
Hindalco’s Q4 profit
trebles to 1,928 crore
ADITI DIVEKAR
Mumbai, 21 May

H indalco Industries, the coun-
try’s leading aluminium pro-
ducer, reported a higher-than-

expected consolidated net profit at
~1,928 crore in theMarch quarter, up 189
per cent year-on-year (YoY), on the back
of increased revenue.

The companyhad reported a bottom
line of ~669 crore in the corresponding
period last year. The company’s report-
ed bottom line for the FY21March quar-
ter was strong, despite increased tax
expenses of a total ~1,309, almost double
the figure last year.

TheAdityaBirlaGroup firm’s top line
for the period under review stood at
~40,507 crore, up 38 per cent from the
same period last year, with Novelis
(includingAleris) contributing thehigh-
est among segment contributors.

AsperBloomberg estimates, the com-
pany’snet saleswere expectedat ~34,106
crore, while its bottom line was seen at
~1,847 crore in the final quarter of FY21.

In segment-wise revenue, Novelis’
contribution (~26,578 crore) was fol-
lowed by copper (~8,508 crore).

Aluminium revenue stood at ~5,969
crore in the March quarter, marginally
up from the same period last year.

Meanwhile, the company’s consolidated
Ebitda stood at ~5,597 crore, up 33 per
cent on a YoY basis and 7 per cent
sequentially.

Alongside, its aluminium India busi-
ness’ Ebitda was at an all-time high at
~1,610 crore, up 54 per cent YoY.

Globally, Novelis’ adjusted Ebitda at
$505million was an all-time high, up 32
per centYoYon thebackofhigher organ-
ic volumes, favourable metal benefits,
and a $60-million Ebitda contribution
from the acquired Aleris business.

In FY21, the company's gross debt
declined by ~18,187 crore, while net debt
fell by ~14,883 crore as ofMarch 31, 2021,
from its peak on June 30, 2020.

“Our recordQ4 results have strength-
ened our balance sheet even further,
absorbing the Aleris acquisition and
restoring consolidated net debt-to-
Ebitda ratio to pre-acquisition levels.
The Aleris business continues to posi-
tively impact the overall top line and
Ebitda,” said SatishPai,managingdirec-
tor of Hindalco Industries.

The company’s consolidated net
debt/Ebitda significantly improved to
2.59x as of March 31, 2021 versus the
peak of 3.83x as of June 30, 2020.

Company’snetdebt-to-EbitdaatlevelsbeforeAlerisbuy
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Sajjan Jindal-led JSW Steel
reporteda ~4,198-crore consol-
idated net profit in the March
quarter against a meagre ~231
croreclockedinthecorrespon-
dingperiod last year.

The company’s top line in
the period under review stood
at ~26,456 crore, up 51 per cent
fromthesameperiod lastyear,
and lent support to thebottom
line. The company’s saleable
steel sales during the quarter
were up 11 per cent year-on-
year (YoY) at 4.06mt.

Highersalesvolumes(up10
per cent YoY), higher value-
addedsteelvolumes (up37per
cent YoY), and an increase in
net sales realisation (up 39 per
cent YoY) pushed the top line.

Global recoveryalsohelped
exports pick up in the period
under review for domestic
operations, which went up 21
per cent YoY against a 10 per
cent jump in the preceding
quarter.

According to Bloomberg
estimates, the company’s net
sales were seen at ~26,009
crore in the quarter gone by,
while net profit was expected

at ~4,324 crore.
Thoughdemandwentupin

the fourth quarter, the second
waveofCovid-19inthecountry
has dampened sentiment due
to widespread localised lock-

downs, said the company.
The company’s operating

Ebitda for the quarter stood at
~8,021 crore on a standalone
basis, up 149 per cent from the
same period last year, with an
Ebitdamargin of 32.9 per cent,
led by enhanced spreads,
favourable product mix, and
continued upward trend in
steel prices.

The firm’s consolidated net
gearing(netdebt/equity)stood
at l.14xattheendofthequarter
(versus l.48x at the end of
Q4FY20) and net debt/Ebitda
stoodat2.6x(versus4.50xatthe
endofQ4FY20).

JYOTI MUKUL
NewDelhi,21May

Withoil andgas explorationactivities
takingahit becauseofCovid-19,Cairn
Indiahas sought another year’s relax-
ation on its open acreage licence pol-
icy (OALP) blocks under a force
majeure clause in linewithwhat pub-
lic sector undertakings got last year.

Oil and Natural Gas Corporation,
Cairn India, andOil Indiahad invoked
force majeure in April 2020 for new
exploration blocks, where they have
petroleum exploration licences and
were required to carry out a commit-
ted work programme (CWP) under a
contract with the government.

This allowed the companies to
legally approach the government to
allow moratorium and extend the
period defined for the CWP. Cairn
India got only a year’s relaxation,
which expired in February.

One of the reasons the force
majeure was invoked was because
after the initial gestation period, nec-
essary forobtainingvariousapprovals
and clearances, the ground work
could not be undertaken.

Though initially oil and gas pro-
duction was included as an essential
service,whichmeant operators could
workduring the lockdown,newexplo-
ration was not included. “This was a
huge challenge for the industry.Once
the Petroleum Exploration Licence
(PEL) is obtained, the operator is con-
tractually obligated to carry out the
committed work programme, which
means the operator has to complete a
certain amount of on-groundwork to
meet the contractual terms and con-
ditions,” said a person close to the
development.

Globally, oil and gas firms had
availed of relaxations in exploration
contracts to deal with the disruption.
With a more severe second wave and
apossible thirdwave in India, oil com-
paniesare lookingat furtherextension
of moratorium. “Oil and gas explo-
ration is a capital intensive business
and thegovernmentmust lookat ring-
fencing these players from facing
financial crisis to realise India’sdream
of achieving energy self-sufficiency,”
said the person quoted above.

Exploration requires mobilisation
of a huge resource base, people, and
stakeholder engagement at the grass-
roots level. “While the country came
outof the lockdownbyJune2020, the
impact of Covid continued to make
on ground exploratory operations
extremely challenging. Just when it
seemed that the situationwas improv-
ing and stabilising at ‘new normal’
during the first quarter of 2021, the
country was hit by the second wave,”
said the person.

While operations continuedwher-
ever it was feasible after the initial
lockdownperiod, the remainingareas
saw slowing of activities. Cairn India
has 53 OALP and discovered small
blocks, the highest. It invoked force
majeure in38blocks inApril 2020and
included six more later. These blocks
are in Assam, Arunachal Pradesh,
Mizoram, Tripura, Gujarat,
Maharashtra, andAndhra Pradesh.

Eight blocks in the Krishna
Godavari, Ganga Valley, and
Mahanadi basins were excluded as
PEL in these blocks was still awaited.

The blocks that were allowed a
moratorium,however,hadsomeongo-
ingworks likedesktopstudies. Insome
of the blocks, on-ground activity was
also commenced, but the pace was
slow because of the Covid challenges.

JSWSteelnetprofit jumps18x
to~4,198crore,toplinerises51%

SUBRATA PANDA
Mumbai,21May

South Indian Bank has reported a net profit
of ~6.79 crore in the March quarter of FY21
against a loss of ~143.69 crore in theyear-ago
period. The net profit of the lender stood at
~61.91 crore against ~104.59 crore of the pre-
vious financial year.

Murali Ramakrishnan, managing direc-
tor and chief executive of South Indian
Bank, said the lower quarterly profit was
mainly on the account of credit cost on the
fresh slippages during the fourth quarter.
This resulted inadditional stress in theecon-
omy due to Covid
pandemic.

The bank report-
ed a net interest
income of ~561
crore, down 6 per
cent year-on-year
(YoY) and while
total income fell 4
per cent YoY to ~951
crore. Provisions
and contingency of
the lender dropped 43 per cent to ~412 crore
inQ4FY21 compared to the same period last
year.

Asset quality of the lenderworsenedYoY
as gross non-performing assets (GNPAs)
moved up by 2 per cent to 6.98 per cent but
sequentially it was down by 30 basis points.
Net NPAs moved up by 137 bps YoY to 4.71
per cent at the end of theMarch quarter but
sequentially it was up by 50 bps.

“The bank has been able tomeet the tar-
geted levels of recovery/ upgrades which
have helped in containing the GNPA level
despitehigher slippagesnumbersduring the
year on account of the Covid pandemic sce-
nario. The provision coverage ratio of the
bank has improved to 58.73 per cent from
54.22 per cent YoY,” said Ramakrishnan.
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The Export Import Bank of India (EXIM
Bank) posted a 104.8 per cent rise in net
profit at ~254crore in the financial year end-
ed March 2021 (FY21) against ~124 crore in
theyear-agoperiod.The loanbookexpand-
edby4.43 per cent to ~1.03 trillion inMarch
2021. BS REPORTER

EXIM Bank FY21
net up 105%

SouthIndian
Bankposts~7cr
netprofitinQ4

Net NPAs moved
up by 137 bps YoY
to 4.71 per cent at
the end of the
March quarter but
sequentially it
was up by 50 bps

Oneof the reasons the forcemajeure
was invokedwasbecause after the
initial gestationperiod, necessary for
obtainingvarious approvals and
clearances, the groundwork could
not beundertaken
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தமிழக அரசிடம் ககட்டுக் ககொணடதன் அடிப்படடயில்

கிரீன்வேஸ் சாலை பங்களாவில் தங்க எடபபாடிக்கு அனுமதி
சென்னை, மே 22-

தமி–ழக அர–சி–டம் ககட்–டுக் 
ககொண்–ட–தன் அடிப்–ப–டட–
யில் கிரீன்–கேஸ் சொடை–
யில் உள்ள பங்–க–்ளொ–வில் 
கதொடர்ந்து தங்–கு–ே–தற்கு 
எடப்–பொ–டிக்கு அனு–மதி 
ேழங் –கப் –பட் –டுள –்ளது. 
அகத – ச – ம –யம் ,  ரொஜொ 
அண்–ணொ–ம–டை–பு–ரத்–தில் 
ேொடடக வீட்–டில் ஓபி–எஸ் 
தங்க உள–்ள–தொக தக–ேல்–கள 
கதரி–விக்–கின்–றன. 

கடந்த 2011ம் ஆண்டு 
முன் –னொள முதல் –ேர் 
கஜய–ை–லிதொ அடமச்–ச–ர–
டே–யில் அடமச்–ச –ரொக 
இருந்த எடப்–பொடி பழ–
னிச் – ச ொமி ,  கசன்டன 
கிரீன்–கேஸ் சொடை–யில் 
உள்ள அரசு பங்–க–்ளொ–வில் 
தங்–கி–யி–ருந்–தொர். கஜய–ை–
லிதொ மடற–வுக்கு பின்–னர், 
எடப்–பொடி பழ–னிச்–சொமி 
முதல்–ேர் ஆன பிற–கும் 
கூட, அகத பங்–க–்ளொடே 

பயன்–ப–டுத்தி ேந்–தொர். தற்–
கபொது திமுக ஆட்–சிடய 
டகப்–பற்–றி–ய–தொல், எடப்–
பொடி எதிர்–கட்சி தடை–ே–
ரொ–கி–விட்–டொர். இே–ருக்கு, 
அடமச்–ச–ருக்கு நிக–ரொன 
அந்–தஸ்து ேழங்–கப்–ப–டு–ே–
தொல், ஏற்–க–னகே அேர் 
தங்–கி–யி–ருந்த பங்–க–்ளொ–வி–
கைகய தங்–கு–ே–தற்கு அனு–
மதி ேழங்–கப்–பட்–டுள–்ளது.

இது –கு –றித்து மொநிை 
கபொதுப் –ப –ணித் துடற 
ேட் –டொ – ரங் – கள கூறு –
டக –யில், ‘எதிர்க் –கட்சி 
தடை–ேர் எடப்–பொடி பழ–
னிச்–சொ–மிக்கு, ேொடடக 
நிர் –ண –யம் ஏது –மின்றி 
வீடு ஒதுக்–கீடு கசய்–யப்–
பட் – டுள –்ளது .  அேர் , 
முதல்–ேர் மு.க.ஸ்டொ–லி–
னி–டம் ககட்–டுக் ககொண்–
ட–தற்கு இணங்க, அகத 

பங்–க–்ளொ–வில் தங்–கு–ே–தற்கு 
அனு–மதி ேழங்–கப் –பட்–
டுள–்ளது. ஆனொல், சட்–ட–
மன்ற உறுப்–பி–னர் என்ற 
அடிப்–ப–டட–யில் அேர் 
வீட்டு ேொட–டகப்–ப–டிடய 
கபற முடி–யொது. திமுக 
ஆட்–சிக்கு ேந்த பின்–னர், 
20க்கும் கமற்–பட்ட அதி–
முக அடமச்–சர்–கள தங்–கள 
பங்–க–்ளொக்–கட்ள கொலி கசய்–
து–விட்–ட–னர். முன்–னொள 
துடண முதல்–ேர் ஓ.பன்–
னீர் கசல்–ேம் உட்–பட பைர் 
ேொடடக வீடு–கட்ள கதடி 
ேரு–கின்–ற–னர். ஓ.பன்–னீர்–

கசல்–ேத்டத கபொறுத்–த–
மட்–டில், அேர் ரொஜொ 
அண்–ணொ–ம–டை–பு–ரத்–தில் 
ேொடடக வீடு ஒன்டற கபசி 
முடித்–துள–்ளொர். விடர–வில் 
அங்கு குடி–கய–று–ேொர். 

தமி –ழக அடமச் –சர் –
கள மற்–றும் சட்–ட–மன்ற 
தடைடம அதி–கொ–ரி –கள 
(அரசு இல்–ைங்–கட்ள நிறு–
வு–தல் மற்–றும் பரொ–ம–ரித்–
தல் மற்–றும் ேச–தி–கட்ள 
ேழங்–கு–தல்) விதி–கள, 1977-
ன்படி, அேர்–கள பத–வி–யி–
லி–ருந்து விை–கிய பிற–கும், 
மொதம் ரூ.250 ேொட–டக–யில் 
இரண்டு மொதங்–களுக்கு தங்–
கு–ே–தற்கு  சலுடக கொைம் 
ேழங்–கப்–ப–டும். முன்–னொள 
அடமச்–சர்–கட்ள தங்–க–்ளது 
பங்–க–்ளொக்–கட்ள கொலி கசய்–
யு–மொறு கபொதுப்–ப–ணித் 
துடற சொர்–பில், எந்த முன் 

அறி–விப்–பும் கேளி–யி–ட–
வில்டை. 

ஆனொல் ,  சலுடக 
கொைம் இன்–னும் இருப்–ப–
தொல் மூன்று முன்–னொள 
அடமச்–சர்–கள மட்–டும், 
இன்–னும் இரண்டு மொதங்–
கள கதொடர்ந்து தங்–கு–ே–
தற்கு அனு–மதி ககொரி–யி–
ருந்–த–னர். அேர்–களுக்கு 
அனு–மதி ேழங்–கப்–பட்–டது. 
இருந்–தும், அேர்–க–ளில் ஒரு–
ேர் கொலி கசய்–து–விட்–டொர். 
முன்–னொள அடமச்–சர்–கள 
தங்–களுக்கு ஒதுக்–கப்–பட்ட 
பங்–க –்ளொக் –கட்ள கொலி 
கசய்–யும் ேடர, அேர்–
கட்ள கதொந்–த–ரவு கசய்ய 
கேண்–டொம் என்று அர–சின் 
சொர்–பில் ககட்–டுக் ககொள–
்ளப்–பட்–ட–து’ என்று அந்த 
ேட்–டொ–ரங்–கள கதரி–வித்–
தன. 

ராஜா அண்ாம்ைபுரத்தில் வாட்ை வீடு தேடும் ஓபிஎஸ்

விதி–மு–்ை–கள் க்ை–பி–டிப்பு...சகொம�ொ–னைொ்ை கட்–டுப்–ப–டுத்த முக கை–ெம் அணி–ய–மைண்–டும். ெமூக இ்ை–சை–ளி்ய க்ை–பி–டிக்–க–மைண்–டும் எனறு அ�சு அறி–வித–துள்–ளது. இ்த–னைொல் சிந்–்தொ–தி–ரிப்–மபட்்ை மீன–ேொர்க்–சகட்–டில் இ்ை–சை–ளி–யு–ைன ேக்–கள் 
நிற்–கின–ை–னைர். அடுத–்த–டுத்த பைங்–கள்; திரு–சைொற்–றி–யூர் கொல–டிப்–மபட்்ை ேொர்க்–சகட்–டில் முக கை–ெம் அணிந்து சபொருட்–கள் ைொங்–கு–கின–ை–னைர். மகொயம்–மபடு ேொர்க்–சகட்–டில் கு்ைந்–்த–ளமை ேக்–கள் சபொருட்–கள் ைொங்க ைந்–துள்–ள–னைர்.

ஊட்டி மைர் அைங்காரங்கலள இலையதளத்தில் பார்க்்கைாம்
ஊட்டி, மே 22-

 ஊட்டி தொே–ர–வி–யல் பூங்–
கொ–வில் மைர் கண்–கொட்சி 
ரத்து கசய்–யப்–பட்ட நிடை–
யில், இடணய த்ளங்–கள 
மூைம் மைர் அைங்–கொ–ரங்–
கட்ள கொண கதொட்–டக்–க–
டைத்–துடற ஏற்–பொடு கசய்–
துள–்ளது. ககொகரொனொ 
பொதிப்–பொல் மைர் கண்–
கொட்சி ரத்து கசய்–யப்–
பட்–டது. இந்த ஆண்–டும் 
ககொகரொனொ பொதிப்பு கொர–
ண–மொக மைர் கண்–கொட்சி 
நடத்–தப்–ப–டொத நிடை–யில், 
பூங்–கொ–வில் மைர் அைங்–கொ–
ரம் கசய்–யப்–பட்–டுள–்ளது. 
பூங்கொ முழு–ே–தி–லும் உள்ள 
5 ைட்–சம் மைர் கசடி–க–ளில் 
மைர்–கள பை ேண்–ணங்–க–
ளில் பூத்–துக் குலுங்–கு–கின்–
றன.

25 ஆயி–ரம் கதொட்–
டி–க–ளில் பல்–கேறு மைர் 
அைங்–கொ –ரங் –கள கசய்–
யப்–பட்–டுள–்ளன. 3 ஆயி–
ர ம்  கத ொட் – டி – க – ளில் 
ககொகரொனொ விழிப்–பு–ணர்வு 
ேொச–கங்–கள மற்–றும் தடுப்–
பூசி கபொட்–டுக் ககொள்ள 
விழிப்–பு–ணர்வு ஏற்–ப–டும் 
மைர் அைங்–கொ–ரம் கசய்–
யப்–பட்–டுள–்ளது. இதடன 
கநற்று தமி–ழக ேனத்–துடற 

அடமச்–சர் ரொம–சந்–தி–ரன் 
பொர்–டே–யிட்–டொர்.

கதொடர்ந்து, இடணய 
ேழி–யில் (ஆன்-டைன்) 
அடனத்து மக்–களும் மைர் 
அைங்–கொ–ரங்–கட்ள கொணும் 
ேடக–யில் கதொட்–டக்–க –
டைத்–துடற அறி–மு–கம் கசய்–
யப்–பட்–டுள்ள கசய–லிடய 
அடமச்–சர் ரொம–சந்–தி–ரன் 
துேக்கி டேத்–தொர்.

ஊட்டி அ�சு ்தொை–�–வி–யல் பூங்–கொ–வில் செய்–யப்–பட்–டுள்ள பல்–மைறு ை்க ேலர் அலங்–கொ–�ங்–
க்ள ைனைத–து்ை அ்ேச்–ெர் �ொே–ெந்–தி–�ன பொர்–்ை–யிட்–ைொர். 

யூ டியூ–பில் பார்க்–ை–ைாம்
ஊட்–டி –யில் உள்ள தாவ–ர –வி –யல் பூங்–கா –வில் மலர் 
அலங்–கா –ரம் செய்–யப்–பட் –டுள்ள நிலல–யில் அதலை 
சபாது –மக் – கள இலைய த்ளம் மற் –றும் ெமூக 
வலலத்–த–்ளங்–கள மூல–மாக காை ததாட்–டக்–க –லலத்–
துலை ொர் –பில் ஏற் –பாடு செய் –யப் –பட் –டுள–்ளது. யூ 
டியூ–பில் ஆங்–கி –லத் –தில் ‘botanical garden-Flower 
a r r angemen t 2021 ’  எனை லிங்க் லடப் செய்து 
பார் –லவ–யி –ட –லாம்.

தமிழகத்தில் 22 மொவட்டஙகளில் உள்ள அரசு மருத்துவமடை

க்கா்ரானா வோர்டு்களில் அலமக்்கபபடும் 
13,126 கூடுதல் படுக்ல்க்களுக்கு ஆக்சிஜன வேசதி

சென்னை, மே 22-
தமி–ழ–கத்–தில் 22 மொேட்–
டங்–க–ளில் உள்ள மருத்–து–
ே–ம–டன–க–ளில் 13126 கூடு–
தல் படுக்–டக–களுக்–கொக 
ஆக்–சி–ஜன், டபப் டைன், 
புக்ளொ மீட்–டர் மருத்–துே 
பணி–கள கழ–கம் மூைம் 
ேொங்–கப்–ப –டு–கி –றது. இந்–
நி–டை–யில் ஓரிரு நொளில் 
கூடு–தல் படுக்–டக–களுக்கு 
ஆக்–சி–ஜன் டபப் டைன் 
கபொருத்–தும் பணி–கட்ள 
கதொடங்க கபொதுப் –ப –
ணித்–துடற முடிவு கசய்–
துள–்ளது.

த மி – ழ – க த் – தி ல் 
ககொகரொனொ இரண்–டொ–
ேது அடை கேக–கம–டுத்–
துள–்ளது. இதன் கொர–ண–
மொக ககொகரொ–னொ–ேொல் 
பொதிக்–கப்–ப–டு–கேொர் எண்–
ணிக்டக நொளுக்–கு–நொள 
அதி–க –ரித்து ேரு–கி –றது. 
முதல் அடைடய கொட்–டி–
லும் இரண்–டொ–ேது அடை–
யில் ககொரொ–கனொ–ேொல் 
பொதிக்–கப்–பட்ட கபரும்–பொ–
ைொ–கனொர் உட–ன–டி–யொக 
நுடர–யீ –ரல் கதொற்–றொல் 
பொதிக் –கப் –பட்டு மூச்சு 
திண–ற–ைொல் அனு–ம–திக்–கப்–
ப–டும் நிடை உள–்ளது. இத–
னொல், மொநி–ைம் முழு–ே–தும் 
அரசு மருத்–து–ே–ம–டன–க–
ளில் ஆக்–சி–ஜன் ேச–தி–களு–
டன் கூடிய படுக்–டக–கள 
நிரம்பி ேரு–கி–றது. இடத 
கதொடர்ந்து மருத்–து–ே–ம–
டன–க –ளில் கூடு–த –ைொக 
ஆக்–சி–ஜன் ேச–தி–களு–டன் 

கூடிய படுக்–டக–கள ஏற்–ப–
டுத்த சுகொ –தொ –ரத் –துடற 
முடிவு கசய்–தது.

த ற் – க ப ொது ,  அரசு 
மருத்–து–ேக்–கல்–லூரி மற்–
றும் மருத் –து –ே –மடன, 
ம ொேட்ட  தடைடம 
மருத்–து–ே–மடன, தொலுகொ 
மருத்–து–ே–மடன, ஆரம்ப 
சுகொ–தொர நிடை–யங்–க–ளில் 
41 ஆயி–ரம் படுக்–டக–கள 
உள–்ளது. இதில், ஆக்–சி –
ஜன் ேச–தி–களு–டன் கூடிய 
22 ஆயி–ரம் படுக்–டக–கள 
மட்–டும் உள–்ளது.

இந் – நி – டை – யில்  2 2 
மொேட்–டங்–க–ளில் உள்ள 
மருத்–து–ே–ம–டன–க–ளில் கூடு–
த–ைொக ஆக்–சி–ஜன் ேச–தி–களு–
டன் கூடிய 13126 படுக்டக 
ேச–தி–கள ஏற்–ப–டுத்த தீர்–
மொ–னிக்–கப்–பட்–டுள–்ளது. 
இதில், ஆக்–சி–ஜன் ேச–தி–
களு–டன் கூடிய 6 ஆயி–ரம் 
படுக்–டக–கள ேசதி ஏற்–ப–
டுத்–தப்–பட்–டுள–்ளது. மீத–
முள்ள படுக்–டக–களுக்கு 
ஆக்–சி–ஜன் ேச–தி–கள ஏற்–ப–
டுத்த கேண்–டி–யுள–்ளது. 
எனகே, ஆக் –சி –ஜடன 
ககொண்டு ேரும் கொப்–பர் 
டபப் டைன், புக்ளொ–மீட்–
டர், ஆக்–சி–ஜன் சிலிண்–டர் 
ேொங்க, தமிழ்–நொடு மருத்–
துே பணி–கள கமம்–பொட்டு 
கழ–கத்–து–டன் ஒப்–பந்–தம் 
கபொடப்–பட்–டன. இடத–
ய–டுத்து, கதர்வு கசய்–யப்–

பட்ட ஒப்–பந்த நிறு–ே–னங்–
கள மூைம் டபப்–டைன், 
புக்ளொ –மீட் –டர், ஆக் –சி –
ஜன் சிலிண்–டடர ேொங்கி 
கபொதுப்–ப–ணித்–து–டற–யி–
டம் ஒப்–ப–டடக்–கப்–ப–ட–வுள–
்ளது என்று கபொதுப்–ப–ணித்–
துடற அதி–கொரி ஒரு–ேர் 
கதரி–வித்–தொர்.

இது –கு –றித்து அேர் 
கமலும் கூறு –டக –யில் , 
‘ஆக்–சி–ஜன் டபப்–டைன் 
10 எம்–எம், 15 எம்–எம், 
22எம் –எம், 22 எம் –எம் 
அ்ளவு ககொண்–ட–டே–கள 
ேொங்–கப்–ப–டு–கி–றது. 9776 
ஆக் –சி –ஜன் சிலிண்–டர் 
ேொங்–கப்–ப–டு–கி–றது. இதில், 
46 லிட்–டர் ககொள–்ள–்ளவு 
ககொண்ட 929 டி டடப் 
சிலிண்–டர் ,  பி டடப் 
சிலிண்–டர் ேொங்–கப்–ப–டு–
கி–றது. 13126 டின் டடப் 
பிபிசி புக்ளொ மீட்–டர், 440 
எல்–டடப் புக்ளொ மீட்–டர், 
1000 டபுள பிபிசி புக்ளொ 
மீட்–டர் உள–ளிட்–ட–டே–
கள ேொங்–கப்–ப –டு –கி –றது. 
இந்த கரு–வி–கட்ள ேொங்கி 
மருத்–துே பணி–கள கழ–
கம் கபொதுப்–ப–ணித்–து–டற–
யி–டம் ஒப்–ப–டடக்–கி–றது. 
அதன்–பி–றகு கபொதுப்–ப–
ணித் –துடற சொர் –பில் , 
கூடு–தல் படுக்–டக–களுக்கு 
ஆக்–சி–ஜன் கபொருத்–தும் 
பணி–கட்ள ஒரிரு நொளில் 
கதொடங்–கு–கி–ற–து’ என்–றொர்.

சபாதுபபணித்து்ை தீவிரம்

சூலைக்்காற்று, மலையால் 
4 விமானங்கள் தத்தளிபபு

மீனைம்–பொக்–கம், மே 22-
கசன்டன புற–ந –கர் பகு–
தி–க –ளில் கநற்று மொடை 
சூடறக்–கொற்–று–டன் கூடிய 
மடழ–யொல், 4 விமொ–னங்–
கள தடர–யி–றங்க முடி–யொ–
மல் தத்–த–ளித்–தன. மடழ, 
சூடறக்–கொற்று நின்–ற–பி–றகு 
அந்த விமொ–னங்–கள தடர–
யி–றங்–கி–ய–தொக கூறப்–ப–டு–கி–
றது.  

கசன்டன புற–ந–கர் பகு–
தி–க –ளில் கநற்று மொடை 
2-ேது நொ்ளொக திடீ–கரன 
சூடறக்–கொற்–று–டன் பைத்த 
மடழ கபய்–தது. இதன் 
கொர–ண–மொக கசன்டன 
விமொ –ன –நி –டை –யத் –தில் 
இறங்க ேந்த 4 விமொ–னங்–
கள தடர–யி –றங்க முடி–
யொ–மல் கமகை ேொனில் 
ேட்–ட–ம–டித்து பறந்–த–படி 
தத்–த–ளித்–தன.

  டைத – ரொ – பொத் -
கசன்டன, கவு –கொத்தி-
கசன்டன, கஜொத் –பூர்-
க சன்டன  ஆகிய  3 
விமொ–னங்–களும் கநற்று 
மொடை 3 .20 மணிக்கு 
கசன்டன விமொ –ன – நி –
டை–யத்–தில் தடர–யி–றங்க 
கேண்–டும். இகத–கபொல் 
திருச்சி-கசன்டன விமொ–

னம் மொடை 3.30 மணிக்கு 
கசன்–டன–யில் தடர–யி –
றங்க கேண்–டும். இந்த 4 
விமொ–னங்–களும் குறித்த 
கநரத்–தில் கசன்டன விமொ–
ன–நி–டைய ேொன்–கே–ளிக்கு 
ேந்–து–விட்–டன.

  இ ந் – நி – டை – யில் , 
கசன்டன விமொ–ன–நி–டை–
யம் உள–ளிட்ட பல்–கேறு 
புற–ந–கர் பகு–தி–க–ளில் கநற்று 
மொடை 3 மணி–யி–லி–ருந்து 
பைத்த சூடறக்–கொற்–று–டன் 
மடழ கபய்து ககொண்–டி–
ருந்–த–தொல், அந்த 4 விமொ–
னங்–களும் தடர–யி–றங்க 
முடி –யொ –மல் ,  ேொனில் 
கதொடர்ந்து ேட்–ட–மிட்டு 
பறந்–த–படி தத்–த–ளித்–தன. 
பின்–னர் அந்த 4 விமொ–
னங்–களும் பைத்த சூடறக்–
கொற்று, மடழ நின்–ற–பி–றகு 
கசன்டன விமொ–ன–நி–டை–
யத்–தில் தடர–யி–றங்–கி–ய–தொக 
கூறப்–ப–டு–கி–றது.

இகத –கபொல் கசன்–
டன–யி–லி–ருந்து டைத–ரொ–
பொத்–துக்கு மொடை 3.50 
மணிக்கு புறப்–பட கேண்–
டிய விமொ–னம், சுமொர் ஒரு 
மணி கநரம் தொம–த–மொக 
புறப்–பட்டு கசன்–ற–தொ–க–வும் 
கூறப்–ப–டு–கி–றது.

முழு ஊரடங்கு நீட்டிபபு? முேல் பக்ைத் 
சோடர்ச்சி

 கட்–சி –க –ட்ளச் சொர்ந்த 
உறுப்–பி–னர்–கள அடங்–கிய 
ஆகைொ–சடன குழு–வு–டன் 
முதல்–ேர் ஆகைொ–சடன 
கமற்–ககொண்–டொர். இந்த 
குழு–வில் திமுக சொர்–பில் 
மருத்–து–ேர் எழி–ைன், அதி–
முக சொர்–பில் முன்–னொள 
அடமச்–சர் சி.விஜ–ய–பொஸ்–
கர், கொங்–கி–ரஸ் சொர்–பில் 
ஏ .எம் .முனி–ரத் –தி –னம் , 
பொமக சொர்–பில் ஜி.கக.
மணி, பொஜ சொர்–பில் நயி–
னொர் நொககந்–தி–ரன், மதி–
முக சொர்–பில் சதன் திரு–ம–
டை–கு–மொர், விசிக சொர்–பில் 
எஸ்.எஸ்.பொைொஜி, மொர்க்–
சிஸ்ட் கம்–யூ–னிஸ்ட் கட்சி 
வி.பி.நொடக மொலி, இந்–திய 
கம்–யூ–னிஸ்ட் கட்சி ரொம–சந்–
தி–ரன், மனி–த–கநய மக்–கள 
கட்சி ஜேொ–ஹி–ருல்ைொ, 
ககொங் –கு – நொடு மக் –கள 

கதசிய கட்சி ஈஸ்–ே–ரன், 
தமி–ழக ேொழ்–வு–ரிடம கட்சி 
கேல்–மு–ரு –கன், புரட்சி 
பொர–தம் பூடே கஜகன் 
மூர்த்தி ஆகிய 13 கட்–
சி–க–ளின் உறுப்–பி–னர்–கள 
கைந்து ககொண்–ட–னர். 

இந்த கூட் –டத் –தில் 
ககொகரொனொ பர–ேடை 
கட்–டுப்–ப–டுத்–து–ேது, ஊர–
டங்டக நீட் –டிப் – பது , 
கூடு–தல் கட்–டுப்–பொ–டு–கள 
விதிப்–பது, எந்த மொதி–
ரி –யொன த்ளர் –வு –கட்ள 
அறி–விப்–பது, ஆக்–சி–ஜன், 
தடுப்–பூசி கபொன்–ற–ேற்டற 
கமலும் தமி–ழ –கத் –திற்கு 
ககட்–டுப்–கப–று–ேது உள–
ளிட்–ட–டே–கள குறித்து 
அடனத்–துக்–கட்சி எம்.
எல்.ஏ.,க்களு–டன் முதல்–
ே ர்  விேொ – தி த் – த ொ ர் . 
ககொகரொ –னொடே கட்–
டுப்–ப–டுத்த ஊர–டங்டக 
நீட்–டிக்க கேண்–டும் என்று 
எம்–எல்–ஏக்–கள ேலி–யு–றுத்–
தி–ய–தொக கூறப்–ப–டு–கி–றது. 

ஏற் –க –னகே ககைக் –
டர் –களு–டன் நடத்–திய 
ஆகைொ–சடன குறித்–தும், 
ககைக் –டர் – கள கதரி –
வித்த கருத்–துக்–கள குறித்–
தும் தடைடம கசய –
ைொ –்ளர் இடற –யன்பு , 
முதல்–ேர் மு.க.ஸ்டொ–லி–

னி–டம் வி்ளக்கி உள–்ளொர். 
இன்று மருத்–துே நிபு–ணர்–
கள, சட்–ட –மன்ற குழு 
உறுப்–பி–னர்–கள கதரி–வித்த 
கருத்–துக்–க–ளின் அடிப்–ப–
டட – யில் ,  முதல் – ே ர் 
மு.க.ஸ்டொ–லின் முக்–கிய 
முடி–வு–கட்ள எடுப்–பொர் 
என்–றும், இந்த முடி–வு–கள 
இன்று மொடை அரசு சொர்–
பில் கேளி–யி–டப்–ப –டும் 
என்–றும் எதிர்–பொர்க்–கப்–ப–
டு–கி–றது. 

திருச் –சி –யில் கநற்று 
கபட்–டி –ய –ளித்த முதல்–
ேர், கொய்–க–றி–கள ேொங்க 
மொர்க் – க கட்  மற் – றும் 
கடட – களுக்கு ேரு – ப –
ேர்–க–ளின் எண்–ணிக்டக 
அதி–க –்ள –வில் உள–்ளது. 
எனகே கட் –டுப் –பொ –டு –
கட்ள இன்–னும் அதி–க –
ரிக்க கேண்–டும் என்று 
அடன –ே –ரும் கருத்து 
கதரி –வித் – துள –்ள – த ொ க 
க த ரி – வி த் – து ள – ்ள ொ ர் . 
எனகே தமி –ழ –கத் –தில் 
கமலும் முழு ஊர–டங்கு 
நீட்–டிக்–கப்–ப–ட–ைொம் என்–
றும், கதடே–யின்றி மக்–
கள கேளி–யில் ேரு–ேடத 
தடுக்க கூடு–தல் கட்–டுப்–
பொ–டு–கள விதிக்–கப்–ப–ட–
ைொம் என்–றும் எதிர்–பொர்க்–
கப்–ப–டு–கி–றது. 

மாடியிலிருந்து குதித்து 
த�ாயாளி ேறசைா்ை

்தொம்–ப–�ம், மே 22-
ேண்–ட–லூர் அருகக ரத்–தி–ன–
மங்–க–ைம் பகு–திடய கசர்ந்–த–
ேர் ரொகஜந்–தி–ரன் (55). இேர் 
அகத பகு–தி–யில் டிரொ–ேல்ஸ் 
நடத்தி ேந்–தொர். இே–ருக்கு 
கடந்த சிை நொட்–களுக்கு 
முன் ககொகரொனொ கதொற்று 
உறு–தி–யொ–னது. இடதத் 
கதொடர்ந்து, ேண்–ட–லூர்-
கக்ளம்–பொக்–கம் சொடை–யில் 
ஒரு தனி–யொர் மருத்–து–ே–ம–
டன–யில் சிகிச்டச கபற்று, 
பின்–னர் தனது வீட்–டி–கைகய 
தனி–டமப்–ப–டுத்–திக் ககொண்–
டி–ருக்–கி–றொர்.

  கடந்த சிை நொட்–க–்ளொக 
ரொகஜந்–தி–ர–னுக்கு கொய்ச்–சல் 
அதி–க–ரித்–த–தொல், அேடர 
கடந்த கசவ்–ேொ–யன்று 
கசடை–யூர், ககம்ப் கரொடு, 
கண்–ணன் அகேன்யூ பகு–
தி–யில் ஒரு தனி–யொர் மருத்–
து–ே–ம–டன–யில் அனு–ம–திக்–
கப்–பட்டு, சிகிச்டச கபற்று 
ேந்–துள–்ளொர். இந்–நி–டை–
யில், இன்று அதி–கொடை 
5 மணி–ய–்ள–வில் அம்–ம–
ருத்–து–ே–ம–டன–யின் 3-ேது 
த்ளத்–தின் மொடி–யி–லி–ருந்து 
ரொகஜந்–தி–ரன் கீகழ குதித்து 
தற்–ககொடை கசய்து ககொண்–
டொர்.

கசடை –யூர் கபொலீ –
சொர் ரொகஜந் –தி –ர –னின் 
சட–ைத்டத டகப்–பற்றி, 
குகரொம்–கபட்டட அரசு 
மருத்–து–ே–ம–டன–யில் பிகரத 
பரி–கசொ–த–டனக்கு அனுப்பி 
டேத்–த–னர். இப்–பு–கொ–ரின்–கப–
ரில் கபொலீ–சொர் ேழக்–குப்–ப–
திவு கசய்து விசொ–ரிக்–கின்–ற–
னர். இச்–சம்–ப–ேத்–தி–னொல் 
அங்கு கபரும் பர–ப–ரப்பு 
நிை–வி–யது.

சென்னை �ொஜிவ்–கொந்தி அ�சு ேருத–து–ை–ே–்னை–யில், ஆக்–சி–ஜன ைெ–தி–களு–ைன கூடிய 133 
படுக்–்க–கள் சகொண்ை ைொர்்ை ேொநில சுகொ–்தொ–�த–து்ை அ்ேச்–ெர் ேொ.சுப்–பி–�–ே–ணி–யன, 
ேத–திய சென்னை எம்பி ்தயொ–நிதி ேொைன ஆகி–மயொர் இனறு கொ்ல திைந்து ் ைத–்த–னைர். 
அரு–கில், சுகொ–்தொ–�த–து்ை செய–லொ–ளர் �ொ்தொ–கி–ருஷ்–ணன, ேருத–து–ை–ே்னை டீன ம்த�ணி 
�ொஜன ஆகி–மயொர் உள்–ள–னைர். 

இடம்: சென்னை 
தேதி: 21 தே 2021

மார்ச் 31, 2021-ல் முடிவடைந்த காலாண்டிறகான & ஆண்டிறகான ்தணிகடகயான ்தனித்த நிதிநிடல முடிவுகளின் சுருககம்.
(ரூ.ககாடியில்)

ேணிக்கையானைது ேணிக்கையானைது ேணிக்கையானைது ேணிக்கையானைது

முடிநே கைாலாண்டு முடிநே ஆண்டு

31 ோர்ச் 21  31 ோர்ச் 20  31 ோர்ச் 21  31 ோர்ச் 20
செயல்பாடுகளிருந்து ச�பாத்த வரு�பானம் 

நிகர லபா்ம்/ (நஷ்டம்) இககபாலததிற்கு (வரி & விதிவிலககபான 
�ற்றும் / அலலது அெபா்தபாரண இனஙகளுககு முன்)

நிகர லபா்ம்/ (நஷ்டம்) இககபாலததிற்கு வரிககு முன் (விதிவிலக 
கபான �ற்றும் / அலலது அெபா்தபாரண இனஙகளுககு பின்)

நிகர லபா்ம்/ (நஷ்டம்) இககபாலததிற்கு வரிககு பின் (விதிவிலககபான 
�ற்றும் / அலலது அெபா்தபாரண இனஙகளுககு பின்)

இககபாலததிற்கபான விரிவபான ச�பாத்த வரு�பானம் [இககபாலததிற்கபான 
லபா்ம்/ (நஷ்டம்) (வரிககுப் பின்) �ற்றும் இ்தர விரிவபான 
வரு�பானம் (வரிககுப் பின்) அ்டஙகியது]

ெ�வீ்த ்ஙகு மூல்தனம் (முக �திப்பு ரூ.2/- ்தலபா)

ரிெர்வுகள் (�று �திப்பீடு செய்த ரிெர்வுகள் நீஙகலபாக)- முந்்்தய 
ஆண்டின் ்தணிக்கயபான ்ற்று -வரவு அறிக்கயின் ்டி.

்ஙகு ஒன்றுககு (ரூ.2/- ்தலபா) ஈட்டியது (ச்தபா்டர்கின்்ற �ற்றும் 
இ்்டநிற்்ற செயல்பாடுகளுககபாக) 

1. அடிப்்்்ட ரூ.

2. திட்்ம் கு்்றந்்தது ரூ.

1

2

 
3

 
4

 
5

6

7

 
8

213.17
(54.25)

 
(54.25)

 
(30.75)

(30.37)
 

8.22
187.68

-
(7.90)
(7.90)

369.66
(11.50)

 
(11.50)

 
(10.34)

(10.34)
 

7.59
208.53

 
-

(2.72)
(2.72)

இயககுநர்கைள் குழு ொர்்ாகை,
இநதியன சடர்்ரைன த்ஷனஸ் லிமிசடட்

ஒப்ம்/-
 ெரைத் ரைாம் நரைசிம்ேன

நிர்்ாகை இயககுநர் ேற்றும்
ே்ல்ே செயல் அதிகைாரி (DIN:06497859)

இந்தியன் டெர்ரைன் பேஷன்ஸ் லிமிடெட்
பதிவு அலுவலகம்: எண் 208, கவளச்கசேரி ்தாம்பரம் சோடல, நாராயணபுரம், பள்ளிககரடண, சசேன்டன - 600100.

மின்னஞசேல்: response.itfl@indianterrain.com இடணய்தளம்: www.indianterrain.com  
ச்தாடலகபசி எண்: 44-4227 9100 CIN: L18101TN2009PLC073017

குறிப்பு: 
(1) ம�ற்கூறிய்வ செபி (்ட்டியல கட்டுப்்பாடுகள் �ற்றும் சவளியீடு ம்த்வகள்) ஒழுஙகுமு்்றகள், 2015 இன் ஒழுஙகுவிதி 33 கீழ் ்ஙகு 

ெந்்்தயில ்தபாககல செயயப்்ட்்ட ்தணிக்க செயயப்்ட்்ட 31 �பார்ச் 2021 உ்டன் முடிந்்த கபாலபாண்டு �ற்றும் ஆண்டு நிதிநி்ல முடிவுகளின் 
சுருககம். இ்தன் முழு வடிவம் ்ஙகு ெந்்்த(கள்) இ்ணய ்தளஙகள் �ற்றும் நிறுவனததின் இ்ணய்தளததில (www.bseindia.com,  
www.nseindia.com & www.indianterrain.com) கி்்டககப்ச்றும்.

(2) ம�ற்கூறிய 31 �பார்ச் 2021 உ்டன் முடிந்்த கபாலபாண்டு �ற்றும் ஆண்டிற்கபான ்தணிக்க செயயப்்ட்்ட முடிவுகள் ்தணிக்கக குழுவபால சீரபாயவு 
செயயப்்ட்டுள்ளன. ம�லும் 21 ம� 2021 இல ந்்டச்ற்்ற கூட்்டததில இயககுனர்கள் வபாரியககுழுவபால ஒப்பு்தல அளிககப்்ட்டுள்ளன.

(3) நிறுவனம் முற்றிலும் ஆ்்டகள் �ற்றும் து்ணப்ச்பாருட்கள் து்்றயில இயஙகி வருகி்றது. அ்தன்வி்ளவபாக இந்திய கணககபாயவு ்தரநிர்ணயஙகள் - 
108 (Ind AS 108) “செயல்டும் து்்றகள்” என்்்தன் ச்பாருளில அறிவிப்பு ம்த்வயில்ல.

(4) ெமூக ்பாதுகபாப்பு விதிகள் 2021 (விதி) ்ணியபாளர்கள் ்ணியின் ம்பாது �ற்றும் ்ணிககுப் பி்றகு ்ணியபாளர்களுககு உரிய ்லன்கள் ச்தபா்டர்்பாக 
விவரஙக்ள செப்்டம்்ர் 29 2020 ம்ததியிட்்ட அரசு இ்தழில அறிவிததுள்ளது. அது அ�லுககு வரும் ம்ததி இன்னும் அறிவிககப்்்டவில்ல �ற்றும் 
விதிகள் இன்னும் வகுககப்்்டவில்ல. விதிகள் ந்்டமு்்றககு வந்்தபின்னர் நிறுவனம் அ்்த �திப்பீடு செயது ்திவு செயயும்.
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