
Demand woes, cautious outlook
dent Bharat Forge’s prospects

RAM PRASAD SAHU
Mumbai, 11November

Amuted September quarter, and
cautious commentary by the
management — especially on

the exports front — weighed on the
Bharat Forge stock, which shed close to
4 per cent on Wednesday, after having
gained 57 per cent since the start of July.

Though the company was expected
to post muted revenues owing to pres-
sure across segments, the 30 per cent
decline over the year-ago quarter was
more than what was estimated.

The decline was driven by the
exports segment, which fell 40 per cent
compared to the year-ago level. The
share of exports to overall revenues —
at 62 per cent last year— fell 10 percent-
age points in Q2.

Non-auto businesses, especially oil
and gas, were key factors that caused
weakness in the overseas business.
Given the decline in crude oil prices as
well as a muted fracking market, reve-
nues from this segment have collapsed.

The other key segment was aero-
space, inwhich the pace of recoverywas
below expectations, and hence near-
term outlook remains muted. To offset
the fall in revenues in these segments,
the firm is looking at alternative high-
growth areas, such as wind energy and
marine.

It expects to use
current facilities to
increase revenues
from these two seg-
ments 3x over the
next one year.

While the ongo-
ing downturn in the
commercial vehicle
market continues
to be an overhang
— both in the
exports and Indian
markets— recovery
on a sequential
basis has been
strong, led by
higher volumes,
freight rates and
pent-up replace-
ment demand.

Order bookings

have been strong
in North
America, but
these have to
sustain in the
coming months
to aid in export
growth.

The firm
pointed out that
the overhang of
the US election
is, however, over
and this should
improve deci-
sion-making.
Customers had
so far refrained
from giving firm
orders, which,
coupled with
fears of a second

wave of infections in key export mar-
kets, has led Bharat Forge to be cautious
on the outlook front.

While the domestic medium and
heavy commercial segment, which saw
a 42 per cent YoY dip in volumes in Q2,
has recovered over the pastmonths, the
company is unsure of the same being
led by the festival season, which casts
doubt on sustainability post-Diwali.

Sustained growth also requires an
uptick in the investment cycle, which
could boost key demand areas of infras-
tructure, mining, and construction.
Though supply chain and demandhave
improved, the firm expects full-fledged
growth in CVs from FY22 onwards.

The management highlighted that
the firm gained market share, led by its
BS-VI portfolio, as well as a faster
ramp up. Though it is hopeful of a pick-
up in the defence business, the pan-
demic led to a 5-month delay in testing
procedures.

Given the pressure owing to weak
operating leverage, margins were down
over 500 bps YoY to 18.8 per cent —
lower than Street estimates of over 20
per cent.

The company continues to cut costs,
and these include manpower rationali-
sation. It is using digital initiatives to
maintain continuity, while keeping
costs lower. The company also indicated
that the changes will take a couple of
quarters to reflect on costs.

Given the cautious tone of the man-
agement, investors should await sus-
tained growth momentum, both in the
auto and industrial segments, before
considering an investment in the stock.

SANJAY KUMAR SINGH

Withthemarketsscalingnewhighsover
the past few days, valuations have
moved up. TheNifty trailing 12-month
price-to-earningsratioiscurrently34.18-
34percenthigherthanitsfive-yearaver-
ageof25.45.Ifyouareworriedthatacor-
rectioninthefuturecoulddentthevalue
of your portfolio, book some profits in
equities.Tomakeitmoreresilient,usher
in some style diversity by including
value-oriented funds.

Valuefunds
Theyinvestinstocksthatofferamargin
of safety — whose intrinsic value is
lower than the current price. They
adhere to a conservative investment
approach that does well acrossmarket
cycles. “These funds tend to lagduring
phases ofhighmomentumin themar-
kets. But theymake upwhen there is a
drawdown.Byinvestingaggressivelyat
lowerlevels, theycanpotentiallydeliver
better long-term returns,” says Mrinal
Singh,deputychief investmentofficer-
equity, ICICI Prudential Asset
Management Company
(AMC), who manages the
~15,422-croreValueDiscovery
Fund.

Singh adds that when
value gets unlocked in these
stocks (which the fundman-
ager entered into at low val-
uations), investors make
exponential gains.

Dividendyieldfunds
Thesefundsalsohaveavaluetilt.Akey
filtertheirfundmanagersuseistoselect
stocks that have a high dividend yield.

On her approach to picking stocks,
Swati Kulkarni, executive vice-pres-
identandfundmanager,UTIAMC,who
manages the largest fund(assetsunder
managementof~2,234crore) inthiscat-
egory, says: “The stock’s current div-
idendyieldmustbehigh.But it should
also have earnings growth, so that the

dividend payout remains high in the
future. The company’s free cash flow
yieldshouldalsobehigherthanthediv-
idendyield.This, too,givespredictabil-
ity todividends in the future.”

Bothvaluefundsanddividendyield
funds tend to provide sounddownside
protection. “The margin of safety
approach ensures the fund does better
during a fall,” says Singh. In the div-
idend yield category, the portfolio div-
idendyield cushions thedownside.

Maylagduringabullrun:
These funds tend to lag behind when
the markets are witnessing high
momentum. One reason being that
their investmentuniverse shrinks.

SaysSingh:“Thesefundsdonotpar-
ticipateinthemarketswhenthemargin
of safety is lower.” “When the markets
are extremely bullish, the universe of
stocks in which dividend yield funds
caninvestshrinks,sothereisapossibil-
ity of underperformance in the short-
term,” adds Kulkarni. If a value fund
manager’sstockselectionispoor, those
could turn intovalue traps.

“Valuationsofsuchstocks
could remain low for a pro-
longed period for a variety of
reasons – governance-, per-
formance-related,andsoon,”
says Vishal Dhawan, chief
financialplanner,PlanAhead
WealthAdvisors.

Whatyoushoulddo:
Enter into value-oriented
funds only if youhave ahori-

zon of at least seven years. Says
Dhawan: “Allocate 20 per cent of your
equityportfoliotovalue-orientedfunds.
5 per cent may go towards dividend
yieldfunds.”Gowithavaluefundman-
agerwho is consistent inapproachand
hasmanagedtoperformacrossmarket
cycles.Whenchoosingadividendyield
fund, ensure the portfolio dividend
yield is at least 2x the Nifty’s. This will
ensure there isno styledilution.

Buy value-oriented funds if
mkt momentum worries you

YOUR
MONEY

Covidtohamperoildemandrecoverytill2021,saysOpec
ALEX LAWLER
London,11November

Global oil demand will rebound more
slowly in 2021 than previously thought
because of rising coronavirus cases,
Organizationof thePetroleumExporting
Countries (Opec) said on Wednesday,
hampering efforts by the group and its
allies to support themarket.

Demandwill rise by 6.25million bar-
rels per day (bpd) next year to 96.26mil-
lion bpd, the Opec said in a monthly
report. The growth forecast is 300,000
bpd less than expected amonth ago.

The weakening demand recovery
could support the case for Opec and its

allies, a group known as Opec+. to
delay a scheduled increase in oil output
next year.

The latest report was published
ahead anOpec+ advisory panelmeeting
next week before the group convenes
to set policy over November 30 and
December 1.

Opec said that recent moves by
European governments to shut restau-
rants andencourageworking fromhome
would hit demand for the rest of
2020, with pandemic's impact on the oil
market lingering until the middle of
next year.

“The oil demand recovery will be
severely hampered and sluggishness in
transportation and industrial fuel
demand is now assumed to last until
mid-2021,” Opec said in the report.

Oil priceshave risen thisweek andhit
a more than two-month high above $45
abarrel onWednesday after drugmakers
Pfizer and BioNTech said their Covid-19
treatment was more than 90 per cent
effective in initial trial results.

Opec said that “an effective and
widely distributable vaccine" could sup-
port the economyas soonas the first half
of 2021. REUTERS

Thiscategorydeclines lessduringacorrection
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KEY METRICS

OVERPERFORMER

Stand-alonefigures in~crore

Change%
Total revenue 881.5 106.4 -30.0
Ebitda 166.0 9,664.7 -44.8
Ebitda% 18.8 1,840bps -510bps
PAT 70.3 LTP -71.3
bbppss:: Basis points LLTTPP::Loss to profit Source: Company

VALUE FUNDS HAVE DONE WELL OVER A 7-YR HORIZON

Returns(%)

Category 1year 3years 5years 7years 10years

Maximum 9.6 5.9 11.5 17.2 11.3

Average 4.1 -0.6 7.6 13.9 8.8

Minimum -2.1 -9.5 4.2 10.2 5.6

Source: mutualfundindia.com

30%declineinrevenue
overtheyear-agoqtr
wasmorethanestimated
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For and on behalf of the Board of Directors
Sd/-

Dr. Avinash Chander
Chairman

EXTRACT OF THE UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE HALF YEAR ENDED 30TH SEPTEMBER, 2020
IN COMPLIANCE WITH THE INDIAN ACCOUNTING STANDARDS (IND AS)

Notes: 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 and Other Disclosure Requirements)
Regulations, 2015. The full format of the Quarterly financial results are available on the Websites of stock exchanges (www.bseindia.com and www.nseindia.com) and on the Company's website
(www.astramwp.com).

(in ` lacs)

1. Total income from operations 10468.60 9737.37 20205.97 13900.69 46158.10 10967.67 9902.60 20870.27 14202.38 46722.43
2. Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, (640.50) (152.48) (792.98) 1707.00 6265.57 (655.52) (154.05) (809.57) 1632.35 6042.80

exceptional, and Extraordinary Items)
3. Net Profit/(Loss) for the period before Tax (640.50) (152.48) (792.98) 1707.00 6265.57 (721.77) (223.21) (944.98) 1483.61 5913.91

(after exceptional, and extraordinary Items)
4. Net Profit/(Loss) for the period after Tax (612.08) (83.44) (695.52) 1340.61 4733.95 (690.49) (155.99) (846.48) 1117.22 4404.15

(after exceptional, and extraordinary Items)
5. Total Comprehensive Income for the period (553.22) (94.01) (647.23) 1358.09 4649.45 (637.32) (167.13) (804.45) 1128.94 4332.18

(Comprising profit/(Loss) for the period (after tax)
and other comprehensive income (after tax))

6. Equity Share Capital 1732.23 1732.23 1732.23 1732.23 1732.23 1732.23 1732.23 1732.23 1732.23 1732.23
7. Other Equity 0 0 0 0 52951.26 0 0 0 0 52282.85
8. Earnings Per Share (of Rs. 2/- each)

Basic: (0.71) (0.10) (0.80) 1.55 5.47 (0.80) (0.18) (0.98) 1.29 5.08
Diluted: (0.71) (0.10) (0.80) 1.55 5.47 (0.80) (0.18) (0.98) 1.29 5.08

Standalone

Particulars

Consolidated
Quarter ended
30.06.2020
Un-audited

Half year ended
30.09.2020
Un-audited

Half year ended
30.09.2019
Un-audited

Year ended
31.03.2020
Audited

Quarter ended
30.09.2020
Un-audited

Quarter ended
30.06.2020
Un-audited

Quarter ended
30.09.2020
Un-audited

Half year ended
30.09.2020
Un-audited

Half year ended
30.09.2019
Un-audited

Year ended
31.03.2020
Audited

Regd. office: Astra Towers, Survey No: 12(Part), Opp. CII Green Building,
Hitech City, Kondapur, Hyderabad, Telangana-500038

Phone: +91-40-46618000, 46618001 Fax: +91-40-46618048
Email: info@astramwp.com, Website: www.astramwp.com, CIN: L29309TG1991PLC013203

STATEMENT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND SIX MONTHS ENDED 30TH SEPTEMBER 2020
(` In Lacs)

Consolidated

Particulars

Standalone

Quarter Ended Six Months Ended Year Ended Quarter Ended Six Months Ended Year Ended

30.09.2020 30.06.2020 30.09.2019 30.09.2020 30.09.2019 31.03.2020 30.09.2020 30.06.2020 30.09.2019 30.09.2020 30.09.2019 31.03.2020

Unaudited Unaudited Unaudited Unaudited Unaudited Audited Unaudited Unaudited Unaudited Unaudited Unaudited Audited

1,637.46 789.31 2,331.59 2,426.77 5,047.12 9,197.13 Revenue from Operations 1,633.85 788.85 2,322.97 2,422.70 5,033.26 9,116.14
(122.16) (235.72) (168.59) (357.88) (323.31) (749.09) Profit / (Loss) before Tax (120.00) (231.79) (167.98) (351.79) (317.21) (784.93)
(122.16) (235.72) (173.87) (357.88) 174.11 (253.99) Profit / (Loss) after Exceptional Items but before Tax (120.00) (231.79) (173.26) (351.79) 180.21 (289.83)
(129.11) (246.39) (201.53) (375.50) 147.54 (226.12) Profit / (loss) for the period (126.90) (242.41) (200.88) (369.31) 153.85 (261.67)
(131.84) (242.89) (214.67) (374.73) 118.11 (305.95) Total Comprehensive Income for the period (129.63) (238.91) (214.02) (368.54) 124.42 (341.50)
919.26 919.26 919.26 919.26 919.26 919.26 Paid up equity share capital (Face Value of ` 10/- each) 919.26 919.26 919.26 919.26 919.26 919.26

241.88 Other Equity excluding Revaluation Reserve 257.75
Earnings per equity share (Face Value of ` 10 each):

(1.40) (2.68) (2.19) (4.08) 1.60 (2.46) Basic Basic (In `) (1.38) (2.64) (2.19) (4.02) 1.67 (2.85)
(1.40) (2.68) (2.19) (4.08) 1.60 (2.46) Diluted (In `) (1.38) (2.64) (2.19) (4.02) 1.67 (2.85)

Notes:
1. The above is an extract of the detailed format of Un-audited Financial Results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.
2. The unaudited financial results have been reviewed by the Audit Committee and taken on record by the Board of Directors at their meeting held on 11th November, 2020 and the Statutory Auditor has conducted
“Limited Review” of the same pursuant to Regulation 33 of SEBI(LODR) Regulations, 2015.

3. The financial results for the quarter and half year ended September 30, 2020 have been prepared in accordance with the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 (Ind AS) prescribed under Section
133 of the Companies Act 2013 and other recognised accounting practices and policies to the extent applicable.

4. The consolidated financial results include the financial statement of one subsidiary viz. Rishi Vocational Education Pvt. Ltd.
5. The previous period’s figures have been regrouped / rearranged / reclassified wherever necessary.
6. The full format of the Financial Results are available on the Stock Exchange website and on www.rishilaser.com
7. World Health Organisation (WHO) declared outbreak of COVID-19 a global pandemic on March 11, 2020. Consequent to this, Government of India declared lockdown which had impacted the business activity
of the group in first quarter. Accordingly current quarter’s results are not comparable to previous quarter on account of restriction in business activites caused due to COVID-19 pandemic during the first quarter.

For RISHI LASER LIMITED
sd/-

Harshad Patel
Place: Mumbai Managing Director
Date : 11th November, 2020 DIN: 00164228

Rameshwar Media

RISHI LASER LIMITED
CIN : L99999MH1992PLC066412

612, V. K. Industrial Estate, 10-14 Pais Street, Byculla (W), Mumbai 400 011.
Tel. No. : (022) 23074585 / 23075677, Fax No. (022) 23080022 E-mail : rlcl.mumbai@rishilaser.com, investors@rishilaser.com, Website : www.rishilaser.com
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512.11.2020 சென்னை

இறப்பதற்கு 6 மாதத்துக்கு முன்

500 ஏக்கர் ச�ொத்து வொங்கிய துரைக்கண்ணு
செளிநாட்டிலும் ந்ைகை்ை: பரபரப்பு தைெலைள்

சென்னை, நவ. 12- 
இறப்–ப–தற்கு 6 மாதத்–துக்கு 
முன் அமமச்–சர் துமைக்–
கண்ணு, தனது அண்–ணன் 
மக–னின் மாம–னார் பபய–
ரில் 500 ஏக்–க–ரில் ததாப்–
பு–கள், நிலத்மத வாங்கி 
குவித்–துள்–ளார். இதற்கு 
தகை–ளா–வி–லி–ருந்து பணம் 
பட்–டு–வாடா பசய்–யப்–பட்–
டுள்–ளது. தமலும் பவளி–
நாட்–டி–லும் நமகக்–கமட 
உள்–ளது என பை–ப–ைப்பு தக–
வல் பவளி–யாகி உள்–ளது.

தமி–ழக தவளாண்மம 
துமற அமமச்–சர் துமைக்–
கண்–ணு–வி–டம், மாவட்–
டத்–தில் பதாகு–தி–கமள 
பலப்–ப–டுத்த ஆளும்–கட்சி 
₹800 தகாடிமய பகாடுத்து 
மவத்–தி–ருந்–த–தாக கூறப்–ப–டு–
கி–றது. தமலும், துமைக்–கண்–
ணு–வும், மகன் ஐயப்–ப–னும் 
₹5 ஆயி–ைம் தகாடிக்கு தமல் 
பசாத்–துக்–கமள பினா–மி–
கள் பபய–ரி–லும், குடும்–பத்–
தி–னர் பபய–ரி–லும் வாங்கி 
குவித்–துள்–ள–னர். அமமச்–
சர் திடீ–பைன இறந்–த–தால் 
இந்த பணம், பசாத்–துக்–கள் 
பற்றி ஐயப்–ப–னி–டம் விசா–
ரித்–துள்–ள–னர். அவர் வாய் 

திறக்–கா–த –தால் துமைக்–
கண்ணு மற்–றும் ஐயப்–ப–
னுக்கு பநருக் –க –மான 
கள்–ளப்–பு–லி–யூர் ஊைாட்சி 
மன்ற தமல–வ–ைான பாம–
கமவ தசர்ந்த பபரி–ய–வன் 
(எ) முரு–கன் உள்–ளிட்ட 
5 தபமை மகது பசய்து 
தகாடி–கள் பற்றி தபாலீ–சார் 
ைக–சி–ய–மாக விசா–ரித்து வரு–
கின்–ற–னர். தமலும் அமமச்–
சர் பசாத்து குவிப்பு 
பதாடர்–பாக குடந்–மதமய 
தசர்ந்த அதி–முக பிை–மு–கர் 
ஒரு–வர் அளித்த புகா–ரின்–
தப–ரில் தமி–ழக வரு–வாய் 
புல–னாய்வு அமமப்–பும் 
ைக–சி–ய–மாக விசா–ரித்து 
வரு–கி–றது.

இந்–நி–மல–யில் அமமச்–
சர் துமைக்–கண்–ணு–வின் 
காரிய நிகழ்ச்சி, தநற்று 
ைாஜ–கி–ரி–யில் உள்ள அவ–
ைது வீட்–டில் நடந்–தது.  
கட்சி தமலமம, உள–வுத்–
துமற, தபாலீ–சார் தீவிை 
கண்–கா–ணிப்–பால் இந்–நி–
கழ்ச்–சி–யில், பினா–மி–கள் 
பலர் பங்–தகற்–க–வில்மல. 

உள்–ளூர் மூத்த எம்–பி–யும் 
வை மறுத்–து–விட்–டார். இந்–
நி–மல–யில் துமைக்–கண்ணு 
இறந்–த –தால் காலி–யாக 
உள்ள வடக்கு மாவட்–ட–
மும் மூத்த எம்பி மகக்–குள் 
வரு–வ–தால் அவதை வடக்கு 
மாவட்–டத்–மத–யும் கண்–கா–
ணிக்க உள்–ளா–ைாம்.

₹800 தகாடி சுருட்–டல், 
₹5ஆயி–ைம் தகாடி பசாத்து 
குவிப்பு தபான்–ற–வற்–றால் 
துமைக்–கண்ணு மீது அதி–
முக நிர்–வா–கி–கள், பதாண்–
டர்–கள் அதி–ருப்–தி –யில் 
இருந்து வந்–துள்–ள–னர். 

அதி–முக வட்–டா–ைங்–
கள் கூறி–ய–தா–வது: துமைக்–
கண்ணு இறப்–ப–தற்கு 6 
மாதத்–துக்கு முன் பட்–டீஸ்–
வ–ைம், சுந்–த–ை–பப–ரு–மாள் 
தகாவில் உள்–ளிட்ட பகு–
தி–க–ளில் வாமழ–ததாப்பு, 
பதன்–னந்–ததாப்பு, நிலம் 
உள்–ளிட்ட 500 ஏக்–கர் 
பசாத்–துக்–கமள தனது 
அண்–ணன் மக–னின் மாம–
னார் பபய–ரில் வாங்–கி–யுள்–
ளார். இதில் ₹45 லட்–சம் 

மதிப்–புள்ள ஒரு ததாப்மப 
₹30 லட்–சம் பகாடுத்து 
மிைட்டி வாங்–கி–யுள்–ளார். 
இதற்கு ததாப்–பின் உரி–
மம–யா–ள–ருக்கு பணம், 
தகை–ளா–வில் உள்ள ஒரு 
தனி–யார் வங்கி மூலம் பட்–
டு–வாடா ஆகி–யுள்–ளது.

இது–பற்றி அப்–தபாதத 
பதரி ந் – த – த ால் கட்சி 
தமலமம துமைக்–கண்–ணு–
மவ–யும், ஐயப்–ப–மன–யும் 
அமழத்து கண்–டித்–துள்–
ளது. அப்–தபாது பதி–ல–
ளித்த துமைக் –கண்ணு 
ததாப்மப வாங்–கி–ய–தா–க–
வும், அமத ₹45 லட்–சத்–
துக்கு விற்–று–விட்–ட–தாக 
பதரி–வித்–து–விட்–டா–ைாம்.

இந்–நி–மல–யில் பசாத்து 
குவிப்பு பூதா–க–ை–மா–கி–யுள்ள 
உள்ள நிமல–யில் துமைக்–
கண்–ணு–வுக்கு தகை–ளா–வி–
லி–ருந்து எப்–படி பணம் 
வந்–தது என்ற தகள்வி எழுந்–
துள்–ளது.

துமைக்–கண்ணு இறந்–த–
பின்–னர் கட்சி தமலமம 
ஐயப்–பமன விசா–ரிக்க 

ததடி–ய–தபாது தமல–ம–மற–
வான அவர் திருச்–பசந்–
தூர் பசன்று அங்–கி–ருந்து 
தகைளா பசன்–றுள்–ளார். 
பின்–னர் தகை–ளா–வி–லி–ருந்து 
வந்–த–தபா–து–தான் அவமை  
உள –வுத் –துமற மூலம் 
அமழத்து வந்து கட்–சித் 
தமலமம விசா–ரித்–துள்–
ளது. 

து ம ை க் – க ண் ணு , 
ஐயப்–ப –னுக்கு தகைளா 
மாநி–லத்–தில் பசாத்–து–கள் 
இருப்–ப–தா–க–வும் கூறப்–ப–
டு–கி–றது. துமைக்–கண்ணு 
மருத் –து – வ – ம – மன –யில் 
இருந்–த–தபாது அமத காப்–
பாற்–றதவ அவர் தகைளா 
பசன்று வந்–த –தா –க –வும் 
கூறப் –ப –டு –கி – றது .  இது –
தபால் ஆந்–திைா, பதலங்–
கானா மாநி–லங்–க–ளி–லும் 
அவர்–க–ளுக்கு பசாத்–துக்–
கள் இருப்–ப–தாக கூறப்–ப–
டு–கி–றது. தமலும், பவளி–
நாட்–டி–லும் அவர்–க–ளுக்கு 
நமகக்–கமட இருப்–ப–தா–க–
வும் கூறப்–ப–டு–கி–றது. இந்த 
பை–ப–ைப்பு தக–வல்–கள் கட்–
சி–யி–ன–ரி–மடதய பபரும் 
அதிர்ச்–சிமய ஏற்–ப–டுத்தி 
உள்–ளது.

க�ார�ானாவை விட

அரசின் அறிவிப்பு தான் 
அச்சமாக உள்ளது

மு.ை.ஸைாலின பபஸபுககில ைருத்து
சென்னை, நவ.12-  

பகாதைா–னாமவ விட அை–
சின் அறி–விப்–பு–க–ளின் மூல–
மாக எழும் பீதி–கள் தான் 
அச்–சம் தரு–வ–தாக உள்–ளது 
என்று மு.க.ஸ்டா–லின் கூறி–
யுள்–ளார்.

திமுக தமல –வ –ரும் 
சட்–ட–மன்ற எதிர்க்–கட்–சித் 
தமல–வ–ரு–மான மு.க.ஸ்டா–
லின், தனது முக–நூல் பக்–
கத்–தில் கூறி–யி–ருப்–ப –தா–
வது:

“தமி–ழ–கத்–தில் பள்–ளி–
கள் திறப்பு ஒத்–தி–மவப்பு; 
பள்–ளி–கள் திறப்–புத் தததி 
குறித்து சூழ்–நி –மலக்கு 
ஏற்ப பின்–னர் அறி–விக்–
கப்–ப–டும்–!”- என்ற அறி–
விப்பு இந்த அை–சின் ஊச–

லாட்ட மன–நி–மல–மயக் 
காட்–டு–கி–றது. எந்த முன்–
தயா –ச –மன–க –ளும் இல்–
லா–மல் அறி–விப்–ப –தும், 

பின் –னர் அதி –லி –ருந்து 
பின்–வாங்–கு–வ–தும் எடப்–
பாடி அதி–முக அை–சின் 
வழக்–க–மாக ஆகி–விட்–டது. 
பகாதைா –னாமவ விட 
அை–சின் அறி–விப்–பு–க–ளின் 
மூல–மாக எழும் பீதி–கள் 
தான் அச்–சம் தரு–வ–தாக 
உள்–ளது. 

கு ழ ப் – ப – வ ா – தி – க ள் 
மகயில் அைசு இருக் –
கி –றது என்–ப –தற்கு பள்–
ளித்–தி–றப்பு உதா–ை –ணம் 
ஒன்தற தபாதும்! குழப்ப 
அறி–விப்–பு–க–ளின் மூல–மாக 
மக்–கமள தமலும் தமலும் 
குழப்ப தவண்–டாம் எனக் 
தகட்–டுக் பகாள்–கி–தறன்!

இவ் –வாறு பதி –வில் 
கூறப்–பட்–டுள்–ளது.

ஆபொ� விளமபைங்்களுககு தரை
ஐபைார்ட் கி்ை அதிரடி

மது்ை, நவ. 12-
ஆபா–சத்மத தூண்–டும் 
வமக–யி–லான விளம்–ப –
ைங்–க–ளுக்கு இமடக்–கா–லத் 
தமட விதித்து ஐதகார்ட் 
கிமள உத்–த–ை–விட்–டுள்–ளது.

விரு–து –ந –கர் மாவட்–
டம் ைாஜ–பா–மள–யத்மத 
தசர்ந்த சகா–தத–வ–ைாஜா, 
ஐதகார்ட் மதுமை கிமள–
யில் தாக்–கல் பசய்த மனு: 
கருத்–தமட சாத–னங்–கள், 
பாலி–யல் பிைச்மன தீர்–வுக்–
கான மருந்–து–கள் பதாடர்–
பான விளம்–ப–ைங்–கள் மிக–
வும் ஆபா–ச–மாக உள்–ளன. 
இளம்–வ–ய–தி–னமை பாலி–
யல் ரீதி–யாக தூண்–டும் 
வமக–யில் உள்–ளன. இது–
தபான்ற விளம்–ப–ைங்–கள் 
மற்–றும் நிகழ்ச்–சி–க–ளுக்கு 
எவ்–வித தணிக்–மக–யும் 
இல்மல. பபண்–கள் மற்–
றும் குழந் –மத –க –ளுக்கு 
எதி–ைான பாலி–யல் வன்–மு–
மற–கள் சம்–ப–வங்–கள் அதி–
க–ரிப்–ப–தற்கு இது தபான்ற 
விளம்–ப–ைங்–க –ளும் காை–
ண–மாக அமம–கின்–றன. 
இத–னால், தான் இளம் 

வய –தி –தலதய பல –ரும் 
குற்–ற–வா–ளி–க–ளாக மாறும் 
சூழல் ஏற்–ப–டு–கி–றது. கருத்–
தமட சாத–னங்–கள், பாலி–
யல் பிைச்–மன–க–ளுக்–கான 
மருந்–து–கள் மட்–டு–மின்றி, 
உள்–ளா–மட–கள், தசாப்–பு–
கள், ஐஸ்–கி–ரீம், வாசமன 
திை–வி–யங்–கள் பதாடர்–
பான விளம்–ப–ைங்–க–ளில் 
ததமவ–யின்றி பபண்–கமள 
அமை–குமற ஆமட–க–ளு–ட–
னும், ஆபா–ச –மா –க –வும் 
காண்–பித்து விளம்–ப–ைங்–
கள் வரு–கின்–றன.

எனதவ, இளம்–ப –ரு –
வத்–தி–னர் மற்–றும் இமள–
ஞர்–க–ளின் நலன் கரு–தி–யும், 
பாலி–யல் ரீதி–யான குற்–றங்–
கமள குமறத்–தி–டும் வமக–
யி–லும், விளம்–ப–ைங்–கமள 
தணிக்–மகக்கு உட்–ப–டுத்–த–
வும், சம்–பந்–த–பட்–ட–வர்–கள் 
மீது உரிய நட–வ–டிக்மக 
எடுக்–க –வும் உத்–த –ை –விட 
தவண்–டும். இந்த வழக்கு 
முடி –யும்  வமை இது 

தபான்ற விளம்–ப–ைங்–கமள 
ஒளி–ப–ைப்ப தமட விதிக்க 
தவண்–டும். இவ்–வாறு மனு–
வில் கூறி–யி–ருந்–தார்.

இந்த மனுமவ தநற்று 
விசா–ரித்த நீதி–பதி என்.
கிரு–பா–க–ைன், பி.புக–தழந்தி 
ஆகி–தயார் ஆபா–சத்மத 
பைப்–பும் வமக–யி–லான 
கருத்–தமட சாத–னங்–கள், 
பாலி –யல் பிைச் –மனக் –
கான மருந்–து–கள், உள்–
ளா–மட–கள், தசாப்–பு–கள், 
ஐஸ்–கி–ரீம், வாசமன திை–
வி –யங் –கள் உள் –ளிட்ட 
விளம்–ப–ைங்–கமள ஒளி–ப–
ைப்ப இமடக்–கால தமட 
விதித்–த–னர். தமலும் மனு–
விற்கு மத் –திய தக –வல் 
பதாழில்–நுட்–பத் துமற 
பசய–லர், தமி–ழக பசய்தி, 
திமைப்–பட பதாழில்–நுட்–
பத் துமற பசய–லர், சட்–டத்–
துமற பசய–லர் ஆகி–தயார் 
பதி–ல–ளிக்க உத்–த–ை–விட்டு 
விசா–ை –மணமய தள்ளி 
மவத்–த–னர். 

புதுவையில் அ�சு ்பள்ளி மாணைர�ளுக்கு

ைொகைர் ்கரைஞர் சபயரில் 
்கொரை சிற்றுண்டி திடைம

புதுச்–செரி, நவ. 12- 
புதுச்–தசரி அைசு பள்–ளிக் 
கல்வி இயக்–க–கம் சார்–பில் 
அைசு மற்–றும் அைசு நிதி–யு–
தவி பபறும் பள்–ளி–க–ளில் 
படிக்–கும் மாண–வர்–க–ளுக்கு 
டாக்–டர் கமல–ஞர் கரு–ணா–
நிதி பபய–ரி–லான காமல 
சிற்–றுண்டி பதாடக்க விழா 
ஜீவா–னந்–தம் அைசு தமல்–
நி–மலப்–பள்–ளி–யில் இன்று 
நமட–பபற்–றது. 

விழா–வில் முதல்–வர் 
நாைா–ய–ண–சாமி, திமுக 
அமமப்பு பசய–லா–ள–ரும், 
எம்.பி.யுமான ஆர்.எஸ்.
பாைதி ஆகி–தயார் கலந்து 
பகாண்டு மாண–வர்–க–ளுக்கு 
2 இட்லி, பவண் பபாங்–
கல், தகசரி, சாம்–பார் என 
காமல சிற்–றுண்–டிமய 
வழங்கி புதிய திட்–டத்மத 
பதாடங்கி மவத்–த–னர்.

பின்–னர் முதல்–வர் நாைா–

ய–ண–சாமி தபசி–ய–தா–வது:-
பிற் –ப –டுத் –தப் –பட்ட, 

தாழ்த்–தப்–பட்ட, வறு–மமக் 
தகாட்–டிற்கு கீழ் உள்ள 
மாண–வர்–கள் அைசு பள்–ளி–க–
ளில் படிக்–கின்–ற–னர். அவர்–
கள் பவறும் வயிற்–தறாடு 
வந்து படிக்–கும் நிமல உள்–
ளது. எனதவ தமி–ழ–கத்–தில் 
மதிய உணவு திட்–டத்மத 
சிறப்–பாக பசயல்–ப–டுத்–திய 
டாக்–டர் கமல–ஞர் பபய–
ரில் இந்த காமல சிற்–றுண்–
டித் திட்–டம் பதாடங்–கப்–
பட்–டுள்–ளது. புது–மவ–யில் 
பமாத்–தம் 419 அைசு மற்–
றும் நிதி–யு–தவி பள்–ளி–கள் 
உள்–ளது. இங்கு பயி–லும் 
80 ஆயி–ைம் மாண–வர்–கள் 
இத்–திட்–டத்–தின்–கீழ் பய–ன–
மட–வார்–கள். 

மத்–தி–யில் கூட்–டாட்சி, 
மாநி–லத் –தில் சுயாட்சி 
என்று அன்தற கூறி–ய–வர் 

கமல–ஞர். அமத இன்று 
அமன–வ–ரும் உணை ஆைம்–
பித்–துள்–ள–னர். ஆட்–டுக்கு 
தாடி–யும், நாட்–டுக்கு கவர்–ன–
ரும் எதற்கு என்–பது திமு–க–
வின் கருத்–தாக உள்–ளது. 
இன்று தமற்கு வங்–கா–ளம், 
ைாஜஸ்–தான், புதுச்–தசாி, 
தகைளா உள்–ளிட்ட பல 
மாநி–லங்–க–ளில் கவர்–னமை 
மவத்து ஆட்சி அமமக்–க–
லாம் என்று நிமனக்–கின்–ற–
னர். அமத ஒரு–தபா–தும் 
இந்–திய அை–சி–ய–ல–மமப்பு 
சட்–டம் ஏற்–காது. இவ்–வாறு 
அவர் தபசி–னார்.

டாக்–டர் கமல–ஞர் பபய–
ரி–லான இந்த காமல உணவு 
திட்–டத்–தின்–கீழ் மாண–வர்–க–
ளுக்கு பள்ளி நாட்–க–ளில் 
இட்லி, பபாங்–கல், கிச்–சடி, 
உப்–புமா, புட்டு, தக்–காளி 
சாதம் உள்–ளிட்–டமவ வழங்–
கப்–பட உள்–ளன.

புதுச்–செரி காைா–ம–ணிக்–குப்–பம் ஜீவா–னைந்–தம் பள்–ளி–யில் இனறு நடந்த விழா–வில் அைசு பள்ளி 
மாண–வர்–க–ளுக்கு க்ை–ஞர் கரு–ணா–நிதி கா்ை சிற்–றுண்டி வழங்–கும் திட்–டத்த புதுச்–செரி 
முதல்–வர் நாைா–ய–ண–ொமி, திமுக எம்பி ஆர்.எஸ்.பாைதி ஆகி–சயார் சதாடங்கி ் வத–த–னைர். 
அரு–கில் அ்மச்–ெர்–கள் கந்–த–ொமி, கம–ைக்–கண்–ணன.

ஸ்கூடைரில் ்கஞ�ொ ்கைத்திய 
இளம சபண் ர்கது
4 கிப�ா பறிமுதல

சென்னை, நவ. 12- 
ஸ்கூட்–ட–ரில் கஞசா கடத்–
திய பபண் கஞசா வியா–பா–
ரிமய தபாலீ–சார் 
மகது பசய்–த–னர். 
அவ–ரி–டம் இருந்து 
4 கிதலா கஞசா 
பறி–மு–தல் பசய்–யப்–
பட்–டது.

ப ச ன் மன 
சூமள–தமடு பகு–தி–க–
ளில் அதி–க–ள–வில் 
கஞசா விற்–பமன 

தீ்பாைளி ்பண்டிவ�வை முன்னிட்டு

பள்ளி்களில் ‘ஆனரைன’ 
வகுப்புககு 4 நொள் விடுமுரை 

சென்னை, நவ. 12-
தீபா–வளி பண்–டி–மக–மய–
பயாட்டி, இன்று முதல் 4 
நாட்–க–ளுக்கு, ‘ஆன்–மலன்’ 
வகுப்–பு–க–ளுக்கு விடு–முமற 
அறி–விக்–கப்–பட்–டுள்–ளது.

பகாதைானா மவைஸ் 
பை –வமல பதாடர்ந்து 
கடந்த மார்ச் 25ம் தததி 
முதல் தமி–ழ–கத்–தில் ஊை–
டங்கு பிறப்–பிக்–கப்–பட்–டது. 
அன்று முதல் பள்ளி, கல்–
லூ–ரி–க–ளுக்கு விடு–முமற 
விடப்–பட்–டுள்–ளது. இத–
னால், கடந்த 8 மாதங்–க–
ளாக பள்ளி, கல்–லுா–ரி–
கள் திறக்–கப்–ப–ட–வில்மல. 
இமத–ய–டுத்து ஆன்–மல–
னில் வகுப்–பு–க–ளில் மாண–
வர்–க–ளுக்கு பாடம் நடத்–
தப்–பட்டு வரு–கி–றது.

இந்–நி–மல–யில் நாமள 

மறு–நாள் தீபா–வளி பண்–
டிமக பகாண்–டா –டப் –
பட உள்–ளது. இமதத் 
பதாடர்ந்து இன்று முதல் 
வரும் 15ம் தததி வமை 4 
நாட்–கள் பள்–ளி–க–ளில் ஆன்–
மலன் வகுப்–பு–கள் நடத்த 
கூடாது என்று பள்ளி கல்–
வித்–துமற அறி–வித்–துள்–ளது. 
மீறி நடத்–தும் பள்–ளி–கள் 
மீது கடும் நட–வ–டிக்மக 
எடுக்–கப்–ப–டும் என்று எச்–ச–
ரிக்மக விடுக்–கப்–பட்–டுள்–
ளது.

வரு–கிற 14ம் தததி குழந்–
மத–கள் தினம் என்–ப–தால், 
அன்று மட்–டும் வகுப்–பு–கள் 
இல்–லா–மல், ‘ஆன்–மல–னில்’ 
பள்ளி குழந்–மத–க –ளின் 
கமல நிகழ்ச்–சி–க –ளுக்கு, 
தனி–யார் பள்–ளி–கள் ஏற்–
பாடு பசய்–துள்–ளன.

நடப்–ப–தாக சூமள–தமடு 
தபாலீ–சா–ருக்கு பதாடர் 
புகார்–கள் வந்–தன. அமதத்–

பதா–டர்ந்து தநற்று 
இைவு சூமள–தமடு 
கில் –ந –கர் பார்க் 
அருதக தபாலீ –
சார் திடீர் வாகன 
தசாதமன நடத்–
தி–னர். அப்–தபாது 
இளம் பபண் ஒரு–
வர் ஸ்கூட்–ட–ரில் 
தவக–மாக வந்–தார். 
சாமல–யில் தபாலீ–

சார் நிற்–பமத பார்த்த 
அவர் தனது ஸ்கூட்–டமை 
திருப்–பிக்–பகாண்டு தப்–பிச் 
பசல்ல முயன்–றார். இமத 
கவ –னித்த தபாலீ –சார் 
விமைந்து பசன்று இளம் 
பபண்மண மடக்கி பிடித்து 
விசா–ைமண நடத்–தி–னர்.

அதில், அவர் முன்–
னுக்–குப்–பின் முை–ண–ாக  
பதில் அளித்த–தால் அவர் 
ஓட்டி வந்த ஸ்கூட்–டமை 
தபாலீ–சார் தசாதமன 
பசய்–த–தபாது, அதில் 4 
கிதலா கஞசா இருந்–தது 
பதரி–ய–வந்–தது. இத–மன–ய–
டுத்து, இளம்–பபண்மண 
தபாலீ–சார் காவல் நிமல–
ய த் – தி ற்கு  அமழத்து 
பசன்று தீவிை விசா–ைமண 
நடத்–தி–னர். அதில், அவர் 
பகாளத்–தூர் விநா–ய–க–பு–ைம் 
பவங்–க–தடஸ்–வ–ைா–ந–கர் 
6வது பதருமவ தசர்ந்த 
உத–ய–வாணி (33) என்–றும், 
அப்–ப –கு –தி –யில் பிை–பல 
கஞசா வியா–பாரி என்–ப–
தும் பதரி–ய–வந்–தது. இவர் 
ஆந்–தி–ைா–வில் இருந்து கஞசா 
வாங்கி வந்து சில்–ல–மற–
யில் பசன்மன முழு–வ–தும் 
விற்–பமன பசய்து வந்–தது 
பதரி–ய–வந்–தது. அமத–பதா–
டர்ந்து தபாலீ–சார் கஞசா 
வியா–பா–ரி–யான உத–ய–வா–
ணிமய மகது பசய்–த–னர். 
அவ–ரி–டம் இருந்து 4 கிதலா 
கஞசா மற்–றும் கடத்–த–லுக்கு 
பயன்–ப–டுத்–திய ஸ்கூட்–டர் 
ஆகி–யமவ பறி–மு–தல் பசய்–
யப்–பட்–டது.

ர�ாைமர்படு ரமம்பாலத்தின்கீழ்

மழைநீர் ததககததால் கடும் நெரி்சல்
அண்–ணா–ந–கர், நவ. 12-

பசன்மன நக–ரில் இன்று 
அதி–காமல முதல் மமழ 
பபய்து வரு–கி–றது. இத–
னால் அண்–ணா–ந –கர், 
தகாயம்–தபடு, அமமந்–த–
கமை உள்–ளிட்ட பூந்–த–மல்லி 
பநடுஞ–சாமல பகு–தி–க–ளில் 
இருக்–கும் சாமல–க–ளில் 
மமழ–நீர் ததங்–கி–யுள்–ளது. 
இத–னால் அங்கு கடும் 
வாகன பநரி–ச–லு–டன் ஒரு 
மணி தநைத்–துக்கு தமலாக 
தபாக்–கு–வ–ைத்து பாதிக்–கப்–
பட்டு உள்–ளது.

தமலும், பசன்மன மாந–
க–ைாட்சி 8-வது மண்–ட–லத்–
துக்கு உட்–பட்ட அமனத்து 
பகுதி சாமல–க–ளும் முமற–
யான பைா–ம –ரிப்–பின்றி 
குண்–டும் குழி–யு–மாக தசத–ம–
மடந்–துள்–ளது. அங்–குள்ள 
மமழ–நீர் கால்–வாய்–கள் 
தூர்–வா–ைப்–ப–டா–த–தால், 
அவற்–றில் அமடப்–பு–கள் 
ஏற்–பட்டு, சாமல–க–ளில் 
வழிந்–ததாடி வரு–கின்–றன. 
குறிப்–பாக, தகாயம்–தபடு 
தமம்–பா–லத்–தின்–கீழ் பகு–தி–
யில் முமற–யான மமழ–நீர் 
வடி–கால்–வாய் வசதி இல்–
லா–த–தால், அங்கு இன்று 
காமல முதல் மமழ–நீர் 

ததங்–கி–யுள்–ளது.
பரு–வ–மமழ துவங்–கி–

விட்–ட–தால், 8-வது மண்–
ட–லத் –துக்கு உட்–பட்ட 
அமனத்து பகு–தி–க–ளி–லும் 
சாமல –கள் ,  மமழ – நீர் 
கால்–வாய்–கள் சீை–மமக்–
கப்–பட்டு உள்–ளதா என 
ஆய்வு பசய்ய மாந –க –
ைாட்சி சார்–பில் சிறப்பு 
அதி –கா –ரி –கள் நிய –மிக் –
கப்–பட்–ட–னர். எனி–னும், 

இப்–ப –கு –தி –யில் எவ்–வித 
சீை –மமப்பு நட –வ –டிக் –
மக–க–ளும் நமட–பப–றா–த–
தால், தற்–தபாது பபய்த 
மமழ–யில் சாமல–கள் மற்–
றும் கால்–வாய்–கள் தசத–
மா –ன–து –டன், மமழ–நீர் 
பவள்–ளம் தபால் ததங்–
கி–யுள்–ளது. இத–னால் அவ்–
வ–ழிதய பசல்–லும் வாகன 
ஓட்–டி–கள் பபரி–தும் அவ–
திப்–பட்டு வரு–கின்–ற–னர்.

எனதவ, 8-வது மண்–ட–
லத்–துக்கு உட்–பட்ட பகு–தி–க–
ளில் சிறப்பு அதி–கா–ரி–கள் 
இனி–யா–வது தநரில் ஆய்வு 
பசய்து, மமழ பவள்–ளம் 
ததங்–கி–யுள்ள சாமல–கள் 
மற்–றும் கால்–வாய்–கமள 
சீை–மமக்க மாந–க–ைாட்சி 
உரிய நட–வ–டிக்மக எடுக்க 
தவண்–டும் என வாகன 
ஓட்–டி–க–ளும் பபாது–மக்–க–
ளும் வலி–யு–றுத்–து–கின்–ற–னர்.

சென்னை அரும்–பாக்–கம் அைசு சிததா மருத–து–வ–ம்னை அருசக குளம்–சபாை சதங்–கிய 
ம்ழ–நீ–ரில் வாக–னைங்–கள் ஊர்ந்து செல்–கி–றது.

குறிப்பு:
அ) மேற்கூறியவை செபி (பட்டியல் கட்டுபபபாடுகள் ேற்றும் சைளியீடு மேவைகள்) ஒழுங்குமுவைகள், 2015 இன் ஒழுங்குவிதி 33 கீழ் பங்கு ெநவேயில் 
ேபாககல் செயயபபட்ட 30 செபடம்பர் 2020 உடன் முடிநே கபாலபாண்டு & அவையபாண்டுககபான ேணிகவகயபாகபாே நிதிநிவல முடிவுகளின் விரிைபான 
ைடிைத்தின் ெபாைபாம்ெம் ஆகும். இேன் முழு ைடிைம் பங்கு ெநவேகளின் இவையேளம் www.nseindia.com ேற்றும் www.bseindia.com மேலும் 
நிறுைனத்தின் இவையேளம் www.celebritygroup.com ஆகிய இவையேளங்களில் கிவடககபசபறும்.
ஆ) மேற்கூறிய 30 செபடம்பர், 2020 உடன் முடிநே கபாலபாண்டு ேற்றும் அவையபாண்டுககபான ேணிகவகயபாகபாே நிதிநிவல முடிவுகள் ேணிகவக குழுைபால் 
சீைபாயவு செயயபபட்டுள்ளன மேலும் இயககுனர்கள் ைபாரியக குழுைபால் 11 நைம்பர் 2020 இல் நவடசபற்ை கூட்டத்தில் ஒபபுேல் அளிககபபட்டுள்ளன. 
இநே முடிவுகள் நிறுைனத்தின் ெட்டபபூர்ை ேணிகவகயபாளர்கள் மூலேபான ேறுேதிபபபாயவு ைைம்புககுட்பட்டவை.
இ) மேற்கூறிய நிதிநிவல முடிவுகள் நிறுைனங்கள் (இநதிய கைககபாயவு ேைநிர்ையம்) விதிகள், 2015 இன் விதி 3 ேற்றும்  நிறுைனங்கள் (இநதிய 
கைககபாயவு ேைநிர்ையம்) திருத்ேம் விதிகள், 2016 உடன்  நிறுைனங்கள் ெட்டம், 2013 இன் பிரிவு 133 கீழ் ைவையறுககபபட்டைபாறு இநதிய 
கைககபாயவு ேைநிர்ையம் (Ind AS)-34 “இவடககபால நிதி அறிகவக” என்பேற்மகற்ப ேயபாரிககபபட்டுள்ளன.
ஈ) நிறுைனம் முற்றிலும் ஆவடகள் துவையில் இயங்குகிைது. இது கபார்பமைட் விைகபாைங்கள் அவேசெகத்ேபால் ைழங்கபபட்ட இநதிய கைககபாயவு 
ேைநிர்ையம் 108 (Ind AS 108) “செயல்படும் துவைகள்” என்ை சபபாருளிலபானது.
உ) மகபாவிட்-19 சபபாதுமுடககத்திற்கு பிைகு, நிறுைனம் அேன் செயல்பபாடுகவள சேபாடங்கியுள்ளது மேலும் படிபபடியபாக இயல்பு நிவலவய மநபாககி 
நகர்கிைது, இருநேமபபாதும் சூழ்நிவல பரிைமித்து ைருைது சேபாடர்கிைது. நிறுைனம் செபாத்துகள் மீட்பு திைன் உட்பட அேன் நிதிநிவல முடிவுகளின் 
பல்மைறு கூறுகளில் மகபாவிட்-19 ேபாககத்தின் ேதிபபீடுகளுககபாக சைளி ேற்றும் உள் ேகைல்கவள கைககில் சகபாண்டிருககிைது.

நாள்: 11 நவம்பர், 2019
இடம: சென்னை

செலிபிரிட்டி பேஷன்ஸ் லிமிசெட்
CIN: L17121TN1988PLC015655

பதிவு & காரப்பரேட் அலுவலகம்: SDF-IV & C 2, 3வது பிேதான சாலல, மெப்ஸ்-மசஸ், தாம்பேம், மசனலன-600 045.
மினனஞசல்: investorservices@celebritygroup.com; இலையதளம்: www.celebritygroup.com

மதாலலரபசி எண்: 044-4343 2200/2300; ரபக்ஸ் எண்: 044-4343 2128

₹ ரகாடிகளில்

வ. 
எண்

1

2

3

4

5

6

7

8

விவேஙகள்

செயல்பபாடுகள் மூலேபான சேபாத்ே ைருேபானம்

கபாலத்திற்கபான நிகை லபாபம் / (நட்டம்) (ைரி, விலககு ைவககளுககு முன்பு)

கபாலத்திற்கபான நிகை லபாபம்/(நட்டம்) ைரிககு முன்பு (விலககு ைவககளுககு பின்பு)

கபாலத்திற்கபான நிகை லபாபம் / (நட்டம்) ைரிககு பின்பு (விலககு ைவககளுககு பின்பு)

கபாலத்திற்கபான சேபாத்ே விரிைபான ைருேபானம் [கபாலத்திற்கபான லபாபம் / 
(நட்டம்) (ைரிககு பின்பு) ேற்றும் இேை விரிைபான ைருேபானம் (ைரிககு பின்பு) 
உள்ளடங்கியவை]

செலுத்ேபபட்ட ெே பங்கு மூலேனம் (ஒன்றின் முக ேதிபபு ₹10/-)

முநவேய ஆண்டு ேணிகவக செயயபபட்ட இருபபுநிவல அறிகவக  
யில் கபாணுேபாறு ஒதுககீடுகள் (ேறுேதிபபீடு ஒதுககீடுகள் நீங்கலபாக)

பங்கு ஒன்றுககு ஈட்டு ைருைபாய (ேலபா ₹10/) (சேபாடர் ேற்றும் சேபாடைபா  
செயல்பபாடுகளுககு) (ைருடபாநதிைத்திலபானது இல்வல)

-அடிபபவட ைருைபாய (₹ இல்)

-நீர்த்ே ைருைபாய (₹ இல்)

30.09.2020 உடன 
முடிநத காலாண்டு

57.17
1.42

1.42

1.42

1.24

47.77

-

0.26

0.26

30.09.2020 உடன 
முடிநத அலேயாண்டு

90.74

(7.96)

(7.96)

(7.96)

(8.31)

47.77

-

(1.74)

(1.74)

30.09.2019 உடன 
முடிநத காலாண்டு

60.51

0.77

16.33

16.33

16.08

47.77
-

3.37

3.37

தணிக்லகயாகாதது

இயக்குனைர்்கள் குழுவுக்்கா்க மற்றும ொர்்பா்க
செலிபிரிட்டி ப்பஷனஸ் லிமிசடட்

ஒம/-
வித்யூத் ராஜப்கா்பால்
நிர்வா்க இயக்குனைர்

DIN: 07578471

30 மசப்டம்பர 2020 உடன முடிநத காலாண்டு & அலேயாண்டு தணிக்லகயாகாத தனியான நிதிநிலல முடிவுகளின சாோம்சம்

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

( ரூ.வகாடியில்)

வ.
எண் 

விவரஙகள்

1 சசேயல்பாடுகள் மூலொனை சொதத வருொனைம்

2
காலததிறகானை நிகர லாபம் / (நட்டம்) (வரி, விலககு ெறறும்/அல்லது சிறப்பு 
வலககளுககு முனபு)

3
காலததிறகானை நிகர லாபம் / (நட்டம்) வரிககு முனபு (விலககு ெறறும்/அல்லது 
சிறப்பு வலககளுககு பினபு)

4
காலததிறகானை நிகர லாபம் / (நட்டம்) வரிககு பினபு (விலககு ெறறும்/அல்லது 
சிறப்பு வலககளுககு பினபு)

5
காலததிறகானை சொதத விரிவானை முழு வருொனைம் [காலததிறகானை லாபம் / 
(நட்டம்) (வரிககு பினபு) ெறறும் இதர விரிவானை வருொனைம் (வரிககு பினபு) 
உள்ள்டஙகியலவ]

6 சேெ பஙகு மூலதனைம் (ஒனறின முக ெதிப்பு ₹2/-)

7
முநலதய ஆண்டு தணிகலக சசேயயப்பட்ட இருப்புநிலலயில் காணுொறு 
ஒதுககீடுகள் (ெறுெதிப்பீடு ஒதுககீடுகள் நீஙகலாக)

8 பஙகு ஒனறுககு ஈடடு வருவாய (தலா ₹2/) (சதா்டர் ெறறும் சதா்டரா சசேயல்பாடுகளுககு)

-அடிப்பல்ட வருவாய (₹ இல்)

-நீர்தத வருவாய (₹ இல்)

39.32

(17.62)

(17.62)

(17.49)
 

(17.44)

7.59

-

(4.61)

(4.61)

52.71

(50.04)

(50.04)

(49.76)

(49.58)
 

7.59
-

(13.12)

(13.12)

116.23

4.32

4.32

4.48

4.27

7.59

-

1.18

1.18

முடிநத அலரயாண்டு
30-சசேப்்டம்பர்-20

(தணிகலகயாகாதது)

முடிநத காலாண்டு
30-சசேப்்டம்பர்-19

(தணிகலகயாகாதது)

முடிநத காலாண்டு
30-சசேப்்டம்பர்-20

(தணிகலகயாகாதது)

நாள்: 11 நவம்பர், 2020
இடம: சென்னை

30 சசேப்்டம்பர் 2020 உ்டன முடிநத காலாண்டு ெறறும் அலரயாண்டு தணிகலகயாகாத தனியானை நிதிநிலல முடிவுகளின சோராம்சேம்

குறிப்பு:
1. வெறகூறியலவ சசேபி (படடியல் கடடுப்பாடுகள் ெறறும் பிற சவளியீடு வதலவகள்) ஒழுஙகுமுலறகள், 2015 இன ஒழுஙகுவிதி 
33 கீழ் பஙகு சேநலதயில் தாககல் சசேயயப்பட்ட தணிகலக சசேயயப்ப்டாத தனியானை நிதிநிலல முடிவுகளின விரிவானை வடிவததின 
சோரம் ஆகும். காலாண்டு ெறறும் அலரயாண்டு நிதிநிலல முடிவுகளின முழு வடிவம் பஙகு சேநலத(கள்) இலணயதளஙகள் ெறறும் 
படடியலி்டப்பட்ட நிறுவனைததின இலணயதளததில் (www.bseindia.com, www.nseindia.com & www.indianterrain.com) கில்டககப்சபறும்.
2. வெறகூறிய 30 சசேப்்டம்பர் 2020 உ்டன முடிநத காலாண்டு ெறறும் அலரயாண்டுககானை தணிகலகயாகாத முடிவுகள் தணிகலகக 
குழுவால் சீராயவு சசேயயப்படடுள்ளனை வெலும் இயககுனைர்கள் வாரியககுழுவால் 11 நவம்பர் 2020 இல் நல்டசபறற கூட்டததில் ஒப்புதல் 
அளிககப்படடுள்ளனை. இநத முடிவுகள் நிறுவனைததின சேட்டப்பூர்வ தணிகலகயாளர்களின சீராயவு வரம்புககுடபட்டலவ.
3. இநத தணிகலகயாகாத நிதிநிலல முடிவுகள் நிறுெஙகள் சேட்டம், 2013 இன பிரிவு 133 ெறறும் அதனகீழ் வழஙகப்பட்ட உரிய 
விதிகளின கீழ் வலரயறுககப்பட்டவாறு இநதிய கணககாயவு தரநிர்ணயம் (Ind-AS) -34 “இல்டககால நிதி அறிகலக” கீழ் 
விதிககப்பட்ட அஙகீகார ெறறும் அளவீடு சகாள்லககளுகவகறப தயாரிககப்படடுள்ளனை.
4. நிறுவனைம் முறறிலும் ஆல்டகள் ெறறும் துலணப்சபாருடகள் துலறயில் இயஙகி வருகிறது. அதனவிலளவாக இநதிய கணககாயவு 
தரநிர்ணயஙகள் - 108 (Ind AS 108) “சசேயல்படும் துலறகள்” எனபதன சபாருளில் அறிவிப்பு வதலவயில்லல.

இயக்குனைர்்கள் குழுவுக்்கா்க மற்றும ொர்்பா்க
இந்தியன சடர்சரெய்ன ப்பஷனஸ் லிமிசடட்

ஒப்பம/-
ெரெத் ரொம நர்சிமமன

நிர்வா்க இயக்குனைர் & த்ை்ம செயல் அதி்காரி
DIN: 06497859


