
 

 

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: 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 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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M/s. ஆஷ்ரம் ஆன்லைன.காம் லிமிடெட்
பதிவு அலுவலகம்: எண். 81B, 2வது மெயின் ர�ோடு, அம்பத்தூர் ம�ோழிறரபட்டை மென்்னை–600 058. 

இமெயில்: tatia@vsnl.com
CIN No: L74999TN1991PLC020764

குறிப்புகள்:
1. SEBI (    )  2015,   33        /12  

       . /12      
      www.bseindia.com    www.ashramonline.in .

இயக்குனைர்கள் குழுவின் ஆ்ைப்படி
 M/S. ஆஷ�ம் ஆன்்லன்.கோம் லிமிமடைடடுக்கோக

ஒப்பம்/– ெங்கீ�ோ டைோடடியோ
இடைம்: மென்்னை – 600 007  முழு ரே� இயக்குனைர்
ர�தி: 09.02.2018 DIN No: 06932448

 விவ�ங்கள்                                  முடிந� கோலோண்டு    முடிந� 9 ெோ�ங்கள் முடிந� ஆண்டு

  31.12.2017 30.09.2017 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2016 31.03.2017
  (�ணிக்்கயோகோ�து) (�ணிக்்கயோகோ�து) (�ணிக்்கயோகோ�து) (�ணிக்்கயோகோ�து) (�ணிக்்கயோகோ�து) (�ணிக்்கயோனைது)

மெயல்போடுகள் மூலம் மெோத்� வருெோனைம் (நிக�ம்) 25.95 20.95 0.04 –59.31 0.21 59.16
வரிக்கு பின் ம�ோடைர் ேடைவடிக்்க மூலம் நிக� லோபம் / ேஷடைம் -– 4.04 –1.21 –5.41 –12.85 –20.02 –144.94
கோலத்திறகோனை நிக� லோபம்/ேஷடைம் – 4.04 –1.21 –5.41 –12.85 –20.02 –144.94
மெலுத்�ப்படடை ெெபங்கு மூல�னைம் (பங்கு ஒன்றின் முகெதிப்பு ரூ.10/–) 1195.09 1195.09 1195.09 1195.09 1195.09 1195.09
கடைந� ஆண்டு நிதிநி்ல அறிக்்கபடி  
ெறுெதிப்பீடு ரிெர்வுகள் நீங்கலோக ரிெர்வுகள் –178.79 –173.14 –41.02 –178.79 –41.02 –165.94
பங்கு ஒன்றுக்கோனை ெம்போத்தியம் 
( ம�ோடைர் ெறறும் நிறுத்தி்வக்கப்படடை மெயல்போடுகள் ஒன்று ரூ.10/–)
 (ஏ)  அடிப்ப்டை –0.03 –0.01 –0.05 –0.11 –0.17 1.21
 (பி) ்டைலூடடைட –0.03 –0.01 –0.05 –0.11 –0.17 1.21

31.12.2017ல் முடிந்த காலாண்டு மற்றும் ஒன்பது மா்தஙகளுககான ்தணிக்கயாகா்த நிதிநி்ல முடிவுகள் ரூ.லடெத்தில்

சென்னை, பிப்.9–  
‘இ்ைஞர்களிடம் நேர்மையின 

மைதிப்்பையும், செளிப்பை்டத் 
தன்மை்ையும், நதெப்பைற்றையும் 
உருொக்க நெண்டும்’ எனறு 
சென்னையில் ேடநத விநெ்கானைநதர 
ேெராத்திரி விழாவில் ்கெரனைர 
பைனொரிலால் புநராகித் நபைசினைார.   

சென்னை ்காமைராஜர ொ்லயில் 
உளை விநெ்கானைநதர இல்லத்தில் 
்கடநத 6–ந நததி விநெ்கானைநதர 
ேெராத்திரி விழா துெங்கிைது. 
இ்தத் சதாடரநது விநெ்கானைநதர 
இல்லத்தில் ரூ.1.30 ந்காடி மைதிப்பில் 
புதிதா்க அ்மைக்கப்பைடட பூங்்கா்ெ 
்கெரனைர பைனொரிலால் புநராகித் 
திறைநது ்ெத்தார.  

பினனைர ்கெரனைர பைனொரிலால் 
புநராகித் நபைசு்்கயில்,  சுொமி 
விநெ்கானைநதர சி்காந்காவில் 
1897–ம் ஆண்டில் உ்ரைாறறி 
இநதிைாவிறகு திரும்பிை பிறைகு 9 
ோட்கள சென்னை விநெ்கானைநதர 
இல்லத்தில் தங்கியிருநத்த 
நி்னைவுகூரும் விழாொ்க 
விநெ்கானைநதர ேெராத்திரி விழா 
ச்காண்டாடப்பைடுெதா்கவும், ெந்காதரி 
நிநெதிதா ஒரு மைாத ்காலம் இங்கு 
தங்கியிருநது சபைண் விடுத்லக்கா்க 
சுொமி விநெ்கானைநதரின 
்கருத்து்க்ை விைககும் பைணியி்னை 
நமைறச்காண்டார எனறும் சதரிவித்தார.   

 அசமைரிக்காவிலிருநது ஐஸ் 
்கடடி்க்ை ச்காண்டுெநது 
நெமிககும் இடமைா்க இருநத 
‘ஐஸ் அவுஸ்’ பிற்காலத்தில் 
விநெ்கானைநதர இல்லமைா்க 
மைாறறைம் சபைறறைதா்கவும், சுொமி 
விநெ்கானைநதரின அறிவு்ரப்பைடி 
ராமைகிருஷ்ா மைடம், சுொமி 
ராமைகிருஷ்ானைநதாொல் இங்கு 10 
ஆண்டு்கள இைக்கப்பைடடதா்கவும், 
தறநபைாது சுொமி விநெ்கானைநதரின 
அறிவு்ர்க்ை மைக்களுககு விைக்கம் 
அளிககும் ்மைைமைா்க விைங்குகிறைது.   

 பிரிடடிஷ ஆடசியினநபைாது மைக்கள 
அடி்மைப்பைடடிருநத நி்லயில் 
விடுத்லப் நபைாராடடத்திறகு 
தூண்டுந்காலா்க சுொமி 
விநெ்கானைநதர மைக்கள விழிப்புடனும், 
சுைொரபுடனும், உறுதியுடனும் 
இருக்கநெண்டுசமைனறு சதரிவித்த்த 
எடுத்துக கூறினைார. நமைலும், பைலநமை 
ொழக்்க, பைலவீனைநமை இறைப்பு 
எனறு அெர சொனனை்தயும் 
நி்னைவுகூரநதார. 

ொழக்்கயில் துணிசெலுடன 
செைல்பைடுபைெர்கள த்ல்மை 
பைண்்பை சபைறுொர்கள எனறும், 
நதால்விை்டபைெர்கள மைறறைெர்கைால் 
ெழிேடத்தப்பைடுொர்கள எனறும் 
சுொமிஜி சதரிவித்த உனனைதமைானை 
்கருத்்த நி்னைவுபைடுத்தினைார. 
இநதிைர்கள செறறிை்டயும் ெ்ர 
எழுசசியுடனும் விழிப்புடனும் 
இருக்கநெண்டும் எனறு அெர 
ந்கடடுச்காண்டதா்கவும் சதரிவித்தார.   

 சுொமிஜி 125 ஆண்டு்களுககு 
முனபு சி்காந்காவில் ெரலாறறுச 
சிறைப்பு மிக்க உ்ரைாறறும்நபைாது, 
தான ெகிப்புத்தன்மை்ையும், 
ெந்காதரத்துெத்்தயும் நபைாதிககும் 

மைதத்்தச நெரநதெர எனறும், 
பைல்நெறு மைதங்்களிலிருநது 
அ்கதி்கைா்க ெருபைெர்களுககு 
பு்கலிடம் அளிககும் ோட்டச 
நெரநதெர எனறும் அெர அங்கு 
குறிப்பிடட்த நி்னைவுகூரநதார. 
இஸ்நரல் மைறறும் சபைரசிைாவில் 
இருநது ெநத அ்கதி்களுககு இநதிைா 
அ்டக்கலம் ச்காடுத்துளைதா்க 
சுொமிஜி சதரிவித்ததா்கவும் 
சொனனைார. 

தமிழ்க மைக்கள மீது அனபு
 சுொமி விநெ்கானைநதர தமிழோடடு 

மைக்கள மீது மிகுநத அனபு 
்ெத்திருநததா்கவும் அெர்களி்டநை 
பைல்நெறு த்லப்பு்களில் 
உ்ரைாறறி இ்ைஞர்க்ை 
ஈரத்தார எனறும் சதரிவித்தார. 
சுொமி விநெ்கானைநதரும், ெந்காதரி 
நிநெதிதாவும் ்கல்வியின மூலநமை 
ெறு்மை்ையும், துை்ரயும் ஒழிக்க 
முடியும் எனறு ேம்பினைார்கள 
எனறும், மை்கா்கவி பைாரதிைார ெந்காதரி 
நிநெதிதாவின சொறசபைாழிவு்கைால் 
ஈரக்கப்பைடடு ‘புது்மைப் சபைண்’ எனறை 
இலககிைப் பை்டப்்பை உருொககினைார. 
சுொமி ராமைகிருஷ்ானைநதாவும், 

மென்்னையில் விரவகோனைந�ர் ேவ�ோத்திரி விழோ  துவங்கியது

இளைஞர்களிடம் நேரளமையின் மைதிப்பு,
நேசப்்பறளறை உருவாக்க நவண்டும் 
கவர்னைர் பன்வோரிலோல் புர�ோகித் அறிவுறுத்�ல்

்கப்பைநலாடடிை தமிழன 
ெ.உ.சிதம்பைரனைாரும் இங்கு 
ெநதித்ததன அடிப்பை்டயில் சுநதசிக 
்கப்பைல் ்கம்சபைனி உருொனைசதனறும் 
சதரிவித்தார.   

 மைக்களுககு நதெபைகதி, ்கல்வி, 
நெ்லொய்ப்பு, சதாழில்்கள 
ஆகிைெற்றை நேர்மைைானை மு்றையில் 
அளிக்கவில்்ல சைனறைாலும், 
ஏ்ழ மைறறும் அடித்தடடு 
மைக்களிடம் ெந்காதரத்துெத்துடன 
ேடநதுச்காளைவில்்லசைனறைாலும் 
ஒரு ோடு சபைரிை ோடா்க ெைர முடிைாது 
எனறும் ்கெரனைர சதரிவித்தார. 
இன்றைை இ்ைஞர்களிடம் 
நேர்மையின மைதிப்பு, செளிப்பை்டத் 
தன்மை, நதெப்பைறறு ஆகிை்ெ்க்ை 
உருொக்க நெண்டும். 

  இநதிைா முனநனைறறைம் 
அ்டெதறகு ்கார்மைா்க இருநது, 
ஜ்கத்குரு எனறை உைரிை இடத்தி்னை 
சபைறறை சுொமி விநெ்கானைநதரின 
்கருத்து்கள உல்கம் முழுெதும் 
பைரவுெதறகு உரிைெற்றை செய்ை 
நெண்டும்.  இவொறு ்கெரனைர 

பைனொரிலால் புநராகித் 
கூறினைார.  

இநத விழாவில் 
ச்கால்்கத்தா நபைலூர 
ர ா மை கி ரு ஷ ் 
மைடத்தின த்லெர 
ொமி ்கவுதமைானைநதஜி 
மை்கராஜ், அ்மைசெர்கள 
டி . ச ஜ ை க கு மை ா ர , 
ந ்க . பை ா ண் டி ை ர ா ஜன , 
ராமைகிருஷ் மைடத்தின 
நமைலாைர விமூரத்தானைநத 
மை்கராஜ், சபைடநராலிைம் 
்க ா ர ப் பை ந ர ஷன 
நமைலாண்்மை இைககுனைர 
எ ஸ் . என . பை ா ண் ந ட , 
சதாழில் அதிபைர ேல்லி 
குப்புொமி உளளிடட பைலர 
்கலநது ச்காண்டனைர.  

புதுமடைல்லியில் து்ை ஜனைோதிபதி மவங்்கயோ ேோயுடு்வ, �மிழேோடு 
அ�சின் மெய்தி விளம்ப�த்து்ை அ்ெசெர்  கடைம்பூர் �ோஜு ெநதித்து  �னைது 
ெகளின் திருெைத்திறகோனை அ்ழப்பி�்ழ வழங்கினைோர். �மிழேோடு அ�சின் 
புதுமடைல்லிக்கோனை சிைப்பு பி�திநிதி  என்.�ளவோய் சுந��ம் உடைனிருந�ோர்.

திருெளளூர, பிப். 9–
நீடித்த நி்லைானை ்கரும்பு 

ொகுபைடி மு்றையில் ்கரும்பு 
ொகுபைடி திடடத்தி்னை மைாெடட 
்கசலகடர எ.சுநதரெல்லி துெககி 
்ெத்து விெொயி்களுககு ்கரும்பு 
ொகுபைடிக்கானை ்கனறு்க்ை 
ெழங்கினைார. 

திருெளளுர மைாெடடம், 
திருத்தணி ெடடம், 
்கனை்கம்மைாெத்திரம் கிராமைத்தில் 
நெைாண்்மைத் து்றை ொரபைா்க 
நீடித்த நி்லைானை ்கரும்பு 
ொகுபைடி மு்றையில் ்கரும்பு 
ொகுபைடி திடடத்தி்னை மைாெடட 
்கசலகடர எ.சுநதரெல்லி துெககி 
்ெத்து விெொயி்களுககு ்கரும்பு 
ொகுபைடிக்கானை ்கனறு்க்ை ெழங்கி 
நபைசினைார. 

அப்நபைாது அெர கூறிைதாெது : 
விெொயி்களின முனநனைறறைத்திற்கா்க 

விெொயி்களின உறபைத்தி்ை இரண்டு 
மைடங்கு உைரத்தி, மும்மைடங்கு 
ெருமைானைம் அ்டை அரசு பைல்நெறு 
ேலத்திடடங்்க்ை அறிவித்து 
செைல்பைடுத்தி ெருகிறைது. அநத 
ெ்்கயில் ்கரும்பு உறபைத்தி்ை 
சபைருககி அதன மூலம் மை்கசூல் சபைறறு 
லாபைம் சபைறை ஏதுொ்க அரசு நீடித்த 
நி்லைானை ்கரும்பு ொகுபைடி மு்றை 
அறிவித்து செைல்பைடுத்தி ெருகிறைது. 
இத்திடடத்தின கீழ திருெளளுர 
மைாெடடத்திறகு 310 செகநடர 
இலககு நிர்யித்து ரூ.380 லடெம் 
நிதி ஒதுககீடு சபைறைப்பைடடுளைது. 

இத்திடடத்தில் சிறு, குறு 

விெொயி்களுககு ரூ. 1 லடெம் 
மைானிைமும் (100%), இதர 
விெொயி்களுககு ரூ. 0.75 இலடெம் 
மைானிைமும் (75%) ெழங்கி 
அங்கீ்கரிக்கப்பைடட நிறுெனைங்்களின 
ொயிலா்க சொடடுநீர பைாெனை 
அ்மைப்பு்கள நிறுவித் தரப்பைடுகிறைது. 

ஒரு வி்தப்பைரு சீெல்்களிலிருநது 
ோறறைங்்கால் அ்மைத்து இைம் 
ோறறு்க்ை (25-35 ோட்கள ெைதானை) 
எடுத்து ேடவு செய்ை ஏதுொ்க 
திருெளளுர மைாெடடத்தில் 31 
நிழல்ெ்ல குடில் அ்மைக்கப்பைடடு 
ஒருவி்தப்பைரு ோறறு உறபைத்தி 
சதாடங்கியுளைது. ஒரு 
நிழல்ெ்ல குடிலில் இருநது 
ரூ. 1.5 லடெம் ஒரு வி்த பைரு 
ோறறு்கள உறபைத்தி செய்ைப்பைடும். 
திருொலங்்காடு கூடடுறைவு ெரக்க்ர 
ஆ்ல மூலமைா்க விெொயி்க்ை 
சதரிவு செய்து இத்திடடம் 
ே்டமு்றைப்பைடுத்தப்பைடுகிறைது. 

நீடித்த நி்லைானை ்கரும்பு 
ொகுபைடி மு்றையினைால் தண்ணீர 
உபைநைா்கத்திறைன கூடுகிறைது. 
சொடடுநீர பைாெனை அ்மைப்பு 
மூலம் ெரிவிகித அைவு 
உரங்்க்ை உபைநைாகிப்பைதன 
மூலம் பையிர்களுககு ஊடடசெத்து 
பைராமைரிப்பு சிறைப்பைா்க அ்மைகிறைது. 
்காறறு மைறறும் சூரிைஔி 
அதி்க அைவு பையிர்களுககு 
கி்டப்பைதனைால் ்கரும்பில் 
ெரக்க்ர ்கடடுமைானைம் 
அதி்கரிககிறைது. நமைலும், ொதார் 
மு்றையில் ்கரும்பு ேடவு 
செய்ெதன மூலம் கி்டககும் 

ெராெரி மை்கசூல் 40 சமைடரிக டன 
இத்திடடத்தின பைடி ேடவு செய்ெதன 
மூலம் ஒரு பையிரிலிருநது கி்ைவிடும் 
மு்ைப்பு்களின எண்ணிக்்க 
அதி்கமைாெதால் கி்டககும் ெராெரி 
மை்கசூல் 60 சமைடரிக டன. நீடித்த 
நி்லைானை ்கரும்பு ொகுபைடி மு்றை 
திடடத்தி்னை செைல்பைடுத்துெதன 
மூலம் விெொயி்களின சமைாத்த 
ொகுபைடி செலவு கு்றைநது மை்கசூல் 
150% அதி்கமைாகிறைது. 

இவொறு ்கசலகடர சுநதரெல்லி 
கூறினைார. 

இநநி்கழசசியில் இ்் இைககுேர 
(நெைாண்்மைத்து்றை) கு்நெ்கரன, 
து்் இைககுேர எபிநனைென, 
திருத்தணி ெருொய் ந்காடடாடசிைர 
சஜைராமைன, உதவி இைககுேர ராமு, 
திருத்தணி ெடடாடசிைர ேரசிம்மைன, 
அரசு அலுெலர்கள மைறறும் 
விெொயி்கள ்கலநதுக ச்காண்டனைர.

நீடிதே நிளையான ்கரும்பு சாகு்படி முளறை:
திருவள்ளூர ்கலைகடர சுநேரவல்லி துவககி ளவதோர



Rupee drops 13 paise at 64.39
Mumbai, Feb 9:  
The rupee today depreciated by 13 paise to 

trade at 64.39 against the US dollar on increased 
demand for the American currency from importers 
and banks.  

Dealers said early losses in domestic equity 
markets and increased foreign fund outflows 
weighed on the rupee.  

The dollar, however, was trading weak against 
Asian currencies after its overnight losses against 
the euro and the pound which capped its losses.  

The rupee moved in a range of 64.33 to 64.40 
in early trade.  

Yesterday, the rupee had closed marginally up 
2 paise at 64.26 against the US dollar in line 
with a good recovery in equity markets.  

Foreign investors sold shares worth Rs 2,297 
crore on net basis yesterday.  

The benchmark BSE Sensex crashed 563.51 
points, or 1.63 per cent, to 33,849.65, while Nifty 
tanked by 178.65 points, or 1.68 per cent, to 
10,398.20 in opening trade.    
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Chennai, Feb 9:
RB I ’ s  i n f l a t i o n 

outlook which is on 
the higher side, is 
very much a matter 
of concerns for the 
e x p o r t e r s  a s  t h e 
prices of raw material 
l ike steel for the 
manufactured exports 
have run up excessively, 
hitting the competitive 
advance of the Indian 
shipments, said EEPC 
India Chairman Ravi 
Sehgal.     
“While the RBI’s 

commentary about 
the global economy 
sounds positive with 
r e f e r e n c e  t o  t h e 
developed markets, 
the domestic issues 

with regard to rising 
prices in the domestic 
economy , would have 
a negat ive impact 
on our competitive 
advantage , especially 
for the engineering 
exporters,” said the 
EEPC India Chairman.     
He said, the council 
h a s  b e e n  a t  t h e 
forefront of reminding 
the government about 
the need to check 
the prices of crucial 
raw material like steel 
and now that the 
RBI has also flagged 
the issue of inflation 
r unn i ng h i gh ,  an 
effective government 
intervention would be 
advisable. 

Govt should address 
inflation concerns of 

rBi: EEPC

Chennai, Feb 9:
Auxilo Finserve Pvt 

Ltd, one of India’s next-
level education ecosystem 
financing NBFC, has 
firmed up plans to dedicate 
a corpus of Rs 100 crore 
of loan amount to support 
two important education 
s e gme n t s  -  S c h o o l 
infrastructure financing 
and Higher education 
financing in Tamil Nadu. 
Auxilo Finserve, which 
is registered by RBI and 
started operations in 2017, 
today launched focused 
customer centre office in 
Chennai to help disbursing 
this loan amount, by the 
end of next year. 
To address the growing 

needs of state’s school 
education infrastructure 
development, including 
s t u d en t s’  c l a s s r o om 

renovation to school 
uniforms, under one 
roof, Auxilo Finserve 
has designed need-based 
cus tomized f inanc ia l 
solutions to be disbursed 
to e l i g ib l e schoo l s /
institutes. It will provide 
financing to more than 
100 schools by next year-
end. The proposed ticket-
size of loans, secured & 
unsecured, for schools/
institutes could go up to 
Rs 15 cr or minimum at 
Rs 20 Lakh.  
“We humbly believe 

that education standards 
in India, particularly in 
Southern states, shouldn’t 
suffer due to lack of 
financing opportunities. 
We are in the process 
of identifying schools 
and institutes providing 
basic as well tertiary 

education, to further 
support them to match up 
with standardization,” says 
Neeraj Saxena, MD & 
CEO, Auxilo Finserve Pvt 
Ltd. We plan to disburse 
more than Rs 350 cr 
nationally for the end of 
FY 19 into both segments 
– student financing & 
school financing, he added. 
In order to help as 

many schools and students 
across India, Auxilo is 
planning to strengthen its 
presence in major metros 
and Tier-I & II cities, 
where a large influx of 
demand is coming up for 
education enhancement. 
Currently, it has presence 
in Mumbai, Hyderabad 
and now in Chennai. The 
next centres coming up 
are in – Bangalore, Delhi 
& Pune.  

Auxilo Finserve to focus on 
School infrastructure, higher 

education financing

Chennai, Feb 9:
Shanthi Gears Ltd. 

(SGL) a subsidiary of Tube 
Investments of India Ltd, 
(TII) registers turnover for 
the quarter was Rs53.95 
Crores against Rs51.15 
Crores in the same quarter 
last year. The turnover 
for the current quarter 
is exclusive of GST, 
however the turnover for 
the corresponding quarter 
in the previous year was 
inclusive of excise duty. On 
a like to like comparison 
the turnover grew by 17%. 
The Profit before tax 

for the quarter was Rs9.41 
Crores against Rs6.58 
Crores in the same quarter 
last year, up by 43% and 
Profit before tax for nine 
months was Rs25.92 Crores 
against Rs22.40 Crores, up 
by 16%.   During the 
quarter, the Company built 
its order book by Rs59 
Crores which is 13% 
higher than Q3 of 2016-17. 
The Company’s order book 
as on 31st December, 2017 
stands at Rs125 Crores 
compared to Rs116 Crores 
as of same date last year

Shanti Gears 
registers 43% 
growth in PBT

Chennai, Feb 9:
Shriram Life Insurance, 

the Life insurance arm of 
Shriram Group,  announces 
a strategic partnership 
w i t h  S u r e B ü d d y. 
SureBüddy functions  
in the insuretech space 
and provides innovative 
financial solutions.  
Together, the companies 

will offer free insurance 
cover of Rs 50,000 to 
users, aligning to the 
Prime Minister’s National 

Agenda of a Digital India.
The insurance policy 

can be accessed on 
an Android app called 
‘FREE Life Insurance 
powered by SureBuddy’. 
However, the user will 
get advertisements to their 
mobile for accepting the 
sponsored life insurance.  
  Shriram Life Insurance 

said, “The ad  images, 
which will appear after a 
phone call or text message, 
are  non-disruptive.” To 

keep the cover active the 
user must continue to 
view  advertisements on 
his or her mobile.  
  “We aim at bringing 

people into the safety 
net of life insurance by  
means of this initiative 
which has the potential 
to reshape the  insurance 
landscape in the country,” 
said Casparus Jacobus 
Hendrik  Kromhout, MD 
and CEO, Shriram Life 
Insurance Company.  

Shriram Life, SureBuddy to 
offer free life insurance cover

IN THE COURT OF THE CHIEF JUDICIAL MAGISTRATE:
AT CUDDALORE 

M.C.O.P.NO.2057/2016
Rajamani, S/o.Sakthivel
Indira Nagar, Meenatchipettai, CuddaloreT.K.           ... Petitioner 

Vs. 
Adhi Kesavan , S/o.GuruswamyNaidu
No.576, 2nd cross,  3rd Stage, Block 3, 
6th A, Pasaveswara Nagar, 
 Bangaluru, Karnataka.                                      ..1st Respondent 

NOTICE TO 1st RESPONDENT 
The petitioner filed the above claim petition for compensation 
of Rs. 20,00,000/- for the multiple grievious injuries sustained 
in a motor accident on 21.04.2016 and you are impleaded as 
the 1st respondent being the owner of Mahendra Bolero ZLX 
Car bearing Regn. No.KA-04-MR-0638. The case is posted to 
20.2.2018 for your appearance. 
You are therefore called upon to appear in the Court in person 
or through an advocate at about 10.00 A.M. on  20.2.2018 and 
file your objection, if any, failing which, the case will be decided 
on merits in your absence and you will be held liable for the 
consequences thereof. 

M.Sivamani, B.A., B.L., 
Advocate, 

Cuddalore, Tamilnadu.

New Delhi, Feb 9:  
The commerce ministry 

has asked its finance 
counterpart to enhance 
the rate of subsidy from 
3 per cent to 5 per cent 
on credit provided to 
exporters, a senior official 
said today.  

Directorate General of 
Foreign Trade (DGFT) 
Alok Vardhan Chaturvedi 
said that in the Union 
Budget 2018-19, the 
government has increased 
allocations for interest 
equalisation scheme to Rs 
2,500 crore from Rs 1,000 
crore earlier.  

Under this scheme, the 
government provides 3 
per cent interest subsidy 
to all MSME and labour 
intensive export sectors.  

“The (commerce) 
minister has taken up 
with the finance minister 
for increasing this interest 

Commerce ministry for higher 
interest subsidy to exporters

subvention rate from 3 
per cent to 5 per cent,” 
Chaturvedi told reporters 
here.  

He said that the cost of 
capital in India is much 
higher as compared to 
other countries.  

Besides, infrastructure 
inefficiencies and logistics 
costs too are high as 
compared to India’s 
competitors including 
Singapore and Malaysia.  

Commerce and Industry 
Minister Suresh Prabhu 
said that products being 
sold in global markets 
need to be at a level 
playing field. Interest 
subsidy to some extent 
neutralises infrastructure 
inefficiencies.  

Prabhu also said that 
work is in progress to see 
ways to increase exports 
of goods and services 
to USD 1 trillion in the 
coming years.  On whether 
increase in customs duties 
on certain items could be 
seen as a protectionist 
measure, the minister 
said it is not, and India 
is one of the most open 
economies in the world. 

PUBLIC NOTICE
This is to inform to the 
general public that, my 
client Thirunavukkarasu, 
S/o. Kesavan, residing at 
No.10, Govindasamy Street, 
Perambur, Chennai – 11, 
went to Redhills Sub Registrar 
Office for his personal work 
and there he lost his Document 
while going to take Xerox. 
Document No.4290 (1986), 
Survey No.188, 188/6A 1A 1A, 
Plot No.2, measuring 2414 
sq.ft at North Perumbakkam, 
My client has filed a complaint 
in Redhills Police Station 
regarding the same vide 
complaint No.19/2018. Hence 
those who find the above 
mentioned document is / are 
requested to inform to the 
cell number mentioned below. 
Further it is informed that, my 
client is not responsible for 
any fraudulent or misuse of 
the said document. 

RAJA, M.A., B.L.,
Advocate

9171415996

KOVAI MEDICAL CENTER AND HOSPITAL LIMITED

STATEMENT OF STANDALONE  UNAUDITED FINANCIAL RESULTS

Corporate Identification Number (CIN) : L85110TZ1985PLC001659
Registered Office : 99, Avanashi Road, Coimbatore - 641 014. Phone: (0422) 4323800,3083800,

Fax : (0422) - 2627782, E-mail :secretarialdept@kmchhospitals.com, Website : www.kmchhospitals.com

Note:
 The above is an extract of the detailed format of Quarterly / Nine Months Financial results filed with the stock exchange under Regulation 33 of the SEBI 

(Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly / Nine Months Financial Results are available on the 
Bombay Stock Exchange website (www.bseindia.com) and on the company's website (www.kmchhospitals.com).

For and on behalf of Board of Directors

DR.NALLA G PALANISWAMI
MANAGING DIRECTOR
DIN : 00013536

Coimbatore
08.02.2018

K M

C H

(` in lakhs)

S.No. PARTICULARS

Quarter ended 9 Months ended Quarter ended

31st December 2017 31st December 2017 31st December 2016

(Unaudited) (Unaudited) (Unaudited)

1 Total Income from Operations (net) 15252.89 44881.37 13153.82

2 Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary 
items)

2242.05 7450.37 2205.84

3 Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary 
items)

2242.05 7450.37 2205.84

4 Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary 
items)

1448.43 4796.75 1448.89

5 Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the 
period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]

 11.39  (19.76)  (10.23)

6 Equity Share Capital  1094.23 1094.23 1094.23

7 Reserves (excluding Revaluation Reserves as shown in the Audited Balance 
sheet of the Previous year)

22439.02 22439.02 16460.59

8 Earnings Per Share (of `10/- each) (for continuing and discontinued operations) -

a) Basic  13.24  43.84  13.24 

b) Diluted  13.24  43.84  13.24 


