
1 Total income from operations (net) 46397.11 27836.38 
2 Net Profit / (Loss) for the period (before exceptional items and tax) 343.12 (754.49)
3 Net Profit / (Loss)  for the period (before tax and after exceptional items) 513.21 (754.49)
4 Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional items) 513.21 (754.49)
5 Total Comprehensive Income for the period [ Comprising Profit / (Loss) 

for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)] 455.68 (615.08)
6 Equity Share Capital (Face Value of Rs. 10 per Share) 20364.03 20364.03
7 Earnings Per Share  (of  Rs. 10/- each) 

       a) Basic 0.22 (0.30)
       b) Diluted  0.22 (0.30)

(Rs. in lakhs)

Particulars
Current quarter 

ended
30.06.2017

Corresponding 
3 months ended

in the Previous year 
30.06.2016

EXTRACT OF STANDALONE UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE 
THQUARTER ENDED 30  JUNE  2017

Sl.no

Place : Chennai 
Date  :  07 September  2017

Note: 
The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the National Stock Exchange of India 
Limited (NSE) under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. 
The full format of the Financial Results for the Quarter ended 30th June 2017 is available on the NSE website 
(www.nseindia.com) and website of the Company (www.spic.in). 

CIN: L11101TN1969PLC005778
Registered Office:  SPIC House, 88 Mount Road, Guindy, Chennai  600 032

Tel: 044-22350245. Fax: 044-22352163   Email: spiccorp@spic.co.in   Website: www.spic.in 

SOUTHERN PETROCHEMICAL INDUSTRIES 
CORPORATION LIMITED

For and on behalf of the Board

ASHWIN C MUTHIAH
CHAIRMAN

VIPUL ORGANICS LTD
(Formerly known as Vipul Dyechem Limited)

(CIN: L24110MH1972PLC015857)
Registered Office: 102, Andheri Industrial Estate, Off. Veera Desai

Road, Andheri (West), Mumbai -400053
Telephone no. 022-66139999, Fax no. 022- 66139977/75

Email Id: info@vipulorganics.com  Website: www.vipulorganics.com

NOTICE OF 45TH ANNUAL GENERAL MEETING,
 REMOTE E –VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE

Pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013
and Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules,
2014, as amended, the notice is hereby given that:
1. The 45th Annual General Meeting (‘AGM’) of the Company will be

held on Friday, the 29th September, 2017 at 3.30 p.m. at  Hotel Karl
Residency, 36, Lallubhai Park Road, Andheri (West), Mumbai
400058 to transact the business as set out in the Notice of AGM
dated 5th August, 2017;

2. The Notice of AGM along with Annual Report for the year ended
31st March, 2017 has been sent to all the members at their registered
address through courier on 2nd September, 2017 and at their
registered e-mail ids through email on 7th September, 2017.

3. Members holding shares as on the cut-off date i.e. Friday, 22nd

September, 2017 may cast their vote electronically on the Ordinary
and Special businesses as set out in the Notice of the 45th AGM
through electronic voting system of Central Depository Services
(India) Limited (CDSL) from a place other than venue of AGM
(“remote E-Voting”).

4. All the members are informed that:
i. the Ordinary and the Special businesses set out in the Notice of

45th AGM may be transacted through voting by electronic means;
ii. the remote e-voting shall commence on Tuesday, 26th September,

2017 at 9.00 a.m.;
iii. the remote e-voting shall end on Thursday, 28th September, 2017

at 5.00 p.m.;
iv. the cut-off date for determining the eligibility to vote by electronic

means or at the AGM is Friday, 22nd September, 2017;
v . any person, who acquires shares of the Company and becomes

member of the Company after dispatch of the Notice of the 45th

AGM and holding shares as of the cut-off date i.e. Friday, 22nd

September, 2017, may obtain the login ID and password by sending
a request at helpdesk.evoting@cdslindia.com or
www.vipulorganics.com. However, if a person is already registered
with CDSL for e-voting then existing user ID and password can be
used for casting vote;

v i . members may note that:
a) the remote e-voting module shall be disabled by CDSL after

the aforesaid date and time for voting and once the vote on
a resolution is cast by the member, the member shall not be
allowed to change it subsequently;

b) the facility for voting through polling papers shall be made
available at the AGM;

c) the members who have cast their vote by remote e-voting
facility may also attend the AGM but shall not be entitled to
cast vote again; and

d) a person whose name is recorded in the Register of Members
and List of Beneficial Owners as on the cut-off date i.e.
Friday, 22nd September, 2017 only shall be entitled to avail
the facility of remote e-voting as well as voting at the AGM
through polling paper;

vi i . the notice of the AGM is available on the CDSL’s website https:/
/www.evotingindia.com and on the Company’s website
www.vipulorganics.com.

viii. in case of queries, members may refer to the Frequently Asked
Questions (FAQs) for members and e-voting user manual for
members at the Helps Section of https://www.evotingindia.com or
call on helpdesk no. 18002005533 or contact Mr. Mehboob Lakhani,
Assistant Manager, Central Depository Services (India) Limited
(CDSL), 16th  floor, Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Fort,
Mumbai-400 001, Phone no. 18002005533, Email ID:
helpdesk.evoting@cdslindia.com who will address the grievances
connected with the voting by electronic means.  Members may
also write to Ms. Rishika Puri, Company Secretary & Compliance
Officer of the Company at the contact details given above.

5. Pursuant to the provisions of Section 91 of the Companies Act,
2013 and Regulation 42 of the SEBI (Listing Obligations and
Disclosure Requirements) Regulation, 2015, the Register of
Members and the Share Transfer books of the Company will
remain closed from Saturday, 23rd September, 2017 to Friday, 29th

September, 2017 (both days inclusive) for the purpose of the
Annual General Meeting for the year ended 31st March, 2017.

For Vipul Organics Limited
(formerly known as Vipul Dyechem Limited)

Sd/-
Rishika Puri

Place: Mumbai Company Secretary & Compliance Officer
Date: 8th September, 2017 Membership No.: A49818

CIN: U40100DL2013PTC257744
Registered Office: Essel House, B-10, Lawrence Road, New Delhi- 110035

Statement of Audited Financial Results for the Half Year & Year Ended 31st March 2017

*  In the absence of profits for the year and as there are no scheduled principal repayments or interest

payments in respect of NCD, the Debt Service Coverage Ratio (DSCR) and Interest Service Coverage

Ratio (ISCR) have not been computed. “Debt Equity Ratio is computed as: Paid up Debt Capital / (Equity

Capital + Reserves)

ESSEL GREEN ENERGY PRIVATE LIMITED

1. Total Income from Operations 471 129 129

2. Net Profit / (Loss) for the period

(before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items) (2,085) (265) (265)

3. Net Profit / (Loss) for the period before tax

(after Exceptional and/or Extraordinary items) (2,085) (265) (265)

4. Net Profit / (Loss) for the period after tax

(after Exceptional and/or Extraordinary items) (1,817) (171) (171)

5. Total Comprehensive Income for the period

[Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax)

and Other Comprehensive Income (after tax)] - - -

6. Paid up Equity Share Capital 500 500 500

7. Reserves (excluding Revaluation Reserve) (2,599) (178) (178)

8. Net worth (2,099) 322 322

9. Paid up Debt Capital / Outstanding Debt 57,960 22,482 22,482

10. Outstanding Redeemable Preference Shares - - -

11. Debt Equity Ratio 0.52 0.67 0.67

12. Earnings Per Share (of Rs. /- each)

(for continuing and discontinued operations) -

1. Basic: (0.00) (0.00) (0.00)

2. Diluted: (0.00) (0.00) (0.00)

13. Capital Redemption Reserve  NA  NA  NA

14. Debenture Redemption Reserve NA *  NA *  NA *

15. Debt Service Coverage Ratio  NA *  NA *  NA *

16. Interest Service Coverage Ratio  NA *  NA *  NA *

Particulars

(Rs. in Lacs)

Place: Mumbai
Date : 07.09.2017

For Essel Green Energy Private Limited
Sd/-

Sandeep Patil
Director

DIN: 07283292

Previous
year ended

Half Year Ended

31-Mar-17
Audited

31-Mar-16
Audited

31-Mar-16
Audited
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T.SUGADEV, Advocate,
Samsugani Plaza, 1st Floor, N.No.8/1, O.No.106/1,

Harris Road, Pudupet, Chennai–600 002,
Tel: 2854 1717, e–mail:devlaw66@gmail.com, 

sugadev66@gmai.com.
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R.ULAGANATHANB.A.,B.L.,

Advocate, Villupuram.

 ச�ொத்துவரியினை 
ச�லுத்்ொ்வர்கள் 
வினைவில் ச�லுத்துங்கள்:
ச�னனை மொந்கைொட்சி 
வவண்டுவ்கொள்

சென்னை, செப். 9–
2017 – -2018–ம் ஆண்டின 

முதலாம் அ்ையாண்டுக்ானை 
சொத்துவரியி்னை செலுத்தாதவர்ள் 
வி்ைவில் செலுத்திட செருந்ை 
சென்னை மாந்ைாட்சி வவண்டுவ்ாள் 
விடுத்துள்்ளது.   

சென்னை மாந்ை முனிசிெல் 
ெட்டத்தினெடி, முதலாம் 
அ்ையாண்டுக்ானை சொத்துவரியி்னை 
அ்ையாண்டின முதல் 15 
நாட்்ளுககுள் (அதாவது 1.4.2017 
முதல் 15.4.2017ககுள்) செருந்ை 
சென்னை மாந்ைாட்சிககு செலுத்திட 
வவண்டும். அவவாறு சொத்துவரி 
செலுத்தாதவர்ள் சொத்துவரி செலுத்த 
தவறியவர்்ளா் ்ருதப்ெடுவர.   

எனைவவ, சொத்துவரி செலுத்த 
தவறியவர்ள் உடனைடியா் 
சொத்துவரியி்னை செலுத்தி சென்னை 
மாந்ைாட்சி முனிசிெல் ெட்டத்தினெடி 
ஜப்தி நடவடிக்்யி்னை தவிரககுமாறு 
வ்ட்டுக ச்ாள்்ளப்ெடுகிறார்ள்.   

செருந்ை சென்னை மாந்ைாட்சிககு 
சொத்துவரியி்னை ்ாவொ்ல அல்லது 
வ்ட்புக ்ாவொ்ல வாயிலா் 
வருவாய் அலுவலர, சென்னை 
மாந்ைாட்சி" எனற செயரில் கீழ்ண்ட 
வ்்்ளில் செலுத்திடலாம் :   

* வரி வசூலிப்ொ்ளர்ள் மூலமும்,   
* செருந்ை சென்னை 

மாந்ைாட்சியின இ்ையத்ளம் www.
chennaicorporation.gov.in வாயிலா் 
(ஆன-்லன மூலம்) ்ட்டைம் 
இல்லாமலும்,   

* செருந்ை சென்னை 
மாந்ைாட்சியுடன ஒப்ெநதம் 
இயற்றியுள்்ள வங்கி்்ளானை இநதியன 
ஓவரசீஸ் வங்கி, சிட்டி யூனியன வங்கி, 
்ரூர ்வஸ்யா வங்கி, எச்.டி.எப்.சி. 
வங்கி, ஐ.டி.பி.ஐ. வங்கி, ் னைைா வங்கி, 
தமிழநாடு சமர்ன்டல் வங்கி, 
ச்ாடாக மவ்நதிைா வங்கி, லஷ்மி 
விலாஸ் வங்கி மற்றும் இனடஸ்இநத் 
வங்கி மூலம் ெைமா்வும், 

* சென்னை மாவட்ட வட்டாட்சியர 
அலுவல்ங்்ள், செருந்ை சென்னை 
மாந்ைாட்சியின அ்னைத்து 
மண்டல அலுவல்ங்்ள், வாரடு 
அலுவல்ங்்ள் மற்றும் ரிப்ென ் ட்டிட 
வ்ளா்த்தில் உள்்ள தமிழநாடு அைசு 
வ்பிள் டி.வி. நிறுவனைத்தின வெ்வ 
்மயங்்ளில் உள்்ள மு்ப்பு்ளின 
மூலமும்,   

சொத்துவரி செலுத்தும்வொது 
தங்்்ளது ்்வெசி எண் மற்றும் 
மினனைஞெல் விவைங்்்்ள த்வல் 
சதாடரபிற்்ா் ெதிவு செய்ய 
வவண்டும். 

சென்னை, செப். 9–  
உல்்ளாவிய அ்ளவில் தமிழ சமாழி 

வெசுவவாரின எண்ணிக்்்ய 
அதி்ரிப்ெதற்்ானை ெணி்்்ளத் 
தமிழ நிறுவனைங்்ள் வமற்ச்ாள்்ள 
வவண்டும் எனை தமிழ வ்ளரச்சி, 
தமிழப் ெண்ொடு, சதால்லியல் து்ற 
அ்மச்ெர மாொ.ொண்டியைாஜன 
வலியுறுத்தியுள்்ளார.   

சென்னையில் உள்்ள செம்சமாழித் 
தமிழாய்வு மத்திய நிறுவனைத்தில் ஆய்வு 
வமற்ச்ாண்ட அ்மச்ெர, அங்கு 
ந்டசெற்ற ஆய்வுக கூட்டத்தில் 
ெங்வ்ற்றார. அப்வொது, சென்னை 
அருவ் செரும்ொக்த்தில் 17 ஏக்ர 
நிலப்ெைப்பில் ரூ. 24 வ்ாடி செலவில் 
்ட்டப்ெட்டு வரும் செம்சமாழித் 
தமிழாய்வு நிறுவனைத்தின நிரவா்க 
்ட்டடத்தின ்ட்டுமானைப் ெணி்்்ள 
வி்ைநது முடிக் வவண்டும் 
எனை அதி்ாரி்ளிடம் அ்மச்ெர 
ொண்டியைாஜன வ்ட்டுகச்ாண்டார.   

இ்தத் சதாடரநது, 22 இநதிய 
சமாழி்ளில் திருககுற்்ள 
சமாழிசெயரககும் திட்டத்்தச் 
செம்சமாழித் தமிழாய்வு மத்திய 
நிறுவனைம் செயல்ெடுத்தி வருவ்தயும் 
முதல் ் ட்டமா் சதலுங்கு, ் னனைடம், 
ெஞொபி, குஜைாத்தி, மணிப்புரி ஆகிய 
சமாழி்ளில் சமாழிசெயரக்ப்ெட்டு 
நூலாக்ம் செய்யப்ெட்டிருப்ெ்தயும் 
ொர்வயிட்ட அ்மச்ெர, அ்னைத்து 
சமாழி்ளிலும் திருககுற்்ள 
வி்ைவில் சமாழிசெயரத்து சவளியிட 

வவண்டும் எனை வலியுறுத்தினைார.   
ெத்தாண்டு்ளில் செம்சமாழித் 

தமிழாய்வு நிறுவனைம் நி்றவு 
செய்துள்்ள ஆய்வுத் திட்டங்்ள் 
அ்னைத்்தயும் தமிழ மக்ள் 
ெயனெடும் வ்்யில் நூலா் 
சவளியிட வவண்டும்; செம்சமாழித் 
தமிழாய்வு மத்திய நிறுவனைத்தில் 
ெணிபுரியும் மு்னைவர ெட்டம் 
செற்றவர்ள், தங்்்ளது தமிழ 
ஆய்வு்்்ளத் சதாடரநது 
வமற்ச்ாண்டு புதிய உண்்ம்்்ளக 
்ண்டறிய வவண்டும் எனை அ்மச்ெர 
வ்ட்டுகச்ாண்டார. 

இயக்குநர் விசயராகவன்
இநத ஆய்வினவொது செம்சமாழித் 

தமிழாய்வு மத்திய நிறுவனைத்தின 
ெதிவா்ளர முகி்ல இைாஜொண்டியன, 
து்ைத் த்லவர பு.பிை்ாெம், உல்த் 

தமிழாைாய்ச்சி நிறுவனை இயககுநர 
வ்ா.விெயைா்வன உள்ளிட்வடார 
உடனிருநதனைர.   

இ்தத் சதாடரநது அவர 
செய்தியா்ளர்ளிடம் கூறு்்யில், 
்டநத ெத்து ஆண்டு்ளில் 
செம்சமாழி நிறுவனைத்துககு 
மத்திய அைசு ரூ.78 வ்ாடி நிதி 
வழங்கியுள்்ளது. இநத நிறுவனைம் 
இதுவ்ை எநதத் சதா்்்யயும் 
திருப்பிச் செலுத்தவில்்ல; 
அ்னைத்துத் சதா்்்யயும் 
செவவியல் தமிழ இலககிய 
ஆய்வுககுச் செலவிட்டுள்்ளது. 
உல்்ளாவிய நி்லயில் தமிழ சமாழி 
வெசுவவாரின எண்ணிக்் உயை 
வவண்டும். அதற்்ானை ெணி்்்ளத் 
தமிழ நிறுவனைங்்ள் செய்ய வவண்டும் 
எனறார.  

உல்களவில் ்மிழ் வேசுேவர்களின எண்ணிகன்கனை உைரத்் வவண்டும்: 
்மிழ் வளரச்சித்துனை அலுவலர்களுககு ேொண்டிைைொஜன அறிவுறுத்்ல்

4  வகை ஐஸ்க்ரீமைகையும வவளியிட்டார்சென்னை, செப். 9– 
10 ரூொய்க்ானை ொல் ொகச்ட், 

4 புதிய வ்்யானை ஐஸ்கரீம் 
ஆகியவற்்ற அறிமு்ம் செய்து 
்வத்தார அ்மச்ெர வ்.டி.ைாவஜநதிை 
ொலாஜி. 

வமலும் ஒய்வு செற்ற ஆவின 
நிறுவனைப் ெணியா்ளர்ளுககு தினைமும் 
அ்ை லிட்டர வி்லயில்லா ொல் 
அட்்ட வழங்கினைார. 

 ஆவின நிறுவனைத்தில் 
ொல்வ்ளத்து்ற அ்மச்ெர வ்.டி. 
ைாவஜநதிைொலாஜி த்ல்மயில், 
கூட்டுறவு இ்ையத்தின த்லவர அ. 
மில்லர மற்றும் ்ால்ந்ட ெைாமரிப்பு, 
ொல்வ்ளத் து்ற மற்றும் மீனவ்ளத் 
து்ற முதன்மச் செயலர டாகடர 
வ்.வ்ாொல், முனனி்லயில், 4 
வ்்யானை புதிய ஐஸ்கரீம், சென்னை 
மாந்ர மக்ளுக்ா் 10 ரூொய்க்ானை 
225 மி.லி. ச்ாண்ட 4.5 % ச்ாழுப்புச் 
ெத்து, 8.5 % இதைச் ெத்துக்ள் 
அடங்கிய புதிய ொல் ொகச்ட் 
மற்றும் 90 நாட்்ள் ச்டாமல் 
இருககும் 1/2 லிட்டர ஆவின டி்லட் 
‘‘ெசும்ொல்" ொகச்ட் மறு அறிமு்ம் 
செய்யப்ெட்டது. 

10 ரூேொயக்கொை ஆவின ேொல் ேொகச்கட்:
 அனமச்�ர வ்க.டி.ைொவஜந்திை ேொலொஜி அறிமு்கம்

இநநி்ழச்சியில் ஒய்வு செற்ற 
ஆவின நிறுவனைப் ெணியா்ளர்ளுககு 
தினைமும் அ்ை லிட்டர வி்லயில்லா 
ொல் வழங்குவதற்்ானை மாதாநதிை 
ொல் அட்்ட வழங்்ப்ெட்டது. 

வமற்்ண்ட சொருட்்ள் 
அ்னைத்தும், ஆவின நிறுவனைத்தின 
ொல்ங்்ள், சில்ல்ை 
வி ற் ெ ் னை ய ா ்ள ர ் ளி ட மு ம் 
உடனைடியா் கி்டககும். 

4 வ்் ஐஸ்கரீம்– வமங்வ்ா ொர, 

ஸ்ட்ைாசெரரி வ்ார, கிவைப் டூயட், டூ 
இன ஒன ஐஸ்கரீம் ஆகியவற்றின 
விற்ெ்னை வி்ல தலா ரூ.20 ஆகும். 
225 மி.லி. ொல் ொகச்ட் – ரூ.10ம், 
500 மி.லி. ஆவின டி்லட் ெசும் ொல் 
ரூ.26ககும் விற்ெ்னை செய்யப்ெடும். 

ஆவின நிறுவனைம் ‘‘மாதநவதாறும் 
புதிய சொருட்்ள் அறிமு்ம் செய்வது" 
எனற ச்ாள்்்யின அடிப்ெ்டயில் 
செயல்ெட்டு வருகிறது. ொல் 
சொருட்்ள் விற்ெ்னை செய்வதில் 
்டநத ஆண்்டக (2016–2017) 
்ாட்டிலும், நடப்ொண்டில் (2017–
2018) ெைாெரியா் மாதம் ஒனறுககு 
ரூொய் 3.25 வ்ாடி கூடுதலா் 
சென்னையில் விற்ெ்னை செய்து 
வருகிறது. இநத விற்ெ்னை உயரவு 
்டநத ஆண்்ட ்ாட்டிலும் 23.64% 
கூடுதலாகும். 

இநத அறிமு் நி்ழச்சியில் ஆவின 
நிரவா் இயககுநர சி.்ாமைாஜ், 
இ்ை நிரவா் இயககுநர ஆர.
சீத்தாலட்சுமி, து்ை ஆ்ையர 
உ. ெண்மு்ைாஜ்குமார மற்றும் 
ஆவின உயர அலுவலர்ள் ்லநது 
ச்ாண்டனைர. 

 நு்ரவவார தங்்ள் பு்ார மற்றும் 
ஆவலாெ்னை்்்ளத் சதரிவிக் 24 
மணிவநை நு்ரவவார நலன மற்றும் 
வெ்வப்பிரிவு சதா்லப்வெசி 
எண். 1800 425 3300 (இலவெ 
வெ்வ) எனற எண்ணிற்கு சதாடரபு 
ச்ாண்டு சதரிவிக்லாம் அல்லது 
aavincomplaints@gmail.com எனற 
மினனைஞெலிலும் சதாடரபு ச்ாண்டு 
சதரிவிக்லாம் எனை ஆவின நிரவா்ம் 
சதரிவித்துள்்ளது. 

புதுசடல்லி,செப்.9 – 
நீட் வதரவு எதிரப்பு 

வொைாட்டங்்்்ள தடுத்து நிறுத்தி 
தமிழ்த்தில் 

ெட்டம் – ஒழுங்்் ்ாப்ொற்ற 
தமிழ் அைசு உரிய நடவடிக்்்்்ள 
எடுக் வவண்டும் எனறு சுப்ரீம் 
வ்ாரட் இனறு அறிவுறுத்தியது. 

சுப்ரீம் வ்ாரட் த்ல்ம நீதிெதி 
தீெக மிஸ்ைா த்ல்மயிலானை 3 
நீதிெதி்ள் அமரவு இனறு சவளியிட்ட 
தமது உத்தைவில் வமற்்ண்டவாறு 
இனறு கூறினைார்ள். 

நீட் வதரவுககு எதிரப்பு சதரிவித்து 
அரியலூர மாைவி அனிதா தற்ச்ா்ல 
செய்து ச்ாண்டு இறநத்தத் 
சதாடரநது தமிழ நாட்டில் நீட் 
வதரவுககு எதிைானை வொைாட்டங்்ள் 
வலுத்து வருகினறது. 

இநத நி்லயில் நீட் 
வதரவுககு எதிைா் நடத்தப்ெடும் 
வொைாட்டங்்்்ள தடுத்து நிறுத்தி 
தமிழ்த்தில் ெட்டம் – ஒழுங்்் 
்ாப்ொற்ற உரிய நடவடிக்்்்்ள 
எடுக் தமிழ் அைசுககு உத்தைவிடக 
வ்ாரி வழக்றிஞர ஜி.எஸ்.மணி 
சுப்ரீம் வ்ாரட்டில் ஒருமனு தா்க்ல் 
செய்திருநதார. இநத மனு்வ இனறு 

சுப்ரீம் வ்ாரட் த்ல்ம நீதிெதி 
தீெக மிஸ்ைா த்ல்மயானை அமரவு 
விொரித்து உத்தைவு்்்ள பிறப்பித்தது. 

அதில் அவர்ள் கூறிருப்ெதாவது:– 
நீட் வதரவு எதிரப்பு வொைாட்டங்்ள் 

அ்மதியா் ந்டசெறவில்்ல. 
இது சதாடரொ் யாைாவது ெநத் 
வொனற வொைாட்டங்்்்ள நடத்தி 
தமிழநாட்டின ெட்டம் – ஒழுங்கு 
–அ்மதிககு குநத்ம் ஏற்ெடும் 
வ்்யில் செயல்ெட்டால் அவர்்்ள 
்ண்்ாணித்து ெட்டம் – ஒழுங்்் 
ொது்ாக் உரிய நடவடிக்்்்்ள 
தமிழ் அைசின த்ல்மச் செயலா்ளர 
எடுக்வவண்டும். அ்மதியா் 
வொைாட ஒவசவாரு குடிமக்ளுககும் 
அடிப்ெ்ட உரி்ம இருககிறது. 
ஆனைால் வனமு்ற்ய ்ட்டவிழத்து 
விடும் வ்்யில் ெட்டம் – ஒழுங்கு 
–அ்மதிககு குநத்ம் ஏற்ெடச் 
செயல்ெட யாருககும் உரி்ம 
இல்்ல. எனைவவ தமிழ்த்தில் 
ெட்டம் – ஒழுங்்் ்ாப்ொற்ற தமிழ் 
அைசு உரிய நடவடிக்்்்்ள எடுக் 
வவண்டும் எனறு சுப்ரீம் வ்ாரட் 
த்ல்ம நீதிெதி தீெக மிஸ்ைா 
த்ல்மயானை அமரவு உத்தைவில் 
கூறியுள்்ளது.

நீட் தேர்வு எதிர்ப்பு தோராட்்டம்: 
சட்்டம் – ஒழுங்கை கைாப்ோற்ற 

ேமிழகை அரசுக்கு சுப்ரீம் தகைார்ட் அறிவுறுதேல்

சென்னை, செப். 9–
சுவர இடிநது செற்வறார்்்ள 

இழநத சிறுமியின செயரில் ரூ.5 
லட்ெம் சடொசிட் செய்யப்ெடும் 
எனறு முதல்மச்ெர எடப்ொடி 
வ்.ெழனிொமி உத்தைவிட்டுள்்ளார.

இது ெம்ெநதமா் முதல்மச்ெர 
எடப்ொடி ெழனிொமி சவளியிட்டுள்்ள 
ஒரு அறிக்்யில் கூறியிருப்ெதாவது:–  

‘‘நா்ப்ெட்டினைம் மாவட்டம், 
குத்தாலம் வட்டம், திருவாவடுது்ற 
கிைாமம் செக்டித் சதரு்வச் வெரநத 
சவங்்ட்ைாமன, அவரு்டயம்னைவி 
்ாரத்தி்ா மற்றும் அவைது ம்ள் 
ொகித்யா ஆகிய மூனறு வெரும் 
6.9.2017 அனறு வீட்டு சுவர இடிநது 
விழுநது, ெம்ெவ இடத்திவலவய 
உயிரிழநதனைர எனறசெய்தி்ய அறிநது 
நான மி்வும் துயைம் அ்டநவதன.   

இநத துயைச் ெம்ெவத்தில் உயிரிழநத 
சவங்்ட்ைாமனின குடும்ெத்திற்கு 
எனைது ஆழநத இைங்்்லயும் 
அனுதாெத்்தயும் சதரிவித்துக 
ச்ாள்கிவறன.   

இநத விெத்தில் சவங்்ட்ைாமனின 
இைண்டாவது ம்ள் தரஷினி ெலத்த 
்ாயம்டநதுள்்ளார எனற செய்தி்ய 
அறிநது வருத்தம்டநவதன. 
ம ரு த் து வ ம ் னை யி ல் 
அனுமதிக்ப்ெட்டு சிகிச்்ெ 
செற்று வரும் தரஷினிககு சிறநத 
மு்றயில் சிகிச்்ெ அளிக் மாவட்ட 
நிரவா்த்திற்கு உத்தைவிட்டுள்வ்ளன.   

செற்வறா்ை இழநது வாடும் 
தரஷினியின எதிர்ால நலன ்ருதி, 
முதல்மச்ெரின சொது நிவாைை 
நிதியிலிருநது ரூொய் 5 லட்ெம் 
வழங்்வும், இநதசதா்்்ய 
தமிழநாடு மினவி்ெ நிதி மற்றும் 
அடிப்ெ்ட வெதி வமம்ொட்டு 
நிறுவனைத்தில் ்வப்பு நிதியா் 
்வக் உத்தைவிட்டுள்வ்ளன. இநத 
்வப்பு நிதியிலிருநது கி்டககும் 
வட்டிசதா்் மாதநவதாறும் 
தரஷினியின ெைாமரிப்பு செலவிற்்ா் 
கி்டக்ப்செறும்’’.   

இவவாறு முதல்வர எடப்ொடி 
ெழனிொமி கூறியுள்்ளார.  

சுவர இடிந்து சேறவைொர்கனள இழந்்
சிறுமி சேைரில் ரூ.5 லட்�ம் செேொசிட்

 முதலமைச்சர் எடப்பாடி உததரவு

வாஷிங்டன,செப்.9–  
அசமரிக் சவளியுறவுத்து்றயில் 

இநதிய வம்ொவளி்ய வெரநத 
செண் மனிஷா சிங்்் நியமனைம் 
செய்ய ஜனைாதிெதி டிைம்ப் முடிவு 
ச ெ ய் து ள் ்ள ா ர . அ ச ம ரி க ் ா வி ல் 
சவளியுறவுத்து்றயில் சொரு்ளாதாை 
உறவுக்ானை உதவி செயலா்ளர 
சொறுப்பில் ொரலஸ் ரிவகின எனெவர 
ெணியாற்றி வநதார. இவர டிைம்ப் 
அசமரிக் ஜனைாதிெதியா் ெதவி 
ஏற்ற்தத் சதாடரநது தனைது ெதவி்ய 
ைாஜினைாமா செய்தார.   

இ்தயடுத்து அநதப் ெதவி 
்ாலியா் இருநது வநதது. 
சவளியுறவுத்து்றயில் சொரு்ளாதாை 
ைாஜ்ய உறவுக்ானை சொறுப்்ெ 
்வனிக் வவண்டியதிருப்ெதால், 
இநதப் ெதவி முககியத்துவம் வாய்நத 
ெதவி ஆகும்.  

இநதப் ெதவியில் இநதிய 
வம்ொவளி்ய வெரநத செண் 
மனிஷா சிங்்் (வயது 45) நியமனைம் 
செய்ய ஜனைாதிெதி டிைம்ப் முடிவு 

செய்துள்்ளார. தற்வொது மனிஷா 
சிங், டான சுல்லிவன எனற 
செனைட் ெ்ெ எம்.பி.யின த்ல்ம 
ஆவலாெ்ைா்வும், மூத்த ச்ாள்்் 
ஆவலாெ்ைா்வும் உள்்ளார.  

இவர புவ்ளாரிடா மா்ாைத்தில் 
வசித்து வருகிறார. ஏற்்னைவவ 
சொரு்ளாதாை து்றயில் ெல்வவறு 
முககிய ெதவி்்்ள வகித்துள்்ளார. 
அசமரிக் ெல்்்லக்ழ்த்தின 
ெரவவதெ ெட்டக்ல்லூரியில் 
ெட்டப்ெடிப்பில் முதுநி்ல 
ெட்டம் செற்றுள்்ளார. புவ்ளாரிடா, 
செனசில்வவனியா மா்ாைங்்ளில் 
வழக்றிஞர சதாழில் செய்வதற்கு 
உரிமம் செற்றுள்்ளார.  

இவைது பூரவீ்ம், உத்தைபிைவதெ 
மாநிலம் ஆகும். குழந்தயா் 
இருநதவொவத தனைது செற்வறாருடன 
அசமரிக்ாவில் குடிவயறி உள்்ளார. 
இவைது நியமனைத்துககு அசமரிக் 
ொைாளுமனற செனைட் ெ்ெ 
அங்கீ்ாைம் அளிக் வவண்டும் எனெது 
குறிப்பிடத்தக்து.  

அசமரிக்க சவளியுைவுத்துனையில்   
இந்திைபசேண்ணுககு முககிை ே்வி : டிைம்ப முடிவு

இந்தியன் டெரடரெய்ன் பேஷன்ஸ் லிமிடெட்
்திவு அலுவலகம்: எண்.208, வவளசவ்சரி தபாம்்ரம் வரபாடு, நபாரபாயணபுரம், ்ள்ளிககரமண, ச்சனமனை–600 100. 

   Website:www.indianterrain.com   Email:response.itfl@indianterrain.com 

Telephone: 91–44-4227 9100; Fax: 044-2262 2897

CIN: L1810TN2009PLC073017

30 ஜூன் 2017ல் முடிந்த காலாண்டுககான  ்தனியான ்தணிக்க செயயப்படா்த நிதிநி்ல முடிவுகள் அறிக்க
                                                                                                                                    (ரூ. க�ோடியில்)

                                                                                                                                                   தணிக்�யோ�ோதது  
வ.                                                                   விவரங�ள் முடிநத முடிநத
எண்  �ோலோண்டு �ோலோண்டு
  30 ஜூன் 2017 30 ஜூன் 2016

   
 
1 செயல்்ோடு�ள் மூலம் ச�ோதத வரு�ோனம் 84.48 57.70

2 �ோலததிற�ோன நி�ர லோ்ம்/(நஷ்டம்) (வரிககு முன், விலககு அல்லது/�றறும்அ ெோதோரண அயிட்டங�ளுககு முன் # ) 6.04 5.29

3. வரிககு முன் �ோலததிற�ோன நி�ர லோ்ம்/(நஷ்டம்) (விலககு அல்லது/�றறும் அெோதோரண அயிட்டங�ளுககு பின் # ) 6.04 5.29

4 வரிககு பின் �ோலததிற�ோன நி�ர லோ்ம்/(நஷ்டம்) (விலககு அல்லது/�றறும் அெோதோரண அயிட்டங�ளுககு பின் #)   3.95 3.45

5.  �ோலததிற�ோன ச�ோதத விரிவோன வரு�ோனம்  (�ோலததிற�ோன லோ்ம்/(நஷ்டம்) (வரிககு பின்) �றறும் 
 இதர விரிவோன வரு�ோனம் (வரிககு பின்) உள்்ள்டககியது ) 4.00 3.46

6 செலுததப்ட்ட ெ�்ஙகு மூலதனம்  (ஒன்றின் மு��திபபு ரூ. 2) 7.59 7.45

7 ரிெர்வு�ள் (�று�திபபீடு ரிெர்வு�ள் நீங�லோ�)  �்டநத ஆண்டு தணிக்�யோன நிதிநி்ல அறிக்�யில்  உள்்ள்டி   – –

8. ஒரு ்ஙகு ெம்்ோததியம்  (ஒன்று ரூ. 2/–) (சதோ்டரும் அல்லது சதோ்டரோத செயல்்ோடு�ளுக�ோ�)
 – அடிப்்்ட (ரூ்ோயில்) 1.05 0.93
 – ்்டலூட்டட (ரூ்ோயில்) 1.05 0.93

குறிபபு: (ஏ) SEBI (்டடியல் �டடுப்ோடு�ள் �றறும் சவளியீடு கத்வ�ள்) விதி�ள் 2015, விதி 33ன் கீழ்  ஸ்டோக எககெஞ்சு�ளில் தோக�ல் செயயப்ட்ட 
தணிக்�யோ�ோத தனியோன �ோலோண்டு நிதிநி்ல முடிவு�ளின் விரிவோன வடிவததின் சுருக��ோ� க�ற�ண்்ட்வ உள்்ளது. �ோலோண்டு நிதிநி்ல முடிவு�ளின் 
முழு்�யோன வடிவம் ஸ்டோக எககெஞ்சின் இ்ணயத்ளங�ள் www.nseindia.com, www.bseindia.com  �றறும் �ம்ச்னியின் இ்ணயத்ளம் www.indianterrain.comல் 
உள்்ளது.

பி) (I) ச்ோருநதககூடிய ச�ோள்்��ள் �றறும் இதர அஙகீ�ரிக�ப்ட்ட �ணககு ந்்டமு்ை�ள், �ம்ச்னி�ள் ெட்டம் 2013, பிரிவு 133ன் கீழ் 
்ரிநது்ரக�ப்ட்ட �ம்ச்னி�ள் (இநதிய �ணககியல் தரநி்ல�ள்) விதி�ள் 2015 (இண்ட ஏஎஸ)ன்்டி நிதிநி்ல அறிக்��ள் தயோரிக�ப்டடுள்்ளன. 1 
ஏபரல் 2017 முதல் இண்ட ஏஏஸ–ஐ �ம்ச்னி ஏறறுக ச�ோண்டுள்்ளது �றறும் �ோறை கததி 1 ஏபரல் 2016. அதறகிணங� 30 ஜூன் 2016ல் முடிநத �ோலோண்டு 
முடிவு�ள் மீண்டும் எடுதது்ரக�ப்டடுள்்ளன.

(II) 31 �ோர்ச் 2017ல் முடிநத �்டநத �ோலோண்டு �றறும் ஆண்டுக�ோன இண்ட ஏஎஸ இணக��ோன முடிவு�்்ள உள்்ள்டககி அறிக்� இல்்ல.  5 ஜூ்ல, 2016 
கததியிட்ட செபி சுறைறிக்�யின்்டி இது �ட்டோயமில்்ல.

(III)  ந்டபபு �றறும் ஒததி ்வக�ப்ட்ட வரி ஒதுககீடு உள்்ள்டககி வரி செலவு�ள் உள்்ளது.

Iv) எஙச�ல்லோம் கத்வகயோ அஙகு �்டநத �ோல �ணககு�ள் �றுவ்�ப்டுததப்டடுள்்ளது.

v) செபி (்டடியல் �டடுப்ோடு�ள் �றறும் சவளியீடு கத்வ�ள்) விதி�ள் 2015ன் விதி 33–ன் கீழ் கத்வகக�றை வ்�யில் 30 ஜூன் 2017ல் முடிநத 
�ோலோண்டுக�ோன தணிக்�யோ�ோத நிதிநி்ல முடிவு�ள் மீது ெட்ட தணிக்�யோ்ளர்�ள் �றுவ்ரயறுக�ப்ட்ட ஆயவி்ன க�றச�ோண்்டனர். 30 ஜூன் 
2016ல் முடிநத �ோலோண்டுக�ோன இண்ட ஏஎஸ இணக� �ணககு�ள் ்ரிசீல்ன அல்லது தணிக்�ககு உட்்டவில்்ல. அநத நிதிநி்ல முடிவு�ள் 
நியோய�ோ�வும் கநர்்�யோ�வும் இருப்்த உறுதி செயய கத்வயோன அக�்ை்ய �ம்ச்னி நிர்வோ�ம் க�றச�ோண்டுள்்ளது.

சி)  க�றகுறிபபிட்ட்ட �ோலததில் அறிக்� அளிக� எநதவித விலககு அல்லது அெோதோரண அயிட்டங�ள் �ம்ச்னியில் இல்்ல.
இயக்குனர்கள்  குழுவின் சார்ா்க

இந்தியன் டெரடரெய்ன் ப்ஷன்ஸ் லிமிடெட்
ஒப்ம்/–

பேதி : 08 டசபெம்்ர 2017    டெங்கபெஷ் ரொஜப்கா்ால்
இெம்: டசன்்ன  பசர்மன் ்மற்றும் நிரொ்க இயக்குனர (DIN: 00003625)

ஓரியண்ட் கரீன ்வர் கம்ச்னி லிமிசடட்
்திவு அலுவலகம்: 4வது தளம், சிகபபி ஆசசி கட்டிடம், 

18/3, ருகைணி லட்சுமி்தி வரபாடு, எழும்பூர், ச்சனமனை–600 008.

CIN: L40108TN2006PLC061665

 தோல் ஓட்டு முடிவுகள்
அன்பானை உறுபபினைர்களுககு

30 ஜூன, 2017 வததியிட்ட த்பால் ஓட்டு அறிவிபபில் குறிபபிட்டுள்ள அயிட்டங் 
களுககு ்ங்குதபாரர்களின ஒபபுதமல ச்ற த்பால் ஓட்டு (மினனைணு வபாககுப்திவு 
உள்்ட) மூலைபாக நடததப்ட்ட வபாககுப்திவின முடிவுகள் கம்ச்னியின 
ச்ரும்்பானமை உறுபபினைர்களபால் நிமறவவறறப்ட்டது என்மத நபாங்கள் 
உங்களுககு சதரிவிததுக சகபாள்கிவறபாம்.

கம்ச்னிகள் ்சட்டம் 2013 பிரிவு 108, பிரிவு 110, கம்ச்னிகள் (வைலபாண்மை 
ைறறும் நிர்வபாகம்) விதிகள் 2014 ைறறும் அதில் வைறசகபாள்ளப்ட்ட திருததங்கள் 
(‘‘விதிகள்’’) ைறறும் ச்சபி (எல்ஓடிஆர்) விதி 44ன்டி, த்பால் ஓட்டு நமடமுமறகமள 
வைறசகபாள்ளவும், நடததவும் கம்ச்னியினைபால் நியைனைம் ச்சயயப்ட்ட ஆரபாயவபாளர்  
திருைதி பி. ்சந்திரபா, பிரபாகடிசிங் கம்ச்னி ச்சயலபாளர் அவர்கள்  06 ச்சபடம்்ர் 2017 
அனறு வமர (இந்திய வநரப்டி ைபாமல 05.00 ைணி) ச்சனட்ரல் சட்பாசிட்டரி ்சர்வீ்சஸ் 
லிமிசடட் (சிடிஎஸ்எல்) மூலைபாக அளிககப்ட்ட வபாககுகள் ைறறும் ச்றப்ட்ட த்பால் 
ஓட்டுப ்டிவங்களின மீதபானை அவரது அறிகமக ்சைர்பபிததுள்ளபார்.

07 ச்சபடம்்ர், 2017 அனறு ஆரபாயவபாளரிடமிருந்து ச்றப்ட்ட அறிகமகயின 
அடிப்மடயில், த்பால் ஓட்டு முடிவுகளின விவரங்கள் (மினனைணு வபாககுப்திவு 
உள்்ட) கீவே அளிககப்ட்டுள்ளது. 

தீர்ைபானைங்கள் தீர்ைபானைம் ஆதரவபானை  ஆதரவபானை
 வமக வபாககுகள் வபாககுகள் %
 
சை்சர்ஸ் எஸ்விஎல் லிமிசடட் ைறறும்/
அல்லது அதன துமண நிறுவனைங்கள்/
அவ்சபாசிவயட்டுகளுககு கம்ச்னியின  சிறபபு 72204327 99.9895
எட்டு துமண நிறுவனைங்களின 
டிஸ்இனசவஸ்ட்சைண்ட் ஒபபுதமல 
ச்றுதல்

விமல வீழ்சசி அடிப்மடயில் கம்ச்னி
யின நரசிங்பூர் ்வர் நிறுவனைதமத
்வயபாபிஜிலி கரீன ்வர் லிமிசடட்டுககு சிறபபு 72202726 99.9892
ைபாறற ஒபபுதமல ச்றுதல் ைறறும் 
சை்சர்ஸ் ்வயபாபிஜிலி கரீன ்வர் 
லிமிசடட் மவததுள்ள 100% ஈகவிடிமய
சை்சர்ஸ் எஸ்விஎல் லிமிசடட் ைறறும்/
அல்லது அதன துமண நிறுவனைங்கள்/
அவ்சபாசிவயட்டுகளுககு விற்மனை 
ச்சயதல் 
உங்கள் ்பார்மவககபாக கம்ச்னியின இமணய தளம் ைறறும் பிஎஸ்இ ைறறும் எனஎஸ்இ 
இமணயதளங்களில் ஆரபாயவபாளரின அறிகமக இருககும் என்மத நபாங்கள் வைலும் 
சதரிவிததுக சகபாள்கிவறபாம்.   

குழுவின் ஆ்ைப்ேடி
இ்டம்: சசன்்னை  P. ஸ்ரீனிவாசன்
தேதி : 8 சசப்்டம்ேர், 2017  கைம்சேனி சசயலாளர்

ரபாஜ் சடலிவிஷன சநட்ஒர்க லிமிசடட்
CIN: L92490TN1994PLC027709

 ்திவு அலுவலகம்:  எண். 32, வ்பாயஸ் ்சபாமல, இரண்டபாவது சதரு,  
வதனைபாம்வ்ட்மட, ச்சனமனை -–18.

அறிவிபபு 
இதர நிகழ்சசி நிரலுடன,  2017–18 நிதி ஆண்டின முதல் கபாலபாண்டுககபானை 
தணிகமக ச்சயயப்டபாத நிதிநிமல முடிவுகமள  ்ரிசீலிதது ஒபபுதல் 
அளிகக கம்ச்னி இயககுனைர்கள் குழுவின கூட்டம் புதனகிேமை,                                                                                                          
13 ச்சபடம்்ர் 2017 அனறு கபாமல 11.00 ைணிககு நமடச்றும் எனறு 
இதன மூலம் அறிவிககப்டுகிறது. ச்சபி (உள்வர்ததக தமட) விதிகள் 
2015 ைறறும் உங்கள் அறிவிபபுகளின்டி, இயககுனைர்கள்/வகஎம்பி/
அதிகபாரிகள்/ நியமிககப்ட்ட ஊழியர்களுககபானை (அவர்களின 
சநருங்கிய ச்சபாந்தம் உட்்ட) கம்ச்னியின ்ங்கு வர்ததகம் 
06 ச்சபம்்ர் 2017லிருந்து 14 ச்சபடம்்ர் 2017 முடிய (இரண்டு 
.நபாட்களும் வ்சர்தது) மூடப்ட்டிருககும்

இடம்: ச்சனமனை        ரபாஜ் சடலிவிஷன சநட்ஒர்க லிமிசடட்டுககபாக
வததி: 05.09.2017 நிர்வபாக இயககுனைர்


