
~in Lakh) 

Current Preceding Corresponding Current six Corresponding Previous 
three three months three months months ended six months year ended 

SI. 
Particulars 

months ended ended ended in the 30-09-2019 ended in the 31-03-2019 

No. 30-09-2019 30-06-2019 previous year previous year 
30-09-2018 30-09-2018 

(Unaudited) (Unaudited) (Unaudited) (Unaudited) (Unaudited) (Audited) 

Total Income from 

Operations 

2 Net Profit I (Loss) for the 

period (before Tax and 

Exceptional items) (14.85) 0.89 (31.36) (13.96) (31.03) (34.08) 

3 Net Profit I (loss) for the 

period before tax (after 

Exceptional items) (14.85) 0.89 (31.36) (13.96) (31.03) (34.08) 

4 Net Profit I (Loss) for the 

period after tax (after 

Exceptional items) (14.85) 0.89 (31.36) (13.96) (31.03) (34.08) 

5 Total Comprehensive 

Income for the period 

[Comprising Profit I (loss) 

for the period (after tax) 

and Other Comprehensive 

Income (after tax)) 1.60 17.35 (18.50) 18.95 (5.30) 31.75 

6 Equity Share Capital 1,045.64 1,045.64 1,045.64 1,045.64 1,045.64 1,045.64 

7 Earnings Per Share 

(of Rs. 2/- each) 

1 . Basic: (Rs.) (0.03) 0.00 * (0.06) (0.03) (0.06) (0.07) 

2. Diluted: (Rs.) (0.03) 0.00 * (0.06) (0.03) (0.06) (0.07) 

* Figure is below the rounding off norm adopted by the Company. 

Note: 

a) The above is an extract of the detailed format of Financial Results for the quarter and 

half year ended 30th September, 2019 filed with Stock Exchange under Regulation 33 

of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The 

full format of the Financial Results for the quarter and half year ended 30th September, 

2019 is available on Calcutta Stock Exchange website (www.cse-india.com) and on the 

Company's website at www.kesoramtextiles.com. 

b) The above results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the 

Board of Directors of the Company at their meetings held on 11th November, 2019. 

For Kesoram Textile Mills Limited 

Sd/- 
Place : Kolkata JAYANT SOGANI 
Dated : 11th November, 2019 (Chairman) 

Extract of Unaudited Financial Results for the quarter and half year ended 30th September, 2019 

lMSIRLACJIOUl'OFCO~PANIES 

KESORAM TEXTILE MILLS LIMITED 
CIN: L17114WB1999PLC089148 

Registered Office : 42, Garden Reach Road, Kolkata - 700024 
City Office : 9/1 R.N.Mukherjee Road, Kolkata - 700001 

Phone: 033 2469-7825/6788/2489 3472 Fax: 033 2469 6788 
Email: ktmltext@gmail.com; Website: www.kesoramtextiles.com 
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EXTRACT OF CONSOLIDATED UNAUDITED FINANCIAL RESULTS

FOR THE QUARTER AND SIX MONTHS ENDED 30TH SEP 2019
(Rs. in lakhs, except as otherwise stated)

Particulars

Quarter ended Six months ended Year ended

31 March 2019 

(Audited)
30 Sep 2019 

(Unudited)

30 June 2019 

(Unudited)

30 Sep 2018 

(Unudited)

30 Sep 2019 

(Unudited)

30 Sep 2018 

(Unudited)

Continuing operations

Revenue from operations  32,049  37,468  36,988  69,517  74,888  150,030 

Net pro�t/ (loss) for the period before tax  880  1,651  1,339  2,531  2,798  5,373 

Net pro�t/ (loss) for the period after tax  681  1,016  788  1,697  1,621  3,116 

Discontinued operations

Loss from discontinued operations net of taxes (120) (77)  44 (197) (13) (369)

Pro�t/(loss) for the period  561  939  832  1,500  1,608  2,747 

Total comprehensive income for the period  156  747  2,208  903  2,471  2,041 

Equity Share Capital  634  634  634  634  634  634 

Earning Per Share (of Rs 10/- each; not annualised for the 
quarter)

Earnings per share (for continuing operation)

Basic & Diluted  10.74  16.03  12.43  26.77  25.57  49.15 

Earnings per share (for discontinued operation)

Basic & Diluted (1.89) (1.21)  0.69 (3.11) (0.21) (5.81)

Earnings per share (for continuing and discontinued operations)

Basic & Diluted  8.85  14.82  13.12  23.66  25.36  43.34 

Particulars

Quarter ended Six months ended Year ended

31 March 2019 

(Audited)
30 Sep 2019 

(Unudited)

30 June 2019 

(Unudited)

30 Sep 2018 

(Unudited)

30 Sep 2019 

(Unudited)

30 Sep 2018 

(Unudited)

Continuing operations
Revenue from operations

Net pro�t/ (loss) for the period before tax
Net pro�t/ (loss) for the period after tax
Discontinued operations
Loss from discontinued operations after tax
Pro�t/(loss) for the period
Total comprehensive income for the period

   14,967 

 1,940 

 1,689 

(120)
 1,569 

 1,520 

  15,337 

 1,662 

 1,145 

(77)
 1,068 

 1,072 

   14,658 

 1,546 

 1,030 

 44 

 1,074 

 1,166 

  30,304 

 3,602 

 2,834 

(197)
 2,637 

 2,592 

   28,645 

 2,882 

 1,899 

(13)
 1,886 

 1,942 

   59,215 

 5,536 

 3,599 

(369)
 3,230 

 3,245 

Place : Bengaluru

Date  : 11 November, 2019

For and on behalf of the Board of Directors

Sd/-

UDAYANT MALHOUTRA 

CEO and Managing Director

Dynamatic Technologies Limited

DIN: 00053714

Notes:

1. The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations

and Other Disclosures Requirements) Regulations 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the Stock Exchange websites

www.bseindia.com and www.nseindia.com and also on the Company’s website www.dynamatics.com.

2. These financial results have been prepared in accordance with Indian Accounting Standard (‘Ind AS’) prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013

read with the relevant rules thereunder and in terms of Regulation 33 of the SEBI (Listing obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and SEBI

Circular dated 5 July 2016.

3. The Statement of the Group for the quarter and six months ended 30 September 2019 has been reviewed by the Audit Committee and thereafter approved by the

Board of Directors in their meeting held on 11 November 2019. The figures for the quarter and six months ended 30 September 2019 was subjected to ‘Limited

Review’ by the Statutory Auditors of the Company. The review report of the Statutory Auditors is being filed with the Bombay Stock Exchange (‘BSE’) and the

National Stock Exchange (‘NSE’) and is also available on the Company’s website at www.dynamatics.com.

4. Additional information on standalone financial results is as follows: (Rs. in lakhs)

DYNAMATIC TECHNOLOGIES LIMITED
Regd. O�ce : Dynamatic Park, Peenya, Bengaluru-560 058, India. Ph: 080-28394933/34

Fax: 080-28395823 www.dynamatics.com email: investor.relations@dynamatics.net

CIN: L72200KA1973PLC002308
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12.11.2019  சென்னை

பாதுகாப்புடன் வீட்டுக்கு அழைத்து செல்லப்பட்டார்

பேரறிவாளன் ஒரு மாத 
ேபராலில் விடுவிப்பு

சிறப்பு அனுமதி வழங்கியது சி்ற நிரவவாகம்
சென்னை, நவ.12-

சிறை–யில் உள்ள பேர–றி–
வா–்ளன் ஒரு மாத ேபரா–
லில் இன்று விடு–விக்–கப்–
ேட்–டார். இறத–ய–டுத்து 
அவறர போலீ–சார் ேலத்த 
ோது–காப்–பு–டன் ப�ாலார்–
பேட்–றட–யில் உள்ள அவ–
ரது வீட்–டுக்கு அறைத்–துச் 
சசன்–ை–னர்.

முன்–னாள பிர–த –மர் 
ராஜிவ்–காந்தி சகாறல 
வைக்–கில் ஆயுள தண்–
டறன அனு–ே–வித்து வரும் 
பேர–றி–வா–்ளன், பவலூர் 
மத்–திய சிறை–யில் இருந்து 
சிகிச்–றசக்–காக சசன்றன 
புைல் சிறைக்கு மாற்–ைப்–
ேட்–டார். உடல்–ந–லக்–கு–றை–
வால் ோதிக்–கப்–ேட்–டுள்ள 
பேர–றி–வா–்ள–னின் தந்றத 
குயில்–தா–ச–னு–டன் இருக்–க–
வும், சபகா–தரி மகள திரு–
மண நிகழ்ச்–சி–யில் கலந்து 
சகாள–்ள–வும் பேர–றி–வா–்ள–
னுக்கு ஒரு மாதம் ேபரால் 
வைஙக பவண்–டும் என்று 
அவ–ரது தாய் அற்–பு–தம்–
மாள சிறைத்–து–றை–யி–டம் 
மனு அளித்–தார்.

இறத–ய –டுத்து பேர –
றி –வா –்ள –னுக்கு, தமி–ைக 

அரசு ஒரு மாதம் 
ேபரால் வைங–கி–
யது. சதாடர்ந்து 
பு ை ல்  சி ற ை –
யி ல்  உ ள ்ள 
பேர –றி –வா –்ளன் 
இன்று காறல 
6 . 3 0  மணிக்கு 
பவனில் ஏற்றி 
பவலூர் மத்–திய 
சிறைக்கு போலீ–
சார் அறைத்து 
வந்–த–னர். பவலூர் 
சிறை–யில் 9.37 மணிக்கு 
அவறர ஒப்–ே–றடத்–த–னர். 
10 மணிக்கு பவலூர் ஆயு–தப்–
ேறட போலீ–சார் மத்–திய 
சிறைக்கு வந்–த–னர். அங–கி–
ருந்து பேர–றி–வா–்ளறன ஆயு–
தப்–ேறட டிஎஸ்பி விநா–ய–
கம் தறல–றம–யில் ேலத்த 
போலீஸ் ோது–காப்–பு–டன் 
ப�ாலார்–பேட்–றடக்கு 
அறைத்து சசன்–ை–னர்.

இது–கு–றித்து சிறைத்–
துறை அதி–கா–ரி–கள கூறு–
றக–யில், ‘ேபரா–லில் வரும் 
றகதி–கள காவல் நிறல–யத்–
தில் றகசய–ழுத்–திட பவண்–
டும். ஆனால் வீட்றட 
விட்டு சவளிபய சசல்ல 
அனு–மதி கிறட–யாது. 

ப ே ர – றி – வ ா – ்ள –
னுக்கு சிைப்பு 
அனு – ம – தி ற ய 
சிறை நிர்–வா–கம் 
அளித்–துள–்ளது. 
அதன்–ேடி, பேர–
றி–வா–்ளன் அக்–
காள மகள திரு–
மண வர–பவற்பு 
நிகழ்ச்–சிக்–காக 23 
மற்–றும் 24ம் பததி–
க–ளில் கிருஷ்–ண–
கிரி-சசன்றன 

சாறல–யில் உள்ள திரு–மண 
மண்–ட–ேத்–தில் நறட–சே–
றும் திரு–மண நிகழ்ச்–சி–யில் 
கலந்–து–சகாள–்ள–வும், பேர–
றி–வா–்ள–னின் தந்–றத–யின் 
மருத்–துவ பமல்–சி–கிச்–றசக்–
காக பதறவப்–ே–டும் உரிய 
பநரங–க–ளில் பதறவப்–ே–
டும் மருத்–து–வ–ம–றனக்கு 
அறைத்து சசன்று வர 
அனு–ம–தி –யும் வைங–கப்–
ேட்–டுள–்ளது. இறத தவிர 
பவறு எங–கும் சசல்ல 
அனு–மதி கிறட–யாது. ஒரு 
மாத ேபரால் முடிந்–த–தும் 
அடுத்த மாதம் 13ம் பததி 
புைல் சிறை–யில் அறடக்–
கப்–ேட உள–்ளார்’ என்–ை–
னர்.

பேர–றி–வா–ளன

கழகத் தலைவர் அவர்களின் வாழ்த்துககள�ாடு
வடசென்னை நாடாளுமன்ற உறுப்பினைர் 
 

அலுவலக தி்றப்பு விழா
எண். 478/640 திருவ�ொற்றியூர் வெடுஞ்ொலை, தண்லடையொர்்பேடலடை 
(கொைரொ மருத்து�மலை எதிரில்) வ்னலை - 81
ெொள் : 13.11.2019, ்ெரம் : கொலை 9.00 மணி
தலைலை
ைதிப்புமிகு ைாதவரம் எஸ்.சுதர்சனம் எம்.எல்.ஏ
செயைா�ர், சென்லனை வடககு ைாவடடம்
முன்னிலை 
ைதிப்புமிகு பி.கே.க்சேர்பாபு எம்எல்ஏ
செயைா�ர், சென்லனை கிழககு ைாவடடம்

பஙளகறளபார்

எை்� இந்நிகழ்ச்சியில் மொநிை-மொ�டடை நிர்�ொகிகள், தலைலம வ்யற்குழு-வபேொதுக்குழு உறுப்பிைர்கள், பேகுதி 
வ்யைொளர்கள் மற்றும் நிர்�ொகிகள், மொ�டடை அணிகளின அலமப்பேொளர்கள் மற்றும் நிர்�ொகிகள், �டடைச் வ்யைொளர்கள்  
மொ�டடை பிரதிநிதிகள் அணிகளின பேகுதி அலமப்பேொளர்கள் துலை அலமப்பேொளர்கள் �டடை நிர்�ொகிகள் ் தொழலமக் 
கடசி நிர்�ொகிகள், ்மூக ஆர்�ைர்கள் ஆகி்யொர் பேங்கற்று சிறப்பிக்க அனபுடைன அலழக்கி்றொம்.

அலுவைக திறப்பா�ர்

ைதிப்புமிகு உதயநிதி ஸ்்பாலின் 
கழக ைாநிை இல�ஞரணி செயைா�ர்

கே.பி.பி.்சபாமி எம்எல்ஏ தபாயேம் ேவி எம்எல்ஏஆர.டி.க்சேர எம்எல்ஏ

அனபுடைன.....

என்.மருதுேகேஷ்
அலமப்பேொளர், வ்னலை �டைக்கு மொ�டடை �ழக்கறிஞர் அணி

டாகடர் ேலபாநிதி வீரபா்சபாமி அவர்களின்

எங்க ் பானது வளர்ச்சி

இந்தியாவின் போருளாதாரத்த சீர்மக்க 
மததிய அரசிடம் என்்ன திடடம் உளளது?

திமுக த்ைவர மு.க.ஸ்வாலின ககள்வி
சென்னை, நவ. 12- 

இந்–தி–யா–வின் சோரு–்ளா–தா–
ரத்றத சீர–றமக்க மத்–திய 
அர–சி–டம் என்ன திட்–டம் 
உள–்ளது என்று திமுக தறல–
வ–ரும் எதிர்–கட்சி தறல–வ–
ரு–மா–கிய மு.க.ஸ்டா–லின் 
பகளவி எழுப்–பி–யுள–்ளார். 

சதாழில் துறை உற்–ேத்தி 
வ்ளர்ச்சி கடந்த சசப்–டம்–
ேர் மாதத்–தில் 4.3 சத–வீ–தம் 
சரிறவ சந்–தித்–துள–்ளது 
என்–றும் சுரங–கம், மின்–சா–
ரம், தயா–ரிப்பு துறை உள–
ளிட்ட ேல்–பவறு துறை–க–
ளில், சோரு–்ளா–தார மந்த 
நிறல கார–ண–மாக, சரிவு 

ஏற்–ேட்–ட–தால், சதாழில் 
துறை உற்–ேத்தி சதாடர்ந்து, 
இரண்–டா–வது மாத–மாக 
சரிறவ கண்–டுள–்ளது என்–
றும்  மத்–திய புள–ளி–யி–யல் 
துறை சவளி–யிட்–டுள்ள 
அறிக்–றக–யில் கூைப்–ேட்–
டுள–்ளது. இந்–நி–றல–யில் 
இந்–தி–யா–வின் சோரு–்ளா–தா–
ரத்றத சீர–றமக்க மத்–திய 
அர–சி–டம் என்ன திட்–டம் 
உள–்ளது என்று திமுக தறல–
வர் மு.க.ஸ்டா–லின் பகளவி 
எழுப்–பி–யுள–்ளார். 

இது சதாடர் –ோக 
டுவிட்–ட–ரில் அவர் சவளி–
யிட்–டுள்ள ேதிவு: 

சோரு–்ளா–தார மந்–த–
நி–றல–யால் சசப்–டம்–ேர் 
மாதத்–தில் சதாழில் துறை 
உற்–ேத்தி குறி–யீடு 4.3 சத–
வீ –தம் குறைந் –துள–்ளது. 
சதாழில் துறை–யில் நட–வ–
டிக்–றக–கள நிறுத்–தி–றவக்–
கப்–ேட்–டுள–்ளன. பவறல–
வாய்ப்பு உரு–வாக் –கம், 
வ்ளர்ச்சி, பமம்–ோடு ஆகி–ய–
றவ–கள எஙபக போனது. 
இந் –திய சோரு–்ளா –தா –
ரத்றத சீர–றமக்க மத்–திய 
அர–சி–டம் என்ன திட்–டம் 
உள–்ளது. 

இவ்–வாறு அதில் கூைப்–
ேட்–டுள–்ளது.

உள்ளாட்சி தேரேலை கூட்்டணியளாக சந்திபதபளாம்
மு.க.ஸ்வாலி்னை ெந்திதத பின திருமவாவளவன கேட்டி
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உள–்ளாட்சி பதர்–தறல கூட்–
ட–ணி–யாக சந்–திப்–போம் 
என்று மு.க.ஸ்டா–லிறன 
சந்–தித்த பின் திரு–மா–வ–்ள–
வன் கூறி–னார்.

உள–்ளாட்சி பதர்–தல் 
அடுத்த மாதம் நறட –
சேை வாய்ப் –புள –்ளது. 
இதற் –கான பததி இந்த 
மாதம் சவளி –யா –கும் 
என்று கூைப் –ே –டு –கி –ைது. 
உள–்ளாட்சி பதர் –தறல 
சந்–திக்க திமுக, அதி–முக 
தயா – ராகி வரு –கி – ைது . 
இரண்டு கட் –சி – க –ளும் 
உள–்ளாட்சி பதர் –த –லில் 
போட்–டி–யிட விரும்–பு–ே–
வர்–க–ளி–டம் விருப்ே மனுக்–
கற்ள வாங–கு–வ–தற்–கான 
பததிறய அறி–வித் –துள –
்ளது. உள–்ளாட்சி பதர்தல் 
விறர –வில் நறட –சேை 
உள–்ள–தால் கூட்–ட–ணி–யில் 
இடம்–சேற்–றுள்ள கட்–சி–க–

ளும் உள–்ளாட்சி பதர்–தல் 
கூட்–டணி சம்–ேந்–த–மாக 
ஆபலா–சறன நடத்தி வரு–
கி–ைது.

திமுக கூட்–ட–ணி–யில் 
இடம் சேற்–றுள்ள மதி–
முக சோதுச்–சச–ய–லா–்ளர் 
றவபகா. திமுக தறல–வர் 
மு.க .ஸ்டா –லிறன சந் –
தித்து உள–்ளாட்சி பதர்–
தல் சதாடர்–ோக ஆபலா–
சறன நடத்–தி–னார். இந்த 
நிறல–யில் திமுக கூட்–ட–
ணி–யில் இடம்–சேற்–றுள்ள 
விடு–தறல சிறுத்–றத–கள 
கட்சி தறல –வர் திரு –
மா –வ –்ள –வன் சசன்றன 
அண்ணா அறி –வா – ல –
யத்–தில் திமுக தறல–வர் 
மு.க.ஸ்டா–லிறன இன்று 
காறல பநரில் சந்–தித்து 
ஆபலா –சறன நடத் –தி –

னார். இதில் உள–்ளாட்சி 
பதர் –தல் சதாடர் –ோக 
பேச் –சு –வார்த்றத நடத் –
தப்–ேட்–ட–தாக கூைப்–ே–டு–கி–
ைது. இந்த சந்–திப்பு சுமார் 
30 நிமி–டம் நறட–சேற்–ைது.

சந்–திப்–புக்கு பின்–னர் 

விசிக தறல–வர் திரு–மா–
வ–்ள–வன் நிரு–ேர்–க–ளி–டம் 
கூறி–ய–தா–வது:

திமுக சோதுக்–குழு தீர்–
மா–னம் சிைப்–ோக இருந்–த–
தற்–காக மு.க.ஸ்டா–லிறன 
பநரில் சந்–தித்து ோராட்டு 
சதரி–வித் –பதாம். குறிப்–
ோக பிற் –ே –டுத் –தப் –ேட் –
படா–ருக்–கான இட–ஒ–துக்–
கீட்றட 50 சத–வீ–த –மாக 
உயர்த்த பவண்–டும் என்று 
சோதுக்–கு–ழு–வில் தீர்–மா–
னம் நிறை–பவற்–ைப்–ேட்–டுள–
்ளறத வர–பவற்–கி–பைாம். 
பிற்–ே–டுத்–தப்–ேட்–படா–ருக்–
கான இட–ஒ–துக்–கீட்றட 
அதி–க –ரிக்க பவண்–டும் 
என்று எந்த மாநி–லத்–தில் 
இருந்–தும் குரல் எழும்–ே–
வில்றல. எந்த கட்–சி–யும் 
இதறன வலி –யு –றுத் – த –

வில்றல. ஆனால், திமுக 
வலி–யு–றுத்–தி–யுள–்ளது. இது 
சமூ–க–நீ–திறய ோது–காக்க 
பவண்–டும் என்ை அக்–க–
றைறய எடுத்–துக்–காட்–டு–
கி–ைது.

திமுக தறல–றம–யி–லான 
கூட்–டணி கட்–டுக்–பகாப்–பு–ட–
னும் நல்–லி–ணக்–கத்–து–ட–னும் 
உள–்ளது. இந்த கூட்–டணி 
வர–வுள்ள சட்–டப்–பே–ரறவ 
பதர்–தல் வறர ேய–ணிக்–கும். 
வர–வுள்ள உள–்ளாட்சி பதர்–
த–றல–யும் கூட்–ட–ணி–யாக 
சந்–திப்–போம். இவ்–வாறு 
அவர் கூறி–னார்.

இறதத் சதாடர்ந்து 
இ ந்திய  கம்யூனிஸ்ட் 
ம ா நில  ச சயல ா்ளர் 
மு த் த ர ச ன்  தி மு க 
தறலவர் மு.க.ஸ்டாலிறன 
அண்ணா அறிவாலயத்தில் 
சந்தித்து உள்ளாட்சி பதர் 
தல் குறித்து ஆபலாசறன 
நடத்தினார்.

குருநானக் ் ேவ் கனவுகழள நிழை்வறை

சமுேளாயத்திற்கு நம்லமை அரபபணிபதபளாம்
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குரு–நா–னக் பதவின் கன–வு–
கற்ள நிறை–பவற்ை சமு–தா–
யத்–திற்கு நம்றம நாம் அற்–ே–
ணிக்க பவண்–டும் என்று 
பமாடி தனது டுவிட்–ட–ரில் 
சதரி–வித்–துள–்ளார்.

ோகிஸ்–தா–னின் ேஞ்–
சாப் மாகா–ணத்–தில் உள்ள 
நபரா–வால் மாவட்–டத்–தில் 
ராவி நதிக்–க–றர–பயா–ரத்–தில் 
ஸ்ரீ நான்–கானா சாஹிப் 
என்ை இடத்–தில் 550 ஆண்–
டு–க–ளுக்கு முன்–னர் சீக்–கிய 
மதத்றத பதாற்–று–வித்த குரு–
நா–னக் பதவ் பிைந்–த–தாக நம்–
ேப்–ே–டு–கி–ைது.

அவர் உயிர்–நீத்த இடம் 
அபத மாகா–ணத்–துக்–குட்–
ேட்ட கர்–தார்–பூ–ரில் சமா–
தி–யாக ோது–காக்–கப்–ேட்டு 
வழி–ோ–டு–கள நறட–சேற்று 
வரு–கின்–ைன. இந்–த–நி–றல–
யில் குரு–நா–னக் பதவின் 
550வது பிைந்–த–நாள இன்று 

சகாண்–டா–டப்–ே–டு–கி–ைது.
இறத–சயாட்டி, ோகிஸ்–

தா –னில் உள்ள சீக்–கிய 
குருத்–வா–ரா–வுக்கு சசல்–லும் 
இந்–திய ேக்–தர்–க–ளின் வச–திக்–
காக இந்–தியா-ோகிஸ்–தான் 
அர–சு–க–்ளால் கர்–தார்–பூர் 
ோறத அறமக்–கப்–ேட்–டது. 
அந்த ோறதறய கடந்த 
சில நாட்–க–ளுக்கு முன்பு 
பிர–த–மர் பமாடி திைந்து 
றவத்து, சீக்–கிய யாத்–ரீ–கர்–
கற்ள வழி–ய–னுப்பி றவத்–
தார். 

அது–மட்–டு–மில்–லா–மல், 
அதற்–காக ஏற்–ோடு சசய்–
யப்–ேட்–டி–ருந்த நிகழ்ச்–சி–யில் 
பேசிய பமாடி, குரு–நா–னக் 
பதவ் சீக்–கி–யர்–க–ளுக்கு மட்–
டு–மான சசாத்து அல்ல. 
ஒட்–டு–சமாத்த மனி–த–கு–லத்–
துக்–கு–மான ஊக்–க–சக்–தி–யாக 

வி்ளங–கி–னார். குரு–நா–னக் 
பதவ் ஒரு குரு–வாக மட்–டு–
மல்–லா–மல் நமது சிந்–த–றன–
யா–க–வும் வாழ்க்–றக–யின் 
அடித்–த–்ள–மா–க–வும் திகழ்ந்–
தார் என்று புகழ்ந்து பேசி–
னார்.

பமலும், கர் –தார் –பூர் 

ோறத அறமக்க உறு–து–
றண–யாக இருந்த ோகிஸ்–
தான் பிர–த–மர் இம்–ரான் 
கானுக்கு பமாடி வாழ்த்து 
சதரி–வித்–தார். இந்–த–நி–றல–
யில் குரு–நா–னக் பதவின் 
550வது பிைந்–த–நா–்ளான 
இன்று, பமாடி குரு–நா–னக் 
பதவின் இந்த 550வது பிைந்–த–
நா–ளில் அறன–வ–ருக்–கும் 
எனது வாழ்த்–து–கற்ள சதரி–

வித்–துக்–சகாள–கி–பைன். இந்த 
நாளில் குரு–நா–னக் பதவின் 
கனறவ நிறை–பவற்–று–வ–தற்–
காக நம்றம நாம் அர்ப்–ே–
ணிக்க பவண்–டும் என்று 
டிவிட்–ட–ரில் கூறி–யுள–்ளார். 
பமலும் இந்த டிவிட்–ட–ரில் 
கடந்த 9ம் பததி ோறத 
திைப்–பின் போது பேசிய 
வீடி–பயா–றவ–யும் ேதி–விட்–
டுள–்ளார்.

தங்கம் விலை பவுனுக்கு ₹112 குலைவு
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சசன்–றன–யில் 22 பகரட் 
ஆே–ர –ணத் தங–கத் –தின் 
விறல சவ–ர–னுக்கு ரூ.112 
குறைந்து ரூ.28,973க்கு விற்–
ேறன சசய்–யப்–ே–டு–கி–ைது. 

சர்–வ–பதச சந்–றத–யில் 
தங–கத்–தின் விறல–யில் ஏற்ை 
இைக்–கம் நிலவி வரு–கி–ைது. 
இதன் எதி–சரா –லி –யாக 
உள–ளூ–ரி–லும் தங–கத்–தின் 
விறல–யில் மாற்–ைம் உண்–
டா–கி–ைது. கடந்த �ன–வரி 
மாதம் வர–லாற்–றி–பலபய 
முதல் முறை–யாக ஒரு சவ–
ரன் தங–கம் விறல 25 ஆயி–
ரம் ரூோ–றயத் தாண்டி விற்–
ேறன ஆனது. பின் �ூன் 
மாதம் 26 ஆயி–ரம் ரூோறய 
தாண்டி, ஆகஸ்ட் மாதம் 
27 ஆயி–ரம், 28 ஆயி–ரம், 29 
ஆயி–ரம் என அடுத்–த–டுத்த 
றமல்–கல்–கற்ள எட்–டி–யது. 
சசப்–டம்–ே–ரில் 30 ஆயி–ரத்–
றதத் தாண்–டி–யும் பின்–னர் 

குறைந்–தும் ஏற்ை இைக்–கம் 
நிலவி வந்–தது. அக்–படா–
ேர் மாதத்–தில் தங–கத்–தின் 
விறல சதாடர்ந்து 29 ஆயி–
ரத்றத தாண்டி விற்–ேறன 
சசய்–யப்–ேட்டு வந்–தது. 
நவம்–ேர் மாதம் சதாடங–
கி–யது முதபல தங–கத்–தின் 
விறல ஏறு–வ–தும் இைங–கு–வ–
து–மா–க–வும் உள–்ளது.

சசன்–றன–யில் இன்று 
ஒரு கிராம் ஆே–ர –ணத் 
தங–கத்–தின் விறல ரூ. 14 
குறைந்து ரூ. 3,622க்கு   விற்–
ேறன சசய்–யப்–ே–டு–கி–ைது. 
பநற்று இதன் விறல ரூ.3,636 
ஆக இருந்–தது. அபத–போல, 
பநற்று 29,088 ரூோய்க்கு 
விற்–ேறன சசய்–யப்–ேட்ட 
8 கிராம் ஆே–ர–ணத் தங–கத்–
தின் விறல இன்று 28,976 
ரூோ–யாக குறைந்–துள–்ளது. 
இதன்–ேடி இன்று சவ–ர–
னுக்கு ரூ.112 குறைந்–துள–
்ளது.

ஆழவார்்பட்ழடயில

திமு்க த்ைவர் மு.்க.ஸடாலினுடன்  
இைங்்க வடமா்காண ஆளுநர் சந்திப்பு

சென்னை, நவ. 12-
சசன்றன ஆழ்–வார்–பேட்–
றட–யில் திமுக தறல–வர் 
மு.க.ஸ்டா–லிறன இன்று 
இலஙறக வட–மா–காண 
ஆளு–நர் கலா–நிதி சுபரன் 
ராக–வன் சந்–தித்து பேசி–
னார். 

இலஙறக வட–மா–காண 
ஆளு–நர் கலா–நிதி சுபரன் 
ராக–வன் திமுக தறல–வர் 
மு.க.ஸ்டா–லிறன  அவ–
ரது ஆழ்–வார்–பேட்–றட–
இல்–லத்–தில் மரி–யாறத 
நிமித் –த –மாக சந் –தித்து 
பேசினார். அப்–சோ–ழுது 
கலா–நிதி சுபரன் ராக–வ–
னுக்கு திமுக தறல–வர் 
மு.க ஸ்டா–லின் முத்–த –
மி –ை –றி –ஞர் கறல–ஞ–ரின் 
சிறல, மற்–றும் முத–லாம் 
ஆண்டு மலறர ேரி–சாக 
வைங–கி–னார். 

இந்த சந்–திப்–பிற்கு பின் 
சசய்–தி–யா–்ளர்–க–ளி–டம் கலா–
நிதி சுபரன் ராக–வன் கூறி–ய–
தா–வது: 

41 ஆண்–டு–க –ளுக்–குப் 
பிைகு இலஙறக வட மாகா–
ணத்–திற்–கும் தமிழ்–நாட்–
டிற்–கும் விமான பசறவ 
சதாடங–கப்–ேட்–டுள–்ளது. 

இது  புதிய உை–வின் ஆரம்–ே–
மாக இருக்–கின்–ைது. இது 
சதாடர் –ோக ஸ்டா–லி –
னு–டன் பேச்–சு–வார்த்றத 
நடத்–தப்–ேட்–டது. இலங–
றக–யில் �ன–நா–ய–கம் மலர, 
தமிழ் மக்–க–ளின் உரி–றம–
கற்ள ோது–காத்து அவர்–க–
ளின் முழு உரி–றம–யு–டன் 
சுதந்–தி–ர–மாக வாழ்–வ–தற்கு 
எடுக்க பவண்–டிய நட–வ–
டிக்றக குறித்து எல்–லாம் 
விரி–வாக பேசப்–ேட்–டது. 
இலஙறக பதர் – த –லில் 
யாறர பதர்ந்–சத–டுத்–தால் 
தமிழ் ஈை மக்–க–ளின் உரி–
றம–கள ோது–காக்–கப்–ே–
டும் என்–ேறத உணர்ந்து 
வாக்கு அளிக்க பவண்–டிய 
சோறுப்பு அவர்–க–ளுக்கு 
உள–்ளது. 

இவ்–வாறு அவர் கூறி–
னார். 

இந்த சந்–திப்–பின் போது 
திமுக உயர்–நிறல சசயல் 
திட்–டக் குழு உறுப்–பி–னர் 
எ.வ.பவலு, சசன்றன 
சதற்கு மாவட்ட சசய–
லா –்ள –ரும் சட் –ட –மன்ை 
உறுப்–பி–ன–ரு–மான மா.சுப்–
பி–ர–ம–ணி–யன் ஆகி–பயார் 
உட–னி–ருந்–த–னர்.

சென்னையில் இனறு திமுக த்ை–வர் மு.க.ஸொ–லி்னை இைங்க வெ–மா–காண ஆளு–நர் 
கைா–நிதி சுபரன ராக–வன மரி–யா்த நிமித்–த–மாக ெந்–தித்து  பேசினைார். அபபோது  அவருக்கு 
மு.க ஸொ–லின முத்–த–மி–ழ–றி–ஞர் க்ை–ஞ–ரின சி்ை மற்–றும் முத–ைாம்  ஆண்டு மை்ர 
ேரி–ொக வழங–கி–னைார். 

இயக்குனர்கள் குழுவுக்்ககா்க மற்றும் சகார்கா்க
இந்தியன் டெரடரெய்ன் ப்ஷன்ஸ் லிமிடெட்

  ஒப்ம்/-
சரெத் ரெகாம் நரெசிம்மன்

நிர்கா்க இயக்குனர & தலைலம டசயல் அதி்ககாரி 
DIN: 06497859

பததி : 11 ந்ம்்ர, 2019
இெம் : டசன்லன

இந்தியன் டெரடரெய்ன் பேஷன்ஸ் லிமிடெட்
பதிவு அலுவலகம்: எண்.208, வவளசவசேரி-தாம்பரம் சோலல, நாராயணபுரம், பள்ளிககரலண, சசேனலனை - 600100

இலணயதளம்: www.indianterrain.com ; இசெயில்: response.itfl@indianterrain.com  
சதாலலவபசி: +91-444227 9100; CIN: L18101TN2009PLC073017

30 சசேப்டம்பர் 2019 உ்டன முடிநத காலாண்டு ெற்றும் அலரயாண்டு தணிகலகயாகாத தனியானை நிதிநிலல முடிவுகளின சோராம்சேம்
( ரூ.வகாடியில்)

குறிபபு:
1. வெற்கூறியலவ சசேபி (பட்டியல் கட்டுபபாடுகள் ெற்றும் சவளியீடு வதலவகள்) ஒழுங்குமுலைகள், 2015 இன ஒழுங்குவிதி 33 கீழ் பங்கு சேநலதயில் தாககல் சசேயயபபட்்ட தணிகலக சசேயயபப்டாத 
தனியானை நிதிநிலல முடிவுகளின விரிவானை வடிவத்தின சோரம் ஆகும். காலாண்டு ெற்றும் அலரயாண்டு நிதிநிலல முடிவுகளின முழு வடிவம் பங்கு சேநலத(கள்) இலணயதளங்கள் ெற்றும் 
நிறுவனைத்தின இலணயதளத்தில் (www.bseindia.com, www.nseindia.com & www.indianterrain.com) கில்டககபசபறும்.
2. வெற்கூறிய 30 சசேப்டம்பர் 2019 உ்டன முடிநத காலாண்டு ெற்றும் அலரயாண்டுககானை தணிகலகயாகாத முடிவுகள் தணிகலகக குழுவால் சீராயவு சசேயயபபட்டுள்ளனை வெலும் 11 நவம்பர் 2019 இல் 
நல்டசபற்ை அதன இயககுனைர்கள் வாரியககுழு கூட்்டத்தில் ஒபபுதல் அளிககபபட்டுள்ளனை. இநத முடிவுகள் நிறுவனைத்தின சேட்்டபபூர்வ தணிகலகயாளர்களால் சீராயவு சசேயயும் வரம்புககு உட்பட்்டது.
3. இநத தணிகலகயாகாத நிதிநிலல முடிவுகள் நிறுெங்கள் சேட்்டம், 2013 இன பிரிவு 133 ெற்றும் அதனகீழ் வழங்கபபட்்ட உரிய விதிகளின கீழ் வலரயறுககபபட்்டவாறு இநதிய கணககாயவு 
தரநிர்ணயம் (Ind-AS) -34 “இல்டககால நிதி அறிகலக” கீழ் விதிககபபட்்ட அங்கீகார ெற்றும் அளவீடு சகாள்லககளுகவகற்ப தயாரிககபபட்டுள்ளனை. 
4. நிறுவனைம் முற்றிலும் ஆல்டகள் ெற்றும் துலணபசபாருட்கள் துலையில் இயங்கி வருகிைது. அதனவிலளவாக இநதிய கணககாயவு தரநிர்ணயங்கள் - 108 (Ind AS 108) “சசேயல்படும் துலைகள்” 
எனபதன சபாருளில் அறிவிபபு வதலவயில்லல.
5. நிறுவனைொனைது 1 ஏபரல், 2019 முதல் Ind AS 116, குத்தலககள், திைனைார்நத ஆண்டு அறிகலக காலத்லத ஏற்றுக சகாண்டிருககிைது. நிறுவனைம் ₹63.62 வகாடி சசோத்துகள் ெற்றும் ₹66.17 வகாடி 
குத்தலக சபாறுபலப பயனபடுத்திக சகாள்ளும் உரிலெ அங்கீகரித்துள்ளது. குத்தலக சபாறுபபு 1 ஏபரல், 2019 வததிய உயர்வு வகாரும் விகிதத்லத பயனபடுத்தி, மீதி குத்தலக காலத்தில் ந்டபபு ெதிபலப 
பயனபடுத்த அங்கீகரித்துள்ளது. குத்தலக சதா்டங்கியது முதல் சபாதுவானை தரநிலல பயனபடுத்தபபட்டு வருவதால் சசோத்து பயனபாட்டு உரிலெ அதன ந்டபபு ெதிபபில் அங்கீகரிககபபட்டுள்ளது,  
1 ஏபரல் 2019 வததிய உயர்வு வகாரும் விகிதத்லத பயனபடுத்தி தள்ளுபடி சசேயயபபட்்டது. அதற்கிணங்க வரிகள் ₹3.25 வகாடிகளுககானை (நிகர வரிகள்) 1 ஏபரல் 2019 வததிய தகக வருவாயகளுககாக 
அளிககபபட்டுள்ளனை.
நிறுவனைம் திருத்தபபட்்ட ெதிபபாயவு அணுகுமுலைலய ஏற்றிருபபதால், ஒபபீட்டு காலங்கள் ெறு அறிகலகயி்டபப்டவில்லல எனைவவ இலககங்கள் ஒபபீட்டுககானைலவ அல்ல.

வ.
எண் 

விவரங்கள்

1 சசேயல்பாடுகள் மூலொனை சொத்த வருொனைம்

2
காலத்திற்கானை நிகர லாபம் / (நட்்டம்) (வரி, விலககு ெற்றும்/அல்லது சிைபபு 
வலககளுககு முனபு)

3
காலத்திற்கானை நிகர லாபம் / (நட்்டம்) வரிககு முனபு (விலககு ெற்றும்/அல்லது 
சிைபபு வலககளுககு பினபு)

4
காலத்திற்கானை நிகர லாபம் / (நட்்டம்) வரிககு பினபு (விலககு ெற்றும்/அல்லது 
சிைபபு வலககளுககு பினபு)

5
காலத்திற்கானை சொத்த விரிவானை முழு வருொனைம் [காலத்திற்கானை லாபம் / 
(நட்்டம்) (வரிககு பினபு) ெற்றும் இதர விரிவானை வருொனைம் (வரிககு பினபு) 
உள்ள்டங்கியலவ]

6 சேெ பங்கு மூலதனைம் (ஒனறின முக ெதிபபு ₹2/-)

7
முநலதய ஆண்டு தணிகலக சசேயயபபட்்ட இருபபுநிலலயில் காணுொறு 
ஒதுககீடுகள் (ெறுெதிபபீடு ஒதுககீடுகள் நீங்கலாக)

8
பங்கு ஒனறுககு ஈட்டு வருவாய (தலா ₹2/) (சதா்டர் ெற்றும் சதா்டரா சசேயல்பாடுகளுககு)
-அடிபபல்ட வருவாய (₹ இல்)
-நீர்த்த வருவாய (₹ இல்)

116.23

4.32

4.32

4.48

4.27

7.59

-

1.18
1.18

199.53

10.08

10.08

8.23

8.09

7.59

-

2.17
2.17

125.85

12.60

12.60

8.19

7.99

7.59

-

2.16
2.16

முடிநத அலரயாண்டு
30-சசேப-19

(தணிகலகயாகாதது)

முடிநத காலாண்டு
30-சசேப-18

(தணிகலகயாகாதது)

முடிநத காலாண்டு
30-சசேப-19

(தணிகலகயாகாதது)


