February 10, 2018
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: 531821

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 third
quarter ended 31st December 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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பட்டாசு தயாரிப்பில் அனைவருக்கும் திருப்தி
ஆரணி க�ோட்டை விளையாட்டு மைதானத்தில்
ரூ.83½ லட்சத்தில் புதிய நடை பாதை, சுற்றுச்சுவர் ஏற்படும் வகையில் தீர்வு: மத்திய அமைச்சர் உறுதி
அமைச்சர்கள் பாலகிருஷ்ணா ரெட்டி, சேவூர் எஸ். ராமச்சந்திரன் திறந்தனர்
திருவண்ணாமலை, பிப்.9–
திருவண்ணாமலை மாவட்டம்,
ஆரணி நகராட்சியில் அமைந்துள்ள
க�ோட்டை
விளையாட்டு
மைதானத்தில் இளைஞர் நலன் மற்றும்
விளையாட்டு மேம்பாட்டுத் துறை,
நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர்
வழங்கல் துறை, ஆகிய துறைகளின்
சார்பாக
ஆரணி
நாடாளுமன்ற
மற்றும் சட்டமன்ற உறுப்பினர்களின்
த�ொகுதி மேம்பாட்டு நிதி திட்டத்தின்
கீழ் ரூ.83.50 லட்சம் மதிப்பீட்டில்
உருவாக்கப்பட்டுள்ள 650 மீட்டர்
நடை பாதை மற்றும் சுற்றுச்சுவர்
ப�ொதுமக்களின்
பயன்பாட்டிற்காக
இளைஞர் நலன் மற்றும் விளையாட்டு
மேம்பாட்டுத்
துறை
அமைச்சர்
பா.பாலகிருஷ்ணா ரெட்டி, இந்து
சமயம் மற்றும் அறநிலையத் துறை
அமைச்சர் சேவூர் எஸ். ராமச்சந்திரன்
ஆகிய�ோர் திறந்து வைத்தார்கள்.
இந்நிகழ்ச்சயில், மாவட்ட கலெக்டர்
கந்தசாமி, ஆரணி நாடாளுமன்ற
உறுப்பினர்
செஞ்சி
சேவல்
வெ.ஏழுமலை, செய்யார் சட்டமன்ற
உறுப்பினர்
தூசி
கே.ம�ோகன்,
செய்யார்
வருவாய்
க�ோட்ட
அலுவலர்
ப�ொன்.கிருபானந்தன்,
ஆரணி
நகராட்சி
ஆணையாளர்
த.ச�ௌந்தரராஜன்,
நகராட்சிப்
ப�ொறியாளர் ஆர்.கணேசன், மாவட்ட
விளையாட்டு மற்றும் இளைஞர்
நல
அலுவலர்
ரா.ஜெயகுமாரி,
கூட்டுறவு சங்கங்களின் தலைவர்கள்,
உறுப்பினர்கள்,
முன்னாள்
உள்ளாட்சிப் பிரதிநிதிகள் மற்றும்

ப�ொதுமக்கள் கலந்து க�ொண்டனர்.
விளையாட்டு மேம்பாட்டுத் துறை
அமைச்சர் பா.பாலகிருஷ்ணா ரெட்டி
விழாவில் பேசியதாவது:–
மக்களால் நான், மக்களுக்காக
நான் என ‘விஷன் 2023’ என்ற
த�ொலைந�ோக்கு
திட்டம்
மூலம்
இந்தியாவில் எந்த மாநில அரசு
செயல்படுத்த முடியாத பல்வேறு
திட்டங்களை
புரட்சித்
தலைவி
அம்மா செயல்படுத்தி தமிழ்நாட்டை
முன்னேற்றப் பாதையில் எடுத்துச்
சென்றார்.
அம்மாவின்
வழியில்
த�ொடர்ந்து தமிழ்நாட்டில் அனைத்து
திட்டங்களும் செயல்படுத்தப்பட்டு
வருகிறது.
இன்று
ஆரணி
நகராட்சியில்

காஞ்சீபுரம் மாவட்டத்தில்

தூய்மை இந்தியா திட்ட ஒருநாள் பயிற்சி
காஞ்சீபுரம், பிப்.9–
காஞ்சீபுரம் மாவட்டத்தில் தூய்மை
இந்தியா திட்ட ஒருநாள் பயிற்சியை
ஊரக வளர்ச்சி கூடுதல் இயக்குநர்
த�ொடங்கி வைத்தார்.
தூய்மை இந்தியா திட்டத்தின்கீழ்
காஞ்சீபுரம் மாவட்டத்தில் உள்ள 17
பேரூராட்சிக்குட்பட்ட
ப-குதிகளில்
ப�ொது சுகாதாரம் குறித்து விழிப்புணர்வு
மற்றும் பிரச்சாரம் செய்வதற்காக
47 பேர் பேரூராட்சிகளின் வார்டு
வாரியாக
நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
இந்த
விழிப்புணர்வு
குறித்து
ஒருநாள் பயிற்சி அளிக்கப்பட்டது.
இந்த
பயிற்சியை
ஊரக
வளர்ச்சித்துறை கூடுதல் இயக்குநர்
ஜா.சம்பத்
துவக்கி
வைத்தார்.
விழுப்புரம் ரிவார்டு ச�ொசைட்டி
செயலாளர் டி.ஜெயபாலன் சிறப்பு

அழைப்பாளராக கலந்துக�ொண்டார்.
டெல்லி
இந்திய
ஊரக
வளர்ச்சி அமைச்சக தேசிய ஊரக
வாழ்வாதார இயக்க தேசிய நிதி
வல்லுநர்
சுப.ராசன்பாபு
திறன்
மேம்பாடு குறித்தும், மனித வள
ஆல�ோசகர்
சு.நித்தியானந்தம்
மேலாண்மை குறித்தும், முதன்மை
பயிற்றுனர் ச.நிவேதிதா
பிரச்சாரம்
செய்பவர்களின் பணிகள் குறித்தும்
பயிற்சியளித்தனர். இந்த நிகழ்ச்சியில்
சென்னை பேரூராட்சிகளின் இயக்கக
இணை
இயக்குநர்
(திட்டம்)
ச�ோ.ம.மலையமான் திருமுடிக்காரி,
பேரூராட்சிகளின்
உதவி
செயற்பொறியாளர் பெ.மன�ோகரன்,
பேரூராட்சிகளின் உதவி இயக்குநர்
சீ.சாந்தகுமார்
உள்பட
பலர்
கலந்துக�ொண்டனர்.

சென்னை மாவட்ட வேலை வாய்ப்பு அலுவலகத்தின் மூலம் பழைய
வண்ணாரப்பேட்டையில் உள்ள சர் தியாகராயா கல்லூரியில் 17–ந் தேதி நடைபெறும்
தனியார்துறை வேலை வாய்ப்பு முகாம் குறித்த ஆல�ோசனைக் கூட்டம் கலெக்டர்
அன்புச்செல்வன் தலைமையில் நடைபெற்றது. மாவட்ட வருவாய் அலுவலர் மா.ச�ௌ.
சங்கீதா, மாவட்ட வேலை வாய்ப்பு அலுவலக துணை இயக்குநர் எம்.சந்திரன் ஆகிய�ோர்
உடன் உள்ளனர்.

உள்ள மக்களின் வாழ்க்கை தரத்தை
உயர்த்துவதற்காகவும்,
ஆர�ோக்கிய
மாக வாழ்வதற்காகவும் ரூ.83.50
லட்சம் மதிப்பீட்டில் நடைபாதை
மற்றும்
சுற்றுச்சுவர்
திறந்து
வைக்கப்பட்டுள்ளது. இன்றைய கால
கட்டத்தில் 40 வயது தாண்டினால்
பல்வேறு
ந�ோய்கள்
வருகிறது.
நாம் தினமும் 30-40 நிமிடங்கள்
நடை
பயிற்சி
மேற்கொண்டால்
ஆர�ோக்கியமான வாழ்க்கை வாழ
முடியும்.
ஆரணி
நாடாளுமன்ற
மற்றும் சட்டமன்ற உறுப்பினர்களின்
நிதியிலிருந்து உருவாக்கப்பட்டுள்ள
இந்த நடை பாதை ஆரணி நகர
ப�ொதுமக்களுக்கு ஒரு வரப்பிரசாதம்
ஆகும்.
இதற்கு
முன்பாக
ஆரணி
நகரத்தில் அரசு இடம் விளையாட்டு
துறையிடம் ஒப்படைக்க நடவடிக்கை
எடுக்கப்பட்டு வருகிறது. இதில்
உள்விளையாட்டு அரங்கம், நீச்சல்
குளம், உடற்பயிற்சி கூடம் உட்பட
பல்வேறு விளையாட்டுகள் இடம்
பெறுவதற்கு தேவையான நிதியினை
வரும் சட்டமன்ற பட்ஜெட் கூட்டத்
த�ொடரில் ஒதுக்குவதற்கு கண்டிப்பாக
நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.
திருவண்ணாமலை
மாவட்ட
விளையாட்டு
அரங்கம்
ரூ.5.60
க�ோடி
மதிப்பீட்டில்
செயற்கை
ஓடுதளம்,
செயற்கை
புல்தரை
அமைக்கும்
பணிகள்
தற்போது
நடைபெற்று வருகிறது. செய்யாரில்
ரூ.1.5 க�ோடி மதிப்பீட்டில் புதிய
விளையாட்டு
அரங்கத்திற்கான
பணிகள் நிறைவடையும் தருவாயில்
உள்ளது. விரைவில் திறக்கப்படும்.
திருவண்ணாமலை
மாவட்டத்தில்
விளையாட்டு மேம்பாட்டுத் துறை
மூலமாக ரூ.8 க�ோடி மதிப்பீட்டில்
பல்வேறு
பணிகள்
நடைபெற்று
வருகிறது.

தமிழகத்தில் மட்டும்
விளையாட்டு பல்கலைக்கழகம்

அம்மா இந்தியாவில் எந்த
மாநிலத்திலும் இல்லாத வகையில்
தமிழகத்தில் மட்டும் விளையாட்டு
பல்கலைக்கழகம்
அமைத்து
தந்துள்ளார். மேலும், தமிழகத்தில்
உள்ள அனைத்து மாவட்டங்களிலும்
விளையாட்டு வீரர்களுக்கு உணவுப்
படியுடன் கூடிய தங்கும் விடுதிகள்
அமைத்து தரப்பட்டுள்ளது. அம்மா
வழியில் முதலமைச்சர் சர்வதேச
விளையாட்டு
ப�ோட்டிகளில்
சிறந்த விளங்கும் வீரர்கள் மற்றும்
பயிற்சியாளர்களுக்கு ரூ.7 க�ோடி
ஊக்கத்தொகை வழங்க உள்ளார்.
அம்மாவின் கனவுகளை நனவாக்கும்
வகையில் தமிழகத்தில் அனைத்து
துறைகளும் செயல்பட்டு வருகிறது.
இவ்வாறு அவர் பேசினார்.
முன்னதாக, அமைச்சர்கள், மாவட்ட
கலெக்டர் ஆகிய�ோர் ஆரணி நகராட்சி
அலுவலகம் எதிரில் அமைந்துள்ள
இடம் மற்றும் வட்டார வளர்ச்சி
அலுவலகம் அருகில் அமைந்துள்ள
இடம்
ஆகிய
இடங்களில்
உள்விளையாட்டு அரங்கம் மற்றும்
உடற்பயிற்சி கூடம் அமைப்பதற்காக
நேரில் ஆய்வு மேற்கொண்டார்கள்.

புதுடெல்லி, பிப்.9-–
மாசு
ஏற்படுத்தாத
பட்டாசு
தயாரிப்பு சாத்தியம் தான் என்றும்,
அனைவருக்கும் திருப்தி ஏற்படும்
வகையில்
பட்டாசு உற்பத்திக்கு
தீர்வு காணப்படும் என்று மத்திய
சுற்றுச்சூழல்
துறை
அமைச்சர்
ஹர்ஷவர்தன் கூறினார்.
மத்திய
சுற்றுச்சூழல்
துறை
அமைச்சர் ஹர்ஷவர்தன் டெல்லியில்
நிருபர்களுக்கு பேட்டி அளித்தார்.
அப்போது அவர் கூறியதாவது:பட்டாசு
மீதான
தடையை
நீக்குவதற்கு
வழிமுறைகளை
In The Court of XIV Assistant
City Civil Court at Chennai
O.S.No.3692/2015
in
I.A.No.13417/2017
R.S.Murthy
...Plaintiff
Vs
U.Subramani
...Defendant
To
U.Subramani,
Manikandan Waste Paper Mart
& Old Iron Shop, No.61,
Thangavel Street,
Vetri Nagar, Chennai–600 082
Please
take
notice
that the above said suit
of
O.S.No.3692/2015
in
I.A.No.13417/2017
on
28.02.2018 at 10.30 a.m.
please be presence the above
said court on that day failing
which the matter will be decided
in your absence.
D.Ramesh
Counsel for Plaintiff.

ஏற்படுத்த வேண்டும் என்று தமிழக
அமைச்சர்கள் என்னிடம் க�ோரிக்கை
வைத்தனர். பட்டாசால் மாசு ஏற்படாது
என்று அவர்கள் ச�ொல்கிறார்கள்.
ஆனால் மாசு ஏற்படும் என்பதே
உண்மை. இதை நாம் அனைவரும்
அறிவ�ோம். பண்டிகையை முன்னிட்டு
ஒரு
நாளாவது
அனுமதிக்க
வேண்டும் என்று கேட்கிறார்கள்.
அதேநேரம்
சுற்றுச்சூழல்
மாசு
ஏற்படாத
வகையிலும்,
ப�ொது
மக்களின் உடலுக்கு கேடு விளை
விக்காத
வகையிலும்,
பட்டாசு
உற்பத்தியாளர்களுக்கு
எந்த

பாதிப்பும் ஏற்படாத வகையிலும்
மாற்று ஏற்பாட்டுக்கான முயற்சியை
மத்திய அரசு மேற்கொண்டுள்ளது.
மாசு ஏற்படுத்தாத பட்டாசுகளை
தயாரிப்பதற்கான
முயற்சி
தான்
அது.
அதற்கான
ஆராய்ச்சியில்
விஞ்ஞானிகள்
ஈடுபட்டுள்ளனர்.
மாசு ஏற்படுத்தாத பட்டாசு தயாரிப்பு
சாத்தியம் என்று விஞ்ஞானிகளால்
கூறப்பட்டு உள்ளது. அனைவருக்கும்
திருப்தி ஏற்படும் வகையில் தீர்வுகாண
வேண்டும் என்றே மத்திய அரசு
விரும்புகிறது.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.
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டால்மியா ரீப்ராக்டரீஸ் லிமிடெட்
CIN:L24297TN1973PLC006372;

பதிவு அலுவலகம்: டால்மியாபுரம், அஞ்சல் கள்ளக்குடி–621 651, திருச்சிராப்பள்ளி மாவட்டம், தமிழ்நாடு.
Tel:+91-11-23457100; Fax: +91-11-23324136; Website: www.dalmiarefractories.com

31 டிசம்பர் 2017ல் முடிந்த காலாண்டு மற்றும் ஒன்பது மாதங்களுக்கான தணிக்கை செய்யப்படாத நிதிநிலை முடிவுகள் சுருக்கம்
		
(ரூ. லட்சத்தில்)
தனியானது
		
31.12.2017ல்
31.12.2017ல்
31.12.2016ல்
வ.		
முடிந்த	
முடிந்த
முடிந்த
எண்.
விவரங்கள்	
காலாண்டு
9 மாதங்கள்	
காலாண்டு
				
1
செயல்பாடுகள் மூலம் ம�ொத்த வருமானம்
4,759.22
13,513.81
4,151.42
2
காலத்திற்கான நிகர லாபம்/(நஷ்டம்) (வரி, விலக்கு மற்றும்/அல்லது
அசாதாரண அயிட்டங்களுக்கு முன்)
(266.56)
(381.60)
(135.07)
3
வரிக்கு முன் காலத்திற்கான நிகர லாபம்/(நஷ்டம்) (விலக்கு மற்றும்/
அல்லது அசாதாரண அயிட்டங்களுக்கு பின்)
(266.56)
(381.60)
(135.07)
4
வரிக்கு பின் காலத்திற்கான நிகர லாபம்/(நஷ்டம்) (விலக்கு மற்றும்/
அல்லது அசாதாரண அயிட்டங்களுக்கு பின்)
(170.82)
(220.45)
(67.45)
5
காலத்திற்கான ம�ொத்த விரிவான வருமானம் (காலத்திற்கான லாபம்/
(நஷ்டம்) (வரிக்கு பின்) மற்றும் இதர விரிவான வருமானம் (வரிக்கு
பின் உள்ளடக்கியது)
2,056.63
4,102.17
(499.24)
6	சமபங்கு மூலதனம்
315.21
315.21
315.21
7
ஒரு பங்கு சம்பாத்தியம் ஒன்று ரூ. 10 வீதம்
a)
அடிப்படை
(5.42)
(6.99)
(2.14)
b)
டைலூட்டட்	
(5.42)
(6.99)
(2.14)

1.
      08.02.2018     
  .
2.
SEBI (    )  2015,  33    
        .  
      www.msei.in    
www.dalmiarefractories.com .
3.
கம்பெனிகள் சட்டம் 2013, பிரிவு 133-ன் கீழ் திருத்தப்பட்ட விதிகளின்படி (இந்த் ஏஎஸ்), கம்பெனிகள் (இந்திய கணக்கியல் தரநிலைகள்)
விதிகள் 2015-க்கு ஏற்ப கம்பெனியின் நிதிநிலை முடிவுகள் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது. மாற்றத் தேதியான ஏப்ரல் 1, 2016–ன்படி ஏப்ரல் 1,
2017 முதல் இந்த் ஏஎஸ்–ஐ கம்பெனி ஏற்றுக் க�ொண்டுள்ளது. அதற்கிணங்க 31 டிசம்பர், 2016–ல் முடிந்த காலாண்டு மற்றும் ஒன்பது
மாதங்களுக்கான ஒப்பீடு கணக்குகள் இந்த் ஏஎஸ்-–ன்படி நிர்வாகத்தால் மீண்டும் வழங்கப்பட்டுள்ளது
  
. 
 : 

 : 08 , 2018
DIN:00017659
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 :  ,   . 3,  (P.O.),  636 140.
(CIN : L17111TZ1976PLC000762)
e-mail : sales@kandagirimills.com Phone 0427 2244400 Fax 0427 2244422 Web site : www.kandagirimills.com

31 டிசம்பர் , 2017ல் முடிந்த ஒன்பது மாதங்கள்/காலாண்டுக்கான தணிக்கை
செய்யப்படாத (தனியான) நிதிநிலை முடிவுகள் அறிக்கை
(ரூ. லட்சத்தில்)
முடிந்த காலாண்டு
வ

விவரங்கள்	

31.12.2017

எண்

30.09.2017

முடிந்த ஒன்பது மாதங்கள்
31.12.2016

தணிக்கையாகாதது

		

31.12.2017

31.12.2016

தணிக்கையாகாதது

1

2

3

4

5

1.

செயல்பாடுகள் மூலம் ம�ொத்த வருமானம்

1206.93

1130.30

1416.18

3839.21

6566.86

2.

காலத்திற்கான நிகர லாபம்/(நஷ்டம்) (வரி, விலக்கு மற்றும்/அல்லது
அசாதாரண அயிட்டங்கள் முன்)

-347.29

-379.52

-1076.75

-1086.49

-1868.22

3.

வரிக்கு முன் காலத்திற்கான நிகர லாபம் /(நஷ்டம்)
(விலக்கு மற்றும்/அல்லது அசாதாரண அயிட்டங்கள் முன்)

-453.74

-379.52

-1076.75

-1192.94

-1868.22

4.	த�ொடரும் செயல்பாடுகளிலிருந்து
வரிக்கு பின் காலத்திற்கான நிகர லாபம்/(நஷ்டம்)

-454.62

-381.78

-1081.97

-1195.57

-1883.85

5.	கைவிடப்பட்ட செயல்பாடுகளிலிருந்து
வரிக்கு பின் காலத்திற்கான நிகர லாபம்/(நஷ்டம்)

--

--

--

--

--

-456.57

-384.69

-1093.61

-1201.45

-1918.80

385.75

385.75

385.75

385.75

385.75

--

--

--

--

--

-11.79
-11.79

-9.90
-9.90

-28.05
-28.05

-30.99
-30.99

-48.84
-48.84

-11.79

-9.90

-28.05

-30.99

-48.84

-11.79

-9.90

-28.05

-30.99

-48.84

6.

காலத்திற்கான ம�ொத்த விரிவான வருமானம்
(காலத்திற்கான லாபம் /(நஷ்டம்) (வரிக்கு பின்) மற்றும்
இதர விரிவான வருமானம் (வரிக்கு பின்) உள்ளடக்கியது)

7.

ஈக்விடி பங்கு மூலதனம்

8.

கடந்த ஆண்டு தணிக்கையான நிதிநிலை
அறிக்கையில் உள்ளபடி ரிசர்வ்கள்	

9.

ஒரு பங்கு சம்பாத்தியம் (தொடரும் செயல்பாடுகளுக்காக)
(ஒன்று ரூ.10–) (வருடாந்திரமல்ல)
(ஏ) அடிப்படை	
(பி) டைலூட்டட்	

10. ஒரு பங்கு சம்பாத்தியம் (தொடரும் மற்றும்
	கைவிடப்பட்ட செயல்பாடுகளுக்காக)
(ஒன்று ரூ.10–) (வருடாந்திரமல்ல)
(ஏ) அடிப்படை	
(பி) டைலூட்டட்
குறிப்பு:

SEBI (பட்டியலிடுதல் மற்றும் இதர வெளியீடு தேவைகள்) விதிகள் 2015, விதி 33ன் கீழ் ஸ்டாக் எக்சேஞ்சுகளில் தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ள தணிக்கையாகாத நிதிநிலை
முடிவுகளின் விரிவான வடிவத்தின் சுருக்கமாக மேற்கண்டவை உள்ளது. தணிக்கையாகாத நிதிநிலை முடிவுகளின் முழுமையான வடிவம் கம்பெனியின் இணையதளம்
மற்றும் பம்பாய் ஸ்டாக் எக்சேஞ் லிமிடெட் இணையதளம் www.kandagirimills.com மற்றும் www.bseindia.comல் உள்ளது.
கந்தகிரி ஸ்பின்னிங் மில்ஸ் லிமிடெட்டுக்காக
தேதி : 8.2.2018
(S. தேவராஜன்)
இடம் : சேலம்
சேர்மன்
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Karunya’s basic computer
training to prison wardens

In a first, KMCH doctors
perform combined pancreas
and kidney transplant on youth
Coimbatore, Feb 9:
In a first, a team
of specialists at Kovai
Medical Centre and
Hospital (KMCH)
performed
combined
Pancreas and Kidney
transplant on a 29 year
old patient. Kumar 29
(Name changed) from
Salem suffering from Type
1 Diabetes since his birth
was also suffering from
end stage kidney failure
along with retinopathy
and neuropathy who was
undergoing Hemodialysis
and on high dose of
insulin, The doctors
team decided Combined
Pancreas and Kidney
transplant will be the only
option left. Kumar got
organs thru a brain dead
patient Dr Mangalkumar,
Consultant Nephrologist
and DrVivekanandan,
Consultant Liver
Transplant and HPB
surgeon performed the
First successful Combined

Pancreas and Kidney
transplant at KMCH.
The transplanted organs
started functioning well
and for the first time
in
Mr Kumar’s life
his Diabetes level was
normal and he won’t be
insulin dependent since
his new pancreas started
secreting required insulin
by restoring the normal
insulin level,The patient
will no longer need to
take either insulin or pills
for diabetes as it is cured.
Also, it will protect
the patient from other
complications of diabetes
such as retinopathy (eye
disease due to diabetes),
neuropathy as well as
protection of heart and
blood vessels. In fact,
this option has been
considered as the best for
diabetic patients.
Pancreas transplantation
can be done alone
in diabetic patients
who do not have the

capacity to recognize
the low blood sugar
(severe hypoglycemia
u n a w a r e n e s s) .
Simultaneous pancreas
and kidney transplantation
is common in the west
but it is rarely performed
in India due to lack of
expertise and facility.
Outside Chennai it is
performed for the first
time in South India.
Diabetes mellitus is the
leading cause of kidney
failure worldwide. Patients
with end stage kidney
failure will need dialysis
as a life saving measure.
However, remaining on
dialysis especially with
diabetes mellitus will
have huge impact on their
health and longevity. More
than 40% of patients with
diabetes and end stage
kidney failure die in 5
years.
The best treatment
option to improve
their survival is kidney

transplantation.
Diabetes mellitus is due
to the lack of sufficient
production of insulin
from Pancreas which is
present in the center of
the abdomen and helps
with the digestion food
and also produces insulin
to control blood sugar.
Damage to pancreas will
cause insulin deficiency
and diabetes mellitus.
Dr.Nalla
G
Palaniswami, Chairman,
K MC H , a p p r e c i a t e d
Dr.S.Vivekanandan Liver
Transplant and HPB
Surgeon, Dr.V.Mangala
Kumar, Nephrologist and
the team for performing
this rare procedure
which was lifesaving and
improved the patients
quality of life, he added
that KMCH has the best
expertise and the latest
technology to perform
any kind of rare and
challenging procedures in
this part of the world.

Royal Care hospital hosts 3-day
bronchology, pulmonology meet

Coimbatore, Feb 9:
The Department of
Pulmonary Medicine,
Royal Care Super
Speciality Hospital,
Coimbatore
in

association with the
Indian Association of
Bronchology is hosting
a national conference
of
Bronchology
and interventional

PUBLIC NOTICE

House and ground bearing Plot No.55, Old door Nos.28, 28A,
New Nos.2 & 4 (as per document door No.26), Albert Jesudoss
Colony 3rd Street, (as per Patta Albert Jesudoss Colony, 2nd
Street), as per tax receipt Albert Jesudoss Colony 3rd Lane,
Royapuram, Chennai 600 013 belongs to Mrs.B.Stellamary,
residing at No.31/69, Panaiyappan Colony, 2nd Street, Kamarajar
Nagar, 3rd Street, Zamin Pallavaram, Chennai 600 043 and her
sisters Y.Uthiramary Rani @ Rani,. J.Quini and J.Nirmala, they
having acquired by deed of release dated at Royapuram Sub
Registry. The above property originally owned by R.Arokiasamy
by virtue of settlement deed dated 26.02.1968 bearing document
No.843/1968 All the original documents are in the safe custody
of Mrs.B.Stellamary, When she took the above documents
from premises No.2 & 4, Albert Jesudoss Colony 3rd Street for
consultation with the Advocate, the original settlement deed dated
26.02.1968 bearing document No.843/1968 has been lost. Search
for the document· failed. Hence by this publication any one who
is in possession of the above document or any claim through the
above document shall communicate to me and Mrs.B.Stellamary
at the above address, the nature of claim in writing within fifteen
days of this publication. If the original document is not traced out
or if no communication is received setting forth any claim over the
above property within fifteen days the said Mrs.B.Stellamary and
her sisters will be advised to procure certified copy of the document
for transacting the property.
M.BALAKRISHNAN
Advocate
No.4, (New No.7). M.S.Koil Street
Royapuram, Chennai 600 013. Phone No:45512057.

Pulmonology, “Broncocon
2018” at Royal Care & Le
Meridien, Coimbatore,
for 3 days from today.
Dr. Randeep Guleria„
pulmonologist
and
Director of All India
Institute of Medical
Sciences (AIIMS) is
the guest of honour and
Dr. K. Madeswaran,
Chairman, Royal
Care Super Speciality
Hospitals, Coimbatore
will preside. Dr. V.
R. Pattabhiraman, Dr.
S. Mahadevan and Dr
Arjun Srinivasan are the
key members of the
organizing committee.
Around 100 national
and International medical
experts in Interventional
Pulmonology will impart
training and educate over
600 doctors on the latest
developments in this
field. The conference will
include live workshops

TWENTYFIRST CENTURY MANAGEMENT SERVICES LIMITED
Regd. Office: G-3, Old No. 28A, New No. 67, Eldams Road, Alwarpet, Chennai-600018
CIN: L74210TN1986PLC012791
Tel: 044 24330006, Fax: 044 24328252
Website: www.tcms.bz, Email: investors@tcms.bz

EXTRACT OF CONSOLIDATED UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE
QUARTER AND NINE MONTHS ENDED 31ST DECEMBER 2017
Particulars

Key numbers of Standalone Financial Result
Particulars

Notes:
1.

The above results were reviewed and recomended by the Audit Committee and approved by
the Board of Directors at their meeting held in 8th February 2018.

2.

The above is an extract of the detailed format of financial results for quarter and nine months
ended 31st December, 2017 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the
SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the
aforesaid audited financial results is available on the Stock Exchange websites of NSE and
BSE at www.nseindia.com and www.bseindia.com respectively and Company's website
www.tcms.bz

3.

The above results are in compliance with Indian Accounting Standards (IND AS) notified by the
Ministry of Company Affairs.

Place : Mumbai
Date : 08-02-2018

By order of the Board
Sd/Sundar Iyer
Chairman

and interactive seminars
organized over 3 days on
close to 50 topics.
The hands on workshop
was held under expert
faculty guidance with
the help of specifically
designed models for the
delegates to simulate
real time conditions.
This was done in three
batches so that the basic
and advanced training
may be imparted to the
designated groups of
doctors on a one to
one basis. The hands
on workshop was done
at Royal Care Super
Speciality Hospital,
Neelambur. Following this
training, the candidates
who have attended this
workshop will be able to
improve their skill set in
providing Interventional
PuIrnonology treatment
to patients.

Coimbatore, Feb 9:
It is imperative to
gain knowledge and
develop computer skills
as digitisation is now a
global phenomenon, said
Vice Chancellor Dr. P.
Mannar Jawahar, Karunya
Deemed University.
He was addressing the
central prison wardens
during the inaugural of
one day hands on training
programme on basics of
computer when he said
that every office has
gone paperless due to
computers, which is really
a boon as work moves
at a faster pace. He urged
the wardens to utilise the
opportunity to get their
computer skills updated.
The programme was
organised under the aegis
of Karunya Deemed
University Centre for
Extension Activities and
Computer Technology
Centre and the training
was aimed in imparting
the basics of computer

such as MS-Word, Excel
and Power Point for
newly recruited Tamil
Nadu Central Prison
Wardens yesterday at
Karunya campus.Vice
NAME CHANGE
I,
Rabi Anwar Syed
Abbas, S/o. Syed Abbas,
Date
of
Birth:30.5.1971,
residing
at
No.21,
12th
Street,
Saraswathy
Nagar,
Thiruvotriyur,
Chennai–
600 019,
shall henceforth
be known as
Rafi
Anwar Syed Abbas.
Rabi Anwar Syed Abbas

NAME CHANGE

NAME CHANGE
My Son,
Alexander
Thomas,
Date
of
Birth:
22.02.2001,
residing at Old No.229, New
No.13, Radha Nagar Main
Road, Chormepet,
Chennai–
600 044,
shall henceforth
be known as
Alexander
Thomas Alex.
Abraham Alex,

I,
Sudha Swaminathan,
W/o.
Swaminathan,
Date of Birth:
05.12.1954,
residing at No.55, F1, VGN
Platina, Ambigai
Nagar,
Ayapakkam,
Chennai
–600 077,
shall henceforth
be known as
Sudha.
Sudha Swaminathan

Father

NAME CHANGE

NAME CHANGE

Chancellor Dr. P. Mannar
Jawahar encouraged the
trainees and presided over
the function. Deputy Jailer
Gangatharan proposed a
vote of thanks.
NAME CHANGE
I,
Victor Victoria,
W/o.
Dinesh
Kirubagaran,
Date of Birth:
21.05.1989,
residing
at
No.552,
20th
Cross Street, T.P.Chathiram,
Shenoy
Nagar,
Chennai
–600 030,
shall henceforth
Dinesh
be known as
Kirubagaran Kamalabhai
Victoria.

Dr. G. Manoj, Head,
Centre for Extension
Activities, Prof.
K.Karthikeyan, Vinoth
and NSS students were
present on the occasion.
NAME CHANGE
My Son,
R.Yaswanth
Kumar, Date of Birth: 08.10.2005,
residing
at
No.3/79,
Sir
C.V.Raman
Street,
Neelamangalam, Guduvancheri –
–603 002,
shall henceforth
be known as
R.Yashwanth
Kumar.
N.Rose,
Father

Victor Victoria

NAME CHANGE

I, Hassan Abdulkader Ghouse
Mohamed, S/o. Ghouse Mohamed,
Date
of
Birth:
16.10.1973,
residing
at
No.107/52,
Sengalaneer
Pillaiyar
Koil
Street, New Street, Chennai
– 600 001,
shall henceforth
be known as
Hassan
A bdulcader
KaderMohamed
Hassan
Ghouse Mohamed,

Hassan Abdulkader Ghouse
Mohamed

NAME CHANGE

NAME CHANGE
I,
Usha Kumari, W/o:
Suresh Kumar,
Date
of Birth:
06.06.1983,
residing at
No. 1 & 3
Achariyapan Lane, 3rd Floor,
Sowcarpet,
Chennai–
600 001,
shall henceforth be
known as
Usha Devi.
Usha Kumari

NAME CHANGE

I,
Irfan Jeelani,
W/o:
Syed Mohamed Irfan,
Date of Birth:
12.03.1971,
residing
at
No.7/13,
3rd
Floor,
Appavu
Street,
Anna Salai,
Chennai–
600 002,
shall henceforth be
known as
Irfan Jeelani
Begum.

I,
Yaseenbi
Semar Ghouse,
W/o.
Ismail, Date of Birth: 15.08.1971,
residing
at
No.735,
Kulam
Thasthakir
Street,
Kannathur
Reddykuppam,
Muttukadu
Post,
Chennai
–603 112,
shall henceforth
Yasin
be known as
Ismail.

I,
Ali akbar
Sarbhudeen, S/o. Ali Akbar,
Date of Birth: 13.05.1968,
residing
at
No.48/34,
Akbar
Street,
2nd
Floor,
Triplicane,
Chennai–
600 005,
shall henceforth
be known as Sarbhudeen.

I,
Dhananjeya,
S/o:
Chakarapani,
Date
of Birth:
10.05.1965,
residing at No.F5, Yoga Hyagrava
Flats, No.12, Dr.Radhakrishnan
Street,
Jesupadham
Nagar,
Guduvanchery,
Chennai–
603 202,
shall henceforth be
known as
Dhananjayan.

Irfan Jeelani

Yaseenbi Semar
Ghouse

Ali akbar Sarbhudeen

Dhananjeya

NAME CHANGE
I,
Ebrahim Nowshad,
S/o. Syed Ebrahim,
Date
of
Birth:
10.06.1968,
residing at No.4/534, 91st
Street,
Muthamizh
Nagar,
Kodungaiyur,
Chennai–
600 118,
shall henceforth
be known as
Ebrahim
Syed Nowshad.

GOODWILL HOUSING AND INVESTMENTS LIMITED
Regd.Off. 1/811, Pillaiyar Koil Street, Thoraippakkam, Chennai - 600 097
CIN : L65922TN1994PLC029166

Extract of Unaudited Financial Results for the Quarter and Nine Months Ended 31/12/2017
(Rs.in Lacs)

Ebrahim Nowshad

NAME CHANGE

I,
Vallachrakara Joseph
Amalorpavamary, W/o. Rajesh,
Date of Birth:
28.12.1977,
residing at No.5, Kadambadi
Amman
Kovil
3rd
Street,
Valasaravakkam,
Chennai
–600 087,
shall henceforth
be
known
as
Vallachrakara
Joseph
Amala.
Vallachrakara Joseph
Amalorpavamary

NAME CHANGE
I,
Dessingov, W/o.
Caliapane,
Date
of
Birth:
24.12.1953,
residing
at
No.13,
Muthumariamman
Koil
Street,
Vambakeerapalayam,
Pondicherry,
shall henceforth
be known as
Caliapane
Desingu.
Dessingov

Note:
1. The above is an extract of the detailed format of Financial Results for the Quarter and Nine
Months 31st December 2017 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI
( Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The Full format of the
Quarter and Nine Months ended on 31st December 2017 are available on the Company's Website
www.goodwillhousingandinvestmentslimited.com
2.

The adoption of Indian Accounting Standards (Ind AS) becomes mandatory with effect from 1st
April, 2017. However as there is no material impact on financial statements for quarter and nine
months ended 31st December 2017, no effect has been given for the same in the above financial
results. The effect of the Ind AS will be furnished in the accounts for the year ended 31.03.2018.

Place : Chennai
Date : 02/09/2018		

For Goodwill Housing & Investments Ltd.
KN.Chitsabesan
Managing Director
DIN: 01904731

