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(Rs. In Crores)

for BPL Limited
th11 February, 2021 Ajit G Nambiar

Bangalore Chairman & Managing Director

BPL LIMITED
Regd. Office: BPL Works, Palakkad 678 007, Kerala. CIN:L28997KL1963PLC002015

E-mail:investor@bpl.in, URL:www.bpl.in, Tel: +91 80 25589109

Note:Theabove is anextract of thedetailed format of unauditedquarterly financial results filedwith the Stock Exchanges under Regulation33of SEBI (Listing and
Other Disclosure Requirements) Regulation, 2015.The full format of the unaudited quarterly financial results are available on the websites of Stock Exchanges
(www.bseindia.com,www.nseindia.com)andof the listedentity.

stStatement of Standalone Unaudited Financial Results for the quarter and nine months period ended 31 December, 2020

Year Ended

Particulars
31-12-2020
(Unaudited)

30-09-2020
(Unaudited)

31-12-2019
(Unaudited)

31-12-2020
(Unaudited)

31-12-2019
(Unaudited)

31-03-2020
(Audited)

Total income from operations 10.68 11.03 97.00

Net Profit / (Loss) for the period (before tax, exceptional and/or extraordinary items) (0.78) (0.02) (4.57) (2.04) (8.92) (17.36)

Net Profit / (Loss) for the period before tax (after exceptional and/or extraordinary
items)

(0.78) (0.02) (4.57) (2.04) (8.92) (17.36)

Net Profit / (Loss) for the period after tax (after exceptional and/or extraordinary
items)

(0.78) (0.02) (4.57) (2.04) (8.92) 3.75

Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown in the Balance Sheet of
previous year)

120.89 120.89 116.90 120.89 116.90 116.90

Earnings Per Share (of Rs. 10 each) (for continuing and discontinued operations) :

Basic (0.16) (0.25) (0.94) (0.42) (1.82) 0.77
Diluted (0.16) (0.25) (0.94) (0.42) (1.82) 0.77

Quarter ended Nine Months Ended

48.89Equity Share Capital 48.89 48.89 48.89 48.89 48.89

29.17 29.79 78.65

N002175 NAVINCHANDRA V SHAH 40 0741597605 0741597644 0592524
R004534 REKHA J PATEL 120 0069971757 0069971876 0551259

TEJAS J PATEL
0069115821 0069115880 0544539

M003147 MAYANKBHAI CHANDUBHAI MODI 180 0741473817 0741473876 0591485
1082294133 1082294192 0613802

0010294 ASMITA VISHWAS TANDEL
VISHWAS RAMCHENDRA TANDEL 120 0060923609 0060923728 0504326
PANCHAL SHANTIBEN SHNATILAL

0003673 PANCHAL SHANTILAL VITHALDAS 268 060361905 060362172 0501656
PANCHALCHANDRAKANTSHANTILAL

0102310 URMILA DESHPANDE 360 0064058081 0064058200 0524767
ARVIND DESHPANDE 0739670074 0739670193 0583495

1080822228 1080822347 0607345
0011326 RAJEEV TRILOKINATH WADDAN 600 0061023189 0738441990 0504788

0061023488 0738442289 0575324
0015537 ANANT NARAYAN SAWANT 120 0061377865 0061377984 0506474

NEETA SAWANT
SAROJ ANANTKUMAR MHASALKAR

0012247 ANANTKUMAR VINAYAKMHASALKAR 300 0061113209 61113508 0505176
DHANANJAY GOPAL SULE

V001791 VINOD KHANNA 120 0071091801 0071091860 0560029
1082909232 1082909291 0618988

V008291 VASANTHI VENUGOPAL 360 0068821425 0068821544 0542776
0737840625 0737840744 0621363
1083246970 1083247089 0620619

S007550 S C JAIN 120 0070358033 0070358092 0554536
1082678403 1082678462 0617127

0115716 ANTHONY SEBASTIAN 240 0064329529 0064329648 0527204
HELEN SEBASTIAN 0739790803 0739790922 0584545

0013492 VIRAF BEHRAM POPAT 240 0738522945 0738523064 0575689
MANECK HORMUSJEE ENGINEER 1079875387 1079875506 0601033

0066392 AARTI DHIREN KAMDAR 240 0063349161 0063349400 0518325
DHIREN ANANTRAI KAMDAR

0097692 KANTABEN BANSILAL DALAL 360 0063954881 0063955060 0523809
BANSILAL CHANDULAL DALAL 0739623502 0739623681 0583066

Place: Mumbai
Date: 11/02/2021

For Godrej Consumer Products Limited,
V Srinivasan

Chief Financial Officer & Company Secretary

NOTICE is hereby given that the following share certificate(s) is/are stated to
be lost /misplaced /stolenand theregisteredholder(s) thereof / claimant(s) thereto
has/have applied to the Company for issue of duplicate share certificate(s) :

In case any person has any claims in respect of the said shares/any objection(s)
for the issuance of duplicate certificate(s) in favor of the above stated
applicant(s) he/she/they should lodge each claim or objection within 7 days of
the date of publication of this notice. If within 7 days from the date hereof no
claim is received by the company in respect of the said certificate, duplicate
certificates will be issued. The public is hereby cautioned against dealing in any
way with the above-mentioned certificates.

Godrej Consumer Products Limited
Godrej One, 4th Floor, Pirojshanagar, Eastern Express Highway,

Vikhroli (E), Mumbai 400 079.
Tel: 25188010/20/30, Fax: 25188040

E-mail: investor.relations@godrejcp.com , Website: www.godrejcp.com
CIN: L24246MH2000PLC129806
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512.2.2021சென்னை

கு்ைந்தது 2 ச்தொகுதிகள் செற்றி செை வெண்டிய கட்ொயத்தில் இருபெ்தொல் முடிவு எடுபெதில் குழபெம்

ரவுடிகள் மீது நடவடிக்க எடுகக உத்தரவு...
3-ம் பகக த்தொடர்ச்சி

IN THE COURT IF THE MOTOR 
ACCIDENTS CLAIMS TRIBUNAL
(Special Sub-Judge) Krishnagiri

M.C.O.P.No.391/2020
Indirani, W/o.(Late) Govindasamy,
No.116F,
Su.Pappampatti Village and Post,
Tiruvannamalai Taluk & District.

-Petitioner
/ Versus /

Mr.V.Ramanathan,
S/o.Viswanathan,
No.5, G.V.Koil Street,
Serkadu, Walajabad,
Kancheepuram – 631 552.

-1st Respondent
NOTICE

     The Petitioner had filed petition 
under Sec.166 of Motor Vehicles 
Act before this Honourable court. 
If you have got any objection, you 
may appear before this Hon’ble 
Court on 06.03.2021 at 10.00 A.M. 
either in person or through an ad-
vocate and file your objection. If you 
fail to do so, the matter will be de-
cided exparte.

// By Court Order //
V.YUVARAJ, B.Sc.,B.L.,

V.RAJAVISWANATH,B.Sc.,LL.B.,
ADVOCATES, KRISHNAGIRI.நீட், ஜெஇஇ தேர்வுக்கு பயிற்சியளிக்்க 

திறமையானவர்்கள் ேமிழ்கத்தில் இல்மலை
அ்ைசெர் செஙவகொட்்யன வெடடி

க�ோபி, பிப். 12-
‘‘மத்–தி–ய–அ–ரசு க�ொண்டு 
வரும் கெ.இ.இ., நீட் உள்–
ளிட்்ட தேர்–வுக்கு பயிற்சி 
அளிக்� திற–மம–யொ–ன–வர்–
�ள்   ேமி–ழ–�த்–தில் இல்–மை–’’ 
என்று அமமச்–சர் கசங்–
த�ொட்–ம்ட–யன் கூறி–னொர்.

ஈதரொடு மொவட்–்டம் 
த�ொபி அருத� குள்–ளம்–
பொ–மள–யத்–தில் 400 பய–னொ–
ளி–�ளுக்கு ேமி–ழ–�–அ–ர–சின் 
சொர்–பில் த�ொழிக்–குஞ்சு 
வழங்–கும் நி�ழ்ச்சி இன்று 
ந்டந்–ேது. இதில் �ைந்–து–
க�ொண்்ட ேமி–ழ� பள்ளி 
�ல்–வித்–துமற அமமச்–சர் 
த�.ஏ.கசங்–த�ொட்–ம்ட–யன் 
பின்–னர் நிரு–பர்–�–ளி–்டம் 
கூறி–ய–ேொ–வது:

ேமி–ழ–�த்–தில் 10க்கும் 
குமற–வொன மொண–வர்–�ள் 
உள்ள 1200 பள்–ளி–�ள், 
குமறந்ே மொண–வர்–�ள் 
உள்ள 2 ஆயி–ரம் பள்–ளி–
�மள நூை–�–மொ� மொற்–று–
வது குறித்து இது–வமர 

ஆமண பிறப் –
பிக் – � –வில்மை. 
இது–கு–றித்து அரசு 
பரி–சீ–லித்து வரு–
கி–றது. மொண–வர் 
தசர்க்ம� குமற–
வொ� உள்ள பள்–
ளி–�–ளில் கூடு–ேல் மொண–வர் 
தசர்க்–ம�க்கு ந்ட–வ–டிக்ம� 
எடுக்� ஆசி–ரி–யர்–�ளுக்கு 
உத்–ே–ர–விட்–டுள்–தளொம்.

க�ொதரொனொ �ொைத்–தில் 
ஆரம்–பிக்–�ப்–பட்்ட மொண–
வர் திற–னொய்வு தேர்வு நிறுத்–
ேப்–ப–்ட–வில்மை. ஒவ்–கவொரு 
பள்–ளி–யி–லும் க�ொதரொனொ 
�ொைத்–தில் பள்–ளிக்கு வரொ–ம–
தைதய எந்ே அளவு �ற்று 
உள்–ள–னர் என்–பமே அறிய 
க�ொண்டு வரப்–பட்–்டது. 
இந்ே திற–னொய்வு தேர்வு 
ம�வி–்டப்–ப–்ட–வில்மை.

இந்–தி–யொ–வில் ேமி–ழ –
�த் –தில் மட்–டும் ேொன் 
இை–வ–ச–மொ� நீட் பயிற்சி 
வழங்–�ப்–ப–டு–கி–றது. நீட் 
தேர்–வில் பயிற்சி கபற 21 

ஆயி–ரம் தபர் பதிவு 
கசய் –ே –னர் .  ேற் –
தபொது 5 ஆயி–ரத்து 
817 மொண–வர்–�ள் 
பயிற்சி கபறு–கி–றொர்–
�ள்.

சி.ஏ. படிப்–பிற்கு 
அர–சி–்டம் தபொதிய நிதி 
இல்–ைொே நிமை–யில் ேனி–
யொர் நிறு–வன சி.எஸ்.ஆர். 
நிதி மூை–மொ� ந்டத்ே ந்ட–வ–
டிக்ம� எடுக்–�ப்–பட்டு வரு–
கி–றது. ேற்–தபொது ஆன்–மை–
னில் ந்டத்–ேப்–ப–டும் நீட் 
தேர்வு, பள்ளி திறப்–பிற்கு 
பின்–னர் தநர–டி–யொ� ந்டத்–
ேப்–ப–்ட–மொட்–்டொது. மத்–தி–
ய–அ–ரசு க�ொண்டு வரும் 
கெஇஇ., நீட் உள்–ளிட்்ட 
தேர்–வுக்கு பயிற்சி அளிக்� 
திற–மம–யொ–ன–வர்–�ள் ேமி–ழ–
�த்–தில் இல்மை. அே–னொல் 
ேொன் சிறந்ே பயிற்–சி–யொ–ளர்–
�மள மவத்து ஆன்–மைன் 
மூை–மொ� ந்டத்–து–கி–தறொம். 
இவ்–வொறு கசங்–த�ொட்–ம்ட–
யன் கூறி–னொர்.

அதிமுக உதாசீனம், தனித்து ப�ாட்டியிட தயககம்

கட்சி அங்கீகாரத்தை காப்ாற்றுமா ததைமுதிக?
சென்னை, பிப்.12-

அதி–மு� கேொ்டர்ந்து, 
உேொ–சீ–னப்–ப–டுத்தி வரு–வ–
ேொல், அந்ே கூட்–்ட–ணி–யில் 
இருந்து கவளி–தயற தேமு–
தி� முடிவு கசய்–துள்–ளது. 
அதே–ச–ம–யம் �ட்சி அங்–
கீ–�ொ–ரத்மே �ொப்–பொற்ற 2 
கேொகு–தி–�–ளில் �ண்–டிப்–
பொ� கவற்றி கபற தவண்–
டிய �ட்–்டொ–யத்–தில் உள்–ள–
ேொல், என்ன கசய்–வது 
என்று கேரி–யொ–மல் தேமு–
தி� ேமைமம குழப்–பத்–தில் 
இருந்து வரு–வ–ேொ� ே�–வல் 
கவளி–யொகி உள்–ளது. 

ேமி–ழ� சட்–்டப் –தப –
ரமவ தேர்–ே–லுக்–�ொன நொட்–
�ள் கநருங்கி க�ொண்–டி–ருக்–
கும் நிமை–யில் அர–சி–யல் 
�ட்–சி–�ள் கூட்–்டணி விவ–
�ொ–ரம், கேொகுதி பங்–கீடு, 
தவட்–பொ–ளர்–�ள் தேர்வு, 
பிர–சொ–ரம் வியூ–�ம் என மும்–
மு–ர–மொ� தேர்–ேல் பணி–�–
ளில் ஈடு–பட்டு வரு–கி–றது. 
தேர்–ேல் முன்–தனற்–பொ–டு–
�ள் குறித்–தும், ேமைமம 
தேர்–ேல் ஆமண–யர் �்டந்ே 
2 நொட்–�–ளொ� கசன்–மன–
யில் ஆய்வு ந்டத்தி அர–
சி–யல் �ட்–சி–�ள் மற்–றும் 
பல்–தவறு துமற அதி–�ொ–
ரி–�ளு–்டன் ஆதைொ–சமன 
ந்டத்–தி–விட்டு கசன்–றுள்–
ளொர். இந்ே மொே இறுதி 
அல்–ைது மொர்ச் முேல் 
வொரத்–தில் தேர்–ேல் தேதி 
அறி–விக்–�ப்–ப–்ட–ைொம் என்–
றும், ஏப்–ரல் இறு–தி–யில் 
தேர்–ேல் ந்டத்ே ஆமண–யம் 
திட்–்ட–மிட்–டுள்–ள–ேொ–�–வும் 
கூறப்–ப–டு–கி–றது.

இ ந் ே  சூழ் – நி – மை –
யில், பிர–ேொன �ட்–சி–�ள் 
இன்–னும் கூட்–்ட–ணிமய 
அதி –�ொ – ரப் –பூர் –வ –மொ� 
அறி–விக்–�–வில்மை. திமு–
�மவ கபொறுத்–ே –வமர 
கூட்–்டணி இறு–தி–யொன 
நிமை–யில், கேொகுதி பங்–
கீடு தபச் –சு –வொர்த்மே 
விமர–வில் கேொ்டங்� உள்–
ளது. ஆனொல், அதி–மு� 
கூட்–்ட–ணி–யில் பல்–தவறு 
குழப்–பங்–�ள் ஏற்–பட்–டுள்–
ளது. �்டந்ே மக்–�–ளமவ 
தேர்–ே–லில் அதி–மு� கூட்–்ட–
ணி–யில் இருந்ே �ட்–சி–�ள் 
கூட்–்டணி கேொ்டர விரும்–பு–
கி–றது. ஆனொல், கூட்–்ட–ணி–
யில் உள்ள பொெ, பொம�, 
தேமு–தி� உள்–ளிட்்ட �ட்–
சி–�ள் ேங்–�ளுக்கு அதி� 
கேொகு–தி–�ள் மற்–றும் சிை 
த�ொரிக்–ம�–�மள முன்–
மவத்து வரு–கி–றது. குறிப்–
பொ�, பொெ 60 கேொகு–தி–�ள், 
பொம� 40 கேொகு–தி–�ள் மற்–
றும் வன்–னி–யர்–�ளுக்கு 20% 
இ்ட–ஒ–துக்–கீடு, தேமு–தி� 41 

கேொகு–தி–�ள் என 100க்கும் 
தமற்–பட்்ட கேொகு–தி–�மள 
கூட்–்டணி �ட்–சி–�ள் த�ட்டு 
வரு–வ–ேொல் கூட்–்ட–ணிமய 
இறுதி கசய்ய முடி–யொ–மல் 
அதி–மு� திணறி வரு–கி–றது.

அதி–மு –� –வு –்ட –னொன 
கூட்–்டணி குறித்து பொெ 
ேமை–வர் தெ.பி.நட்்டொ, 
அமித்்ொ மற்–றும் பிர–ே–மர் 
தமொடி–யு–்டன் எ்டப்–பொடி 
பழ–னிச்–சொமி பை �ட்்ட 
தபச்–சு–வொர்த்மே ந்டத்–தி–
யும் இன்–னும் இறு–தி–யொ–�–
வில்மை. அதி–மு� 34 சீட் 
க�ொடுக்� முடிவு கசய்–
துள்–ள–ேொ� கூறப்–ப–டு–கி–றது. 
ஆனொல், பொெ கேொ்டர்ந்து 
அதி� கேொகு–தி–�ள் த�ட்டு 
பிடி–வொ–ேம் பிடித்து வரு–கி–
றது. அமமச்–சர்–�ள் மீது 
பல்–தவறு ஊழல் வழக்–கு–
�ள் நிலு–மவ–யில் உள்–ள–
ேொல், தேர்–ேல் தநரத்–தில் 
அவர் –�மள பம�த்து 
க�ொண்–்டொல், நமக் –கு –
ேொன் பொே–�–மொ� மொறி–வி–
டும் என்–ப–ேொல் அதி–மு� 
ேமை–வர்–�ள் பொெமவ 
சம–ர–சப்–ப–டுத்–தும் முயற்–சி–
யில் ஈடு–பட்டு வரு–கின்–ற– 
னர்.

ப ொ ெ – வு ம்  சிபிஐ ,  
ஐடி, அம–ைொக்–�த்–துமற  
ஆகி–தயொர்–�மள மவத்து 
ஊழல் பு�ொ–ரில் சிக்கி 
உள்ள அமமச்–சர்–�மள 
மமற–மு–� –மொ� மிரட்டி 
வரு–கி–றது. நீதி–மன்–றத்–தில் 
உள்ள பமழய வழக்–கு–�–
மள–யும் (கபொள்–ளொச்சி 
பொலி–யல் வழக்கு, குட்�ொ 
வழக்கு) தூசி ேட்டி எடுத்து 
வரு–கி–றது. அதே தநரத்–தில், 
வன்–னி–யர்–�ளுக்கு 20% 
இ்ட–ஒ–துக்–கீடு அறி–விப்பு 
கவளி–யிட்–்டொல் மட்–டுதம 
கூட்–்டணி குறித்து அடுத்ே 
�ட்்ட முடிமவ அறி–விப்–
தபொம் என பொம� நிறு–வ–
னர் ரொம–ேொஸ் கேொ்டர்ந்து 
வலி–யு–றுத்தி வரு–கி–றொர். 
அமமச்–சர்–�ள் குழு ரொம–
ேொமை சந்–தித்து பை–முமற 
தபசி–யும் எந்ே முடி–வும் 
எட் –்டப் – ப –்ட –வில்மை . 
இதே–தபொல், பொம� மூத்ே 
ேமை–வர்–�ளும் அமமச்–
சர்–�ள் வீட்–டுக்கு கசன்று 
தபசி–னொர். இருப்–பி–னும், 
கூட் –்ட –ணிமய இறுதி 
கசய்ய முடி–யொ–மல் அதி–
மு� திணறி வரு–கி–றது. 
இே–னொல், ரொம–ேொ–சுக்கு 
அதி–மு� சிை ர�–சிய வொக்–
கு –று –தி –�மள அளித்து 
அவமர கூட்–்ட–ணிக்–குள் 
இழுக்� பல்–தவறு முயற்–சி–
�மள எடுத்து வரு–கி–றது.

ரொம–ேொமை தேடி தேடி 
கசன்று கூட்–்டணி குறித்து 

தபசும் அமமச்–சர்–�ள், 
ேங்–�மள மதிப்–ப–தில்மை 
என தேமு–தி� கபொரு–ளொ–
ளர் பிதர–ம–ைேொ கவளிப்–ப–
ம்ட–யொ–�தவ குமுறி இருந்–
ேொர். ‘கபொறு–மமக்–கும் ஒரு 
எல்மை உண்–டு’ என்று 
பகி–ரங்–�–மொ� எச்–ச–ரிக்ம� 
விடுத்–தி–ருந்–ேொர். ஆனொ–
லும் அதி–மு�, தேமு–தி–
�மவ உேொ–சீ–னப்–ப–டுத்தி 
வரு–கி–றது. இேற்கு முக்–
கிய �ொர–ணம், தேமு–தி� 
வொக்கு வங்கி மி�க்–கு–மற–
வொ� உள்–ள–ேொ–லும், கசல்–
வொக்கு குமறந்–து–விட்–்ட–
ேொ–லும் அவர்–�ளுக்கு 4 
முேல் 8 சீட் வழங்–�–ைொம் 
என அதி–மு� ேமை–மமக்கு 
தேர்–ேல் ஆதைொ–ச–�ர் கேரி–
வித்–துள்–ளொர். இே–னொல், 
�டும் அதி–ருப்–தி–யில் உள்ள 
பிதர–ம–ைேொ விமர–வில் 
எங்–�மள அமழத்து தபச–
வில்மை என்–றொல் ேனித்து 
தபொட்–டி–யி–்ட–வும் ேயங்� 
மொட்–த்டொம் என கேரி–வித்–
தி–ருந்–ேொர். இருப்–பி–னும், 
அதி–மு� அவர்–�மள ஒரு 
கபொருட்–்டொ–�தவ எடுத்து 
க�ொள்–ள–வில்மை.

2011 சட்–்ட–மன்ற தேர்–
ே –லில் தேமு–தி –� –வுக்கு, 
கெய–ை–லிேொ 41 சீட் ஒதுக்–
கி–னொர். �்டந்ே மக்–�–ளமவ 
தேர்–ே–லில் கூ்ட விரு–து–ந–�ர், 
திருச்சி உள்–ப்ட 4 கேொகு–
தி–�–ளில் தேமு–தி� தபொட்–
டி–யிட்–்டது. ஆனொல் இந்ே 
சட்–்ட–மன்ற தேர்–ே–லில் 4 
முேல் 8 சீட் வமர மட்–
டுதம ேரப்–ப–டும் என்று 
அதி–மு� கூறு–வது, தேமு–
தி� ேமை–மமக்கு அதிர்ச்–
சிமய ஏற்–ப–டுத்தி உள்–ளது. 
இே–னொல் கூட்–்ட–ணி–யில் 
இருந்து கவளி–தயறி ேனித்து 
தபொட்–டி–யி–டு–வது அல்–ைது 
தவறு ஏேொ–வது கூட்–்ட–ணி–
யில் தசரு–வது என்று தேமு–
தி� முடிவு கசய்–துள்–ள–ேொ� 
ேற்–தபொது ே�–வல் கவளி–
யொகி உள்–ளது.

இது–கேொ–்டர்–பொ� �ட்–
சி–யின் மூத்ே நிர்–வொ–கி–�ளு–
்டன் சிை நொட்–�ளுக்கு முன் 
தேமு–தி� கபொரு–ளொ–ளர் 
பிதர–ம–ைேொ மற்–றும் சுதீஷ் 
ஆகி–தயொர் ஆதைொ–சமன 
ந்டத்தி உள்–ள–னர். அப்–

தபொது �ட்–சி–யின் அங்–கீ–�ொ–
ரத்மே �ொப்–பொற்ற தவண்–
டிய நிமை–யில் உள்–தளொம். 
இேற்கு குமறந்–ேது 2 எம்–எல்–
ஏக்–�–ளொ–வது கவற்றி கபற 
தவண்–டும். அல்–ைது 6 சே–
வீே ஓட்–டுக்–�ள் கபற தவண்–
டும். அதி–மு� கூட்–்ட–ணி–யில் 
இருந்–ேொல் இது ந்டக்–�ொது. 
பொம� நம்மம கவற்றி கபற–
வும் வி்டொது. எதிர்–பொர்த்ே 
சீட்–டுக்–�மள ேரும் நிமை–
யில் அதி–மு–�–வும் இல்மை. 
எனதவ நமக்கு அதி–மு� 
கூட்–்டணி தவண்–்டொம் 
என்று நிர்–வொ–கி–�ள் கேரி–
வித்–துள்–ள–னர். அதே–ச–ம–யம் 
ேனித்து தபொட்–டி–யி–டு–வ–தும் 
ஒத்து வரொது என்–றும் கூறி–
யுள்–ள–னர். இே–னொல் என்ன 
கசய்–வது என கேரி–யொ–மல், 
தேமு–தி� ேமைமம குழப்–
பத்–தில் உள்–ளது. சிைர் �மல் 
ேமை–மம–யி–ைொன கூட்–்ட–
ணி–யில் இமணந்து தபொட்–
டி–யி–டு–தவொம் என்–றும் கூறி–
யுள்–ள–னர்.

இது–பற்றி தேமு–தி� 
மூத்ே ேமை–வர்–�ள் கூறு–
ம�–யில், ‘‘பொம–� –வுக்கு 
க�ொடுக்–கும் மரி–யொ–மே–
யில் துளி–கூ்ட எங்–�ளுக்கு 
ேரு–வ–தில்மை. 4 சீட் ேரு–வ–
ேொ� தபசு–கி–றொர்–�ள். 2006ல் 
�ட்சி ஆரம்–பித்ே தபொது 
தேமு–தி� 10 சே–வீே ஓட்டு 
வொங்–கி–யது. விருத்–ேொ–ச–ைத்–
தில் விெ–ய–�ொந்த் கெயித்–
ேொர். �்டந்ே மக்–�–ளமவ 
தேர்–ே–லில் ஓட்டு சே–வீ–ேம் 
2.2ஆ� குமறந்து விட்–்டது. 
இே–னொல் ேொன் அதி–மு� 
எங்–�மள உேொ–சீ –னப்–ப–
டுத்–து–கி –றது. கூட்–்ட–ணி–
யில் இருந்து கவளி–தய–
றொது. நொம் க�ொடுப்–பமே 
தேமு–தி� வொங்–கிக்–க�ொள்–
ளும், தவறு வழி–யில்மை 
என்று அதி–மு� ேமைமம 
நிமனக் –கி – றது .  சுய –ம –
ரி –யொ –மேமய இழந்து 
கூட்–்ட–ணி–யில் கேொ்டர 
மொட்–த்டொம். அதே–ச–ம–
யம் �ட்–சி –யின் அங்–கீ –
�ொ –ரத்மே �ொப் –பொற்ற 
தவண்–டிய நிமை–யி–லும் 
உள்–தளொம். �ட் –சிமய 
�ொப் –பொற்ற ேமைமம 
நல்ை முடிவு எடுக்–கும்–’’ 
என்–ற–னர்.

ந்ட –வ –டிக்ம� எடுக் –� –
வில்மை. தபொலி மது 
விற் – பமன கசய் – யும் 
கபரிய விஐ –பிக் –�மள 
ம�து கசய்–ய –வில்மை. 
எளி–ய–வர்–� –மளத்–ேொன் 
ம�து கசய்–துள்–ளீர்–�ள். 
உங்–�–ளி–்டம் கேளி–வொன 
விளக்–�ம் இல்மை. தேர்–
ேல் தநரத் –தில் அதி� 
அள–வில் மதுமவ பைர் 
வொங்கி பதுக்கி மவத்–துள்–
ள–னர். தேர்–ேல் தநரத்–தில் 
அவற்மற பயன்–ப–டுத்ே 
திட் –்ட –மிட் –டுள் –ள –ேொ� 
கூறப் –ப –டு –கி – றது .  இது 
குறித்து நீங்–�ள் என்ன 
ந்ட–வ–டிக்ம� எடுத்–துள்–
ளீர் –�ள் என்று சர –மொ –
ரி –யொ� த�ள் –வி –�மள 
எழுப்–பி–னொர் ேமைமம 
தேர்–ேல் ஆமண–யர் சுனில் 
அதரொரொ.

பின்–னர் ேமை–மமச் 
கசய–ைொ–ளர் ரொஜீவ் ரஞ்–ச–
னி–்டம் நொன் கசொன்ன குற்–
றச்–சொட்–டு–�ள் அதி–�ொ–ரி–�ளு–
்டன் ஆதைொ–சமன ந்டத்தி 
எனக்கு இன்–மறக்–குள் 
அறிக்ம� அளிக்� தவண்–
டும் என்று த�ட்–டுக் க�ொண்–
்டொர். அமேத் கேொ்டர்ந்து, 
ேமை–மமச் கசய–ை–�த்–தில் 
உள்–து–மறச் கசய–ைொ–ளர் 
எஸ்.த�.பிர–பொ–�ர் மற்–றும் 
பல்–தவறு துமற–�–ளின் கசய–
ைொ–ளர்–�ள், சட்–்டம் ஒழுங்கு 
டிஜிபி திரி–பொதி, சிறப்பு 
டிஜிபி ரொதெஷ்–ேொஸ், 
கசன்மன தபொலீஸ் �மி–் –
னர் மத�ஷ்–கு–மொர் அ�ர்–
வொல் மற்–றும் உயர் அதி–�ொ–
ரி–�ள் �ைந்து க�ொண்–்ட–னர். 
அமேத் கேொ்டர்ந்து ேமி–ழ–
�ம் முழு–வ–தும் ரவு–டி–�–ளின் 
பட்–டி–யமை ேயொ–ரித்து, 
அவர்–�மள ம�து கசய்ய 
தவண்–டும் என்று ேமை–

மமச் கசய–ைொ–ளர் உத்–ே–ர–
விட்–டுள்–ளொர். அமேத் 
கேொ்டர்ந்து மொநி–ைம் முழு–
வ–தும் உள்ள தபொலீஸ் �மி–

–்னர்–�ள், எஸ்–பிக்–�ளுக்கு 
டிஜிபி திரி–பொதி கவளி–யிட்–
டுள்ள உத்–ே–ர–வில், மொநி–ைம் 
முழு–வ–தும் �ொவல்–நி–மை–யங்–
�–ளில் குற்–றப்–ப–தி–தவட்–டில் 
உள்ள ரவு–டி–�மள ம�து 
கசய்ய தவண்–டும். ேவறு 
கசய்–யொே ரவு–டி–�மள குற்–ற–
வி–யல் நம்ட–மு–மறச் சட்–்டம் 
110 பிரி–வின் கீழ் பிடித்து 
வரு–வொய்–துமற அதி–�ொ–ரி–
�ள் முன்பு ஆெர்–ப–டுத்ே 
தவண்–டும். அேன்–பின்–ன–
ரும் அவர்–�ள் ேவறு கசய்–
ேொல் உ்ட–ன–டி–யொ� சிமற–
யில் அம்டக்� உத்–ே–ர–வி்ட 
தவண்–டும். மொநி–ைம் முழு–வ–
தும் தபொலி மது–பொ–னங்–�ள் 
விற்–பமன, பதுக்–�ல் குறித்து 
விசொ–ரிக்� தவண்–டும். இரவு 
தநரத்–தில் வொ�–னச் தசொே–
மனமய தீவி–ரப்–ப–டுத்ே 
தவண்–டும் என்–பது உள்–
ளிட்்ட பல்–தவறு அதி–ரடி 
ந்ட–வ–டிக்–ம�–�ள் எடுக்� 
உத்–ே–ர–வி–்டப்–பட்–டுள்–ளது.

இந்ே உத்–ே–ர–வு–�–மளத் 
கேொ்டர்ந்து மொநி –ைம் 
முழு–வ–தும் குற்–ற–வொ–ளி–�ள், 
ரவு–டி–�ள் மீேொன ந்ட–வ–டிக்–
ம�மய தபொலீ–சொர் தீவி–
ரப்–ப–டுத்–தி–யுள்–ள–னர்.

 மாநி–லம் முழு–வ–தும் 
காவல்–நி–லல–யங்–க–ளில் 
குற்–றப்–ப–தி–வவட்–டில் 
உள்ள ரவு–டி–கல்ள 
லகது செயய  
வவண்–டும்.

தஙகம் விலையில் அதிரடி மாற்றம்

்வுன் ₹328 கு்ைநதைது
சென்னை, பிப்.12- 

மத்–திய அர–சின் பட்க–ெட் 
�்டந்ே 2ம் தேதி ேொக்–�ல் 
கசய்–யப்–பட்–்டது. அதில் 
ேங்–�த்–துக்–�ொன இறக்–கு–மதி 
வரி இரண்–்டமர சே–வீ–ே–
மொ� குமறக்–�ப்–பட்–்டது. 
இமேத் கேொ்டர்ந்து ேங்–�ம் 
விமை சரிமவ சந்–தித்–ேது. 
கேொ்டர்ச்–சி–யொ� 4 நொட்–�–
ளில் பவுன் ரூ.1,360 அள–
வுக்கு குமறந்–ேது. சுமொர் 9 
மொேங்–�ளுக்கு பிறகு ேங்–
�ம் விமை இந்ே அள–வுக்கு 
குமறந்–ேது. விமை குமற–
வொல் நம�க்–�–ம்ட–�–ளில் 
விற்–பமன வழக்–�த்மே வி்ட 
அதி–�–மொ� �ொணப்–பட்–்டது.

இந்ே நிமை–யில் �்டந்ே 
6ம் தேதி ேங்–�ம் விமை 
சற்று அதி–�–ரித்–ேது. பவு–
னுக்கு ரூ.112 அதி–�–ரித்து, 
ஒரு பவுன் ரூ.35,752க்கு 

விற்–�ப்–பட்–்டது. ஞொயிற்–றுக்–
கி–ழமம ேங்–�ம் மொர்க்–க�ட்–
டுக்கு விடு–முமற. 8ம் தேதி 
பவு–னுக்கு ரூ.32 குமறந்து 
பவுன் ரூ.35,720க்கு விற்–
�ப் –பட் –்டது. 9ம் தேதி 
ேங்–�ம் விமை அதி–ரடி 
உயர்மவ சந்–தித்–ேது. பவு–
னுக்கு ரூ.576 அதி–�–ரித்து 
ஒரு பவுன் ரூ.36,296க்கு 
விற்–�ப்–பட்–்டது. 10ம் தேதி 
பவுன் ரூ.36,176க்கு விற்–
�ப்–பட்–்டது. தநற்று ஒரு 
கிரொம் ரூ.4,524க்கும், பவுன் 
ரூ.36,192க்கும் விற்–�ப்–பட்–
்டது.  இந்ே நிமை–யில் இன்று 
�ொமை ேங்–�ம் விமை அதி–
ரடி சரிமவ சந்–தித்–ேது. 
கிரொ–முக்கு ரூ.41 குமறந்து 
ஒரு கிரொம் ரூ.4,483க்கும், 
பவு–னுக்கு ரூ.328 குமறந்து 
ஒரு பவுன் ரூ.35,864க்கும் 
விற்–�ப்–பட்–்டது.

விழுப்–பு–ரம் அருக� �ோ்ை குப்–பத்–தில், ‘‘உங்–�ள் ச�ோகு–தி–யில் ஸ்ோ–லின–’’ பிர–ெோர கூட்–்த்–தில் பங்–க�ற்ற திமு� �்ை–வர் 
மு.�.ஸ்ோ–லின சபோது–மக்–�ளு–்ன செல்பி எடுத்–துக் ச�ோண்–்ோர்.

இன்னும் 3 ைாேத்தில் திமு்க ஆட்சி அமையும் 
விழுப்புரத்தில் மு.்க.ஸ்ாலின் திட்்வட்்ம்
விழுப்–பு–ரம், பிப். 12-

ேமி–ழ–�த்–தில் இன்–னும் 3 
மொேத்–தில் திமு� ஆட்சி 
அமம–யும். அப்–தபொது 
கபொது–மக்–�ள் யொரு–ம்டய 
அனு – ம – தி – யு ம்  இன்றி 
த�ொட்–ம்ட–யில் என்மன 
தநரில் சந்–திக்–�–ைொம் என 
மு.�.ஸ்்டொ–லின் தபசி–னொர்.

ேமி–ழ–�ம் முழு–வ–தும் 
உங் –�ள் கேொகு –தி –யில் 
ஸ்்டொ–லின் என்ற பிர–சொர 
நி�ழ்ச்–சி–யில், திமு� ேமை–
வர் மு.�. ஸ்்டொ–லின் �ைந்து 
க�ொண்டு கபொது–மக்–�–ளி–
்டம் த�ொரிக்–ம�–�மள த�ட்–
்ட–றிந்து மனுக்–�மள கபற்று 
�ைந்–து–மர–யொடி வரு–கி–றொர். 
அேன்–படி திரு–வண்–ணொ–ம–

மை–யில் முேல் நி�ழ்ச்–சிமய 
துவங்–கிய மு.�. ஸ்்டொ–லின் 
தூத்–துக்–குடி மொவட்–்டத்மே 
கேொ்டர்ந்து மூன்–றொ–வது 
�ட்்ட பிர–சொ–ரத்–திற்–�ொ� 
தநற்று இரவு விழுப்–பு–ரம் 
மொவட்–்டம் வந்–ேொர். விழுப்–
பு–ரம் �மை–ஞர் அறி–வொ–ை–
யத்–தில் அவர் ேங்–கி–னொர்.

‘உங்–�ள் கேொகு–தி–யில் 
ஸ்்டொ–லின்’ மூன்–றொம் �ட்்ட 
பிர–சொ–ரத்மே மு.�.ஸ்்டொ–
லின் இன்று விழுப்–பு–ரம் 
மொவட்–்டத்–தில் கேொ்டங்கி 
�ள்–ளக்–கு–றிச்சி, �்ட–லூர், 
அரி–ய–லூர், கபரம்–ப–லூர் 
என பிப்–ர–வரி மொேம் 15ம் 
தேதி வமர சுற்–றுப்–ப–ய–ணம் 
தமற்–க�ொள்–கி–றொர்.

விழுப்–பு –ரம் அருத� 
�ொமண ஒன்–றி–யம் குப்–
பம் ஊரொட்–சி–யில் இன்று 
�ொமை ந்டந்ே உங்–�ள் 
கேொகு–தி–யில் ஸ்்டொ–லின் 
பிர –சொர கூட் –்டத் –தில், 
விழுப்–பு–ரம், திருக்–த�ொ–
வி–லூர், வொனூர், விக்–கி–ர–
வொண்டி கேொகுதி மக்–�மள 
சந்–தித்து மனுக்–�மள கபற்–
றொர். முன்–ன–ேொ� விழொ 
பந்–ே–லுக்கு வந்ே மு.�.ஸ்்டொ–
லின் தநரொ� கபொது–மக்–�ள், 
கேொண்–்டர்–�ள் இருந்ே 
இ்டத்–திற்கு கசன்று ம�கு–
லுக்கி வொழ்த்து கேரி–வித்–
ேொர். அப்–தபொது, அவ–ரு–
்டன் கபொது–மக்–�ள் கசல்பி 
எடுத்–துக் க�ொண்–்ட–னர். 

தமிழகத்தில் ப�ரும்�ாைான நகரஙகளில்

ப்ட்தரால் வி்ை ₹91ஐ எட்டியது
ச்தொ்ர்நது 4ெது நொளொக இனறும் அதிகரிபபு

கெைம், பிப்.12-
ேமி–ழ–�த்–தில் கபரும்–பொ–
ைொன ந�–ரங்–�–ளில் கபட்–
தரொல் விமை ₹91ஐ எட்–டி–
யது. இன்று கேொ்டர்ந்து 
4வது நொளொ� 25 �ொசு 
அதி–�–ரித்–ே–ேன் மூைம் �்ட–
லூர், கிருஷ்–ண–கிரி, திரு–
வண்–ணொ–ம–மை–யில் ₹92ஐ 
�்டந்–ேது. இே–னொல், மக்–�ள் 
�டும் பொதிப்–பிற்கு உள்–ளொ–
கி–யுள்–ள–னர்.

சர்–வ–தேச சந்–மே–யின் 
�ச்சொ எண்–கணய் விமை, 
இறக்–கு–மதி கசைவு, அகம–
ரிக்� ்டொை–ருக்கு நி�–ரொ� 
இந்–திய ரூபொ–யின் மதிப்பு 
ஆகி–ய–வற்மற �ணக்–கில் 
க�ொண்டு, கபட்–தரொல், 
டீசல் விமைமய தின–
மும் எண்–கணய் நிறு–வ–
னங்–�–ளின் கூட்–்ட–மமப்பு 
மொற்றி அமமத்து வரு–கி–
றது. இதில், நொடு முழு–வ–
தும் �்டந்ே ெூன் மொேம் 
முேல் கபட்–தரொல், டீசல் 
விமைமய எண்–கணய் 
நிறு–வ–னங்–�ள், கேொ்டர்ந்து 

பைர் அவ–ரது �ன்–னத்மே 
வருடி வொழ்த்து கேரி–வித்–ே–
னர்.

கேொ்டர்ந்து கபொது–மக்–
�ள் மத்–தி–யில் மு.�.ஸ்்டொ–
லின் தபசு–ம�–யில், கூட்–
்டத்–தில் �ைந்து க�ொள்ள 
வந்–தி–ருக்–கும் நீங்–�ள் உங்–�ள் 
பிரச்மன கேொ்டர்–பொன 
மனுக்–�மள க�ொடுத்–தி–ருக்–
கி–றீர்–�ள். திமு� ஆட்–சிக்கு 
வந்–து–தும் 100 நொட்–�–ளில் 
பிரச்மன தீர்த்து மவக்–�ப்–ப–
டும். இன்–னும் 3 மொேத்–தில் 
நொம் ேொன் ஆட்–சிக்கு வரப்–
தபொ–கி–தறொம். ேற்–தபொது 
வழங்–�ப்–பட்–டுள்ள மனுக்–
�ளுக்கு ஒப்–பும� சீட்டு 
வழங் –�ப் –பட் –டுள் –ளது. 
அேற்–க�ன ேனி–யொ� எண் 
க�ொடுக்–�ப்–பட்–டுள்–ளது. 
அந்ே சீட்ம்ட பத்–தி–ர–மொ� 
மவத்–துக் க�ொள்–ளுங்–�ள். 
திமு� ஆட்–சிக்கு வந்–ே–தும் 
அந்ே ஒப்–பும� சீட்–த்டொடு 
யொரு–ம்டய அனு–ம–தி–யும் 
இல்–ைொ–மல் என்மன த�ொட்–
ம்ட–யில் சந்–திக்–�–ைொம். இன்–
னும் கசொல்–ைப்–தபொ–னொல் 
என்–னு–ம்டய அமறக்த� 
வந்து, என்மன சந்–தித்து 
முமற–யி–்ட–ைொம் என்–றொர். 

உயர்த்தி வரு–கின்–றன.
இே–னொல், கெய்ப்–பூர், 

மும்மப ந� –ரில் கபட்–
தரொல் ஒரு லிட்–்டர் ₹95ஐ 
கநருங்–கி–விட்–்டது. மற்ற 
கபரும்–பொ–ைொன ந�–ரங்–�–
ளில் ₹91ஐ �்டந்–துள்–ளது. 
நொடு முழு–வ–தும் இன்று 
(12ம் தேதி) கேொ்டர்ந்து 
4வது நொளொ� கபட்–தரொல் 
26 �ொசும், டீசல் 34 �ொசும் 
அதி–�–ரிக்–�ப்–பட்–டுள்–ளது. 
இே–னொல், கசன்–மன–யில் 
தநற்று கபட்–தரொல் லிட்–
்டர் ₹90. 18க்கு விற்–�ப் –
பட்்ட நிமை–யில், இன்று 
�ொமை 6 மணி முேல் 26 
�ொசு அதி–�–ரித்து ₹90.44க்கு 
விற்–பமன கசய்–யப்–பட்டு 
வரு–கி–றது. டீசல் ஒரு லிட்–
்டர் தநற்று ₹83.18க்கு விற்–
�ப்–பட்்ட நிமை–யில், 34 
�ொசு அதி–�–ரித்து ₹83.52க்கு 
விற்–பமன கசய்–யப்–ப–டு–
கி –றது. இதுதவ தசைம் 
மொவட்்ட பகு–தி–யில் இன்று 
ஒரு லிட்–்டர் கபட்–தரொல் 
₹90.86க்கும், தசைம் மொந–�ர 
பகு–தி–யில் ₹91.22க்கும் விற்–
�ப்–ப–டு–கி–றது. டீசல் விமை 
மொவட்்ட பகு–தி–யில் ₹83.96 

ஆ�–வும், தசைம் மொந–�ர 
பகு–தி–யில் ₹84.30 ஆ�–வும் 
விற்–�ப்–பட்டு வரு–கி–றது.

ேமி–ழ–�த்–தின் கபரும்–
பொ–ைொன மொவட்–்டங்–�–
ளில் இன்று கபட்–தரொல் 
விமை ₹91மயயும், டீசல் 
விமை ₹84மயயும் �்டந்து 
விட்–்டது. சிை மொவட்–
்டங்–�–ளில் மட்–டும் கபட்–
தரொல் ஒரு லிட்–்டர் ₹92ஐ 
எட்–டி –யது. இேன்–படி, 
�்ட–லூ–ரில் கபட்–தரொல் 
₹92. 19க்கும், கிருஷ்–ண–
கி –ரி –யில் ₹92 . 1 8க்கும், 
திரு–வண்–ணொ–ம–மை–யில் 
₹92.04க்கும், நீை–கி–ரி–யில் 
₹91.98க்கும் கபட்–தரொல் 
விற்–�ப்–பட்டு வரு–கி–றது. 
இவ்–வி–மை–தயற்–றத்–ேொல், 
கபொது–மக்–�ள் �டு–மம–
யொ� பொதிக்–�ப்–பட்–டுள்–ள–
னர். சர்–வ–தேச சந்–மே–யில் 
�ச்சொ எண்–கணய் விமை 
கேொ்டர்ந்து அதி–�–ரிப்–ப–
ேொல், வரும் நொட்–�–ளி–லும் 
கபட்–தரொல், டீசல் விமை 
அதி–�–ரிக்� வொய்ப்–புள்–ள–
ேொ� எண்–கணய் நிறு–வன 
அதி–�ொ–ரி–�ள் கேரி–வித்–ே–
னர்.

நாள்: 11 பிப்ரவரி, 2021
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 2020 உ்டன் முடிநே கபாைபாண்டு ேற்றும் ஒன்பது ேபாேங்களுககபான ேணிகவகயபாகபாே முடிவுகள் ேணிகவகக குழுைபால் 
சீரபாயவு செயயபபட்டுள்ளன மேலும் இயககுனர்கள் ைபாரியககுழுைபால் 11 பிபரைரி 2021 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 2020 உடன முடிந்த �ாைாண்டு மற்றும் ஒன்து மாத தணிக்்�யா�ாத தனியானை நிதிநி்ை முடிவு�ளின ொ்ராம்ெம்

�ாைாண்டு முடிவு
31-டிெம்்ர-20

68.79

(7.92)

(7.92)

 
(7.82)

 
(7.76)

8.21

(1.90)

(1.90)

ஒன்து மாதங�ள் முடிவு
31-டிெம்்ர-20

121.50

(57.94)

(57.94)

(57.55)

(57.32)

8.21

(14.00)

(14.00)

�ாைாண்டு முடிவு
31-டிெம்்ர-19

92.15

1.53

1.53

0.08

0.14

7.59

0.02

0.02

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)

தணிக்்�யா�ாதது


