക്ല്
ധിരതരപിെിച്തകട്ാ
സ്വ്പ ണ് ശോ. സ
നായത്ം മരണനിരക്
ണ്്ി.പി.ഓരശ്ത്ല്,ശോ.മാ
0.5േതമാനത്ില് താതഴയായി
നിര്ത്ാന്സാധിച്തതന്ംഓ ത്യ് ശോൺ്,തൊക്ാനവ്െസ്ി
ൺ്്വലന് ഉദ്ഘാെനചെങ്ില്
മവ്ത്ിപറഞ്.
ശോരിഡ് വ്പതിശോധവ്പരര്
ത്ന
് ങള
് ത
് െഭാഗമാകാന്തങ്
ള്്ക്സാധിചത
് ില്അഭിമാനമ്
ത്ണ്ന് രാജ ഗിരി ആശ്പ വ്തി
എക്സിക്യ്ട്ീവ്ഡയറക്ര്ഫാ.
ശോൺ്സ ൺ് രാഴ പ്ി ള്ി അറി
യിച്.
തൊക്ാനവ്പസിഡ്ശോര്
ജിരര്ഗീസ് അധ്യ ക്തരഹി
ച്്.തൊക്ാനജനറല് തസവ്ക

ശോര്ഡ് തചയര്മാന് ഫിലി
ശ്പ്സ് ഫിലിപ്,ഇ്ര്നാഷണ
ല്്ശോ-ഓര്ഡിശനറ്ര്ശോള്ക
റ്കപ്ള്ിത്െങ്ിയരര് വ്പസം
ഗിച്.
തൊക്ാനയിതലഎല്ാഅം
ഗങ്ള്ക്ംക്ട്ംബാംഗങ്ള്
ക്്ംവ്പശോജനകരമാകന
് ത
് ാ
ണ് സമവ്ഗആശോഗ്യസ്രക്ാ
കാര്ഡ്.സ്്ഡ് എനറിചത
് മ്
പദ്തിഅശമരിക്യില് പഠനം
നെതന
് ്രിദയ് ാര്ഥികള്ക്ായി
ഏര്ത്പ്ട്ത്ിയതാണ്.

ശോത്ട്ണ്ല  പ്ശോഗ തി
വസറ്ി ല അപ്ശോഡ് തച
യ്്ന്തിന് തെസമ്ണ്ാകാ
തിരിക്ാനഎല്ാശോതട് ണ
് ്
ലശകവ്ദ്ങ്ളില്ംഎട് എം
ബിപിഎസ്തഡഡിശക
് റ
് ഡ
് ്
ലീസ്ഡ് വലന ഏരത്പ്ട്
ത്്ിയിട്ണ്.
രിരിധശസരനദാതാക്
ള്തെബാകപ
് ്ലീസഡ
് ്വല
ന്ക ള്ംസജ്മാണ്. ശോ
ത്ടണ
് ല
് ശകവദ
് ങ
് ള
് ിലആര
േ്യമായജനശററ്ര,യ്പിഎ
സ് സൗകര്യവ്ംഒര്ക്ിയി
ട്്ണ്.

ണ് തതരത്ഞ്ട്പ്ിനായിരിത
രണം തചയ്തിര്ന്ത്.  ഇതില
296691ശപര80രയസ് കഴിഞ്
രര്ം51711ഭിനശ് േഷിക്ാര്ം601
ശകാരിഡ്ശരാഗികള്ം32633അ
രേ്യ സ രരീസ് ശരാട്രമാര്ം

202602ശപരശപാളിംഗ് ഉശ്ദയാഗ
സ്ര
് മ
് ാണ.്ഏവപ
് ില28രതരതി
രിതകലഭിച് തപാലബാലറ്ക
ള454237ആണ്.ഇരിഎം,രിരി
പാറ് സ്ക്ി ക്ാ നഇത്രണ
തപാതത
് തരതഞ
് ട
് പ
് ്ിനായി140
ഉംഉപതിരത്ഞ്ട്പ്ിനായിഏ
ഴ് സ്ശ്വൊംഗ് റ്മ്കള്മാണ്ള്
ത്.  ശകവ്ദ് ശസനാംഗ ങ്ളാണ്
സ്ശ്വൊംഗ് റ്മ്കള്തെസ്രക്
ഒരക
് ന
് ത
് .്ഇതിതനാപ്ംശ്സറ
്്
ആംഡ്ശപാലീസ്ബറ്ാലിയന്ം
സംസ്ാനശപാലീസ് ശസനയ്
മാണ്സ്രക്ഒര്ക്ന്ത്.
റിസരവ് ഉളത്പ്തെ50496രീ
തംബാലറ്യ്ണിറ്കള്ംകൺ്
ശ്വൊളയ്ണിറ്കള്ം,54349രി.
രിപാറ് തമഷീന്ക ള്മാണ് ഇ
ത്ര
് ണതപാതത
് തരതഞ
് ട
് പ
് ്ി
ന്ഉപശയാഗിചത
് .്മലപറ
് ംശലാ
ക്സ ഭാ ഉപ തിര ത്ഞ്ട്പ്ി ന്
2594ബാലറ്യ്ണിറക
് ള്ം,2578
കൺ്ശ്വൊളയ്ണിറ്കള്ം2851
രി.രിപാറ് തമഷീന്കളാണ് റി
സരവ് ഉളത്പ്തെഉപശയാഗിച്ി
രിക്ന്ത്.

വി.വി. പുപകാശിണുു നിരുയാണതുുിൽ
അനുരശാചനം
തിര
 വ
് ന
 ന
 പ
് ര
് ം:മലപ്റംഡിസിസിവ്പസിഡന്ംനിലന്രിതലയ്
ഡിഎഫ്സ്്ാനാരഥിയമ
് ായിരന
് ്രി.രി.വ്പകാേിത
് ്നിരയ് ാണതി്
ല അന്ശോചന വ്പ രാഹം. മ്ഖ്യ മവ്ത്ി  പിണറായി രിജ യന,
ശോൺവ്ഗസ് വ്പരരത്്കസമിതിയംഗംഎ.തക.ആ്്ണി,വ്പതിപ
ക്്ശനതാവ്രശമശ്തചന്ിത്ല,മ്ല
 ്പ്ള്ിരാമചവ്ദ്ന,മ്നമ്ഖ്യ
മവ്ത്ിഉമ്നചാണ്ി,തക.സി.ശരണ
 ്ശഗാപാലഎംപി,യ്ഡിഎഫ്
കൺ്രീനരഎം.എം.ഹസന,തമ്ാന
 ്രരരി,ശജാസ് തക.മാണി,
പി.തജ.ശോസഫ്,പി.സി.ശോമസ്ത്െങ്ിയരരഅന
 ്ശോചിച്.

മികചുു വിജയം രനടും: പിണറായി
് ട
് പ
് ്ിലകഴിഞ്തരണശത
് ക
് ്ാളമിക
തിര
 വ
് ന
 ന
 പ
് ര
് ം:തതരതഞ
ച്് രിജയംശനട്തമന് മ്ഖ്യമവ്ത്ിപിണറായിരിജയന. അതിശന
ക്്റിച്തനിക്സംേയതമാനമ
് ില.്കഴിഞ്തരണഎരിതെയാ
ശണാനിന്ത്അതിശനക്ാളമികച്നിലയിലഇത്രണഎത്ം.
മനപ്ായസമ്ണ്ന്രരഅത്തചയ്ശതാത്ട്എന്കര്തിതാനഒ
ന്്ംപറയ്ന്ിത്ല്ശ്ന്ഉള്.തനിക്ജനങ്ളിലനല്രിേ്വാസമ്
ത്ണ്ന്ംമ്ഖ്യമവ്ത്ിപറഞ്.
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apcotex industries limited
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

NOTICE
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 www.apcotex.com and on the website
of the Stock Exchanges, www.bseindia.com and
www.nseindia.com

Place: Navi Mumbai
Date: 28th April, 2021

By order of the Board
For Apcotex Industries Limited
Sd/Anand V. Kumashi
Company Secretary

FORM B
PUBLIC ANNOUNCEMENT
(Regulation 12 of the Insolvency and Bankruptcy Board of India
(Liquidation Process) Regulations, 2016
FOR THE ATTENTION OF THE STAKEHOLDERS OF
SAI REGENCY POWER CORPORATION PRIVATE LIMITED
PARTICULARS
1. Name of the Corporate Debtor
2. Date of incorporation of Corporate Debtor

DETAILS

Sl.No

Sai Regency Power Corporation Private Limited
th

28 February 2002

3. Authority under which Corporate Debtor
is incorporated / registered
4. Corporate Identity No. / Limited Liability
Identification No. of corporate debtor

Registrar of Companies, Chennai

5. Address of the registered office and
principal office (if any) of corporate debtor
6. Date of closure of Insolvency Resolution
Process
7. Liquidation commencement date of
Corporate Debtor
8. Name and registration number of the
Insolvency professional acting as
liquidator

II Floor, Crown Court No.128, Cathedral Road,
Chennai – 600086
th
27 April 2021

U40105TN2002PTC055046

th

27 April 2021
Name: G.Ramachandran
Reg. No. :IBBI/IPA-002/IP-N00167/2017-18/10437

9. Addressande-mailofthe liquidatoras
registeredwiththeBoard

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

10. Address and e-mail to be used for
correspondence with the liquidator

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

11. Last date for submission of claims

27th May 2021

Notice is hereby given that the National Company Law Tribunal, Chennai
Bench, has ordered the commencement of liquidation of the Sai Regency
Power Corporation Private Limited on 27th April 2021.
The stakeholders of Sai Regency Power Corporation Private Limited are hereby
called upon to submit their claims with proof on or before 27th May 2021, to the
liquidator at the address mentioned against item No.10.
The financial creditors shall submit their claims with proof by electronic means
only. All other creditors may submit the claims with the proof in person, by post
or by electronic means.
Submission of false or misleading proof of claims shall attract penalties.

Date: 30th April 2021
Place: Chennai

Name and signature of liquidator
Sd/G.Ramachandran
Reg No.: IBBI/IPA-002/IP-N00167/2017-18/10437

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 fraudsters 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 endeavour 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 commissioned 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 product, 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 17-022021. 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.

