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��ெட��, !".12-
ெச$ைன'� இ)*� ெப/க3) 

வ5யாக ைம9):; ��ல= 
ெர'� வ5?தடA அைம"பதC; 
ஆEF நட?த"பட இ)"பதாக 
மாHல/களைவ'� ெர'�ேவ 
ம*KL ெதLM?�NளாO.

நாடாPம$ற மாHல/களைவ'� 

ெச$ைன, !".12-
நகO"�ற உNளா=S ேதOத� 

நாT� ெதா5லாளOகP:; 
சAபள?�ட$ MUVைற வழ/க 
தXழக அரY உ?தரM=UNள�. 

தXழக ெதா5லாளO நல$ 
மCZA Kற$ ேமAபா=U? 
�ைற'$ ெசயலாளO ஆO.
[Oேலா\;மாO, ெதா5லாளO 
ஆைணயO, ேவைல வாE"� மCZA 
ப'CS இய:;னO ஆ[ேயா):; 
அ^"!ய க_த?K� `ற"ப=U 
இ)"பதாவ�:-

தXழக?K� நகO"�ற 
உNளா=S அைம"�கP:; 
19*ேதK ேதOத� நைடெபZ[ற�. 
தXcநாU மாவ=ட நகரா=SகN 
ச=ட"ப_, ேதOத� நாள$Z 
ெதா5லாளOகP:; சAபள?�ட$ 
`_ய MU"� அT:க"பட 
ேவdUA.

ெதா5�ட/கN, வO?தக 

ெச$ைன, !".12-
காML eO ேமலாdைம 

ஆைணய?K$ 15வ� `=ட?K�, 
வ)A பாசன ஆd_� உLய 
eைர கOநாடகா வழ/க ேவdUA 
எ$Z தXழக அரY சாO!� 
வ�hZ?த"ப=ட�.

காML eO ேமலாdைம 
ஆைணய?K$ `=டA ெதாடO*� 
நைடெபCZ வ)[ற�. காML 
eO ப/iU உNT=ட ப�ேவZ 
!ரjSைனகN பCk இ*த `=ட?K� 
MவாK:க"பU[ற�.

இ*த Hைல'� காML eO 
ேமலாdைம ஆைணய?K$ 15-வ� 
`=டA ேநCZ காெணா� கா=S 
lலA நைடெபCற�. ஆைணய?K$ 
தைலவO எm.ேக.ஹ�தO 
இ*த `=ட?�:; தைலைம                   
தா/[னாO.

இ:`=ட?K� தXcநாU அரS$ 
eOவள?�ைற `Uத� தைலைமj 
ெசயலாளO ச*o" ச:ேசனா, காML 
ெதா5�p=ப ;q தைலவO ஆO.
Y"!ரமrய$, ேகரள மாHல 
eOவள?�ைற `Uத� தைலைமj 
ெசயலாளO _.ேக.ேஜாm, கOநாடக 
மாHல eOவள?�ைற `Uத� 
தைலைமj ெசயலாளO ராேக\ S/, 
��jேசL மாHல ஆைணயாளO 
மCZA ெசயலாளO ஏ.M:ரா*? ராஜா, 
தXcநாU காML ெதா5�p=ப 
;q உZ"!னO எ�.ப=டா!ராம$, 
eOவள?�ைற �ைணj 
ெசயலாளO எ$.பாL ஆ[ேயாO 

H Z வ ன / க N , 
ெ த ா 5 C ச ா ை ல க N 
உNT=ட எ*த வைக 
H Z வ ன / க T � 
ப r ய ா C Z A 
ெ த ா 5 ல ா ள O க P : ; , 
நகரா=SகN மCZA 
ேபuரா=SகT� நட:;A 
வ ா : ; " ப K M C க ா க 
சAபள?�ட$ `_ய 
ஒ)நாN MUVைற 
அT:க"பட ேவdUA.

இ*த உ?தரைவ 
சAப*த"ப=ட அKகாLகN 
Vைன"�ட$ அம�பU?த 
ேவdUA.

இwவாZ அK� 
`ற"ப=UNள�. 

கா�� �� ேமலா$ைம 
ஆைணய )*ட,: உ�ய �ைர 
க�நாடகா வழ2க ேவ$3,

த"ழக அர' வ)*+,த-

கல*�ெகாdடனO.
இ:`=ட?K� ப�ேவZ 

!ரjSைனகN ;k?� 
MவாK:க"ப=ட�. Y"xA ேகாO= 
ஆைண'$ப_, வ)A பாசன 
ஆd_� மாத வாLயாக உLய 
eைர !�;dUyM� கOநாடகா 
வழ/[ட ேவdUA எ$Z தXழக 
அரS$ சாO!� வ�hZ?த"ப=ட�.

ேமகதா� அைண MLவான K=ட 
அk:ைக ;k?� MவாK:க HகcjS 

Hர�� ;k"!ட"ப=_)*த�. 
இ"ெபா)N ;k?� ேகாO=_� 
வழ:; நைடெபZவதா� 
இ:`=ட?K� Mவாத?�:; 
எU?�:ெகாNள:`டா� என 
தXcநாU சாO!� கUA எKO"� 
ெதLM:க"ப=ட�. எனேவ ேமகதா� 
;k?த MவாதA தMO:க"ப=ட�.

தXழக அரY ெவT'=UNள 
ெசEK:;k"!� இ?தகவ� 
ெதLM:க"ப=UNள�.

‘��ல=’ ெர'� K=ட 
�Kய வ5?தட/கN 
ெதாடOபான ேகNM 
ஒ$Z:; ெர'�ேவ ம*KL 
அmMz ைவ\ணw 
ேநCZ எq?�"{Oவமாக 
பK� அT?� இ)*தாO. 
அK� ெட��–வாரணாS, 
ெ ட � � – அ X O த ச ர m , 
ெ ட � � – ஆ ம த ா ப ா ? , 
வ ா ர ண ா S – ஹ F ர ா , 
VAைப–நா:{O, VAைப–
ஐதராபா?, மCZA 
ெச$ைன'� இ)*� 
ெப/க3) வ5யாக 
ைம9) ஆ[ய 7 �Kய 
வ 5 ? த ட / க P : ; 
ஆEF நட?த"ப=U 
MLவான K=ட அk:ைக 
தயாL:க ெர'�ேவ 
V_F ெசEK)"பதாக 
ெதLM:க"ப=U உNள�. 
ஆனா� இK� எதC;A 
இ�வைர ஒ"�த� 
அ T : க " ப ட M � ை ல 
எ$ZA ெதLM:க"ப=U 
இ):[ற�.

ஏCகனேவ நா=_� Vத$ 
Vதலாக அkM:க"ப=ட 
V A ை ப : ; A , 
ஆ ம த ா ப ா ? � : ; A 
இைட'லான ��ல= 
ெர'� பாைத பrகN 
தCேபா� �Lதமாக 
நைடெபCZ வ)[$றன.

இ*த வ5?தட?K� 

உNள 9ர? நகர ��ல= ெர'� 
Hைலய பrகN 2024–A ஆdU 
_சAபO மாத?�:;N V_:க"பUA 
என ெதLM:க"ப=U உNள�. 
இ�;k?� ெர'�ேவ இைண 
ம*KL தOஷனா ஜOேதா\ ம[cjS 
ெதLM?�,   வைரபட?�ட$ ‘UM=’ 
ெசE�NளாO.

இ*த ��ல= ெர'� வ5?தடA 
ெமா?தA 508.17 [.�. �ர?�:; 
அைம:க"ப=U வ)[ற�. ;ஜரா? 
மாHல?K� ம=UA 384.04 [.�. 
�ரA அைம[ற�. ேதSய அKேவக 
ெர'� கழகVA, எ� அ$= _ 
HZவனVA இைண*� க=Uமான 
பrகைள ெசE� வ)[$றன.

ெச�ைன–ைம ! இைடேய 
‘'(ல*’ ெர,( வ./தட/123 ஆ56

நக���ற உ"ளா%& 
ேத�த) நா*)

ெதா,லாள�க./0 
ச2பள45ட7 89:ைற:

த=ழக அரA உ4தரB (/. ல6ச,8-, இ-ைலெய>- ெத?@AகBப6டா- த@ர)
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KLMத 3 மாதIகJ KLMத 9 மாதIகJ KLMத ஆHR

31 LசSபT 
2021

(தUAைக
ெசVயாதW)

31 LசSபT 
2020

(தUAைக
ெசVயாதW)

31 LசSபT 
2021

(தUAைக
ெசVயாதW)

31 LசSபT 
2020

(தUAைக
ெசVயாதW)

31 மாTX
2021

(தUAைக
ெசVதW)

1 ெமா,த வYமானS ([கரS) - - - - -

2 கால,8\கான [கர லாபS/ (ந_டS) 
(வ? ம\+S @லA` அa6டIகbA` Kc) (6.29) (5.04) (16.94) (14.38) (19.60)

3 கால,8\கான [கர லாபS/(ந_டS) 
(வ? Kc ம\+S @லA` அa6டIகbA` dc) (6.29) (5.04) (16.94) (14.38) (19.60)

4 கால,8\கான [கர லாபS/(ந_டS) 
(வ? ம\+S @லA` அa6டIகbA` dc) (6.29) (5.04) (16.94) (14.38) (19.60)

5 கால,8\கான ெமா,த @?வான வYமானS  
(வ?A` dc கால,8\கான லாபS/ (ந_டS) ம\+S  
வ?A` dc இதர @?வான வYமான,ைத உJளடAgயW) (6.29) (5.04) (16.94) (14.38) (19.60)

6 ெசh,தBப6ட சமபI` iலதனS 
(ஒY பIgc Kக ம8Bk /. 10) 338.03 338.03 338.03 338.03 338.03

7 இதர சமS (கடMத தUAைக ெசVயBப6ட 
[8[ைல அlAைகacபL) ெபாYMதாW ெபாYMதாW ெபாYMதாW ெபாYMதாW (424.58)

8 பI` ஒc+Aகான சSபா,8யS (இdஎm) ஒclc 
Kகம8Bk  
/. 10/– (வYடாM8ரம-ல)

i) அLBபைட இdஎm (0.19) (0.15) (0.50) (0.43) (0.58)

ii) ைடo6ட6 இdஎm (0.19) (0.15) (0.50) (0.43) (0.58)

`lBk:

1. கSெப>கJ (இM8யc கணAgய- தர[ைல) @8கJ, 2015 (இM, ஏஎm) ப?MWைரacபL கSெப>கJ ச6டS 2013 d?s 133c tu ம\+S இதர 
அItக?AகBப6ட கணAgய- நைடKைறகJ ம\+S ெபாYMWS ெகாJைககwc அLBபைடa- இMத அlAைக தயா?AகBப6RJளW.   

2.  SEBI (ப6Lய- க6RBபாRகJ ம\+S ெவwxR ேதைவகJ) @8கJ 2015, @8 33c tu  mடாA எAேசzசகw- தாAக- ெசVயBப6ட காலாHRAகான 
[8[ைல KLsகwc @?வான வLவ,8c 'YAகமாக ேம\கHடைவ உJளW. காலாHRAகான [8[ைல KLsகwc K{ைமயான வLவS mடாA 
எAேசz|c இைணயதளS www.bseindia.com ம\+S கSெப>ac இைணயதளS www.savant–infocomm.co.in- உJளW.

3. ேம\கHட KLsகJ தUAைக `{வா- ம+ப?}லைன ெசVயBப6R ப?MWைரAகBப6R 11 dBரவ?, 2022 அc+ நைடெப\ற  இயA`னTகJ `{ 
~6ட,8- அItக?AகBப6டW.

  
  

/– 
 

:   
: 11 ��ரவ�, 2022  DIN: 00107236

31 !ச#ப%, 2021& '!(த காலா./ ம56# ஒ8ப9 மாத:க;<கான 
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