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Meru shifts gear, eyes corporates
SHALLY MOHILE
Mumbai, 13September

M eru Mobility Tech,
which operates Meru
Cabs, is scripting a

new story.
Within a year of being acquired

by the Mahindra group, the ride-
hailing company, one of the ear-
lier entrants into the radio taxi
market, is looking to tap the cor-
porate commuter segment in a
big way.

The company’s founder and
managing director, Neeraj Gupta,
said the companywas not keen on
competing in a segment dom-
inated by ANI Technologies,
which runs Ola, or Uber
Technologies, which runs Uber,
and burn cash for a long time.

The companywill rather focus
on a niche that remains relatively
under-tapped.

“We don’t want to compete in
a crowded space because the ges-
tation period for the breakeven is
long. The objective is to build a
profitable, electric vehicle-led
(EV-led) business mobility plat-
form,” said Gupta.

It is eyeing leadership position
in the segment, he added.

The focus on the corporate seg-
ment, he pointed out, is based on
research that shows a majority of
the users of ride-hailing services
are company employees and they
are hardly used for personal
commuting.

In keeping with this focus, on
August 15, Meru launched a busi-
ness mobility application.

A feature called “Meru Switch”
in the application helps users
switch between work commute
and personal travel with just a
slide icon. It claims to be a one-
stop solution for business travel,
which facilitates companies and
their employees.

Within the business segment,
EVswill be a big focus area. Of the
5,000 cars inMeru’s fleet, close to
300 are EVs, which will account
for 50 per cent of the fleet by 2025,
said Gupta.

This, however, will largely be
governed by the economic viabil-
ity and won’t be done for the
sake of it.

The present fleet has been
clocking 1million kmamonth for

the past fewmonths.
Even as the initial acquisition

cost is high compared to an ICE
(internal combustion engine)
vehicle, the cost of running them
is 25 per cent cheaper, said Gupta.

Like most of the other ride-
hailing firms that went out of
business due to the lockdown,
Meru got into the delivery of
essential services.

With cities opening up, busi-
ness is picking up but it is still 25-
30 per cent of what it used to be
in the pre-Covid phase, said
Gupta, attributing it to restricted
travel and people continuing to
work from home.

The ride ahead, however, may
not be easy forMeru, say analysts.

“Amid the rising number of
Covid cases, whoever has

resumed office prefers personal
transport to sharedmobility,” said
an analyst.

Further, millennials are con-
sidering owning their own
vehicles. This doesn’t bode well
for those who are into shared
mobility, he added.

Mahindra, which has indenti-
fied shared mobility as its strate-
gic focus segment, bought a con-
trolling 55 per cent stake inMeru,
the holding entity, and its subsid-
iaries in December last year for
~201 crore.

It operated in the ride-hailing
segment and corporate transpor-
tation solutions space.
Incorporated in 2006, Meru was
struggling amid increasing com-
petition from Ola, Uber, and
others.

Mahindra’s acquisition of
Meru followed the former picking
up a significant stake in ZoomCar.

The Mumbai-headquartered
firmhas been stepping up its pres-
ence in sharedmobility’s eco-sys-
tem through Glyd, the electric
vehicle ride-sharing platform, and
Smart Shift, the tech-enabled
logistics solution provider.

NotkeentocompetewithOla,Uber ingeneralmarket, toprioritiseprofitability innichesegment

With its business back on track,
having “moved out of the pan-
demic”, German luxury carmaker
Audi foreseesheighteneddemand
aheadof the festive season, on the
back of pent-up demand and new
products, according to a top
executive. The company is wit-
nessing increased footfalls at
showrooms, though less thanpre-
Covid levels, while it is also gain-
ing a lot of traction in online cus-
tomer interactions.

“As we have moved out of this
pandemic in terms of business,
the number of cases is still grow-
ing but by and large business is
back on track and so are cus-
tomers,” Audi India Head Balbir
Singh Dhillon told PTI.

In terms of operations, he said:
“The most important thing for us
is that thenetworkhas toworkand
thenetwork is completely back on

track.All dealershipsareworking.”
With the Centre’s directive on

states andUTsnot to impose local-
ised lockdownswithoutprior con-

sultation, he said things have also
improved in places like Kolkata,
where the companys dealerships
used to close twice aweek. PTI

Audibizbackon track:Dhillon
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Excessive tax, coupled with high
interest rates, is impeding growth
andprofitabilityof theautomotive
industry, according toPune-based
ForceMotors.

The company, which makes
commercial vehicles under
the Traveller brand and utility
vehicle Trax, said the situation
calls for a very detailed and
thorough reform.

The automotive industry, hav-
ing grown and matured, remains
burdened with two major handi-
caps that are serious constraints
to growth of the market and limit
investmentsaswell asprofitability
of the industry, theautomaker said
in its annual report for FY20.

The issues particularly affect
domestic companies, other than
multinational firms operating in
the country, the company noted.

“First is the very high interest
cost in comparison to the global
industry thatmakes investments
very burdensome, particularly in
times where the technology sce-
nario is rapidly changing and
new investments in technologies,
products, plants, and business
practices have to be made,” said
Force Motors.

The difference in interest rates
compared to developed countries
is 6-8 per cent, it added.

Second is thehighGSTrateand
road tax imposedonautomobiles,
with the total incidence being 50
per cent in case of certain seg-
ments, it added.

Autorecoverystallingon
tax,interest:ForceMotors

You’vecomelatetothepartyand
you’recompetingwithstrong
playersinasmallbutcrowded
space?What'stheplan?
Weare about responsible luxury,
andour customers areproud
theydrive carbon-neutral cars
that donot sacrifice thedriving
experience.Wehave almost our
full rangeof cars here including
theES, LS,NX,RX, LX,which are
all hybrid.Wealsohave thepetrol
LC500. So, in India, amajority of
our cars arehybrid,with five out
of six cars self charging.

Ourdirectionof electrification
is the right one, given the envi-
ronmental challenges and the
current infrastructure.Of the91
countries thatwemarket our cars
in, this is only the fourth country
wherewearemanufacturing.

Doyouplantoexportfromhere?
Notnow, butwedohave aplan to
set up fourmoredealerships,
whichwecall ‘guest experience
centers’, across key
cities thatwill take
our total up to seven.

Learningsinthepast
threeyears...
Weassumed that
about60per cent (of
sales)wouldbedriven
by thehybrid factor
but realisenowthat it’s higher at
about 70per cent.Theother
learning is thatweget a lot of calls
frommillennialswho—believe it
ornot—havea large influence
over thepurchaseof luxurycars
in thehousehold.

Since2015—whichwaswhen
wewereplanning toenter India
—the firmhasunderstood
throughseveral studies that the
environmenthasbeen the top-
most concern for themobility
sector for awhile.

Yourcarsstartataround~55

lakh,whichis inthesameleague
astheGermanTrioandtheJLR.
What'syourdifferentiator?
Wehave a craftsmanship
approach to luxury that is geared
tomakeyou feel like you're in
yourhome.Theother is that our

competitive cost of
ownership isn't just a
pointwemakeon
paper.

Someof our cus-
tomers get cars back
after a service, and
actually ask if there is
a zeromissing.A
Lexus guest saves 60

per cent of his cost on servicing
whencompared to other brands.

Doyouseeluxurybeingthe
lastorthefirst torecover?
Since the start of theMarch lock-
downuntilmiddle of June, the
situationhad come to an abso-
lute standstill. However, July has
returned customer confidence. If
you look back, following the
2008 setback, the segment sawa
V-shaped recovery.We see aW-
shaped recovery for luxury cars
thatmay comeback to 2018
levels by 2022.

‘Luxurycarmarket
projectedtoreach
2018levelby2022’
Lexus India, the luxury vehicle division owned by Japanese auto major Toyota,
which came to India in 2017, has been the last mass luxury brand to enter the
country after Mercedes, Audi, BMW, and Jaguar. Country head P B VENUGOPAL
tells Pavan Lall that hybrid roll-out is going to dominate the firm’s product
strategy. Edited excerpts:

P B VENUGOPAL
President,
Lexus India

Balbir SinghDhillon, headofAudi India

n Firmeyeinga
leadershippositionin
thecorporate
commutersegment

n Targets50%ofits
fleettobeEV-based
by2025

n Ofthe5,000cars in
its fleetatpresent,
closeto300areEVs

n Launchedbusiness
mobilitymobileapp
lastmonth

n Focusonsegment
stemsfromresearch
thatshowsmajorityof
usersofride-hailing

servicesbeing
corporatestaffand
arehardlyusedfor
personalcommuting

TAKING THE
RIGHT TURN

ParticularsSl.
No

3 Months ended
30-06-2020
(Unaudited)

3 Months ended
30-06-2019
(Unaudited)

Year ended
31-03-2020
(Audited)

Place: Secunderabad
Date: 12-09-2020

BAMBINO AGRO INDUSTRIES LIMITED
CIN NO.L15440TG1983PLC004363

4E, Surya Towers, S.P. Road, Secunderabad-500 003, Telephone No. 040 - 44363332,
Fax No +91-40-27816615, Email id cs@bambinoagro.com; Website: www.bambinoagro.com

STATEMENT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30TH JUNE,2020

Income from Operations 6970.85
427.40

427.40

296.45

296.45

800.88

3.70
3.70

5502.52
230.13

230.13

175.56

175.56

800.88

2.19
2.19

25239.46
1138.22

1138.22

831.84

831.84

800.88
5274.53

10.39
10.39

For and on behalf of the Board of Directors of
BAMBINO AGRO INDUSTRIES LIMITED

Sd/-
M.KISHAN RAO

CHAIRMAN & MANAGING DIRECTOR
Din No.02425967

Notes:
The above is an extract of the detailed format of Un-audited Financial Results filed with the Stock Exchanges under
Regulation 33 of the Securities and Exchange Board of India(Listing Obligations and Disclosure Requirements)
Regulations, 2015.The full format of the Un-audited financial Results is available on the websites of the Stock
Exchanges i.e. www.bambinoagro.com

Rs.in lakhs

1
2

3

4

5

6
7

8

Net Profit / (Loss) for the period
(before Tax, Exceptional and /or Extraordinary items)
Net Profit / (Loss) for the period before tax
(after Exceptional and /or Extraordinary items)
Net Profit / (Loss) for the period after tax
(after Exceptional and /or Extraordinary items)
Total Comprehensive Income for the period
(Comprising Profit/Loss)
for the period (after tax) and Other Comprehensive
Income (after tax)
Equity Share Capital
Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown
in the Balance sheet)
Earnings Per Share (of Rs.10/- each) (not annualised):
1.Basic
2.Diluted
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OLYMPICOIL INDUSTRIES LIMITED
CIN: L15141MH1980PLC022912

Regd. Off.: 709, CWing, One BKC, Near Indian Oil Petrol Pump,
G Block, BKC, Bandra (East), Mumbai - 400051

Tel.: 9122 2654 0901 E-Mail ID : olympicoilltd@gmail.com
Website: www.olympicoil.co.in Fax: 91 22 26520906

Notice is hereby given that pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47
of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015
the meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Friday,
18th September, 2020 to consider and approve Un-Audited Financial Results of
the Company for the quarter ended 30th June, 2020.
The said intimation is also available on the website of the Company at
www.olympicoil.co.in and at website of Stock Exchange at www.bseindia.com.

For and on behalf of
OLyMPIC OIL INDusTRIEs LIMITED

sD/-
Place: Mumbai Nipun Verma
Date: 12.09.2020 Whole-time Director

DIN: 02923423



Printed and published by R.M.R. Ramesh on behalf of Kal Publications Private Limited and printed at Dinakaran Press , Plot No.170. No.10, First Main Road, Nehru Nagar, Perungudi, Chennai - 600 096 and Published at 229, Kutchery Road, Mylapore, Chennai - 600 004. Ph.4220 9191. Fax: 4220 9200/01 
Editor: R.M.R. Ramesh. RNI Regn. No. 24428/1973

2 14.9.2020  சென்னை
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சரியும் உற்பத்தி!  
உல–கில் 162 நாடு––க–––ளில் நடத்–தப்–––படட ‘பபாரு––ளா–––தார 

சுதந்–––தி–––ரம் 2020’ குறித்த ஆய்––வில், இந்––தி–––யா–––வின் 
தர வரிசை 105வது இடத்–––துக்கு தள்––ளப்–––பட–––டுள்–––ளது. முன்பு 
இந்த வரி––சை–––யில் இந்––தியா 76வது இடத்–––தில் இருந்–––தது.

விதி––மு–––சை–––கசள பபாறுத்–––த–––வசர இந்––தி–––யா–––வின் தர 
வரிசை 114வது இடத்–––தில் இருந்து 122வது இடத்–––துக்கு 
ைரிந்–––துள்–––ளது. இது––பபால் அரசு பைல––வி–––னங்–––கள் 36வது 
இடத்–––தில் இருந்து 54வது இடத்–––துக்கு வந்––துள்–––ளது.  

 பைாத்––து–––ரிசை ைற்––றும் ைடட அசைப்–––புக்–––கான தர 
வரிசை எந்த ைாற்––ை–––மும் இன்றி 79வது இடத்–––தில் நீடிக்–––கி–––
ைது. பணத்–––தின் ைதிப்பு 89வது இடத்–––தில் இருந்து 88வது 
இடத்–––துக்கு முன்––பன–––றி–– –யுள்–– –ளது. ைர்––வ–– –பதை அள––வில் 
வர்த்–––த–––கம் பைய்––வது பதாடர்–––பான தர வரி––சை–––யில் 137வது 
இடத்–––தில் இருந்து 139வது இடத்–––துக்கு தள்––ளப்–––பட–––டுள்–––ளது. 

ஒடடு பைாத்த அள––வில் 79வது இடத்–––தில் இருந்து 
105வது இடத்–––துக்கு வந்––துள்–––ளது. அதா––வது,  பபாரு––ளா–––தார 
சுதந்–––திர குறி––யீடு தர––வ–––ரி–––சை–––யில் 26 இடங்–––கள் பின்––பனாக்கி 
தள்––ளப்–––பட–––டுள்–––ளது.

முதல் இடத்– – –தில் ஹாங்– –காங் உள்––ளது. இசத 
பதாடர்ந்து சிங்––கப்–––பூர், நியூ––சி–––லாந்து, சுவிட–––ைர்–––லாந்து, 
அபை––ரிக்கா உள்––ளன. இந்––தியா 105வது இடத்–––தி–––லும், 
சீனா 124வது இடத்–––தி–––லும் உள்––ளது. 

 10 குறி––யீ–––டு–––கசள அடிப்–––ப–––சட–––யாக சவத்து பார்க்–––
கும்–––பபாது தர––வ–––ரி–––சைக்–––கான ைதிப்–––பபண் அடிப்–––ப–––சட–––யில் 
அரசு பைல––வி–––னங்–––கள் 8.22ல் இருந்து 7.16 ஆக––வும், ைடட 
அசைப்பு ைற்––றும் பைாத்––து–––ரிசை 5.17ல் இருந்து 5.07 
ஆக––வும், ைர்––வ–––பதை அள––வில் வர்த்–––த–––கம் 6.08ல் இருந்து 
5.71 ஆக––வும், கடன், பதாழி––லா–––ளர் ைற்––றும் வர்த்–––தக 
கட––டுப்–––பாடடு விதி––க–– –ளுக்–––கான புள்ளி 6.69ல் இருந்து 
6.53 ஆக––வும் குசைந்–––துள்–––ளது என ஆய்––வ–––றிக்–––சக–––யில் 
சுட––டிக்–––காட–––டப்–––பட–––டுள்–ளது.

இந்–த–சூ–ழ–லில், ைத்––திய அரசு ைமீ––பத்–––தில் பவளி––யிடட 
புள்ளி விவ––ரத்–––தின்–––படி,  பகாபரா––னா–––வால் இந்––திய பபாரு––
ளா–––தா–––ரம் -23.9 ைத––வீ–––த–––ைாக ைரிந்–––துள்–––ளது.  இது கடும் 
அதிர்ச்–––சிசய ஏற்––ப–––டுத்–––தி–––யுள்ள நிசல––யில், கடந்த ஜூசல  
ைாதத்–––துக்–––கான பதாழிற்–––ைாசல உற்––பத்தி புள்ளி விவ––ரங்–––
கசள ைத்––திய  புள்––ளி–––யி–––யல் ைற்––றும் திடட அை––லாக்க 
துசை பவளி––யிட–––டுள்–––ளது.

இதில், கடந்த ஜூசல ைாதத்–––தில் பதாழில்–––துசை 
உற்––பத்தி புள்ளி 10.4  ைத––வீ–––தம் ைரிந்–––துள்–––ளது என குறிப்–––
பிட–––டுள்–––ளது. கடந்த ஏப்––ரல்  ைாதத்–––தில் இருந்பத பதாழில் 
துசை உற்––பத்தி ைரிந்து வந்––துள்–––ளது.  ஏப்––ர–– –லில் ஊர––
டங்–––கால் வர––லா–––று–––கா–––ணாத அள––வுக்கு உற்––பத்தி 57.6  
ைத––வீ–––தம் ைரிந்–––தது. 

 சுரங்–––கம், உற்––பத்தி ைற்––றும் மின் உற்––பத்தி  ஆகி––ய–––
வற்சை அடிப்–––ப–––சட–––யாக பகாண்டு இந்த புள்ளி விவ––ரங்–––கள்  
பவளி––யி–––டப்–––ப–––டு–––கின்–––ைன. இதில் 78 ைத––வீத பங்––க–––ளிப்சப 
பகாண்––டுள்ள  உற்––பத்தி துசை 11 ைத––வீ–––தம் ைரிந்–––துள்–––ளது. 
இருப்–––பி–––னும் ஜூன்  ைாதத்–––தில் இருந்த 15.9 ைத––வீ–––தத்சத 
விட குசை––வு–––தான். ஏப்––ர–––லில் இந்த  ைரிவு 67.1 ைத––வீ–––த–––ைாக 
இருந்–––தது.

சுரங்க துசை––யில் உற்––பத்தி புள்ளி  13 ைத––வீ–– –தம் 
ைரிந்–––துள்–––ளது. கடந்த ஜூன் ைாதம் இது 19.8 ைத––வீ–––தம்  
ைரிந்–––தி–––ருந்–––தது. மூல––தன பபாருட–––கள் துசை––யில் 22.8 
ைத––வீத ைரிவு  ஏற்––பட–––டுள்து. 

இது பதாடர்ந்து 8வது ைாத––ைாக ஏற்––படட ைரி––வா–––கும்.  
மின் உற்––பத்தி ஜூன் ைாதத்–––தில் 10 ைத––வீ–––தம் ைரிந்–––தி–––ருந்–––
தது. இது கடந்த  ஜூசல––யில் 2.5 ைத––வீ–––தம் ைரிந்–––தது என 
அறிக்–––சக–––யில் கூைப்–––பட–––டுள்–––ளது.

        

சந்திராஷ்டமம் : உத்திரா்டம, திருவ�ாணம

பதய்வீக ைற்றும் 
நவக்கிரஹ 

ைாந்தி பஹாை 
பரிகாரங்கள் 

பைய்ய, 
ஆயுதம் ைற்றும் 
பதாழில்நுடப 

பயிற்சி 
பைற்பகாள்ள, 
நீராதாரங்கள் 

அசைக்க நன்று.

விஞ்ஞான ஜ�ஞாதிடர்விஞ்ஞான ஜ�ஞாதிடர்  ஆம்பூர் வேல்முருகன்ஆம்பூர் வேல்முருகன்
நாளை நல்ல நாளைநாளை நல்ல நாளை

15.9.202015.9.2020
செவ்வாய்கிழமைசெவ்வாய்கிழமை

ெவார்ரி ் ருடம்ெவார்ரி ் ருடம்

ஆவணி மாதம்  - 30 ம்  நாள்ஆவணி மாதம்  - 30 ம்  நாள்

சிவபெருமானை
வணங்குங்்கள்

மதுரை கிருஷ்ணசுவாமி ைாமவதாைம் மாரை தவழ்நத கண்ணன் அைஙகாைம்

மமஷம் :  ஆதரவு பபருகும்
ரிஷபம்  : திைசை பவளிப்படும்
மிதுனம் : நம்பிக்சக பிைக்கும்
கடகம்  : நிம்ைதி பகடுதல்
சிம்மம்  : அைதி, பைார்வு
கன்னி  : நிர்வாகத் திைசை

துைாம்   : புதியவரின் நடபு
விருச்சிகம்  : புதிய முயற்சிகள்
தனுசு   : பகாபம், ஏைாற்ைம்
மகைம்   : எதிலும் பவற்றி
கும்பம்   : திடீர் தனலாபம்
மீனம்   : அரைால்ஆதாயம்

  பதய்பிசை.
  திரபயாதசி திதி இரவு 11.00 ைணிவசர;  
  பிைகு ைதுர்த்தசி.
  ஆயில்ய நடைத்திரம் பகல் 2.25 ைணி  
  வசர; பிைகு ைகம்.
  பயாகம்:சித்தபயாகம்.
 ைாதசிவராத்திரி, பகஜபகௌரி விரதம்
  நல்லபநரம் : 7.45-8.45; 4.45-5.45
  ராகுகாலம் : ைாசல 3.00-4.30.
  எைகண்டம் : காசல 9.00-10.30.
  சூலம் : வடக்கு; பரிகாரம் : பால்

சென்னையில் உள்நாட்டு  
விமநானை செ்ை அதிகரிப்பு
மீைம்–ொக்–்கம், பெப். 14-

சென்னை உள் –நாட்டு 
விமானை நி்ை–யத் –தில் 
இனறு விமானை செ்ை 
அதி–க–ரித்–துள்–ளது.

சகாச�ானைா ் ை�ஸ் 
ஊ�–டங்கு கா�–ண–மாக 
கடந்த மார்ச் 24ம் ச்ததி–
யில் இருநது சென்னை 
உள் – ந ாட்டு  விமானை 
நி்ை–யத்–தில் அ்னைத்து 
விமானை செ்ை–க –ளும் 
நிறுத்–்தப்–பட்–டனை. 2 மா்த 
இ்ட–சை–ளிக்கு பிறகு 
கடந்த சம 25ம் ச்ததி–யில் 
இருநது மிக–வும் கு்றந–்த–
ளவு உள்–நாட்டு விமானை 
செ்ை மீண்–டும் ச்தாடங்–
கினை. சகாச�ானைா ் ை�ஸ் 
்தாக்–கம், இ-பாஸ் சகடு–
பிடி கா�–ண–மாக பய–ணி–
கள் எண்–ணிக்்க மிக–வும் 
கு்ற–ைா–கசை இருந–்தனை. 
விமானை செ்ை–க –ளும் 

கு்ற–ைாக இருந–்தனை.
இந–நி–்ை–யில் ஊ�–டங்–

கில் ்தளர்–வு–கள், மாநி–ைங்–
க–ளுக்–குள் இ-பாஸ் இல்–
ைா–மல் பய–ணிக்–க–ைாம், 
மாநி–ைங்–க–ளுக்கு இ்ட–
சய–யும் ்தா�ாள இ-பாஸ் 
சபானற அறி –விப் –பு –க –
ளா–லும், சென–்னை–யில் 
சகாச�ானைா ்ை�ஸ் 
ஓ�–ளவு கு்றந–்த–்தா–லும் 
சென–்னை–யில் பய–ணி–க–
ளின எண்–ணிக்–்க–யும், 
விமா –னைங்–க –ளின எண்–
ணிக்–்க–யும் படிப்–ப –டி–
யாக அதி–க–ரிக்க ச்தாடங்–
கினை. கடந்த ைா�ம் 100 
விமா–னைங்–க–ளாக அதி–க–ரித்–
்தனை. இனறு சமலும் அதி–க–
ரித்து 126 விமா–னைங்–கள் 
ஆகி–யுள்–ளனை.

சென்னை உள்–நாட்டு 
விமானை நி்ை–யத் –தில் 
இருநது புறப்–ப–டும் 63 விமா–

னைங்–க–ளும், சென–்னைக்கு 
ைரும் 63 விமா–னைங்–க–ளும் 
எனை 126 விமா–னைங்–கள் 
இயக் –கப் –ப –டு –கின –றனை. 
அதில் சென –்னை –யில் 
இருநது புறப்–ப–டும் விமா–
னைங்–க–ளில் சுமார் 5 ஆயி–
�ம் சபரும், சென–்னைக்கு 
ைரும் விமா–னைங்–க –ளில் 
7,500 சபரும் எனை சமாத்–
்தம் 12,500 சபர் பய–ணிக்–
கின–ற–னைர்.

சகால்–கத்்தா, சடல்லி, 
மும்்ப, ஐ்த –�ா –பாத் , 
சபங்–க –ளூர், புை–சனைஸ்–
ைர், பாட்னைா சபானற 
விமா–னைங்–க –ளில் அதி–க –
மானை பய–ணி–கள் பய–ணிக்–
கின–ற–னைர். சென–்னை–யில் 
இருநது சகா்ை ைழி–யாக 
மும்–்பக்கு ஏர் இந–தியா, 
இனறு மதி–யம் சிறப்பு பய–
ணி–கள் விமா–னைத்–்்த–யும் 
இயக்–கு–கி–றது.

பெனனை பெசின பிரிட்ஜ் ரயில் நினை–யத்–தில் ெய–ணி–்க–ளின வெ–திக்–்கா்க அனமக்–்கப்–ெட்–டுள்்ள 
நனை பமம்–ொை ெணி கிைப்–பில் பொைப்–ெட்–டுள்–்ளது.

கல்குவாரி உரிமையாளரகளிடம்

பணம் சகட்டு மிரட்டிய 
குற்றைநாளி ் கது

ெல்–ைா–வ–ரம், பெப். 14-
கல்–கு–ைாரி உரி–் ம–யா–ளர்–க–
ளி–டம் பணம் சகட்டு மி�ட்–
டிய ெரித்–தி� பதி–சைடு 
குற்–ற–ைா–ளி்ய சபாலீ–ொர் 
்கது செய்–்த–னைர்.

பல்–ைா–ை–�ம் அருசக 
அனை–கா–புத்–தூர், காம–�ா–ஜர்–
பு–�த்–தில் ஏ�ா–ள–மானை கல்–
கு–ைா–ரி–கள் செயல்–பட்டு 
ைரு–கின–றனை. இ்தன உரி–
்ம–யா–ளர்–க்ள ஒரு மர்ம 
நபர் ச்தாடர்பு சகாண்டு, 
உங்–க–ளது கைப்–பட மணல் 
வியா–பா–�ம் குறித்து சொல்–
ைா–மல் இருக்க அதி–க–ளவு 
பணம் ்த�–சைண்–டும் எனை 
மி�ட்டி ைந–தி–ருக்–கி–றார். 
இது–கு–றித்து ெங்–கர் நகர் 
சபாலீ–சில் கல்–கு –ைாரி 

உரி–்ம–யா–ளர்–கள் புகார் 
அளித்–்த –னைர். இப்–பு –கா –
ரின–சப–ரில் சபாலீ–ொர் 
ைழக்–குப்–ப –திவு செய்து 
விொ–ரித்–்த –னைர். விொ–� –
்ண–யில், கல் –கு –ைாரி 
உரி–்ம–யா –ளர்–க –ளி–டம் 
பணம் சகட்டு மி�ட்–டி–
யது பம்–மல், சீனி–ைாொ 
காை–னி்ய செர்ந்த ெ்தாம் 
உசென (28) எனைத் ச்தரி–ய–
ைந–்தது. அை்� சநற்று 
சபாலீ–ொர் ் கது செய்–்த–
னைர். பின–னைர் அை்� நீதி–
மன–றத்–தில் ஆஜர்–ப–டுத்தி 
சி்ற–யில் அ்டத்–்த–னைர். 
இைர் ஏற்–சக–னைசை இக்–கா–
ைல் நி்ைய ெரித்–தி� பதி–
சைடு குற்–ற–ைாளி என–பது 
குறிப்–பி–டத்–்தக்–கது.

திருமண ஆசைகாட்டி ஏமாற்றிய

கநாதலன வீட்டு முன
இளம்சபண் தரணநா
அண்–ணா–ந–்கர், பெப். 14-

திரு–மண ஆ்ெ–ைார்த்்்த 
கூறி ஏமாற்–றிய கா்த–ை்னை 
சபாலீ–ொர் ்கது செய்–
யா–்த–்தால், சநற்று மா்ை 
முகப்–சப–ரில் உள்ள கா்த–
ைன வீட்–டின முனபு ஒரு 
சபண் ்தர்ணா சபா�ாட்–
டத்–தில் ஈடு–பட்–டார். இ்த–
னைால் அங்கு ப�–ப–�ப்பு 
நிை–வி–யது.

  கட–லூர் மாைட்–
டத்்்த செர்ந–்த–ைர் கவு–்தமி 
(25). இைர் எம்ஏ படிப்–ப–
்தற்–காக, ்தனைது ்தாயு–டன 
சென்னை திரு–மங்–க–ைத்–
தில் ஒரு ைாட்க வீட்–டில் 
ைசித்து ைந–்தார். கடந்த 6 
மா்தங்–க–ளுக்கு முன இை–
ருக்–கும் முகப்–சபர் பகு–
தி்ய செர்ந்த விஜய் (29) 
என–ப–ை–ருக்–கும் சநருங்–கிய 
நட்பு ஏற்–பட்–டது. பின–னைர் 
அது கா்த–ைாக மாறி–யது. 
இ்்தத் ச்தாடர்நது, கவு–்த–
மி–யி–டம் திரு–மண ஆ்ெ–
ைார்த்்்த கூறி பை–மு்ற 
விஜய் பாலி–யல் பைாத்–கா–
�த்–தில் ஈடு–பட்டு ைந–தி–ருக்–
கி–றார்.

  பின–னைர் கவு–்த –மி –
யி –டம் ஜாதி சபய்� 
சொல்லி திரு –ம –ணம் 
செய்ய மறுத்–்த –து –டன, 
சைசறாரு சபண்்ண 
விஜய் திரு–ம–ணம் செய்ய 
முயற்–சித்–்த–்தாக கூறப்–ப–
டு–கி–றது. இது–கு–றித்து திரு–
மங்–க–ைம் அ்னைத்து மக–
ளிர் காைல் நி்ை–யத்–தில் 
கடந்த ஆகஸ்ட் 3-ம் ச்ததி 
கவு–்தமி புகார் அளித்–்தார். 
சபாலீ–ொர் ைழக்–குப்–ப–திவு 
செய்து விொ–ரிக்–கா–மல், 

விஜய்்ய ்கது செய்–
ை்்த ்தவிர்த்து ைந–்த–்தாக 
கூறப்–ப–டு–கி–றது.

  இந–நி–்ை–யில், முகப்–
சப–ரில் உள்ள கா்த–ைன 
விஜய் வீட்–டின முனபு 
சநற்று மா்ை கவு–்தமி திடீ–
ச�னை அமர்நது ்தர்ணா 
சபா�ாட்–டத்–தில் ஈடு–பட்–
டார். சமலும், வீட்–டு–ைா–ெ–
லில் எனைது ைாழ்க்–்க்ய 
சீ�–ழித்–்த–்தற்கு பதில் சொல் 
எனை சகாஷ–மிட்டு சுமார் 
3 மணி சந�ம் கவு–்தமி 
்தர்ணா சபா�ாட்–டத்–தில் 
ஈடு–பட்–டார். இது–கு–றித்து 
்தக–ை–ை–றிந–்த–தும் சநாளம்–
பூர் சபாலீ–ொர் வி்�நது 
ைந–்த–னைர். ்தர்–ணா–வில்–ஈ–
டு–பட்–டி–ருந்த கவு–்த–மி்ய 
ெம ா – ்த ா – னை ப் – ப – டு த்தி 
அனுப்பி ் ைத்்தனைர். 

இ ந நி ் ை யி ல் 
சபாலீொரின சமத்்தனை 
சபாக்்க கண்டித்து 
இனறு கா்ை திருமங்கைம் 
அ்னைத்து மகளிர் காைல் 
நி்ையத்தில் ஜனைநாயக 
மா்தர் ெங்கம் ொர்பில் 
ஆர்ப்பாட்டம் ந் டசபற்றது.

ஈககாட்டுதாஙகல் பஸ் ஸ்டாப்பில் நின்ற

வியாபாரியய ஆட்டாவில் கடத்தி 
பணம் பறித்்த 2 ் பர் பிடிபடடனர்

ஆைந்–தூர், பெப். 14-
சென்னை கூடு–ைாஞ்–செ–
ரி்ய செர்ந–்த–ைர் சஜக–நா–
்தன (29). இைர் அப்–பள 
வியா–பாரி.  ைட–ப–ழனி 
செல்–ை–்தற்–காக ஈக்–காட்–டு–
்தாங்–கல் பஸ் ஸ்டாப்–பில் 
அப்–ப–ளத்்்த விற்–ப்னை 
செய்–து–விட்டு நண்–ப–ரு–டன 
அங்–குள்ள அம்–பாள் நகர் 
பஸ் ஸ்டாப்–புக்கு சென–
றார்.  அந்த ெம–யத்–தில் 
ைந்த 2 சபர், வியா–பா–�ம் 
செய் –து –சகாண்–டி –ருந்த 
சஜக–நா –்த்னை மி�ட்டி 
ஆட்–சடா–வில் ைலுக்–கட்–
டா–ய–மாக ஏற்–றிக்–சகாண்டு 
சைக–மாக சென–ற –னைர். 
சிறிது தூ�ம் சென–ற–தும் 
சஜக–நா–்த்னை அடித்–து–உ–
்்தத்து அைர் ் ைத்–தி–ருந்த 
₹15 ஆயி–�த்்்த பறித்–துக்–
சகாண்டு மர்ம நபர்–கள், 

ஆட்–சடா–வில் ்தப்–பி–விட்–ட–
னைர்.

இ்தன–பி–றகு சஜக–நா–
்தன, கிண்டி சபாலீ–சில் 
புகார் சகாடுத்–்தார். குற்–
றப்–பி–ரிவு இனஸ்–சபக்–டர் 
கர்–ணன   ைழக்–குப்–ப–திவு 
செய்து ெம்–ப–ைம் நடந்த 
பகு–தி –யில் உள்ள கண்–
கா –ணிப்பு சகம–�ா்ை 
ஆய்வு செய்து வியா–பாரி 
சஜக–நா–்த–னி–டம் பணம் 
பறித்து ்தப் –பி – ய – ்த ாக 
ஆைந–தூர் சைம்–புலி அம்–
மன சகாயில் ச்தரு்ை 
செர்ந்த  மணி–கண்–டன 
(30), ப�ங்–கி–ம்ை ்தண்–
டு –மா – ந – க்� செர்ந்த 
சுச�ஷ்(26) ஆகி–சயா்� 
்கது செய்–்த–னைர்.  இரு–ை–
்�–யும் நீதி–மன–றத்–தில் 
ஆஜர்–ப –டுத்தி சி்ற–யில் 
அ்டத்–்த–னைர்.

ரகசையில் ஈடுபட்்டசை ைட்டிக்கட்்ட

தனியநார நிறுைனை ஊழியருக்கு 
கத்திசைட்டு; ் பக் எரிப்பு

தண்–னை–யார்–பெட்னை, பெப்.14-
புது–ைண்–ணா–�ப்–சபட்்ட 
சுனைாமி குடி–யி –ருப்்ப 
செர்ந–்த–ைர் விக்–சனைஷ் (28). 
்தனி–யார் நிறு–ைனை ஊழி–யர். 
இைர், சநற்–றி–�வு ்தனைது வீட்–
டின அரு–கில் நண்–பர்–க–ளு–
டன சபசிக்–சகாண்–டி–ருந–
்தார். அப்–சபாது 3 ் பக்–கில் 
கத்–தி–யு–டன ைந்த 4 சபர் கும்–
பல் �க–் ள–யில் ஈடு–பட்–டது. 
இ்்த பார்த்்த விக்–சனைஷ், 
்தட்–டிக்–சகட்–டுள்–ளார்.  
இதில் ஆத்–தி–�–ம–் டந்த கும்–ப–
லில் ஒரு–ைர், கத்–தி–யால் விக்–
சனை்ஷ சைட்–டி–னைார். அை–

றல் ெத்–்தம் சகட்டு அருகில் 
இருந்தைர்கள் ஓடி–ைந–்த–னைர்.  
இ்தனைால் அந்த கும்–பல் ஓட்–
டம் பிடித்–்தது.  அப்–சபாது, 
ஒரு ் பக்–் க–விட்–டு–விட்டு 
்தப்–பி–யது. இ்த–னைால் ஆத்–தி–
�–ம–் டந்த அப்–ப–குதியினைர்  
்பக்–குக்கு தீ்ைத்்த–னைர். 
்தக–ை–ை–றிந–்த–தும் புது–ைண்–
ணா–�ப்–சபட்்ட சபாலீ–
ொர் ெம்–பை இடத்–துக்கு 
வி்�நது ைந–்த–னைர். �த்்த 
சைள்–ளத்–தில் மயங்கி கிடந்த 

விக்–சனை்ஷ ஸ்டானலி 
அ�சு மருத்–து–ை–ம–் னை–யில் 
செர்த்–்த–னைர்.  ைழக்–குப்–ப–திவு 
செய்து விொ–ரித்–்த–சபாது,   
புது ைண்–ணா–�ப்–சபட்்ட, 
மங்–கம்–மாள்–ச்தாட்–டம் பகு–
தி்ய செர்ந்த சிைச்–ெந–தி–�ன 
(22),  ஜீைா–ந–க்� செர்ந்த 
சுச�ந–்தர் (19), பார்த்–தி–பன 
(24), ெதீஷ் (19) ஆகி–சயார் 
விக்–சனை்ஷ சைட்–டி–யது  
ச்தரி–ந்தது. அைர்–க்ள 
சபாலீ–ொர் ச்தடுகினறனைர். 

4 வ்பர் கும்பலுக்கு �்ை  

மநாயமநானை 10 மீனைைர மியநானமரில் கண்டுபிடிப்பு
தண்–னை–யார்–பெட்னை, பெப்.14-
சென்னை காசி–சமடு நாவூ–
�ார் ச்தாட்–டம் பகு–தி்ய 
செர்ந–்த–ைர் பாைாஜி. இை–
ருக்கு சொந–்த–மானை வி்ெ 
பட–கில், திரு–சைாற்–றி–யூர் 
குப்–பம் மற்–றும் திருச்–சி–னைாங்–
குப்–பம் பகு–தி–க்ள செர்ந்த 
ைட்–சு–ம–ணன, சிைக்–கு–மார், 
பாபு, பார்த்–தி–பன, முரு–
கன, கர்–ணன, ச்தெப்–பன, 
�கு, மற்–சறாரு ச்தெப்–பன 
உள்–ளிட்ட 10 மீனை–ைர்–கள் 10 
நாட்–க–ளுக்கு ச்த்ை–யானை 
உணவு சபாருட்–க–ளு–டன 
70 நாட்–டிக்–கல் தூ�த்–தில் 
மீன–பி–டிக்க கடந்த மா்தம்  
சென–ற–னைர்.

7 நாட்–க–ளில் க்�க்கு 
திரும்ப சைண்–டிய மீனை–ைர்–
கள், 50 நாட்–க–ளுக்கு சமைா–

கி–யும் திரும்–ப–வில்்ை. இ்த–
னைால் அதிர்ச்–சி–ய–்டந்த 
மீனை–ைர்–க–ளின குடும்–பத்–தி–
னைர், காசி–சமடு மீன–ை–ளத்–
து்ற உ்தவி இயக்–கு–னைர் 
மற்–றும் மீன–பிடி து்ற–மு–கம் 
காைல்–நி–் ை–யத்–தில் புகார் 
செய்–்த–னைர். நட–ை–டிக்்க 
எடுக்–கா–்த–்தால் மீனை–ைர்–கள் 
குடும்–பத்–தி–னைர், சபா�ாட்–
டம், மறி–யல் நடத்–தி–னைர். 
மீன–ை–ளத்–து்ற அ்மச்–
ெர் சஜயக்–கு –மா –ரி –டம் 
புகார் ச்தரி–வித்–்த–சபா–தும், 
மாய–மானை மீனை–ைர்–க்ள 
ச்தடும் பணி–யில் கட–
சைா� காைல்–ப–் ட–யி–னைர் 
ஈடு–பட்டு ைரு–ை–்தாக ச்தரி–

வித்–்தார். இந–நி–்ை–யில், 
மாய–மானை 10 மீனை–ைர்–க–ளும் 
மியான–மர் நாட்–டில் பத்–
தி–�–மாக இருப்–ப–்தாக மீன–ை–
ளத்–து்ற அலு–ை–ை–கத்–துக்கு 
இனறு கா்ை ்தக–ைல் ைந–
்தது. இது–கு–றித்து மீனை–ைர்–க–
ளின குடும்–பத்–தி–னை–ருக்கு 
்தக–ைல் ச்தரி–விக்–கப்–பட்–ட–
தும் மகிழ்ச்–சி–ய–் டந–்த–னைர். 
மீனை–ைர்–க்ள மீட்–டு–ை� ்தமி–
ழக மீன–ைள து்ற மற்–றும் 
கட–சைா� காைல் ப்ட–யி–
னைர் சென–றுள்–ள–னைர். அ�சு  
அதி–கா–ரி–க–ளி–டம் சபசி 
மீனை–ைர்–க்ள 2 நாட்–க–ளில் 
அ்ழத்து ைரு–ைார்–கள் எனை 
எதிர்–பார்க்–கப்–ப–டு–கி–றது.

மீட்்க தமிழ்க அதி்காரி்கள் வி்ரவு 

ைரசைறபு நிகழ்ச்சியில் புகுந்து 
திருமணத்்த நிறுத்திய கநாதலன

மார்த்–தாண்–ைம், பெப்.14 - 
குமரி மாைட்–டம் மார்த்–
்த ாண் – டம்  சைட் – டு –
சைண்ணி பகு–தி்ய செர்ந்த 
23 ையது இளம்–சபண், 
பி.எஸ்.சி. நர்–சிங் முடித்து 
விட்டு, ்தனி–யார் மருத்–து–ை–ம–
்னை–யில் பணி–யாற்றி ைந–
்தார். இை–ரு–டன ்தர்–ம–பு–ரி்ய 
செர்ந்த ைாலி–பர் பி.எஸ்.
சி. நர்–சிங் படித்–்தார். அப்–
சபாது இரு–ை–ருக்–கும் கா்தல் 
ஏற்–பட்–டது. கடந்த ஆண்டு 
செப்–டம்–ப–ரில் ச்தாழி–யின 
திரு–மண நிகழ்ச்–சிக்கு செல்–ை–
்தாக வீட்–டில் கூறி விட்டு 
செனற இளம்–சபண். பின–
னைர் ்தர்–ம–பு–ரி–யில் உள்ள 
ஒரு சகாயி–லில் ்ைத்து 
கா்த–ை்னை �க–சி–ய–மாக 
திரு–ம–ணம் செய்து சகாண்–
டார். திரு–ம–ணத்–துக்கு பிறகு 
இரு–ை–ரும் அை–�–ைர் வீட்–
டில் ்தனித்–்த–னி–யாக இருந–்த–
னைர். அவ்–ைப்–சபாது உற–வி–
னைர், ச்தாழி–க்ள ெந–திக்க 
செல்–ை–்தாக கூறி விட்டு, 
இளம்–சபண் ்தனைது கா்தல் 
கண–ை–ரு–டன ்தனி–்ம–யி–
லும் இருநது ைந–துள்–ளார். 
கடந்த மார்ச் மா்தத்–தில் 
இருநது சகாச�ானைா ஊ�–
டங்–கால் இைர்–கள் ெந–திக்க 
முடி–ய–வில்்ை. 

அவ்–ைப்–சபாது செல்–
சபா–னில் மட்–டும் சபசி 
ைந–்த–னைர். இந்த நி்ை–யில் 
மக–ளுக்கு 23 ைய–்தாகி விட்–
ட–்தால், திரு–ம–ணத்–துக்–கானை 
ஏற்–பா–டு–க–ளில் சபற்–சறார் 
இறங்–கி–னைர். மார்த்–்தாண்–
டம் கி�ாத்–தூர் பகு–தி்ய 
செர்ந்த ைாலி–பர் ஒரு–ை்� 
திரு–ம–ணம் செய்ய முடிவு 
செய்–யப்–பட்–டது. இரு 
வீட்–டா–ரும் சபசி, இனறு 
(14ம்ச்ததி) திரு–ம–ணத்–துக்கு 

திட்–ட–மிட்–ட–னைர். இளம்–
சபண்–ணும் இந்த திரு–ம–
ணத்–துக்கு ெம்–ம–்தம் ச்தரி–
வித்–்தார். 

அ்தன–படி திரு–மண ஏற்–

பா–டு–கள் ்தட–பு–ட–ைாக நடந–
்தனை. சநற்று மா்ை திரு–
மண ை�–சைற்பு நிகழ்ச்சி 
நடந–்தது. இளம் சபண்–ணும் 
மணப்–சபண்–ணுக்–கானை 
அைங்–கா–�ங்–கள் எல்–ைாம் 
முடிநது மண–சம–்டக்கு 
ைந–்தார். மாப்–பிள்–் ள–யும் 
அரு–கில் ைநது நின–றார். 
இ்தற்–கி–் டசய, ்தனைது ம்னை–
விக்கு ைலுக்–கட்–டா–ய–மாக 
2ை்தாக திரு–ம–ணம் செய்ய 
இருக்–கி–றார்–கள் எனறு கூறி, 
்தர்–ம–பு–ரி–யில் இருநது ைந்த 
இளம்–சபண்–ணின கா்தல் 
கண–ைர், மார்த்–்தாண்–டம் 
அ்னைத்து மக–ளிர் காைல் 
நி்ை–யத்–தில் புகார் அளித்–
்தார். 

இ்்த–ய–டுத்து சபாலீ–

ொர், திரு–மண ை�–சைற்பு 
நிகழ்ச்சி நடந்த இடத்–துக்கு 
கா்தல் கண–ை–ரு–டன சென–ற–
னைர். மண விழா–வில் சபாலீ–
ொ்� பார்த்–்த–தும் மண–
மக்–கள் வீட்–டார் அதிர்ச்சி 
அ்டந–்த–னைர். சபாலீ–ொர் 
கூறிய ்தக–ை–்ைக் சகட்–ட–
தும்  மணப்–சபண்–ணின 
சபற் –சறார் அதிர்ச்சி 
அ்டந–்த–னைர். மக–ளி–டம் 
இது குறித்து சகட்க, அைர் 
எல்–ைா–ைற்–்ற–யும் ஒப்–புக்–
சகாண்–டார். ஏற்–க–னைசை 
எனைக்கு திரு–ம–ண–மாகி விட்–
டது. நான சைசறா–ரு–ை–ரின 
ம்னைவி ஆகி விட்ச–டன. 
பி�ச்–சி–் னைக்கு பயநது அை–
ரு–டன செல்–ைா–மல் இருந–
ச்தன. எனைக்கு இந்த திரு–ம–
ணத்–தில் ெம்–ம–்தம் இல்்ை. 
உங்–க–ளுக்கு பயநது ்தான 
எது–வும் சபொ–மல் இருந–
ச்தன எனை கூறி–னைார். இ்த–
னைால் திரு–மண ை�–சைற்பு 
நிகழ்ச்சி நடந்த இடம் 
கசள–ப–�ம் ஆனைது. 

உற–வி–னைர்–கள் ஒரு–ை–
ருக்–சகா–ரு–ைர் ைாக்–கு–ைா–
்தத் –தில் ஈடு–பட்–ட –னைர். 
இ்்த–ய–டுத்து சபாலீ–ொர் 
இரு ்த�ப் –பி –னை –்� –யும் 
சபச்சு ைார்த்–்்தக்–காக 
அ்ழத்து சென–ற –னைர். 
சநற்று இ�வு சந�–மாகி 
விட்–ட–்தால், இனறு மீண்–
டும் சபச்சு ைார்த்்்த 
நடக்–கி –றது. திரு–ம –ணம் 
செய்து சகாண்–ட–ைர்–கள், 
ெட்–டப்–படி சமஜர் என–ப–
்தால் இரு–ை–் �–யும் சபாலீ–
ொர் செர்த்து அனுப்பி ் ைப்–
பார்–கள் எனை கூறப்–ப–டு–கி–றது.

இ-பாஸ் ஏற்–ப–டுத்–திய சிக்–கல்
இளம்–பபண்சண ஏற்–க–
னபவ திரு–ை–ணம் பைய்த 
வாலி–ப–ரி–டம், இவ்–வ–ளவு 
நாள் ஏன் வந்து கூை 
வில்சல. இப்–படி கசடசி 
பநரத்–தில் வந்து பைால்–
கி–ைாபய.. என பபாலீ–ைார் 
பகட–ட–னர். அதற்கு அந்த 
வாலி–பர் பகாபரானா ஊர–
டங்கு கார–ண–ைாக பபாக்–
கு–வ–ரத்து இல்சல. இ பாஸ் 
வாங்க பவண்டி இருந்–தது. 
2, 3 முசை முயற்–சித்–தும் இ 
பாஸ் கிசடக்க வில்சல. 
இத–னால் நான் வரு–வ–தில் 
தாை–தம் ஏற்–பட–ட–தா–க–வும் 
கூறி–னார்.

இந்தியன் டெரடரெய்ன் பேஷன்ஸ் லிமிடெட்
பதிவு அலுவலகம்: எண் 208, வவளசவசேரி தாம்பரம் சோலல, நாராயணபுரம், 

பள்ளிககரலண, சசேனலனை - 600 100.
இலணயதளம்: www.indianterrain.com; மினனைஞசேல்: response.itfl@indianterrain.com

சதாலலவபசி: 044-4227 9100; CIN: L18101TN2009PLC073017

வ. 
எண் விவரஙகள்

காலாண்டு முடிவு ஆண்டு முடிவு

தணிகலகயாகாதது தணிகலகயானைது

30-ஜூன-20 30-ஜூன-19 31-மார்ச-20

1 செயல்பாடுகள் மூலமபான சமபாத்த வருமபானம்
13.39 5.76 369.66

2 கபாலததிறகபான நிகர லபா்ம் / (நட்டம்) (வரி விலக்கு மறறும் அெபா்தபாரண வகககள் 
ஆகியகவக்கு முன்பு) (32.40) 5.76 (11.50)

3 கபாலததிறகபான நிகர லபா்ம் / (நட்டம்) வரிக்கு முன்பு (விலக்கு மறறும் /அலலது அெபா்தபாரண 
வகககள் ஆகியகவக்கு பின்பு) (32.40) 5.76 (11.50)

4 கபாலததிறகபான சமபாத்த நிகர லபா்ம் (நட்டம்) வரிக்கு பின்பு (விலக்கு மறறும் / அலலது 
அெபா்தபாரண வகககள் # பின்பு) (32.25) 3.75 (10.34)

5 கபாலததிறகபான சமபாத்த விரிவபான வருமபானம் (கபாலததுக்கபான விரிவபான (வரிக்கு பின்பு) லபா்ம் 
/ நட்டம் மறறும் இ்தர விரிவபான வருமபானம் (வரிக்கு பின்பு) உள்்ள்டங்கியகவ) (32.13) 3.82 (10.34)

6 செலுத்தப்ட்ட ெம ்ங்கு மூல்தனம் (ஒன்றின் முகமதிபபு R 2/-)
7.59 7.59 7.59

7
முநக்தய ஆண்டு ்தணிக்கக செயயப்ட்ட இருபபு நிகலயில கபாணுமபாறு ஒதுக்கீடுகள் 
(மறுமதிபபீடடு ஒதுக்கீடுகள் நீங்கலபாக) - - 208.53

8 ்ங்கு ஒன்றுக்கு ஈடடு வருவபாய (்தலபா R 2/-) - (ச்தபா்டர் மறறும் ச்தபா்டரபா செயல்பாடுகளுக்கு) 

- அடிப்க்ட வருவபாய (R-இல) (8.50) 0.99 (2.72)
- நீர்த்த வருவபாய (R-இல)

(8.50) 0.99 (2.72) 

30 ஜூன் 2020 உடன் முடிந்த காலாண்டு ்தணிக்கயாகா்த
்தனியான நிதிநி்ல முடிவு அறிக்ககளின் சாராமசம (₹ ககபாடிகளில)

நாள்: 12 சசேப்டம்பர், 2020
இ்டம்: சசேனலனை

குறிபபு:
1. வமற்கூறியலவ சசேபி (பட்டியல் கட்டுபபாடுகள் மற்றும் சவளியீடு வதலவகள்) ஒழுஙகுமுலைகள்,2015 இன ஒழுஙகுவிதி 33 கீழ் பஙகு சேநலதயில் 

தாககல் சசேயயபபட்்ட தணிகலக சசேயயபப்டாத காலாண்டுககானை நிதிநிலல முடிவுகளின விரிவானை வடிவத்தின சோரம் ஆகும். இதன முழு வடிவம் 
பஙகு சேநலதகளின இலணயதள www.nesindia.com மற்றும் www.bseindia.com, வமலும் நிறுவனைத்தின இலணயதளம் www.indianterrian.com ஆகிய 
இலணயதளஙகளில் கில்டககபசபறும்.
2. வமற்கூறிய 30ஜூன 2020 உ்டன முடிநத காலாண்டுககானை தணிகலகயாகாத முடிவுகள் தணிகலக குழுவால் சீராயவு சசேயயபபட்டுள்ளனை. வமலும் 12 
சசேப்டம்பர் 2020-ல் நல்டசபற்ை அதன இயககுனைர்கள் குழு கூட்்டத்தில் ஒபபுதல் அளிககபபட்டுள்ளனை.
3. இநத தணிகலகயாகாத நிதிநிலல முடிவுகள் நிறுமஙகள் சேட்்டம், 2013 இன பிரிவு 133 மற்றும் அதனகீழ் வழஙகபபட்்ட உரிய விதிகளின கீழ் 
வலரயறுககபபட்்டவாறு இநதிய கணககாயவு தரநிர்ணயம் (Ind-AS) -34 “இல்டககால நிதி அறிகலக” கீழ் விதிககபபட்்ட அஙகீகார மற்றும் அளவீடு 
சகாள்லககளுகவகற்ப தயாரிககபபட்டுள்ளனை. 
4. நிறுவனைம் முற்றிலும் ஆல்டகள் மற்றும் துலணபசபாருட்கள் துலையில் இயஙகி வருகிைது. அதன விலளவாக இநதிய கணககாயவு தரநிர்ணயம்- 108 
(IND-AS 108) “சசேயல்படும் துலைகள்” எனபதன சபாருளில் அறிவிபபு வதலவயில்லல.

இயக்குனர்கள் குழுவுக்்ககா்க மற்றும் சகாரேகா்க
இந்தியன் டெரடரெய்ன் பேஷன்ஸ் லிமிடெட்

ஒபேம்/-
சரெத் ரெகாம் நரசிம்மன்

நிர்கா்க இயக்குனர & தலைலம டசயல்  அதி்ககாரி 
DIN: 06497859


