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RAJNANDINI METAL LIMITED
Registered Office: Plot No. 344, Sector 3 Phase II, IMT Bawal – 123501 Haryana (India)

Phone: 01284-264194; Email: cfo@rajnandinimetal.com
Website: www.rajnandinimetal.com
CIN: L51109HR2010PLC040255

STATEMENT OF STANDALONE UN-AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND
HALF YEAR ENDED SEPTEMBER 30, 2021

(Amount in Rs. Lakhs)

Year endedHalf year ended

31.03.2021

Audited

30.09.2020

Unaudited

30.09.2021

Unaudited

30.09.2020

Unaudited
Particulars

Notes:
1 The above financial results for the quarter and half year endedSeptember 30, 2021 have been reviewed by the audit committee and than

taken on record by Board of Directors at their meeting held on November 09, 2021 and have been subjected to review by the Statutory
Auditor's

2 The above results are prepared in accordancewith the recognition andmeasurement principles laid downand specified in Section 133 of
theCompaniesAct, 2013 readwith relevant rules framed there under and as per requirement of Regulation 33 of SEBI (LODR) 2015 and
according to applicable circulars issued bySEBI from time to time.

3 TheCompany is not having any subsidiary, associate or joint venture; therefore its has prepared only standalone results as consolidation
requirement is not applicable to the company.

4 The figures of the previous periods have been regrouped / rearranged / and / or recast wherever found necessary to make them
comparable.

5 The aboveFinancial results are available on theCompaniesWebsitewww.rajnandinimetal.com
6 Tax expenses include current tax, deferred tax and adjustment of taxes for previous years.
7 The company has assessed the possible impact of COVID - 19 on the financial results based on external and internal information

available up to the date of approval of these financial results and concluded no adjustment is required in these results. The Company
continues tomonitor the future economic conditions.

8 The company has issued bonus equity shares in proportion of one equity share of Rs. 10/- each fully paid up for two equity share of Rs.
10/- each fully paid up of the company in an AGM held on 27th August, 2021. Further as per the in principal approval granted by the
National Stock Exchange Of India Limited, vide letter dated 31st August, 2021, the board of directors have allotted 6144000 equity
shares ofRs. 10/- each in the boardmeeting held on 07thSeptember, 2021.

9 Earnings per share have been calculated on theweighted average of the share capital outstanding during the period.
Byorder of theBoard

ForRajnandiniMetal Limited
Sd/-

HetRamSharma
Date:November 09, 2021 ManagingDirector
Place:Bawal DIN: 02925990

Quarter Ended

30.06.2021

Unaudited

30.09.2021

Unaudited

1 Total Income from Operations 25,938.51 18,229.87 17,628.12 44,205.22 22,712.87 63,091.74
2 Net Profit / (Loss) for the period (before Tax,

Exceptional and / or Extraordinary items) 345.03 237.33 208.54 582.36 237.89 703.82
3 Net Profit / (Loss) for the period before Tax

(after Exceptional and / or Extraordinary items) 345.03 237.33 208.54 582.36 237.89 703.82
4 Net Profit / (Loss) for the period after Tax (after

Exceptional and / or Extraordinary items) 227.47 157.75 145.61 385.22 160.08 506.72
5 Total Comprehensive Income for the period

(Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax)
and other Comprehensive Income (after tax) 227.47 157.75 145.61 385.22 160.08 506.72

6 Paid up Equity Share Capital 1,843.20 1,228.80 1,228.80 1,843.20 1,228.80 1,228.80
7 Basic EPS (Face Value of Rs. 10/-) 1.23 1.28 1.06 2.09 1.30 4.12

Diluted EPS (Face Value of Rs. 10/-) 1.23 1.28 1.06 2.09 1.30 4.12

Extract of Statement of Consolidated Financial Results for the quarter and half year ended September 30, 2021
` in Lakhs (Except EPS)

Sr.
No.

Particulars
Quarter ended Half year ended Year ended

30-09-2021 30-06-2021 30-09-2020 30-09-2021 30-09-2020 31-03-2021
Unaudited Unaudited Unaudited Unaudited Unaudited Audited

1 Revenue from Operations 5,327.44 2,716.90 6,414.14 8,044.34 9,598.51 22,016.94

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

720.44 206.14 644.16 926.58 999.79 2,008.85

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

720.44 206.14 644.16 926.58 999.79 2,008.85

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

562.08 175.33 499.92 737.41 777.83 1,542.18

5
Total Comprenhensive Income for the period
[Comprising Profit / (Loss) for the period (after
tax) and other Comprehensive Income (after Tax)

562.08 175.33 499.92 737.41 777.83 1,542.18

6 Paid-up Equity share capital 539.03 539.03 539.03 539.03 539.03 539.03

7 Other equity - - - - - 8,466.30

8 Earnings Per Share (Face Value ` 1/- each)

Basic: 1.04 0.33 0.93 1.37 1.44 2.86

Diluted: 1.04 0.33 0.93 1.37 1.44 2.86
Notes:
1. The above financial results have been reviewed by the Audit Committee & approved by the Board of Directors in its meeting
held on November 09, 2021. The Statutory Auditors have carried out a Limited Review of the above financial results.

2. The above is an extract of the detailed format of Unaudited Financial Results for the quarter and half year ended September
30, 2021 filed with the Stock Exchnages under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements)
Regualtions, 2015. The full format of the Unaudited Financial Results for the quarter and half year ended September 30, 2021
are available on the Stock Exchange website www.bseindia.com and the website of the Company www.orientalrail.com.

3. The Company mainly operates in one segment namely "Indian Railway Products" and hence segment details are not required
to be published.

4. Previous period / year figures have been recast / re-grouped to confirm to the current period's / year's presentation.
For and on behalf of Board of Director of Oriental Rail Infrastructure Limited

Sd/-
Date : November 09, 2021 Karim Mithiborwala
Place :Mumbai Managing Director

(Formerly known as Oriental Veneer Products Limited)
CIN: L35100MH1991PLC060686

Regd. Office : Village Aghai, via Kalyan Railway Station, Thane-421 301, Maharashtra, India
Tel No. : 022-61389400 Fax No. : 022-61389401 E-mail : compliance@orientalrail.co.in Website : www.orientalrail.com

ORIENTAL RAIL INFRASTRUCTURE LIMITED

Rameshwar Media
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சென்னையில் ம்ை செள்ளத்தால் பதாதிக்கபபட்டுள்ள சபதாதுமக்களுககு ெைங்க க்கதா்ெ 
மதாெட்்ட தி.மு.்க.சபதாறுபபதா்ளர் மரு்ரதாஜனி்டம், மதாெட்்ட செெெதா்ளர் அணி து்ை அ்மபபதா்ளர் 
விஜயகுமதார் 150 கபதார்்ெ்கள ெைஙகினைதார். அருகில் சபதாள்ளதாச்சி ெ்கர து்ை செயலதா்ளர் 
்கதார்ததிக்கயன, ெட்்ட செலயதா்ளர் ெடிகெல் மற்றும் பலர் உள்ளனைர்.

அருணாச்சலபிரதே்சத்தில்
சீனா உரு வாக் கிய கிரா மம்
ஆக் கி ர மிக்்கப்பட்ட ்பகுதி!
இந்தியராணுவம்ேகவல்!!

புது ச்டல்லி, ெெ. ௧௦–
அருணாச்சலபிரதே்சஎல்லக்குள்்சரச்்சக்குரியகிரா

மத்ே1959–ம்ஆண்டுசீனாஆக்கிரமிதேதுஎன்றுஇந்திய
ராணுவ அதிகாரிகள் தேரிவிததுள்்ளனர.அருணாச்சலபிர
தே்சததுக்குசீனாஅடிக்கடிஉரி்மதகாண்்ாடிவருகிறது.
அேற்குஇந்தியாேகுந்ேபதிலடிதகாடுததுவருகிறது.இே
னி்்தய,அதமரிக்கராணுவே்ல்மயகமானதபன்்
கன்க்ந்ேவாரம்அந்்ாட்டு்ா்ாளுமன்றததில்சமரப்
பிதேஆண்டுஅறிக்்கயில,அருணாச்சலபிரதே்சததில
்சரச்்சக்குரியபகுதியிலசுமார100வீடுக்்ளக்தகாண்்
கிராமத்ேசீனாஉருவாக்கிஉள்்ளோகவும்இந்தியபகுதிக்
குள்4.5கி.மீ.தூரம்வ்ரசீனாஊடுருவியுள்்ளோகவும்
தேரிவிதேது.இதுகுறிதது இந்திய ராணுவஅதிகாரிகள்
கூறும்தபாது,‘‘அருணாச்சலபிரதே்சததிலதமலசுபன்சிரி
மாவட்்ததிலதபன்்கன்அறிக்்கயிலகுறிப்பிட்டுள்்ள
்சரச்்சக்குரியபகுதி1959ம்ஆண்டுசீனராணுவதோலஆக்
கிரமிக்கப்பட்்பகுதியாகும்.பலஆண்டுக்ளாகதவஅந்
ேப் பகுதி்ய ராணுவ முகாமாக சீனா பயன்படுததி
வருவதோடுபலதவறுகட்டுமானஙக்்ளயும்கட்டிவருகி
றது.இ்வகுறுகியகாலததிலகட்்ப்பட்்கட்டி்ஙகள்
இல்ல’’என்றுதேரிவிதேனர.

Kjä£lhs® fšÉ k‰W« ghJfh¥ò Ãâ Miza¤â‹ (fz¡»aš, 
jÂ¡if, ïlkh‰w« k‰W« gz¤ij¤ âU¥ã¢ brY¤Jjš) ÉâfŸ, 
2016 ('ÉâfŸ') k‰W« ÃWtd§fŸ r£l«, 2013 ï‹ ãÇî 124 (6) 
M»at‰¿‹go, flªj 7 M©Lfshf bjhl®¢áahf <î¤bjhif 
(Dividend) brY¤j¥glhj mšyJ nfhu¥glhj vªjbthU bjhifiaí« 
Kjä£lhs® fšÉ k‰W« ghJfh¥ò Ãâ Miza¤â‹ (IEPFMiza«) 
onk£ fz¡»š kh‰Wtj‰fhd m¿É¥ò, Mf, 2013-14M« 
M©oÈUªJ flªj 7 M©Lfshf <î¤bjhif nfhu¥glhj ïJngh‹w 
mid¤J g§FfS« Miza¤â‹ onk£ fz¡»‰F kh‰w¥gL«.

<î¤bjhif flªj 7 M©Lfshf cÇik nfhu¥glhkš ïU¡F« mªjªj 
g§Fjhu®fS¡F ÃWtd« gâî brŒj rÛg¤âa KftÇÆš 
<î¤bjhifia Éiuthf nfhUkhW jÅ¥g£l m¿É¥òfŸ gâî mŠrš 
_y« mD¥g¥g£LŸsJ. bga®, ~nghÈnah v© / onk£ fz¡F v©, 

fz¡»‰F kh‰Wtj‰F jFâahd g§FfË‹ v©Â¡if ngh‹w 
É t u § f i s ¡  b f h © l  j f t š  v § f Ÿ  t i y ¤ j s k h d  

ïš g§Fjhu®fË‹ njitahd elto¡iffS¡fhf 
gânt‰w¥g£LŸsJ.

ï¤jifa g§Ffis IEPF Miza¤â‹ onk£ g§FfŸ fz¡»‰F 
kh‰Wtj‰fhd nk‰T¿a f£lha¤ njit¡F ïz§f, ÃWtd«, ng¥g® 
g§FfŸ / onk£ g§FfS¡F vâuhf efš g§F / rh‹¿jœ tH§FtJ 
cŸË£l njitahd fh®¥gnu£ elto¡iffis vL¡f cŸsJ.

flªj VG M©LfËš j§fŸ <î¤bjhifia nfhuhj g§Fjhu®fŸ 
v§fŸ gâths® k‰W« g§F gÇkh‰w Kft® M/s. È§¡ ï‹il« ïªâah 
ãiunt£ ÈÄbl£, "N®ah" 35, nk~¥st® mbt‹ô, brªâš efU¡F¥ 
ã‹dhš, rîÇghisa« rhiy, nfhaK¤ö® - 641 028, bjhiyngá 
v©:0422-2314792, Ä‹dŠrš : iepf.shares@linkintime.co.in 
bršYgoahF« nfhu¥glhj <î¤bjhifia cÇik nfhu mšyJ TLjš 
Étu§fŸ m¿a bjhl®ò bfhŸsyh«. ïJ r«gªjkhf, r«gªj¥g£l 
g§Fjhu®fŸ ïªj neh£O° njâÆÈUªJ _‹W khj§fS¡FŸ 
vªjbthU bršYgoahF« cÇiknfhuY« brŒa¥glhÉ£lhš, 
ï¤jifa g§FfŸ, ÉâfË‹go  IEPF  Miza¤â‹ onk£ fz¡»‰F 
kh‰w¥gL«.

r«gªj¥g£l g§Fjhu®fŸ IEPF Miza¤â‹ onk£ fz¡»‰F 
kh‰w¥g£l g§FfŸ k‰W« <î¤bjhifia (m¤jifa g§FfËš 
»il¡F« mid¤J rYiffS« ml§f) nfhu ÉU«ãdhš, 
I E P F M i z a ¤ â ‰ F  g o t «  I E P F - 5 ï š ,  É â f Ë ‹  Ñ œ  
gÇªJiu¡f¥g£LŸsgo jÅ É©z¥g« brŒayh«. ï¥got« 
tiy¤jskhd www.iepf.gov.inïš »il¡F«.

nk‰T¿a Éõa¤âš nkY« nfŸÉfŸ / bjËîgL¤jšfS¡F, 
g§Fjhu®fŸ nkny F¿¥ã£LŸs gâths® k‰W« g§F gÇkh‰w 
Kftiu bjhl®ò bfhŸsyh«.

IEPF 

IEPF 

www.elgiultra.co.in

IEPF 

všÍ mš£uh ï©l°£ß° ÈÄbl£

nfhaK¤ö®

09.11.2021

g§Fjhu®fS¡F m¿É¥ò

ngh®o‹ Miz¥go

B. ghy»UZz‹,
ïa¡Fd®

všÍ mš£uh ï©l°£ß° ÈÄbl£L¡fhf

     (DIN: 00005278)

CIN: U29253TZ1981PLC001104
gâî mYtyf«: "ïªâah Aî° " òâa v©.1443/1, âU¢á rhiy, nfhaK¤ö® -641018, 

Tel: 0422 - 2304141 E-mail: ayyalusamy@elgiultra.com Web: www.elgiultra.co.in

உலக்சாேனைபனைத்ே
இந்தியா–பாக்.தபாட்டி!
௧௬.௭௦தகாடிரசிகரகள்
கண்டுகளித்ேைர!!

துபதாய், ெெ.௧௦–
உலகக்தகாப்்பகிரிக்
தகட் தோ்ரில இந்
தியா,பாகிஸோன்இ்்
யிலானசூப்பர–௧௨சுற்று
ஆட்்ம்ோன் இதுவ்ர
பாரக்கப்பட்் ்சரவதே்ச
டி௨௦கிரிக்தகட்தபாட்டி
களிதலதயமிகஅதிகபட்
்சம் என்று இந்ேத
தோ்்ர  ஒளிபரப்பு
த்சய்து வரும் ஸ்ார
ஸ த ப ா ர ட் ஸ
கூறியுள்்ளது.
ஐ.சி.சி. டி௨௦ உலகக்
தகாப்்ப கிரிக்தகட்
தோ்ரஐக்கியஅரபுஅமீ
ரகததில ்்்தபற்று

வருகிறது.இதிலக்ந்ே
மாேம்௨௪–லசூப்பர–௧௨
சுற்றிலகுரூப்–௨பிரிவில
இந்தியா, பாகிஸோன்
அணிகள்தமாதின.இரு
அணிகளும் ௨ஆண்டுக
ளுக்கு ப்பின் மீண்டும்
தமாதியோல,இரு்ாடுக
்்ளச த்சரந்ே ரசிகரகள்
மட்டுமின்றி, உலதகங
கும்இருக்கும்கிரிக்தகட்
ரசிகரக்ளாலும் இந்ேப்
தபாட்டி தபரிதும் ஈரக்
கப்பட்டிருந்ேது.
இந்ேஆட்்ததிலஇந்
தியஅணி௧௦விக்தகட்
விததியா்சததிலதோலவி
அ்்ந்ேது. இந்நி்ல

யில இந்ே தபாட்டி்ய
௧௬.௭௦ தகாடி ரசிகரகள்
பாரததுள்்ளனர. இேன்
மூலம்டி௨௦தபாட்டிகளி
தலதயஅதிகமாகபாரதது
ரசிக்கப்பட்் தபாட்டி
யாக இந்ே ஆட்்ம்
அ்மந்துள்்ளது.
இேற்குமுன்க்ந்ே௨௦
௧௬–ம்ஆண்டுடி௨௦உல
கக்தகாப்்பதோ்ரில
இந்தியா–தமற்கிந்தியத
தீவுகள் தமாதிய அ்ர
இறுதிஆட்்தமரசிகரக
்ளாலஅதிகமாகப்பாரக்
கப்பட்் தபாட்டியாக
இருந்ேது.அந்ேப் தபாட்
டி்ய௧௩.௬௦தகாடிரசிகர
கள் கண்டுகளிததி
ருந்ேனர.
அந்ே்சாே்ன்யேற்
தபாதுஇந்தியா–பாகிஸ
ோன் தபாட்டி
முறியடிததுள்்ளதுஎன்று
ஸ்ாரஸதபாரட்ஸதேரி
விததுள்்ளது.

திருச்செந் தூர், ெெ.10- 
திருசத்சந்தூர   சுப்பி

ரமணிய சுவாமி தகாவில
கந்ே்சஷ்டி திருவிழாவில
த்ற்று மா்ல க்ற்க்ர
யில சூர்சம்்ாரம் ்்ந்
ேது.இன்றுஇரவுதகாவில
உள்பிரகாரததிலஉள்்ள108
மகாதேவர்சன்னதிமுன்பு
திருக்கலயாணம் ்்க்கி
றது.தகாதரானாேடுப்பு்்
வடிக்்கயாகபக்ேரகளுக்கு
அனுமதிஇல்ல.ஆனால
யு–டியூப்மூலம்த்ரடிஒளி
பரப்புத்சய்யப்படுகிறது.
முருகப்தபருமானின் 2–

வது ப்் வீ்ான திருச
த்சந்தூர அருள்மிகு
சுப்பிரமணிய சுவாமி
தகாவிலில ்்்தபறும்
முக்கியவிழாக்களில ஒன்
றான கந்ே்சஷ்டி திருவிழா
க்ந்ே4ந்தேதியாக்சா்ல
பூ்ையு்ன்தோ்ஙகியது.
அன்றுமுேலதோ்ரந்து5
்ாட்கள் கா்ல மற்றும்
மா்லயில யாக்சா்ல
பூ்ைகள் ்்ந்ேன. விழா
்ாட்களிலதினமும்சுவாமி
தையந்தி்ாேர, வள்ளி,
தேய்வா்னஅம்பாளு்ன்
ேஙக ்சப்பரததில எழுந்ே
ருளிஉள்பிரகாரததிலஉள்்ள
108 மகாதேவர ்சன்னதி
முன்பு வந்ோர. அஙகு
சுவாமி,அம்பாளுக்குதீபா
ராே்ன்்ந்ேது.பின்னர
சுவாமிக்கும், அம்பாள்க
ளுக்கும்மஞ்சள்தபாடி,மா
தபாடி, இ்ளநீர, தேன்,
பால,ேயிர,பன்னீர,விபூதி,
்சந்ேனம்உள்ப்பலதவறு
திரவியஙக்ளால அபிதே
கம்்்ந்ேது.
கந்ே்சஷ்டிதிருவிழாவின்

முக்கிய நிகழ்சசியானசூர
்சம்்ாரத்ே முன்னிட்டு
அதிகா்ல 1 மணிக்கு
தகாவில ்்்
திறக்கப்பட்்து. 1.30
மணிக்குவிஸவரூபதீபாரா
ே்ன, 2 மணிக்கு உேய
மாரதோண்் அபிதேகம்,
9மணிக்குஉசசிகாலஅபி
தேகமும் ்்ந்ேது.
தோ்ரந்துசுவாமிதையந்
தி்ாேர, வள்ளிதேய்வா
்னயு்ன்ேஙக்சப்பரததில
எழுந்ேருளி உள்பிரகாரத
திலஉள்்ள108மகாதேவர
்சன்னதி முன்பு வந்ோர.
அஙகுசுவாமிக்கும்,அம்பா
ளுக்கும்மகாதீபாராே்ன
்்ந்ேது. பின்னர சுவாமி
அம்பாள்களுக்கு சிறப்பு
அபிதேகம்அலஙகாரமாகி
தீபாராே்ன்்ந்ேது.
ஆனந்ேவலலி அம்பாள்

்சதமேசிவக்தகாழுந்தீஸவ
ரரதகாவிலிலஇருந்துசூர
பதமன்ேனதுப்்வீரரக
ளு்ன் முக்கிய வீதிகள்
வழியாக வலம் வந்து
மா்ல 4.45 மணிக்கு
தகாவிலக்ற்க்ரநு்ழவு
பகுதிக்குவந்து த்சரந்ோர.
மா்ல 4.55மணிக்கு,
சுவாமி தையந்தி்ாேர

வண்ண மலரக்ளாலான
மா்லகள்அணிந்துஅலங
காரதது்ன்்கயிலதவல
ஏந்தி, சூரபதம்ன வேம்
த்சய்யக்ற்க்ரக்குபுறப்
பட்்ார.
முேலிலமா்யதயஉரு

வாக தகாண்் யா்னமு
கன் ேனது பரிவாரஙகளு
்ன், முருக தபருமா்ன
த்ாக்கி தபாரபுரிய சுற்றி
வந்து சுவாமிக்கு எதிதர
வந்து நின்றான். மா்ல
5.15மணிக்குயா்னமுகம்
தகாண்் ோரகாசூர்ன,
முருகதபருமான் தவல
தகாண்டு வேம் த்சய்ோர.
அேன் பிறகு கன்மம் உரு
வம் தகாண்் சிஙகமுகா
சூரன், அதேதபால முரு
க்னவலம்,இ்மாகசுற்றி
வந்துத்ருக்குத்ரதபாரி்
ேயாரானான். அவ்னயும்
முருக தபருமான் ேன்
தவலாலவேம்த்சய்ோர.
்சதகாேரரக்்ள தோ்

ரந்து,ஆணவதமஉருவான
சூரபதமன் ேனது ப்்
வீரரகளு்ன் தவகமாக
முருக தபருமானு்ன்
தபாரபுரியவந்ோன்.முரு
கக் க்வுள்தவலஎடுதது
சூரபதம்ன ்சம்்ாரம்
த்சய்ோர.அப்தபாதுவானத
தில கரு்ன் சுற்றி வட்்
மிட்்து.இறுதியாகமாமர
மும்,த்சவலுமாகஉருமாறி
வந்ேசூரபதம்னமுருகப்
தபருமான்த்சவலும்,மயி
லுமாகமாற்றிஆட்தகாண்
்ார. மயி்ல ேனது
வாகனமாகவும், த்சவ்ல
ேனதுதகாடியாகவும்்வத
துக்தகாண்்ார.
பின்னர ்சண்முகவிலா்ச

மண்்பததிலசினம்ேனிந்ே
முருகனுக்கும்,வள்ளிதேய்
வா்ன அம்பாளுக்கும்
சிறப்பு தீபாராே்ன ்்ந்
ேது. தோ்ரந்து சுவாமி
தையந்தி்ாேர,வள்ளிதேய்
வா்னயு்ன் எழுந்ேருளி
தகாவில உள்பிரகாரததில
உள்்ள108மகாதேவர்சன்ன
திக்கு த்சன்றார. அஙகு
இருந்ே கண்ணாடியில
தேரிந்ேசுவாமியின்பிம்பத
துக்கு அபிதேகம்(்சாயாபி
தேகம்)்்ந்ேது.
தகாதரானாேடுப்பு்்வ

டிக்்ககாரணமாகசூர்சம்
்ாரம்நிகழ்சசியிலபக்ேர
கள் கலந்து தகாள்்ள
அனுமதிக்கப்ப்வில்ல.
அேனால சூர்சம்்ாரம்
நிகழ்சசிபக்ேரகளின்றிஎளி
்மயாக்்ந்ேது.தமலும்,
க்ற்க்ர பகுதி பக்ேரக
ளின்றிதவறிசத்சாடிகாணப்
பட்்து. சூர்சம்்ாரம்
்்்தபறும் க்ற்க்ர
நு்ழவுபகுதியிலமூன்று
பக்கமும் சுற்றி ேகரகததி
னால ேடுப்புகள் அ்மக்
கப்பட்டிருந்ேன. தமலும்
க்ற்க்ர வழியாக பக்ேர
கள்வரமுடியாேபடி்ாழிக்
கிணற்றிலஇருந்துக்லநீர

வ்ர ேடுப்பு தவலிகள்
அ்மக்கப்பட்டிருந்ேன.
தமலும்தபாலீ்சாரகண்கா
ணிப்புதகாபுரததிலநின்று
கண்காணிததுவந்ேனர.
சூர்சம்்ார விழா்வ

முன்னிட்டுத்ல்ல்சரக
டிஐஜி பிரவீன்குமார அபி
்பு,மாவட்்தபாலீஸசூப்
பிரண்டுதையக்குமாரஆகி
தயார  ே்ல்மயில
திருசத்ச ந்தூர உேவி
தபாலீஸ சூப்பிரண்டு
்ரஷ்சிஙமற்றும்4கூடு
ேல தபாலீஸசூப்பிரண்டு
கள், 18 உேவி மற்றும்
து்ண தபாலீஸ
சூப்பிரண்டுகள், 56
தபாலீஸ இன்ஸதபக்்ர
கள்  உட்ப் 2 ஆயிரம்
தபாலீ்சாரபாதுகாப்புபணி
யிலஈடுபடுதேப்பட்டிருந்ே
னர.
இந்ேநிகழ்சசியிலஇந்து

்சமய அறநி்லயதது்ற
ஆ்ணயர குமரகுருபரன்,
மாவட்் கதலக்்ர ்ாக்
்ர.த்சந்திலராஜ்,தகாவில
ேக்காரும், மா்லமுரசு
்ாளிேழ்மற்றும்தோ்லக்
காட்சிநிரவாகஇயக்குனரு
மானஇரா.கண்ணன்ஆதித
ேன் தகாவில இ்ண
ஆ்ணயர(தபாறுப்பு)கும
ரது்ர உட்ப் தகாவில
பணியா்ளரகள் கலந்து
தகாண்்னர.
இன்றுதிருக்கலயாணம்
இன்று திருக்கலயாண

நிகழ்சசி்ய முன்னிட்டு
அதிகா்ல3மணிக்கு்்்
திறக்கப்பட்டு, 3.30
மணிக்குவிஸவரூபதீபாரா
ே்னயும்,4மணிக்குஉேய
மாரதோண்் அபிதேக
மும் ்்ந்ேது. கா்ல 9
மணிக்கு சுவாமிக்கு உசசி
கால அபிதேகமும் ்்ந்
ேது.மா்ல4மணிக்கு்சாய
ரட்்்ச தீபாராே்னயும்
்்க்கிறது. மா்ல 6
மணிக்கு தகாவில உள்பிர
காரததில அம்பாளுக்கு
சுவாமி காட்சி தகாடுதது,
மா்லமாற்றுேலநிகழ்சசி
்்க்கிறது. இரவில,
தகாவில உள்பிரகாரததில
உள்்ள108மகாதேவர்சன்
னதி முன்பு சுவாமிக்கும்,
தேய்வா்னஅம்பாளுக்கு
திருக்கலயாண ்வபவ
நிகழ்சசி ்்க்கிறது.திருக்
கலயாணம் ்்்தபறும்
தினமானஇன்றுபக்ேரகள்
தகாவிலில ேரி்சனம் த்சய்
யதவா, நிகழ்சசிக்்ள
பாரப்பேற்தகா அனுமதி
இல்ல. ஆனால ‘யு–டி
யூப்’ மூலம் பக்ேரகளுக்கு
த்ரடிஒளிபரப்புத்சய்யப்
படும்.விழாவிற்கானஏற்பா
டுக்்ள தகாவில ேக்கார
இரா.கண்ணன் ஆதிதேன்,
இ்ண ஆ்ண
யர(தபாறுப்பு) குமரது்ர
மற்றும் தகாவில பணியா
்ளரகள் த்சய்து வருகின்ற
னர.

கைறகனரயில்சூர்சம்்ாரம்நைந்ேது:

திருச்செந் தூர் க்காவி லில்
இன்று இரவு திருக்்கல்யா ணம்!
‘யு–டியூப்’மூலம்நேரடிஒளிபரப்புசெய்யப்படும்!!

கெ்தாரணகயஸெரர் க்கதாவிலில் ம்ை நீர் க்ஙகி உள்ள்தால் பக்ர்்கள க்கதாவிலுககுள 
செனறு ெதாமி ் ரிெனைம் செய்ய முடியதாமல் சிரமததிற்கு ஆ்ளதாகி உள்ளனைர்.

1.2020–21–ம் ஆண்டிற்கான நிர்கா் அறிக்்்ை 
அங்கீ்ரித்தல்
2.2020–21–ம் ஆண்டிற்கான ்தணிக்் அறிக்்            
மறறும் ்தணிக்்க சகான்று்ள் அங்கீ்ரித்தல்
3.2022–23–ம் ஆண்டிக்கான உத்்தச ் ரவு  

          சசலவு திட்டத்்த அங்கீ்ரித்தல்
4.2020–21–ம் ஆண்டு  இறுதி ்தணிக்்யின்்படி ் ங்கி 
ஈடடியுள்்ள நி்ரலகா்பம் ரூ.22,59,235,59 ஐ       
லகாப்பிரிவி்ன  சசய்தல்
5.து்ை விதித திருத்தங்்ள் ் மறச்காள்ளு்தல் (்ங்கி 
அறிவிப்பு  ்பல்்யில் ் காண்்)
6.்த்ல்ர அ்ர்்ளகால் ச்காண்டு ் ரப்்படும் இ்தர 
ஷிைங்்ள்.

உடும்லப்்்பட்்ட கூடடுறவு ந்ர ்ங்கி சந, 916 –ன் 
்்பர்்ககூட்டம் 26.11.2021 அன்று பிற்ப்ல் 3.00 
மணிை்ளவில் ் ங்கியின் அலு்ல்ததில் ந்்டச்பற உள்்ளது. 
்்பர்்ககூட்டததில் கீழக்காணும் ச்பகாருள்்ள் வி்காதிதது 
தீரமகானிக்ப்்ப்டவுள்்ளன. அது சமைம் நமது ்ங்கியின் 
அ்னதது 'அ' ்குப்பு உறுப்பினர்ளும் ்த்றகாது ்லந்து 
ச்காள்ளுமகாறு ் ்டடுகச்காள்்ளப்்படுகிறகார்ள்.

உடுமலைப்பேடலடை 
கூடடுறவு நகர வங்கி லிட நந,916.
ர

க்பரவவக்கூட்ட அறிவிப்பு

கூட்டப ்்பாருள்

திரு.T.கண்ணன்
்்லெர்

மற்றும் நிர்வா்கஸ்தர்்கள்

திரு.G.கதிரவன்,
து்ைபபதிெதா்ளர்/

கமலதாண்ம இயககுெர்

81.82 பசுபதி வீதி, உடுமலைப்படலடை–திருபபூர் மாவடடைம்.

புது ச்டல்லி, ெெ 10-– 
மததியபட்தைட்டில2021–22ம்நிதியா

ண்டுக்கான த்சலவினஙகளுக்கு ரூ.34.83
தகாடிநிதிஒதுக்கீடுத்சய்யப்பட்டுள்்ளது.
இதுவ்ரமுேலஅ்ரயாண்டிலரூ.16

லட்்சதது26ஆயிரதது17தகாடிஅ்ளவுக்கு
த்சலவாகியுள்்ளோகஅரசுதேரப்பிலதேரி
விக்கப்பட்டுள்்ளது. இது தமாதேமாக
மதிப்பி்ப்பட்்தோ்கயில46.7்சேவீே
மாகும்.இதுகுறிததுநிதிஅ்மச்சகத்ேச
த்சரந்ேமூதேஅதிகாரிஒருவரகூறு்கயில,
த்சலவினஙக்்ளகட்டுப்படுதேஅரசுஉரிய
்்வடிக்்கதமற்தகாண்டுவருகிறது.அத
தியாவசியதே்வகளுக்குமுன்னுரி்ம
அளிக்கப்படுகிறது.அந்ேவ்கயிலஇந்ே
நிதியாண்டுக்கான த்சலவினஙகளிலரூ.1
லட்்சம்தகாடிஅ்ளவிலமிச்சப்படுதே்்
வடிக்்கஎடுக்கப்பட்டுள்்ளது.
இேன்மூலம்,்்ப்புநிதியாண்டுக்கான

இலக்்கசுலபமாகஅ்்யமுடியும்.உோ
ரணததிற்குவஙகிகளுக்கானமறுமூலேனத
திற்குரூ.20ஆயிரம்தகாடிஒதுக்கப்பட்டுள்
்ளது.
அேற்காகதே்வேற்தபாதுஇல்லஎன்

போல,அந்ேநிதி்யதவறுபலதிட்்ஙக
ளுக்குபயன்படுதேமுடியும்.

இதேதபான்றுபலதவறுதிட்்ஙகளில
இருந்துரூ.1லட்்சம்தகாடித்சலவினம்மிச
்சப்படுதே முடியும். அதது்ன் கூடுேல
க்ன்வாஙகதவண்டியசூழலஏற்ப்ாது
இவவாறுகூறினார.2021–22நிதியாண்டில
மததியஅரசுரூ.12.5லட்்சம்தகாடிக்ன்
வாஙகமுடிவுத்சய்திருந்ேது.இதிலமுேல
அ்ரயாண்டிலஇதுவ்ரரூ.7.02லட்்சம்
தகாடி க்ன் வாஙகப்பட்டுள்்ளது. மீே
முள்்ளக்ன்தோ்கவி்ரவிலதபறப்ப
டும்என்றுதேரிகிறது.அரசுமூலேனஙகள்
விற்ப்னமூலம்ரூ.1.75லட்்சம்தகாடி
திரட்டும்மததியஅரசின்திட்்ம்இன்னும்
நி்றதவற்றப்ப்வில்ல.அதே்சமயம்,
அரசுக்கான வரி வருவாய்,
நிரணயிக்கப்பட்்இலக்்கக்காட்டிலும்
அதிகமாக கி்்ததுள்்ளோக
கூறப்படுகிறது.்ாடுசுேந்திரம்தபற்ற67
ஆண்டுகளிலஇந்தியாவின்தமாதேக்ன்
ரூ.54லட்்சம்தகாடியாகமட்டுதமஇருந்
ேது.பிரேமரதமாடிே்ல்மயிலானஅரசு
தபாறுப்தபற்ற7ஆண்டுகளிலமட்டும்இந்
தியாவின்க்ன்சு்மரூ.62தகாடிஅதிக
ரிதது்ாட்டின்தமாதேக்க்ன்ரூ.116லட்
்சம் தகாடியாக அதிகரிததுள்்ளது
குறிப்பி்தேக்கது.

பல்தவறுதிட்ைஙகளுக்குஒதுக்கபபடும்

ரூ.1 லடசெம் க்காடி ்செல வி னங்கவை 
மிசசெப்ப டுத்த கமாடி அரசு ந்ட வ டிக்வ்க! 

பயிரகள்நீரிலமூழ்கிஉள்
்ளன.தகாலலுமாஙகுடி,
தபர்ளம்,தவலஙகுடி,கழு
குக்குடி,திருக்தகாட்்ாரம்
மற்றும்திருதது்றப்பூண்டி
பகுதிகளில்சம்பாபயிரகள்
முற்றிலும்நீரிலமூழ்கிஅழு
கும்நி்லயிலஉள்்ளன.இே
னாலவிவ்சாயிகள்மிகவும்
மனதவே்னயு்ன்காணப்
படுகின்றனர.
தமலும்இந்ேமாவட்்த

திலஉள்்ள்மரக்காதகா்ர
யாறு,தகா்ரயாறு,வ்ளவ
னாறு, கி்்ளோஙகி ஆறு,
அ்ப்பாறு,அரிச்சந்திரா்தி
உள்ளிட்்அ்னததுஆறுக
ளிலும்நீரக்ரபுரண்டுஓடு
கிறது.
்சம்பா ோ்ளடி த்ற்பயிர

க்்ள உ்னடியாக காப்
பாற்ற தவ்ளாண் அதிகாரி
கள் தபாரக்கால அடிப்ப
்்யில ்்வடிக்்க
தமற்தகா ள்்ள தவண்டும்
என விவ்சாயிகள் தகாரி
க்்கவிடுததுள்்ளனர.
மயிலாடுது்ற மாவட்

்ததிலசீரகாழி,குதோலம்
தபான்றபகுதிகளிலதபய்து
வரும்தோ்ரம்ழகாரண
மாக அந்ே மாவட்்ததில
பயிரி்ப்பட்டுள்்ள சுமார
௧௦ ஆயிரததிற்கும் தமற்
பட்் த்ற்பயிரகள் நீரில
மூழ்கிஅழுகிவருகின்றன.
புதுக்தகாட்்் மாவட்

்ததிலக்ந்ேஒருவாரமாக
்லலம்ழதபய்துவருகி
றது. விட்டு விட்டு இந்ே
மாவட்்ததிலதபய்துவந்ே
ம்ழயானது க்ந்ே சில
்ாட்க்ளாகதோ்ரந்துஅதி
கரிததுேற்தபாதுகனம்ழ
யாகதோ ரந்துவருகிறது.
இேன் காரணமாக புதுக்
தகாட்்் மாவட்்ததில
பயிரி்ப்பட்டுள்்ள சுமார
ஆயிரக்கணக்கான ஏக்கர
நிலஙகள் நீரில ேதேளிதது
வருகின்றன.அரிய லூர ,
தபரம்பலூர மாவட்்ஙக
ளில க்ந்ே ௨ ்ாட்க்ளாக
தபய்துவரும்ம்ழகாரண
மாகஇந்ேமாவட்்ஙகளில
பயிரி்ப்பட்டுள்்ள சுமார
ஆயிரக்கணக்கான ஏக்கர
நிலஙகளிலம்ழநீரபுகுந்
துள்்ளது.தமலும்இந்ேபகு
திகளில்சாகுபடித்சய்துள்்ள
பருததி,மக்காசத்சா்ளவயல
களிலும் ம்ழநீரதேஙகி
உள்்ளது.இேன்காரணமாக
பருததி பயிரகள் அழுகும்
நி்லக்கு ேள்்ளப்பட்டுள்
்ளன.தமலும்இப்பகுதியில
பயிரி்ப்பட்டுள்்ள தவங
காய பயிரகளிலும் இந்ே
ம்ழநீரதேஙகிஉள்்ளோல
அந்ே பயிர முற்றிலும்
அழுகி த்சேம்்ந்துள்
்ளன.எனதவஉ்னடியாக
தபாரக்கால அடிப்ப்்
யில பயிரகளில தேஙகி
உள்்ள ம்ழநீ்ர அகற்ற
அரசு ்்வடிக்்க எடுக்க
தவண்டும் என இப்பகுதி
விவ்சாயிகள் தகாரிக்்க
விடுததுள்்ளனர.
திருசசி மாவட்்ததில

து்றயூர,முசிறி,தோட்டி
யம், மணப்பா்ற,  குழு
மணிஉள்ளிட்்பலதவறு
பகுதிகளிலக்ந்ே௨்ாட்க

செலெடாமடாவடெங்களில...
௧–ம் பக்கத ச்தா்டர்ச்சி

ஒவதவாரு குடியிருப்பு
பகுதிகளிலும்கு்றந்ேபட்
்சம் 2 ேன்னாரவலரக்்ள
கண்்றிந்து, பயிற்சி அளி
தது, ்சமுோயஅ்ளவிலான
மீட்புப் ப்்யி்ன உரு
வாக்க தவண்டும் என்று
முேல்மச்சர அறிவு்ர
வழஙகியுள்்ளேன் அடிப்ப
்்யில,நீச்சலதேரிந்ேவர
கள்19,547,மரம்அறுக்கத
தேரிந்ேவரகள் 15,912,
பாம்பு பிடிப்பவரகள்
3,117, கால்்்களின்
பாதுகாப்பிற்காக 19,535
எனசுமார1.05லட்்சம்ேன்
னாரவலரகள் கண்்றியப்
பட்டு தபரி்ர மீட்பு மற்
றும்நிவாரணப்பணிகளில
ஈடுபடுதேப்பட்டுவருகின்
றனர. ேமிழ்்ாடு தபரி்ர

௮நபரிெர்மீடபுப்படெ்கள்...
௧–ம் பக்கத ச்தா்டர்ச்சி

்ளாகதபய்துவரும்ம்ழயி
னாலும், த்ற்றிரவு முேல
தபய்துவரும்தோ்ரம்ழ
யாலும்இப்பகுதிகளிலபயி
ரி்ப்பட்டிருந்ே வா்ழ,
த்ல, உளுந்து, த்ற்பயிர
கள் நீரிலமூழ்கிஉள்்ளன.
தோ்ரந்து௨்ாட்கள்ம்ழ
நீடிதோல இப்பகுதியில
உள்்ளலட்்சக்கணக்கானஏக்
கரில பயிரி் ப்பட்டுள்்ள
பயிரகள்அழுகும்நி்லஏற்
படும்.இதேதபாலகரூரபகு
தியானகுளிதே்ல,தோ்க
ம்லஉள்ளிட்்பகுதிகளில
பயிரி்ப்பட்டுள்்ள தவற்
றி்ல பயிரகள், வா்ழ
ஆகிய்வ தோ்ரம்ழ
யால நீர சூழ்ந்து ள்்ளன.
இ்ேஉ்னடியாகஅகற்றா
விட்்ாலும், ம்ழ
தோ்ரந்துநீடிதோலும்இப்
பயிரகள்அழுகும்நி்லக்கு

ேள்்ளப்படும் என்று அப்ப
குதிவிவ்சாயிகள் கண்ணீர
வடிக்கின்றனர.வஙகக்க்
லிலஉருவாகிஉள்்ளகாற்ற
ழுதேோழ்வுநி்லவலுப்
தபற்று உள்்ளோல
ஏற்பட்டுள்்ளதோ்ரம்ழ
யாலத்ல்ாமாவட்்ஙக
ளிலசுமார௫லட்்சததிற்கும்
தமற்பட்் ஏக்கரில பயிரி
்ப்பட்டுள்்ளத்ல,வா்ழ,
உளுந்து, மக்காசத்சா்ளம்,
தவஙகாயம், தவற்றி்ல
உள்ளிட்் பயிரகள் அழு
கும் நி்லயில உள்்ளோல
விவ்சாயிகளுக்கு தகாடிக்க
ணக்கான அ்ளவிற்கு ்ஷ்
்ம்ஏற்படும்சூழ்நி்லஉரு
வாகி உள்்ளது.தமலும்
ம்ழ தோ்ரந்து தபய்து
பயிரகள் அழுகினால ேமி
ழகஅரசுபயிரகளுக்கு்ஷ்்
ஈடு வழஙக தவண்டும்
என்று விவ்சாயிகள்
தகாரிக்்கவிடுததுள்்ளனர.

தமலாண்்ம ஆ்ணயத
தின் ்சாரபில, தபரு்கர
த்சன்்னமா்கராட்சியின்
ம்ழ நீர சூழ்ந்ே பகுதிக
ளிலவசிக்கும்வயதுமுதிரந்
ேவரக்்ளமீட்கும்பணியி
லும், விழுந்ே மரஙக்்ள
அகற்றுேலமற்றும்உணவு
அளிக்கும் பணிகளிலும்
ஈடுபடுதேப்பட்டுள்்ளனர.
தமலும், ஒவதவாரு

மாவட்்ததிலும்உள்்ளேன்
னாரவதோண்டுநிறுவனங
க்்ள ஒருஙகி்ணதது,
தபரி்ரகாலஙகளிலமுன்
தனச்சரிக்்கேகவலக்்ள
தபாதுமக்களுக்கு வி்ர
வாகதகாண்டுத்சரக்கவும்,
மீட்புமற்றும்நிவாரண்்
வடிக்்கக்்ளவி்ரவுப்ப
டுதேவும் அறிவுறுதேப்பட்
டுள்்ளது. இவவாறு அவர
குறிப்பிட்டுள்்ளார.
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