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For and on behalf of the Board of Directors

Sd/-
Anand Kripalu

Managing Director and CEO
Place : Dubai
Date : November 4, 2020

1. Total Income from Operations 74,593 112,783 72,819 75,094 113,301 72,999

2. Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and / or
Extraordinary items) [Refer note (b) below] 1.747 (71) 3,268 1,762 (403) 2,903

3. Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional
and / or Extraordinary items) [Refer note (b) below] 1.747 (821) 3,268 1,762 (1.153) 2,903

4. Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional
and / or Extraordinary items) [Refer note (b) below] 1,284 (869) 2,246 1,251 (1.215) 1.576

5. Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss)
for the period (after tax) and other Comprehensive Income (after tax)] 1,284 (869) 2,205 1,258 (1,210) 1,554

6. Equity Share Capital 1,453 1,453 1,453 1,453 1,453 1,453

7. Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in Audited
Balance Sheet of the Previous year

8. Earning/ (loss) Per Share (of INR 2/- each) [Refer note (c) below]

1. Basic : 1.76 (1.20) 3.09 1.82 (1.58) 2.30

2. Diluted : 1.76 (1.20) 3.09 1.82 (1.58) 2.30

Quarter ended
September 30, 2020

Six months ended
September 30, 2020

(INR in Millions except for earnings per share data)

ParticularsSl.
No.

Notes:
a) The above is an extract of the detailed format of quarterly financial results filed with stock exchanges under regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full

format of the quarterly financial results are available on the websites of the stock exchange(s) at www.bseindia.com and www.nseindia.com and also on the Company’s website at www.diageoindia.com.
b) Exceptional and/or Extraordinary items are adjusted in the Statement of Profit and Loss in accordance with the Companies (IndianAccounting Standards) Rules, 2015 prescribed under Section 133 of the CompaniesAct, 2013.
c) In calculating the weighted outstanding equity shares during all the periods presented under consolidated Statement results, the company has reduced the own shares held by USL Benefit Trust (of which Company is the sole

beneficiary)

[See Regulation 47(1)(b) of the Securities and Exchange Board of India
(Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015]

Quarter ended
September 30, 2020

Six months ended
September 30, 2020

Standalone Consolidated

UnauditedUnauditedUnauditedUnauditedUnauditedUnaudited

Extract of standalone and consolidated unaudited financial results for the quarter and six months ended September 30, 2020

Quarter ended
September 30, 2019

Quarter ended
September 30, 2019

TELANGANA STATE POWER
GENERATION CORPORATION LIMITED

VIDYUT SOUDHA :: HYDERABAD – 500 082.

For further Details: www.tsgenco.co.in
https://tender.telangana.gov.in & https://auction.telangana.gov.in

T.No.e-17/CE/Civil/Thermal/TSGENCO/2020-21
BTPS (4x270MW) – Soil Investigation, Engineering, Design and Construction of
Integrated Township with infrastructural works consisting of Independent and
Multi-storeyed Residential Quarters, Hospital Building, School Building, Club
House, Guest House, Indoor Auditorium, Stores Complex, Security Gate with
Security Office Building, Storage Shed etc., including site levelling and grading,
roads & drains, compound wall around the township etc., on EPC basis at 4 x 270
MW) Bhadradri Thermal Power Station, Manuguru, Bhadradri Kothagudem Dist.
Value of the works:`.8,61,00,000. Scheduled Open & Closing Date: 03.11.2020
at 17:00Hrs&07.12.2020 at 17:00Hrs.

T.No.e-19/CE(C&C)/SE(C&C)/DE(C)/A1/TSGENCO/2020-21
BTPS – Transportation of 12.0 Lakh MT of Coal from Manuguru area mines of
M/s. Singareni Collieries Company Ltd., to Bhadradri Thermal Power Station,
Manuguru, Bhadradri Kothagudem Dist by using road tippers of not less than 22
tonnes capacity for a period of one year. Date Extended up to: 12.11.2020 at
12:00Hrs.

T.No.e-03/CE(C&C)/SE(C&C)/DE(C)/A3/2020-21
KTPS-VII Stage – Purchase, Collection & Removal of Coal Mill Rejects available
and being generated during FY 2020-21 at KTPS-VII Stage, Paloncha, Bhadradri
KothagudemDist for a period of ninemonths from the date of issue of sale order
on “As is where is Basis”. Inspection Open & Closing Date: 04.11.2020 at
10:30 Hrs & 27.11.2020 at 17:00 Hrs. Auction Date: 15.12.2020 from 12:00
Hrs to 15:00Hrs.
T.No.e-16/CEG/SEG-I/E2A2/Grinding Rolls & Bull Ring Segments/ 2020-21
Design, Manufacture, Testing and Supply of Grinding Rolls and Bull Ring
Segments for Bowl Mill type XRP-1003 for KTPS-VI Stage (1x500MW) & KTPP
Stage-I (1x500MW), ERP-1043 required for KTPP Stage-II (1x600MW) and HP-
1103 required for KTPS-VII Stage (1x800MW). Value of the works:
`.6,04,00,000/-. Scheduled Open & Closing Date: 02.11.2020 at 17:30 Hrs &
23.11.2020 at 10:30Hrs.
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55.11.2020சென்னை

பக்கத்து வீடு்களை பூட்டிவிட்டு

அடுக்குமாடி குடியிருப்பில் 50 பவுன் 
பணம், வைர கம்மல்கள் ககாள்வளை

பெரம்–பூர், நவ.5-
சென்னை எம்–கேபி. நேர் 
மத்–திய நிழற்–ொ்ை அப்–
துல்–ே–ைாம் அடுக்–கு–மாடி 
குடி–யி–ருப்்ை கெர்ந்–த–வர் 
க�ாெப்  செல்–வ–ராஜ் 
(57). இவர் வண்–ணா–ரப்–
கைட்டை சிசமண்–டைரி 
ொ்ை–யில் இரும்பு  வியா–
ைா–ரம் செய்து வரு–கி–றார். 
ேடைந்த 26ம் கததி அவ–ரது 
மேன அசைக்–ொண்–டை–
ரின திரு–ம–ணம் நடைந்–தது. 
இதன–பி–றகு க�ாெப் செல்–
வ–ராஜ் தவிர குடும்–ைத்–தி–
னைர் அ்னை–வ–ரும் சைங்–ே–
ளூரு செனறு விட–டை–னைர். 

வழக்–ேம்–கைால் கநற்று 
ோ்ை வீட்டை பூட–டி–
விடடு ே்டைக்கு சென–
று–விட–டைார்.  மா்ை–யில்  
எதிர்–வீட–டில் வசித்–து–வ–ரும் 

ஒரு–வர், க�ாெப்  செல்–வ–ரா–
�ூக்கு கைான–செய்து உங்–
ேள் வீட–டில் ஆட–ேள் நடை–
மா–டும் ெத்–தம் கேட–கி–றது 
எனறு சதரி–வித்–துள்–ளார். 
இ்த–ய–டுத்து உடை–னை–டி–
யாே க�ாெப் செல்–வ–ராஜ் 
தனைது வீட–டுக்கு வி்ரந்–
தார் . வீட –டின ேதவு 
உ்டைக்–ேப்–ைட–டி–ருந்–த–தால் 
அதிர்ச்சி அ்டைந்–தார். 
பீகரா–வில் ் வத்–தி–ருந்த 50 
ைவுன ந்ே, 4 ் வர ேம்–
மல் மற்–றும் ைணம் சோள்–
்ள–ய–டிக்–ேப்–ைட–டி–ருந்–தது.

இது–ைற்றி க�ாெப் 
செல்–வ –ராஜ் சோடுத்–
துள்ள புோ–ரின–ைடி, எம்–
கேபி.நேர் கைாலீ–ொர் 
வழக்–குப்–ை–திவு செய்–த –
னைர். சோள்்ள நடைந்த 
வீட–டின ைகு–தி–யில் உள்ள 

ேண்–ோ–ணிப்பு கேமரா 
ைதி–வு–ே்ள கைாலீ–ொர் 
ஆய்வு செய்து வரு–கின–ற–
னைர் ்ேகர்ே  நிபு–ணர்–
ேள் வந்து பீகரா, ேத–வில் 
ைதி–வா–கி –யி –ருந்த மர்ம 
நைர்–ே–ளின கர்ே–ே்ய 
ைதிவு செய்து எடுத்–துச்–
சென–ற–னைர். 

சோள்்ள நடைந்த 4 
மாடி சோண்டை அடுக்–
கு–மாடி குடி–யி–ருப்–பில் 56 
வீடு–ேள்  உள்–ளனை. த்ரத்–த–
ளத்–தில் ைார்க்–கிங் உள்–ளது. 
சோள்–் ள–யில்  ஈடு–ை–டு–வ–
தற்கு முனபு  எதிர் வீட–டின 
ேத்வ சவளிப்–பு–ற–மாே 
தாழ்ப்–ைாள் கைாட–டுள்–ள–
னைர். ேத–வில் சைாருத்–தப்–
ைட–டி–ருந்த வாெ–ேத்்த  
கைப்–ைர் ்வத்து ஒடடி  
ம்றத்–துள்–ள–னைர். 

பென்னை த்ை–்ைச் பெய–ை–கத்–தில் இருந்து காப�ாளி வாயி–ைாக முதல்–வர் எடப்–ொடி கக.ெழ–னி–ொமி, வரு–வாய் ைற்–
றும் கெரி–டர் கைைாண்–்ைத்–து்ை ொர்–பில் பென்னை பநாளம்–பூ–ரில் கட்–டப்–ெட்–டுளள வரு–வாய் வட்–டாட்–சி–யர் அலு–வ–ைக 
கட்–ட–டம் ைற்–றும் வரு–வாய் வட்–டாட்–சி–யர் குடி–யி–ருப்பு, பெரம்–ெ–லூ–ரில் கட்–டப்–ெட்–டுளள வரு–வாய் வட்–டாட்–சி–யர் அலு–வ–ைக 
கட்–ட–டம் ஆகி–ய–வற்்ை திைந்து ் வத்–தார்.

க்கொருககுப்பட்ளடையில்

வைரலாக பரவும் ரவுடி ககாவல வீடிய�ா
தண்–்ட–யார்–கெட்்ட, நவ. 5-

சோருக்–குப்–கைட–்டை–
யில் கநற்–றி–ரவு ந்டை–சைற்ற 
ரவுடி சோ்ை சதாடைர்–
ைானை வீடிகயா ோட–சி–ேள் 
வ்ை–த–ளங்–ே–ளில் ்வர–
ைாே ைரவி வரு–கி –றது. 
இ்த–ய–டுத்து ரவு–டி்ய 
சோனற மர்ம கும்–ை்ை 
கைாலீ–ொர் வ்ை–வீசி கதடி 
வரு–கின–ற–னைர்.

சென்னை சோருக்–கு–
கைட்டை, அம்–கைத்–ேர் 
நே்ர கெர்ந்–த–வர் பிர–ைை 
ரவுடி வி�–யன. இவர் 
ேடைந்த 10 ஆண்–டு–ே–ளுக்கு 
முன அப்–ை–கு–தி–யில் தாதா–
வாே வைம் வந்–த–வர். இவர் 
ேடைந்த 2 மாதங்–ே–ளுக்கு 
முன உடைல்–ந–ைக்–கு–் ற–வால் 
ோை–மா–னைார். இவ–ரது 
மேன ைாலு (30). ரவுடி மற்–
றும் ஆடகடைா டி்ர–வர். 
இவ–ருக்கு ம்னைவி நாே–
ைட–சுமி (28) மற்–றும் ஒரு 
சைண் குழந்்த உள்–ள–னைர். 

இவர்–மீது சோ்ை 
முயற்சி, அடி–தடி 
உள்–ைடை ைல்–கவறு 
வழக்–கு–ேள் நிலு–் வ–
யில் உள்–ளனை.

இந்–நி –்ை–யில், 
தனைது வீட –டின 
முனபு கநற்–றி–ரவு 7 
மணி–ய–ள–வில் ைாலு 
நினறு சோண்–டி–ருந்–
தார். அப்–கைாது 5 
கைர் சோண்டை மர்ம கும்–
ைல் ் ேயில் ைட–டைாக்–ேத்–தி–
யு–டைன ஓடி–வந்–தது. இ்த 
ைார்த்–த–தும் ரவுடி ைாலு 
தப்–பி–கயாடை முயற்–சித்–தார். 
அவ்ர துரத்தி செனறு 
அக்–கும்–ைல், ைாலு்வ 
ைட–டைாக்–ேத்–தி–யால் ெர–
மா–ரி–யாே சவட–டி–யது. 
இதில் ைடு–ோ–யம் அ்டைந்த 
ரவுடி ைாலு ெம்–ைவ இடைத்–
தி–கைகய ைரி–தா–ை–மாே ைலி–
யா–னைார்.

இது –சதா –டைர் –ைானை 
வீடிகயா ோட–சி–ேள் தற்–

கைாது ைல்–கவறு 
வ்ை–த–ளப் ைக்–
ேங்–ே –ளில் ்வர–
ைாே ைரவி வரு–கி–
றது. இது–கு–றித்து 
தே–வ–ை–றிந்–த –தும் 
ஆ ர் . க ே . ந ே ர் 
கைாலீ–ொர் ெம்–
ைவ இடைத்–துக்கு 
வி்ரந்து வந் –த –
னைர். அங்கு ைாலு–

வின ெடை–ைத்்த ்ேப்–
ைற்றி, ஸடைானலி அரசு 
மருத்–து–வ–ம–் னை–யில் பிகரத 
ைரி–கொ–த–் னைக்கு அனுப்பி 
்வத்–த–னைர்.

இது –கு – றித்து ஆர் .
கே.நேர் கைாலீ–ொர் வழக்–
குப்–ை–திவு செய்து, அப்–ை–
குதி சிசி–டிவி ோமிரா ைதி–
வு–ே்ள ஆய்வு செய்–த–னைர். 
இ்த–ய–டு–த்–து 3 தனிப்–ை–
்டை–ேள் அ்மத்து, ரவு–
டி்ய சவட–டிய 5 கைர் 
கும்–ைல் குறித்து விொ–ரித்–த–
னைர். முதல் ேடடை விொ–ர–

்ண–யில், அகத ைகு–தி்ய 
கெர்ந்த சதன–னை–ரசு, இள–வ–
ரசு ஆகிய 2 ரவு–டி–ே–ளுக்–கும் 
இறந்–து–கைானை ைாலு–வுக்–
கும் ஏற்–சே–னைகவ அடி–தடி 
தே–ராறு மற்–றும் முன–வி–
கரா–தம் இருந்–தி–ருக்–கி–றது.

தாதா–வாே விளங்–கிய 
ரவுடி வி�–யன இறந்–த–தும், 
அவ–ரது மே்னை ெம–யம் 
ைார்த்து தீர்த்து ேடடை 
தீர்–மா–னித்–த–னைர். அவ–ரது 
இறப்்ை சதாடைர்ந்து 
ைாலு்வ ேண்–ோ–ணித்து 
கநற் –றி –ரவு இள–வ –ரசு , 
சதன–னை–ரசு ஆகி–கயார் 
இ்ணந்து கூலிப்–ை–்டை–
யி–னை–ரு–டைன தீர்த்து ேட–டி–
யி–ருப்–ை–தாே சதரி–ய–வந்–தது. 
இ்தத் சதாடைர்ந்து, 2 
ரவு–டி–ேள் மற்–றும் அவ–ரது 
கும்–ை்ை தீவி–ர–மாே வ்ை–
வீசி கதடி வரு–கின–ற–னைர். 
இச்–ெம்–ை–வம் ஆர்.கே.நேர் 
ைகு–தி–யில் ைர–ை –ரப்்ை 
ஏற்–ை–டுத்–தி–யது.

பளைய ம்கொபலிபுரம் சொளையில் உளை

சுங்க சாவடி்களை மூட வவண்டும்
முதல்வருக்கு தயாநிதி மாறன எம்பி கடிதம்

பென்னை, நவ. 5- 
ை்ழய மோ–ை –லி –பு –ரம் 
ொ்ை–யில் உள்ள சுங்ே 
ொவ–டி–ே்ள உடை–னை–டி–யாே 
மூடை கவண்–டும் என–றும் 
சுங்ே ேட–டைண வசூ்ை 
நிறுத்த கவண்–டும் என–றும் 
கோரி முதல்–வர் எடைப்–
ைாடி ைழ–னிச்–ொ –மிக்கு 
முன–னைாள் மத்–திய அ்மச்–
ெர் தயா–நிதி மாறன எம்பி 
ேடி–தம் எழு–தி–யுள்–ளார்.

முதல்–வர் எடைப்–ைாடி 
ைழ–னிச்–ொ–மிக்கு தயா–நிதி 
மாறன எம்பி அனுப்–பி–
யுள்ள ேடி–தத்–தில் கூறி–யி–
ருப்–ை–தா–வது:

மாந–ே–ராடசி எல்்ை 
மற்–றும் நே–ராடசி எல்–
்ைக்கு 10 கிகைா மீட–டைர் 
சுற்–ற–ள–வில் உள்ள ைகு–
தி–ே–ளில் சுங்ே ேட–டை–ணம் 
வசூ–லிக்ே கூடைாது எனறு 
கதசிய சநடுஞ்–ொ்ை ேட–
டைண வசூல் நிர்–ணய விதி 
2008 சதளி–வாே கூறி–யுள்–
ளது.

சென்னை மாந – ே –
ர ாடசி விரி –வாக் – ேம் 
செய் –யப் –ைட –டை –கைாது 
திரு–வள்–ளூர், ோஞ்–சி–பு–ரம் 
மாவட–டைங்–ே்ள கெர்ந்த 
ைை கிரா–மங்–ேள் சென்னை 
மாந–ே–ராட–சிக்–குள் சோண்–
டு –வ – ரப் – ைட –டுள் –ளது . 
ை்ழய மோ–ை –லி –பு –ரம் 
ொ்ை, கிழக்கு ேடைற்–ே்ர 
ொ்ை–ே–ளில் உள்ள சுங்ே 
ொவ–டி–ே–ளும் சென்னை 
மாந–ே–ராட–சி–யின ேட–டுப்–
ைாட–டில் வரு–கி–றது.

ராஜிவ்–ோந்தி ொ்ை 
அதா–வது ை்ழய மோ–ை–
லி–பு–ரம் ஐடி எஸக்–பி–ரஸ 
ொ்ை–யில் ேடைந்த 2000ல் 
அ்மக்–ேப் –ைடடை ஐடி 
சதாழிற்–ொ–்ை–ேள் உரிய 
அடிப்–ை்டை ேட–டை–்மப்–
பு–ே–ளு–டைன செயல்–ைடடு 
வரு–கின–றனை.

இந்த சதாழிற்–ொ–் ை–ே–
ளின வளர்ச்சி தமி–ழே 
வளர்ச்–சி–யில் முக்–கிய ைங்கு 
வகிக்–கி–றது. இந்–நி–்ை–யில், 
இந்த ொ்ை–ே–ளில் செல்–
ை–வர்–ே–ளி–டைம் சுங்ே ேட–டை–
ணம் வசூ–லிப்–ைது விதி–மு–
்ற–ே–ளுக்கு முர–ணா–னைது, 
ஏற்ே முடி–யா–தது.

உதா–ர–ண–மாே ராஜிவ் 
ோந்தி ொ்ை–யில் ஐசடைல் 
நிறு–வ–னைம் வ்ர 5 சுங்ே 
ொவ –டி –ேள் உள் –ளனை. 
சைருங்–குடி சீவ–ரம் நு்ழவு 

சுங்ே ொவடி, ஏோட–டூ–ரில் 
சவளி–கய–றும் சுங்ே ொவடி, 
து்ரப்–ைாக்–ேம்-ைல்–ைா–வ–
ரம் சுற்று வடடை ொ்ை–யில் 
உள்ள கெட–டி–்ைட சுங்ே 
ொவடி, கொழிங்–ே–நல்–லூர்-
கமடை–வாக்–ேம் இ்ணப்பு 
ொ்ை கெட –டி –்ைட 
சுங்ே ொவடி, கொழிங்–ே–
நல்–லூர்-கிழக்கு ேடைற்–ே்ர 
இ்ணப்பு ொ்ை (ே்ை–
ஞர் ேரு–ணா–நிதி ொ்ை) 
கெட–டி–் ைட சுங்ே ொவடி 
ஆகிய இடைங்–ே–ளில் மக்–ே–
ளி–டை–மும், சதாழி–ைா–ளர்–ே–
ளி–டை–மும் சுங்ே ேட–டை–ணம் 
வசூ–லிக்–ேப்–ை–டு–கி–றது.

கதசிய சநடுஞ்–ொ்ை 
ேட–டைண வசூல் விதி–ே–
ளில் சுங்ே ொவ–டி–ே–ளுக்கு 
இ்டைகய 60 கிகைா மீட–
டைர் இ்டை–சவளி இருக்ே 
கவண்–டும். ஆனைால், இந்த 
சுங்ே ொவ–டி–ேள் அ்மப்–
பில் விதி–ேள் பின–ைற்–றப்–
ை–டை–வில்்ை.

கிழக்கு ேடைற் –ே்ர 
ொ்ை–யில் உள்ள உத்–
தண்டி கிரா–மம் சென்னை 
மாந–ே–ராட–சிக்–குள் வரு–
கி–றது. இந்த நி்ை–யில் 
உத் – தண் –டி –யில் சுங்ே 
ேட–டை–ணம் வசூ–லிப்–ைது 
சநடுஞ்–ொ்ை விதி–ே–ளுக்கு 
முர–ணா–னைது.

கதசிய சநடுஞ்–ொ்ை 
விதி–ே –ளுக்கு புறம்–ைாே 
உள்ள சுங்ே ொவ–டி–ே்ள 

கவறு ைகு–தி–ே–ளுக்கு மாற்ற 
கவண்–டும் எனறு கதசிய 
சநடுஞ்–ொ்ை ஆ்ண–
யத்–தின த்ை–வர் மற்–றும் 
ஆ்ணய ேட–டை–் மப்பு நிர்–
வாே இயக்–கு–நர் சதரி–வித்–
துள்–ளார். அதில் கதசிய 
சநடுஞ்–ொ்ை ேட–டைண 
விதி–ேள் 2008 ேட–டைா–யம் 
பின–ைற்–றப்–ைடை கவண்–டும். 
கதசிய சநடுஞ்–ொ்ை 
சுங்ே ேட–டைண விதி–ே–ளின–
ைடி அ்மக்–ேப்–ை–டைாத 
சுங்ே ொவ–டி–ே்ள ேண்–டை–
றிந்து அவற்்ற 2 ஆண்–
டு–ே–ளுக்–குள் கவறு இடைத்–
திற்கு மாற்ற நடை–வ–டிக்்ே 
எடுக்ே கவண்–டும் எனறு 
ெம்–மந்–தப்–ைடடை ஏச�ன–
சி–ே–ளுக்–கும் அவர் அறி–வு–
றுத்–தி–யுள்–ளார்.

எனைகவ, இவற்்ற ேருத்–
தில்–சோண்டு தமிழ்–நாடு 
ொ்ை கமம்–ைாடடு நிறு–வ–
னைத்–தின ேட–டுப்–ைாட–டிற்–
குள் வரும் ை்ழய மோ–ை–
லி–பு–ரம், கிழக்கு ேடைற்–ே்ர 
ொ்ை–ே–ளில் அ்மக்–ேப்–
ைட–டுள்ள சுங்ே ொவ–டி–ே–
ளில் ேட–டை–ணம் வசூ–லிப்–
ை்த நிறுத்த கவண்–டும். 
அந்த சுங்ே ொவ–டி–ே்ள 
மூடை கவண்–டும். இந்த விஷ–
யத்–தில் தாங்–ேள் உடை–னை–டி–
யாே தகுந்த நடை–வ–டிக்்ே 
எடுக்ே கவண்–டும்.

இவ்–வாறு அந்த ேடி–தத்–
தில் கூறப்–ைட–டுள்–ளது.

க�ொைம்பூரில் ₹2 ் ்கொடியில்

ைட்ாடசி�ர் அலுைலக கட்்ம்
முதல்வர் எடப்ாடி திறந்து ் ்வததார்

பென்னை, நவ.5-
தமி–ழே அரசு இனறு சவளி–
யிடடை அறிக்்ே: 

எடைப்–ைாடி ைழ–னி–ொமி 
சென்னை த்ை–்மச் 
செய–ை–ேத்–தில், சதாழி–ைா–
ளர் மற்–றும் கவ்ை–வாய்ப்–
புத் து்ற ொர்–பில் கிண்–டி–
யில் அ்மக்–ேப்–ைட–டுள்ள 
சுோ–தார நை–னுக்–ோனை 
தமிழ்–நாடு உயர் திறன 
கமம்–ைாடடு ்மயம் மற்–
றும் ோஞ்–சி–பு–ரம் மாவட–
டைம், ஒர–ே–டைத்–தில் உள்ள 
இன–கடைாஸ–கைஸ சதாழிற் 
பூங்–ோ–வில் அ்மக்–ேப்–
ைட–டுள்ள ெரக்கு நேர்வு 
கமைாண்்ம மற் –றும் 
கைாக்–கு–வ–ரத்து பிரி–விற்–
ோனை தமிழ்–நாடு உயர் 
திறன கமம்–ைாடடு ் மயம் 

ஆகி–ய–வற்்ற திறந்து ் வத்–
தார்.  

இகத–கைால், வரு–வாய் 
மற்–றும் கைரி–டைர் கமைாண்–
்மத் து்ற ொர்–பில் மது–ர–
வா–யல் வட–டைம், சநாளம்–பூ–
ரில் 2 கோடிகய 22 ைட–ெம் 
ரூைாய் மதிப்–பீட–டில் ேட–
டைப்–ைட–டுள்ள வரு–வாய் 
வட–டைாட–சி–யர் அலு–வ–ை–
ேக் ேட–டை–டைம் மற்–றும் 
வரு–வாய் வட–டைாட–சி–யர் 
குடி–யி–ருப்பு, சைரம்–ை–லூர் 
மாவட–டைம், சைரம்–ை–லூ–
ரில் 2 கோடிகய 

54 ைட–ெம் ரூைாய் மதிப்–
பீட–டில் ேட–டைப்–ைட–டுள்ள 
வரு–வாய் வட–டைாட–சி–யர் 

அலு–வ–ை–ேக் ேட–டை–டைம் 
ஆகி–ய–வற்்ற திறந்து ் வத்–
தார். கதால் ைத–னி–டு–தல் 
து்ற–யில் ைல்–கநாக்கு 
திறன கமம்–ைாடடு ் மயம் 
வாணி–யம்–ைா–டி–யில் 20 
கோடிகய 37 ைட–ெம் ரூைாய் 
செை–வில் அ்மத்–திடை, 
மத்–திய ோைணி ையிற்சி 
நிறு–வ–னைத்–திற்–கும், தமிழ்–
நாடு திறன கமம்–ைாடடு 
ேழ–ேத்–திற்–கும் இ்டைகய 
புரிந்–து–ணர்வு ஒப்–ைந்–தம் 
்ேசய–ழுத்–தா–னைது. 

இ்தத்–சதா–டைர்ந்து, 
ெமூ–ே–ந–ைம் மற்–றும் ெத்–து–
ணவு திட–டைத் து்ற ொர்–
பில் மது்ர, டைாக்–டைர் தங்–ே–

ராஜ் ொ்ை–யில் அன்னை 
ெத்–தியா அம்–்ம–யார் 
அரசு குழந்–்த–ேள் ோப்–ை–
ேத்–திற்கு 5 கோடி ரூைாய் 
மதிப்–பீட–டில், துயிற்–கூ–டைங்–
ேள், ெ்ம–ய–ை்ற, வகுப்–ை–
்ற–ேள், அலு–வ–ைே அ்ற–
ேள் உள்–ளிடடை அ்னைத்து 
உட–ேட–டை–்மப்பு வெ–தி–ே–
ளு–டைன ேட–டைப்–ைட–டுள்ள 
புதிய ேட–டை–டைத்்த திறந்து 
்வத்–தார். இந்த நிேழ்ச்–
சி–யில், அ்மச்–ெர்–ேள், 
த்ை–்மச் செய–ைா–ளர் 
ே.ெண்–மு–ேம் மற்–றும் அரசு 
உயர் அலு–வ–ைர்–ேள் ேைந்து 
சோண்–டை–னைர். இவ்–வாறு 
கூறப்–ைட–டுள்–ளது. 

‘்்கரை மொர்கசிஸ்ட் மொநிை கசயைொைர் ம்கன்’

பினீஷ் குடும்்பத்தினருக்கு வீட்டு சிளை
அமலாக்கதது்ற நட்வடிக்்க

திரு–வ–னைந்–த–பு–ரம், நவ.5-
சைங் –ே –ளூர் கைா்த 
சைாருள் ேடைத்–தல் வழக்–
கில் கேரள மாநிை மார்க்–
சிஸட ேட–சி–யின மாநிை 
செய–ைா–ளர் கோடி–கயறி 
ைாை–கி–ருஷ்–ணன மேன 
பினீ்ெ சைங்–ே–ளூரு மத்–
திய அம–ைாக்–ேத்–து–்ற–யி–
னைர் ் ேது செய்–துள்–ள–னைர். 
இவர் மத்–திய அம–ைாக்–ேத்–
து்ற ோவ–லில் விொ–ரிக்–
ேப்–ைடடு வரு–கி–றார். இந்த 
விொ–ர–் ண–யில் பினீ–சுக்கு 
கேர–ளா–வில் ைல்–கவறு 
ைகு–தி–ே–ளில் சொத்–து–ேள் 
இருப்–ை–தும், ைை–ரு–டைன 
கெர்ந்த ஓட–டைல், ோர் உதி–
ரி–ைா–ேம் விற்–ை்னை உள்–ைடை 
ைல்–கவறு சதாழில்–ே–ளில் 
ஈடு–ைடடு வந்–த–தும் சதரி–ய–
வந்–தது.

இ்த–ய–டுத்து மத்–திய 
அம–ைாக் –ேத் –து –்ற்ய 
கெர்ந்–த–வர்–ேள் ஒகர ெம–
யத்–தில் திரு–வ–னைந்–த–பு–ரத்–தில் 
உள்ள பினீஷ் வசித்து வந்த 
வீடு மற்–றும் அவர் ைங்–கு–
தா–ர–ராே உள்ள 5 நிறு–வ–னைங்–

ே–ளி–லும் கொத்னை நடைத்–
தினைர். இந்த கொத்னை 
கநற்று இரவு வ்ர நீடித்–
தது. இதில் ைை முக்–கிய 
ஆவ–ணங்–ேள் கி்டைத்–த–தாே 
கூறப்–ை–டு–கி–றது. 

முன–னை–தாே பினீ–சின 
வீடு பூட–டைப்–ைட–டி–ருந்–த–
தால், அம–ைாக்–ேத்–து–் ற–யி–
னைர் பினீஸ ம்னை–விக்கு தே–
வல் சதரி–வித்–த–னைர். அவர் 
தனைது குழந்்த, தாயு–டைன 
வந்து வீட–டின ொவி்ய 
அதி–ோ–ரி–ே–ளி–டைம் சோடுத்–
தார். பின–னைர் அதி–ோ–ரி–ேள் 
வீட–டில் கொத்னை நடைத்–தி–
னைர். இந்த கொத்னை இரவு 
9 மணி வ்ர சுமார் 11 மணி 
கநரம் நீடித்–தது. 

ைரி–கொ–த்னை முடிந்த 
பிறகு ்ேப்–ைற்–றப்–ைடடை 
ஆவ–ணங்–ே–ளில் ்ேசய–
ழுத்–தி–டு–மாறு பினீ–சின 
ம்னை–வி–யி–டைம் அதி–ோ–ரி–
ேள் கூறி–னைர். அவர் மறுத்–
து–விட–டைார். ்ேசய–ழுத்–

தி –டை–வில்்ை என–றால் 
நாங்–ேள் சவளிகய செல்–ை–
மாட–கடைாம் எனை அதி–ோ–
ரி–ேள் அங்–கேகய இருந்–த–
னைர். அது–கைால் பினீ–சின 
ம்னைவி, குழந்்த மற்–றும் 
அவ–ரது தா்ய–யும் அவர்–
ேள் சவளிகய விடை–வில்்ை. 

இது குறித்து பினீ–சின 
வக்–கீல் கூறு–் ே–யில், அம–
ைாக்–ேத்–து்ற அதி–ோ–ரி–ேள் 
பினீ–சின குடும்–ைத்–தி–னை்ர 
மிரடடி ்ேசய–ழுத்து 
வாங்ே முயற்–சிக்–கின–ற–னைர். 
இது தவிர குடும்–ைத்–தி–னை்ர 
ைை–மணி கநரம் வீட–டில் 
சி்ற ் வத்–துள்–ள–னைர் என–
றார்.

இந்–நி–்ை–யில் இனறு 
ோ்ை, பினீ–சின உற–வி–
னைர்–ேள் அங்கு வந்–த–னைர். 
அவர்–ேள் பினீ–சின ம்னை–
வி்ய ெந்–திக்ே கவண்–டும் 
எனை கூறி–னைர். ஆனைால் ைாது–
ோப்–பில் இருந்த மத்–திய 
ரிெர்வ் ை்டை கைாலீ–ொர் 

அவர்–ே்ள உள்கள செல்ை 
அனு–ம–திக்–ே–வில்்ை. இ்த–
ய–டுத்து சைண்–ேள் உள்–ைடை 
உற–வி–னைர்–ேள் வீட–டின கேட 
முன அமர்ந்து கைாராட–டைம் 
நடைத்–தி–னைர். 

இது–சதா–டைர்–ைாே பினீ–
சின உற–வி–னைர்–ேள் பூ�ப்–
புரா கைாலீ–சில் புோர் 
செய்–த–னைர். கமலும் மனித 
உரி்ம ஆ்ண–யத்–தி–லும், 
குழந்–் த–ேள் நை ஆ்ண–யத்–
தி–லும் புோர் செய்–யப்–ைட–
டுள்–ளது. 

இது குறித்து உற –வி –
னைர் ஒரு–வர் கூறு–்ே–யில், 
24 மணி–கந –ரத் –துக் –கும் 
கமைாே 2 சைண்–ேள், ஒரு 
குழந்–்த–்ய–யும் சி்ற 
்வத்–துள்–ள–னைர். அவர்–
ே்ள மனை ரீதி –யாே 
சோடு–் மப்–ை–டுத்–தி–ய–தாே 
ெந்–கத–ேம் ஏற்–ைட–டுள்–ளது. 
இது–சதா–டைர்–ைாே நீதி–மன–
றத்்த அணுே தீர்–மா–னித்–
துள்–களாம் என–றார். 

இந்த ெம்–ை–வத்–தால் 
அப்–ை–கு–தி–யில் ைர–ை–ரப்பு 
ஏற்–ைட–டுள்–ளது. 

ஆவணபபதிவின் ் பொது

ைருமானைரி படிைதவதை தைாக்கல் கெய� யைண்டும்
்ததிரப்திவுதது்ற தக்வல

பென்னை, நவ.5- 
ஆவ–ணப்–ை–தி–வின கைாது 
வரு–மா–னை–வரி ைடி–வத்்த 
தாக்–ேல் செய்ய கவண்–டும் 
எனை ைத்–தி–ரப்–ை–தி–வுத்–து்ற 
சதரி–வித்–துள்–ளது. 

இது–கு–றித்து வணி–ே–வரி 
மற்–றும் ைத்–தி–ரப்–ை–தி–வுத்–
து்ற செய–ைா–ளர் பீைா 
ராக�ஷ் சவளி–யிடடை 
அறிக்்ே: 

சைாது–மக்–ேள் ஸடைார் 
2.0 ஆன–் ைன வழி ஆவ–ண–
தா–ரர் விை–ரங்–ே்ள உள்–
ளீடு செய் –யும் கைாது 
விற்–ை்னை ஆவ–ணத்–்தப் 
சைாறுத்து வரு–மானை வரித்–
து–் ற–யின ைடி–வம் 60, 61-ஏ 
உள்–ளீடு செய்ய கவண்–டு–
கோள் ைதி–வுத்–து–் றக்–ோனை 
ஸடைார் 2.0 ஆன–் ைன திட–
டைம் 2018ம் ஆண்டு 12.2.2018 

அனறு துவக்கி ்வக்–ேப்–
ைடடு தினை–மும் ெரா–ெ–ரி–
யாே ைத்–தா–யி–ரத்–துக்–கும் 
கமற்–ைடடை ஆவ–ணங்–ேள் 
தங்கு த்டை–யினறி ைதிவு 
செய்–யப்–ைடடு வரு–கி–றது. 
இத்–திட–டைத்–தின ஓர் அங்–ே–
மாே  https://tnreginet.gov.
in எனற இ்ண–ய–த–ளத்–
தில் எளிய மு்ற–யி–ைானை 
ஆவண உரு –வாக் –கும் 
வெதி ஏற்–ை –டுத்–தப்–ைட–
டுள்–ளது. இவ்–வ–ெ–தி–்யப் 
ையன–ை–டுத்தி ஆவ–ண–தா–
ரர்–ேள் விை–ரம் மற்–றும் 
சொத்து சதாடைர்–ைானை 
விபி–ரங்–ே்ள உள்–ளீடு 
செய்து சைாது–மக்–ேகள 
ஆவ–ணத்்த உரு–வாக்கி 

ையன–ை–டுத்–திக் சோள்–ள–
ைாம். 

வரு–மானை வரிச்–ெட–டைம் 
விதி–ேள் 1962 விதி 114(பி)ன 
ைடி ரூ.10 ைட–ெத்–திற்கு கமற்–
ைடடை விற்–ை்னை ஆவ–ணங்–
ே்ள சைாருத்து எழு–திக் 
சோடுக்–கும் மற்–றும் எழு–
திப் சைறும் நைர்–ே–ளின வரு–
மானை வரி நிரந்–தர ேணக்கு 
எண் தாக்–ேல் செய்–யப்–ைடை 
கவண்–டும். கமலும், வரு–
மானை வரிச்–ெட–டைம், 1962 
பிரிவு 285 பிஏ மற்–றும் வரு–
மானை வரிச்–ெட–டைம் விதி–
ேள், 1962 விதி 114இ-னைடி 
ரூ.30 ைட–ெத்–திற்–கும் கமற்–
ைடடை கி்ரய ஆவ–ணங்–ே–
ளின விவ–ரங்–ேள ைடி–வம் 

61ஏ-வில் வரு–மானை வரித்–
து–்றக்கு அளிக்–ேப்–ை–டு–
கி–றது. ஆவ–ணப்–ை–தி–வின 
கைாது கமற்–ேண்டை ைடி–வங்–
ே்ள தாக்–ேல் செய்–யும் 
ந்டை–மு்ற வழக்–ேத்–தில் 
உள்–ளது.

தற் –கைாது ைடி –வம் 
60, 61-ஏ விை–ரங்–ே்ள 
இ்ண–ய–தள வழி உள்–ளீடு 
செய்–யும் வெதி ஏற்–ை–டுத்–
தப்–ைட–டுள்–ளது. எனைகவ, 
சைாது–மக்–ேள் இனி வரும் 
ோைத்–தில் வரு–மானை வரி 
ெட–டைம் மற்–றும் விதி–ே–ளின 
ைடி கமற்–ேண்டை விவ–ரங்–
ே்ள, ஆவண தயா–ரிப்–
பின கைாகத, உள்–ளீடு 
செய்ய இ்ண–ய – தள 
வெ–தி்ய ையன–ை–டுத்–திக் 
சோள்–ளு–மாறு கேட–டுக் 
சோள்–ளப்–ை–டு–கி–றார்–ேள்.

ெம்–ெள நிலு்வ 
பதா்க்ய உட–னை–டி–

யாக வழங்–க–கவண்–டும், 
ஒப்–ெந்த பதாழி–ைா–

ளர்்ள ெணி நீக்–கம் 
பெய்–யக்–கூ–டாது எனறு 
வலி–யு–றுத்தி பிஎஸ்–என–

எல் ஊழி–யர்–கள ெங்–கத்–
தி–னைர் ஆயி–ரம்–வி–ளக்கு 

கிரீம்ஸ் ொ்ை–யில் 
உளள த்ை்ை 

தொல் அலு–வ–ை–கம் 
முனபு இனறு ஆர்ப்–
ொட்–டம் நடத்–தி–னைர்.

வ்காயில்குைம், சுடு்காடு சீரளைப்பு 
ரஙகநாதன எம்எலஏ ஆய்வு

அண்–�ா–ந–கர், நவ. 5-
சென்னை மற்–றும் சுற்–று–
வட–டைா–ரப் ைகு–தி–ே–ளில் 
ேடைந்த சிை நாட–ே–ளாே 
சைய்த ேனை–ம –்ழ –யில் 
வில்–லி–வாக்–ேத்–தில் உள்ள 
சைரு–மாள் கோயில் குளம் 
இடிந்–து–வி–ழும் நி்ை–யில் 
இருந்–தது. இக்–கு–ளத்்த 
சீர–் மத்து தரும்–ைடி அப்–ை–
குதி மக்–ேள் வலி–யு–றுத்–தி–
னைர். இ்த–ய–டுத்து அக்–கு–
ளத்–தின ைடிக்–ேட–டு–ே்ள 
தனைது சொந்த செை–வில் 
சீர–்மக்–கும் ைணி–ே்ள 
உடை–னை–டி–யாே துவக்–கும்–ைடி 
ஏற்–சே–னைகவ ரங்–ே–நா–தன 
எம்–எல்ஏ உத்–த–ர–விட–டி–ருந்–
தார்.

இகத–கைால் அங்–குள்ள 
சுடு–ோடு இடைம் ைரா–ம–ரிப்–
பினறி  கிடைப்–ை–தாே ேடைந்த 

மு்ற ரங்–ே–நா–தன எம்–
எல்–ஏ–வி–டைம் அப்–ை–குதி மக்–
ேள் புோர் சதரி–வித்–த–னைர். 
இ்தத் சதாடைர்ந்து, தனைது 
சதாகுதி கமம்–ைாடடு நிதி–

யி–லி–ருந்து ₹65 ைட–ெம் நிதி 
ஒதுக்கி சுடு–ோட்டை சுத்–
தப்–ை–டுத்தி சீர–்மக்–கும் 
ைணி–ேள் ந்டை–சைற்று 
வரு–கின–றனை.

இந்–நி–் ை–யில், கோயில் 
குளம் மற்–றும் சுடு–ோடடு 
ைகு–தி–ே–ளில் ந்டை–சை–றும் 
சீர –்மப்பு ைணி–ே்ள 
இனறு ோ்ை சதாகுதி 
திமுே எம்–எல்ஏ ை.ரங்–ே–நா–
தன கநரில் ைார்–் வ–யிடடு 
ஆய்வு செய்–தார். 

ைணி–ே்ள வி்ரந்து 
முடிக்–கும்–ைடி அதி–ோ–ரி–ே–
ளுக்கு உத்–த–ர–விட–டைார். 
கமலும், சுடு –ோட–டில் 
மின–வி–ளக்கு வெதி மற்–றும் 
உடைல்–ே்ள எரிப்–ை–தற்கு 
நவீனை எரி–யூட–டும் இயந்–
தி–ரத்–்தப் சைாருத்–தும் 
ைணி–ே –்ள –யும் ஆய்வு 
செய்–தார். 

அப்–கைாது, திமுே நிர்–
வா–கி–ேள் மற்–றும் மாந–ே–
ராடசி அதி–ோ–ரி–ேள் உடை–
னி–ருந்–த–னைர்.

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

பள்ளிககரலண, சசேனலனை-600100. மினனைஞசேல்:response.itfl@indianterrain.com;  
இலணயதளம்:www.indianterrain.com; சதாலலவபசி எண்:+91-44-42279100, 

CIN: L18101TN2009PLC073017

இந்தியன செரலரன வபஷனஸ் லிமிசெடுககாக
ஒப்பம்/-

ரவி B.S.G.
நிறுவன செயலாளர் & இணைக்க அதி்காரி

செபி (்பட்டியல் ்கட்டுப்பாடு்கள் மற்றும் சவளியீடு 
தேணவ்கள்) ஒழுங்குவிதி்கள், 2015 ஒழுங்கு விதி 
29 மற்றும் 47-ன் ்படி இேர அலுவல்்களுககு 
இணைதய 30 செபைம்்பர், 2020 உைன் முடிநே 
்காலாண்டு மற்றும் அணரயாண்டுக்கா்க (Ind AS) 
்படி நிறுவனத்தின் ேணிகண்க செயயப்பைாே 
நிதி முடிவு்கணள ்பரிசீலித்து, ஒபபுேல் அளிக்க 
இந்தியன செரலரன வபஷனஸ் லிமிசெடின 
இயககுனர்்கள் குழு கூட்ைம் புேன்கிழணம, 11 
நவம்்பர், 2020 அன்று  நணைச்பறுகிறது என 
இேன்மூலம் அறிவிக்கப்படுகிறது.

தமலும், இநே ே்கவல் நிறுவனத்தின் 
இணையேளம்  w w w . i n d i a n t e r r a i n .
c om மற்றும் நிறுவனத்தின் ்பங்கு்கள் 
்பட்டியலிைப்பட்டுள்ள ்பங்கு ்பரிவர்த்ேணன்களின் 
இணையேளமான www.nseindia.com மற்றும் 
www.bseindia.com என்்பதிலும் கிணைக்கபச்பறும்.

நாள்: 05 செப்டம்பர், 2020
இ்டம: சென்னை

அறிவிப்பு


