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Dear Sir / Madam, 
 
Sub: Newspaper publication of Un-audited Financial Results – Regulation 47 of SEBI LODR   

  
We hereby enclose copies of extract of the Un-audited financial results of the Company for the 
quarter and nine months ended December 31, 2022 (UFR) published on February 08, 2023, in 
the newspapers, viz., ‘Business Standard’ (English) and ‘Hindu Tamizh Thisai’ (Regional 
language).  
 
We request you to take the above on record and note the compliance under relevant provisions 
of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (SEBI LODR). 
 
Thanking you. 
 
Yours faithfully, 
 
For Rane Engine Valve Limited 
 
 
 
 
Vivekanandaa M 
Secretary 
 
Encl: a/a 
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வாழ்ந்து காட்டுவவாம் திட்்டத்தின் கீழ்
இருளர் பழங்குடி பபணகளுக்கு நிதியுதவி 

hh செங்கல்பட்டு மாவட்்ட ஆட்சியர் வழஙகினார்
 zசெங்கல்பட்டு

திருப்போரூர் ஒன்றியம் தண்டரை 
இருளர் பழங்குடி பபண்கள் நல 
அரைபபுக்கு தமிழநோடு வோழந்து 
்கோட்டு்வோம் திட்்டத்தின் கீழ 
ரூ.8.94 லட்்சம் நிதி உதவிரய 
ப்சங்்கலபட்டு ஆட்சியர் 
ஆ.ை.ைோகுலநோத் வழங்கினோர்.

வோழந்து ்கோட்டு்வோம் திட்்டம் 
(முன்னர் தமிழநோடு ஊை்க புத்தோக் 
்கத்  திட்்டம்)  உல்க வங்கியின் 
நிதியு்டன் ப்சயலபடுகிறது. இந்தத் 
திட்்டம் ஊை்க நிறுவனங்்கரள 
ஊக்குவிக்்கவும் கிைோைபபுற ைக்்க 
ளின் வருவோரய அதி்கரிக்கும் 
்நோக்்கத்து்டனும் பதோ்டங்்கப 
பட்்டது. பழங்குடி ைக்்களுக்கு 
நிரலயோன வருவோரய ஏறபடுத்தி 
அவர்்களது வோழவோதோைத்ரத  
்ைம்படுத்தி அம்ைக்்கரள உயர்த்து 

வதறகு ்தரவயோன நிதியுதவி 
்கரள ப்சயவதோகும். 

இதன்படி அம்ைக்்களுக்்கோன 
்வரலவோயபபு்கரள பபருக்கு 
வது ் போன்ற திட்்டங்்கள் தமிழநோடு 
முழுக்்க பல்வறு ைோவட்்டங்்களில 
்தர்ந்பதடுக்்கபபட்்ட வட்்டங்்களில 
அைசு ்சோர்பில ப்சயலபடுத்தபபட்டு 
வருகின்றன.

இந்நிரலயில ப்சங்்கலபட்டு 
ைோவட்்ட ஆட்சியர் ஆ.ை.ைோகுல 
நோத்  தமிழநோடு வோழந்து ்கோட்டு 
்வோம் திட்்டத்தின் ்சோர்பில போைம் 
பரிய உணவு தயோரிபபு ைறறும் 
ந்டைோடும் சிறறுணடி வோ்கனம் 
வோங்குவதற்கோன நிதிரய  
திருப்போரூர் ஒன்றியம் தண்டரை 
இருளர் பழங்குடி பபண்கள் நல 
அரைபபின் நிறுவனத்துக்கு ரூ.8 
லட்்சத்து 94 ஆயிைத்துக்்கோன 

்கோ்்சோரலரய நிர்வோகி்களி்டம்  
வழங்கினோர். இந்த நி்கழவில 
ைோவட்்ட ப்சயல அலுவலர்  தின்கர் 
ைோஜ்குைோர், நிறுவனத்தின்  சிஇஓ 
்ேக்்கப ைறறும் உறுபபினர்்கள் 
்கலந்து ப்கோண்டனர்.

இந்த நிதியின் மூலம் இருளர் 
பழங்குடி பபண்கள் நல அரைபபின் 
்சோர்பில சுறறுலோத் தலங்்களில 
வோ்கனம் அரைத்து  மூலிர்க 
்கலந்த போைம்பரிய உணரவ 
தயோரித்து விறபரன ப்சயய 
திட்்டமி்டபபட்டுள்ளது. குறிபபோ்க 
ப்சங்்கலபட்டு ைோவட்்டத்தில 
உள்ள சுறறுலோ தலங்்களோன 
்்கோவளம், ைோைலலபுைம் உள்ளிட்்ட 
பகுதி்களில இவவோறு விறபரன 
ப்சயய திட்்டமிட்டு அதற்கோன 
பணி்கரள பதோ்டங்கியுள்ளதோ்க 
பதரிவிக்்கபபட்டுள்ளது.

இளநிலை வலைவு அலுவைர் பணிகளுக்கு  
விண்ணப்பிக்க அலைப்பு 
 zசெங்கல்பட்டு

ப்சங்்கலபட்டு ைோவட்்ட ஆட்சியர் பவளியிட்்ட ப்சயதி 
குறிபபு: தமிழநோடு அைசு அலுவல்கங்்களில ்கோலியோ்க 
உள்ள இளநிரல வரைவு அலுவலர் பணியி்டங்்கரள 
நிைபப தமிழநோடு அைசுபபணியோளர் ்தர்வோரணயம்  
அறிவிபபு பவளியிட்டுள்ளது. இபபணிக்்கோலியி்டங்்களுக்கு 
்கலவித் தகுதி டிபள்ைோ சிவில இன்ஜினியரிங் ் தர்ச்சி 
/ பி.இ சிவில இன்ஜினியரிங் ்தர்ச்சி ஆகும். பைோத்த 
பணிக்்கோலியி்டங்்கள் ் தோையைோ்க 1,083 ஆகும்.   இதறகு 
ஆன்ரலனில விணணபபிக்்க ்கர்டசி ்ததி 04.03.2023 
ஆகும். ்ைலும் விவைங்்களுக்கு www.tnpsc.gov.in 
இரணயதள மு்கவரிரய பயன்படுத்திக்ப்கோள்ளலோம்.

ப்சங்்கலபட்டு ைோவட்்டத்ரதச் ்்சர்ந்த ்ைற்கோணும் 
்கலவித்தகுதி, வயது வைம்பு உர்டயவர்்கள் இப்போட்டித் 
்தர்வுக்கு விணணபபிக்்கலோம். ் ைலும் இதுபதோ்டர்போன 
த்கவல்களுக்கு ப்சங்்கலபட்டு ைோவட்்ட ் வரலவோயபபு 
ைறறும் பதோழில பநறி வழி்கோட்டும் ரையத்ரத ் நரி்லோ 
அலலது பதோரல்பசி வோயிலோ்க்வோ (044-27426020 
ைறறும் 9499055895) பதோ்டர்பு ப்கோள்ளலோம்.

வேலேருவத்தூரில ததப்பூச வ�ாதி இருமுடி விழா
 zசென்ன

்ைலைருவத்தூர் ஆதிபைோ்சக்தி சித்தர் 
 பீ்டத்தில ரதபபூ்ச ்ேோதி இருமுடி 
விழோ ்க்டந்த டி்ச.23-ம் ் ததி பதோ்டங்கி 
யது. அன்றிலிருந்து பிப.4-ம் ் ததி வரை 
பைோத்தம் 44 நோட்்கள் லட்்சக்்கணக்்கோன 
பக்தர்்கள் ்ைலைருவத்தூருக்கு 
்சக்தி ைோரல அணிந்து 3 அலலது 
5 தினங்்கள் விைதம் இருந்து இருமுடி 
்கட்டிக்ப்கோணடு ்ைலைருவத்தூர் 
வந்து சித்தர் பீ்டத்தில உள்ள ்கருவரற 
முன்போ்க அரைக்்கபபட்டிருந்த சுயம்பு 
அம்ைனுக்கு அபி்ே்கம் ப்சயது 
இருமுடி ப்சலுத்தினர்.

இந்நிரலயில ஆதிபைோ்சக்தி சித்தர் 
பீ்டத்தில ்க்டந்த 5-ம் ்ததி ரதபபூ்ச 
விழோ ் ்கோலோ்கலைோ்க நர்டபபறறது. 
சித்தர் பீ்டத்தில எழுந்தருளிய பங்்கோரு 
அடி்களோருக்கு ஈ்ைோடு ைோவட்்ட 
நிர்வோகி்கள் போத பூரே ப்சயது 
வை்வறபு அளித்தனர். ைோரல 4 
ைணிக்கு இயறர்க வளம் பபறவும் 
ைனித குலம் நலமு்டன் வோழவும் 
்வணடி ்கல்ச, விளக்கு, ்வள்வி 
பூரேரய ஆதிபைோ்சக்தி ஆன்மி்க 
இயக்்க தரலவர் லட்சுமி பங்்கோரு 
அடி்களோர் பதோ்டங்கி ரவத்தோர்.

ரதபபூ்ச ்ேோதி விழோவின்்போது 
அன்னதோனத்ரத ஆன்மி்க இயக்்க 
துரணத் தரலவர் ்தவி ை்ைஷ் 
பதோ்டங்கி ரவத்தோர். திரை 

இர்சயரைபபோளர் ்தவோவின் 
இன்னிர்ச நி்கழச்சி நர்டபபறறது.

ைோரல 4.15 ைணிக்கு ரதபபூ்ச 
குரு ்ேோதிரய லட்சுமி பங்்கோரு 
அடி்களோர் ஏறறி ரவத்தோர். ்ேோதி 
ஊர்வலத்ரத ஆன்மி்க இயக்்கத் 
துரணத் தரலவர்்கள் அன்பழ்கன், 
ப்சந்திலகுைோர் பதோ்டங்கி ரவத்தனர். 

ைோரல 6.15 ைணிக்கு பங்்கோரு 
அடி்களோர் ் ேோதி தி்டலுக்கு வருர்க 
தந்தோர். பதோ்டர்ந்து ்ேோதி ஏறறும் 
நி்கழச்சி பதோ்டங்கியது. ்ேோதிக்கு 
்கறபூை தீபோைோதரன ப்சயதோர். பிறகு 
அவர் முன்னிரலயில ப்சன்ரன 

உயர் நீதிைன்ற நீதிபதி பு்க்ழந்தி, 
ஓயவு பபறற நீதிபதி ைோ்ேஸவைன் 
ஆகி்யோைோல ்ேோதி ஏறறபபட்்டது.

பின்னர் பங்்கோரு அடி்களோர் பக்தர் 
்களுக்கு அருள் தரி்சனம் வழங்கினோர். 
நி்கழச்சிக்கு வந்திருந்த அரனவருக் 
கும் பிை்சோதம் வழங்கும் நி்கழச்சிரய 
ஆதிபைோ்சக்தி ஆன்மி்க இயக்்க 
அறங்்கோவலர் உைோ்தவி 
பேய்க்ணஷ் பதோ்டங்கி ரவத்தோர்.

விழோ ஏறபோட்ர்ட ஆன்மி்க 
இயக்்கமும், ஈ்ைோடு ைோவட்்ட பபோறுப 
போளர்்களும், ்சக்தி பீ்டங்்களும், 
ைன்றங்்களும் ப்சயதிருந்தன. z

h¯ ்பங்காரு அடி்களார் முனனி்ையில நீதி்பதி பு்கழழந்தி, ஓய்வுச்பற்ற நீதி்பதி 
ராழேஸவரன ஆகிழயார் ழோதி்ய ஏறறினர். உ்டன இ்ெய்மப்பாளர் ழேவா.

்கலிங்கா நிறுவனம் ொர்பில

நூலக அறிவியல சார்ந்த 
வதசிய கருத்தரங்கம்

hh ்பல்க்ை. ழ்பராசிரியர்்கள் ்பஙழ்கறபு
 zசென்ன

்கலிங்்கோ பதோழிறதுரற பதோழில 
நுட்ப நிறுவனம் (்்கஐஐடி) ஏற 
போடு ப்சயத ்கருத்தைங்்கத்தில 
நூல்க அறிவியல துரறரயச் 
்்சர்ந்த வலலுநர்்கள் ஒன்றுகூடி, 
திறந்த மூல இயக்்கம் குறித்து 
விவோதித்தனர்.

்்கஐஐடி-யில `திறந்த மூல 
இயக்்கம்: அடுத்தது என்ன?' 
என்ற தரலபபில ்கருத்தைங்்கம் 
நர்டபபறறது. இதில ்்கஐஐடி 
துரண்வந்தர் ்சஸமிதோ ்சைந்தோ 
்பசும்்போது, ̀̀நூல்க இயக்்கத்தில 
நவீன ்கோல பதோழிலநுட்பங்்களோன 
ப்சயறர்க நுணணறிவு, தைவு 
அறிவியல ஆகியவறரற 
பயன்படுத்த ் வணடும். ் ்கஐஐடி 
ரைய நூல்கம் சிறந்த நூல்க 
அறிவியரல உள்ள்டக்கி, உல்க 
ளோவிய ்கண்ணோட்்டத்ரத பிைதி 
பலிக்கிறது" என்றோர்.

்்கஐஐடி ைத்திய நூல்க 
இயக்குநர் விேயலட்சுமி 
ைவுத்ை ்பசும்்போது, ``நூல்க 
பணியோளர்்கள், ஆயவோளர்்கள், 
ஆசிரியர்்கள் ஆகி்யோர் எவவித 
முதலீடும் இலலோைல சுலபைோ்க 
திறந்தநிரல பைன்பபோருள், 
இதழ்கள், தைவு்கள் ஆகியவறரற 
கிர்டக்்கப பபறுவது குறித்து 
விவோதிக்கும் ்நோக்்கத்து்டன் 
இந்த ்கருத்தைங்குக்கு ஏறபோடு 
ப்சயயபபட்டுள்ளது'' என்றோர்.

்்கஐஐடி நிறுவனர் அச்யுதோ 
்சைந்தோவின் முயறசி்கள் உல்கத் 
தைம் வோயந்த நூல்கத்ரத 
உருவோக்குவது ைட்டுமின்றி,  நூல்க 

வலலுநர்்களின் வளர்ச்சிக்கும், 
்கறபித்தல ைறறும் ஆைோயச்சிக்கும் 
உத்்வ்கம் அளிக்கும் ஒரு சிறந்த 
ஆதோைைோ்க உள்ளது என்று அவர் 
போைோட்டினோர்.

்சம்பலபூர் பல்கரலக்்கழ்க 
முதுநிரல நூல்க அறிவியல 
துரறயின் தரலவர் புலு 
ை்கோைோணோ கூறும்்போது, ̀̀நூல்கம் 
என்பது புதுரை்கரள உருவோக்்க, 
சிந்திக்்க ைறறும் ஒத்துரழக்்க 
சிறந்த இ்டம். தற்போது மின் 
னணு ்கருவி்கள் ஆதிக்்கம் ப்சலுத் 
தினோலும் நூல்கங்்களின் இயக்்கம் 
தர்டயின்றி பதோ்டை ்வணடும். 
நூல்கம் இலலோைல எதிர்்கோலம் 
இலரல'' என்றோர்.

்கலயோணி பல்கரல. ் பைோசிரி 
யர் போர்த்த்சோைதி மு்்கோபோத்யோய, 
பனோைஸ இந்து பல்கரல. 
்பைோசிரியர் போஸ்கர் மு்கர்ஜி, ைவு 
லோனோ ஆ்சோத் ் தசிய உருது பல 
்கரலக்்கழ்கத்ரதச் ்்சர்ந்த அக் 
தோர் பர்்வஸ உட்ப்ட 500 வலலு 
நர்்கள் இதில பங்்்கறறனர். z

ேற்காலி்க மின இ்ைபபு ச்காடுப்பேறகு

ரூ.9 ஆயிரம் லஞசம் வாங்கிய 
மின் ஊழியர் பிடிபட்்டார்

 zஆவடி
ஆவடி அரு்்க ் ்கோவிலபதோர்க 
யில தற்கோலி்க மின் இரணபபு 
வழங்்க ரூ.9 ஆயிைம் லஞ்சம் 
வோங்கிய மின்்சோை வோரிய வணி்க 
ஆயவோளரை லஞ்ச ஒழிபபுத் 
துரற ்போலீஸோர் ர்கயும் 
்களவுைோ்க ர்கது ப்சயதனர்.

திருவள்ளூர் ைோவட்்டம், ஆவடி 
அரு்்க உள்ள ் ்கோயிலபதோர்க- 
திருமுலரலவோயல ்சோரலரயச் 
்்சர்ந்தவர் இத்ரீஷ். இவர், 
்்கோவிலபதோர்கயில உள்ள 
புனித பிைோன்சிஸ ந்கரில தனது 
ைரனவி அஸைத் நிேோ பபயரில 
வோங்கியுள்ள இ்டத்தில புதிய 
வீடு ்கட்டுவதற்கோ்க தற்கோலி்க 
மின் இரணபபுக் ்்கோரி, ்க்டந்த 
ைோதம் 23-ம் ் ததி  ஆன்ரலனில 
தமிழநோடு மின் உறபத்தி 

ைறறும் பகிர்ைோனக் ்கழ்கத்தில 
விணணபபித்தோர்.

அந்த விணணபபத்ரத பரி 
சீலரன ப்சயது, உயைதி்கோரி்களின் 
அனுைதிக்கு அனுபப, மின்வோரிய 
வணி்க ஆயவோளர் போரளயம் 
தனக்கு ரூ.9 ஆயிைம் லஞ்சைோ்க 
அளிக்்க ் வணடும் என ் ்கட்்டதோ்க 
பதரிகிறது. இதுகுறித்து இத்ரீஷ், 
திருவள்ளூர் லஞ்ச ஒழிபபுத் 
துரறயி்டம் பு்கோர் அளித்தோர்.

இதரனயடுத்து, ் போலீஸோரின் 
ஆ்லோ்சரனபபடி ்நறறு 
போரளயத்தி்டம் ை்சோயண பவு்டர் 
த்டவபபட்்ட ரூ.9 ஆயிைத்ரத 
இத்ரீஷ் அளித்தோர். அப்போது, 
அங்கு ைரறந்திருந்த லஞ்ச 
ஒழிபபுத் துரற ்போலீஸோர் 
போரளயத்ரத ர்கயும் ்களவுைோ்க  
பிடித்து ர்கது ப்சயதனர்.

hÏ திருக்கழுககுன்றம் ்பகேவசெழைஸவரர் ழ்காயிலில ் ேபபூெத்ே முனனிட்டு ழேறறு முனதினம் இரவு சேப்பல 
உறெவம் ே்்டச்பற்றது. இதில, சி்றபபு அைங்காரததில ழவேகிரீஸவரர் மறறும் திரிபுர சுந்ேரி அம்்பாள் சேப்பலில 
எழுந்ேருளி ்பகேர்்களுககு அருள்்பாலிதேனர். ஏராளமான ்பகேர்்கள் சுவாமி ேரிெனம் செய்ேனர். 

வண்டலூர் உயிரியல் பூங்கா - கிளகாம்காக்ம ப்ருந்து நிலையம இல்டபய

புதிய ரயில் நிலையம் அலைக்க வேண்டும்
z கிரகாம மக்ள், சுற்றுைகா ் யணி்ள், ் ல்லூரி மகாணவர்்ள் ப்காரிகல்
 #பெ.ஜேம்ஸ் குமார்

 zவண்டலூர்
வண்டலூர் உயிரியல பூங்்கோ- 
கிளோம்போக்்கம் புதிய ்பருந்து 
நிரலயம் இர்ட்ய புதிய ையில 
நிரலயம் அரைக்்க ் வணடுபைன 
சுறறுபபுற கிைோை ைக்்கள், சுறறுலோ 
பயணி்கள் ைறறும் அபபகுதியில 
படிக்கும் ்கலலூரி ைோணவர்்கள் 
வலியுறுத்தி வருகின்றனர்.

வண்டலூரில உள்ள அறிஞர் 
அணணோ உயிரியல பூங்்கோ 602 
பெக்்்டரில அரைந்துள்ளது. 
தினமும் ்சைோ்சரியோ்க 5 ஆயிைத்துக் 
கும் அதி்கைோன போர்ரவயோளர்்கள் 
வந்து ப்சலகின்றனர். விடுமுரற 
நோட்்கள்  ைறறும் விழோக் ்கோலங்்களில 
இந்த எணணிக்ர்க ்ைலும் 
அதி்கரிக்கும். இபபூங்்கோவுக்கு 
பபரும்போலோ்னோர் மின்்சோை 

ையிலில வந்து, ையில நிரலயத்தில 
இருந்து சுைோர் 1.5 கிமீ 
பதோரலவு ந்டந்து பூங்்கோவுக்கு 
வை்வணடியுள்ளது. ஆட்்்டோவில 
ப்சலல ரூ.50 முதல ரூ.100 வரை 
ப்சலவோகும். என்வ, பூங்்கோ 
எதிரில புதிய ையில நிரலயம் 
அரைக்்க பல ஆணடு்களோ்க 
வலியுறுத்தபபட்டு வருகிறது.

இதற்கோ்க 1992-ம் ஆணடு 
வண்டலூர் ஊைோட்சியில 
தீர்ைோனம் நிரற்வறறபபட்டு 
அைசுக்கு அனுபபபபட்்டது. 
ஆனோல ஆணடு்கள் 30 ஆகியும் 
இதுவரை அந்த ்்கோரிக்ர்க 
நிரற்வறற ப ப ்டவிலரல . 
நீண்ட நோள் ் ்கோரிக்ர்கக்கு பின் 
ையில்வ நிர்வோ்கம், அப்போரதய 
்கோஞசிபுைம் ைோவட்்ட நிர்வோ்கம் 
இரணந்து, 1.35 ஏக்்கர் நிலம் 
ஒதுக்்க முடிவு ப்சயதன. ஆனோல 

இத்திட்்டம் இன்னும் ஆயவு 
நிரலயி்ல்ய இருந்து வருகிறது.

இந்நிரலயில, கிளோம்போக் 
்கத்தில 44.75 ஏக்்கரில, ரூ.393.74 
்்கோடியில, ஒ்ை வளோ்கத்தில 
அரனத்து அைசு, தனியோர் ் பருந்து 
்கரள இயக்கும் வ்சதி்களு்டன் 
புதிய ்பருந்து முரனயம் 
அரைக்்கபபட்டு வருகிறது. 
இது விரைவில பயன்போட்டுக்கு 
வைவுள்ளது. பயணி்கள் இந்த 
புதிய ்பருந்து நிரலயத்துக்கு 
ையில மூலம் வருவதறகு வ்சதி 
இலரல. வண்டலூர் அலலது 
ஊைபபோக்்கம் ையில நிரலயத்தில 
இறங்கிதோன் வை ்வணடும். 
இதனோல கிளோம்போக்்கத்தில ையில 
நிரலயம் அரைக்்கபபடும் என 
அைசு அறிவித்துள்ளது.

இது வை்வற்கத்தக்்கதோ்க 
இருந்தோலும், ஏறப்கன்வ 

வண்டலூர் பூங்்கோ அரைந்துள்ள 
பகுதிக்கு ையில நிரலயம் 
அரைக்கும் ்்கோரிக்ர்கயும் 
உள்ளது. அதரனயும் 
்கருத்தில ப்கோள்ள ்வணடும். 
கிளோம்போக்்கம், வண்டலூர் பூங்்கோ 
இைணடுக்கும் ரையபபகுதியில 
புதிய ையில நிரலயம் அரைக்்க 
்வணடும் என அபபகுதி ைக்்கள் 
்்கோரி வருகின்றனர்.

அவவோறு ையில நிரலயம் 
அரைந்தோல வண்டலூர், ஓட்்்டரி, 
கிளோம்போக்்கம், ப்கோளபபோக்்கம், 
ைத்தினைங்்கலம் உள்ளிட்்ட 
சுறறுபபுற கிைோை ைக்்கள் 
ைறறும் வண்டலூர் பூங்்கோ, 
்பருந்து நிரலயம் வரு்வோர், 
சுறறுவட்்டோை ்கலலூரி ைோணவர்்கள் 
பயனர்டவோர்்கள் என வண்டலூர் 
கிைோை ைக்்கள் நலச்்சங்்க நிர்வோகி 
திரு்வங்்க்டம் பதரிவித்தோர்.

வ��ள�பர�க�

�ய ெச��
ெபய�மா�ற�

ெபா�
ெபா� அ����

�ய ெச��
ெபய�மா�ற�

I Gayathri Ganesan 
W/O, Ganesan S born 
on 31/07/1985 R/o No 
D3, Marutham Gem Flat, 
Maruthi Nagar Main Road, 
Madambakkam, Chen-
nai-600126. have changed 
my name to Gayathri Chan-
drasekaran for all purposes

I, Jayanthi W/o Senthil-
kumar and D/o Selvaraj, 
at NO.3/418, Anna Nagar 
Village, Mallapadi Post, 
Bargur Taluk, Krishnagi-
ri District - 635104 have 
changed my name to Jayan-
thi Selvaraj for all purposes.

I, YESHODHA, born on 
20th May, 1962 D/o Late 
Shri T.N. Baluswamy, re-
siding at AJ 93, Flat No:3, 
AJ Block, 2nd Street, Anna 
Nagar, Chennai - 600040, 
shall henceforth be known 
as YESHODHA RAJAN.

I, IRA D/O Dr.Vandana 
Vinayak (DOB 13.05.2002), 
R/O MIG 12, Police train-
ing complex, Madhuban, 
Karnal, Haryana & pres-
ently residing at Room No. 
102, Sarayu Hostel, IIT 
Madras, have changed my 
name to Ira Rai vide A�  -
davit No. 1AC287033 dat-
ed 28.01.2023 at Chennai.

I, Hasanand fatichand 
Nichani Lalchand S/O 
Hasanand vide afdvt # 18AC 
281681 dtd 06/02/2023 
chennai have changed 
my name to Lalchand H 
Nichani for all purposes.

திருதேணி முரு்கன ழ்காயிலுககுள்

குரங்குகள் கூட்்டம் புகுந்ததால 
சுவாமி தரிசனம் நிறுத்தம் 

 zதிருதேணி
திருத்தணி முரு்கன்்்கோயிலுக் 
குள் புகுந்து குைங்கு்கள் இர்ட 
யூறு ப்சயததோல, பக்தர் 
்களுக்கு ஒரு ைணி்நைம் சுவோமி 
தரி்சனம் நிறுத்தபபட்்டது.

்்கோயிரல ஒட்டியுள்ள ைரலப 
பகுதியில உள்ள 200-க்கும் 
்ைறபட்்ட குைங்கு்கள் உள்ளன. 
இரவ, ்்கோயிலில சுவோமி 
தரி்சனம் முடிந்து பவளி்ய 
வரும் பக்தர்்கள் ரவத்திருக்கும் 
பழம் உள்ளிட்்ட பபோருட்்கரள 
பறித்துச் ப்சலவதும் பலரை 
்கடித்து ரவக்கும் ்சம்பவங்்களும் 
அடிக்்கடி நி்கழந்து வருகின்றன.

பக்தர்்களின் பதோ்டர் 
்்கோரிக்ர்க்களின் விரளவோ்க, 
்க்டந்த 3 ைோதங்்களுக்கு முன்பு, 
்்கோயில வளோ்கத்தில சுறறித் 
திரிந்த பல குைங்கு்கள் பிடிக்்கப 
பட்டு, வனபபகுதி்களில வி்டப 
பட்்டன. இருபபினும், ் ்கோயிரல 
ஒட்டியுள்ள ைரலபபகுதி்களில 
திரியும் குைங்கு்கள் அவவப்போது 
இர்டயூறு ஏறபடுத்தி வந்தன.

இந்நிரலயில ் நறறு ்கோரல 

7.45 ைணியளவில சுைோர் 30-க்கும் 
்ைறபட்்ட குைங்கு்கள் ்்கோயி 
லுக்குள் குவிந்தன. அதில பல 
குைங்கு்கள் மூலவர் ்சன்னதிக்குள் 
புகுந்தன.  இதனோல, சுவோமி 
தரி்சனம் ப்சயய வந்த பக்தர்்கள் 
அதிர்ச்சியர்டந்தனர். பதோ்டர்ந்து 
சுவோமி தரி்சனம் ப்சயய முடியோத 
நிரல ஏறபட்்டது. இரதயடுத்து, 
்்கோயில ஊழியர்்கள் உ்டனடியோ்க 
சுவோமி தரி்சனத்ரத நிறுத்தினர்.

விரட்டியடிப்பு
இதுகுறித்து த்கவல அறிந்த 

வனத்துரறயினர் விரைந்து வந்து, 
பட்்டோசு பவடித்து ் ்கோயிலுக்குள் 
புகுந்த குைங்கு்கரள விைட்டினர்.  
இரதயடுத்து,  சுைோர் ஒரு ைணி 
்நைம் நிறுத்தபபட்்ட  சுவோமி 
தரி்சனம் மீணடும் பதோ்டங்கியது.  

திருத்தணி  சுபபிைைணிய 
சுவோமி ்்கோயில பகுதி்களில 
திரியும் குைங்கு்கரள ்கட்டுப 
படுத்த, ்சம்பந்தபபட்்ட அதி 
்கோரி்கள் உ்டனடியோ்க ந்டவடிக்ர்க 
எடுக்்க ் வணடும் என பக்தர்்கள் 
்்கோரிக்ர்க ரவக்கின்றனர்.

பபரும்புதூரில் 
சிஐடியு ஆர்ப்பபாட்டம்
 z ச்பரும்புதூர்

பபரும்புதூரில, முரற்சோைோ 
பதோழிலோளர்்களுக்கு நிறுத் 
தபபட்்ட ஓயவூதியம் உள் 
ளிட்்ட பணபலன்்கரள நிபந்த 
ரனயின்றி வழங்்க வலி 
யுறுத்தி பபரும்தூரில சிஐடியு 
பதோழிற்சங்்கத்தினர் ஆர்ப 
போட்்டத்தில ஈடுபட்்டனர்.

சிஐடியு ைோவட்்ட துரண 
ப்சயலோளர் ஏ.பேனிட்்டன் தரல 
ரையில பல்வறு ்்கோரிக் 
ர்க்கரள வலியுறுத்தி ்கண்டன 
ஆர்பபோட்்டம் நர்டபபறறது. 
இதில ைத்திய ைோநில பபோதுத் 
துரற நிறுவனங்்கள், உள் 
ளோட்சி நிறுவனங்்கள், அைசு அலு 
வல்கப பணி்கரள அவுட்்்சோர் 
ஸிங், ்கோணட்ைோக்ட் விடும் அை 
்சோரண்கள் 115, 139, 152 - ஐ ைத்து 
ப்சயயய ்வணடும் பதோழி 
லோளர் வி்ைோத ்சட்்ட திருத்தத்ரத 
திரும்ப பபற ்வணடும் என 
வலியுறுத்தபபட்்டது.

இந்த ஆர்பபோட்்டத்தில சிஐ 
டியு  ைோநில துரணத் தரலவர் 
எஸ.்்க.ை்்கந்திைன், ைோவட்்ட 
தரலவர் தர், அைசு ஊழியர் 
்சங்்க ப்சயலோளர் ைருதன் 
உள்ளிட்்்டோர் ்பங்்்கறறனர்.

h¯ ்கலிங்கா சோழிறது்்ற சோழிலநுட்்ப நிறுவனம் (ழ்கஐஐடி) ொர்பில 
ே்்டச்பற்ற  ்கருதேரங்கததில ்பஙழ்கற்றவர்்கள்.

CHENNAI

selvakumar.m@hindutamil.co.in
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CHENNAI | WEDNESDAY, 8 FEBRUARY 2023

Computer Age Management Services Limited
www.camsonline.com

Statement of Unaudited Consolidated Financial Results For the Quarter & Nine Months ended 31 December 2022
(in INR lakhs except equity share data)

For Computer Age Management Services Limited
Sd/-

Place : Chennai Anuj Kumar
Date : 07.02.2023 Managing Director

Registered Office : New No.10, Old No.178, M.G.R. Salai, Nungambakkam, Chennai 600034 Tamil Nadu, India;
Tel : +91 44 2843 2770; Website : www.camsonline.com; Corporate Identity Number : L65910TN1988PLC015757

S.
No. Particulars

Quarter ended Nine Months ended Year ended
31 Dec 2022 30 Sep 2022 31 Dec 2021 31 Dec 2022 31 Dec 2021 31Mar 2022
Unaudited Unaudited Unaudited Unaudited Unaudited Audited

1 Revenue from operations 24,357.23 24,237.01 23,771.17 72,258.85 66,648.36 90,966.75
2 Profit before tax (from ordinary activities) 9,778.94 9,694.98 10,224.76 28,164.35 28,370.77 38,264.82
3 Profit before tax (after extraordinary items) 9,778.94 9,694.98 10,224.76 28,164.35 28,370.77 38,264.82

4

Profit after tax for the period attributable to:
Owner's of the company 7,371.73 7,214.31 7,731.15 21,063.71 21,311.13 28,694.69
Non-Controlling interest (14.80) (4.34) - (36.35) - -

7,356.93 7,209.97 7,731.15 21,027.36 21,311.13 28,694.69

5

Total comprehensive income for the period
attributable to:
Owner's of the company 7,318.51 7,254.04 7,764.73 21,080.19 21,369.59 28,736.10
Non-Controlling interest (14.80) (4.34) - (36.35) - -

7,303.71 7,249.70 7,764.73 21,043.84 21,369.59 28,736.10

6 Paid-up share capital
(par value of Rs 10/- each fully paid) 4,899.36 4,899.36 4,890.35 4,899.36 4,890.35 4,890.35

7 Other equity 59,873.43

8 Earnings per share
(par value of Rs 10/- each) (not annualized) Annualised

1. Basic 15.05 14.74 15.81 43.03 43.63 58.73
2. Diluted 14.95 14.64 15.71 42.75 43.40 58.41

Note
1. The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under
Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the
Quarterly Financial Results are available on the websites of Bombay Stock Exchange of India i.e. www.bseindia.com,
National Stock Exchange i.e. www.nseindia.com and the Company i.e. www.camsonline.com.

2. Financial results of Computer Age Management Services Limited (Unaudited standalone financial results)
(in INR lakhs)

S.
No. Particulars

Quarter ended Nine Months ended Year ended
31 Dec 2022 30 Sep 2022 31 Dec 2021 31 Dec 2022 31 Dec 2021 31Mar 2022
Unaudited Unaudited Unaudited Unaudited Unaudited Audited

1 Revenue from operations 23,347.65 23,198.19 22,661.00 69,186.89 63,362.71 86,377.00

2 Profit before tax
(from ordinary activities) 9,387.70 9,357.94 9,497.75 27,106.07 28,502.30 37,584.34

3 Profit before tax
(after extraordinary items) 9,387.70 9,357.94 9,497.75 27,106.07 28,502.30 37,584.34

4 Profit after tax 7,097.54 6,967.62 7,214.81 20,297.56 22,131.42 28,941.42
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