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EXTRACT FROM THE STANDALONE AND CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER
AND NINE MONTHS ENDED DECEMBER 31, 2021

Sr.
No. PARTICULARS

1. Total Income 5,322 3,348 3,242 11,803 9,401 13,249 5,276 3,361 3,241 11,127 8,879 12,751
2. Net Profit / (Loss) for the period before tax 600 (822) (696) (303) (1,782) (2,317) 581 (818) (721) (1,015) (2,415) (2,977)
3. Profit / (Loss) for the period after tax 615 (809) (696) (386) (1,889) (2,391) 599 (798) (713) (980) (2,408) (2,938)
4. Total Comprehensive Income / (Loss) for the

period [Comprising Profit / (Loss) for the period
(after tax) and Other Comprehensive Income
(after tax)] 746 (765) (546) (146) (1,786) (2,198) 724 (763) (579) (694) (2,351) (2,797)

5. Paid up Equity Share Capital 2,476 2,476 2,248 2,476 2,248 2,476 2,476 2,476 2,248 2,476 2,248 2,476
6. Other Equity 20,326 23,137
7. Earnings / Loss Per Share (EPS)

(of Rs. 10/- each) (in Rs.)
1. Basic: 2.48 (3.26) (3.10) (1.56) (8.40) (10.61) 2.42 (3.23) (3.17) (3.96) (10.71) (13.04)
2. Diluted: 2.48 (3.26) (3.10) (1.56) (8.40) (10.61) 2.42 (3.23) (3.17) (3.96) (10.71) (13.04)

CONSOLIDATEDSTANDALONE
YEARENDEDONQUARTER ENDED ON QUARTER ENDED ON NINE MONTHS ENDED ONNINE MONTHS ENDED ON

Dec 31, 2020Dec 31, 2020 Dec 31, 2020Dec 31, 2020 Dec 31, 2021Dec 31, 2021 Mar 31, 2021 Dec 31, 2021 Sept 30, 2021Sept 30, 2021Dec 31, 2021

` in Lakhs

YEARENDEDON

March 31, 2021
AuditedUnauditedUnaudited UnauditedUnaudited UnauditedUnaudited Unaudited UnauditedUnauditedUnaudited Audited

PARTICULARS

Covid-19 related rent concessions 76 64 204 294 1,104 1,152 76 64 204 294 1,104 1,152
Gain on termination / remeasurement / modification
of lease contracts 9 19 1 158 591 615 9 19 1 158 591 615
Total 85 83 205 452 1,695 1,767 85 83 205 452 1,695 1,767

Net gain on fair value of financial assets measured at 1,082 22 248 1,284 187 557 1,082 22 248 1,284 187 557
fair value through profit or loss

CONSOLIDATEDSTANDALONE
YEARENDEDONQUARTER ENDED ON QUARTER ENDED ON NINE MONTHS ENDED ONNINE MONTHS ENDED ON

Dec 31, 2020Dec 31, 2020 Dec 31, 2020Dec 31, 2020 Dec 31, 2021Dec 31, 2021 Mar 31, 2021 Dec 31, 2021 Sept 30, 2021Sept 30, 2021Dec 31, 2021

` in Lakhs

YEARENDEDON

March 31, 2021
AuditedUnauditedUnaudited UnauditedUnaudited UnauditedUnaudited Unaudited UnauditedUnauditedUnaudited Audited

PARTICULARS

CONSOLIDATEDSTANDALONE
YEARENDEDONQUARTER ENDED ON QUARTER ENDED ON NINE MONTHS ENDED ONNINE MONTHS ENDED ON

Dec 31, 2020Dec 31, 2020 Dec 31, 2020Dec 31, 2020 Dec 31, 2021Dec 31, 2021 Mar 31, 2021 Dec 31, 2021 Sept 30, 2021Sept 30, 2021Dec 31, 2021

` in Lakhs

YEARENDEDON

March 31, 2021
AuditedUnauditedUnaudited UnauditedUnaudited UnauditedUnaudited Unaudited UnauditedUnauditedUnaudited Audited

Notes:
a) The above is an extract of the detailed format of Quarterly/Annual Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI(Listing and Other Disclosure Requirements) Regulation, 2015.The

fullformat of the Quarterly/Annual Financial Results are available on the Stock Exchange websites www.nseindia.com and www.bseindia.com and on Company's website www.zodiaconline.com.
b) The Ministry of CorporateAffairs vide notification dated July24,2020,issued an amendment to Ind AS116-Leases,byinserting a practical expedient for“Covid-19-Related Rent Concessions”and vide notification dated

June18,2021,extendedsuchpracticalexpedientuptoJune30,2022.Pursuant to the said amendment,the Company has applied the practical expedient witheffect from April 01,2020 in respect of leases, where
negotiations have been completed,by accounting the unconditional rent concessionsin"Other Income".Further, gain ontermination /remeasurement/modification of lease contracts has also been recognised in"Other Income".
The amount included in the"Total Income"are as follows:

c) Other Income includes netgainon fair value of financial assets measured at fair value through profit or loss as follows

d) The State Government authorities had imposed various restrictions to control the spreadof Covid19 pandemic during the period which had impacted the operations for the period.However, the Company had taken
various steps includingcost reductionmeasures,bringing inoperational synergiesetc. toensuresufficient liquidity for theoperationsandwitheasingof restrictionsbyStategovernmentauthorities, theCompany'sactivities
(including retail stores)are now fully operational.
TheCompany'sManagementhasdoneanassessmentof thesituation (includingthe liquiditypositionafter taking intoconsiderationcontinuingcost reductionmeasures,available investments, surplus fundswith theGroup,
undrawn bank facilities etc.),and carrying value of all its assets and liabilities as at September 30,2021, and concluded that there are no material adjustments required inthe unaudited standalone financial results.
However,the impact assessment due to COVID-19 isa continuing process and the Company will continue to monitor any material changes as the situation evolves.

e) The Company has during the period incorporated wholly owned step-down subsidiary Zodiac Clothing Company Inc.in United States of America effective from May 11, 2021.

Regd. Office: Nyloc House, 254, D-2, Dr. Annie Besant Road, Worli, Mumbai - 400030.
Tel : 022-66677000, Fax : 022-66677279,

Website : www.zodiaconline.com, Email Id : cosecy@zodiacmtc.com
CIN: L17100MH1984PLC033143

Place: Mumbai
Date: February 11, 2022

ZODIAC CLOTHING COMPANY LTD.

For and on behalf of the Board of Directors
Sd/-
S. Y. NOORANI
Vice Chairman & Managing Director
DIN : 00068423

CIN: L15122UP2015PLC069635
Registered Office: P.O. Hargaon, Dist. Sitapur (U.P.), Pin - 261 121
Email: avadhsugar@birlasugar.org; Website: www.birla-sugar.com

Phone (05862) 256220 Fax (05862) 256225

Notice is hereby given that pursuant to and in compliance with the provisions of sections
108, 110 and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 (the 'Act'),
read with the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 (the 'Rules') and
Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and
Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ('Listing Regulations'), Secretarial
Standard-2 on General Meetings (the 'SS-2'), read with the General Circular No. 14/2020
dated 8th April 2020, the General Circular No. 17/2020 dated 13th April 2020, General
Circular No. 22/2020 dated 15th June 2020, General Circular No. 33/2020 dated 28th
September 2020, General Circular No. 39/2020 dated 31stDecember 2020 and General
Circular No. 10/2021 dated 23rdJune 2021 issued by the Ministry of Corporate Affairs
('MCACirculars') and other applicable laws and regulations, as amended from time to time
(including any statutory modification(s) or re-enactment thereof for the time being in force),
approval of the Members of Avadh Sugar & Energy Limited (the 'Company’) is being
sought by way of Postal Ballot through remote e-voting process only ('remote e-voting') on
the resolutions as set out in the Postal Ballot Notice dated 2nd February, 2022.

The Postal Ballot Notice has been sent electronically to the members whose email
address is registered with the Company/Link Intime India Private Limited, Company's
Registrar and Transfer Agent / Depository Participant(s), as on Friday, February 4, 2022,
i.e. the Cut-Off Date. The Company has completed electronic despatch of the Postal Ballot
Notice on Friday, February 11, 2022.

The Postal Ballot Notice is available on the Company’s website at www.birla-sugar.com
and on the website of the Stock Exchanges, i.e. BSE Limited and National Stock
Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively and
on the website of National Securities Depository Limited (NSDL)at www.evoting.nsdl.com.
Members who do not receive the Postal Ballot Notice may download it from the above-
mentioned websites. The documents referred to in the Postal Ballot Notice are available
for inspection electronically on the website of the Company www.birla-sugar.com .

Instruction for e-voting:

In accordance with the MCACirculars, the Company is providing to its members the facility
to exercise their right to vote on the resolution proposed in the said Postal Ballot Notice
only by electronic means (“e-voting”). The communication of the assent or dissent of the
members would take place through remote e-voting process only. The Company has
engaged the services of NSDL as the agency to provide e-voting facility. Members may
cast their votes during the period mentioned herein below:

Commencement of e-voting : 9:00.a.m. (IST) on Saturday, February 12, 2022

End of e-voting : 5:00.p.m, (IST) on Sunday, March 13, 2022.

E-voting will not be allowed beyond the aforesaid date and time and the e-voting module
shall be forthwith disabled by NSDL upon expiry of the aforesaid period. Manner of e-
voting by members holding shares in dematerialised mode, physical mode and members
who have not registered their email address has been provided in the Postal Ballot Notice.
The manner in which persons who have forgotten the User ID and Password, can
obtain/generate the same, has also been provided in the said Notice.

A person, whose name is recorded in the Register of Members/ List of Beneficial Owners
as on the Cut-Off Date shall only be considered eligible for e-voting. Voting rights of a
member /beneficial owner (in case of electronic shareholding) shall be in proportion to his
/her/its shareholding in the paid-up equity share capital of the Company as on the Cut-Off
Date. A person who becomes a member after the Cut-Off Date should treat this notice for
information purpose only.

Manner of registering/updating e-mail address:

a) Members who hold the shares in physical mode and have not registered/updated
their e-mail address with the Company, can register/update the same by sending
email to kolkata@linkintime.co.in giving details of folio number, e-mail address and
self-attested copy of PAN Card,AADHAAR Card.

b) Members holding shares in dematerialised mode and have not registered / updated
their e-mail address, can register / update their e-mail address with the Depository
Participant(s) where they maintain their demat accounts.

In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for
Shareholders and e-Voting user manual for Shareholders available at the download
section of www.evoting.nsdl.com or call on toll free no.: 1800 1020 990 /1800 224 430 or
send a request at evoting@nsdl.co.in.

The Company has appointed Mr Mohan Ram Goenka, (CP 2551), Practicing Company
Secretary, as the Scrutinizer for conducting the Postal Ballot process through e-voting only
in a fair and transparent manner.

The resolution, if approved, shall be deemed to have been passed on the last date of e-
voting i.e. March 13, 2022. The results of e-voting will be announced on or before Tuesday,
March 15, 2022 and will be displayed on the Company's website www.birla-sugar.com and
communicated to the Stock Exchanges and Depositories. The Company will also display
the results of the Postal Ballot at its Registered Office.

By order of the Board
For Avadh Sugar & Energy Limited

Sd/-
Devinder Kumar Jain
Company Secretary

Place: Kolkata
Date : 11.02.2022

NOTICE OF POSTAL BALLOT



312.2.2022சென்னை

நகர்ப்புற உள்ளாட்சி தேர்ேல் நடைபெறுவேளால்

மெகா தடுப்பூசி முகாம் 19ம் தததி நடைமெறாது
அ்ைசெர் ைா.சுப்பிரைணியன தகவல்சென்னை, பிப். 12- 

நகர்ப்–புற உள்–ளாட்சி தேர்–
ேல் நடை–பெ–றும் நாளான 
வரும் சனிக்–கி–ழடை (19ம் 
தேதி) பைகா ேடுப்–பூசி 
முகாம்  நடை–பெ–றாது என 
அடைச்–சர் ைா.சுப்–பி–ர–ை–ணி–
யன் பேரி–வித்–ோர்.

பசன்டன ராஜீவ்–காந்தி 
அரசு ைருத்–து–வ–ை–டன–யில், 
22வது பைகா ேடுப்–பூசி 
முகாடை ைருத்–து–வம் ைற்–
றும் ைக்–கள் நல்–வாழ்–வுத் 
துடற அடைச்–சர் ைா.சுப்–
பி – ர – ை –ணி –யன் இன்று 
போைங்கி டவத்–ோர். பின்–
னர், ைக்–கள் நல்–வாழ்–வுத் 
துடற அடைச்–சர் ைா.சுப்–
பி–ர–ை–ணி–யன் நிரு–ெர்–க–ளி–
ைம் கூறி–ய–ோ–வது: ேமி–ழ–கம் 
முழு–வ–தும் வாரந்–தோ–றும் 

பைகா ேடுப்–பூசி முகாம் 
நடை–பெற்று வரு–கி–றது. 
இது–வடர 21 ேடுப்–பூசி 
முகாம்–கள் நைத்–
ேப்–ெட்டு உள்–ளது. 
ேமி–ழ–கத்–தில் இது–
வடர 9 தகாடிதய 
75 லட்–சத்–திற்–கும் 
அதி–க–ைா–தனார் 
ேடுப்–பூசி பசலுத்–
தி–யுள்–ள–னர். முேல் 
ேவடை 90.94% 
தெரும், இரண்–
ைாம் ேவடை 70.46% 
தெர் பசலுத்தி உள்–ள–னர். 
தைலும் ேமி–ழ–கத்–தில் இது–
வடர பூஸ்–ைர் ேடுப்–பூசி 
5 லட்–சத்து 52 ஆயி–ரம் 
தெருக்கு தொைப்–ெட்டு 

உள்–ளது. 
இந்–நி–டல–யில் ேமி–ழ–கத்–

தில் 100% ேடுப்–பூசி என்–
கிற நிடலடய, 12 
ஆயி–ரம் ஊராட்–
சி – க –ளில் 2 , 7 92 
ஊராட்–சி–களும், 
2 4  நக – ர ாட் –சி –
களும் எட்–டி–யுள்–
ளது. நகர்ப் –புற 
உ ள் – ள ா ட் சி 
தேர்–ேல் அடுத்ே 
வாரம் சனிக்–கி –

ழடை(பிப்.19) நடை–பெற 
உள்–ள–ோல், பைகா ேடுப்–
பூசி முகாம் நைத்–ேப்–ெ–ைாது. 
பகாதரா–னா–வி–னால் உயி–ரி–
ழந்ே ைருத்–து–வர்–களுக்–கான 
இழப்–பீடு போடக 25 லட்–

சம் ரூொய் போைர்ந்து 
வழங்–கப்–ெட்டு வரு–கி–றது. 
ைத்–திய அரசு ரூ.50 லட்–சம் 
வழங்–கிய சுகா–ோர ெணி–யா–
ளர்–கள் குடும்–ெத்–தி–ன–ருக்கு 
ைாநில அர–சின் நிதி–யு–ேவி 
வழங்க தவண்–ைாம் என 
ஒன்–றிய அரசு வழி–மு–டற–
கள் வகுத்–துள்–ளது. அேன்–
ெடி, இது–வ–டர–யில் விண்–
ைப்–பித்ே நெர்–க–ளில் 15 
விண்–ைப்–ெங்–கள் ைட்–டுதை 
நிரா–க–ரிக்–கப்–ெட்–டுள்–ளது. 
அது–ைட்–டு–மின்றி ஒமிக்–
ரான் போற்று தவக–ைாக 
ெரவி, ேற்–தொது விடர–வாக 
குடறந்து வரும் சூழ்–நி–டல–
யில், மூன்–றாம் அடல முடி–
வுக்கு வந்–துள்–ள–ோ–கதவ 
எண்–ணு–கி–தறன். இவ்–வாறு 
அவர் கூறி–னார்.

களாரில் தவட்டி, தேடை ெறிமுேல் எதிப�ளாலி

ஓபிஎஸ் சக�ோதரர் ஓ.ரோஜோ பள்ளியில் 
கதர்தல் பறக்கும் படை கசோதடை

செரி–ய–கு–ளம், பிப். 12-
ஒபி–எஸ் சதகா–ே–ரர் ஓ.ராஜா நைத்–
தும் ெள்–ளி–யில் தேர்–ேல் ெறக்–கும் 
ெடை–யி–னர் தநற்–றி–ரவு அதி–ரடி 
தசாேடன தைற்–பகாண்–ை–ோல் 
ெர–ெ–ரப்பு ஏற்–ெட்–ைது.

தேனி ைாவட்–ைம் பெரி–ய–
கு–ளம் நக–ராட்–சிக்கு உட்–ெட்ை 
24வது வார்–டில் அதி–மு–க–வின் 
ஒருங்–கி–டைப்–ொ–ளர் ஓ.ென்–னீர்–
பசல்–வத்–தின் 3வது சதகா–ே–ர–
ரான சண்–மு–க–சுந்–ே–ரம் அதி–முக 
சார்–பில் நகர்–ைன்ற உறுப்–பி–னர் 
ெே–விக்கு தொட்–டி–யி–டு–கி–றார். 
அவர் 24வது வார்டு ெகு–தி–க–
ளான பேற்கு ைற்–றும் வைக்கு 
அக்–க–ர–ஹார ெகு–தி–யில் ைாடல 
தநரங்–க–ளில் வாக்கு தசக–ரிப்–
பில் ஈடு–ெட்ை நிடல–யில், தநற்று 
வாக்கு தசக–ரிப்–பின் தொது வாக்–
கா–ளர்–களுக்கு வழங்க தசடல 
ைற்–றும் தவட்–டி–கடள காரில் 
பகாண்டு வந்–துள்–ளார். இடே–ய–
றிந்ே திமு–க–வி–னர் தசடல ைற்–றும் 
தவட்–டி–கடள பகாண்டு வந்ே 
காடர பெரி–ய–கு–ளம் பேன்–கடர 
பெரு–ைாள் தகாவில் முன்–ொக 
ேடுத்து நிறுத்–தி–னர்.

ேடுத்து நிறுத்–திய கார் தேனி 
ஆவின் ேடல–வர் ஓ. ராஜா–வின் 
ைகன் ைருத்–து–வர் முத்–துக்–கு–க–
னுக்கு பசாந்–ே –ைா–னது என 

பேரி–ய–வந்–ேது. இடே–ய–டுத்து 
திமு–க–வி–னர் அந்ே காடர சுற்றி 
வடளத்து தொராட்–ைத்–தில் ஈடு–
ெட்–ை–னர். அங்கு வந்ே பெரி–ய–
கு –ளம் காவல் –துடற 
துடை கண்–கா–ணிப்–ொ–
ளர் ைற்–றும் நக–ராட்சி 
தேர்–ேல் நைத்து அலு–வர் 
புனி–ேன் திமு–க–வி–னர் 
சிடற பிடித்ே காடர 
தசாேடன பசய்ய முற்–
ெட்–ை–னர். இடே–ய–றிந்து 
அதி–மு–க–வி–னர் அங்கு 
குவிந்–ே–னர். அவர்–கள், 
காடர பின்–ெக்–க–ைாக 
இயக்கி அங்–கி –ருந்து 
ேப்பி பசல்ல முற்–ெட்–ை–னர். 
பேன்–கடர தொலீ–சார், அதி–
முக பிர–மு–கர் காடர விரட்டி 
பிடித்து பெரி–ய–கு–ளம் பேன்–கடர 
காவல் நிடல–யத்–திற்கு பகாண்டு 
வந்–ே–னர். அங்கு வந்ே தேர்–ேல் 
ெறக்–கும் ெடை–யி–னர் பிடி–ெட்ை 
ஓ.ராஜா ைகன் காடர தசாேடன 
பசய்–ே–னர். காரில் 20 தசடல–கள் 
ைற்–றும் தவட்–டி–கள் இருந்–ேடே 
கண்–டு–பி–டித்து டகப்–ெற்–றி–னர்.

இேடன போைர்ந்து காரின் 
உரி–டை–யா–ள–ரான ைருத்–து–வர் 
முத்–துக்–கு–கன் ோன் நைத்–தும் 
ெள்–ளி–யில் நடை–பெற இருக்–கும் 
விழா–வில் அங்கு ெணி–யாற்–றும் 

ஆசி–ரி–யர்–கள் ைற்–றும் ெணி–யா–ளர்–
களுக்கு வழங்–கு–வ–ேற்–காக காஞ்–
சி–பு–ரத்–தில் இருந்து 50 தவட்டி 
தசடல–கடள வாங்–கி–ய–ோக கூறி–

னார்.
24வது வார் –டில் 

தவட்டி, தசடல–கடள 
வழங்–கி –விட்டு மீேம் 
உள்ள தவட்டி, தசடல–
கடள காரில் டவத்–தி–
ருந்–ே–ோ–க–வும், 24வது 
வார்–டில் தொட்–டி–யி–
டும் சண்–மு–க–சுந்–ே–ரத்டே 
ேகுதி நீக்–கம் பசய்ய 
தவண்–டும், அதி–முக 
தவட்–ொ–ளர் மீது தேர்–

ேல் நைத்டே விதி–கடள மீறி–
ய–ோக வழக்கு ெதிவு பசய்ய 
தவண்–டும் என்று பெரி–ய–கு–ளம் 
பேன்–கடர காவல்–நி–டல–யத்–
தில் திமு–க–வி–னர் முடற–யிட்–ை–
னர். இந்–நி–டல–யில், ைாவட்ை 
காவல்–துடற துடை கண்–கா–
ணிப்–ொ–ளர் உத்–ே–ர–வின் தெரில் 
ஓபி–எஸ் சதகா–ே–ரர் ஓ.ராஜா 
நைத்–தும், பெரி–ய–கு–ளம் அருதக 
பேன்–க–டர–யில் உள்ள ெள்–ளி–
யில் தேர்–ேல் ெறக்–கும் ெடை–
யி–னர் தநற்–றி –ரவு தசாேடன 
பசய்–ே–னர்.

 இே–னால் அங்கு ெர–ெ–ரப்பு 
ஏற்–ெட்–ைது.

தஞடசயில் 3 வீடு�ளில் என்ஐஏ திடீர் கசோதடை
செல்்பான, புததகஙகள் பறிமுதல்

தஞ்ெ, பிப். 12-
கிலா –ெத் இயக் –கத்டே 
தசர்ந்–ே–வ–ரும்,  தீவி–ர–வாே 
அடைப்–ொன ஐஎஸ் இயக்–
கத்–து–ைன் போைர்பு இருப்–ெ–
ோக கரு–ேப்–ெட்–ை–வ–ரு–ைான 
அப்–துல் காேர் என்–ெ–வர் 
கைந்ே ஓராண்–டுக்கு முன்பு  
டகது பசய்–யப்–ெட்டு புழல் 
சிடற–யில் அடைக்–கப்–ெட்–
டுள்–ளார். அதே–தொல் 
ைன்டன ொொ ெக்–ரு–தீன் 
என்–ெ–வ–ரும் இதே புகா–ரில்  
4 ைாேங்–களுக்கு முன்பு 
டகது பசய்–யப்–ெட்டு புழல் 
சிடற–யில் அடைக்–கப்–ெட்–
டுள்–ளார். இவர்–க–ளி–ைம் 
நைத்–திய விசா–ர–டை–யின் 
அடிப்–ெ–டை–யில் இந்ே இயக்–
கத்–தில் போைர்–பு–டை–ய–ோ–
கக் கூறி ேஞ்டச கீழ–வா–சல் 
டேக்–கால் பேருடவ தசர்ந்ே 
டூவீ–லர் பைக்–கா–னிக் அப்–
துல் காேர் ைற்–றும் தகாழி 
கறிக்–கடை நைத்–தி–வ–ரும் 
முக–ைது யாசின், ேஞ்டச 
புதிய தெருந்து நிடல–யம் 
அருதக உள்ள காதவரி 
நகர் ெகு–திடய தசர்ந்ே 
அக–ைது ஆகி–தயா–ரது வீடு–க–
ளில் தசாே–டன–யிை தேசிய 
குற்–றப் புல–னாய்–வுத் துடற 
அதி–கா–ரி–கள்(என்–ஐஏ) ேலா 
3 தெர் இன்று அதி–காடல 5 
ைணிக்கு 2 வாக–னங்–க–ளில் 
வந்–ே–னர்.

இதில் ஒரு குழு–வி–னர்  5 
ைணிக்கு ேஞ்டச கீழ–வா–சல் 
டேக்–கால் பேரு–வில் உள்ள 
அப்–துல் காேர் வீட்–டுக்கு வந்–
ே–னர். அங்கு 1 ைணி தநரம் 
தசாேடன நைத்–தி–னர். 
இதில் எது–வும் சிக்–க–வில்டல 
என கூறப்–ெ–டு–கி–றது. பின்–னர் 
6 ைணிக்கு அரு–கில் உள்ள 
முக–ைது யாசின் வீட்–டுக்கு 
பசன்று அங்–கு–லம் அங்–கு–ல–
ைாக தசாே–டன–யிட்–ை–னர். 

இடே–ய–றிந்ே அப்–ெ–குதி 
ஆண்–கள், பெண்–கள் ைற்–
றும் எஸ்–டி–பிஐ கட்–சி–யி–னர் 
முக–ைது யாசின் வீட்டு முன் 
திரண்டு கண்–ைன தகாஷ–
மிட்–ை–னர். இடே–ய–டுத்து 
என்–ஐஏ அதி–கா–ரி–கள் தொலீ–
சுக்கு ேக–வல் பேரி–வித்–ே–னர். 
ேஞ்டச தொலீ–சார் அங்கு 
வந்து ொது–காப்பு ெணி–யில் 

ஈடு–ெட்–ை–னர். பின்–னர் 
தொலீஸ் ொது–காப்–பு–ைன் 
தசாேடன நைத்–திய என்–ஐஏ 
அதி–கா–ரி–கள் காடல 9.45 
ைணிக்கு அங்–கி–ருந்து புறப்–
ெட்–ை–னர். அவர்–கள் முக–
ைது யாசி–னின் பசல்–தொன் 
ைற்–றும் அவ–ரது வீட்–டி–லி–
ருந்ே சில புத்–ே–கங்–க–டள–யும் 
எடுத்து பசன்–ற–னர். அதி–கா–
ரி–கள் வாக–னத்–தில் ஏறும் 
வடர, அங்கு திரண்–டி–ருந்ே 
ைக்–கள் அதி–கா–ரி–கடள கண்–
டித்து தகாஷ–மிட்–ை–னர்.

இதே–தொல் ைற்–பறாரு 
என்–ஐஏ குழு ேஞ்டச புதிய 
தெருந்து நிடல–யம் அருதக 
உள்ள காதவரி நகர் ெகு–
திடய தசர்ந்ே அக–ைது வீட்–
டில் தசாே–டன–யிட்–ை–னர். 
அங்கு எது–வும் சிக்–க–வில்டல 
என பேரி–கி–றது.

ஓ.ராஜா

தஞ்ெ ் தக்–கால் சதரு–வில் என–ஐஏ சொத்னை நடத்–திய 
அப்–துல்–கா–தர் வீட்டு முனபு சொது–மக்–கள் திரண்–ட–தால் 
ெர–ெ–ரப்பு ஏற்–ெட்–டது. அடுத்–த–ெ–டம்:முக–மது யாசின வீட்–டில் 
சொத்னை நடத்–தி–விட்டு வரும் அதி–கா–ரி–கள்.

வங்கி கணக்கில் ₹1.25 தகளாடி

குெரி மெண் இன்ஸமெகைர், ததாழி வீடுகளில் லஞ்ச ஒழிப்புதுடற தொலீ்சார் அதிரடி த்சாதடை
₹5 லடெம் சராககம், ஆவணஙகள் சிககியதுநாகர்–சகா–வில், பிப்.12-

குைரி பெண் இன்ஸ்–பெக்–ை–
ரின் வீட்–டில் லஞ்ச ஒழிப்பு 
தொலீ–சார் இன்று அதி–
காடல தசாேடன நைத்தி 
ரூ.5 லட்–சம் பராக்–கம், ஆவ–
ைங்–கள் ைற்–றும் தகாடிக்–க–
ைக்–கான ரூொய்  வங்கி 
கைக்கு விவ–ரங்–கடள ெறி–
மு–ேல் பசய்–ே–னர்.

ந ா க ர் – த க ா – வி ல் 
அடனத்து ைக–ளிர் காவல் 
நிடலய இன்ஸ்–பெக்–ை–
ராக ெணி–யாற்றி வரு–ெ–வர் 
கண்–ைணி. இவர் இேற்கு 
முன்பு கன்–னி–யா–கு –ைரி 
ைாவட்ை எஸ்.பி ேனிப்–பி–
ரி–வில் இன்ஸ்–பெக்–ை–ராக 
ெணி–யாற்–றி–னார். அேன் 
பின்–னர் நாகர்–தகா–வில் 
அடனத்து ைக–ளிர் காவல் 
நிடலய இன்ஸ்–பெக்–ை–ராக 
ெணி–யாற்றி வரு–கி–றார். இவ–
ரது கை–வர் தசவி–யர் ொண்–
டி–யன், அரசு வழக்–க–றி–ஞர். 
இவர்–கள் மீது வரு–ைா–னத்–
திற்கு அதி–க–ைாக பசாத்து 
தசர்த்–ே–ோக போைர்ந்து 
புகார்–கள் வந்–ே–வண்–ைம் 
இருந்–ேன. இது போைர்–ொக 
நாகர்–தகா–வில் லஞ்ச ஒழிப்பு 
தொலீ–சார் இரு–வர் மீதும் 
வழக்–கு–ெ–திவு பசய்–ே–னர். 

இந்–நி–டல–யில் இன்று 
காடல 6 ைணிக்கு கண்–
ைணி வசித்து வரும், நாகர்–
தகா–வில், ராைன்–பு–தூர் 
ொல–சுப்–பி–ர–ை–ணிய வீதி–
யில் உள்ள வீட்–டில் லஞ்ச 
ஒழிப்பு டிஎஸ்பி பீட்–ைர்–
ொல் ேடல–டை–யில் இன்ஸ்–
பெக்–ைர்–கள் பெஞ்–ச–மின், 
ரைா ைற்–றும் தொலீ–சார் 
அதி–ர–டி–யாக தசாேடன 
நைத்–தி–னர். தைலும் அவ–
ரது தோழி–யான, அண்ைா 
ெஸ் நிடல–யம் அருதக அழ–
கு–நி–டல–யம் நைத்தி வரும் 
அமு–ோ–வின் மீனாட்–சி–பு–ரம், 
மீனாட்சி கார்–ைன் வீட்–டி–

லும் லஞ்ச ஒழிப்பு தொலீ–
சார் தசாேடன நைத்–தி–னர். 

இதில் இன்ஸ்–பெக்–ைர் 
கண்–ைணி வீட்–டில் இருந்து 
ரூ.5 லட்–சம் பராக்–கம், ஆவ–
ைங்–கள் ெறி–மு–ேல் முேல்–
கட்–ை–ைாக பசய்–யப்–ெட்–
ைன. இவ–ரது வீட்–டில் 75 
தஜாடி புதிய பசருப்–பு–கள் 
இருந்–ேது, தைலும் பெட்டி 
பெட்–டி –யாக ைாஸ்க், 
சானி–டை–சர் ொட்–டில்–கள் 

தொன்–றடவ இருந்–ேது. 
பகாதரானா காலத்தில் 
அடவ பொது–ைக்–களுக்கு 
விநி–தயா–கம் பசய்–யப்–ெை 
தவண்–டி–யடவ என்–று 
கூறப்–ெ–டு–கி–றது. தைலும் ஒரு 
அடற முழு–வ–தும் கிப்ட் 
ொர்–சல்–கள் குவிந்து இருந்–
ேன. தைலும் ஏரா–ள–ைா–ன–
வர்–க–ளி–ைம் இருந்து டகபய–
ழுத்து பெறப்–ெட்ை ஏதும் 
எழு–ேப்–ெ–ைாே பவள்டள 

காகி–ேங்–களும், ெத்–தி–ரங்–
களும் இருந்–ேன. அவற்–டற–
யும் தொலீ–சார் டகப்–ெற்–றி–
யுள்–ள–னர். தைலும் வங்கி 
கைக்கு ஒன்–றில் ரூ.1.25 
தகாடி இருப்பு இருந்–ே–தும் 
தொலீ–சா–ரின் விசா–ர–டை–
யில் பேரி–ய–வந்–துள்–ளது. 
அது போைர்–ொன ொஸ்–
புக் உள்–ளிட்–ை–வற்–டற–யும் 
தொலீ–சார் டகப்–ெற்–றி–னர். 
போைர்ந்து தசாேடன 
நடை–பெற்று வரு–கி–றது. 

இன்ஸ்–பெக்–ைர் கண்–
ைணி மீது சமீெ காலங்–க–ளில் 
துடற–ரீ–தி–யாக சில சர்ச்–டச–
கள் எழுந்–ோ–லும், லஞ்–சம் 
பெற்–ற –ோக புகார் –கள் 
இல்டல. அடனத்து ேரப்–
பி–ன–ரி–ை–மும் சாதுர்–ய–ைாக 
பசயல்–ெ–டு–வ–தில் அவர் திற–
டை–சாலி என்று கூறப்–ெ–டு–
கி–றது. குற்ற வழக்–கு–க–ளில் 
புல–னாய்வு பசய்–வ–தில் 
திற–டை–சாலி என்–ெ–ேற்–காக 
ஒன்–றிய அரசு கைந்–ோண்டு 
அவ–ருக்கு விருது வழங்–கி–
யது குறிப்–பி–ைத்–ேக்–கது.

நாகர்–சகா–வி–லில் லஞெ ஒழிப்பு சொலீ–ொர் சரய்டு நடத்–திய செண் இனஸ்–செக்–டர் கண்–மணி 
(உள்–ெ–டம்) வீடு. அடுத்–த–ெ–டம்: மீனைாட்–சி–பு–ரத்–தில் உள்ள கண்–ம–ணி–யின சதாழி வீடு.

பேனடனைடை தேர்்நேவர்களிைம்

₹4.39 தகாடி ெதிப்பிலாை 8 கிதலா தஙக நடக ெறிமுதல்
்ெலததில் பரபரப்புசெலம், பிப்.12-

ேமி–ழ–கத்–தில் நகர்ப்–புற உள்–ளாட்சி 
தேர்–ே–லுக்–கான வாக்–குப்–ெ–திவு 
வரும் 19ம் தேதி நைக்–கி–றது. 
தேர்–ே–லில் வாக்–கா–ளர்–களுக்கு 
ெைம், ெரி–சுப்–பொ–ருட்–கள் விநி–
தயா–கிப்–ெடே ேவிர்க்க, ெறக்–
கும் ெடை–கள் அடைக்–கப்–ெட்டு 
கண்–கா–ணிக்–கப்–ெட்டு வரு–கி–றது. 
இக்–கு–ழு–வி–னர் அடனத்து வாக–
னங்–க–டள–யும் தசாே–டன–யிட்டு, 
உரிய ஆவ–ைம் இன்றி ₹50 ஆயி–ரத்–
திற்கு தைல் பகாண்டு பசல்–லப்–ெ–
டும் ெைத்டே ெறி–மு–ேல் பசய்து 
வரு–கின்–ற–னர். அேன்–ெடி, தசலம் 
ைாவட்–ைத்–தில் 63 ெறக்–கும்–ெடை 
ைற்–றும் கண்–கா–ணிப்பு குழுக்–கள் 
அடைக்–கப் ெட்–டுள்–ளது.

தசலம் சூர–ைங்–க–லம் அடுத்ே 
பரட்–டி–ெட்–டி–யில், வணி–க–வ–
ரித்–துடற துடை ைாநில வரி 

அலு–வ–லர் ராஜா ேடல–டை–யில், 
தொலீ–சார் வாகன தசாேடன 
நைத்–தி–னர். அப்–தொது அவ்–வ–ழி–
யாக வந்ே காரின் பின்–ெ–கு–தி–யில், 
2 தெக் இருப்–ெது பேரி–ய–வந்–ேது. 
இடே–ய–டுத்து அந்ே தெக்டக 
திறந்து ொர்த்ே தொது, சுைார் 
8 கிதலா எடை பகாண்ை ேங்க 
நடக–கள் இருந்–ேது.

இது–கு–றித்து காரில் வந்–ே–வர்–க–
ளி–ைம் தைற்–பகாண்ை விசா–ர–டை–
யில், அவர்–கள் சர்–வான் சிங் (35), 
ெவான் சிங் (29) என்–ெது பேரி–ய–
வந்–ேது. பசன்டன சவு–கார்–தெட்–
டை–யில் உள்ள நடகக்–க–டை–யில் 
தவடல ொர்த்து வரும் இவர்–
கள், ோர–ைங்–க–லத்–தில் உள்ள ஒரு 
கடைக்கு நடக–கடள பகாண்டு 
பசல்–வ–ோக பேரி–வித்–ே –னர். 

ஆனால், அேற்–கான ஆவ–ைங்–கள் 
எது–வும் இல்டல. இே–டன–ய–டுத்து, 
₹4.39 தகாடி ைதிப்–பி–லான 8 கிதலா 
நடக–கடள, உேவி தேர்–ேல் நைத்–
தும் அலு–வ–லர் சிபி–சக்–க–ர–வர்த்–தி–
யி–ைம் ஒப்–ெ–டைத்–ே–னர்.

இே–னி–டைதய, தநற்று நள்–ளி–
ரவு ோசில்–ோர் ஜாகீர் உடசன் 
ேடல–டை–யி–லான குழு–வி–னர் 
ஸ்தைட் தெங்க் காலனி ெகு–
தி–யில் வாகன தசாே–டன–யில் 
ஈடு –ெட் –ை –னர். அப் –தொது, 
குைா–ர–சா–மிப்–ெட்–டி–யி–லி–ருந்து 
ஜங்–சன் தநாக்கி பசன்ற காடர 
நிறுத்தி தசாேடன பசய்–ே–தில், ₹3 
லட்–சம் ெைம் இருந்–ேது. உரிய 
ஆவ–ைங்கள் இல்–லா–ே–ோல், 
₹3 லட்–சத்டே ெறி–மு–ேல் பசய்ே 
அதி–கா–ரி–கள், உேவி தேர்–ேல் 
நைத்–தும் அலு–வ–லர் பசந்–தில்–கு–
ைா–ரி–ைம் ஒப்–ெ–டைத்–ே–னர்.

அமிர்தாஞ்சன் ஹெல்த் கேர லிமிஹெட்
பதிவு அலுவலகம்: எண். 103, (பழைய எண். 42–45), லஸ் சர்ச் ர�ோடு, மயிலோப்பூர், சசனழனை–600 004.
email id : investors@amrutanjan.com | Website : www.amrutanjan.com | CIN:L24231TN1936PLC000017

31 டி்சம்பர 2021–-ல் முடிந் ேதாலதாண்டு மற்றும ஒன்்பது மதா்ஙேளுகேதான 
்ணிகைே ஹ்சய்யப்பெதா்  நிதிநிைல முடிவுேளின் சுருகேம

விவ�ஙகள்

முடிந்த கோலோண்டு முடிந்த கோலம் முடிந்த ஆண்டு

31 டிசம்.21 30 சசப். 21 31 டிசம்.20 31 டிசம்.21 31 டிசம்.20 31 மோர்ச் 21

(்தணிக்ழக
சசயயோ்தது)

(்தணிக்ழக
சசயயோ்தது)

(்தணிக்ழக
சசயயோ்தது)

(்தணிக்ழக
சசயயோ்தது)

(்தணிக்ழக
சசயயோ்தது)

(்தணிக்ழக 
யோனைது)

சசயலபோடுகளிலிருநது சமோத்த வருவோய 11,069.59 11,038.20 10,009.70 29,928.94 23,882.72 33,284.40

கோலததிறகோனை நிக� லோபம்/(நஷ்டம்)
(வரி, விலக்கு மறறும்/அலலது அசோ்தோ�ண அயிட்டஙகளுக்கு முன) 2,791.50 2,635.61 2,814.31 7,055.73 6,819.30 8,190.45

வரிக்கு முன கோலததிறகோனை நிக� லோபம்/(நஷ்டம்)
(விலக்கு மறறும்/அலலது அசோ்தோ�ண அயிட்டஙகளுக்கு பின) 2,791.50 2,635.61 2,814.31 7,055.73 6,819.30 8,190.45

வரிக்கு பின கோலததிறகோனை நிக� லோபம்/(நஷ்டம்)
(விலக்கு மறறும்/அலலது அசோ்தோ�ண அயிட்டஙகளுக்கு பின) 2,057.78 1,984.78 2,098.56 5,248.30 5,096.16 6,119.04

கோலததிறகோனை சமோத்த விரிவோனை வருவோய [கோலததிறகோனை 
(வரிக்கு பின) லோபம்/(நஷ்டம்) மறறும் இ்த� விரிவோனை 
வருவோழய (வரிக்கு பின) உள்்ள்டக்கியது] 2,033.54 1,945.05 2,077.33 5,181.74 5,088.68 6,116.24

சம பஙகு மூல்தனைம் 292.31 292.31 292.31 292.32 292.31 292.31

இருப்பு (மறுமதிப்பீடடு இருப்பு நீஙகலோக) 21,264.16 
(31.03.2021 அனறு)

21,264.16 
(31.03.2021 அனறு)

15,650.25 
(31.03.2020 அனறு)

21,264.16 
(31.03.2021 அனறு)

15,650.25 
(31.03.2020 அனறு)

21,264.16 
(31.03.2021 அனறு)

ஒரு பஙகு சம்போததியம் (ஒவசவோனறும் ரூ.1/–)
அடிப்பழ்ட
பலமிைந்தது

7.05 
7.03

(வரு்டோநதி�மலல)

6.79 
6.77

(வரு்டோநதி�மலல)

7.18 
7.18

(வரு்டோநதி�மலல)

17.97
17.92

(வரு்டோநதி�மலல)

17.43 
17.43 

(வரு்டோநதி�மலல)

20.94 
20.93

(வரு்டோநதி�ம்)

(ஒரு பஙகு சம்போததியம் ்தவி�, ரூ. லடசததில)

குறிபபு:

1. சசபி (படடியல கடடுப்போடுகள் மறறும் சவளியீடு ர்தழவகள்) விதிகள் 2015, விதி 33ன கீழ் ஸ்்டோக் எக்ரசஞ்சுகளில ்தோக்கல சசயயப்படடுள்்ள கோலோண்டு மறறும் ஒனபது 
மோ்தஙகளுக்கோனை நிதிநிழல முடிவுகளின விரிவோனை வடிவததின சுருக்கமோக ரமறகண்்டழவ உள்்ளது. கோலோண்டு மறறும் ஒனபது மோ்தஙகளுக்கோனை நிதிநிழல முடிவுகளின 
முழு வடிவம் ஸ்்டோக் எக்ரசஞ்ச் இழணய்த்ளம் www.bseindia.com மறறும் www.nseindia.com மறறும் கம்சபனியின இழணய்த்ளம் www.amrutanjan.com–ல கிழ்டக்கும்.

2. 31 டிசம்பர், 2021ல முடிந்த கோலோண்டு மறறும் ஒனபது மோ்தஙகளுக்கோனை ரமறகண்்ட நிதிநிழல முடிவுகள் முழைரய அமிர்்தோஞ்சன செலத ரகர் லிமிச்டடடின (‘‘கம்சபனி’’) 
்தணிக்ழக குழுவோல மறுபரிசீலழனை சசயயப்படடு 11 பிப்�வரி, 2022 அனறு நழ்டசபறை கம்சபனியின இயக்குனைர்கள் குழு கூட்டததில ஒப்பு்தல அளிக்கப்பட்டது. 
ரமறகண்்ட முடிவுகள் கம்சபனியின சட்ட ்தணிக்ழகயோ்ள�ோல வழ�யறுக்கப்பட்ட மதிப்போயவுக்கு உடபடுத்தப்படடுள்்ளது. ்தணிக்ழகயோ்ளர்கள் திருத்தப்ப்டோ்த மதிப்போயவு 
அறிக்ழகழய சவளியிடடுள்்ளனைர்.

3. கம்சபனிகள் சட்டம் 2013, பிரிவு 133ன கீழ் பரிநதுழ�க்கப்படடுள்்ளவோறு இநதிய கணக்கியல ்த�நிழலகளின (‘‘இநத ஏஎஸ்’’)படியும் மறறும் இநதியோவில ஏறறுக் 
சகோள்்ளப்பட்ட சபோதுவோனை கணக்கியல சகோள்ழகயினபடியும் மறறும் சசபி (படடியல கடடுப்போடுகள் மறறும் சவளியீடு ர்தழவகள்) விதிகள் 2015, விதி 33ன கீழ் இந்த 
நிதிநிழல முடிவுகள் ்தயோரிக்கப்படடுள்்ளது.

4.  இழ்டக்கோல டிவிச்டண்ட ஒரு பஙகுக்கு ரூ.1/-, 31 டிசம்பர் 2021ல முடிந்த கோலோண்டில சமோத்தமோக ரூ.292.31 லடசம் வைஙகப்படடுள்்ளது.

அமிர்தாஞ்சன் ஹெல்த் கேர லிமிஹெட்
இெம : ஹ்சன்ைன ஒப்பம/–
க்தி : 11 பிப்ரவரி, 2022 S. ்சதாமபு பி்ர்சதாத்

்ைலவர மற்றும நிரவதாே இ்யககுனர

நாள்: 11 பிப்ரவரி, 2022
இடம்: சென்னை

(₹ க�ாடி�ளில்)

குறிப்பு:
1. மேற்கூறியவை செபி (பட்டியல் கட்டுபபபாடுகள் ேற்றும் பிற சைளியீடு மேவைகள்) ஒழுங்குமுவறகள், 2015 இன் ஒழுங்குவிதி 33 கீழ் பங்கு ெநவேயில் ேபாககல்  
செயயபபட்்ட ேணிகவக செயயபப்டபாே ேனியபான நிதிநிவை முடிவுகளின் விரிைபான ைடிைத்தின் ெபாரம் ஆகும். இேன் முழு ைடிைம் பங்கு ெநவே(கள்) இவைய  
ேளங்கள் ேற்றும் பட்டியலி்டபபட்்ட நிறுைனத்தின் இவையேளத்தில் (www.bseindia.com, www.nseindia.com & www.indianterrain.com) கிவ்டககபசபறும்.
2. மேற்கூறிய 31 டிெம்பர் 2021 உ்டன் முடிநே கபாைபாண்டு ேற்றும் ஒன்பது ேபாேங்களுககபான ேணிகவகயபாகபாே முடிவுகள் ேணிகவகக குழுைபால் 
சீரபாயவு செயயபபட்டுள்ளன மேலும் இயககுனர்கள் ைபாரியககுழுைபால் 11 பிபரைரி 2022 இல் நவ்டசபற்ற கூட்்டத்தில் ஒபபுேல் அளிககபபட்டுள்ளன. 
இநே முடிவுகள் நிறுைனத்தின் ெட்்டபபூர்ை ேணிகவகயபாளர்களின் சீரபாயவு ைரம்புககுட்பட்்டவை.
3. இநே ேணிகவகயபாகபாே நிதிநிவை முடிவுகள் நிறுேங்கள் ெட்்டம், 2013 இன் பிரிவு 133 ேற்றும் அேன்கீழ் ைழங்கபபட்்ட உரிய விதிகளின் கீழ் 
ைவரயறுககபபட்்டைபாறு இநதிய கைககபாயவு ேரநிர்ையம் (Ind-AS) -34 “இவ்டககபாை நிதி அறிகவக” கீழ் விதிககபபட்்ட அங்கீகபார ேற்றும் அளவீடு 
சகபாள்வககளுகமகற்ப ேயபாரிககபபட்டுள்ளன.
4. நிறுைனம் முற்றிலும் ஆவ்டகள் ேற்றும் துவைபசபபாருட்கள் துவறயில் இயங்கி ைருகிறது. அேன்விவளைபாக இநதிய கைககபாயவு ேரநிர்ையங்கள் 
- 108 (Ind AS 108) “செயல்படும் துவறகள்” என்பேன் சபபாருளில் அறிவிபபு மேவையில்வை.

இயக்குனைர�ள் குழுவுக்�ா� மற்றும் ொர்ா�
இந்தியன சடரச்ரய்ன க்ஷனஸ் லிமிசடட்

ஒப்ம்/-
ெ்ரத் ்ராம் நரசிம்மன

நிரவா� இயக்குனைர & த்ை்ம செயல் அதி�ாரி
DIN: 06497859

இந்தியன் டெர்டரய்ன் பேஷன்ஸ் லிமிடெட்
பதிவு அலுவலகம்: எண்: 208, வவளசவசேரி-தாம்பரம் சோலல, நாராயணபுரம், பள்ளிககரலண, சசேனலனை - 600 100.

இலணயதளம்: www.indianterrain.com; மினனைஞசேல்: response.itfl@indianterrain.com
சதாலலவபசி: 044-4227 9100;  CIN: L18101TN2009PLC073017

31 டிெம்்ர 2021 உடன முடிந்த �ாைாண்டு மற்றும் ஒன்து மாத தணிக்்�யா�ாத தனியானை நிதிநி்ை முடிவு�ளின ொ்ராம்ெம்

�ாைாண்டு முடிவு
31-டிெம்்ர-21

தணிக்்�யா�ாதது

102.97

2.29

2.29

1.48

1.57

8.22

0.36

0.36

ஒன்து மாதங�ள் முடிவு
31-டிெம்்ர-21

தணிக்்�யா�ாதது
227.62

(10.49)

(10.49)

(8.66)

(8.48)

8.22

(2.11)

(2.11)

�ாைாண்டு முடிவு
31-டிெம்்ர-20
தணிக்்�யா�ாதது

68.79

(7.92)

(7.92)

(7.82)

(7.76)

8.22

(1.90)

(1.90)

வ. 
எண்

1

2

3

4

5

6

7

8

விவ்ரங�ள்

செயல்பபாடுகள் மூைேபான ம�ொத்த வரு�ொனம்

கொலததிறகொன நிகர லொபம் / (நட்டம்) (வரி, விலக்கு �றறும்/அலலது 
சிறப்பு வகககளுக்கு முன்பு)

கொலததிறகொன நிகர லொபம் / (நட்டம்) வரிக்கு முன்பு (விலக்கு �றறும்/
அலலது சிறப்பு வகககளுக்கு பின்பு)

கொலததிறகொன நிகர லொபம் / (நட்டம்) வரிக்கு பின்பு (விலக்கு �றறும்/
அலலது சிறப்பு வகககளுக்கு பின்பு)

கொலததிறகொன ம�ொத்த விரிவொன முழு வரு�ொனம் [கொலததிறகொன 
லொபம் / (நட்டம்) (வரிக்கு பின்பு) �றறும் இ்தர விரிவொன வரு�ொனம் 
(வரிக்கு பின்பு) உள்ள்டங்கியகவ]

ச� பங்கு மூல்தனம் (ஒன்றின் முக �திப்பு ₹2/-)

முநக்தய ஆண்டு ்தணிக்கக மசயயப்பட்ட இருப்பு நிகலயில கொணு�ொறு 
ஒதுக்கீடுகள (�று�திப்பீடு ஒதுக்கீடுகள நீங்கலொக)

பங்கு ஒன்றுக்கு ஈடடு வருவொய (்தலொ ₹2/) (ம்தொ்டர் �றறும் ம்தொ்டரொ 
மசயலபொடுகளுக்கு)

-அடிபபவ்ட ைருைபாய (₹ இல்)

-நீர்த்ே ைருைபாய (₹ இல்)

கனம் முதன்மை சார்பு நீதிமைன்றம்,
திருெநல்வேலி.

I.A. No: 2/2020 In
O.S.No: 417/2017

K. செல்லசெசாமி மற்றும் 9 நபர்கள்
- மனுதசாரர்கள்/ வசாதி்கள்

எதிர
ெங்கீதசா, 
D/o. திரு. செயரசாமன்
W/o. திரு. A. க்கசாபிகிருஷ்சா
பழைய ்கதவு எண்: 11,
புதிய ்கதவு எண்: 22, முதல சதரு,
புதூர 3வது அசவன்யூ,
சென்ழனை அகெசாக் ந்கர, சென்ழனை- 83.

- 7ம் எதிரமனுதசார/ 7ம் பிரதிவசாதி
அறிவிப்பு

கமற்படி அெல வைக்ழ்க மீண்டும் 
க்கசாப்பிற்கு எடுக்்க உத்திரவிட கவண்டி 
தசாக்்கல செயத கமற்படி இழடக்்கசா்ல 
மனுவில கமற்படி 7ம் எதிரமனுதசாரர/ 
7ம் பிரதிவசாதி ஆெரசா்க 09.03.2022 
அன்று வசாயதசா கபசாடப்பட்டுள்்ளது. 
ஆட்கெபழ் இருநதசால அன்ழறைய 
தினைம் கமற்படி நீதிமன்றைத்தில ்கசாழ்ல 
10.00 மணிக்கு ஆெரசாகி தங்்க்ளது 
ஆட்கெபழ்ழய சதரிவித்துக் ச்கசாள்்ள 
கவண்டியது. தவறும் பட்ெத்தில ஒரு 
தழ்லபட்ெமசா்க தீரப்பளிக்்கப்படும்.

( நீதிமன்றை உத்திரவுப்படி)
பா.கண்ணன எம்.ஏ.,பி.எல.,

S.ஐயபபன பி.ஏ.பி.எல.,
வைக்்கறிஞர்கள், 

பசாழ்ளயங்க்கசாட்ழட.
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