


அறிவிப்பு இதன்மூலம் வழங்கப்்படுவதாவது நிறுவன உறுப்பினர்களின் 36வது வருடாந்திர 
ப்பாதுக் கூடடம் (AGM) பவள்ளிக்கிழமை, 17 பெப்டம்்பர, 2021 ்காமல 10.00 ைணிக்கு 
்காப�ாலி ்காடசி (“VC”) / இதர ஒலி-ஒளி வழி (“OAVM”) மூலம் நமடப்பற உள்்ளது. 
க்காவிட 19 ப்பருந்பதாற்றிமன ்கருத்தில் ப்காண்டு, ெமூ்க இமடபவளி பின்்பற்றப்்படட 
கவண்டிய விதியாகிறது கைலும் ்கார்பகரட விவ்காரங்கள் அமைசெ்கத்தால் வழங்கப்்படட 
ஏப்ரல் 8, 2020 கததியிடட சுற்றறிக்ம்க எண் 14/2020, ஏப்ரல் 13, 2020 கததியிடட 
சுற்றறிக்ம்க எண் 17/2020 அதமனத்பதாடரந்து கை 5, 2020 கததியிடட சுற்றறிக்ம்க எண் 
20/2020 (“MCA சுற்றறிக்ம்க்கள்”) ைற்றும் இந்திய ்பஙகு ்பத்திரங்கள் ைற்றும் ்பரிவரத்தமன 
வாரியத்தால் வழங்கப்்படட கை 12, 2020 கததியிடட சுற்றறிக்ம்க எண் SEBI/HO/CFD/
CMD1/CIR/P/2020/79 ைற்றும் ஜனவரி 15, 2021 கததியிடட சுற்றறிக்ம்க எண் SEBI/
HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 (“பெபி சுற்றறிக்ம்க”) பின்்பற்றி, EGM/AGM நமடப்பறும் 
இடத்தில் உறுப்பினர்கள் கநரடியா்க ்பஙக்கற்்பது கதமவயில்மல கைலும் வருடாந்திர 
ப்பாதுக் கூடடம் (AGM) ்காப�ாலி ்காடசி அல்லது ஒலி-ஒளி வழி மூலம் நமடப்பற 
கவண்டும். நிறுவனத்தின் இயக்குனர்கள் குழுவானது நிறுவனத்தின் வருடாந்திர 
ப்பாதுக் கூடடத்மத நடத்துவதில் ்கார்பகரட விவ்காரங்கள் அமைசெ்கம் ைற்றும் 
இந்திய ்பஙகு ்பத்திரங்கள் ைற்றும் ்பரிவரத்தமன வாரியத்தால் வழங்கப்்படட கைற்கூறிய 
வழி்காடடுதல்்கம்ள ்கமடப்பிடிக்்க முடிபவடுத்துள்்ளது. எனகவ, உறுப்பினர்கள் ப்பாதுவா்க 
கூடுமிடத்தில் உறுப்பினர்கள் கநரடியா்க ஆஜரா்காைல், ்காப�ாலி ்காடசி / ஒலி-ஒளி 
வழி மூலம் வருடாந்திர ப்பாதுக் கூடடத்தில் ்கலந்து ப்காண்டு ்பஙக்கற்்கலாம். வருடாந்திர 
ப்பாதுக் கூடடம் அரஙகுக்்கான இடைா்க நிறுவத்தின் ்பதிவு அலுவல்கம் இருப்்பதாகும்.
கைற்கூறிய சுற்றறிக்ம்க்களுக்கி�ங்க, ஆண்டு அறிக்ம்க 2020-21 உடன் வருடாந்திர 
ப்பாதுக் கூடடத்தின் அறிவிப்்பானது நிறுவனம்/மவப்்ப்கங்களில் மின்னஞெல் மு்கவரி்கம்ள 
்பதிவு பெய்திருக்கும் உறுப்பினர்களுக்கு மின்னணு முமற மூலம் ைடடும் அனுப்்பப்்படுகின்றன. 
அறிவிப்பு ைற்றும் ஆண்டு அறிக்ம்க 2020-21 ஆகியமவ நிறுவனத்தின் இம�யத்ளம் 
www.suntv.in, ்பஙகு ்பரிவரத்தமன்கள் அதாவது BSE லிமிபடட ைற்றும் இந்திய கதசிய ்பஙகு 
்பரிவரத்தமன லிமிபடட ஆகியவற்றின் இம�யத்ளங்கள் முமறகய www.bseindia.com
ைற்றும் www.nseindia.com, ைற்றும் நிறுவனத்தின் ்பதிவா்ளர ைற்றும் ்பரிவரத்தமன 
மு்கவர, M/s. க்கஃபின் படக்னாலஜிஸ் பிமரகவட லிமிபடடின் (KFinTech) இம�யத்ளம் 
https://evoting.karvy.com ஆகியவற்றிலும் கிமடக்்கப்ப்பறும் என்்பமத உறுப்பினர்கள் 
்கவனத்தில் ப்காள்்ளவும்.
்காகித முமறயில் ்பஙகு்கம்ள மவத்திருக்கும் கைலும் நிறுவனத்தில் தங்கள் 
மின்னஞெல் மு்கவரிமய ்பதிவு பெய்யாது / புதுப்பிக்்காதிருக்கும் உறுப்பினர்கள் அமத 
எழுத்துப்பூரவைா்க நிறுவனத்தின் ்பதிவா்ளர ைற்றும் ்பஙகு ்பரிவரத்தமன மு்கவர, க்கஃபின் 
படக்குக்கு அனுப்பி அல்லது அவரதம் மின்னஞெல் மு்கவரி einward.ris@kfintech.com 
இல், மின்னஞெல் மு்கவரி, ம்கக்பசி எண், ்பான் அடமட ைற்றும் ்பஙகு ொன்றிதழின் 
சுய ொன்றுமரக்்கப்்படட ந்கல் ஆகியவற்றுடன் விண்�ப்்ப ்கடிதத்தின் ம்கபயாப்்பமிடட 
ஸ்க்கன் ந்கலுடன் மின்னஞெல் பெய்து ்பதிவு பெய்யுைாறு / புதுப்பிக்குைாறு க்கடடுக் 
ப்காள்்ளப்்படுகிறார்கள்.
்காகிதம்ொரா முமறயில் ்பஙகு்கம்ள மவத்திருக்கும் உறுப்பினர்கள் ெம்்பந்தப்்படட மவப்்ப்க 
்பஙக்கற்்பா்ளரிடம் தங்கள் மின்னஞெல் மு்கவரிமய ்பதிவு பெய்யுைாறு / புதுப்பிக்குைாறு 
க்கடடுக் ப்காள்்ளப்்படுகிறார்கள்.
நிறுைங்கள் (கைலாண்மை ைற்றும் நிரவா்கம்) விதி்கள், 2014 (திருத்தப்்படடவாறு) இன் விதி 
20 உடன் நிறுைங்கள் ெடடம், 2013 இன் பிரிவு 108 ைற்றும் பெபி (்படடியல் ்கடப்்பாடு்கள் 
& பவளியீடு கதமவ்கள்) ஒழுஙகுவிதி்கள் 2015 (திருத்தப்்படடவாறு) இன் ஒழுஙகுவிதி 
44 ைற்றும் ஐசிஎஸ்ஐ கைலும் ்கார்பகரட விவ்காரங்கள் அமைசெ்கம் சுற்றறிக்ம்க்கள் மூலம் 
வழங்கப்்படட ப்பாதுக்கூடடம் மீதான பெயலாடசி தரநிர�யம் (SS-2) ஆகியவற்றின் 
விதிமுமற்கம்ள பின்்பற்றி, நிறுவனைானது வருடாந்திர ப்பாதுக் கூடடத்தில் வரத்த்கம் 
பதாடர்பா்க பெயல்்படுத்தப்்படுவதற்கு உறுப்பினர்களுக்கு பதாமலதூர மின்-வாக்குப்்பதிவு 
வெதியிமன அளிக்கும். இதற்்கா்க, நிறுவனைானது மின்னணு முமறயில் வாக்்களிக்கும் 
வெதிக்்கா்க க்கஃபின்படக் உடன் ஒரு ஒப்்பந்தத்மத நிமறகவற்றியிருக்கிறது.
வரம்பு கததியன்று அதாவது பெப்டம்்பர 8, 2021 அன்று உறுப்பினர்கள் ்பதிகவடடில் 
அல்லது மவப்்ப்கங்க்ளால் ்பராைரிக்்கப்்படும் ்பயனாளி உரிமையா்ளர்கள் ்பதிகவடடில் 
ப்பயர ்பதிவாகியிருக்கும் ந்பர ைடடும் பதாமலதூர மின்-வாக்குப்்பதிவு வெதிமய 
ப்பறுவதற்கு தகுதியுறுவர. வருடாந்திர ப்பாதுக் கூடடம் அறிவிப்பு ைற்றும் ஆண்டு 
அறிக்ம்க வழஙகுவதற்்கா்க ்க�க்கிடப்்படட கததியான ஆ்கஸ்ட 20, 2021 கததிக்கு 
பிறகு நிறுவனத்தின் ்பஙகு்கம்ள ம்கப்்பற்றியிருக்கும் கைலும் நிறுவனத்தின் 
உறுப்பினராகியிருக்கும் கைலும் வரம்பு கததியன்று அதாவது பெப்டம்்பர 8, 2021 அன்று 
்பஙகு்கம்ள மவத்திருக்கும் அல்லது வருடாந்திர ப்பாதுக் கூடடம் அறிவிப்பு வழஙகிய 
பிறகு அவருமடய / அதனுமடய மின்னஞெல் மு்கவரிமய ்பதிவு பெய்திருப்க்பார, தங்கள் 
ஃக்பாலிகயா எண்/ DP ID ைற்றும் வாடிக்ம்கயா்ளர அமடயா்ள எண்ம� குறிப்பிடடு 
einward.ris@kfintech.com-க்கு மின்னஞெல் அனுப்பி ்பயனா்ளர அமடயா்ளம் ைற்றும் 
்கடவுசபொல்லிமன ப்பறலாம். உறுப்பினர்கள் ்காப�ாலி ்காடசி/ஒலி-ஒளி வழி மூலம் 
ைடடும் வருடாந்திர ப்பாதுக் கூடடத்தில் ்கலந்து ப்காண்டு ்பஙக்கற்்கலாம், அதன் 
விவரங்கள் வருடாந்தி ப்பாதுக் கூடடம் அறிவிப்பில் நிறுவனத்தால் வழங்கப்்படும்.
மின்-வாக்குப்்பதிவு ்காலம் பெவவாய்க்கிழமை, பெப்டம்்பர 14, 2021 ்காமல 9.00 ைணிக்கு 
பதாடஙகும் கைலும் வியாழக்கிழமை, பெப்டம்்பர 16, 2021 ைாமல 5.00 ைணிக்கு 
முடிவமடயும்.
உறுப்பினர்கள் கைற்கூறிய கததி ைற்றும் கநரத்திற்கு பிறகு பதாமலதூர மின்-வாக்குப்்பதிவு 
மூலம் தங்கள் வாக்கிமன ்பதிவு பெய்ய இயலாது கைலும் அதன்பிறகு பதாமலதூர மின்-
வாக்குப்்பதிவு முமற க்கஃபின்படக் மூலம் பெயலிழக்்க பெய்யப்்படடு விடும்.
கூடுதலா்க, கூடடத்தில் ்பஙக்கற்கும் உறுப்பினர்களுக்கு வருடாந்திர ப்பாதுக் கூடடத்தின் 
க்பாது மின்-வாக்குப்்பதிவுக்்கான வெதி கிமடக்்கசபெய்யப்்படும் பதாமலதூர மின்-
வாக்குப்்பதிவு மூலம் தங்கள் வாக்கிமன ஏற்்கனகவ ்பதிவு பெய்யாதிருப்க்பார வருடாந்திர 
ப்பாதுக் கூடடத்தின்க்பாது மின்-வாக்குப்்பதிவு மூலம் தங்கள் உரிமைமய பெயல்்படுத்த 
இயலும். பதாமலதூர மின்-வாக்குப்்பதிவு ைற்றும் வருடாந்திர ப்பாதுக் கூடடத்தில் மின்-
வாக்குப்்பதிவுக்்கான விரிவான நமடமுமற அறிவிப்பில் வழங்கப்்படடுள்்ளன.
திருைதி லடசுமி சுப்ரைணியன், பெயல்்படும் நிறுவன பெயலா்ளர, பென்மன அவர்கள் 
கநரமை ைற்றும் பவளிப்்பமடயான முமறயில் வாக்குப்்பதிவு பெயல்்பாடமட (மின்னணு 
முமறயில் அல்லது ைற்றவம்கயில்) நடத்துவதற்்கான ஆய்வா்ளரா்க நியமிக்்கப்்படடுள்்ளார.
ஆய்வா்ளர அறிக்ம்கயுடன் அறிவிக்்கப்்படட முடிவு்கள் நிறுவனத்தின் இம�யத்ளம் 
www.suntv.in ைற்றும் க்கஃபின் படக் இம�யத்ளம் https://evoting.kfintech.com இல் 
பவளியிடப்்படும் கைலும் அகதகவம்ளயில் நிறுவனத்தின் ்பஙகு்கள் ்படடியலிடப்்படடிருக்கும் 
BSE லிமிபடட ைற்றும் இந்திய கதசிய ்பஙகு ்பரிவரத்தமன லிமிபடட, மும்ம்பக்கு, 
வருடாந்திர ப்பாதுக் கூடடம் முடிவமடந்த பிறகு இரண்டு கவமல நாட்களுக்கு மி்காைல் 
த்கவல் அனுப்்பப்்படும்.
மின்னணு முமறயில் வாக்்களிப்்பது பதாடர்பான அமனத்து விொரம�/குமற்கள் நிறுவன 
பெயலா்ளர & இ�க்்க அதி்காரி, ென் டிவி பநடபவாரக் லிமிபடட, முரபொலி ைாறன் 
டவரஸ், 73, எம்.ஆர.சி. ந்கர பிரதான ொமல, எம்.ஆர.சி. ந்கர, பென்மன - 600 028 
பதாமலக்பசி: +91 44 4467 6767 க்பக்ஸ்: +91 44 4067 6161 மின்னஞெல்: tvinfo@
sunnetwork.in அல்லது M/s. க்கஃபின் படக்னாலஜிஸ் பிமரகவட லிமிபடட, பெலீனியம் 
டவர B, ைமன எண்்கள் 31 & 32, ்கசசிப்ப்ளலி நிதி ைாவடடம், மைதரா்பாத்-500 
032, பதாமலக்பசி எண் 040-67162222 ைற்றும் ்கடட�மில்லா எண் 1800-309-
4001 அவர்களுக்கு மு்கவரியிடடு அனுப்்பலாம் அல்லது அமனத்து கைற்ப்காண்டு 
ெந்கத்கதீரவு்களுக்கும் einward.ris@kfintech.com மு்கவரிக்கு மின்னஞெல் அனுப்்பலாம்.

சன் டிவி நெடநவொர்க் லிமிநெட
CIN: L22110TN1985PLC012491

முரபொலி ைாறன் டவரஸ், 73, எம்.ஆர.சி. ந்கர பிரதான ொமல, எம்.ஆர.சி. ந்கர, 
பென்மன-600 028. பதாமலக்பசி எண் 044-44676767 க்பக்ஸ்: 044-40676161 

மின்னஞெல்: tvinfo@sunnetwork.in இம�யத்ளம்: www.suntv.inGROUP

சன் டிவி நெடநவொர்க் லிமிநெடுக்்ொ்
ஒம்/-

R. ரவி
நிறுவன நசயலொளர் & இணக்் அதி்ொரி

இெம்: நசன்்ன
ெொள்: 26.08.2021


