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ENROLMENT NOTICE
After 10 days of the publication 

of this notice and within three 
months there after. I, A.Indhumathi, 
D/o.G.Alagupillai, aged 32 years, 
permanently residing at Plot 
No.18, Door No.5, F1, Duraisamy 
Nagar,  4th Street, Keelkattalai, 
Chennai–117. Intend having 
my enrolment as an Advocate 
moved before the bar council of 
Tamilnadu, bar council building, 
high court campus, chennai-600 
104. 

Those who have any valid 
objections may notify the same to 
the bar council with in ten days.

A.INDHUMATHI
  *****

After ten days of  the publication 
of this notice and within three 
months  thereafter I, S.DINESH, 
S/o.R.Sekar, Aged 23,permanently 
residing at No.3/20,Mariyamman 
Kovil Street,Salavathy Village, 
Melpet Post. Tindivanam Taluk, 
Villupuram District intend  having  my  
enrolment  as an  Advocate moved 
before the Bar Council of Tamil 
Nadu,Bar Council Buildings,High 
Court Campus,Chennai-104. Those 
who have any  valid objections may 
notify the same to the Bar Council 
with in 10 days.

S.DINESH  
******

After ten days of  the publication of 
this notice and within three months  
thereafter I, K.S.Narayanan, 
S/o.K.Sudhakar, Aged 41, 
permanently residing at No.5, 
Egavalli Amman Koil Street, Swamy 
Reddy  Kandigai, Gummidipoondi 
Tk, Thiruvallur Dist –601 201. 
intend  having  my  enrolment  as 
an  Advocate moved before the 
Bar Council of Tamil Nadu,Bar 
Council Buildings,High Court 
Campus,Chennai-104. Those who 
have any  valid objections may notify 
the same to the Bar Council with in 
10 days.

K.S.Narayanan

GITA RENEWABLE ENERGY LIMITED
பதிவு  அலுவலகம்: OPG நகர், பபரிய ஒபுலாபுரம் கிராமம், நாகராஜ கண்டிகக, 

மதரபாககம் ரராடு, கும்மிடிப்பூண்டி-, தமிழநாடு–601 201.
CIN:U40108TN2010PLC074394     

 அறிவிப்பு
SEBI (பட்டியல் கட்டுப்பாடுகள் மற்றும் பவளியீடு ரதகவகள்) விதிகள் 2015, 
விதி 29 மற்றும் 47னபடி, இதர அலுவல்களுககு இகைரய, ஜூன 30, 2016ல் 
முடிநத காலாண்டுககான கம்பபனியின தணிககக பெயயப்பைாத நிதிநிகல 
முடிவுககை பரிசீலித்து ஒப்புதல் அளிகக கம்பபனி இயககுனர்கள் குழுவின 
கூட்ைம் பெவவாயககிழகம, ஆகஸ்ட் 9, 2016 அனறு நகைபபறுகிறது எனறு 
இதன மூலம் அறிவிககப்படுகிறது.

இநத அறிவிப்பு கம்பபனியின இகையதைம் www.gitarenewable.com மற்றும் 
மும்கப ஸ்ைாக எகரெஞ்சின இகையதைம் www.bseindia.comலும் உள்ைது.

For Gita Renewable Energy Limited
ரததி : ஆகஸ்ட் 1, 2016  ஒப்பம்/-– C.  ெநதிரரெகர்
இைம்: கும்மிடிப்பூண்டி  கம்பபனி பெயலாைர்

கனிஷ்க் ஸ்டீல் இண்டஸ்ட்ரீஸ் லிமிட்டட்
பதிவு அலுவலகம்:  B–-27(M) , சிப்காட் இண்ைஸ்ட்ரியல் காம்ப்ைகஸ், 

 கும்மிடிப்பூண்டி, திருவள்ளூர் மாவட்ைம், தமிழநாடு -601 201.
CIN: L27109TN1995PLC067863

 அறிவிப்பு
SEBI (பட்டியல் கட்டுப்பாடுகள் மற்றும் பவளியீடு ரதகவகள்) விதிகள் 2015, 
விதி 29 மற்றும் 47னபடி, இதர அலுவல்களுககு இகைரய, ஜூன 30, 2016ல் 
முடிநத காலாண்டுககான கம்பபனியின தணிககக பெயயப்பைாத நிதிநிகல 
முடிவுககை பரிசீலித்து ஒப்புதல் அளிகக கம்பபனி இயககுனர்கள் குழுவின 
கூட்ைம் பெவவாயககிழகம, ஆகஸ்ட் 9, 2016 அனறு நகைபபறுகிறது எனறு 
இதன மூலம் அறிவிககப்படுகிறது.

இநத அறிவிப்பு கம்பபனியின இகையதைம் www.kanishksteels.in மற்றும் 
மும்கப ஸ்ைாக எகரெஞ்சின இகையதைம் www.bseindia.comலும் உள்ைது.

கனிஷ்க ஸ்டீல் இண்ைஸ்ட்ரீஸ் லிமிபைட்டுககாக
ரததி :  ஆகஸ்ட் 1, 2016  ஒப்பம்/-– விஷால் ரகயல்
இைம்: பெனகன  முழு ரநர இயககுனர்

ஒயரகஎம் இண்ைஸ்ட்ரீஸ் லிமிபைட்
பதிவு அலுவலகம்: 4  பஜயலட்சுமிபுரம்,  முதல் பதரு,  நுஙகம்பாககம்,  

பெனகன-–600 034. Phone No 91-44-42113810/3820 Fax No 91-44-28212494 
CIN:L05001TN1994PLC028263 

அறிவிப்பு
லிஸ்டிங ஒப்பநதம் பிரிவு 41-னபடி, 30 ஜூன, 2016–ல் முடிநத காலாண்டிற்கான 
தணிககக பெயயப்பைாத நிதிநிகல முடிவுககை பதிவு பெயவதற்காக கம்பபனி 
இயககுனர்கள் குழு கூட்ைம் வியாழககிழகம, 11 ஆகஸ்ட், 2016 அனறு மாகல 
4.00 மணிககு கம்பபனியின பதிவு அலுவலகத்தில் நகைபபறும் எனறு 
அறிவிககப்படுகிறது.

ஒயரகஎம் இண்ைஸ்ட்ரீஸ் லிமிபைட்டிற்காக
இைம்: பெனகன  ஒய. மீரா பரட்டி
ரததி: 01.08.2016  நிர்வாக இயககுனர்

ஒனரொர்ஸ் ஐடியாஸ் பவனெர் லிமிபைட்
(முனனர் அனுகரஹா ஜுவல்லர்ஸ் லிமிபைட்)

CIN: L74900TN1994PLC097983
பதிவு அலுவலகம்: T2, 3வது மாடி, சிநதூர் பாநதியன பிைாொ 346, பாநதியன ொகல,

எழும்பூர், பெனகன – 600 008.Tel: 044-42134343 Fax: 044-42134333
Email: anugrahajewellersltd@gmail.com, onesourceideasventure@gmail.com   

Web: www.onesourceideasventure.com 

அறிவிப்பு
பெகயூரிட்டிஸ் அனட் எகரெஞ்ச் ரபார்ட் ஆப் இநதியா (பட்டியல் கட்டுப்பாடுகள் மற்றும் 
பவளியீடு ரதகவகள்) விதிகள் 2015, விதி 29(1)(a)னபடி, இதர அலுவல்களுககு 
இகைரய, 30 ஜூன 2016ல் முடிநத காலாண்டுககான தணிகககயாகாத நிதிநிகல 
முடிவுககை பரிசீலித்து, ஒப்புதல் அளித்து, பதிவு பெயவதற்காக கம்பபனி இயககுனர்கள் 
குழுவின கூட்ைம் பவள்ளிககிழகம, 12 ஆகஸ்ட், 2016 அனறு கம்பபனியின பதிவு 
அலுவலகத்தில் நகைபபறும் எனறு இதன மூலம் அறிவிககப்படுகிறது.

குழுவின் ஆணைப்்படி
ஒன்்சோர்ஸ் ஐடியோஸ் வென்சர் லிமிவெட்டுக்ோ்

இெம்: வசன்ணனை  ஒப்்பம்/– வி்னைோதினி ்போபு
்ேதி: 01 ஆ்ஸ்ட் 2016  (DIN: 00479516)

நிர்ெோ் இயககுனைர்

லாங்கர் ஹ�ால்டிஙஸ் லிமிடெட்
CIN 65921TN1985PLC049092

எண். 58, விடிஎன ஸ்ரகாயர், 2வது தைம்,  ஜி.என.பெட்டி ரராடு, 
தி.நகர், பெனகன  - 600 017.  
Phone : +91-44-28345880 / 83, Telefax: +91-44-2834 5884  
E-mail : compsecy@lancor.in,    website www.lancor.in

30/06/2016ல்  முடிந்த ்காலாண்டுக்கான 
 ஒருஙகிணைந்த  ்தணிகண்கயா்கா்த நிதிநிணல முடிவு்கள் சுருக்கம்

  (ரூ. லட்ெத்தில்)

  முடிநத முடிநத முடிநத
                         விவரஙகள் 3 மாதஙகள் 12 மாதஙகள் 3 மாதஙகள்
  30.06.2016 31.03.2016 30.06.2015

பெயல்பாடுகள் மூலம் பமாத்த வருமானம் (நிகரம்) 1,103.01   9,481.59   2,300.17
கமனாரிட்டி வட்டிககு பின வரிககு பின நிகர லாபம் 1,119.07   1,097.86   286.02 
பெலுத்தப்பட்ை ெமபஙகு மூலதனம் 
ஒரு பஙகின முகமதிப்பு ரூ.2/–  810.00   810.00   810.00
முடிநத கைநத ஆண்டு நிதிநிகல அறிகககபடி ரிெர்வுகள்  (As on 31/03/2016) (As on 31/03/2015)   (As on 31/03/2015)

(மறுமதிப்பீடு ரிெர்வுகள் நீஙகலாக) 13,545.68   13,340.27   13,340.27
பஙகு ஒனறுககான ெம்பாத்தியம் (ஒனறின மதிப்பு ரூ.2/–)
(வருைாநதிரமல்ல) 
(ஏ)  அடிப்பகை 2.76 2.71 0.71
(பி) கைலூட்ைட் 2.76 2.71 0.71
1. ரமற்கண்ை முடிவுகள் தணிககக குழுவினால் பரிசீலகன பெயயப்பட்டு 01/08/2016 அனறு நகைபபற்ற 
இயககுனர்கள் குழு கூட்ைத்தில் ஒப்புதல் அளிககப்பட்ைன.
2. தனியான நிதிநிகல முடிவுகளின முககிய விவரம்                                                                   (ரூ. லட்ெத்தில்)

  முடிநத முடிநத முடிநத
                         விவரஙகள் 3 மாதஙகள் 12 மாதஙகள் 3 மாதஙகள்

  30.06.2016 31.03.2016 30.06.2015

பெயல்பாடுகள் மூலம் பமாத்த வருமானம் (நிகரம்) 987.34   8,261.32   1,780.41 
வரிககு முன லாபம் 1,064.86   1,196.92   344.97
வரிககு பின நிகர லாபம்  1,120.41   1,015.15   218.47

குறிப்பு: SEBI (பட்டியல் கட்டுப்பாடுகள் மற்றும் பவளியீடு ரதகவகள்) விதிகள் 2015, விதி 33ன கீழ 
ஸ்ைாக எகரெஞ்சில் தாககல் பெயயப்பட்டுள்ை காலாண்டு நிதிநிகல முடிவுகளின விரிவான வடிவத்தின 
சுருககமாக ரமற்கண்ைகவ உள்ைது. காலாண்டு நிதிநிகல முடிவுகளின முழுகமயான வடிவம் ஸ்ைாக 
எகரெஞ் இகையதைம்  www.bseindia.com மற்றும் கம்பபனியின இகையதைம் www.lancor.inல் உள்ைது.

இயககுனர்கள் குழுவின ொர்பாக
இைம்: பெனகன  R.V. ரெகர்
ரததி: 01/08/2016  இயககுனர்

இநதியன பைர்பரயன ரபஷனஸ் லிமிபைட்
பதிவு அலுவலகம்:  எண். 208, ரவைச்ரெரி தாம்பரம் ரராடு, நாராயைபுரம், பள்ளிககரகை, பெனகன–600 100. 

 CIN: L1810TN2009PLC073017   Website:www.indianterrain.com  Email:response.itfl@indianterrain.com 

Telephone: 044-4227 9100 ; Fax: 044-2262 2897

 

30.o6.2016ல் முடிந்த ்காலாண்டுக்கான  ்தணிகண்க டெயயப்்பொ்த நிதிநிணல முடிவு்கள்
ரூ. ரகாடியில்

   தணிககக தணிககக தணிககக தணிககக
   யாகாதது யானது யாகாதது யானது

வ.                           விவரஙகள்  முடிநத முடிநத முடிநத நிதியாண்டு
எண்   காலாண்டு காலாண்டு காலாண்டு 2015–16
   30.06.2016 31.03.2016 30.06.2015

    
1 பெயல்பாடுகள் மூலம் 
 பமாத்த வருமானம் (நிகரம்)  63.44 96.52 56.30 325.01

2 வரிககு பின ொதாரை நைவடிககககள் 
 மூலம் நிகர லாபம்/(நஷ்ைம்)  3.46 6.82 5.33 33.02

3 வரிககு பின காலத்திற்கான நிகர லாபம்/(நஷ்ைம்)
 (அொதாரை அயிட்ைஙகளுககு பின)    3.46 6.82 5.33 33.02

4 பெலுத்தப்பட்ை ெமபஙகு மூலதனம் 
 (ஒனறின முகமதிப்பு ரூ. 2)   7.45 7.34 7.19 7.34

5 நிதிநிகல அறிகககயில்  உள்ைபடி 
 மறுமதிப்பீடு ரிெர்வுகள் நீஙகலாக ரிெர்வகள்     153.62

6 (i) ஒரு பஙகு ெம்பாத்தியம் 
 (அொதாரை அயிட்ைஙகளுககு முன) 
 –– அடிப்பகை இபிஎஸ்  0.94 1.88 1.47 9.16
 –– கைலூட்ைட் இபிஎஸ்   0.94 1.88 1.47 9.16

7 (i) ஒரு பஙகு ெம்பாத்தியம் 
 (அொதாரை அயிட்ைஙகளுககு பின) 
 –– அடிப்பகை இபிஎஸ்   0.94 1.88 1.47 9.16
 –– கைலூட்ைட் இபிஎஸ்   0.94 1.88 1.47 9.16

குறிப்பு: SEBI (பட்டியல் கட்டுப்பாடுகள் மற்றும் பவளியீடு ரதகவகள்) விதிகள் 2015, விதி 33ன கீழ  ஸ்ைாக எகரெஞ்சுகளில் 
தாககல் பெயயப்பட்ை காலாண்டு/வருைாநதிர நிதிநிகல முடிவுகளின விரிவான வடிவத்தின சுருககமாக ரமற்கண்ைகவ 
உள்ைது. காலாண்டு/வருைாநதிர நிதிநிகல முடிவுகளின முழுகமயான வடிவம் ஸ்ைாக எகரெஞ்சின இகையதைஙகள் 
www.nseindia.com, www.bseindia.com  மற்றும் கம்பபனியின இகையதைம்  www.indianterrain.comல் உள்ைது.

குழுவின ஆகைப்படி

ரததி: 1 ஆகஸ்ட் 2016 ஒப்பம்/–  V. ரோஜ்்ோ்போல்
இைம்: பெனகன  ரெர்மன மற்றும் நிர்வாக இயககுனர்

 ’   
 : 3 ,  ,  4,  , :  , –600 006. 

Phone No. 91-44-39916669, Website : www.dragarwal.com, E-mail : investor@dragarwal.com,  CIN : L85110TN1994PLC027366

30 ஜூன் 2016ல் முடிநே ்ோலோண்டுக்ோனை ேணிகண்யோ்ோே நிதிநிணல முடிவு்ள் அறிகண் 

பதாகக ரூ.லட்ெத்தில்

  முடிநத முடிநத முடிநத
                         விவரஙகள் காலாண்டு ஆண்டு காலாண்டு
  30 ஜூன 2016 31 மார்ச் 2016 30 ஜூன 2015

பெயல்பாடுகள் மூலம் பமாத்த வருமானம் (நிகரம்) 3,836.85   13,655.89   3,602.10

வரிககு பின ொதாரை நைவடிககக மூலம் நிகர லாபம் 172.92   3.67   14.14

வரிககு பின காலத்திற்கான நிகர லாபம்  172.92   3.67   14.14
(அொதாரை அயிட்ைஙகளுககு பின) 

ெமபஙகு மூலதனம் (பஙகு ஒனறின முகமதிப்பு ரூ.10/–) 470.00   470.00   470.00

கைநத ஆண்டு நிதிநிகல அறிகககபடி   1,872.11 
மறுமதிப்பீடு ரிெர்வுகள் நீஙகலாக ரிெர்வுகள்  (31 மார்ச் 
   2016 அனறு) 

பஙகு ஒனறுககான ெம்பாத்தியம் 
(அொதாரை அயிட்ைஙகளுககு முன)
(பஙகு ஒனறின முகமதிப்பு ரூ.10/–) (வருைாநதிரம்அல்ல)

(ஏ)  அடிப்பகை 3.68   0.08   0.30  
(பி) கைலூட்ைட் 3.68   0.08   0.30

பஙகு ஒனறுககான ெம்பாத்தியம் 
(அொதாரை அயிட்ைஙகளுககு பின)  
(பஙகு ஒனறின முகமதிப்பு ரூ.5) (வருைாநதிரம்அல்ல)  
(ஏ) அடிப்பகை 3.68   0.08   0.30  
(பி)  கைலூட்ைட்  3.68   0.08   0.30

குறிப்புகள்:

1. SEBI (    )  2015,   33      
         
.          
(www.bseindia.com)     (www.dragarwal.com) .

 ’   

/–   
:      
: 1  2016  DIN NO. 00435684

இநதியா சிடெண்ட்ஸ் ஹ்கபிெல் லிமிடெட்
பதிவு அலுவலகம்: ‘‘தன பில்டிங’’, 

827, அண்ைா ொகல, பெனகன - 600 002.
CIN: L65191TN1985PLC012362

Email : secr@iccaps.com Website: www.iccaps.com

அறிவிப்பு
30 ஜூன 2016-ல் முடிநத காலாண்டுககான தணிககக பெயயப்பைாத 
நிதிநிகல முடிவுகள் (எஙகள் கம்பபனியின ெட்ை தணிகககயாைர்கைால் 
மறுவகரயறுககப்பட்ைது) குறித்து விவாதிப்பதற்காக கம்பபனியின 
இயககுனர்கள் குழு கூட்ைம் 10 ஆகஸ்ட், 2016 புதனகிழகம அனறு 
‘‘ரகாரமண்ைல் ைவர்ஸ்’’,  எண்: 93, ொநரதாம் பநடுஞ்ொகல, கற்பகம் 
அபவனயூ, ராஜா அண்ைாமகலபுரம், பெனகன–600 028-ல் நகைபபறும் 
எனறு இதன மூலம் அறிவிககப்படுகிறது.

இநதியோ சிவெண்ட்ஸ் ்்பிெல் லிமிவெட்டிற்ோ்-
இைம்: பெனகன E. வஜயஸ்ரீ
ரததி : 01.08.2016  ்ம்வ்பனி வசயலோளர் 

சென்னை, ஆக.2–  
சென்னையில் ந்ைசெற்ற 6வது 

செனனிந்திய அளவிலானை யயாகாெனை 
யொட்டியில் சென்னை மாணவரகள் 
எம்.எம். ஹரிஷ் ராம், எஸ். பியரரனைா 
ஆகியயார யெம்பியன ஆப் யெம்பியன 
ெட்ைம் சவன்றனைர.  

இந்ெ யொட்டியில் ெமிழநாட்டின 
ெல்யவறு மாவட்ைத்தில் இருந்தும், 
புதுசயெரியிலிருந்தும் ஆயிரத்துக்கும் 
யமறெட்ை யொட்டியாளரகள் 
ெஙயகற்றனைர.   

 6 வயது முெல் 55 வயதுக்கும் 
யமறெட்யைாருக்கு 10 பிரிவுகளாக 
ஆண்/செண் இருொலருக்கும் 
ெனித்ெனியய ந்ைசெற்ற 
யொட்டியில் முெல், இரண்டு 
மறறும் மூன்றாம் ெரிசுகள்                                              
வழஙகப்ெட்ைனை.   

யெம்பியன ஆப் யெம்பியன 
யொட்டியில், ஆண்கள் பிரிவில் 
சென்னை அயனைம்ொக்கம் 
யவலம்மாள் ெள்ளி 8ம் வகுப்பு 
மாணவன எம்.எம். ஹரிஷ் ராம், 
செண்கள் பிரிவில் சென்னை 
சநாளம்பூர ஸ்ராம் அகாைமி ெள்ளி 

6ம் வகுப்பு மாணவி எஸ். பியரரனைா 
ஆகிய இருவரும் முெலிைம் செறறு 
மிதிவண்டி்ய ெரிொக செற்றனைர.   

இந்நிகழசசிக்கு சி்றப்பு 
விருந்தினைராக ெமிழநாடு உைறகல்வி 
மறறும் வி்ளயாட்டு ெல்க்லக்கழக 
யயாகா து்்ற ெ்லவர யெராசிரியர 
ைாக்ைர. இரா. இளஙயகாவன கலந்து 
சகாண்டு சவறறி செற்றவரகளுக்கு 
ெரிசுகள் வழஙகி ெராட்டினைார.   

ெத்மம் யயாகா மறறும் 
இயற்க நலவாழவு அபிவிருத்தி 
அ்றக்கட்ை்ள மறறும் ெமிழநாடு 
வி்ளயாட்டு யயாகாெனை ெஙகம் 
ஆகிய்வ இந்ெ யொட்டிக்கு ஏறொடு 
செய்திருந்ெனை.   

ெத்மம் யயாகா அ்றக்கட்ை்ளயின 
ெ்லவரும் ெஙகத்தின சொதுச 
செயலாளருமானை மு.இரவி 
ஆறுமுகம், ெஙக ெ்லவர 
எக்ஸ்யநாரா எம்.ொபு மறறும் ெஙக 
நிரவாகிகள் யயாகி பி. யநரு, சி.வி. 
யநரு ொலாஜி, எம்.சுொகர, யக.மது 
மயகஷ் , எம்.ெதீஷ்குமார மறறும் 
ெஙக உறுப்பினைரகள் உள்ெை ெலர 
கலந்துசகாண்ைனைர.   

ய�ோகோசன ய�ோட்டி: டசன்ன மோணவரகள் ஹரிஷ் ரோம்,   
பியரரனோவுக்கு யசம்பி�ன ஆப் யசம்பி�ன �ட்்டம்  

சென்னை, ஆக. 2–   
சைபிட் காரடு, கிசரடிட் காரடு 

மூலம் ஆன்லனில் சொருள்கள் 
வாஙகும் யொது சில யநரஙகளில் 
ெகவல் திருை வாய்ப்பு உள்ளது.   

வஙகி கணக்கு இல்லாெ நி்லயில் 
சவளி மாநில சொழிலாளர ஊருக்கு 
ெணம் அனுப்ெ யெ-–டிஎம் மணி 
உெவுகி்றது. ‘யெ-–டிஎம்’ நிறுவனை 
‘வாலட்’ எனனும் வெதி மூலம் 
ெணம் செலுத்தினைால் இ்ெ 
யாரும் திருையவா, காப்பியடிக்க 
முடியாது. செல்யொனிலிருந்து 
ெணத்்ெ செலுத்ெ யெ-–டிஎம் மூலம் 
செலுத்ெலாம் எனறு இென து்ண 
சொது யமலாளர யொனியா ெவான 

செரிவித்ொர. 
சமா்ெல் ெண ெட்டுவாைா மறறும் 

மினனைணு வரத்ெக நிறுவனைமானை யெ-
டிஎம் நல்ல வளரசசி்ய கண்டுள்ளது. 
இந் நி று வ னை த் தி ற கு ச ென ் னை யி ல் 
20,000 வரத்ெகரகள் மறறும் 
வாடிக்்கயாளரகள் உள்ளனைர.   

யெ-–டிஎம் மூலம் ெண ெட்டுவாைா 
செய்வ்ெ ொதுகாப்ொனை மறறும் 
சுலெமானைொக கருதுகின்றனைர. 
உைனைடி ெண ெரிமாற்றம், கட்ைணம் 
இல்லாெ யெ்வ எனெொல் 
மக்களி்ையய அதிக வரயவற்ெ 
செறறுள்ளது. வாடிக்்கயாளரகள் 
எண்ணிக்்க்ய 1 லட்ெமாக 
உயரத்ெ நைவடிக்்க்ய யெ-டிஎம் 
யமறசகாண்டு  வருகின்றனைர.   

யெ-–டிஎம் ெண ெட்டுவாைா 
சமா்ெல் ஆப் மறறும் சவப்்ெட் 
மூலம் செய்யமுடியும். ரிெரவ் 
வஙகி ்லசெனஸ் செற்ற யெ-டிஎம் 
ெண ெட்டுவாைா யகஷ், கிசரடிட் 
மறறும் சைபிட், இனைரசநட் வஙகி 

வங்கி கணக்கு இல்லாத நில்யில செல்பலான்   
மூ்ம் பணம் அனுபப உதவும் ்ப-டிஎம் வெதி

யெ்வக்கு மாற்றாக உள்ளது.   
 இந்தியாவில் இப்யொது 

பிரெலமாகிவரும் "சமா்ெல் வாலட்' 
எனைப்ெடும் நைமாடும் ெணப் ்ெ 
சொழில்நுட்ெ அடிப்ெ்ையியலயய 
இந்ெ வஙகி செயல்ெை உள்ளது. 
வஙகியில் கணக்கு சொைஙகி, 
ெணத்்ெ இருப்பு ்வத்து, அதில் 
இருந்து நமது வணிகத் யெ்வக்கானை 
ெணத்்ெச செலுத்துெயல இென 
அடிப்ெ்ை. செல்லிைப்யெசி மூலமாக 
ஒரு ரகசிய குறிப்பு ெயனெடுத்தி, 
இந்ெப் ெணப் ெரிமாற்றத்்ெச 
செயல்ெடுத்ெ முடியும். 

யெ-டிஎம் து்ண சொது யமலாளர 
யொனியா ெவான கூறு்கயில் 
"வாடிக்்கயாளரகளின யெ்வ்ய 
கருத்தில் சகாண்டு கரனசி இல்லா 
ெண ெரிமாற்ற யெ்வ்ய யெ-டிஎம் 
செய்து வருகி்றது.   

யெ-டிஎம் மூலம் சமா்ெல் பில், 
மினொர கட்ைணம், ெண்ணீர வரி, 
யகபிள் கட்ைணம் யொன்றவ்ர 
செலுத்ெலாம், யமலும் சினிமா 
டிக்சகட், ரயில் டிக்சகட், விமானை 
டிக்சகட், ெஸ் டிக்சகட், யஹாட்ைல் 
பில், சூப்ெர ,மாரக்சகட்களில் 
சொருள்களுக்கு ெணம் செலுத்துவது 
யொன்ற ெரிவரத்ெ்னைகளுக்கும் 
ெணம் செலுத்ெலாம். யெ-–டிஎம் 
யெ்வ யமலும் ெலவிெமானை ெண 
ெரிவரத்ெ்னைகளுக்கும் நீட்டிக்க 
ெட்டுள்ளது.   

மாநிலம் விட்டு மாநிலம் 
வாழும் சொழிலாளரகளுக்கு 
இந்ெப் ெணப் ெட்டுவாைா வஙகி 
செரும் வரப்பிரொெமாகத் திகழும் 
எனை சொருளாொர நிபுணரகள் 
கருதுகின்றனைர. யவ்லக்காக 
ெல்யவறு ஊரகளுக்குச செல்லும் 
சொழிலாளரகள் ஊருக்கு ஊர 
வஙகிக் கணக்கு சொைஙக இயலாெ 
நி்லயில், ெணப் ெட்டுவாைா 
வஙகியில் ஒருமு்்ற கணக்குத் 
சொைஙகி, செல்லிைப்யெசி மூலயம 
ெமது குடும்ெத்துக்கு ெணத்்ெ 
அனுப்ெ முடியும்.   


