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CIN:L17111TZ1962PLC001200
Regd. Office: 'Elgi Towers', P.B No: 7113 Green Fields
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NOTICE TO SHAREHOLDERS

>l

Dear Member(s),
th
1. Notice is hereby given that the 59 Annual General Meeting (“AGM”) of the
th
Company will be held on Thursday, 16 September 2021 at 03:30 PM (IST)
through Video Conference (“VC”) / Other Audio Visual Means (“OAVM”) facility
to transact the business as set out in the Notice which will be circulated for convening
the AGM. In view of the continuing Covid-19 pandemic and in compliance with the
applicable provisions of the CompaniesAct, 2013 and rules framed thereunder and the
SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with
General Circular(s) dated 5th May 2020 read with Circulars dated 8th April, 2020, 13th
th
th
st
th
April, 2020, 15 June, 2020, 28 September, 2020, 31 December, 2020 and 13
January, 2021, issued by the Ministry of Corporate Affairs (“MCA Circular(s)”) and
th
th
Circulars dated 12 May 2020 & 15 January 2021 issued by the Securities and
Exchange Board of India (“SEBI Circular”), the Company has decided to conduct the
AGM through VC/ OAVM facility without the physical presence of the Members at a
common venue.
th
2. The Notice of the 59 AGM and the Annual Report for the year 2021, including the
st
Financial Statements for the year ended 31 March 2021 (“Annual Report”) will
be sent only by e-mail to all those members, whose e-mail addresses are
registered with the Company/RTA or with their respective Depository Participants
(“Depository”), in accordance with the MCA Circular(s) and the SEBI Circular as
mentioned above. Members can join and participate in the 59th AGM through
VC/OAVM facility only. The instructions for joining the 59th AGM and the manner of
participation in the remote e-voting or casting vote through the e-voting system during
the 59th AGM are provided in the Notice of the 59th AGM. Members participating through
the VC/OVAM facility shall be counted for the purpose of reckoning the quorum under
section 103 of the CompaniesAct, 2013.
th
3. Notice of the 59 AGM and the Annual Report will be made available on the website of
the Company i.e., www.superspinning.com and the website of Stock Exchanges in
which the Company's equity shares are listed i.e., National Stock Exchange of India
Limited and BSE Limited.
4. Members holding shares in physical form who have not registered their e-mail
addresses with the Company / its RTA/ Depository or not updated the bank account
mandate can obtain Notice of the 59th AGM, Annual Report and/or login details for
th
joining the 59 AGM through VC/OAVM facility including e-voting, by following the
instructions as mentioned below:
a. Kindly log in to the website of our RTA, Link Intime India Private Ltd.,
www.linkintime.co.in under Investor Services > Email/ Bank detail Registration – fill
in the details, upload the required documents and submit. Alternatively, members
may send the request letter along with the requisite documents as listed in the
website to the Registrar & Share TransferAgent through postal means.
5. Members holding shares in demat form can update their e-mail address & bank
account details by submitting a request to the concerned depository participant.
6. Please note that the email ID investors@ssh.saraelgi.com is designated for the
th
purpose of enabling shareholders to obtain Notice of the 59 AGM,Annual Report and /
th
or login details for joining the 59 AGM through VC/OAVM facility including e-voting.
7. Those shareholders who have already registered their e-mail address are requested
to keep their e-mail address validated with their depository participants / the
Company's Registrar and Share Transfer Agent, Link Intime India Private Limited to
enable servicing of notices / documents / Annual Reports electronically to their e-mail
address.
8. We urge the shareholders to update their e-mail ID, Bank account details & Permanent
Account Number (PAN) with the Company / Depository Participant to ensure receipt of
the Annual Report and/or any other consideration and other communications from the
company.
The above information is being issued for the information and benefit of all the Members of
the Company and is in compliance with the MCACircular/s and the SEBI Circular.

Coimbatore
12.08.2021

Andhra Pradesh State
FiberNet Limited

Proposals are invited from interested agencies for the following RFPs: 1) Supply of
2F Fiber Pole Accessories, 2) Supply of 24F Fiber Pole Accessories, 3) Hiring of
Vehicles for APSFL FRT Teams at: a) Ananthapur, b) Chittoor c) Kadapa d) Kurnool
e) Nellore f) Prakasam g) Guntur h) Krishna i) West Godavari Districts j) East
Godavari k) Visakhapatnam l) Srikakulam m) Vizianagaram Districts.
Details of the RFPs may be downloaded from the website: www.apsfl.in or on
e-procurement platform. All other details will be uploaded only on the website of
APSFL or e-procurement platform. For any queries Email: apsfl@ap.gov.in
Sd/- Executive Director, APSFL
4212

BIRLA PRECISION TECHNOLOGIES LIMITED

CIN : L29220MH1986PLC041214
Registered Office : 23, Birla Mansion No. 2, First Floor, D. D. Sathe Marg, Prarthana Samaj, Mumbai - 400 004
Tel : +91 022 23825060, E-mail : info@birlaprecision.com, Web : www.birlaprecision.com

( ` in Lakhs, except per share data)

EXTRACT OF THE UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30TH JUNE, 2021
Standalone
Sr. No.

1
2
3
4
5
6
7
8

Particulars

Quarter Ended

Consolidated
Year Ended

Quarter Ended

Year Ended

30/06/2021 31/03/2021 30/06/2020 31/03/2021 30/06/2021 31/03/2021 30/06/2020 31/03/2021
Unaudited
Audited
Unaudited
Audited
Unaudited
Audited
Unaudited
Audited
Total Income from operations
5429.26
6131.30
1232.58
17332.20
5429.26
6131.30
1232.58
17332.20
Net Profit / (Loss) for the period (before tax, exceptional and/or
51.27
137.29
(735.91)
144.47
51.27
137.29
(735.91)
144.47
extraordinary items)
Net Profit / (Loss) for the period before tax (after exceptional
51.27
137.29
(735.91)
144.47
51.27
137.29
(735.91)
144.47
and/or extraordinary items)
Net Profit / (Loss) for the period after tax (after exceptional
51.13
134.77
(735.91)
141.95
51.13
134.77
(735.91)
141.95
and/or extraordinary items)
Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit/
51.13
128.67
(735.91)
135.85
51.13
128.67
(735.91)
135.85
(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive
Income (after tax))
Equity Share Capital
1305.42
1305.42
1136.79
1305.42
1305.42
1305.42
1136.79
1305.42
Reserves (excluding revaluation reserve) as shown in the
9355.59
9355.59
Audited Balance Sheet of the previous year
Earnings Per Share (Face value of ` 2/- each)
0.08
0.21
(1.29)
0.22
0.08
0.21
(1.29)
0.22
Basic ( `)
0.08
0.21
(1.29)
0.22
0.08
0.21
(1.29)
0.22
Diluted ( `)

Notes:
1
The above is an extract of the detailed format for Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements)
Regulations, 2015. The full format of the financial results for the quarter ended 30th June, 2021 are available on the Stock Exchange website (www.bseindia.com) and on Company’s
website (www.birlaprecision.com).
2
Effective from 1st April 2018, the Company has reclassified two reporting segments namely, 1. Tooling 2. Automotive Components as reporting segments under Ind AS 108.
3
Effective from 22nd June, 2018 the Company has been in receipt of funds under the Deen Dayal Upadhyaya Grameen Kaushalya Yojana for skilling of rural poor youth in the state of
Bihar. As this is not considered as an operating segment, the revenue under this project has been classified as “Other” for disclosure purposes.
4
Total income from operations for the quarter ended includes ` 0.42 lakhs receipt of interest on fixed deposits in banks on funds received under the Deen Dayal Upadhyaya Grameen
Kaushalya Yojana for skilling of rural poor youth in the state of Uttar Pradesh.
5
The Company has incorporated new subsidiary in USA named as Birla Precision USA Ltd during the year with authorised equity share capital of 200 shares and paid up equity share
capital of 10 shares at 1 USD each, EIN: 36-4974239, no transactions has taken place during the quarter in this subsidiary.
6
The above financial results of the Company were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors in their meeting held on 12th August, 2021. The Statutory
Auditor’s have carried out a limited review of the above results pursuant to Regulation 33 of SEBI (Listing obligation and disclosure requirements) Regulations 2015 and furnished
their report thereon.
For and on behalf of the Board of Directors
Sd/Vedant Birla
Date: 12th August, 2021
Chairman & Managing Director
Place: Mumbai
DIN:03327691

For Super Spinning Mills Ltd
Narmatha G.K.
Company Secretary
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க�ாலை

சுதந்திரதினவிழாவைமுன்னிட்டு

இந்தஆண்டுபுதிதாக

10 அரசு கலை மற்றும்
அறிவியல் கல்லூரி கட்டப்படும்!

ேயஙக�வாதிகள் கவடிகுண்டு
தாக்குதல் நடதத திடடம்!

உளவுத்துவை எச்சரிக்வகை!!

புதுப்டல்லி,ஆ�.13–
சுதந்தி� தின விழாலவ
முன்னிடடு
தலைந�ர
க்டல்லியில் ்சக்தி வாயந்த
கவடிகுணடு�லள பயன்
படுத்தி தாக்குதல் ந்டத்த
பயங��வாதி�ள் திட்ட
மிடடுள்ளதா�
உளவுத்
துலற த�வல்�ள் கவளி
யாகியுள்ளன.
நாடு முழுவதும் ஆ�
ஸ்டு 15ம் ்ததி சுதந்தி�
தின விழா க�ாண்டா்டப
ப்ட உள்ளது. இதலன
முன்னிடடு
க்டல்லி
க்சங்�ாடல்டயில் பாது
�ாபபு ஏறபாடு�ள் பைபப
டுத்தபபடடுள்ளன. இத
னில்ட்ய பாகிஸ்தாலன
்்சரந்த
பயங��வாத
அலமபபு�ள் தலைந�ரில்
தாக்குதல் ந்டத்த திட்டமி
டடுள்ளதா� ��சிய த�
வல்�ள்
�சிந்துள்ளன.
முன்னதா� 2019ம் ஆணடு
ஆ� 5ந்்ததி ஜம்மு �ாஷ்
மீர மாநிை த்திற�ான சிற
பபு அந்தஸ்து �த்து க்சய
யபபட்டது.
அ்த நாளில் தாக்குதல்
ந்டத்த பயங��வாதி�ள்
திட்டம் தீடடியதா� உள
வுத்துலற மூைம் த�வல்
கில்டத்தது. அலத உறுதிப
படுத்தும் வல�யில் �ாஷ்
மீரின் பல்்வறு பகுதி�
ளில்
�்டந்த
வா�ம்
ஆளில்ைா டி்�ான் விமா
னங�ள் மூைம் இந்திய
பாது�ாபபுப பல்டயின
ரின் நிலை�ள் மீது கதா்டர
தாக்குதல்
ந்டத்தபபட
்டது. இலதத் கதா்டரந்து
தற்பாது ஆ� 15ந்்ததி
இந்திய சுதந்தி� தினத்லத
முன்னிடடு பாகிஸ்தான்
பயங��வாதி�ள், ஆப்�

ஷன் ஜி�ாத் என்ற கபய
ரில் தாக்குதல் ந்டத்த ்சதித்
திட்டம் தீடடியுள்ளதா�
த�வல் கில்டத்துள்ளது.
முன்னதா� உ.பி.யில் ல�
தான அல்க�ாயதா பயங�
�வாதி�ள் இருவர சுதந்தி�
தின விழாவின் ்பாது
க்டல்லியில் கபரும் தாக்
குதல் ந்டத்த திட்டமிடடு
ள்ளதா� கூறியுள்ளனர.
இலதகயாடடி ஆ� 15
–ந்்ததி சுதந்தி� தின விழா
முடியும் வல� கவளியாட
�ள் உள்்ள நுலழய தல்ட
விதிக்�பபடடுள்ளது.
ப ய ங � � வ ா தி � ள்
டி்�ான் தாக்குதல் ந்டத்த
வாயபபுள்ளது என்று �ரு
தபபடுவதால் பயங��வா
தி�ளின் ்சதிச க்சயலை
முறியடிக்�
டி்�ான்
க்சயல்பாடு�லள �ண�ா
ணிக்� தனி லமயம் அலம
க்�பபடடுள்ளது.
க்டல்லி
மாரக்க�ட
பகுதி மறறும் முக்கிய
இ்டங�ளில் ்்சாதலன
க்சயயபபடடு, ந�ர முழு
வதும்
்பாலீ்சாரும்,
துலண �ாணுவப பல்டயி
னரும் பாது�ாபபுக்�ா�
குவிக்�பபட டுள்ள னர.
இந்நிலையில் பயங��வா
தி�ள் க்டல்லியில் கவடி
குணடு தாக்குதல் ந்டத்த
திட்டமிடடுள்ள
தா�
அதிரசசித் த�வல் கவளி
யாகியுள்ளது.
ப ா கி ஸ் த ா னின்
ஐ.எஸ்.ஐ அலமபபு பயங
��வாத தாக்குதலுக்�ா� 3
கி்ைா எல்ட க�ாணடு
்சக்தி வாயந்த கவடிகுணடு
கபாருட�லள �ாஷ்மீர
எல்லைக்குள் ஏற�ன்வ
�்டத்தி விட்டதா� கதரிகி

றது. சுவிடச மூைம் கவடிக்
கும் வல�யில் உருவாக்
�பபடும் இந்த குணடு
கவடிபபு திட்டத்திறகு
பாகிஸ்தான் �ாணுவ அதி
�ாரி ஒருவர மூலளயா�
இருந்து க்சயல்படுவதா�
கூறபபடடுள்ளது. பாகிஸ்
தான் ஆக்கி�மிபபு �ாஷ்மீ
ரில் இருந்து இயஙகும்
பயங��வாதி
மு�மது
்சாதிக் தலைலமயில் ைஷ்
�ரஇகதாயபா
�மாண
்்டாக்�ள் 6 ்பர ஆ� 15
தாக்குதலுக்�ா� இந்தியா
வில் ஊடுருவ திட்ட
மிடடுள்ளதா� கூறபபடு
கிறது. இ்த ்பாை ஆக்கி
�மிபபு �ாஷ்மீரின் துந்த்
வாைா �ாடடுப பகுதியில்
இருந்து நான்கு ைஷ்�ர
ப ய ங � � வ ா தி � ளு ம் ,
த்்டா்்ட பகுதியில் 5
கஜயஷ்இமு�மது பயங�
�வாதி�ளும் �ாஷ்மீர பள்
ளத்தாக்கு பகுதி வழியா�
ஊடுருவ திட்டமிடடுள்ள
தா� கூறபபடுகிறது.
பி�தமர ்மாடி க�ாடி
்யறற உள்ள க்சங்�ாட
ல்டலயச சுறறிலும் 7
அடுக்கு பாது�ாபபு ்பா்ட
பபடடுள்ளது.
சுதந்தி�
தின விழா நி�ழ்சசி நல்ட
கபறும் இ்டத்தில் 24 மணி
்ந�மும்
கிருமிநாசினி
க�ாணடு சுத்தம் க்சயயப
படடு வருகிறது. உ்டல்
கவபபநிலை
பரி்்சா
தலன, ஆக்சிஜன் அளவு
பரி்்சாதலன உள்ளிட்ட
பல்்வறு �ட்ட ்்சாதலன
�ளுக்குப பிறகு குலறந்த
அளவிை ான விருந்தி னர
�ள் மறறும் பாரலவயாளர
�ள் மடடு்ம சுந்தி� தின
விழா நி�ழ்சசியில் அனும
திக்�பபடுவார�ள் என்று
கூறபபடடுள்ளது.

சட்்டசவையில்அறிவிப்பு!!

க�ாலைமாைட்டம்,க�ா–இண்டியாகூட்டரஙகில்பதாழில்கூட்டலமபபு�ளின்பிரதிநிதி�ள்-–
பதாழிைதி்பர்�ளு்டன் நல்டப்பற்்ற �ைந்தாயவு கூட்டத்தில், உங�ள் பதாகுதியில் முதைலமச்சர்
திட்டத்தின்கீழ்்பயைாளி�ளுககுநைத்திட்டஉதவி�லைஅலமச்சர்�ள்தங�ம்பதன்ைரசு,தா.கமா.
அன்்பரசன் ஆகிகயார் ைழஙகிைார்�ள். அருகில் பதாழில்துல்ற அரசு முதன்லம பசயைாைர்
முரு�ாைந்தம்,சிறு,குறுமற்றும்நடுத்தரபதாழில்துல்றஅரசுபசயைாைர்அருண்ராய,�பைக்டர்
சமீரன்,தமிழ்நாடுகுடிலச்பகுதிமாற்றுைாரியஇலணகமைாண்இயககுநர்இைம்்ப�ைத்மற்றும்்பை ர்
உள்ைைர்.

இந்தியாவில் புதிதாக
40,120 பேருக்கு ககாப�ானா!

டெலெடா பிளஸ் வைரசுக்கு மும்வையில முதல ைலி!!

புதுப்டல்லி,ஆ�.13–
இந்தியாவில் தற்பாது
க�ா்�ானா 2–வது அலை
இறுதி �ட்டத்தில் உள்
ளது.
இந்த
2–வது
அலைக்கு க்டல்்டா வல�
லவ�ஸ் தான் �ா�ணம் என
�ண்டறியபபட்டது. இது
முதல் அலைலய வி்ட
க�ாடூ�மா� அலமந்தது.
ஏப�ல்–்ம மாதங�ளில்
உச்ச நிலைலய அல்டந்த
்பாது, தினமும் 4 ைட்சத்
திறகும் ்மல் மக்�ள்
ப ா தி க் � ப ப ட ்ட ா ர � ள் .
இறபபும் 4 ஆயி�த்திறகும்
்மல் நிைவி வந்தது. ்ம
மாதத்திறகு பிறகு தான்

தணிய கதா்டஙகியது.
ஆனாலும்
30,000
–த்துக்கும் 50,000–த்துக்
கும் இல்ட்ய நீண்ட நாள்
நீடித்து
வருகின்றது.
்நறறு முன்தினம் நிைவ
�பபடி 41,195 ்பருக்கு
கதாறறு �ண்டறியபபட
்டது. ்நறறு
புதிதா�
40,120 ்பருக்கு உறுதி
க ்ச ய ய ப ப ட டு ள் ள து .
்மலும் 585்பர உயிரிழந்
துள்ளனர.இதறகில்ட்ய,
க்டல்்டா பிளஸ் லவ�சும்
ப�வி வருகிறது. இது
க்டல்்டாலவ வி்ட வீரியம்
குலறந்தது என்று மருத்
துவ நிபுணர�ள் கதரி

வித்து வருகின்றனர. இந்
தியாவில்
இதுவல�
நூறறுக்கும் உடபட்டவர�
ளுக்கு தான் இவவல�
லவ�ஸ் உறுதி க்சயயப
படடுள்ளது. இது கபரும்
பாலும் குழந்லத�லள்ய
தாக்கும்எனகூறபபட்டது.
இந்த நிலையில் மும்
லபயில் 63 வயது கபண
ஒருவர இந்த ்நாயக்கு
பலியாகி உள்ளார. அவர
ஜூலை 27–ந் ்ததி்ய ம�
ணம் அல்டந்து விட்டார.
ஆனால் அவல� தாக்கி
யது க்டல்்டா லவ�ஸ் என்
பது இப்பாது தான் உறு
திபபடுத்தபபடடுள்ளது.

3 இ்டஙகளில் உணவு பூஙககா

பசன்லை,ஆ�.13- வாயிை ா�,
கதாழிறப
்தனி,
திணடிவனம் யிறசி நிலைய மாணவர முதலீடு�லள ஊக்குவிக்�
உள்ப்ட 3 இ்டங�ளில் �ள் கதாழிற்சாலை�ளில் புைம்கபயர தமிழர�ளு்ட
உணவு பூங�ா அலமக்�ப திறம்ப்ட ்வலை க்சய னான உறவு வலுபபடுத்
படும் என்று நிதி அலமச வலத உறுதி க்சயவதற தபபடும்.
மு த லீ ட ்ட ா ள ர � ளின்
்சர பி.டி.ஆர. பழனி்வல் �ா�, எதிர�ாை ்வலை
்சாரந்த
தியா��ாஜன் கூறினார.
வாயபபுக்�ான
திறன் முதலீடு
ஆத�வு
இது குறித்து படகஜட பயிறசியிலன,
கதரிவு முடிவு�ளுக்கு
உல�யில்
அவர க்சயயபபட்ட 15 அ�சு அளிபபதற�ா�வும், சிறப
கூறியதாவது:
கதாழிறபயிறசி நிலையங பா� திட்டமிடுவதறகும்,
உள்ள
அலமபபுச்சா�ா கதாழி �ளில் வழங� 60 ்�ாடி மாநிை த்தில்
க
த
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ைாளர நை வாரியத்திறகு ரூபாய க்சைவில் திறன்
மானியங�லள வழஙகுவ ்மம்பாடடு லமயங�ள் பறறி விவ�மான, துல்லிய
மான த�வுதளம் உருவாக்
தற�ா�, 215.64 ்�ாடி அலமக்�பபடும்.
ரூபாய ஒதுக்கீடு க்சயயப
ஒறலறச ்சாள� அலமப �பபடும்.
தமிழ்நாடடில் உள்ள
படடுள்ளது.
புமுலற திறம்ப்ட க்சயல்
கதாழில் நிறுவனங�ளு படுத்தபபடடு, அதன் கீழ் கதாழில்துலறயில் பின்
்டன்
ஒருஙகிலணந்து, 2021 ஆம் ஆணடு ஜூலை தஙகிய மாவட்டங�லள
கதாழிற்படல்ட � ளில் மாதத்தில் ்மலும் 100 லமயமா�க் க�ாணடு,
அலமந்துள்ள கதாழிறப ்்சலவ�ள் க�ாணடு வ�ப அடுத்த 5 ஆணடு�ளில்
யிறசி
நிலையங�ளில் படடுள்ளன. 2022 ஆம் கமாத்தம் 45,000 ஏக்�ர
கதாழில் 4.0 எனும் நவீன ஆணடு மாரச மாதத்தில் அளவிை ான நிை வஙகித்
த�த்திறகு உயர உறபத்தி ்மலும் 110 ்்சலவ�ளும் கதாகுபபு�ள் உருவாக்�ப
கதாழில்நுடபங�ள் மற ஒறலறச ்சாள� வலைவா்ச படும்.
தூத்துக்குடி மாவட்டத்
ஆலைமலை புலி�ள் �ாப்ப�த்திற்குட்பட்ட ்டாபஸ்லிப  க�ாழிக�முத்தியில் நல்டப்பற்்ற றும் திறன் ்மம்பாடடுப லின் கீழ் க�ாணடு வ�பப
தில் 4,500 ்�ாடி ரூபாய
யாலை�ள்திைவிழாலைபயாடடிவிநாய�ர்க�ாவிலில்ப்பாங�ல்லைத்துசி்றபபுபூலைந்டத்தி பயிறசி இலளஞர�ளுக்கு டும்.
யாலை�ளுககுஉணவு�லைைைத்துல்றயிைர்ைழஙகிைர்.
வழங�பபடும். இதனால்,
வளரந்து வரும் துலற� முதலீடல்ட ஈரக்கும் வித
்மலும், சிறந்த ்வலை ளில்
தமிழ்நாடடின் மா�வும், 3.5 ைட்சம்
்வலை
வாயபபு�ள் உருவாக்�பப பஙல� வலுபபடுத்துவ ்பருக்கு
டும். கநய்வலி நிைக்�ரி தற�ா� உயிரியல் அறிவி வாயபலப வழஙகுமாறும்
௧–ம்்பக�த்பதா்டர்ச்சி ஆ � ா து . அ ் த ் ப ா ல் திறகுதல்ட்பா்டதி.மு.�. நி று வ ன த் து ்டன் யல், ஆ�ாயசசி மறறும் 1,100ஏக்�ரநிைபப�பபில்
முடுக்க�ல்ைாம் மு த ை  க்சைவு பறறியும்ஆதா� வினர ப�ல் �னவு �ாண இலணந்து புதிய கதாழிற ்மம்பாடு, உறபத்தி ஆகி 1,000 ்�ாடி ரூபாய க்சை
லமச்சர கூறினார.
மறற குறறச்சாடல்ட கூறி ்வண்டாம்.
அலற�ைன்�ளுக்
பயிறசி நிலையம் ஒன்று யவறறிற�ான
புதிய வில்
ஆனால் ஆடசிக்கு வந்து யுள்ளார.
கவள்லள
இது்பான்ற
கபாய கநய்வலியில் அலமக் கதாழில் க�ாள்ல��ள் �ான ்சரவ்த்ச பூங�ா
100 நாட�ள் ஆகியும் அறிக்ல�
ஒரு வழக்கு�ளுக்கு நாங�ள் �பபடும். தமிழ்நாடு திறன் வில�வில் அறிவிக்�பப ஒன்று அலமக்�பபடும்.
இதறகு எந்த தீரவும் எடுக் விளம்ப�ம்்த்ட எடுத்த அஞ்ச மாட்்டாம். ்சட்டப ்மம்பாடடுக்
திருவள்ளூர மாவட்டத்
�ழ�ம் டும். அதி� அளவிை ான
�பப்டவில்லை. ்மலும் முயறசிதான்.
ஏலழ, படி அதலன எதிரக�ாள்
தின் மாநல்லூரில் ஒரு மின்
நீட்தரவு விைக்கு கில்டக் எளிய, நடுத்த� மக்�ளுக்கு ்வாம். என்வ உண
வா�னப பூங�ா, �ாஞசிபு
கும்வல�
மாணவச வழங�பபடும் நைத்திட்ட லமக்கு
புறம்பா�
�ம்மாவட்டம்ஒ��்டத்தில்
க ்ச ல் வ ங � ள ா கி ய உதவி�ள் அலனத்து்ம வழக்கு�லள ்பாடடு,
மருத்துவ
்சாதனங�ள்
நீங�ள்நீட்தரவுக்கு நன்கு அரிசி குடும்ப அடல்ட� பழிவாஙகும் எணணத்து
பூங�ா, �ாணிப்படல்ட
படித்து
தயா�ாகுங�ள் ளின்அடிபபல்டயி்ை்ய ்டன் க்சயல்படும் தி.மு.�.
மாவட்டம் பனபபாக்�த்
என்று மாணவர�ளுக்கு நல்டகபறும்.
அ�ல்ச �ணடித்தும் கவளி
பசன்லை,ஆ�.௧௩– தில் ்தால் கபாருட�ள்
கதளிவான அறிவுல�யும்
2006–2011–ல் தி.மு.�. ந்டபபு க்சய்தாம்.
முதி்யார ஓயவூதிய திட்டம் குறித்து படகஜடடில் உறபத்திப பூங�ா, மணப
வழங�ாமல், மாணவ ்சமு அ�சு வழஙகிய �ைர
மூசசுக்கு 300 த்டலவ கூறபபடடிரு பபதாவது:–
பாலற, ்தனி மறறும்
த ா ய த் தி ன ரி ல ்ட ் ய டி.வி., அரிசி குடும்ப பத்திரில� சுதந்தி�ம் பறறி
முதி்யார ஓயவூதியத் திட்டம் முழுலமயா�ச சீ�
ஆகிய
கபரிய குழபபத்லத இந்த அடல்ட லவத்திருப்பா ்பசுபவர தி.மு.�. தலை லமக்�பபடடு, அலனத்துத் தகுதிவாயந்த நபர�ளும் திணடிவனம்,
விடியா அ�சு ஏறபடுத்தி ருக்குத்தான் வழங�பபட வர ஸ்்டாலின். �்டந்த விடுதலின்றிப பயன்கபறுவலத இந்த அ�சு உறுதி க்சய இ்டங�ளில் மூன்று உண
யுள்ளது. இதனால்மாண ்டது. இ்த முலறதான் 9.8.2021 அன்று அ. யும். மாநிை த்திலுள்ள மக்�ளுக்கு ்சமூ�பபாது�ாபபிற வுப பூங�ாக்�ளும் நிறுவப
வர�ளும், கபற்றார� அம்மா அ�சிலும்பின்பற தி.மு.�. நாளிதழ் நமது �ான வழிவல��லள ஏறபடுத்துவதில் முன்னணி படும். கதாழில்துலற அை
ளு ம் கு ழ ப ப த் தி ற கு றபபட்டது. என்வ 2006 அம்மா அலுவை �த்தின் நிலைலய தமிழ்நாடு மீணடும் கபறும் வல�யில் இந்த கு � ளு க் � ா �
ஆளானார�ள்
ஆம்ஆணடில் அவர�ளது பூடல்டஉல்டத்துதி.மு.�. அ�சு ந்டவடிக்ல��லள ்மறக�ாள்ளும். ்சமூ�பபாது தூத்துக்குடியில் 60 எம்.
என்வ நீட்தரவு �த் அ�்்ச இந்த தவலற க்சய அ�சின் �ாவல் துலறயினர �ாபபு ஓயவூதியங�ளுக்கு 4807.56 ்�ாடி ரூபாய என எல்.டி அளவு �்டல்நீர சுத்
துக்கு தீரவு �ாணாதலத தது
என்கிறார�ளா? உள்்ள
நுலழந்து உயரத்தபபட்டது. நிை ்மைாணலம நிைம் கதா்டரபான தி�ரிபபு ஆலை மறறும்
�ணடித்து கவளிந்டபபு ்மலும், இது தவறு எனில் ்்சாதலன ந்டத்தியது மி� பி�சசிலன �லளக் குலறபபதற�ா�, துல்லியமான புவி ஓசூரில் உள்ள கதாழிை 
க்சய்தாம். மாநிை த்தின் தி.மு.�. அ�சு தற்பாது வும்
�ணடிக்�த்தக்�து. யி்டங�ாடடி (DGPS) மறறும் ஏலனய கதாழில்நுடபங� �ங�ளுக்�ான 10 எம்.எல்.
நிதிநிலை
பறறிய வழஙகிய க�ா்�ானா நிதி ் ்ச ா த ல ன யின் ் ப ா து லளப பயன்படுத்தி மாநிை ம் முழுவதிலும் நவீன நிை டி. டி.டி.ஆர.ஒ �ழிவுநீர
கவள்லள
அறிக்ல� யில், அவர�ள் விரும்பிய நமது அம்மா ஊழியர�ள் ஆயலவ இந்த அ�சு ்மறக�ாள்ளும். இந்த ்நாக்�த்திற சுத்தி�ரிபபு ஆலை நிறு
கவளி யி ்டபப டும் என்று மாறறத்லத க்சயதிருக்� எவல�யும்உள்்ள அனும �ா�, நிை நிரவா� ஆலணயாளரின் தலைலமயின் கீழ் வபபடும்.
கூறி ஒரு கவறறறிக் ைா்ம?
திக்�வில்லை.
அடுத்த தமிழ்நாடு சிறபபு ்சமூ�த் தாக்� மதிபபீடு  மறுவாழ்வு
இவவாறு அவர கூறி
ல�லய நிதி அலமச்சரகவ
என்வ
ஊதாரித்தன நாள் கவளியி்ட ்வணடிய மறறும் மறுகுடியமரவுப பிரிவு ஒன்று உருவாக்�பபடும். னார.
ளியிடடிருக்கிறார. ஒவ மான க்சைவு க்சயத முன் பத்திரில�யிலன
அச
க
வ
ா
ரு னாள் அ�சு என்று அ�சியல் சிடடு கவளியிடுவதறகு
ஆணடும்நிதிநிலை அறிக் � ா ழ் ப பு ண ர ச சி யு ்டன் எங�லள உள்்ள அனும
ல�யில்அம்மா
அ�சு விமர்சனம் க்சயத நிதி தியுங�ள் என்று �ாவல்
என்ன கூறியிருக்கிற்தா அலமச்சல� �ணடித்தும் துலறயினரி்டம்
பத்தி
அலத்ய ஒடடுகமாத்த கவளிந்டபபு க்சயதிருக்கி ரில� ஊழியர�ள் எவவ
மா� கவளியிடடுள்ளனர. ்றாம். அ�சியல் �ாழ்பபு ளவு க�ஞசியும் ஒருவல�
14–வது நிதிக்குழு மதிப ணரசசியின் �ா�ணமா� கூ்ட உள்்ள அனுமதிக்�
பீடடின் அடிபபல்டயில் அ.தி.மு.�.லவச ்்சரந்த வில்லை.
வரி வருவாயில் ரூ.75,000 முன்னாள் அலமச்சர�ள்,
இதனால் அன்லறய பத்
்�ாடி இழபபு என்றும், நிரவாகி�ள்,
த�வல் திரில� அச்சடிக்� முடியா
ரூ.25,000 ்�ாடி திட்ட கதாழில்நுடபப பிரிவு நிர மல், 10.8.2021 அன்று
நிதி, முலறயான பயனாளி வாகி�ள்ஆகி்யார மீது கவளியி்டபப்ட ்வண
�ளுக்கு க்சல்ைவில்லை தி.மு.�. அ�சு கபாய டிய நமது அம்மா நாளிதழ்
என்றும் ஒரு தவறான வழக்கு ்பாடுவலத �டு கவளிவ�வில்லை. இது
�ருத்லத கவளியிடடுள் லமயா� �ணடிக்கி்றாம். ்பான்று பத்திரில� சுதந்தி
ளார. 14–வது நிதிக்குழு
உள்ளாடசித் ்தரதல் �த்லத நசுக்கும் தி.மு.�.
குறிபபிட்ட வரி, ஒரு உத் நல்டகபற உள்ள சூழ்நி அ�ல்ச �ணடித்தும் கவளி
்த்ச
மதிபபீடுதான். லையில் இபபடி கபாயவ ந்டபபு க்சயகி்றாம்.
சுதந்திரதிைத்லத முன்னிடடு க�ாலை பரயில் நிலையத்தில் ்பயணி�ளின் உ்டலம�லை
ஆனால்அது்வ வசூலிக் ழக்கு ்பாடடு அ.தி.மு.�.
இவவாறு அவர கூறி
க்பாலீசார்்பரிகசாதலைபசயைலத்ப்டத்தில்�ாணைாம்.
�பப்ட ்வணடிய வரி கதாண்டர�ளின் ்வ�த் னார.

சட்்டசவையில்அ.தி.மு.க....

முதிய�ோர் ஓய்வூதி�த்திற்ோ்
ரூ.௪,௮௦௭.௫௬ ய்ோடி ஒதுக்கீடு

பசன்லை,ஆ�.13–
தமிழ�
்சட்ட்சலப
யில் �ாகிதமில்ைா பட
கஜடல்ட நிதியலமச்சர
பழனி்வல்
தியா�
�ாஜன் தாக்�ல் க்சயதார.
அதில்
கூறபபடடு
இருபபதாவது:–
தமிழ்நாடடின்
வ�
ைாறறு ம�பு, தற்பாலதய
நிலைலம,
எதிர�ாைக்
குறிக்்�ாள்�ளுக்கு ஏறப,
மாநிை த்திறக�னத் தனித்
துவமான மாநிை க் �ல்விக்
க�ாள்ல� ஒன்லற வகுப
பதறகு, �ல்வியாளர�ள்
மறறும் வல்லுநர�லளக்
க�ாண்ட உயர மட்டக்
குழு ஒன்லற இந்த அ�சு
நியமிக்கும்
பள்ளிக்�ல்விக்கு அதி�
முக்கியத்துவம் அளிக்�ப
படும் விதமா� இந்த வ�வு
க ்ச ை வு த் தி ட ்ட த் தி ல்
கமாத்தமா� 32,599.54
்�ாடி ரூபாய ஒதுக்�பபட
டுள்ளது. ்தசிய அல்டவு
ஆயவு �ணக்க�டுபபின்
படி,�றறல்விலளவு�ளின்
அடிபபல்டயில்
முதல்
மூன்று மாநிை ங�ளுக்குள்
தமிழ்நாடு க�ாணடுவ�ப
படுவலத அ�சு உறுதி
க்சயயும்.
அலனத்து ஆசிரியர�
ளுக்கும் கதாழில்நுடப
வ்சதியு்டன் �ண�ாணிக்
�க்கூடிய மறறும் ஆதா�ங
�ள் அடிபபல்டயிை ான
பயிறசி வழங� ஏதுவா�
413 �ல்வி ஒன்றியங�ளுக்
கும் தைா 40 கதாடுதில�
ல�ய்டக்�
�ணினி�ள்
13.22 ்�ாடி ரூபாய மதிப
பீடடில் வழங�பபடும்.
2025ஆம் ஆணடிறகுள்
தமிழ்நாடடில் உள்ள 8
வ ய தி ற கு ட ப ட ்ட
அலனத்து மாணவர�ளும்
அந்தந்த வகுபபு அளவில்
படிக்�வும்,
எழுதவும்,
அடிபபல்டக்
�ணக்கு
�லள க்சயயவும் முடியும்
என்பலத உறுதி க்சயவதற

�ா�, அடிபபல்ட �ல்விய
றிவு
மறறும்
�ணித
அறிலவ உறுதி க்சயய
‘எணணும்
எழுத்தும்
இயக்�ம்’, 66.70 ்�ாடி
ரூபாய மதிபபீடடில் தீவி�
மா�
க்சயல்படுத்தபப
டும். இந்த ஆணடு புதி
தா� 10 அ�சு �லை மறறும்
அறிவியல்
�ல்லூரி�ள்
துவங�பபடும்.
25 அ�சு �லை மறறும்
அறிவியல் �ல்லூரி�ளில்
10 ்�ாடி ரூபாய மதிபபீட
டில் ஸ்மாரட வகுபபலற
�ள் ஆ�ம்பிக்�பபடும்.
்மலும் 4 அ�சு கபாறியி
யல் �ல்லூரி�ளில் கூடுத
ைா� மாணவர விடுதி�ள்
�ட்டபபடும்.
இவவாறு அதில் கூறப
படடுள்ளது.

