
 

 

November 27, 2017 

 

M/s. Bombay Stock Exchange Limited, 

Phiroze Jheejeebhoy Towers, 

Dalal Street, 

Mumbai- 400 001 

 

Dear Sir,  

 

Sub: Intimation pursuant to Regulation 47 (1) (b)  of SEBI (Listing Obligations and 

Disclosure Requirements) Regulations, 2015 

Scrip Code: 511401 

 
 

Pursuant to Regulation 47 (1) (b) of the SEBI (Listing Obligation & Disclosure Requirements) 

Regulations, 2015, we are enclosing herewith the Unaudited financial results for the second 

quarter and half year ended 30th September 2017 published in the newspapers viz;Trinity 

Mirror and Makkal Kural newspapers.  

Kindly take the same on records. 

Thanking you,  

Yours faithfully 
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விழுப்புரம், நவ.25-  
சென்னை செெனட் நகரில் 

விழிப்புணர்வுகககாக சுனைகாமி 
பெரிடர் மீட்பு ஒத்தி்க நிகழ்ச்சி 
ந்டசெற்றது.   

2004–ம் ஆண்டு டிசம்்பர் 26–
ந் தேதி ஏற்பட்ட சுனாமியால் 
லடசக்கணக்காதனார் உயிரிழந்ேனர். 
இதேத் தோ்டர்ந்து, மத்திய, மாநில 
அரசு்கள் சார்பில் ஆண்டுதோறும் 
விழிப்புணர்வுக்கா்க சுனாமி த்பரி்டர் 
மீடடு ஒத்தித்க நி்கழ்ச்சி ந்டத்ேப்்படடு 
வருகிறது. அேன்படி விழுப்புரம் 
மாவட்டம் வருவாய் மறறும் த்பரி்டர் 
தமலாண்தமத்துதற சார்்பா்க வானூர் 
வட்டம் ேந்திராயனகுப்்பம் மறறும் 
மரக்காணம் வட்டம் தநாச்சிககுப்்பம் 
ஆகிய ்க்டதலார கிராமங்களில் சுனாமி 
மாதிரி தசயல்முதற விளக்க ஒத்தித்க 
நி்கழ்ச்சி நத்டத்பறறது.   

சுனாமி மாதிதிரி தசயல்முதறயில் 
மாவட்ட ்கதலக்டர் தேரிவித்ோவது:–   

இயறத்க சீறறத்ோல் திடீதரன 
ஏற்படும் இ்டர்்பாடு்களில் மக்கதள 
்காக்க உ்டனடியா்க எனன தசய்ய 
தவண்டும் என்பதே இந்ே ஒத்தித்க 
நி்கழ்ச்சியின தநாக்கமாகும். 
மக்கள் ேங்கதள ோனா்க வந்து 
்பாது்காத்துகத்காள்ள தவண்டிய 
அவசியத்தே தேரிந்து த்காள்ள 
தவண்டும். அப்த்பாதுோன இயறத்க 

இ்டர்்பாடு்கதள எளிதில் எதிர்த்காள்ள 
முடியும். விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் 
30 கி.மீ. தூரத்தில் உள்ள ்க்டல் 
்பகுதி்களில் 19 கிராமங்கள் 
அ்டஙகியுள்ளது. இப்்பகுதி்களில் 
உள்ள 19 கிராமங்களில் த்பரி்டர் 
்பாது்காப்பு தமயங்கள் உள்ளது. 
அதனத்து தமயத்திலும் 5 குழுக்கள் 
அதமத்து முேலுேவி த்காடுக்க 
ஏற்பாடு தசய்யப்்படடுள்ளது.   

இயறத்க இ்டர்்பாடு்கதள 
சமாளிக்க அரசு அதனத்து 
உேவி்கதளயும் அளிக்க ோயார் 
நிதலயில் உள்ளது. இந்ே சுனாமி 
மாதிரி தசயல்முதற விளக்க 
ஒத்தித்க நி்கழ்ச்சி மாநில அளவில் 
த்பரி்டர் மறறும் மீனவளத்துதற, 
மீன வளர்ச்சித்துதற, தீயதணப்பு, 
மருத்துவக குழுக்கள் த்பானற 
அதனத்துத் துதற அலுவலர்்களும் 

ஒருஙகிதணந்து சுனாமி த்பானற 
த்பரி்டர் ஏற்படும் த்பாது மக்கதள 
எப்்படி ்காத்துக த்காள்ளதவண்டும் 
எனற தசயல்முதற ்காட்டப்்பட்டது. 
தமலும், இந்ே நி்கழ்ச்சி ஒத்தித்க 
நி்கழ்ச்சி என்பேனால் யாரும் 
பீதியத்டய தவண்்டாம். 

இவவாறு ்கதலக்டர் சுப்பிரமணியன 
த்கடடுகத்காண்்டார்.   

இந்நி்கழ்ச்சியில் மாவட்ட ்காவல் 
்கண்்காணிப்்பாளர் எஸ்.தெயககுமார், 
மாவட்ட வருவாய் அலுவலர் இரா.
பிரியா, திண்டிவனம் சார் ஆடசியர் 
தமர்சி ரம்யா, திருகத்காவிலூர் சார் 
ஆடசியர் சாருஸ்ரீ, உேவி ஆடசியர் 
(்பயிறசி) சிம்ரனஜீத்சிங ்கதலான, 
மாவட்ட ஊர்க வளர்ச்சி மு்கதம திட்ட 
இயககுனர் வி.மத்கந்திரன மறறும் 
அதனத்துத்துதற அலுவலர்்கள் 
்கலந்து த்காண்்டனர்.   

தந்திராயன்குப்பம், ந�ாச்சிக்குப்பம் கடல�ார கிராமஙகளில்   
சுனாமி மாதிரி நெயல்முறை ஒத்திறக நிகழ்ச்சி   

விழுப்புரம் அடுத்த நல்லரசன்பேட்டை கிராமததில உள்ள சசல்வவிநாயகர், 
சுந்தரவிநாயகர், கங்க அம்மன, திரவுபேதி அம்மன, காமன மற்றும் பேரி்வார ் காவிலகளில, 
மகா கும்போபி்ேகம் நடைந்தது. அ்த்ைசயாடடி ்காபூ்ை, யாதரா ்தாைம், 3ம் கா்ல யாக 
பூ்ை, பூர்்ாஹூதி்ய ச்தாடைர்நது க்லசம் புறப்போடைாகி ஒவச்வாரு ்காபுர க்லததிலும் 
புனி்தநீர் ஊற்றி கும்போபி்சேகம் நடைந்தது. இதில ஏரா்ளமாை பேக்தர்கள பேங்கற்றைர். 
கும்போபி்ேக ஏற்போடுக்்ள ்காலியனூர் ஒனறிய அண்ா தி.மு.க. சசய்லா்ளர் 
முருகன மற்றும் ஒனறிய கிராம மககள சசய்திருந்தைர்.

்க்டலூர், நவ.26–  
மு ே ல த ம ச் ச ரின 

ஆதணககிணங்க ்க்டலூர் 
தவளாண்தம இதண 
இயககுநர் அலுவல்கம் 
மறறும் தோட்டக்கதல 
துதண இயககுனர் 
அ லு வ ல ்க த் தி ல் 
த்டஙகு ்காய்ச்சல் 
்பரவாமல் ேடுப்்பேற்கா்க 
ஏடிஸ் த்காசுப்புழு 
இ ரு க கு மி ்ட த் த ே 
்கண்்டறியும் வத்கயில் 
உ ்ப த ய ா ்க ம ற ற 
த்பாருட்கதள மாவட்ட 
்கதலக்டர் பிரசாந்த் 
வ்டதநதர தநரில் 
்பார்தவயிடடு ஆய்வு 
தசய்ோர்.   

்க்டலூர் மாவட்டத்தில் 
த்டஙகு ்காய்ச்சல் 
்பரவாமல் ேடுப்்பேற்கா்க 
ஏடிஸ் த்காசுப்புழு 
இ ரு க கு மி ்ட த் த ே 
்கண்்டறியும் வத்கயில் 
உ ்ப த ய ா ்க ம ற ற 
த்பாருட்களான ்டயர், 
டீ ்கப் மறறும் வாட்டர் 

்பாடடில், தேர்மாத்கால் 
ஆ கி ய வ ற றி த ன 
அப்புறப்்படுத்ே தவண்டும் 
என த்பாதுமக்களித்டதய 
விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தும் 
வத்கயில் வீடு வீ்டா்க 
தசனறு ்கள ஆய்வுப்்பணி 
த ம ற த ்க ா ள் ள ப் ்ப ட டு 
வருகிறது.   

அ ே ன டி ப் ்ப த ்ட யி ல் 
தவளாண்தம இதண 
இயககுநர் அலுவல்கத்தில் 
உ ்ப த ய ா ்க ம ற ற 
தேர்மாத்கால் மறறும் 
பிளாஸ்டிக த்பாருட்கதள 
உ ்ட ன டி ய ா ்க 
அ்கறறதவண்டுதமன என 
தவளாண்தம துதண 
இயககுனருககு மாவட்ட 
்கதலக்டர் அறிவுதர 
வழஙகினார். தமலும், 
அலுவல்க மாடியில் குடிநீர் 
தசமிககும் தோடடியிதன 
சுத்ேமா்கவும், சு்காோரமான 
முதறயில் ்பராமரிப்்பதோடு 
த ே ா ட டி யி த ன 
தினந்தோறும் சுத்ேம் 
தசய்து குதளாரிதனஷன 

கடலூர் லேளாணறம அலுே�கத்தில்   
நடஙகு நகாசுபபுழு அழிபபு ்பணிகள் 

 கச்லகடைர் பிரசாநத ்வடை்ந்ர ்நரில ஆய்வு   

தசய்ய தவண்டுதமனறு 
தவளாண்தம துதண 
இயககுநருககு ்கதலக்டர் 
அறிவுதர வழஙகினார்.   

 இந்ே ஆய்வினத்பாது 
த வ ள ா ண் த ம 
துதண இயககுனர் 
ஆ ர் . ச ம் ்ப த் கு ம ா ர் , 
தோட்டக்கதல துதண 
இயககுனர் ஆர்.ராொமணி, 

ந்கராடசி ஆதணயர் முஜிபுர் 
ரஹமான, தவளாண்தம 
உேவி இயககுநர் எஸ்.
பூவரா்கவன, தவளாண்தம 
அலுவலர் சசிகுமார், 
தவளாண்தம அலுவலர்்கள் 
மறறும் துப்புரவு 
்பணியாளர்்கள் ஆகிதயார் 
உ்டனிருந்ேனர்.   

புதுசடல்லி,நவ.26–
இந்திய அரசியல் ெகாெனை 

தினைத்்தை ஒட்டி  அ்னைத்து 
ெல்க்ைககழகஙகளும் 
அரசியல் ெகாெனை 
முகப்பு்ர்ய தினைமும் 
ககா்ையில்  வகாசிகக 
ஏறெகாடு செயயபவண்டும் 
எனை யு.ஜி.சி பககாரிக்க 
விடுத்துள்ளது. 

பிரிட்டன ஆதிக்கத்தில் 
இருந்து விடுேதல 
அ த ்டந் ே து ம் 
இந் தி ய ா வு க த ்க ன 
ேனி  அரசியல் சாசனம் 
தவண்டும் என ்கருதி 
சட்டதமதே அம்த்பத்்கர் 

ேதலதமயில் அரசியல்  
சாசன வதரவுககுழு 
அதமக்கப்்பட்டது. 1950-
ம் ஆண்டு நவம்்பர் 26-ம் 
தேதி  அரசியல் சாசன 
வதரவுககுழு வடிவதமத்ே 
சட்ட திட்டங்கள், இந்திய 
அரசியல்  சாசனமா்க 
ஏறறுகத்காள்ளப்்பட்டது.

இந்ே நாதள 
ஒவதவாரு ஆண்டும் 
அரசியல் சாசன தினமா்க 
த ்க ா ண் ்ட ா ்ட ப் ்ப ட டு 
வருகிறது.  இந்நிதலயில், 
நாடடில் உள்ள அதனத்து 
்ப ல் ்க த ல க ்க ழ ்க ங ்க ள் 
மறறும் ்கல்லூரி்கள்  

தினமும் ்காதல பிராத்ேதன 
கூட்டத்தில் அரசியல் சாசன 
மு்கப்புதரதய வாசிக்க  
ஏற்பாடு தசய்ய தவண்டும் 
என ்பல்்கதலக்கழ்க 
மானியககுழு த்காரிகத்க  
விடுத்துள்ளது.அரசியல் 
சாசன மு்கப்புதரயில் உள்ள 
குடிம்கனின அடிப்்பத்ட 
்க்டதம்கதளயும் தினமும்  
வாசிக்க தவண்டும் 
எனவும், அடிப்்பத்ட 
்க்டதம்களின அவசித்தே 
வகுப்பு்கள் மூலம்  
மாணவர்்களுககு விளக்க 
தவண்டும் எனவும் யு.ஜி.சி 
த்கடடுகத்காண்டுள்ளது.

அரசியல சாசை திைம்
முகப்புரைரை தினமும் வாசிகக 

பலகரைகழகஙகளுககு யு.ஜி.சி ககாரிகரக
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Cairo, Nov.26: 
Egypt’s President Abdel 

Fattah al-Sisi has vowed 
to respond forcefully after 
attackers killed at least 
235 worshippers in a 
packed mosque in restive 
North Sinai province, the 
country’s deadliest attack 
in recent memory.  
Al-Sisi declared three 

days of mourning which 
began on Saturday, the  
day after the gun and 
bomb assault on the 
Rawda mosque, roughly 

40  kilometres (25 miles) 
west of the North Sinai 
capital of El-Arish.  
In a televised speech 

the president pledged 
to “respond with brutal  
force”, adding that “the 
army and police will 
avenge our mar ty r s 
and  return security and 
stability with force in the 
coming short period”.  
Several hours later 

Egyp t i a n a i r  f o r c e 
jets destroyed vehicles 
used in  the attack and 

“terrorist” locations where 
weapons and ammunition 
were  stocked, an army 
spokesman said.  
Witnesses said assailants 

had sur rounded the 
mosque with all-terrain  
vehicles and detonated 
a bomb. 
They then mowed down 

panicked worshippers  as 
they tried to flee and used 
congregants’ vehicles they 
had set  alight to block 
routes to the mosque.

Cairo President vows to avenge 
massacre of martyrs by terrorists

Ostrovets, Nov 26:
Thirty years after 

the Chernobyl disaster 
spewed radioactive 
clouds into the sky and 
sent shockwaves across 
Europe, Belarus is 
building a nuclear reactor 
on the doorstep of the 
EU despite fears in 
neighbouring Lithuania.  

Construction of the 
facility, located in the 
northwestern Belarusian 
town of Ostrovets only 
around 20 kilometres 
from the Lithuanian 
border, is entering its final 
stages.  Its two reactors, 
each with a capacity of 
1,200 megawatts, will be 
operational from 2019 
and 2020 respectively.  

The project, approved 
by strongman Alexander 

Lukashenko’s government 
in 2008 and spearheaded 
by the Russian state 
energy corporation 
Rosatom, is being nearly 
completely financed by 
Moscow with a USD 
10-billion loan.  

The construction 
of the reactor initially 
revived bad memories 
in a country that had a 
quarter of its territory 
covered with radiation 
from the 1986 explosion 
at the Soviet- era plant 
in Chernobyl, in present-
day Ukraine.  

“When we heard 
that a plant was being 
built literally outside 
our windows, we were 
scared,” said Nina Rybik, 
a writer who was one 
of tens of thousands 

evacuated from 
contaminated zones 30 
years ago.  “But then the 
fear passed: we were told 
that advanced technology 
is being employed to 
build the station and 
that every single thing 
is being controlled,” 
she told AFP.  She said 
that even those who 
had gathered signatures 
against the construction 
of the plant were now 
trying to find work there.  

As worries about 
nuclear safety had 
been magnified by 
the 2011 Fukushima 
disaster in Japan, the 
local authorities and 
the Russian contractor 
actively worked to 
reassure the nearby 
population.

Belarus nuke power 
plans worries Eu

Sao Paulo, Nov 26:
Seven people have 

been found dead in Rio 
de Janeiro’s port after 
what police said was 
a deadly clash among 
suspected drug dealers.  

Military Police 
arrested 13 people and 
seized 14 guns, grenades 
and ammunition, they 
said.  

Suspects were taken 
to a detention center 
while police rolled out 
in force in the area 
where it happened, called 
Complexo do Caju.  

The suspects were 
involved in a shootout 
among themselves, 
military police said, 
adding that city police 
would determine who 
was firing on whom.  

Violent crime is a 
major issue in Brazil, 
and especially in Rio, 
the former Olympic and 
World Cup host city.

Seven dead after 
alleged drug dealers 

clash in Rio port

Washington, Nov 26:
The prestigious 

Kennedy Center has 
received $ one million 
seed money grant to 
create an ‘Indian Fund’ 
to facilitate a series 
of Indian cultural 
performances over the 
next several years.  

Well known Indian 
American philanthropist 
couple -- Ranvir and 
Adarsh Trehan -- recently 
made the donation in 
this regard to establish 
the India Fund at the 
Kennedy Center, a top 
American center for 
performing arts.  

“The India Fund 
will exclusively be 
used to create and 
present at the Kennedy 
Center performing arts, 
artistic exhibits and 
festivals showcasing 
the history, traditions, 
literature, music, dance 
and culture of India,” 

Ranvir told ethnic India 
Abroad newspaper in an 
interview.  

The intent of the 
India Fund is to be 
“country focused”, he 
told the weekly, adding 
the programming is 
intended to “utilise” 
established or emerging 
artists, singers, musicians 
or other performers or 
performance creators 
who are either citizens of 
India or whose ancestry 
is from India.  

“There is a need and 
desire for sustained India 
programming at the 
Kennedy Center for many 
years to come and I see 
this as a broad based 
effort by individuals both 
in the Indian-American 
community and others 
interested in Indian 
culture from foundations 
and MNCs,” Ranvir said.  

He said, “The result 
maybe several events 

every year or even 
a mini-festival or a 
substantial festival like 
Maximum India. The 
Kennedy Center may 
choose to cooperate 
with performing arts 
centres in other cities on 
this effort.” The Indian 
Ambassador to the US, 
Navtej Sarna, called the 
Trehans’ initiative “the 
encouragement that we 
need”.  

“The Indian arts are 
at a very interesting 
phase...It surprises me 
constantly because we 
are all used to a certain 
vision of Indian culture, 
but if you now put on 
a new film or you see a 
new dance performance, 
you are always surprised 
because people are 
always crossing borders 
in different directions,” 
Sarna said.

Kennedy Center gets $1 mn for 
Indian Fund to promote culture

Washington, Nov 26:
US President Donald 

Trump has hit out at 
CNN International the 
global broadcast wing 
of popular CNN alleging 
that the news channel 
does not portray the 
correct picture of his 
administration.  

In a lengthy tweet, 
Trump yesterday alleged 
that CNN represents 
United States to the 
world very poorly.  

Fox News, he said, is 
“MUCH more important” 

in the United States than 
CNN, but outside of the 
US, “CNN International 
is still a major source 
of (Fake) news.” 
Trump is spending his 
Thanksgiving weekend in 
Mar-a- Lago in Florida.  

“They (CNN 
International) represent 
our Nation to the 
WORLD very poorly. 
The outside world does 
not see the truth from 
them!” said Trump, 
who has been critical 
of several mainstream 

American media outlets, 
including The New 
York Times, CNN, The 
Washington Post.  

The CNN was quick 
to respond.  “It’s not 
CNN’s job to represent 
the US to the world.  

That’s yours. Our job 
is to report the news,” the 
public relations account 
of the channel tweeted.  

Soon thereafter several 
of CNN’s top journalists 
came to the defence of 
their colleagues in their 
international wing.  

Trump hits out at Cnn

New Delhi, Nov 26:
Stepping up the heat on 

Pakistan, the US today 
sought immediate re-
arrest and prosecution 
of LeT founder Hafiz 
Saeed and threatened of 
an adverse impact on ties 
if Islamabad failed to act 
against the mastermind 
of the 26/11 Mumbai 
massacre.After Saeed’s 
release from house arrest 
yesterday, the US State 
Department had asked 
Pakistan to re-arrest and 
try him for heinous crimes.
If Pakistan does not take 
action to lawfully detain 
Saeed and charge him for 
his crimes, its inaction 

will have repercussions 
for bilateral relations 
and for Pakistan’s global 
reputation,” the White 
House said.
 The White House, 

in its latest statement, 
said there was a “clear 
international consensus 
r e g a r d i n g  S a e e d ’ s 
culpability” in the 2008 
Mumbai attacks that left 
166 persons, including six 
American nationals, dead.
“Saeed’s release sends 

a troubling message about 
Pakistan’s commitment to 
combating terrorism... If 
Pakistan does not detain 
Saeed and charge him, 
its inaction will have 

repercussions for bilateral 
ties and for Pakistan’s 
global reputation,” it said. 
Pakistan, meanwhile, has 
justified the release. 
India has said his 

being freed proves that 
Pakistan is not serious 
about punishing terrorists. 
“India, as indeed the 
en t i r e  i n t e r n a t i o n a l 
community, is outraged 
that a self-confessed and 
UN proscribed terrorist 
is being allowed to walk 
free and continue with 
his evil agenda,” Foreign 
Ministry spokesperson 
Raveesh Kumar said.
 US said that Hafiz 

Saeed must be arrested 

Re-arrest Hafiz or face 
repercussions, uS warns Pak

by Pakistan and charged 
for his crimes. For years, 
the US has offered $10 
million as an award for 
information that could 
lead to his arrest. He 
has moved around freely 
in Pakistan as the head 
of the Jamaat-ud-Dawa 
or JuD which presents 
itself as a charitable 
organisation but is seen 
as a front for terror group 
Lashkar-e-Taiba.
US State Department 

spokeswoman Heather 
Nauert said Saeed’s terror 
organisation, Lashkar-e-
Taiba, is responsible for 
the deaths of hundreds 
of civilians, including 
American citizens who 
were killed in the Mumbai 
attack.“The Pakistani 
government should make 
sure that he is arrested 
and charged for his 
crimes,” she said in a 
statement on Friday.

Islamabad, Nov.26:   
The Pakistan govern-

ment today called in the 
army after clashes broke 
out here when police and 
paramilitary forces cracked 
down on protesters from 
hardline religious groups 
who were blocking a key 
highway to the capital, 
leaving 10 dead and over 
250 injured.  
Protestors were demand-

ing sacking of Law Min-
ister Zahid Hamid over 
changes in a law related 
to the Khatm-i-Nabuwwat 
(finality of prophethood) 
oath in the Elections Act 
2017.   
They alleged the action 

undermined Islamic beliefs 
and linked it to blasphemy. 
The government has al-
ready amended the law 
and restored the original 

oath but the hardline cler-
ics refused to call of the 
protests until the minister 
is sacked.  
The army would be 

deployed for an indefinite 
period to maintain peace 
in Islamabad, according 
to a notification issued by 
the interior ministry. The 
development came hours 
after Army Chief General 
Qamar Javed Bajwa spoke 
to Prime Minister Shahid 
Khaqan Abbasi over the 
telephone and discussed 
the security situation.   
The government also or-

dered suspension of private 
TV channels and blocked 
popular social media sites 
as police and paramilitary 
personnel fought pitched 
battles with activists of 
Tehreek-i-Khatm-i-Nabuw-
wat, Tehreek-i-Labaik Ya 

Rasool Allah (TLY) and 
Sunni Tehreek Pakistan 
(ST) who torched vehicles 
and attacked houses of 
political leaders.  
However, the protesters 

regrouped again and con-
tinued their siege of the 
capital that started about 
three weeks ago. The siege 
played havoc with the over 
half-a-million commuters 
who daily travel between 
Islamabad and Rawalpindi.  
The government was 

reluctant to use force, but 
launched the operation 
after the Islamabad High 
Court yesterday issued 
contempt of court notice 
against Interior Minister 
Ahsan Iqbal for failing to 
implement orders to clear 
the roads.  

army called in to quell 
violence in Islamabad

 Protestors demand minister’s sack; 
10 dead, 200 hurt in clashes 


