
 03 - 11 - 2020 33

NOTICE
Pursuant to Regulation 29(1) 

read with Regulation 47(1)(a) 
of the SEBI (Listing Obligations 
and Disclosure Requirements) 
Regulations, 2015, Notice is 
hereby given that a meeting of the 
Board of Directors of the Company 
will be held on Tuesday,  the  10th 

November, 2020, at 19A Bharathi 
Park Cross Road 1, Saibaba 
Mission Post, Coimbatore – 641011 
inter-alia to consider amongst 
other subjects,  to approve  
the unaudited standalone and 
consolidated financial results for 
the quarter/half-year  ended 30th 

September, 2020.

Further, the trading window 
of the Company under the Code 
of Conduct for the Prevention of 
Insider Trading pursuant to SEBI 
(Prohibition of Insider Trading) 
Regulations, 2015 as amended 
till date, shall remain closed from 
01.10.2020 till 48 hours after 
the results are made public on 
10.11.2020.

The said information is also 
available on the website of the 
Company viz. www.cgvak.com and 
also on the website of the BSE 
Limited viz. www.bseindia.com.

For CG-VAK SOFTWARE AND 
EXPORTS LIMITED

                                                         Sd/-
                                                Harcharan.J

Company Secretary

Regd. Off. 171 Mettupalayam Road, 
Coimbatore – 641 043

CIN: L30009TZ1994PLC005568
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இIVத 2வ3 ஏUbகைரைய 
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மbக1 உலாcJ இட)ைத 
பா3bக hOயாதபOயாகcJ 
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ெபா#ளா%&, நவ. 3–
ேகாைவ மாவ#டJ, ெபா1ளாo$ 
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$bகராய:ரJ ஊரா#$ 
$.ேகாபால:ரJ Wராம)*/ இரNP 
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ெபா1ளாo$ ெஜயராம+ கலV5 
ெகாNP வள3o$ *#ட9பaகைள 
zGzைஜ ெசC5 5வbW ைவ)தா3.

இVrக?d/, சா3 ஆ#$ய3 
ைவ)*யநாத+, h+னா1 அைமoச3 
ெச.தாேமாதர+, சmக பா5கா9: 
*#ட வ#டா#$ய3 ச$ேரகா, 
ெபா1ளாo$ ேமe' ஒ+4ய 
ெசயலாள3 ஆ3.ஏ.சb*ேவ/, ஒ+4ய 
அைவ)தைலவ3 ர)*ன'மா3, 
வ#டார வள3o$ அMவல3க1 
dேவகானVத+, அேசாக+, மாவ#ட 
ஊரா#$ '` உ<9Qன3 கா{fவU 
ஆனVதரா|, ஒ+4யb '`) தைலவ3 

dஜயராa ர&கசாG, ஒ+4யb'` 
5ைண)தைலவ3 ஈfவரm3)*, 
ெதாடbக ேவளாNைம R#Pறc 
ச&க) தைலவ3க1 கNண9ப+, 
எ+.எJ.சb*ேவ/, மகா~&கJ, 
Qர:ராJ ஒ+4யb'` உ<9Qன3க1 
சJz3ணJ கா=h)5, நாகமa, 
ஊரா#$ ம+ற) தைலவ3க1 
நாேகV*ர+ 29QரமaயJ, ஞான9 
z&ேகாைத மe<J மாவ#ட, ஒ+4ய, 
ஊரா#$ மe<J Wைள r3வாWக1, 
R#Pறc ச&க r3வாWக1, தகவ/ 
ெதா^/_#ப QUc r3வாWக1, 
சா3: அa r3வாWக1, 2e<வ#டார 
dவசா.க1, ெபா5மbக1 பலIJ 
ப&ேகeறன3.

ெபா�ளா�  ச#டம&ற ெதா)*+,
)-./, த12பைண, சாைல ப6க�
6ைண சபாநாயக+ ெபாDளாXV ெஜயராமJ 6வZ[ ைவ5தா+

நாம(க), நவ. 3–
*பாவ+ ப-/ைகைய 
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>ற(க அAம> அ+(க 
ேவ-6B என தFGநா6 
வ<கH சJகJக+2 
ேபரைமKL தைலவH 
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அர]ZA TZ[ரமராஜா ேகா^Zைக

தG?நாP வaக3 ச&க&க=+ 
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dைரd/ *றbக நடவObைக எPbக 
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கைடQObகd/ைல என R4 கைடb' 
�.5 ஆ.ரJ வைர அபராதJ d*)5 
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ேபாராடcJ தயாராக உ1ேளாJ. இ�வா< 
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சNhக2VதரJ மe<J நாமbக/ மாவ#ட 
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கலV5 ெகாNடன3. hOd/, மாவ#ட 
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ேசலB, நவ. 3–
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வ\B அ]Nய) ̂ Jகா க56மானK 
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ச*_ ஆa9 ெசaதாH.

ேசலJ மாநகரா#$b' உ#ப#ட 
ப'*க=/ �3G' நகர *#ட)*/ 
�.965 ேகாOேய 87 ல#சJ 
ம*9�#O/ 81 எNabைக.லான 
ப/ேவ< வள3o$ *#ட9 பaக1 
ேமeெகா1ள9ப#P வIWற5.

அத+ ஒI ப'*யாக, qரம&கலJ 
மNடல)5b' உ#ப#ட 
ப1ள9ப#O ப'*./ 13 ஆ.ரJ 
ச5ர அO பர9பளd/, �3G' நகர 
*#ட)*+ g? அ4dய/ z&கா 
அைம9பதeகான *#ட அ4bைகக1 
தயா3 ெசCய9ப#P, அர$+ ஒ9:த/ 
ெபe<, �.5 ேகாOேய 80 ல#சJ 
ம*9�#O/ அ4dய/ z&கா 
அைம9பதeகான க#Pமான பaக1 
தeேபா5 நைடெபe< வIWற5.

இVதrைல./, ப1ள9ப#O 
ப'*./ ேமeெகா1ள9ப#P 
வIJ அ4dய/ z&கா க#Pமான 
பaகைள மாநகரா#$ கGHன3 
சkH ஆCc ெசCதா3. இVத ஆCd+ 
ேபா5 உதd9ெபா4யாள3க1 
அ+:oெச/d, பால29ரமaயJ 
மe<J 2காதார ஆCவாள3 சkf'மா3 
ஆWேயா3 உட+ இIVதன3.

ப�ள�ப�� ! நைடெப'( வ*+
அ-.ய! 01கா க�4மான ப7க�
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வாலா19ள:;< வடப9; =வ>:
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ேகாைவ, நவ. 3–
ேவளாNைம) 5ைற அைமoச3 

இரா.5ைரbகN�d+ மைறcb' 
ேகாைவ ேவளாNைம9 
ப/கைலbகழக)*/ அ�ச~ 
ெசM)த9ப#ட5.

தGழக ேவளாNைம) 5ைற 
அைமoச3 இரா.5ைரbகN� 
உட/நலb'ைறc காரணமாக 
ெச+ைன./ மரணமைடVதா3. 
ேவளாNைம) 5ைற அைமoசேர 
தG?நாP ேவளாNைம9 

ப/கைலbகழக)*+ இைணேவVத3 
ெபா<9ைபiJ வW9பவ3 எ+பதா/ 
அைமoச3 5ைரbகN�cb' 
ேகாைவ./ உ1ள ேவளாNைம 
ப/கைலbகழக வளாக)*/ அ�ச~ 
ெசM)த9ப#ட5.

இ*/, 5ைணேவVத3 w.'மா3 
தைலைம./ ப/கைலbகழக 
உய3 அ*காUக1, அMவல3க1 
உ1=#ேடா3 அவர5 
உIவ9பட)5b' மாைல அad)5 
மல3�d அ�ச~ ெசM)*ன3.

இ*/, ப/கைலbகழக)5b' 
உ#ப#ட அைன)5 க/�Uக1, 
ஆராCo$ rைலய&க1, ேவளாN 
அ4dய/ rைலய&க=+ 
அMவல3கsJ இைணயவ^./ 
ப&ேகe< அ�ச~ ெசM)*ன3.

இர&க/ ெசC*./ 5ைணேவVத3 
w.'மா3 R<ைக./, மைறVத 
அைமoச3 இரா.5ைரbகN� 
ேவளாN5ைற வள3o$b'J, 
ேவளாN க/d.+ உய3cb'J 
ஆe4ய பaகைள rைனc R3Vதா3.

அைமEச> GைரDகHI மைறK:
ேவளாHைம ப!கைலDகழக:;! அNசO
6ைணேவOத+ Aமா+, உய+ அRகா^கD ப>ேக<K

த+Q மாட>< RQ<S1 B!R OBெட�
CIN: - L17111TZ1977PLC000776

பRc அeவலக-: ஓமh+ ேராU, ஜாi+ அ-மாபாைளய-, ேசல-–636 302.

E Mail: - tmsml@ymail.com / Website: - www.thambbimodern.com / Phone  0091 0427 - 2345425


இதர அeவ$கkZA இைடேய ilZக/ட அeவ$கைள ப^mnZக 
க-ெப( இயZAன+கD AoTJ LBட- R>கB[ழைம,  நவ-ப+ 
09, 2020 அJr காைல 10.00 மGZA க-ெப(#J பRc 
அeவலக-, ஓமh+ ேராU, ஜாi+ அ-மாபாைளய-, ேசல-–
636302$நைடெபr- எJr இதJ sல- அtTZகuபU[ற6.
1. ெசuட-ப+ 30, 2020 I4Oத காலா/U ம<r- அைர 

ஆ/UZகான தGZைக ெசbயuபடாத த(யான wRwைல 
I4cகைள ப^mn56 ஒuKத$ அy5த$.

2. தைலவ^J  அzமR#J ேப^$ இதர அeவ$கைள ேம< 
ெகாDள$

ேம<க/டைவ காரணமாக,  இயZAந+கD ம<r- Atu?Bட 
ஊ;ய+களா$ க-ெப( ப5Rர>கy$ ைகயாDவத<கான வ+5தக 
சாளர- ஏ<கனேவ அZேடாப+ 1, 2020 Iத$ ம<r- தGZைக 
ெசbயuபடாத wR I4cகைள அtT5த நாyn}O6 48 மG 
ேநர- வைர அதாவ6 KதJ[ழைம, நவ-ப+ 11, 2020 அJr ேவைல 
ேநர- I4�- வைர sடuபB4}ZA-.

த-? மாட+J 8?J(> _$8 n_ெடBUZகாக
இட-: ேசல-  ஆ+.ெஜகaசJ
ேதR: 31.10.2020 w+வாக இயZAன+

DIN: 01153985

ஆ�ைல� இ–ஏல!
ெசா%& '(பைன

அைசயா ெசா56ZகD T<பைனZகான T<பைன அtTuK
கட�BUX ெசா56Zகைள ெராZகமாZAத$ ம<r-  wR ெசா56Zகைள  mரைம5த$  ம<r-  
கட�BUX ெசா56 �தான உ^ைம அமலாZக சBட- 2002 ம<r- கட�BUX ெசா56 �தான உ^ைம 
(அமலாZக-) TR 2002 TR 8 (5) ம<r- 8(6)J il  அைசயா ெசா56Zகைள T<பைன ெசbய 
இ–ஏல T<பைன  அtTuK
22.08.2010 ேதR#Bட ஒuபைடuK ஒuபOதuப4 ேகாடZ ம�ORரா ேப>Z n_ெடB 
(ேகஎ-?எ$) சா+பாக கடJகைள ?எuஎ$ ஒuபைட56Dள6. ஈUெப<ற கடJ அy5தவ+கyட- 
அடமான- ைவZகuபBUDள iேழ Tவ^ZகuபBUDள அைசயா ெசா56ZகD 20.2.2020 அJr 
ேகஎ-?எ$–nJ அ>iக^ZகuபBட அRகா^யா$ ]வாaன- ெசbயuபBட6.  கடJ கணZA எ/. 
429LAP26487185J il ஆ+ ேக எ/ட+?ைரச8, அதJ உ^ைமயாள+ ]வ+ணலதா ெஜ sலமாக, 
R}மR. ]வ+ணலதா ெஜ க/ெப. 4. ெஜயரா� ஆ[ேயா+ ஈUெப<ற கடJ அy5தவரான ேகாடZ 
மஹORரா ேப>Z n_ெடB4<A 29.10.2020 அJr வைர ெசe5த ேவ/4ய பாZ[5 ெதாைக 
�. 39,25,298.63/–(Iuப56ஒJப6 லBச56 இ}ப5ைதOதா#ர56 இ}�<rெதாJ�<r எBU 
ம<r- அrப56sJr ைபசா மBU-) R}-ப  ெசe56- நாD வைர#$ ெபா}OதZL4ய வB4 
ஆ[யவ<ைற ெபrவத<காக அைவ ‘‘எ>A எuப4 உDளேதா அuப4ேய’’ எJற அ4uபைட#$ 
11.12.2020 அJr பக$ 12.00 மG Iத$ மாைல 02.2020 மG வைர 5 w_ட வர-ப<ற 
�B4u?$ T<பைன ெசbயuபU- எJr ெபா6மZகkZA ெபா6வாகc- கடJதார+(கD) ம<r- 
உ5தரவாததார+கkZA Atuபாகc- ெத^TZகuபU[ற6. AைறOதபBச Tைல �. 35,00,000/– 
(�பாb Iuப5ைதO6 லBச- மBU-) IJைவuK5 ெதாைக �. 3,50,000/– (sJr லBச56 
ஐ-பதா#ர- மBU-) ம<r- ேகஒbV–�டJ IJைவuK5 ெதாைக  சம+u?Zக ேவ/4ய கைடV 
ேதR 10.12.2020 அJr மாைல 6.00 மG வைர (இORய ேநரuப4).
ெசா56 Tவர-: R}Xெச>ேகாU தாeZகா, ெகாமாரபாைளய- அZரஹார- [ராம-, ச+ேவ எ/. 
346/1ஏ2ஏ–$ 1500 ச6ர அ4#$ உDள wல- ம<r- அதJ 6/Uகk- பARகk- ம<r- 
அ>ADள A4#}uK கB4ட-. ேம<[$ 20 அ4 ேராU ெத<[$ அJKமG ம<r- தzேகா4ZA 
ெசாOதமான ெசா56, வடZ[$ நாகராஜ−ZA ெசாOதமான ெசா56, [ழZ[$ அமராவR, இORராG 
ம<r- ெச$T ஆ[ேயா}ZA ெசாOதமான ெசா56.
சBடu ?^c 13–J உப ?^c 8–J il, கால அவகாச- உDளதா$ ஈUெப<ற ஆ8Rகைள 
�BUZ ெகாDள கடJதார+கkZA அைழuK TUZகuபU[ற6. எOதெவா} காரண5R<காகc- 
இ>A RBட_டuபBட ஏல- ேதா$T�<றா$, ஈUெப<ற கடJ அy5தவ+, பா6காuK நலJ 
க}R த(யா+ ஒuபOத5RJ sல- T<பைன ெசbயலா- எJr ெபா6மZகkZA ெபா6வாகc- 
கடJதார+கkZA Atuபாகc- இதJsல- ெத^TZகuபU[ற6.    
   /     
.   (+91 8448264515), .   (+91 8860001910), .  
  (+91 9940572248)   .    (+91 9884718338).   
  . T<பைனZகான T^வான TRகD ம<r- wபOதைனகkZA 
ேகாடZ ம�ORரா ேப>Z n_ெடB4J இைணயதள5R$ அyZகuபBUDள n> 
https://www.kotak.com/en/bank–auctions.html-- and /or on https://kotakbank.auctiontiger.net.$ 
பா+ைவ#டலா-.
இட-: நாமZக$ அ>iக^ZகuபBட அRகா^
ேதR: 29.10.2020  ேகாBடZ ம�ORரா ேப>Z n_ெடB

ேகாட. ம012ரா ேப4. 56ெட7
பRc அeவலக-: 27BKC, C 27, G – ?ளாZ, பO5ரா A+லா கா-uளZ8, 

பO5ரா ([), I-ைப, மகாரா`4ரா, ?JேகாU – 400 051 
[ைள அeவலக-: எ/. 185, 2வ6 தள-, மc/B ேராU,

 அ/ணா சாைல, ெசJைன–600 006. 

ேகாைவ �ல-^$ உDள வ}ண பகவாJ ேகா#nJ 
18ஆ- ஆ/U 6வZக Tழாைவ IJ(BU VறuK 
ைஜகD நைடெப<ற6. இR$ VறuK T}ORனராக 
ெப^யசா_ அ/B ேகா wrவன5RJ தைலவ+ V5தா+5 
கலO6 ெகா/டா+. wகlXVZகான ஏ<பாUகைள வ}ண 
பகவாJ ேகா#nJ அற>காவல+ பால]u?ரமGய- 
ம<r- அவர6 AU-ப5Rன+ ெசb6 இ}Oதன+.


