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இய�கஇய�கஇய�கஇய�க லாப�லாப�லாப�லாப� 33% அதிக���அதிக���அதிக���அதிக��� 

 

நிகர வ�� வ�வா  38% அதிக��� 

NIM  நிகர வ�� margin 3.76% ஆக உய#� 

நிகர லாப� $ 416 ேகா� 

வ#&தக� $  167980 ேகா� 

ெமா&த ெசா&*�க� $ 112219 ேகா� 

இய�க லாப�  $ 739 ேகா� 33.42% (YOY) 

நிகர லாப� $ 416  ேகா�   11.77% (YOY) 

வ#&தக� $ 167980 ேகா�   25.37% (YOY) 

ெடபாசி��க� $ 98007 ேகா�   22.40% (YOY) 

கட�க�   $ 69973 ேகா�  29.77% (YOY) 

நட�� ம,-� ேசமி��� கண�/க�  $ 31604 ேகா�  27.49% (YOY) 

 
 

ெவெவெவெவள1ள1ள1ள1 நா���நா���நா���நா��� கிைளகைள2�கிைளகைள2�கிைளகைள2�கிைளகைள2� ேச#&*ேச#&*ேச#&*ேச#&* வ�கி�/வ�கி�/வ�கி�/வ�கி�/ 1803 கிைளக�கிைளக�கிைளக�கிைளக� உ�ளனஉ�ளனஉ�ளனஉ�ளன.   

21 மி4லிய5�/�மி4லிய5�/�மி4லிய5�/�மி4லிய5�/� ேம,ப�டேம,ப�டேம,ப�டேம,ப�ட வா��ைகயாள#க�வா��ைகயாள#க�வா��ைகயாள#க�வா��ைகயாள#க� உ�ளன#உ�ளன#உ�ளன#உ�ளன#. 

 

ெமா&த ெடபாசி��கள14 32.25% CASA ெடபாசி��க� (நட�� ம,-� ேசமி��� 

கண�/க�). 

வ
வசாய�கட�க�வ
வசாய�கட�க�வ
வசாய�கட�க�வ
வசாய�கட�க� $$$$ 10259 ேகா�ேகா�ேகா�ேகா�  

நிகரநிகரநிகரநிகர வ��வ��வ��வ�� வ�வா வ�வா வ�வா வ�வா  38% அதிக�&த*அதிக�&த*அதிக�&த*அதிக�&த*. 

நிகரநிகரநிகரநிகர வ��வ��வ��வ�� மா#ஜி�மா#ஜி�மா#ஜி�மா#ஜி� 3.76% 

Capital Adequacy Ratio (Basel II) 12.96% 

ப�/ப�/ப�/ப�/ வ�வா வ�வா வ�வா வ�வா  (EPS) ���� 37.60 (Annualised). 

 

ெச�ட�ப#ெச�ட�ப#ெச�ட�ப#ெச�ட�ப# மாத�மாத�மாத�மாத� 2010 உட�உட�உட�உட� ��வைட�த��வைட�த��வைட�த��வைட�த காலா���கானகாலா���கானகாலா���கானகாலா���கான சிற�ப�ச�சிற�ப�ச�சிற�ப�ச�சிற�ப�ச�க�க�க�க� 

(performance highlights): 
 
 

லாப�லாப�லாப�லாப� 

 

நட�� நிதியா���கான இர�டாவ* காலா��4 (Q2FY11) இய�கஇய�கஇய�கஇய�க லாப�லாப�லாப�லாப� $ 

738.94 ேகா�.  இ* ெச�ற நிதியா��� இேத கால&ைதய $ 553.86 ேகா�ைய 

வ
ட 33.42% YOY அதிகமா/�. 
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வண
க லாப&ைத& தவ
#&த ெமா&த (core) இய�க லாப� 51.22% அதிக�&* 

H1FY11 கால&தி4 $ 680.32 ேகா�ைய எ��ய*.  Q2FY10 கால&தி4 இ* $ 449.88 

ேகா�யாக இ��த*. 

 

நட�� நிதியா���கான இர�டாவ* காலா��4 (Q2FY11) நிகர லாப� $ 415.77 

ேகா�.  இ* ெச�ற ஆ��� இேத கால&ைதய $. 371.99 ேகா�ைய வ
ட 11.77%  

YOY அதிகமா/�. 

 

வ#&தக�வ#&தக�வ#&தக�வ#&தக� 

 

வ�கிய
� ெமா&தெமா&தெமா&தெமா&த வ#&தக�வ#&தக�வ#&தக�வ#&தக� $. 167980 ேகா�ைய எ��ய*. இ* ெச�ட�ப# 2009 

கால&ைதய $ 133987 ேகா�ைய வ
ட 25.37% YOY அதிகமா/�. 

 

ெச�ட�ப# 2010 இ-திய
4 வ�கிய
� ெடபாசி��க�ெடபாசி��க�ெடபாசி��க�ெடபாசி��க� $ 98007 ேகா�.    ெச�ட�ப# 

20094 இ* $. 80068 ேகா�.  YOY வள#8சி 22.40% 

 

CASA நட���கண�/க�  ம,-� ேசமி��� கண�/க� ெச�ட�ப# 20104 $ 31604 

ேகா�.  இ* ெச�ட�ப# 2009� $ 24790 ேகா�ைய வ
ட 27.49% அதிகமா/�. 

 

ெமா&த ெடபாசி��கள14 CASA 32.25% ெச�ற ஆ��4 30.96% ஆக இ��த*. 

 

30.09.2010� ப� கட�க� $ 69973 ேகா�.  30.09.20094 $. 53919 ேகா�.   YOY 

வள#8சி  29.77%. 

 

கட� ெடபாசி� வ
கித� (credit deposit ratio) ெச�ட�ப# 2010� ப� 71.40%.  இ* 

ெச�ட�ப# 20094 67.34% 

 

வ�மான�வ�மான�வ�மான�வ�மான� ம,-ம,-ம,-ம,- ெசலவ
ன�ெசலவ
ன�ெசலவ
ன�ெசலவ
ன� 

 

ெமா&த வ�மான� 17.70% அதிக�&* $. 2559 ேகா�ைய எ��ய*.  வ�� 

வ�வா  20.29%  YOY வள##8சி க�ட*. 

 

நிகர வ�� வ�வா  37.75%  YOY வள#8சி க�� Q2FY114 $ 983 ேகா�ைய 

எ��ய*.  இ* ெச�ற ஆ�� $ 714 ேகா�. 

 

வண
க லாப� (trading profit) ந9�கலாகெமா&த வ�� சாரா வ�வா  (core non-interest 

income)  26%  YOY வள#8சி க�� $. 225 ேகா�ைய எ��ய*. 

 

ெச�ட�ப# 2010� ப� ெமா&த ெசலவ
ன� $.  1820 ேகா�.  ெச�ட�ப# 20094 இ* 

$. 1621 ேகா�.   
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��கிய��கிய��கிய��கிய வ
கித�க�வ
கித�க�வ
கித�க�வ
கித�க� 

 

ெச�ட�ப# 20104 ெமா&த NPA ெமா&த கட� வ
கித� 1.29%.  இ* Q1FY114 1.45% 

 

நிகர NPA நிகர கட� வ
கித� 0.73%. இ* Q1F114 0.76%. 

 

Provision coverage Ratio 83.27%  RBI வைரயைற 70%. 

 

ெச�ட�ப#2010 உட� ��வைட�த  காலா��4 நிகர வ�� மா#ஜி� (NIM) 3.76% 

ஆக அதிக�&த*.  இ*  Q1FY114 3.71% ஆக இ��த*.   

 

ெச�ட�ப# 2010 உட� ��வைட�த காலா��4  cost to income ratio 41.67%.  இ* 

ெச�ற ஆ��4 44.41% ஆக இ��த*. 

 

30.09.2010  உட� ��வைட�த காலா��4 ப�/ வ�வா  $ 37.60 (annualised) 

ஆக அதிக�&த*.  இ* ெச�ற ஆ�� இேத கால&தி4 $ 33.52 ஆக இ��த*. 

 

ப�/ ஒ�றி� �&தக மதி�� ெச�ட�ப# 2010� ப� $ 172.91.  இ* ெச�ட�ப# 

20094 $ 143.89 ஆக இ��த*.   

 

Basel II�  ப� CRAR ெச�ட�ப# 2010 இ-திய
4 12.96%.  இ* Q2FY104 12.56%. 

 

��5�ைம��5�ைம��5�ைம��5�ைம தி�டதி�டதி�டதி�ட கட�க�கட�க�கட�க�கட�க�: 

 

30.09.2010� ப� ��5�ைம தி�ட கட�க� 23.79%   YOY வள#8சி க�� $ 

24200.86 ேகா�ைய எ��ய*.  இ* adjusted net bank credit4 40.69%  ஆ/�. 

 

30.09.2010� ப� வ
வசாய� கட� 24.85%  YOY அதிக�&* $ 10259.12 ேகா�ைய  

எ��ய*. 

 

சிற�� வ
வசாய� கட� தி�ட&தி� கீ< (SACP) $ 3621.33 ேகா�வ
வசாய� கட� 

வழ�கி2�ள*.  ஆ�� இல�கான $ 6510 ேகா�ய
4 இ* 55.63%  ஆ/�. 

 

H1FY114 206076 �திய வ
வசாய
க� பய� ெப-� வைகய
4 $ 864.84 ேகா� 

நிதி2தவ
 வழ�க�ப���ள*. 

 

332585 சி- ம,-� /- வ
வசாய
க� பயனட2� வைகய
4 $ 1683.70 ேகா� 

வழ�க�ப�ட*.  இ* ெமா&த வ
வசாய� கடன14 50.13% ஆ/�. 
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அைனவ��/�அைனவ��/�அைனவ��/�அைனவ��/� வ�கி8ேசைவ&தி�ட�வ�கி8ேசைவ&தி�ட�வ�கி8ேசைவ&தி�ட�வ�கி8ேசைவ&தி�ட� 

 

அைனவ��/� வ�கி8ேசைவ&தி�ட&ைத நைட�ைற�ப�&த இ�திய� 

வ�கி�/ ஒ*�க�ப���ள இர�டாய
ர&தி,/� ேம,ப�ட ம�க� ெதாைக 

ெகா�ட கிராம�கள14 20 கிராம�கள14 வ�கி8ேசைவ வழ�க�ப���ள*. 

 

13 கிராம�கள14 வ�கி வண
க&ெதாட#பாள#க� (Business correspondents) >ல� 

வ�கி8ேசைவ கிைட�க ஏ,பா� ெச ய�ப���ள*.  6 கிராம�கள14 நடமா�� 

வ�கி ேசைவ வழ�க�ப�� வ�கிற*.  ஒ� கிராம&தி4 வ�கி� கிைள 

*வ�க�ப���ள*. 

 

ஆ�திர� ப
ரேதச மாநில� சி&@# மாவ�ட&தி4 ேதசிய ஊரக ேவைல வா ��  

தி�ட&தி� (NREGS) கீ< Bலி / ஊதிய��, ச>க பா*கா�� ெப�ஷ� 

ெதாைக2�, Dமா#� கா#� ெதாழி4 E�ப உதவ
2ட� வண
க&ெதாட#பாள#க� 

>ல� ம�கள1� இ��ப
ட&தி,ேக ெச�- வழ�க�ப�கிற*. 

 

 NREGS ஊதிய� வழ�/வத,காக 43441 எள1ய �ைற ேசமி���கண�/க� (No frill 

accounts) ஆர�ப
�க�ப���ளன.   ச>க பா*கா�� ெப�ஷ� வழ�/வத,காக 

23649 ேசமி���கண�/க� *வ�க�ப���ளன. 

 

அைனவ��/�வ�கி8ேசைவ தி�ட&தி� கீ< ஒ*�க�ப���ள கிராம�கள1F� 

நா��� இதர ப/திகள1F� 23.93 ல�ச� எள1ய �ைற ேசமி��� கண�/க� 

*வ�க�ப���ளன. 

 

வ�கி அைனவ��/� வ�கி8ேசைவ தி�ட&ைத ெசய4ப�&த ேம,ெகா�G� 

�ய,சிகைள ேமF� ஆழமாக ம�கள1ைடேய எ�&*8 ெச4வத,காக 61 Business 

Facilitators நியமி�க�ப���ளன#. 

 

வ 9� வைர8 ெச4F� வ�கி8 ேசைவ ம�கைள ெச�றைடய கிராம��ற�கள14 

20 வ�கி8ேசைவ ைமய�க� ஏ,ப�&த�ப���ளன. 

 

ம*ைர உசில�ப��ய
F�, த#ம�� காேவ��ப��ன&திF�,Hய 

உதவ
�/I�கG�கான ப
ர&ேயக ைம�ேராசா� கிைளக� *வ�க�ப���ளன. 

 

E�E�E�E� கட�க�கட�க�கட�க�கட�க� 

 

ெச�ட�ப# 2010 உட� ��வைட�த அைரயா��4 வ�கி 39523 Hய 

உதவ
�/I�கG�/ $ 773.55 ேகா� கட5தவ
 அள1&*�ள*. 

 

E� கட�க� நிFைவ $ 129.87 ேகா� அதிக�&* $ 2046.99 ேகா�ைய 

எ��ய*. 
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க4வ
�க4வ
�க4வ
�க4வ
� கட�கட�கட�கட� 

 

ெச�ட�ப# 2010 உட� ��வைட�த கால&தி4 ெமா&த� $ 2685.70 ேகா� 

க4வ
�கட� வ<�க�ப���ள*. 

 

இைணயதள� >ல� online க4வ
� கட� வ
�ண�ப
�/� தி�ட&தி� கீ< 917 

மாணவ#கG�/ $. 26.01 ேகா� in-principle sanction வழ�க�ப���ள*. 

 

IBA க4வ
�கட� தி�ட&தி� கீ< ெதாழி4 E�ப ம,-� professional ப���கைள 

ேம,ெகா�ள ெபா�ளாதாரதி4 ப
� த�கிய ப
�ைவ8 ேச#�த (ெப,ேறா#) /��ப 

வ�மான� ஆ���/ $.4.50 ல�ச&தி,/� க4வ
� கட� ெப,ற 

மாணவ#கG�/ ம&திய தி�ட&தி� கீ< வ�� மா�ய� வழ�/� தி�ட&ைத2� 

இ�திய� வ�கி ெசய4ப�&தி வ�கிற*. 

 

சி-சி-சி-சி- ம,-�ம,-�ம,-�ம,-� ந�&தரந�&தரந�&தரந�&தர வ#&தக&வ#&தக&வ#&தக&வ#&தக& ெதாழி,ப
��க�ெதாழி,ப
��க�ெதாழி,ப
��க�ெதாழி,ப
��க� 

 

ெச�ட�ப# 2010 இ-திய
4 Kெட 4 வ#&தக� உ�பட சி- ம,-� ந�&தர 

வ#&தக&  ெதாழி,ப
���/ $ 9524  ேகா� கட� வழ�க�ப���ள*.  இ* 33.58% 

அதிகமா/�. 

 

Kெட 4Kெட 4Kெட 4Kெட 4 கட�கட�கட�கட� 

 

30.09.2010� ப� தன1 நப# கட�க� 9.44% அதிக�&* $ 11294 ேகா�ைய எ��ய*. 

 

ெதாழி4ெதாழி4ெதாழி4ெதாழி4 E�பE�பE�பE�ப  �ைன�க��ைன�க��ைன�க��ைன�க� 

 

29.09.2010 அ�- மி�னL>ல� நா��� ப4ேவ- ப/திகள14 31 ATMக� 

ம,-� 21 கிைளக� என 52 வ�கி8ேசைவ ைமய�க� திற�க�ப�டன. 

 

ேம,/ வ�க&திF�ள �#ஷிதாபா& மாவ�ட� ஜா�கிM�4 வ�கிய
� 

�தலாவ* நடமா�� வ�கி மா��மி/ ம&திய நிதியைம8சரா4 *வ�கி 
ைவ�க�ப�ட*. 

 

இ�த  நடமா�� வ�கிய
4 ATM ஒ�-� நாணய� மா,றி� ெகா�G� 

இய�திர�� உ�ளன. 

 

31.03.20104 1005  ATMக� இ��தன.  த,ேபா* 1064 ATMக� உ�ளன.  வ�கி ம,ற 

வ�கிகGட� ெச *ெகா���ள  ஏ,பா���ப�, வ�கிய
� 

வா��ைகயாள#க� த,ேபா* 63000 ATMகள14 பய�ெபறலா�. 

 

Hய உதவ
� /I�க� இண�* இய�கி பண� ெப-� வைகய
4 74 பேயாெம��� 

ATMக� நி-வ�ப���ளன. 
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வ�கிய
� ATM கா#�தார#கG�/ அவ#க� வ�கி� கண�கி4 $ 5000�/ ேம4 

பண மா,ற� நிக<�தா4  உடன�யாக SMS அ5�ப�ப��. இ8ேசைவ �,றிF� 

இலவசமாக அள1�க�ப�கிற*. 

  
Free SMS mobile alerts 
 

க4வ
 நி-வன�க� உ�பட ப4ேவ- நி-வன�கG�/ ப4ேவ- 

க�டண�கைள8 ெசF&த ஏ*வாக multi utility payment வசதி 
அறி�க�ப�&த�ப���ள*. 

 

வா��ைகயாள#வா��ைகயாள#வா��ைகயாள#வா��ைகயாள# ேசைவேசைவேசைவேசைவ 

 

வ�கி வா��ைகயாள# வசதி�ெகன online /ைற த9#�� வசதிைய 

ஏ,ப�&த�ப���ள*. 

 

customerfirst.cmd@indian-bank.com எ�ற மி�னNச4 >ல� ஆேலாசைனக� / 

/ைறகள& ெத�வ
�க வா��ைகயாள#க� வ�கிய
� தைலவ# ம,-� நி#வாக 

இய�/நைர ேநர�யாக& ெதாட#� ெகா�ளலா�. 

 

�திய�திய�திய�திய தி�டதி�டதி�டதி�ட�க��க��க��க� அறி�க�அறி�க�அறி�க�அறி�க� 

 

நட�� நிதியா��4 >&த /�ம�கG�/ நைக� கட� வழ�/த4. 

 

வாகன�, வ 9� ம,-� retail combo கட� வழ�/த4. 

 

Online >ல� வா��ைகயாள# /ைற த9#&த4. 

 

ப�/கள14 �தலO� ெச ேவா��/� பயனள1�/� ASBA II தி�ட� ஆகியைவ 

அறி�க�ப�&த� ப�டன. 

 
 

கா�பP�� தி�ட வசதி ம,-� ேசைவ க�டண வசதி2ட� B�ய  Supreme Current 

Account அறி�க�ப�&த�ப���ள*. 
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ச>க�ச>க�ச>க�ச>க� ெபா-��ண#�ெபா-��ண#�ெபா-��ண#�ெபா-��ண#� 

 

இர&த தான �கா�க�, உட4 ப�ேசாதைன �கா�க�, க� ப�ேசாதைன 

�கா�க� ஆகியைவ நட&த� ப�கி�றன.  ப��ைக வ
���க�, தைலயைண 

ம,-� மள1ைக� ெபா��க� ெச�ைனய
F�ள �திேயா# இ4ல�கG�/� 

வ
ைளயா�� வ
�திகG�/� வழ�க�ப�டன.  123 பைழய கண
�ெபாறிக� 

க4வ
 / அற�க�டைள நி-வன�கG�/ வழ�க�ப�டன. 

 

ஓ Rதிய� ெப-ேவா# பய� ெப-வத,காக ெப�ஷ� அதால& 

நட&த�ப�கிற*. 

 
 
 
 
 

வ
ைளயா��&*ைறவ
ைளயா��&*ைறவ
ைளயா��&*ைறவ
ைளயா��&*ைற 

 

ெச�ட�ப# 2010 அைரயா��4 இ�திய� வ�கிய
� வ
ைளயா��� /I�க� 

ப4ேவ- ேபா��கள14 (கா4 ப�*, Bைட�ப�*, ஹா�கி, ேடப
� ெட�ன1D, 

கி��ெக�, ேகர�, ெசD ம,-� ைக�ப�*) ப�ெக�&* பல  ேகா�ைபகள 

ெவ�-�ளன.  தி�மதி G. ேரவதி உலகளவ
4 நட�த இர�ைடய��கான ேகர� 

ேபா��ய
4 த���பத�க� ெவ�றா#.  (இ* அெம��காவ
4 நட�த*).  தி� S. 

ச&யா 4 X 100 மO�ட# காம�ெவ4& ெதாட# ஓ�ட�ப�தய&தி4 

ெவ�கல�பத�க� ெவ�-�ளா#.   பா�கா�கி4 நட�த ஆசிய ஜூன1ய# 

வாலிபா4 ேச�ப
ய�ஷி�ப
4 ப�ெக�&* தி� D ெசௗ�த# ெவ�கல�பத�க� 

ெவ�- உலக� ேபா���/ த/தி ெப,றா#. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


