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PRE 
MERIDIAN 

The Manager, Listing Department 

National Stock Exchange of India Ltd 

'Exchange Plaza', C 1, Block G 

Bandra - Kurla Complex, Bandra (E) 

Mumbai 400 051 

Dear Sir/Madam, 

August 13, 2020 

Sub: Unaudited Financial Results for the quarter ended June 30, 2020 - Newspaper 

publication - reg 

This is to inform you that we have published the financial results in Business Standard 

(National Daily) and Malai Murasu (Regional Daily) dated 13th August , 2020. The newspaper 

advertisements are enclosed for your reference. 

This is for your information and records. 

Thanking you, 

Yours truly, 

For Precot Meridian Limited 

Company Secretary 

PRECOT MERIDIAN LIMITED e 
SF No. 559/4, D Block, 4th Floor, Hanudev Info Park, Nava India Road, Udaiyampalayam, Coimbatore-641 028 rw~j 
Tel : 0091 - 422 - 4321100 Fax: 0091 - 422 - 4321200 Email : co@precot.com 
CIN : L 17111TZ1962PLC001183 Website: www.precot.com , ,. , 
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{(fJi Precot Meridian Limited 
I 

(CIN: L 17111TZ1962PLC001183) 
SF No.559/4, 0-Block, 4' Floor, Hanudev Info Park, Nava India Road, Uda~ampalayam, Coimbatore· 641028 

Tel: 0422 • 4321100 FAX: 0422 • 4321200 Website: www.precot.com, E-mail: seaelary@precot.com 

Statement of unaudited financial results for the Quarter ended 30.June-20 ~ lnlakhs 

' Standalone Consolidated 

Particulars 
Corresponding Previous Corresponding Previous 

Quarter 3months Quarter 3monlhs 
I ended In the Year ended in Ille 

Year 
I Ended Ended Ended 
I previous year Ended rorevious vear 
I 3().Jun-20 30-Jun-19 31-Mar-20 3().Jun-20 30-Jun-19 31-Mar-20 

Unaudited Aooted Unaudited Audited 

Total income from operations (net) 9,003 18,838 73,051 9,003 18,838 73,051 
Net profiV(Loss) for the period (before tax and 
exceptional items) (1,113) (143) (1,296) (1,113) (143) (1,296) 
Net profiV(Loss) for the period before tax (after 
exceptional items} (1 ,113) (143) (1,296) (1,113) (143) (1,296) 
Net profiV(Loss) for the period after tax (after 
exceptional items} (1,113) (143) . (1,653) (1,113) (143) (1,653) 
Total Comprehensive income for the period 
(comprising profit I (loss) for the period (after tax) 
and other Comprehensive income (after tax) ) (1 ,141) (181) (2,551) (1 ,141) (181) (2,551) 

, Equity Share Capital 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 
Earnings Per Share of Rs.10/- each (Basic & Diluted) (9.27) (1.19) (13.78) (9.27) (1.19) (13.78) 

Note: The above is an extract of the detailed format of the financial results filed with the Stock Exchanges under regulation 33 of 
the SEBI (Listing obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the financial 
results are available on the company's website (www.precot.com) and Stock Exchangewebs~e (www.nseindia.com). 

By order of the board 
Coimbatore Ashwln Chandran (DIN: 00001884) 
12, August, 2020 Chairman & Managing Director 
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(((] 
PREC 
MERIDIAN 

The Listing Department, 

National Stock Exchange of India Limited, 

'Exchange Plaza', C 1, Block G, 

Bandra - Kurla Complex, Bandra (E), 

Mumbai 400 051 

Dear Sir/Madam, 

Sub: Newspaper publication - reg 

August 07, 2020 

This is to inform you that we have published Notice for intimation of facilities provided to 

shareholders for updating the Email and Bank Details in Malai Murasu (Regional Daily) 

Business Standard (National Daily) dated 5th August, 2020. The newspaper advertisements are 
enclosed for your reference. 

This is for your information and records. 

Thanking you, 

Yours faithfully, 

For Precot Meridian Limited 

Company Secretary 

PRECOT MERIDIAN LIMITED . e 
SF No. 559/4, o Block, 4th Floor, Hanudev Info Park, Nava l ndi~ Road, Udaiyampalayam, Coimbatore-641 028 1W

1 

,-,-, _j 
Tel : 0091 . 422 - 43211 00 Fax : 0091 - 422 - 4321200 Email : co@precot.com 
CIN : L 17111TZ1962PLC001183 Website: www.precot.com 
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PRECOT MERIDIAN LIMITED 
(CIN: l17111TZ19e2PLC001183) 

Regel. Olllet : SF No.55914, D.alock, ('Floor, HantJdev Info Par1c, 
Nava~ Road. UdllyampallYlll!, Colrnbalm • 141 02I Tel: 0422 • 432110(! 

FAX: 0422 • 4321200 Webtill: www.precot.com, E-mail: MCIN~ 

NOTICE TO SHAREHOLDERS 
DearMember(s), 
1. Notice ls hereby given that the 58" Annual General Meeting ("AGM")of 

the Company will be held on Thursday, 2A" Stptember2020 at 4.00 PM 
(IST) through Video Conference ("VC") I Other Audio Visual Means 
("OA VM") facllily lo transact l)le business as sal out In the NotJce which wlll 
be circulated for convening the AGM. In vtew of the continuing Covkl-19 
paodemlc and In compliance with the applicable provisions of Iha 
Companies Act, 2013 and rules framed thereunder and the SEBI (Listing 
Obligeions and Disclosure Requirements) Regulallons, 2015 read with 
General Circular Nos. 14/2020, 17/2020 and 20/2020 dated 8" April, 2020, 
13• April 2020 and sft May, 2020, respectJvety, Issued by Ille Millslly of 
Corporate Affairs ("MCA Clrcular(s)") and Circular No. 
SEBl/HO/CFDICMD1/CIR/P/2020/79 dated 12" May, 2020 Issued by lhe 
Secutitles and Exchange Board of India ('SEBI Circular"), Iha Company 
has decided lo oooduct the AGM through VO/ OAVM facility without Iha 
physical presence of the Members. 

2. The Notice of 58"' AGM and the Annual report for the year 2020 
Including the Standalone and Consolld1ted Financial Statemtnts for 
the year ended 31" March 2020 ("Annual Report") will be sent only by 
e.maU to those shareholders who have registered their e-mail id's with 
depositories or With the Company/ Registrar and Transfer ~nt (RTA), io 
accordance With MCA and SEBI circulars as mentloned above. Members 
can join and participate the 68" AGM through VC/OAVM faciity only. The 
Instructions for joining the ~ AGM through VC/OAVM facility and the 
manner of particlpallon in the remote e.voting or casting vote during the 
AGM are provided In the Nollce of 58* AGM. Members participating through 
the VCIOVAfA facility shall be counted for the purpose of reckoning the 
quorum under secilon 103 of the Companies Act, 2013. 

3. The Notice of 68~ AGM and Annual Report forthe financial year2019-20 win 
be made available on the company's website www.p:recol.com and on the 
webllte of National Stock Exchange of India Limited www.nselndla.com, 

4. Members holding 1h1re1 In physical form, whose e.mall addresses 
are not registered with the Company/RT A Kindly log in to the website of 
our RTA. l.klk lntlme lnd"ia Private Limited www.lihkinUme.co.ln under 
Investor Services> Email/ Bank detaH Registration - fill In Iha details, 
upload the requited documeols and submH. Alternatively, members may 
send tile request letter aloog with the requisite documents as listed in the 
website lo the RTA through postal means to tfleir address at Link lnlime 
India Private Limited, 'Surya", 35, Mayflower Avenue, Behind Senlhil 
Nagar, Sowripalayam Road, Coimbatore· 641028. 

5. Members holding shires In demit mode, may please conlael !he 
Depository Participant (DP) and register the emal address and bank details 
in the demat account as per the process followed and advised by their DP. 

6 Please note that the email ID secretary@pr.ecot.com is desigrialed for the 
purpose of enabling shareholders to obtain Notice of the 58" AGM. Annual 
Report and I or login delais fO( joining the 68" AGM through VC/OAVM 
facftity including &·voting. 

7. Those shareholders wt1o have already registered their e-mail address are 
requested to keep their e-mail addresses validated with their depository 
participants / the Company's RTA. Link lnlime India Private Limited to 
enable servicing of notices I documents I Annual Reports electronlca«y to 
!heir e-ma~ address. 

8. Considering the above, we urge the shareholders to update their e-mail ID, 
Bank accoont details & Permanent Account Number (PAN) with the 
Company I Depository Partlclpant to ensure receipt of the Annual Report 
and other communications from the Company. 

The above lnformaUon Is being Issued for the Information and .benefit of all Iha 
Members of !he Company and Is In compliance with the MCA CircU3r/s and 
the SEBI Circular. 

Place: Coimbatore 
Dale: 05.08.2020 

•• 
For Precot Meridian Limied 

S. Kavltha 
Company Secretary 





~ 
PREC 
MERIDIAN 

The Listing Department,' 

National Stock Exchange of India Limited, 

'Exchange Plaza', C 1, Block G, 

Bandra - Kurla Complex, Bandra (E), 

·· Mumbai 400 051 

Dear Sir/Madam 

August 28, 2020 

Sub: Disclosure under Regulation 30 of SEBI (Listing Obligation and Disclosure 
Requirements) Regulations, 2015 - Intimation on newspaper advertisement - reg. 

We hereby inform you that we have published a shareholders' Notice in Maalai Murasu 

(Regional Daily) dated August 27, 2020 and Business Standard (National Daily) dated August 

27, 2020 regarding "Notice of 5gth Annual General Meeting, Remote E-Voting and Book 

closure". 

Kindly take the information on record . 

Thanking you, 

Yours truly, 

For Precot Meridian Limited 

Company Secretary 

PRECOT MERIDIAN LIMITED 
Regd Office: D Block, 4th Floor, Hanudev Info Park, Nava India Road, Udaiyampalayam, Coimbatore-641 028 
Tel : 0091 - 422 - 4321100 Fax : 0091 - 422 - 4321200 Email : co@precot.com 
CIN : L 17111TZ1962PLC001183 Website: www.precot.com 
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f1Tj) PRECOTCIN~;,1~1192,~~~3 LIMITED 
!JJgai Regd. Office: SF No.559/4, D·Block, 4• Floor, Hanudev Info Park, 

Nava India Road, Udalyampalayam, Colmbatore-841028, Tamil Nai:fu, lndla 
Phone: 0422-4321100; Fax: 0422-4321200. l I U l~ 

Email: secretary@precot.com, Website: www.precot.conl l • I I 

NOTICE OF 58TH ANNUAL GENERAL MEETING, 
REMOTE E-VOTING AND BOOK CLOSURE 

Notice is hereby given that 58• Annual General Meeting (AGM) of the 
Company will be held al on Thursday, 24" September 2020 at 4.00 PM (IST) 
through Video Conference (VC) I Other Audio Visual Means (OAVM) to 
transact the business as set out in the Notice of AGM. 
The Company has sent the Notice of AGM/ Annual Report to those 
shareholders holding shares oflhe Company as on 26" August, 2020, through 
e-mail lo Members whose e-mail addresses are registered with the Company I 
RTA/ Depositories in accordance with the Circular No.20/2020 issued by the 
Ministry of Corporate Affairs dated 5• May, 2020 read with Circular No. 
14/2020 dated 8" April, 2020 and Circular No. 17/2020 dated 13~ April, 2020 
('MCA Circulars') and Securities of Exchange Board of India ("SEBI') circular 
dated 12• May, 2020. 
The AGM Notice along with the explanatory statement and the Annual Report 
for the financial year 2019-20 is available and can be downloaded from the 
Company's website www.precot.com and the website of Stock Exchange in 
which the shares of the Company are listed i.e .. National Stock Exchange of 
India Limited al www.nseindia.com and on the website of Link lntime India 
Private Limited (LllPL) atwww.instavote.linkintime.co.in. 
Members can attend and participate in the Annual General Meeting through 
VC/OAVM facility only. The instructions for joining the Annual General Meeting 
are provided in the Notice of the Annual General Meeting. Members attending 
the meeting through VC/OAVM shall be counted for the purposes of reckoning 
the quorum under Section 103 of the CompaniesAcl, 2013. 
In compliance with Section 108 of the Companies Act. 2013 read with Rule 20 
of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended 
from lime to lime and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and 
Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Members are provided with 
the facility to cast their votes on all resolutions set forth in the Notice of theAGM 
using remote electronic voting system (remote e-voling) provided by LllPL. 
Additionally, the Company·is providing the facility of volmg through e-voling 
system during the Annual General Meeting ('e-voling'). Detailed procedure for 
remote e-voling/ e-voting is provided in the Notice of the Annual General 
Meeting. For further details in connection with e-voling, members may also 
visilthewebsitewww.inslavote.linkinlime.co.in. 
All the members are infomned that: 
1. Members of the company holding shares either in physical or 

demalerialised form on the cut-off dale, Thursday September 17, 2020, 
shall be entitled to avail the facility of remote e-voting or e-voting at the 
AGM. 

2. The remote e-voting period commences on Monday September 21, 2020 
at 10.00 am and ends on Wednesday, September 23, 2020 at 5.00 pm. 
Remote e-voting shall not be allowed thereafter. 

3. Any person who becomes a member of the company after dispatch of the 
notice of the meeting and holding shares as on the cut-off date i.e. 
September 17, 2020 may obtain their User ID and password by sending a 
request to coimbalore@linkinlime.co.in. Members who are holding shares 
in demat fomn and had registered on e-voting system of LllP 
https:/flnslavote.linkinlime.co.in, and/or voted on an earlier voling of any 
company can use their existing password lo login. 

4. E· Voting facility will also be made available during the AGM and the 
Members attending the meelinQ through VC facility, who have not already 
cast their vote by remote e-voling shall be able to vole through e- voting 
system allheAGM. 

5. Members who have cast their vote by remote e-voling may also attend the 
AGM, but shall not be entitled to vole again al theAGM. 

6. Any person whose name is recorded in the Register of Members or in the 
Register of Beneficial Ownership maintained by the depositories as on the 
cut-off date only, shall be entitled to avail the facility of remote a-voting ore
voting system allheAGM. 

7. The Notice of 58• AGM and Annual Report for the financial year2019-20 is 
available on the company's websitewww.precot.com and on the website of 
National Stock Exchange of India Limited www.nseindia.com. The same is 
also available on the website of Link lnUme India Pvt. Ltd. 
https:/flnslavole.linkinlime.co.in. 

8. The Company has appointed Mis BGSMISHRA & Associates Company 
Secretaries LLP as Scrutinizer to scrutinize both remote e-voting process 
and e-voling al the AGM in a fair and transparent manner. 

9. For detailed instructions pertaining toe-voling, members may refer lo the 
section 'Noles' in Notice of the AGM. In case the shareholders have any 
queries or issues regarding e-voling, you may refer the Frequently Asked 
Questions ('FAQs') and lnslavote e-Voling manual available at 
htlps://instavote.linkintime.co.in, under Help section or write an email to 
enolices@linkintime.co.in or Call us :·Tel : 022 • 49186000 or may also 
contact Mrs S Kavitha, Company Secretary, Precot Meridian Limited, SF 
No.559/4, D Block, 4" Floor, Hanudev Info Park, Nava India Road, 
Udaiyampalayam, Coimbatore· 641 028. Phone No. +91 422 4321100 
Email: secretary@precot.com. 

Notice is further given pursuant to section 91 of the Act that the Register of 
Members and Share Transfer books of the company will remain closed from 
September 18, 2020 lo September 24, 2020 (both days inclusive) for the 
purposesoflheAGM. 
Place : Coimbatore 
Dale : August 26, 2020 

For Precot Meridian Limited 
S. Kavitha 

Comoanv Secretarv 

, . .. 
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PREC 
MERIDIAN 

The Manager, Listing Department 

National Stock Exchange of India Ltd 

'Exchange Plaza', C 1, Block G 

Bandra - Kurla Complex, Sandra {E) 

Mumbai 400 051 

Dear Sir/Madam, 

November 16, 2020 

Sub: Unaudited Financial Results for the quarter and half year ended September 30, 2020 -
Newspaper publication - reg 

This is to inform you that we have published the financial results in Business Standard 

(National Daily) and Malai Murasu (Regional Daily) dated 121h November, 2020. The 

newspaper advertisements are enclosed for your reference. 

This is for your information and records. 

Thanking you, 

Yours truly, 

For Precot Meridian Limited 

Company Secretary 

PRECOT MERIDIAN LIMITED e 
Regd Office : o Block, 4th Floor, Hanudev Info Park, Nava India .Road, Udaiyampalayam, Coimbatore-641 028 TWNORD 

Tel : 0091 - 422 - 4321100 Fax : 0091 - 422 - 4321200 Email : co@precot.com 
CIN : L17 111TZ1962PLC0011 83 Website : www.precot.com , ' " 
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- -

I : 1 {({Ji Preeot Meridian Limited 
(CIN: L171 11TZ1962PLC001183) · I~ SF No.559/4, D·Block, 4' Floor, Hanudev Info Park, Nava India Road, Udaiyampalayam, Coimbat0re • 641 028 

Tel: 0422 • 4321100 FAX: 0422 -4321200 Website: www.precot.co1)1,, E-mail: secretary@precot.com 
Statemen·t of unaudited financial results for the Half year ended 30-September-2020 ~in Lakhs 

Standalone Consolidated 

Particulars 
CorreJponding Half Ccrrespondlng Half 

Quarter 3months 
Year Quarter 3months Year 

Ended ended in the Ended ended in the 
previous year Ended orevioos vear 

Ended 

30-Sep-20 30-Sep-19 30·Seo-20 30-Sep-20 30·Sep-19 30-Seo-20 
Unaudited Unaudited 

Total income from operations (net) 17,992 18,263 26,995 17,992 18,263 26,995 
Net profiV(Loss) for the period (before tax and 
exceptional items) 561 (863) (553) 561 (863) (553) 
Net profiV(Loss) for the period before tax 
(after exceptional items) 561 (863) (553) 561 (863) (553) 
Net profiV(Loss) for the period after tax 
(after exceptional items) 561 (1 ,220) (553) 561 (1 ,220) (553) 
Total Comprehensive income for the period 

I 
(comprising profit I (loss) for the period (after tax) 
and other Comprehensive income (after tax) ) 534 (1 ,248) (607) 534 (1 ,248) (607) 
Equity Share Capital ,1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 
~amings Per Share of Rs.10/- each (Basic & Diluted) 4.67 (10.17) (4.60) 4.67 (10.17) (4.60) 

Note: The above is an extract of the detailed format of the finaocial results filed with the Stock Exchange under regulation 33 of I 
the SEBI (Listing obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the financial 
results are available on the company's website (www.precot.com) and Stock Exchange website (www.nselndla.com). 

d~atore ' 
By order of the board 

~shwln Chandran (DIN : 00001884) 
11, o\lember, 2020 Chairman & Managing Director . .. 
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PREC 
MERIDIAN 

The Listing Department, ' 

National Stock Exchange of India Limited, 

'Exchange Plaza', C 1, Block G, 

Bandra - Kurla Complex, Bandra (E), 

Mumbai 400 051 

Dear Sir/Madam 

Sub: Intimation of newspaper advertisement - reg. 

October 21, 2020 

We hereby inform you that we have published a Shareholders Notice in Maalai Murasu 

(Regional Daily) dated October 21, 2020 and Business Standard (National Daily) dated 

October 21, 2020 regarding " Notice to Members for Postal Ballot and E-Voting ". 

Copy of the newspaper advertisements are enclosed for your reference. 

Kindly take the information on record. 

Thanking you, 

Yours truly, 

For Precot Meridia Limited 

S~tha 
Company Secretary 

PRECOT MERIDIAN LIMITED 
Regd Office : D Block, 4th Floor, Hanudev Info Park, Nava India Road, Udaiyampalayam, Coimbatore-641 028 
Tel : 0091 - 422 - 4321100 Fax: 0091 - 422 - 4321200 Email : co@precot.com 
CIN : L1 7111TZ1962PLC0011 83 Website: www.precot.com 
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KocH1 i WEDNESDAY, 21 ocrosrn 2020 Business Standard 

((Q PRECOT MERIDIAN LIMITED 
(CIN: L17111TZ1962PLC001183) 

gai Regd. Office : SF No.559/4, D-Blocli:, 4• Floor, Hanudev Info Parll, 
Nava India Road, Udalyampalayam, Coimbatore· 641 028 Tel: 0422 • 4321100 

FAX: 0422 • 4321200 Website: www.precot.com, E-mail: secretary@precot.com 
NOTICE TO MEMBERS FOR POSTAL BALLOT AND E·VOTING 

Notice is hereby given that pursuant to Sections 1081 110 and other applicable 
provisions, if any, of the Companies Act, 2013 ('the Act') read with Companies 
(Management and Administration) Rules, 2014 and Securities and Exchange 
Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 
2015 (LODR) and in accordance with the Circular No 33/2020 dated September 
28, 2020, Circular No.2212020 dated 27• June, 2020 read with Circular No. 
14/2020 dated 8• April, 2020 and Circular No. 17/2020 dated 13• April, 2020 
issued by the Ministry of Corporate Affairs ('MCA Circulars"), the Company is 
seeking approval of the members by way of Postal Ballo! with E-Voting facility 
for: 

1. Change of Name of the Company 
2. Alteration of Memorandum of Association and 
3. Alteration of Articles of Association 

The Company has sent Postal Ballot Notice together' with explanatory 
statement to those Members whose name appear in Register of Members of the 
Company .as on 16" October, 2020, (cut off date) through e-mail to Members 
who has registered their E- mail Address with the Company I RTA I 
Depositories on 20"0ctober 2020. In view of the continuing Covid-19 pandemic 
and in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 
and Rules framed there under and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure 
Requirements) Regulations, 2015 and MCA circulars, hard copy of Postal Ballot 
Notice along with prepaid envelope could not be sent to the members for this 
Postal Ballot and the members are required to communicate their assent or 
dissent through the remote electronic voting system (remote a.voting) only. 
Postal Ballot Notice along with \he explanatory statement is available and can 
be downloaded from the Company's website www.precot.com and the website 
of Stock Exchange in which the shares of the Company are lisled i,e., National 
Stock Exchange of India Limited at www.nseindia.com and on the website of 
Link lntime India Private Limited (LllPL) atwww.instavote.linkintime.co.in. 
In compliance with Section 108 of the Companies Act, 2013read with Rule 20 of 
the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended 
from time to time and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and 
Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Members are provided with 
the facility to cast their votes on all resolutions set forth in Postal Ballot Notice 
using remote e-voting provided by LllPL. For further details in connection with 
a-voting, members may also visit the website www.instavote.linkintime.co.in. 
Members of the company holding shares either in physical or dematerialised 
form on the cut-off date, Friday October 16, 2020, shall be entitled to avail the 
facility of remote e-voting. 
All the members are herebv informed that: 
1. Date of mailing of Postal Ballot Notice 
2. Date and time of commence·ment of 

remote e.voting 
3. Date and time of end of remote e.voting/ 

Postal Ballot Rempte e.vofing will not be 
allowed beyond this date and time 

20.10.2020 

21.10.2020at10.00 a.m 
19.11.2020 at 5.00 p.m 

4. Cut-off date for reckoning the members eligible 16.10.2020 
for e·voting/Postal Ballot 

The Company has appointed Mr K.Duraisami Company Secretary in Practice, 
C.P No 18308, Membership No.F6792 as Scrutinizer for conducting Postal 
Ballot process in a fair and transparent manner. The result of Postal Ballot 
e.voting will be announced on or before 5 p.m on 21" November, 2020 at the 
Registered Office of the Company and the same will be intimated to National 
Stock Exchange of India Limited. The results shall also be displayed bn the 
Company's website and on the website of RTA(LllPL). 
In case the members have any queries or issues regarding e-voting, you may 
refer the Frequently Asked Questions ('FAQs") and lnstavote e-Voting manual 
available at https://instavote.linkintime.co.in, under Help section or write an 
email to enotices@linkintime.co.in or Call us :- Tel : 022 - 49186000 or may 
also contact Mrs S Kavitha, Company Secretary, Precot Meridian Limited, 
SF No.559/4, D Block, 4• Floor, Hanudev Info Park,, Nava India Road, 
Udaiyampalayam, Coimbatore -641 028. Phone No. +91 422 4321100 Email: 
secretary@precot.com. · 

Coimbatore 
20.10.2020 

For Precot Meridian Limtted 
S. Kavitha 

Company Secretary 

\ 



Precot 

The Listing Departm ent, 

National Stock Exchange of India Limited, 

'Exchange Plaza', C 1, Block G, 

Bandra - Kurla Complex, Bandra (E), 

Mumbai 400 051 

Dea r Si r/ M adam, 

February 13, 2021 

Sub: Unaudited Financial Results for the quarter and nine months ended December 31, 

2020 - Newspaper publication - reg 

This is to inform you that w e have published the financial results in Business Standard 

(National Daily) and M alai Murasu (Regional Daily) dated 11th February, 2021. The newspaper 

advertisem ents are enclosed for your reference. 

This is for you r information and records. 

Thanking you, 

Yours faithfully, 

For Precot Limited 

bv 
S Kavitha 

Company Secretary 

Precot Limited (formerly Pre cot Meridian limited) 

Regd Office D Block, 4th Floor, Hanudev Info Park, Nava India Road, 
Udaiyampalayam, Coimbatore - 641 028 
Tel: 0091 422 4321100 I Email: co@prewt.com 
CIN: L 1 /111 Ill 962PLC001183 I Website: www.precot.com 



.··· 

. ; " 

· . \ ' 

... *'* cjbrr~~@lf~ ~~~g-,y2q.?~ q .. . ' ' ' ' . . - - ' ' _, ' - - - ., . 

. : .Ptt.¢~t.; > · ' '' ~ ',_ I 

.,:• ':· 



© 
Business Standard KocH1 1 rHuRsoA~. 11 FEsRuARv 2021 
• 

I 

Prieco~ Precot 'Limited '1 
I I 

(formerly Precot Meridian Umlted) .. : I 

(CIN: L 17111TZ1962PLC001183) ' 
I SF No.559/4, 0-Block, 4• Floor, Hanudev Info Park, Nava India Road, Udaiyampalayam, Coimbatore -641 028 

I Tel: 0422 -4321100 Fax: 0422 -4321200 Website: www.precot.com, E-mail: secretary@precol.com ( 

I Statement of unaudited flnanclal results for the Quarter and nine months ended 31·December·202Q ~ lnlakhs I 
I Standalone Consolidated 
I Corresponding Corresponding Nine I I Parlk:ulars Nine Quarter 3montlls 

Months Quarter 3montlls Months 
Ended ended In the Ended ended In the 

previous yeai Ended Drevious vear Ended 

I 31-Dec-20 31-Dec-19 31·Dec-20 31-Dec-20 31-Dec-19 31-Dec-20 
Unaudited Unaudited 

Total Income from operations (net) 18,017 17,735 45:012 18,01 7 17,735 45,012 
Net ProfiV(Loss) for the period (before tax and 
exceptional items) 942 (209) 390 942 (209) 390 
Net ProfiV(Loss) for the period before tax (after 
exceptional items) 942 (209) 390 942 (209) 390 
Net ProfiV(Loss) for the period after tax (after r 
exceptional Items) 942 (209) 390 942 (209) 390 
Total Comprehensive Income for the period 
(comprising profit I (loss) for the period (after tax) \ 
and other Comprehensive income (after tax) ) 917 (230) 310 917 (230) 310 
Equity Share Capital 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 
Earnings Per Share of Rs.10/- each (Basic & Diluted) 7.85 (1.74) 3.25 7.85 (1 .74) 3.25 

Note: 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 obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the qu~er1y financial results 
are available on the company's website (www.precot.com) and St?Ck Excf)ange website (www.nselndia.co ). 

By order of the board 
Coimbatore Ashwln Chandran (DIN: 00001884) 
10, February, 2021 Chairman & Managing Director 



June 12, 2021

The Listing Department,
National Stock Exchange of India Limited,
‘Exchange Plaza’, C 1, Block G,
Bandra – Kurla Complex, Bandra (E),
Mumbai 400 051

Dear Sir/Madam,

Sub: Audited financial results for the fourth quarter and year ended 31st March, 2021- Newspaper
publication - reg

This is to inform you that we have published the financial results in Business Standard (National Daily)
and Malai Murasu (Regional Daily) dated 11th June, 2021. The newspaper advertisements are enclosed
for your reference.

This is for your information and records.

Thanking you,

Yours faithfully,

For Precot Limited

S Kavitha
Company Secretary

PrecotLimited(FormerlyPrecot Meridian Limited)

RegdOffice:DBlock,4th Floor,HanudevInfoPark,
Nava India Road, Udaiyampalayam,Coimbatore-641028
Tel:0091 422 4321100 IEmail:co@precot.com
CIN:L17111TZ1962PLC001183I Website:www.precot.com

mailto:co@precot.com
http://www/
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‘Khanij Bhavan’, 10-3-311/A, Castle Hills, Masab Tank,
Hyderabad - 500 028. Telephone : 040-23536740,

23538713 to 23538721 Ext : 545, e-mail : gnanakumar@nmdc.co.in;
bmkumar@nmdc.co.in; jpsingh@nmdc.co.in. CIN : L13100TG1958GOI001674

Tender No. HQMM/2022-20/57X376/384 Dt. 10-06-2021
OPEN TENDER NOTICE (E-Procurement Mode Only)

E-tenders are invited for following items from reputed manufacturers
directly or through their dealers /accredited agents through MSTC portal
website https://www.mstcecommerce.com/eprochome/nmdc/
buyer_login.jsp.

NMDC Limited
(A GOVERNMENT OF INDIA ENTERPRISE)

Prospective bidders may visit our websites: www.nmdc.co.in; CPP
Portal https://eprocure.gov.in; https://mstcecommerce.com and may
download the tender documents. Any corrigendum to the above tender
notice will be uploaded on our website and MSTC e-portal only.

CGM (Materials)

Description of Equipment Qty. Display of Last date &
(NO) Tender Time for

Documents submission
Period of Final offer

Supply, Erection & Commissioning Draft Tender :
including Comprehensive AMC of 10.06.2021
5 years after expiry of Guarantee to 24-06-2021
period of One year for IP based FINAL Tender 20-07-2021
CCTV surveillance system for 01 (Tentative) by 2.30 PM
BIOM Bacheli Complex, 05/07/2021 to (IST)
Chattisgarh State. 20/07/2021
(Prebid Meeting on 24/6/2021 at upto 2.30 p.m
11.00 AM through Microsoft
Teams. mail)

FORM NO INC-26
[Pursuant to Rule 30 the Companies (Incorporation) Rules, 2014]

Advertisement to be published in the newspaper for change of Registered Office of the
Company from one state to another

Before the Central Government, Western Region
In the matter of sub-section (4) of section 13 of Companies Act, 2013 and Clause (a) of

sub-rule (5) of Rule 30 of the Companies (Incorporation ) Rules, 2014
AND

In the matter ofM/s. VIVOMED LABORATORIES PRIVATE LIMITED having its Registered Office at
Medley House, D-2 MIDC Area, 16TH Road, Andheri (East) Mumbai - 400093, Maharashtra, India.

………. PETITIONER
Notice is hereby given to the General Public that the Company proposes to make application
to the Central Government under Section 13 of Companies Act, 2013 seeking confirmation of
alteration of theMemorandum of Association of the Company in terms of the Special Resolution
passed at the Extra Ordinary General Meeting held on Wednesday, 17th March, 2021 to enable
the Company to change its Registered Office from the “State of Maharashtra” to the “State of
Telangana”.
Any person whose interest is likely to be affected by the proposed change of
the Registered Office of the Company may deliver either on the MCA-21 Portal
(www.mca.gov.in) by filing investors compliant form or cause to be delivered or send by
Registered Post of his/her objections supported by an Affidavit stating the nature of his/her
interest and grounds of opposition to the Regional Director at the address # Everest 5TH Floor
100 Marine Drive Mumbai – 400002, Maharashtra, India within Fourteen Days of the date of
publication of this Notice with a copy to the Applicant company at its Registered Office at the
address mentioned below:
VIVOMED LABORATORIES PRIVATE LIMITED
Registered Office: Standard House, Medley House, D-2 MIDC Area, 16TH Road, Andheri (East)
Mumbai - 400093, Maharashtra, India.

For VIVOMED LABORATORIES PRIVATE LIMITED
Sd/-

SAHIR SAMI KHATIB
Date: 10/06/2021 DIRECTOR
Place: Mumbai DIN: 00043681
PS:INC-26 has been advertised on 1/4/2021 in “News Hub” and not received any objection. The
same is being advertised again as directed by RDwith the approval of Directors and shareholders.
No creditors in the company for which affidavit has been submitted with RD, ROC Mumbai.

KAVITHA
Rectangle
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கரசன்�லை�ளில்14மளில�ப�ாருட�ள்அைங்கியல�ைருகிற15-ந்கேதிஅந்ேந்ேகரசன்
�லை�ளில்ைழங்��டுகிறது.இேற�ா�க�ாலையில்உள்்ளஒரு�ள்ளிகூைத்தில்ப�ாருட�ள்பிரித்து
ல��ளில்க�ாடும்�ணிநைந்துைருகிறது.

க�ரூர்க�ரூராடசிஅலுைை�த்தில்தி.மு.�.சார்பில்முன்�்ளப�ணியா்ளர்�ள்மறறும்துபபுரவு
�ணியா்ளர்�ளுக்கு �ாலை உணவு ைழங்�ப�டைது. இதில் மாைடை ப�ாதுக்குழு உறுபபினர்
நாராயணசாமி,மாைடைைர்த்ே�அணிோமலரசபசல்ைன்,மாசிைாமணிேணை�ாணி,சம்�த்குமார்
சரைணகுமார்,குபபுராஜ்,நா�ராஜ்மணி,�ாபு,மணி,ஐஸ்ராஜன்மறறும்�ைர்�ங்க�றறனர்.

புதுபைல்லி,ஜூன்.11–
க�ொர�ொனொ ர�ொய்த்த

டுப்பு மருந் து �ள் மற் றும் 
�ருப்பு பூஞ்சை க்தொற்று 
சிகிச்சைக்கு ர்த்ை யொன 
மருந் து � ளுக்கு ைரி 
கு்ைப்பு கசையது க்தொடர்
பொ� ஜி.எஸ்.டி. �வுன் சில் 
கூடடம் �ொ்ை (ஜூன் 12) 
நிதி ய ் மசசைர் நிர்மலொ சீ்தொ
�ொ மன் ்த்ல ் ம யில் 
�ொ்ை �டக் கி ைது.  

  ம்த திய நிதி ய ் மசசைர் 
்த்ல ் ம யில் ைரி சீர் தி  
ரு்த்தங�ள் ரமற்க �ொள்ை 
ஜி.எஸ்.டி. �வுன் சில் கூட
டம் அ்மக்�ப்பட டுள்
ைது. ஒவக ைொரு �ொலொண்
டுக் கும் ஒரு மு்ை �டந்து 
ைந்்த ஜி.எஸ்.டி. �வுன் சில் 
கூடடம், க�ொர�ொனொ பி�ச
சி ் ன யொல் 6 மொ்த இ்ட
கை ளிக் குப் பிைகு �டந்்த 
ரம 28ந்ர்ததி �்டப்கபற்
ைது. 43ைது ஜி.எஸ்.டி., 
�வுன் சில் கூடட்த தில் 
சிறிய, �டு்த்த� நிறு ை னங� 
 ளுக்கு �ொல ்தொம்த �ணக்கு 
்தொக்� லுக்�ொன �டட ணக் 
கு்ைப்பு, �றுப்பு பூஞ்சை 
ர�ொயக்�ொன, ஆம்ர பொ
கட ரி சின்  பி உடபட பல 
மருந் து �்ை இைக் கு மதி 
கசையை ்தற்�ொன ைரி 
விலக்கு குறி்தது முடிவு 
கசையயப்படடது.

 எனி னும், க�ொர�ொனொ 
்தடுப் பூசி மருந்து மற் றும் 
க�ொர�ொனொ சிகிச்சை யில் 
பயன்ப டு்த்தப்ப டும் அ்த தி
யொ ை சிய ர�ொய்த்த டுப்பு 

சி கி ச ் சை  �  ளு க் � ொ ன 
ஜி.எஸ்.டி ைரி யில் எவ வி்த 
மொற்ை மும் கசையயப்ப ட
வில்்ல.  ்தற்ர பொது உள்
�ொட டில் ்தயொ ரிக்�ப்ப டும் 
க�ொர�ொனொ ்தடுப் பூ சி �
ளுக்கு 5 சை்த வீ்த ஜி.எஸ்.டி 
ைரி விதிக்�ப்ப டு கி ைது. 
ரமலும் க�ொர�ொனொ சிகிச
்சைக்கு பயன்ப டு்த்தப்ப
டும் மருந் து �ள் மற் றும் 
ஆக் சி ஜன் கசைறி வூட டி �ள் 
உள் ளிடட மரு்த துை உப �
� ணங� ளுக்கு 12 சை்த வீ்த 
ஜி.எஸ்.டி ைரி விதிக்� ப்ப
டு கி ைது. இ்த்த ் �ய மருந்
து � ளுக்கு ைரி கு்ைப்பு 
கசையைது க்தொடர்பொ� ம்த
திய, மொநில அ� சு � ளி ் ட 
ரய �ரு்தது ரைறு பொடு நில
வி யது. ஜி.எஸ்.டி. �வுன் சி
லில் இடம் கபற் று ள்ை 
பல்ரைறு மொநில அ்மச
சைர்�ள் ைரி கு்ைப் புக்கு 
ஆ்த �வு க்தரி வி்த்த னர். 

இ்்த்த க்தொடர்ந்து ைரி 
கு்ைப்பு கசையைது க்தொடர்
பொ� ஆயவு கசையய ஜி.
எஸ்.டி. �வுன் சில் மந் தி ரி
�ள் குழு ஒன்்ை அ்ம்த
்தது. இந்்த குழு ைொ னது, 
க�ொர�ொனொ அ்த தி யொ ை
சிய மருந் து �ள், பி.பி.இ 
பொது �ொப்பு உப � � ணங
�ள், மு�க்� ை சைம், ்தடுப் பூ
சிக்�ொன ைரி கு்ைப்பு 
கசையைது க்தொடர்பொன 
பரிந் து ் �்ய �டந்்த 
ஜூன் 7ந்ர்ததி சைமர் பி்த துள்
ைது. இந்்த குழு வில் இடம் 
கபற் றுள்ை உ.பி. நிதி 

ய்மசசைர் சுர�ஷ் கு மொர் 
�ன்னொ அ்த தி யொ ை சிய 
மருந் து � ளுக்�ொன ைரி 
கு்ைப்்ப ஆ்த ரி்த துள்
ைொர். 

இந் நி ் ல யில் இந்்த 
விை �ொ �ம் குறி்தது முடிவு 
கசையை ்தற்�ொ� நிதி ய  ் மச
சைர் நிர்மலொ சீ்தொ �ொ மன் 
்த்ல ் ம யி லொன ஜி.எஸ்.
டி. �வுன் சில் கூடடம் 
ஜூன் 12 (�ொ்ை) மீண்
டும் கூடு கி ைது. வீடிரயொ 
�ொன் பி �ன்ஸ் மூலம் �்ட
கப றும் இந்்த கூடட்த தில் 
மந் தி ரி �ள் குழு சைமர்ப் பி்த
துள்ை அறிக்்� பரி சீ லக்
�ப்பட உள்ைது. 

அ்தன்படி, ஆக் சி ஜன் 
சிலிண்டர், ஆக் சி ஜன் 
கசைரி வூட டி �ள், பல்ஸ் 
ஆக் சி மீடடர்,  என்95 �� 
மு� �ை சைங�ள், சைொனி ் ட
சைர் கிரு மி �ொ சினி, பொது
�ொப்பு �ைசை உ்ட �ள், 
உடல் கைப்ப நி்ல பரி
ரசைொ திக் கும் �ருவி, க�ொ 
ர�ொனொ ்தடுப் பூசி மற் றும் 
ர�ொய்த்த டுப்பு மருந் து
�ள், �ருப் புப் பூஞ்சைக்கு 
சிகிச்சை அளிக் கும் மருந்
து �ள் ஆகி ய ைற் றுக்�ொன 
ைரி �்ை கு்ைப்பது அல்
லது ைரி விலக்கு அழிப்
பது குறி்தது முக் கிய முடிவு 
எடுக்�ப்ப டு கி ைது. மொநில 
நிதி ய ் மசசைர்�ள், யூனி
யன் பி� ர்தசை பி� தி நி தி �ள் 
இந்்த ஜி.எஸ்.டி. �வுன்
சில் கூடட்த தில் பஙர�ற்� 
உள்ை னர்.

நாளை ஜி.எஸ்.டி. கவுன்சில் கூட்டம்: 

க�ொர�ொனொ ர�ொய் தடுப்பு, �ருப்பு பூஞ்சை 
மருந்து�ளுக்கு வரி கு்ைக்� வொய்ப்பு! 

மந்திரிகள் குழு அறிகளக பரிசீலளை!!

மாவ�ாயிஸ்டு ந்டமாட்டம்:

தமிழக – கர்நாடக எல்லையில
பநாதுகநாப்பு பணிகள் தீவிரம்!

சத்தியமங்�ைம்,ஜூன்.11–
மொரைொ யிஸ்ட �ட மொட

டம் �ொ� ண மொ�, ்தமி ழ� 
– �ர்�ொ ட� எல்்ல யில் 
பொது �ொப் புப் பணி �ள் தீவி
�ப்ப டு்த்தப்பட டுள்ைது.

்தமி ழ� – �ர்�ொ ட� எல்
்ல யொன ்தொை ைொடி, சைொம்
�ொஜ் ��ர், பர் கூர் பகு தி யில் 
மொரைொ யிஸ்ட �ட மொட
டம் இருப்ப ்தொ� ம்லக் 
கி�ொம மக்�ள் ரபொலீ ஸொ
ருக்கு ்த� ைல் க்தரி வி்த துள்
ை னர். 

அண்்மக்�ொ  ல  மொ� 
ரபொலீ ஸொர் க�ொர�ொனொ 
்தடுப்பு �ட ை டிக்்� யில் 
ஈடு பட டுள்ை ்தொல் �ண்�ொ

ணிப் புப் பணி யில் க்தொயவு 
ஏற்படடது.

இ்்த ்தங� ளுக்கு சைொ்த �
மொக் கிய மொரைொ யிஸ்ட 
கும்பல் ்தமி ழ�  �ர்�ொ ட� 
எல்்ல யொன ்தொை ைொடி, 
சைொம்�ொஜ் ��ர், �டம் பூர், பர்
கூர் ம்லப் பகு தி யில் �ட
மொ டு ை்்த கி�ொம மக்�ள் 
பொர்்தது ்த� ைல் க்தரி வி்த
துள்ை னர். இ்்த ய டு்தது, 
ம்லக் கி�ொ மங� ளில் 
உள்ை �ொைல் 
நி்ல யங� ளில் பொது
�ொப்்ப பலப்ப டு்த தும் 
வி்த மொ� துப்பொக்கி ஏந் திய 
ரபொலீ ஸொர் பொது �ொப் புப் 
பணி யில்  ஈடு படட னர்.

�ொைல் நி்ல யம் முன் 
மணல் மூட்ட �்ை 
அடுக் கி ் ை்தது ரபொலீ
ஸொர் �ண்�ொ ணிப் புப் பணி
யில் சுழற்சி மு்ை யில் 
பணி யொற்றி ைரு கின்ை னர். 

இது ்தவி� மொநில எல்
்ல யில் உள் ளூர் ரபொலீ
ஸொ ரு டன் �க்ஸல் பிரிவு 
ரபொலீ ஸொர் தீவி� �ண்�ொ
ணிப் பில் ஈடு பட டுள்ை
னர். அடர்ந்்த ம்லக் கி�ொ
மங� ளில் புதிய �பர்�ள் 
ைரு ் �்ய ரபொலீ ஸொ ருக்
கும், ைரு ைொய்த து்ை யி ன
ருக் கும் க்தரி யப்ப டு்த்த 
ரைண் டும் என அறி வு று்த
்தப்பட டுள்ைது.

கெடர�ொல், டீசைல் வி்ை உயர்வ �ண்டித்து
�ொடு முழுவதும் �ொங்கி�சைொர ரெொ�ொட்டம்!
விற்பனை நினையங்கள் முன்பு திரண்டைர்!!
புதுபைல்லி,ஜூன்.11–

கபடர �ொல், டீசைல் 
வி்ல உயர்்ை �ண்
டி்தது �ொங கி �ஸ் �டசி சைொர்
பில் �ொடு முழு ை தும் 
உள்ை கபடர �ொல் நி்ல
யங�ள் (பஙக்) முன் இன்று 
ரபொ�ொடடம் �்ட கபற்
ைது.

இந் தி யொ வில் கபட
ர�ொல், டீசைல் வி்ல �ொளு 
க்கு �ொள் உயர்ந்து ைரு கி
ைது. பல்ரைறு மொநி லங�
ளில் கபடர �ொல் லிடடர் 
வி்ல 100 ரூபொ்ய �டந்
துள்ைது. கசைன்்ன யில் 
இன்று கபடர �ொல் லிட
டர் 97.19 ரூபொயக் கும், 
டீசைல் லிடடர் 91.42 
ரூபொயக் கும் விற்ப்ன 
கசையயப்படடது. 

�ொங கி �ஸ் �ட சி யின் பிரி
யங�ொ �ொந்தி ்தனது சைமூ �
ை ் ல ்தை பக்�்த தில் 
கைளி யிடட பதி வில், 
�ொடு ஒரு ரப � ழி்ை சைந்
தி்த துள்ை ரபொது மக்�ள் 
கபொரு ைொ ்தொ� க�ருக்� டி
யில் சிக் கிக்க �ொண் டு ள்ை
னர். பின்னர் ம்த திய அ�சு 
கபடர �ொல், டீசைல் மீ்தொன 
ைரி மூலம் 2.5 லடசைம் 
ர�ொடி ரூபொய சைம்பொ தி்த
துள்ைது’ என க்தரி வி்த
்த ொ ர் . இந்  நி  ் ல  யி ல் , 
கபடர �ொல், டீசைல் வி்ல 
உயர்்ை �ண் டி்தது �ொங
கி �ஸ் �டசி சைொர் பில் �ொடு 
்தழு விய அை வில் இன்று 
ரபொ�ொடடம் �்ட கபற்
ைது.

 கபடர �ொல் நி்ல யங
�ள் (பஙக் கு �ள்) முன்பு 
இந்்த ரபொ�ொடடம் �்ட
கபற்ைது. ர்தசிய,  மொநில, 
மொைடட அை வில் கபட
ர�ொல் நி்ல யங�ள் முன் 
ரபொ�ொடடங� ளில் �ொங கி
�ஸ் நிர்ைொ கி �ள், க்தொண்
டர்�ள் தி� ைொ� �லந்து 
க�ொண்ட னர்.

்த்ல � �ர் கடல் லி யில் 
இன்று �ொ்ல 10 மணி 

மு்தல் 12 மணி ை்� 
கபடர �ொல் நி்ல யங�ள் 
முன் ரபொ�ொடடம் �்ட
கபற்ைது.  இதில் �ொங கி
�ஸ் �ட சி யின் முக் கி ய்த்த 
 ் ல ைர்�ள்  �லந்து க�ொண்
ட னர்.

இர்த ரபொல் ்தமி ழ �்த
தில் அ்ன்தது மொைடடங
� ளி லும் ���, ரபரூர், ஒன்
றி யம், ர�ொடடம் ைொரி யொ� 
கபடர �ொல் நி்ல யங�ள் 
முன்பு �ொங கி � சைொர் தி� ைொ� 
�லந்து க�ொண்டு ரபொ�ொட
ட்த தில் ஈடு படட னர். 
ர ப ொ � ொ ட ட ங �  ளி ல் 
மொநில, மொைடட நிர்ைொ கி
�ள் �லந்து க�ொண்ட னர்.

கசைன்்ன பூந்்த மல்லி 
க�டுஞசைொ ் ல யில் உள்ை 
கபடர �ொல் விற்ப்ன 
நி்ல யம் முன்பு �டந்்த 

ஆர்ப்பொடட்த தில் ்தமி ழ� 
�ொங கி �ஸ் ்த்ல ைர் 
ர�.எஸ்.அழ கிரி �லந்து 
க�ொண்டொர். அ்ட யொறு 
க்தொ்ல ரபசி இ்ணப்ப
�ம் அருர� �டந்்த ஆர்ப்
பொடட்த தில் முன்னொள் 
்த்ல ைர் ்தங� பொலு, அண்
ணொ சைொ்ல �ொைல் நி்ல
யம் அருர� கசைல்ைப்கப
ருந்்த்� எம்.எல்.ஏ. 
உள்பட பலர் �லந்து 
க�ொண்ட னர். ரைைசரசை ரி
யில் ்தமிழ�ொடு இ்ை ஞர் 
�ொங கி �ஸ் ்த்ல ைர் அசைன் 
மவு லொனொ எம்.எல்.ஏ. 
்த்ல ் ம யி லும் ஆர்ப்பொ 
டடம் �டந்்தது. மற் றும் 
பல்ரைறு பகு தி � ளி லும் 
�டந்்த ஆர்ப்பொடட ்த தில் 
�ொங கி � சைொர் �லந்து க�ொண்
ட னர்.

ெத்தி�ப்ெதிவு அலுவை�ங்�ளில்
ஒலிகெருக்கி வசைதி!

அளமச்சர் மூர்த்தி தக�ல்!!
மதுலர,ஜூன்.11–

்தமி ழ� ப்த தி �ப்ப திவு 
அலு ை ல �ங� ளில் வி்�
வில் ஒலி கப ருக்கி அறி
விப்பு ைசைதி ஏற்ப டு்த்தப்ப
டும் என்று அ்மசசைர் பி.
மூர்்ததி க்தரி வி்த்தொர்.

மது்� அருர� ்தொம
்�ப்பட டி யில் 
உள்ை ஒருங கி
்ணந்்த ப்த தி �ப்
ப திவு அலு ை ல
�்த தில் அ்மசசைர்  
ஆயவு ரமற்
க�ொண்டொர்.

அ்மசசைர் ஆய
வுக்கு ைந்்த 
ரபொது, இங
குள்ை சைொர்– ப தி
ைொ ைர் அலு ை ல �ங� ளில் 
அதி � ை வில் கூடடம் 
இருந்்தது. இ்்த ய டு்தது 
சைமூ� இ்ட கை ளி ் யப் 
பின்பற்றி பதி வுப் பணி
�்ை ரமற்க �ொள் ளு மொறு 
அலு ை லர்� ளுக்கு அ்மச
சைர் அறி வு று்த தி னொர்.பின்
னர் அ்மசசைர் கசைய தி யொ
ைர்� ளி டம்  கூறி ய ்தொ ைது:

க�ொர�ொனொ க்தொற்று ப�
ைல் �ொல மொ� இருப்ப
்தொல், ப்த தி �ப்ப திவு அலு
ை ல �ங� ளில் கூடட 
்த்்தக் �ட டுப்ப டு்த்த 
‘ரடொக்�ன்’ மு்ை அமல்ப
டு்த்தப்ப டி ருந்்தது. 

ரமலும் ஒலி கப ருக்கி 
அறி விப்பு ைசை தி ் ய யும், 
எல்.இ.டி. தி்� யில் 
கபயர், விை �ம் கைளி யி டு
ை ்தற்�ொன ைசை தி யும் ஏற்ப
டு்த்த அறி வு று்த்தப்பட
டது. ்தமி ழ �ம் முழு ை தும் 
உள்ை 575 ப்த தி �ப்ப திவு 

அ லு  ை  ல  � ங � 
ளில் இவை சைதி 
ஏ ற் ப  டு ்த 
்தப்ப டும்.

மு ்த ல் � ட ட 
மொ� மது்� பதி
வு்த து்ை 
து்ண்த ்த்ல
ைர் �ட டுப்பொட
டில் உள்ை 102 
அ லு  ை  ல  � ங � 

ளில் ைரும் ஜூன் 14 மு்தல் 
ஒலி கப ருக்கி அறி விப்பு 
ைசைதி கசையயப்ப டும். 
மொநில அை வி லொன து்ை 
அதி �ொ ரி � ளு டன் �லந்்தொ
ரலொ சி்தது, பதி வுப் பணி 
்தொம ்தம் ஆ�ொ மல் �்ட
கப று  ை ்தற்�ொன ைழி மு
்ை �ள் ைகுக்�ப்ப டும்.

மது ் � யில் முன்னொள் 
மு்தல்ைர் �ரு ணொ நிதி 
நி்னவு �வீன நூல �ம் 
அ்மப்ப ்தற்�ொன இடம் 
ர்தர்வு கசைய யும் பணி இன்
னும் ஓரிரு �ொள்� ளில் 
ரமற்க �ொள்ைப்ப டும். 
இவைொறு அைர் கூறி னொர்.

ைணைன்,ஜூன்.11–
பிரிடட னில் ஜி–7 �ொடு �

ளின் ்த்ல ைர்�ள் பஙர�ற்
கும் கூடடம் �்ட கப று கி
ைது. இதில் பரு ை நி்ல 
மொற்ைம், கபொரு ைொ ்தொ �ம், 
க�ொர�ொனொ கபருந்
க்தொற்று, புவி சைொர் அ� சி
யல் குறி்தது 
விைொ திக்�ப்ப டு கி ைது. 
குறிப்பொ� கபருந்க ்தொற்று 
�ொல்த தில், பணக்�ொ� �ொடு
� ைொன ஜி–7 �ொடு �ள், உல
கின் பிை �ொடு � ளுக்கு ்தடுப்
பூ சி்ய �ன்க �ொ ் ட யொ� 
ைழங கு ைது குறி்தது 
ஆரலொ சை்ன �ட்த்தப்ப டு
கி ைது.

இந் நி ் ல யில், உல கின் 
பிை �ொடு � ளுக்கு 100 
ர�ொடி ்தடுப் பூ சி �்ை ஜி7 
�ொடு �ள் அளிக் கும் என 
பிரிடடன் அறி வி்த துள்
ைது. அகம ரிக்�ொ 50 ர�ொடி 
்தடுப் பூ சி �்ை அளிக்�ப் 
ரபொை ்தொ� ஏற்� னரை 

க்தரி வி்த துள்ைது.
பிரிடடன் ்தங� ளி டம் 

உப ரி யொ� உள்ை சுமொர் 10 
ர�ொடி ரடொஸ்�ள் 
க�ொர�ொனொ ்தடுப் பூ சி்ய 
ைழங கும் என்று அந்�ொட
டின் பி� ்த மர் ரபொரிஸ் 
ஜொன்சைன் அறி வி்த துள்
ைொர். மு்தல் 50 லடசைம் 
ரடொஸ்�ள் ைரும் கசைப்டம்
பர் மொ்த்த துக் குள்ைொ � வும் 
ரமலும் 2.5 ர�ொடி ரடொஸ்
�ள் இந்்த ஆண்டு இறு திக்
குள்ைொ � வும் ைழங�ப்ப
டும் என அைர் 
க்தரி வி்த துள்ைொர். 

இதில், ஐ�ொ ஆ்த � வு டன் 
உரு ைொக்�ப்பட டுள்ை 
ர � ொ ை ொ க் ஸ் 
திடட்த தின் கீழ, சுமொர் 80 
சை்த வீ்த ்தடுப் பூ சி �ள் ைழங
�ப்ப டும் என் றும், மீ்த முள்
ை்ை இரு ்த �ப்பு ரீதி யொ� 
பகிர்ந்து அளிக்�ப்ப டும் 
என் றும் க்தரி விக்�ப்பட
டுள்ைது.

ஏ்ழ ் நாடுகளுக்கு 
100 ககநாடி தடுப்பூசி!
ஜி–7 நாடுகள் வழங்குகின்றன!!11 ஆண்டுகளுககு முன்பு மாயமாை பபண் 

ெக்�த்து வீடடிரைரய �ொதைனு்டன் 
��சியமொ� வொழந்தது அம்ெைம் 

க்கரளாவில் அதிர்ச்சி சம்்பவம்
�ாைக்�ாடு,ஜூன்.11–

ர�� ைொ வில் 11 ஆண் டு
� ளுக்கு முன்பு மொய மொன 
ஒரு கபண் ்தனது குடும்ப்த
திற்கு க்தரி யொ மல் பக்�்தது 
வீட டி ரலரய �ொ்த ல னு
டன் �� சி ய மொ� ைொழந்து 
ைந்்த சைம்ப ைம் கபரும் 
அதிர்ச சி்ய ஏற்ப டு்த தி
யுள்ைது. 

ர��ை மொநி லம், பொலக்
�ொட டில் உள்ை அய லூர் 
கி�ொ ம்த்்தச ரசைர்ந்்த ைர் 
சைஜி்தொ (்தற்ர பொது ையது 
29). �டந்்த 2010ம் ஆண்டு 
18 ையது கபண்ணொ� 
இருந்்த சைஜி்தொ, திடீ க�ன 
மொய மொ னது குறி்தது அை
�து கபற்ர ைொர் ரபொலீ சில் 
பு�ொர் அளி்த்த னர். சைஜி
்தொ்ை பல இடங� ளில் 
ர்தடி யும் ரபொலீ சைொ �ொல் 
�ண் டு பி டிக்� முடி யரை 
இல்்ல என்ப ்தொல் இந்்த 
ைழக்கு தீர்க்�ப்ப டொ மல் 
இருந்்தது. இந் நி ் ல யில் 
சைஜி்தொ, �டந்்த 11 ஆண் டு
� ைொ� அை �து �ொ்த லு ் ட 
ய வீட டில் �� சிய அ்ைக்
குள் ம்ைந் தி ருந்து குடும்
பம் �ட்ததி ைந்்தது பற்றி  
க்தரிய ைந் துள்ைது. 

சைஜி ்தொ வும் அை �து �ொ்த
லன் �ஹமொ னும் கைவ
ரைறு சைமூ �்த்்தச ரசைர்ந்்த
ைர்�ள் என்ப ்தொல், 
்தங� ைது �ொ்த்ல கபற்
ரைொர்�ள் ஏற்� மொடடொர்
�ள் என்று பயந்து வீட்ட 
விடடு கைளி ரயறி �ஹ
மொன் வீட டுக் குச கசைன்
றுள்ைொர். �ஹமொ னும், ்தன் 
வீட டி ன ருக் கு்த க்தரி யொ ம
ரலரய சைஜி ்தொ்ை ்தன் 
அ்ைக் குள்ரை ஒளி்தது 
்ை்த தி ருக் கி ைொர். 

டுக் க�ொண்டு இருந்்த னர். 
இந் நி ் ல யில், 11 ஆண்டு 
�ொல அ்ை ைொ சை்த திற்கு 
பிைகு இ்தற் கும் ரமல் இ்த
்ன்த க்தொட� முடி யொது 
முடிவு கசைய்த �ஹமொ னும், 
சைஜி ்தொ வும் யொருக் கும் க்தரி
யொ மல் வீட்ட விடடு 
கைளி ரயறி பக்�்தது கி�ொ
ம்த தில் குடி ரய றி னர். 

�ஹமொன் �ொண மல் 
ரபொன ்தொ� அை �து குடும்
ப்த தி னர் ரபொலீ சில் பு�ொர் 
அளி்த தி ருந்்த நி்ல யில், 
�ஹமொன் பக்�்தது கி�ொ ம்த
தில் இருந்்தது அை �து 
சைர�ொ ்த �ர் மூலம் க்தரிய 
ைந்்தது. அ்தன் பிைகு ்தொன் 
சைஜி்தொ �ொ்த லுக்�ொ� 11 
ஆண்டு �ொலம் ஒர� அ்ை
யில் �� சிய ைொழக்்� 
� ட ்த  தி  ய து 
க ை ளி ச சை ்த 
திற்கு ைந்
்தது. சைஜி்தொ 
மொய மொ னது 
க்தொடர்பொ� 
ைழக்கு இன்
னும் முடிக்
�ப்ப டொ மல் 
இருப்ப ்தொல் 
� ொ ்த  ல ர் � ள் 
இ ரு  ை  ரு ம் 
நீ தி  மன் ை ்த 
தில் ஆஜர்ப
டு்த்தப்படட
னர். ்தன் 
�ொ்த லர் �ஹ
ம ொ  னு  டன் 
இ ் ணந் து 
ைொழ சைஜி்தொ 
வி ரு ப் ப ம் 
க ்த ரி  வி ்த ்த 
்தொல் நீதி மன்
ைம் அ்தற்கு 
அ னு  ம தி 
அ ளி ்த  து ள் 
ைது.       

அது மு்தரல �ஹமொன் 
்தன் அ்ைக் குரை யொ்�
யும் நு்ழய விடொ மல் வி்த
தி யொ சை மொ� �டந்து க�ொண்
ட ்தொ� கூைப்ப டு கி ைது. 
ரமலும் குடும்ப்த தி னர் 
யொரு ட னும் இணக்� மொ� 
ரபசைொ மல் எரிந்து விழுந் தி
ருக் கி ைொர். ஒவக ைொரு 
ரை்ை உண வும் �ஹமொ
னின் அ்ைக்ர� கசைன்று 
விடும். இப்ப டிரய �ொ்த
லர்�ள் இரு ை ரும் ஒர� 
அ்ை யில் ஒன்ைொ� ைசிக்
�்த க்தொடஙகி விடட னர். 
�ஹமொன், க�ொடுக் கும் 
உண்ை சைொப் பிட டுக் 
க�ொண்டு, அந்்த அ்ை
யில் மட டுரம 11 ைரு டங
� ைொ� ்தனது �ொல்த்்தக் 
�ழி்த தி ருக் கி ைொர் சைஜி்தொ. 

கபயிண்ட �ொ� ரை்ல 
கசைய யும் �ஹமொன், ப�ல் 
ர��்த தில் ரை்லக்கு 
கசைன்ை பின், அை �து 
ர�ொப்த திற்கு பயந்து வீட
டி னர் யொரும் அை �து 
அ்ை்ய சீண்டொ மல் 
இருந் துள்ை னர். எல்ர லொ
ரும் தூங கிய பிைகு யொரு
மில்லொ்த �ொட� ளில் �ஹ
மொ னும், சைஜி ்தொ வும் 
கைளிரய ைொக் கிங கசைல்
ை துண்டொம். 

இ்தற் கும் சைஜி ்தொ வின் 
வீட டுக்கு 500 மீடடர் 
க்தொ்ல வில் ்தொன் �ஹ
மொன் வீடு உள்ைது. பக்�்த
தி ரலரய ்தங�ள் ம�ள் 
�ொ்த ல னு டன் �� சி ய மொ� 
குடும்பம் �ட்த திக் க�ொண்
டி ரு பப்து சைஜி ்தொ வின் வீட
டிற்கு க்தரி யொ மல் இருந்
துள்ைது. ம�்ை 
�ொண வில்்ல என்ரை 
அைர்�ள் �ை ் லப்பட

பசன்லன,ஜூன்.11–
க�ொர�ொனொ மு்தல் ்தை்ண நிைொ � ண்த 

க்தொ்� யொ� ரூ.2 ஆயி �்த்்த இது ை்� 
2.53 லடசைம் குடும்ப அட்ட ்தொ �ர்�ள் 
கபை வில்்ல. ்தமி ழ �்த தில் க�ொர�ொ னொ 
மு்தல் ்தை்ண நிைொ � ண்த க்தொ்� யொ� 
2.09 ர�ொடி குடும்ப அட்ட ்தொ �ர்� ளுக்கு 
்தலொ ரூ.2,000 ைழங கும் பணி �டந்்த ரம 
15இல் க்தொடங கி யது. ரம மொ்த இறுதி 
ை்� யில் சுமொர் 4 லடசைம் குடும்ப அட
்ட ்தொ �ர்�ள் நிைொ � ண்த க்தொ்� ் யப் 
கபைொ மல் இருந்்த னர்.

மு்தல் ்தை்ண நிைொ � ண்த க்தொ்�
்யப் கபைொ ்த ைர்�ள், ஜூன் மொ்த மும் 
நிைொ � ண்த க்தொ்� ் யப் கபற் றுக் க�ொள்
ை லொம் என மு்தல்ைர் மு.�. ஸ்டொலின் 
அறி வி்த்தொர். இ்்த ய டு்தது, மு்தல் ்தை 
்ண நிைொ � ண்த க்தொ்� ் யப் கபைொ
மல் விடு படர டொ ருக்கு, நியொய வி்லக் 
�்ட � ளில் க்தொடர்ந்து ைழங�ப்படடு 

ைரு கி ைது.அ்தன் அடிப்ப ் ட யில், ்தகு தி
யுள்ை 2 ர�ொடிரய 9 லடசை்தது 59 ஆயி �்தது 
349 குடும்ப அட்ட ்தொ �ர்� ளில், 2 
ர�ொடிரய 7 லடசை்தது 5 ஆயி � ்தது 943 அட
்ட ்தொ �ர்�ள் மு்தல் ்தை ் ண நிைொ � ண்த 
க்தொ்� ் யப் கபற் றுள்ை னர். 

இது 98.79 சை்த வீ ்த மொ கும். 2 லடசை்தது 
53 ஆயி �்தது 406 குடும்ப அட்ட ்தொ �ர்
�ள் இது ை ் � யில் மு்தல் ்தை்ண நிைொ �
ண்த க்தொ்� ் யப் கபை வில்்ல.

நியொய வி்லக் �்ட � ளில் க்தொடர்ந்து 
மு்தல் ்தை்ண நிைொ � ண்த க்தொ்� ைழங
�ப்படடு ைரு ை ்தொல் விடு படர டொ  ருக்
கும் அது கி்டக் கும் என உண வு்த து்ை 
ைடடொ �ங�ள் க்தரி வி்த்தன. அதி � படசை
மொ�, க்தன் கசைன்்ன மொைடட்த தில் 40, 
583 குடும்ப அட்ட ்தொ �ர்�ள் நிைொ � ண்த 
க்தொ ் � கபை வில்்ல. கு்ைந்்த படசை மொ� 
�ொ�ப்பட டி னம் மொைடட்த தில் 807 அட
்ட ்தொ �ர்�ள் நிைொ �ண நிதி கபை வில்்ல.

முதல் த�ளை நி�ாரைத்பதாளக:

2.53 லைட்சம் கபர இதுவ்ர
நிவநாரணம் பபறவில்லை!
ஜூன் மாதமும் பதா்டர்ந்து பபறலாம்!!
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