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Sl.
No. Particulars

Quarter ended
September 30,

2022
(Unaudited)

Quarter ended
June 30,
2022

(Unaudited)

Quarter ended
September 30,

2021
(Unaudited)

Half Year ended
September 30,

2022
(Unaudited)

Half Year ended
September 30,

20201
(Unaudited)

Year ended
March 31,

2022
(Audited)

1 Total Income from Operations 2,498.48 2,545.94 2,574.59 5,044.42 4,216.41 9,429.42

2 Net Profit/ (Loss) for the period
(before tax and exceptional items) (349.96) (214.34) 84.78 (564.30) 35.73 312.86

3 Net Profit/ (Loss) for the period before tax
(after exceptional items and profit/loss from
discontinued operations) (328.17) (214.34) 188.37 (542.51) 143.51 800.02

4 Net Profit/ (Loss) for the period after tax
(after exceptional items and profit/loss
from discontinued operations) (328.17) (214.34) (264.37) (542.51) (309.23) 83.56

5 Other comprehensive income (net of tax) - - - - 6.50 (46.94)

6 Total Comprehensive Income for the period
[Comprising Profit / (Loss) for the period
(after tax) and Other Comprehensive Income
(after tax)] (328.17) (214.34) (264.37) (542.51) (302.73) 36.62

7 Equity Share Capital
(face value of Rs.1 per share) 550.00 550.00 550.00 550.00 550.00 550.00

8 Reserves NA NA NA NA NA 10,380.61

9 Earnings Per Share (of Rs.1/- each)
(for continuing and discontinued operations)

a. Basic (0.60) (0.39) (0.48) (0.99) (0.56) 0.15

b. Diluted (0.60) (0.39) (0.48) (0.99) (0.56) 0.15

Notes:
1 The above is an extract of the detailed fomat of the Un-audited Financial Results for the Quarter and Half Year ended 30th September 2022 filed with the Stock

Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Financial Results are
available on the Stock Exchange websites www.bseindia.com, www.nseindia.com and on the Company's website www.superspinning.com

2 The above financial results for the quarter and half year ended September 30, 2022 as reviewed and recommended by the Audit committee of the Board, has
been approved by the Board of Directors at its meeting held on November 14, 2022. The Statutory Auditors have carried out a limited review of the above results.

for Super Spinning Mills Limited
Sumanth Ramamurthi

Place: Coimbatore Chairman & Managing Director
Date: November 14, 2022 DIN:00002773

Regd. Office : 'ELGI TOWERS', P.B NO:7113 GREEN FIELDS,
PULIAKULAM ROAD, COIMBATORE - 641045. Tele: 0422-2311711

Email : investors@ssh.saraelgi.comWeb : www.superspinning.com
CIN: L17111TZ1962PLC001200

EXTRACT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND HALF YEAR ENDED SEPTEMBER 30, 2022 UNDER IND AS
(Rs.in Lakhs)

EXTRACT OF STATEMENT OF CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND HALF YEAR ENDED SEPTMEBR 30, 2022
` in Lakhs (Except EPS)

Sr.
No.

Particulars

Quarter ended Half year ended Year ended
30-09-2022 30-06-2022 30-09-2021 30-09-2022 30-09-2021 31-03-2022
Unaudited Unaudited Unaudited Unaudited Unaudited Audited

1 Revenue from Operations 5,829.10 4,017.93 5,327.44 9,847.03 8,044.34 17,259.90

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

757.78 521.05 720.44 1,278.83 926.58 2,079.66

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

757.78 521.05 720.44 1,278.83 926.58 2,079.66

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

549.52 372.40 562.08 921.92 737.41 1,558.81

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

549.52 372.40 562.08 921.92 737.41 1,558.81

6 Paid-up Equity share capital 539.03 539.03 539.03 539.03 539.03 539.03
7 Other equity - - - - - 9,890.35
8 Earnings Per Share (Face Value ` 1/- each)
Basic: 1.02 0.69 1.04 1.71 1.37 2.89
Diluted: 1.02 0.69 1.04 1.71 1.37 2.89

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 14, 2022. 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, 2022 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, 2022 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/-
Place : Mumbai Karim N. Mithiborwala
Place :November 14, 2022 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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செறிவூட்டப்பட்ட
சிறுதானிய ப�ாருட்கள் 
விளக்க ்கருததரங்கம்!

க�ோவை,நை.15–
 க�ோவை, மோைட்டத்

தில் செறி வூட்டப்பட்ட 
உணவு மற் றும் சிறு தோ னிய 
ச்போருட�ள் ்பயன்போடு 
குறித்த செயல் விளக� 

�ருத்த ரங�ம் ஆட சி யர் 
அலு ை ல �த் தில் நவ்ட
ச்பற்்றது, 

மோைட்ட உண வுப ்போது
�ோப புத் துவ்ற நிய மன 
அலு ை லர் மருத் து ைர் 
கு . த மி ழ ச ெ ல் ைன 
தவலவம ைகித்தோர்.

 இந் திய அர ெோங�ம், 
உண வுப ்போது �ோபபு துவ்ற
யு ்டன இவணந்து நுண்
ணூட்டசெத்து குவ்ற
்போடவ்ட தடுப்ப தற்�ோ� 
உணவு செறி வூட்டவல 
கமம்்ப டுத்தி ைரு கின்றது, 
இைற் றின ஒரு ்பகு தி யோ� 
ஈட வரட கெலஞ்ச என்ற 

திட்டத் தின கீழ, சுமோர் 130 
ந்பர்� ளுககு க�ோவை உண
வுப ்போது �ோபபு துவ்ற 
மூலம் உணவு செறி வூட்ட
லுக�ோன விழிப பு ணர்வு 
்பயிற்சி அளிக� ்பட்டது, 

இந்த �ருத்த ரங கில் அரிசி, 
ெவம யல் எண்சணய், 
்போல், க�ோதுவம மோவு மற்
றும் உபபு ஆகிய ஐந்து 
உண வுப ச்போருட� ளில் 
உணவு செறி வூட்டல்  
எவைோறு நவ்ட ச்ப று கி
்றது. எவ்பவத ்பற் றி யும் 
மற் றும் எவைோறு நுண் ணூ 
ட்டச ெத் துக குவ்ற ்போ 
டவ்டத் தடுப்ப தற்கு உதவி 
புரி கி ்றது என்பவத ்பற் றி
யும், கமலும் இந்த செறி
வூட்டப்பட்ட உண வுப 
ச்போருட�வள எவைோறு 
கதர்ந்சத டுப்பது என்பது 
்பற் றிய அவனத்து வித

மோன த� ைல்�ள் உண வுப 
ச்போருள்�ள் அரிசி, ்போல், 
உபபு, க�ோதுவம 
மோவு, ெவம யல் எண்
சணய், உற்்பத் தி யோ
ளர்� ளுக கும் மற் றும் 
அங�னைோடி ்பணி யோ
ளர்� ளுக கும் இக�
ருத்த ரங கில் விரி ைோ� 
ச ெ ய ல்  வி  ள க � ம் 
செய்து �ோண் பிக�ப
்பட்டது, கமலும் 
இந்த விழிப பு ணர்வு 
கூட்டத் தில் ்போலில் 
செறி வூட்டல் எவ
ைோறு செய்யப்ப டு கி
்றது என்ப தவன கநர
டி யோன செய் முவ்ற 
்பயிற்சி மூலம் செய்து 
�ோண் பிக�ப்பட்டது.  

உணவு செறி வூட
்டல் ைள வமய ஒருங
கி வணப்போ ளர்  செ�
தீஸைரி மற் றும் 
மோைட்ட ஒருங கி
வணந்த குழந்வத �ள் 
ைளர்சசி திட்ட அலு
ை லர்  முரு க�ஸைரி 
மற் றும் அங�னைோடி 
்ப ணி  ய ோ  ள ர் � ள் , 
உணவு ச்போருள் 
 உற்்பத் தி யோ ளர்�ள் 
மற் றும் �ல் லூரி 
மோணை மோண வி யர்
�ள் மற் றும் ஆரிசி 
ஆவல உற்்பத் தி யோ
ளர்�ள், ்போல் தயோ ரிப
்போ ளர்�ள், க�ோதுவம 
மோவு தயோ ரிப்போ ளர்
�ள் மற் றும் எண்
சணய் உற்்பத் தி யோ
ளர்�ள் �லந்து  
ச�ோண்்ட னர்.

க�ோவை மோந�ர் மோைட்ட �ோங்கிரஸ் சோர்பில்  கநரு பிறந்தநோவைய�ோடடி மோநிை ய�ோதுக்குழு 
உறுப்பினர் யசௌந்தர் குமோர்   ்தவைவமயில், �ோசமைர் சண்மு�ம் முன்னிவையில், க�ோவை ரோமநோ்தபுரம் 
�கேசபுரத்தில் உளை மோந�ரோடசி ஆரம்�ப் �ளளியில் 300 குழநவ்த�ளுக்கு இனிப்பு ைழங்�ப்�ட்டது. 
இந்த நி�ழ்ச்சியில் மோைட்டத் துவேத் ்தவைைர்�ள �ோஸ்�ர் ,குேகச�ரன் ,சக்தி ்தவைைர் 
யசௌந்தர்ரோஜன், மோநிை �வை பிரிவு யச�ைோைர் துைசி ரோஜ் ,குனிவச ரோகஜநதிரன்,முத்துரோமன், 
பிகரம் ,ைசநதி, ்தமிழ்ச்யசல்வி, மகனோ�ரன் மற்றும் �ைர் �ைநது ய�ோண்்டனர்

கார்த்தி சிதம்பரம
பிறநத நாள் விழா!
ஹரிஹரசுதன் அறிக்்க!!

க�ோவை, நை.15–
சிை �ஙவ� நோ்டோ ளு

மன்ற உறுப பி னர் �ோர்த் திக 
சிதம்்ப ரத் தின 51ைது 
பி்றந்த நோவள முன னிடடு 
இவள ஞர் �ோங கி ரஸ 
கதசிய ஒருங கி வணப்போ
ளர் செ. ஹரி ஹ ர சு தன 
சைளி யிட்ட அறிகவ�
யில் கூறி யி ருப்ப தோ ைது,

இவள ஞர் �ோங கி ரஸ 
ெோர் பில் ைரு கின்ற 16ஆம் 
கததி சிை �ஙவ� நோ்டோ ளு
மன்ற உறுப பி னர் �ோர்த் திக 
சிதம்்ப ரத் தின 51 ைது 
பி்றந்த நோவள முன னிடடு 

க�ோவை சுற்று 
ைட்டோர ்பகு தி �
ளில் உள்ள 51 
க�ோயில்�  ளில் 
�ோவல 6 மணி 
முதல் இரவு 9 
மணி ைவர 
சி ்ற ப பு 
பிரோர்த்தவன மற்
றும் அனன தோ
னம் நி�ழசசி  
இவள ஞர் �ோங கி ரஸ 
கதசிய ஒருங கிவண 
ப்போளர் செ. ஹரி ஹ ர சு
தன தவல வம யில் நவ்ட
ச்ப்ற உள்ளது. இதில் முன

னோள் ெட்ட மன்ற 
உறுப பி னர் எம்.என.�ந்த
ெோமி, ஐஎன டி யுசி தவல
ைர் க�ோவை செல்ைன, 
க�ோ்பனோ செல்ைன, 
க்பரூர் திரு மூர்த்தி, இம
யம் ரஹ ம துல்லோ, ை்ட
ைள்ளி ்போலு, செரி 

லூயிஸ, ரோ� ைன 
க ெ ோ தி 
முத் துக கு மோர் , 
வீரோ ரோம் கு மோர் 
மற் றும் ்பலர் 
�லந்து ச�ோண்டு 
சி்றப பிக� உள்ள
னர் கமலும் �ோங
கி ரஸ ெோர்பு 
அ வ ம ப வ ்ப 
ெோர்ந்தை ர்�ளும் 

மூத்த நிர்ைோ கி� ளும் 
சதோண்்டர்� ளும் �லந்து 
ச�ோண்டு சி்றப பிககு  மோறு  
க�ட டுகச �ோள் கி க்றன. 
இவைோறு கூறி யுள்ளோர்.

மாண்புமிகுவருவாய்
க�ாட்ாடசியர்,க�ாயமுத்தூர்

தெற்கு
M.ெண்முகசுந்தரம்,்த.ச்ப.மணி,
க.எண்.38–6,்பாரதிபுரம்,ப்பரூர்
பகாயமுத்தூர்–641010

…மனு்தாரர்
–எதிர்–

1.வருவாய் பகாட்டாடசியர் அவர்கள்
ச்தற்கு.
2.வட்டாடசியர் அவர்கள் ப்பரூர்
வட்டம்.
3.கிராமநிர்வாகஅலுவலர்அவர்கள்,
ப்பரூர்கிராமம்.
…எதிர்மனு்தாரர்கள்

த�ாதுஅறிவிப்பு
பமற்்படி மனு்தாரர் ்தனது மகள்

ெ.மஞ்சுளாப்தவி க்டந்த 30.01.2012
அன்று பமற்்படி ்தனது விலாெத்தில்
பிறந்தத்த்பதிவுசெய்துபிறபபுொன்றி
்தழ் வழஙககபகாரி மனு ்தாககல்
செய்துள்ளார். இது குறித்து ஆடபெ
்பதன ஏதும் உள்ளவர்கள் இன்றிலி
ருநது10நாடகளுககுள்பமற்்படிஅலுவ
லகத்தில் பநரில் ஆஜராகி ச்தரிவித்து
சகாள்ளலாம்.்தவறும்்படெத்தில்பமற்
்படிமனுமீதுபமற்்படிமனு்தாரர்பகாரி
ய்படி உத்்தரவாகி விடும் என்்பத்த
இ்தன்மூலம்அறிவிககப்படுகிறது.

வருவாய்க�ாட்ாடசியர்,
க�ாயமுத்தூர்தெற்கு

மாண்புமிகுஇரண்்ாவதுகூடுெல்
சார்புநீதிமன்றம்,க�ாயமுத்தூர்

E.P.No.213/2013
O.S.No.232/2010

வி.ஏ.நளினிக/ச்ப.என்,பீ்தாம்்பரன்,
46,தவஷ்ணவிஇல்லம்,
அண்்ணாநகர்,
நீலிகபகா்ணாம்்பாதளயம்.
பகாயமுத்தூர்–641033

மனு்தாரர்/வாதி
–எதிர்–

ெகாப்தவன் மற்றும் ஆறு ந்பர்கள்,
63/68, கமலாமில் காலனி, உபபிலி
்பாதளயம்,பகாயமுத்தூர்.

...எதிர்மனு்தாரர்கள்/
பிரதிவாதிகள்

த�ாதுஅறிவிப்பு

மனு்தாரர்/வாதி.அ.வ.எண்232/2010
ல் ஏற்றத்த ஆற்றுக ்பரிகாரம் பகாரி
தீர்பபுச்பற்று,பமற்்படிஅெல்வழககில்
நிதறபவற்றுமனு213/2013்தாககல்
செய்து விொரதனயில் உள்ளது.
பமற்்படி மனுவில் காலஞ்சென்ற
ெகாப்தவன் அவர்களின்  ்தாயாரும்,
63/68,கமலாமில்காலனி,உபபிலி்பா
தளயம், பகாயமுத்துார் முகவரியில்
வசித்து வரு்பவருமான ்பார்கவியம்
மாள் பமற்்படி நீதிமன்றத்தில் வருகிற
30.11.2022 ப்ததியில் விொரதனககு
பநரிபலா அல்லது வழககறிஞர்
மூலமாகபவா ஆஜராகுமாறு இ்தன்
மூலம்அறிவுறுத்்தப்படுகிறது.

/நீதிமன்றஆத்ணப்படி/
M.சிவசண்மு�ம்,B.com.B.L
வழககறிஞர்.பகாதவ18
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kh©òÄF tUthŒ 

nfh£lh£áa®, 

nfhaK¤ö® (tl¡F).
J.m¥uh®ghõh, 

j/bg.#Ah‹Ñ® ghõh,

2/96, m»yh gŸË bjU,  

mÉdhá nuhL, m‹}®,  

nfhit kht£l« - 641653.

- kDjhu®

-vâ®-

1. tUthŒ nfh£lh£áa® mt®fŸ,

nfhaK¤ö® (tl¡F).  

2. t£lh£áa® mt®fŸ,

nfhaK¤ö® (tl¡F).  

-vâ®kDjhu®fŸ

 m¿É¥ò
nk‰go kDjhu® jdJ kfŸ 

bršÉ.m~¥Çjh.A  flªj 12.11.2014 

m‹W  nk‰go nfhit, fzgâ, 

áth kU¤JtkidÆš ãwªjij 

gâî brŒJ ãw¥ò rh‹¿jœ 

tH§f¡ nfhÇ tUthŒ 

nfh£lh£áa® nfhit (tl¡F) 

mYtyf¤âš kD brŒJŸsh®. 

ïâš vtU¡nfD«  M£nrgiz 

ïU¥ã‹ nk‰go r_f« 

K‹ò ï›t¿É¥ò f©l 

7 âd§fS¡FŸ M#uh» 

bjÇÉ¤J¡ bfhŸsî«. jtW« 

g£r¤âš kDjhu® nfhÇa go 

c¤juthF« v‹gij ïj‹ _y« 

m¿aî«.  

tUthŒ nfh£lh£áa®,

nfhaK¤ö® (tl¡F).

Kovai Malai Murasu
Coimbatore Edition
15.11.2022 - Tuesday

khz;g[kpF  ,uz;lhtJ 
TLjy; rhh;g[ ePjp kd;wk;/ 

nfhaKj;J}h;
O.S. No. 552 of  2021

a{dpad; ng';f; Mg;  
,z;oah/
JoaY}h;;  fpis/
nfhaKj;J}h;.  
   
  -- thjp
jpU.A.mg;Jy; uFkhd;;;;/
j/bg. mkDy;yh/
f.vz;.10/ tpd;brd;l; nuhL/
ft[rp'; a{dpl;/
cf;flk;/
nfhaKj;J}h; bjw;F/
nfhaKj;J}h; - 641 001. 

--gpujpthjp
mwptpg;g[

nkw;go thjp t';fp jhf;fy; 
bra;Js;s i# tHf;fpd; 
tHf;F bjhif kw;Wk; gpd; 
tl;o bryt[ bjhif nfhhp 
jhf;fy; bra;Js;s i# 
tHf;fhdJ tUk; 21.12.2022 
y; tha;jh nghlg;gl;Ls;sJ.  
md;W fhiy 10.30 kzpf;F 
i# ePjpkd;wj;jpy; i#  
gpujpthjpahfpa  jh';fs; 
M$uhfp j';fsJ Ml;nr-
gizia bjhptpf;fhtpoy; 
xUjiyg;gl;r jPh;g;ghFk; 
vd;gij mwpat[k;.

 ePjpkd;w cj;jput[g;go
brs.Rnu!; Fkhh;/ 

vk;.V./ gp.vy;./  
tHf;fwp"h;/

2/ njhg;gpy; efh;/
etht{h; gphpt[/

nfhak;g[j;;J}h; - 641 046.
96593 23123.

khz;g[kpF  Kjd;ik 
rhh;g[ ePjpkd;wk;/  
nfhaKj;J}h;.

O.S. No. 405 of  2021
a{dpad; ng';f; Mg;  
,z;oah/
SSI  fpis/ fhe;jpg[uk;/ 
nfhaKj;J}h;.  

-- thjp
--vjph;--

jpUkjp.S.gphpah/
f/bg. rjP#;Fkhh;/
chpikahsh;/M/s.mfuk; 
Mh;fhdpf; #hg;/
f.vz;.9/52-J/  gphpah
k';fs; lth;!;/
nkl;Lg;ghisak; nuhL/
JoaY}h;/
nfhaKj;J}h; - 641 034. 

--gpujpthjp
mwptpg;g[

nkw;go thjp t';fp jhf;fy; 
bra;Js;s i# tHf;fpd; 
tHf;F bjhif kw;Wk; gpd; 
tl;o bryt[ bjhif nfhhp 
jhf;fy; bra;Js;s i# 
tHf;fhdJ tUk; 10.01.2023 
y; tha;jh nghlg;gl;Ls;sJ.  
md;W fhiy 10.30 kzpf;F 
i# ePjpkd;wj;jpy; i#  
gpujpthjpahfpa  jh';fs; 
M$uhfp j';fsJ Ml;nr-
gizia bjhptpf;fhtpoy; 
xUjiyg;gl;r jPh;g;ghFk; 
vd;gij mwpat[k;.

ePjpkd;w cj;jput[g;go
brs.Rnu!; Fkhh;/ 

vk;.V./ gp.vy;./  
tHf;fwp"h;/

2/ njhg;gpy; efh;/
etht{h; gphpt[/

nfhak;g[j;;J}h; - 641 046.
96593 23123.

khz;g[kpF  ,uz;lhtJ 
TLjy; rhh;g[ ePjp kd;wk;/ 

nfhaKj;J}h;
O.S. No.  275 of  2022

a{dpad; ng';f; Mg;  
,z;oah/
T.V.S.  efh; fpis/
nfhaKj;J}h;.  

-- thjp
--vjph;--

jpU.K.M.Qh$hbkha;jPd;;;;/
f/bg. Kfk;kJ bkha;jPd;/
f.vz;.174/ md;g[ efh; 
iggh!; nuhL/
cf;flk;/
nfhaKj;J}h; bjw;F/
nfhaKj;J}h; - 641 001. 

--gpujpthjp
mwptpg;g[

nkw;go thjp t';fp jhf;fy; 
bra;Js;s i# tHf;fpd; 
tHf;F bjhif kw;Wk; gpd; 
tl;o bryt[ bjhif nfhhp 
jhf;fy; bra;Js;s i# 
tHf;fhdJ tUk; 12.12.2022 
y; tha;jh nghlg;gl;Ls;sJ.  
md;W fhiy 10.30 kzpf;F 
i# ePjpkd;wj;jpy; i# gpu-
jpthjpahfpa  jh';fs; 
M$uhfp j';fsJ Ml;nr-
gizia bjhptpf;fhtpoy; 
xUjiyg;gl;r jPh;g;ghFk; 
vd;gij mwpat[k;.

ePjpkd;w cj;jput[g;go
brs.Rnu!; Fkhh;/ 

vk;.V./ gp.vy;./  
tHf;fwp"h;/

2/ njhg;gpy; efh;/
etht{h; gphpt[/

nfhak;g[j;;J}h; - 641 046.
96593 23123.

khz;g[kpF  ,uz;lhtJ 
TLjy; rhh;g[ ePjp kd;wk;/  

nfhaKj;J}h;
O.S. No. 1516 of 2021

a{dpad; ng';f; Mg; 
,z;oah/
fhe;jpg[uk;;  fpis/
nfhaKj;J}h;.  

-- thjp
--vjph;--

jpUkjp.S.gj;kgphpah/
f/bg. rPdpthrd;/
f.vz;.12/ khhpak;kd;  
nfhtpy; tPjp/
Mthuk;ghisak;;/fzgjp/
nfhaKj;J}h; - 641 006. 
                                    --gpujpthjp

mwptpg;g[
nkw;go thjp t';fp jhf;fy; 
bra;Js;s i# tHf;fpd; 
tHf;F bjhif kw;Wk; gpd; 
tl;o bryt[ bjhif nfhhp 
jhf;fy; bra;Js;s i# 
tHf;fhdJ tUk; 07.12.2022 
y; tha;jh nghlg;gl;Ls;sJ.  
md;W fhiy 10.30 kzpf;F 
i# ePjpkd;wj;jpy; i#  
gpujpthjpahfpa  jh';fs; 
M$uhfp j';fsJ Ml;nr-
gizia bjhptpf;fhtpoy; 
xUjiyg;gl;r jPh;g;ghFk; 
vd;gij mwpat[k;.

ePjpkd;w cj;jput[g;go
brs.Rnu!; Fkhh;/ 

vk;.V./ gp.vy;./  
tHf;fwp"h;/

2/ njhg;gpy; efh;/
etht{h; gphpt[/

nfhak;g[j;;J}h; - 641 046.
96593 23123.

மாண்புமிகுசி்றப்புசார்பு
நீதிமன்றம்மற்றும்

கமாட்ார்வா�னஇழப்பீடடு
தீர்ப்�ாயம்க�ாயமுத்தூர்.
M.C.O.P.NO1326/2019

ஆறுமுகம் 
….மனு்தாரர்

–எதிர்–
Thebranchmanager
Reliancegeneralinsuranceco
Ltd.2ndfloor,haritacenter,
No.965,AvinashiRoad,
coimbatore.

...3–ம்எதிர்மனு்தாரர்
வாய்்தாப்ததிஅறிவிபபு

பமற்்படி எனது கடசிககாரர் 3–ம்
எதிர்மனு்தாரராகிய உஙகளுககு
எதிராக இழபபீடு பகாரி ்தாககல்
செய்்தபமற்்படிவழககானதுவரும்
20.12.2022–ம் ப்ததி வாய்்தா
ப்பா்டப்படடுள்ளது.தைப்ததியில்,
தைநீதிமன்றத்தில்காதல10.30
மணிககுபநரிபலா,அல்லதுவழக
கறிஞர் மூலபமா ஆஜராக
்தவறினால் வழககானது உஙக
ளுககு எதிராக ஒரு்ததலப்படெ
மாகதீர்மானிககப்படும்என்்பத்த
அறியவும்.

M.Balakrishnan,
M.Sivakuamr,
Advocates,
Coimbatore

இந்த் ஏஎஸ்–ன் கீழ் 30 செப்டம்பர், 2022–ல் முடிந்்த காலாண்டு மற்றும அரையாண்டுககான  
்தணிகரக செயயப்ப்டா்த நிதிநிரல முடிவுகள் சுருககம (ரூ. இலட்சங்களில்)

சூப்பர் ஸ்பின்னிங் மில்ஸ் லிமிச்டட்டிற்காக
சுமந்த் ைாமமூர்த்தி

இ்டம : ககாயமபுத்தூர் ்தரலவர் மற்றும நிர்வாக இயககுனர்
இ்டம : நவம்பர் 14, 2022   DIN:00002773 

குறிபபுகள்:
1. SEBI (படடியல் ்கடடுபபபாடு்கள் மற்றும் வெளியீடு தேவெ்கள்) விதி்கள் 2015 விதி 33ன் கீழ் ஸ்பாக் 

எக்த்சஞ்சில் ேபாக்்கல் வ்சயயபபடடுள்்ள வ்சப்ம்பர் 30, 2022–ல் முடிநே ்கபாலபாண்டு மற்றும் அவையபாண்டுக்்கபான 
ேணிக்வ்க வ்சயயபப்பாே நிதிநிவல முடிவு்களின் விரிெபான ெடிெத்தின் சுருக்்கமபா்க தமற்்கண்்வெ உள்்ளது.  
நிதிநிவல முடிவு்களின் முழுவமயபான ெடிெம் ஸ்பாக் எக்த்சஞ்ச் இவையே்ளங்கள் www.bseindia.com மற்றும் www.nseindia.com 
மற்றும் ்கம்வபனியின் இவையே்ளம் www.superspinning.com–ல் உள்்ளது.

2. வ்சப்ம்பர் 30, 2022–ல் முடிநே ்கபாலபாண்டு மற்றும் அவையபாண்டுக்்கபான தமற்்கண்் நிதி முடிவு்கள் ேணிக்வ்க குழுெபால் 
மதிபபபாயவு வ்சயயபபடடு மற்றும் பரிநதுவை வ்சயயபபடடு நெம்பர் 14, 2022 அன்று நவ்வபற்்ற இயக்குனர்்கள் குழு 
கூட்த்தில் அஙகீ்கரிக்்கபபடடுள்்ளன. தமற்்கண்் முடிவு்கள் ்கம்வபனியின் ்சட்பபூர்ெ ேணிக்வ்கயபா்ளர்்க்ளபால் ேணிக்வ்க 
வ்சயயபபடடுள்்ளன.

வ.
எண்.

விவைங்கள்

முடிந்்த 
காலாண்டு
செப. 30,

2022
(்தணிகரக

செயயா்தது)

முடிந்்த 
காலாண்டு
ஜூன் 30,

2022
(்தணிகரக

செயயா்தது)

முடிந்்த 
காலாண்டு
செப. 30,

2021
(்தணிகரக

செயயா்தது)

முடிந்்த 
அரையாண்டு

செப. 30,
2022

(்தணிகரக
செயயா்தது)

முடிந்்த 
அரையாண்டு

செப. 30,
2021

(்தணிகரக
செயயா்தது)

முடிந்்த 
ஆண்டு

மார்ச் 31,
2022

(்தணிகரக
செய்தது)

1 வ்சயல்பபாடு்கள் மூலம் வமபாத்ே ெருமபானம்  2,498.48  2,545.94  2,574.59  5,044.42  4,216.41  9,429.42 

2 ்கபாலத்திற்்கபான நி்கை லபாபம்/(நஷ்ம்) 
(ெரி மற்றும் விலக்கு விஷயங்களுக்கு முன்)  (349.96)  (214.34)  84.78  (564.30)  35.73  312.86 

3 ெரிக்கு முன் ்கபாலத்திற்்கபான நி்கை லபாபம்/(நஷ்ம்) 
(விலக்கு விஷயங்கள் மற்றும் நிறுத்ேபபட் 
வ்சயல்பபாடு்களிலிருநது லபாபம்/(நஷ்த்துக்கு) பின்  (328.17)  (214.34)  188.37  (542.51)  143.51  800.02 

4 ெரிக்கு பின் ்கபாலத்திற்்கபான நி்கை லபாபம்/(நஷ்ம்) 
(விலக்கு விஷயங்கள் மற்றும் நிறுத்ேபபட் 
வ்சயல்பபாடு்களிலிருநது லபாபம்/(நஷ்த்துக்கு) பின்  (328.17)  (214.34)  (264.37)  (542.51)  (309.23)  83.56 

5 இேை விரிெபான ெருமபானம் (ெரி நி்கைம்)  -    -    -    -    6.50  (46.94)

6 ்கபாலத்திற்்கபான வமபாத்ே பரிபூைை ெருமபானம் 
(்கபாலத்திற்்கபான லபாபம்/(நஷ்ம்) (ெரிக்கு பின்) மற்றும் 
இேை பரிபூைை ெருமபானம் (ெரிக்கு பின்) உள்்ள்க்கியது)  (328.17)  (214.34)  (264.37)  (542.51)  (302.73)  36.62 

7 ்சம பஙகு மூலேனம் (மு்கமதிபபு ஒரு பஙகிற்கு ரூ.1)  550.00  550.00  550.00  550.00  550.00  550.00 

8 இருபபு வபபாருநேபாது வபபாருநேபாது வபபாருநேபாது வபபாருநேபாது வபபாருநேபாது  10,380.61 

7 ஒரு பஙகு ்சம்பபாத்தியம் (ஒவவெபான்றும் ரூ.1/–)
(வேபா்ரும் மற்றும் நிறுத்ேபபட் 
வ்சயல்பபாடு்களுக்்கபானது)

a. அடிபபவ்  (0.60)  (0.39)  (0.48)  (0.99)  (0.56)  0.15 

b. வ்லூட்ட  (0.60)  (0.39)  (0.48)  (0.99)  (0.56)  0.15 

இந்த் ஏஎஸ்–ன் கீழ் 30 செப்டம்பர், 2022–ல் முடிந்்த காலாண்டு மற்றும அரையாண்டுககான  
்தணிகரக செயயப்ப்டா்த நிதிநிரல முடிவுகள் சுருககம (ரூ. இலட்சங்களில்)

சூப்பர் ஸ்பின்னிங் மில்ஸ் லிமிச்டட்டிற்காக
சுமந்த் ைாமமூர்த்தி

இ்டம : ககாயமபுத்தூர் ்தரலவர் மற்றும நிர்வாக இயககுனர்
இ்டம : நவம்பர் 14, 2022   DIN:00002773 

குறிபபுகள்:
1. SEBI (படடியல் ்கடடுபபபாடு்கள் மற்றும் வெளியீடு தேவெ்கள்) விதி்கள் 2015 விதி 33ன் கீழ் ஸ்பாக் 

எக்த்சஞ்சில் ேபாக்்கல் வ்சயயபபடடுள்்ள வ்சப்ம்பர் 30, 2022–ல் முடிநே ்கபாலபாண்டு மற்றும் அவையபாண்டுக்்கபான 
ேணிக்வ்க வ்சயயபபட் நிதிநிவல முடிவு்களின் விரிெபான ெடிெத்தின் சுருக்்கமபா்க தமற்்கண்்வெ உள்்ளது.  
வ்சப்ம்பர் 30, 2022–ல் முடிநே ்கபாலபாண்டு மற்றும் அவையபாண்டுக்்கபான ேணிக்வ்க வ்சயயபபட் நிதிநிவல முடிவு்களின் 
முழுவமயபான ெடிெம் ஸ்பாக் எக்த்சஞ்ச் இவையே்ளங்கள் www.bseindia.com மற்றும் www.nseindia.com மற்றும் ்கம்வபனியின் 
இவையே்ளம் www.superspinning.com–ல் உள்்ளது.

2. வ்சப்ம்பர் 30, 2022–ல் முடிநே ்கபாலபாண்டு மற்றும் அவையபாண்டுக்்கபான தமற்்கண்் நிதி முடிவு்கள் ேணிக்வ்க குழுெபால் 
மதிபபபாயவு வ்சயயபபடடு மற்றும் பரிநதுவை வ்சயயபபடடு நெம்பர் 14, 2022 அன்று நவ்வபற்்ற இயக்குனர்்கள் குழு 
கூட்த்தில் அஙகீ்கரிக்்கபபடடுள்்ளன. தமற்்கண்் முடிவு்கள் ்கம்வபனியின் ்சட்பபூர்ெ ேணிக்வ்கயபா்ளர்்க்ளபால் ேணிக்வ்க 
வ்சயயபபடடுள்்ளன.

வ.
எண்.

விவைங்கள்

முடிந்்த 
காலாண்டு
செப. 30,

2022
(்தணிகரக

செயயா்தது)

முடிந்்த 
காலாண்டு
ஜூன் 30,

2022
(்தணிகரக

செயயா்தது)

முடிந்்த 
காலாண்டு
செப. 30,

2021
(்தணிகரக

செயயா்தது)

முடிந்்த 
அரையாண்டு

செப. 30,
2022

(்தணிகரக
செயயா்தது)

முடிந்்த 
அரையாண்டு

செப. 30,
2021

(்தணிகரக
செயயா்தது)

முடிந்்த 
ஆண்டு

மார்ச் 31,
2022

(்தணிகரக
செய்தது)

1 வ்சயல்பபாடு்கள் மூலம் வமபாத்ே ெருமபானம்  2,498.48  2,545.94  2,574.59  5,044.42  4,216.41  9,429.42 

2 ்கபாலத்திற்்கபான நி்கை லபாபம்/(நஷ்ம்) 
(ெரி மற்றும் விலக்கு அயிட்ங்களுக்கு முன்)  (349.96)  (214.34)  84.78  (564.30)  35.73  312.86 

3 ெரிக்கு முன் ்கபாலத்திற்்கபான நி்கை லபாபம்/(நஷ்ம்) 
(விலக்கு அயிட்ங்கள் மற்றும் நிறுத்ேபபட் 
வ்சயல்பபாடு்களிலிருநது லபாபம்/(நஷ்த்துக்கு) பின்  (328.17)  (214.34)  188.37  (542.51)  143.51  800.02 

4 ெரிக்கு பின் ்கபாலத்திற்்கபான நி்கை லபாபம்/(நஷ்ம்) 
(விலக்கு அயிட்ங்கள் மற்றும் நிறுத்ேபபட் 
வ்சயல்பபாடு்களிலிருநது லபாபம்/(நஷ்த்துக்கு) பின்  (328.17)  (214.34)  (264.37)  (542.51)  (309.23)  83.56 

5 இேை விரிெபான ெருமபானம் (ெரி நி்கைம்)  -    -    -    -    6.50  (46.94)

6 ்கபாலத்திற்்கபான வமபாத்ே பரிபூைை ெருமபானம் 
(்கபாலத்திற்்கபான லபாபம்/(நஷ்ம்) (ெரிக்கு பின்) மற்றும் 
இேை பரிபூைை ெருமபானம் (ெரிக்கு பின்) உள்்ள்க்கியது)  (328.17)  (214.34)  (264.37)  (542.51)  (302.73)  36.62 

7 ்சம பஙகு மூலேனம் (மு்கமதிபபு ஒரு பஙகிற்கு ரூ.1)  550.00  550.00  550.00  550.00  550.00  550.00 

8 இருபபு வபபாருநேபாது வபபாருநேபாது வபபாருநேபாது வபபாருநேபாது வபபாருநேபாது  10,380.61 

7 ஒரு பஙகு ்சம்பபாத்தியம் (ஒவவெபான்றும் ரூ.1/–)
(வேபா்ரும் மற்றும் நிறுத்ேபபட் 
வ்சயல்பபாடு்களுக்்கபானது)

a. அடிபபவ்  (0.60)  (0.39)  (0.48)  (0.99)  (0.56)  0.15 
b. வ்லூட்ட  (0.60)  (0.39)  (0.48)  (0.99)  (0.56)  0.15 

அன்புள்்ள உறுபபினர்்கத்ள, 
1. நிறுெனத்தின் 60ெது ெரு்பாநதிை வபபாதுக் கூட்ம் ("AGM") ஆகஸ்ட் 29, 2022 

திங்கட்கிழரம, அன்று மாரல 3.00 (IST) மணிய்ளவில் பஙகுேபாைர் ெரு்பாநதிை 
வபபாதுக் கூட்த்வே கூடடுெேற்்கபா்க இனி அனுபபபப்விருக்கும் அறிவிபபில் 
("AGM Notice") இ்ம் வபற்றுள்்ள விஷயங்கவ்ள ்கருே ஒளித்தேபாற்்ற மபாநபாடு 
("Video Conferencing/VC") ஒலியுைர்/்கபாடசி ெழிமுவ்ற்கள் ("OAVM") எனும் 
மின்னணு நுடபங்களின் ெபாயிலபா்க நவ்வபறும் என்று அறிவிக்்கபபடுகி்றது.  
வேபா்ரும் த்கபாவிட – 19 வேபாற்று தநபாய பைெவல ்கருத்தில் வ்கபாண்டு, 
்கபார்பபதைட விெ்கபாை அவமச்்ச்கம் (“MCA”) ஏபைல் 8, 2020, ஏபைல் 13, 2020, 
ஜூன் 15, 2020, வ்சப்ம்பர் 28, 2020, டி்சம்பர் 31, 2020, ஜனெரி 13, 
2021 மற்றும் தம 5, 2022 (ஒடடுவமபாத்ேமபா்க "MCA சுற்்றறிக்வ்க்கள்" என 
குறிபபி்பபடுகி்றது) வெளியிட் சுற்்றறிவ்க்கள் மற்றும் வ்சக்யூரிடடிஸ 
அன்ட எக்த்சஞ்ச் தபபார்டு ஆப இநதியபா, அேன் தம 12, 2020, ஜனெரி 15, 
2021 மற்றும் தம 13, 2022 தேதியிட் சுற்்றறிக்வ்கயின்படி (ஒடடுவமபாத்ேமபா்க 
“வ்சபி சுற்்றறிக்வ்க்கள்” என்று குறிபபி்பபடுகி்றது) ஒரு வபபாதுெபான இ்த்தில் 
உறுபபினர்்கள் தநைடியபா்க பஙத்கற்்கபாமல் VC/ OAVM ெ்சதி மூலம் ெரு்பாநதிை 
வபபாதுக் கூட்த்வே ("AGM") ந்த்ே நிறுெனம் முடிவு வ்சயதுள்்ளது. 

2. தமதல சுடடிக்்கபாட்பபடடுள்்ள MCA சுற்்றறிக்வ்க(்கள்) மற்றும் SEBI 
சுற்்றறிக்வ்கயின்படி நிறுெனம்/ஆர்டிஏ அல்லது அநேநே வ்பபாசிட்ரி 
பஙத்கற்பபா்ளர்்களு்ன் ("வ்பபாசிட்ரி") மின்னஞ்்சல் மு்கெரி்கவ்ள பதிவு 
வ்சயதுள்்ள உறுபபினர்்களுக்கு AGM அறிவிபபு மற்றும் 2022–ம் ஆண்டிற்்கபான 
ெரு்பாநதிை அறிக்வ்க, மபார்ச் 31, 2022–ல் முடிெவ்நே ஆண்டிற்்கபான 
நிதி அறிக்வ்க்கள் (“ஆண்டு அறிக்வ்க”) ஆகியவெ மின்னஞ்்சல் மூலம் 
மடடுதம அனுபபபபடும். உறுபபினர்்கள் VC/OAVM ெ்சதி மூலம் மடடுதம 
60ெது AGM–ல் த்சைலபாம் மற்றும் பஙத்கற்்கலபாம். 60ெது ெரு்பாநதிை வபபாதுக் 
கூட்த்தில் பஙத்கற்பேற்்கபான ெழிமுவ்ற்கள் மற்றும் வேபாவலதூை மின்னணு 
ெபாக்்களிபபு அல்லது 60ெது ெரு்பாநதிை வபபாதுக் கூட்த்தின்தபபாது  
மின்னணு  முவ்றயில் ெபாக்்களிபபது ஆகியவெ குறித்ே விெைங்கள் 60ெது 
AGM அறிவிபபில் ெழங்கபபடடுள்்ளன. VC/OVAM ெ்சதி மூலம் பஙத்கற்கும் 
உறுபபினர்்கள், நிறுெனங்கள் ்சட்ம், 2013–ன் பிரிவு 103–ன் கீழ் குவ்றநேபட்ச 
எண்ணிக்வ்கவய ்கைக்கிடும் தநபாக்்கத்திற்்கபா்க ்கைக்கி்பபடுெபார்்கள்.

3. 60ெது AGM மற்றும் ெரு்பாநதிை அறிக்வ்க ஆகியவெ நிறுெனத்தின் 
இவையே்ளத்தில் அேபாெது www.superspinning.com மற்றும் நிறுெனத்தின் 
பஙகு்கள் படடியலி்பபடடுள்்ள பஙகுச் ்சநவே்களின் இவையே்ளத்தில் 
அேபாெது, தநஷனல் ஸ்பாக் எக்ஸத்சஞ்ச் ஆப இநதியபா லிமிவ்ட மற்றும் 
பிஎஸஇ லிமிவ்டடில் கிவ்க்கும்.

4. டிதமட ெடிவில் பஙகு்கவ்ள வெத்திருக்கும் உறுபபினர்்கள், ேங்களுக்குரிய 
வ்பபாசிட்ரி பஙத்கற்பபா்ளைபால் அறிவுறுத்ேபபட் வ்சயல்முவ்றயின்படி, 
ேங்களின் மின்னஞ்்சல் மு்கெரி மற்றும் ெஙகிக் ்கைக்கு விெைங்கவ்ளப 
புதுபபிக்்கலபாம்.

5. நிறுெனம் / அேன் ஆர்டிஏ/ வ்பபாசிட்ரியில் ேங்கள் மின்னஞ்்சல் 
மு்கெரி்கவ்ளப பதிவு வ்சயயபாே அல்லது ெஙகிக் ்கைக்கு ஆவைவயப 
புதுபபிக்்கபாே ்கபாகிே ெடிவில் பஙகு்கவ்ள வெத்திருக்கும் உறுபபினர்்கள் 
பரிநதுவைக்்கபபட் படிெம் ISR–1 மற்றும் பி்ற வேபா்ர்புவ்ய படிெங்களில் 
விெைங்கவ்ள நிறுெனத்தின் ஆர்டிஏ லிஙக் இன்வ்ம் இநதியபா பிவைதெட 
லிமிவ்டடின் coimbatore@linkintime.co.in–ல் ்சமர்பபித்து பதிவு வ்சயய/
புதுபபிக்குமபாறு த்கடடுக் வ்கபாள்்ளபபடுகி்றபார்்கள். KYC–க்்கபா்க உறுபபினர்்கள் 
நிறுெனத்தின் இவையே்ளம் www.superspinning.com/investors/Formats  
For KYC–ல் உள்்ள பரிநதுவைக்்கபபட் படிெங்கவ்ள பதிவி்றக்்கம் வ்சயயலபாம்.

6. Investors@ssh.saraelgi.com என்்ற பிைத்தய்க மின்னஞ்்சல் மு்கெரி, 60ெது 
ெரு்பாநதிை வபபாதுக் கூட்ம், ெரு்பாநதிை அறிக்வ்க மற்றும் / அல்லது மின்னணு 
ெபாக்்களிபபு உடப் 60ெது ெரு்பாநதிை வபபாதுக் கூட்த்தில் VC/OAVM ெ்சதி 
மூலம் பஙத்கற்பேற்்கபான உள்நுவழவு விெைங்கவ்ள வபறுெேற்்கபான தநபாக்்கத்திற் 
்கபா்க துெக்்கபபடடுள்்ளது என்பவே பஙகுேபாைர்்கள் ்கெனத்தில் வ்கபாள்்ளவும்.

7. ஏற்்கனதெ ேங்களின் மின்னஞ்்சல் மு்கெரிவயப பதிவு வ்சயதுள்்ள பஙகுேபாைர்்கள், 
அறிவிபபு்கள்/ஆெைங்கள்/ஆண்டு அறிக்வ்க்கவ்ள அெர்்களின் மின்னஞ்்சல் 
மு்கெரிக்கு மின்னணு முவ்றயில் வபறுெேற்கு, அெர்்களின் வ்பபாசிட்ரி 
பஙத்கற்பபா்ளர்்கள் / நிறுெனத்தின் பதிெபா்ளர் மற்றும் பஙகு பரிமபாற்்ற மு்கெர், 
லிஙக் இன்வ்ம் இநதியபா பிவைதெட லிமிவ்ட ஆகிதயபாரி்ம் ேங்களின் 
மின்னஞ்்சல் மு்கெரிவய ்சரிபபார்க்குமபாறு த்கடடுக் வ்கபாள்்ளபபடுகி்றபார்்கள்.

8. ்கபாகிே ெடிவில் பஙகு்கவ்ள வெத்திருக்கும் உறுபபினர்்கள் அல்லது நிறுெனம்/
RTA–வில் ேங்கள் மின்னஞ்்சல் மு்கெரிவய பதிவு வ்சயயபாேெர்்கள், AGM 
அறிவிபபில் குறிபபி்பபடடுள்்ளபடி, ெணி்கத்தின் மீது வேபாவலதூை மின்னணு 
ெபாக்்களிபபு அல்லது ெரு்பாநதிை வபபாதுக் கூட்த்தில் மின்னணு ெபாக்்களிபபு 
முவ்ற மூலம் ெபாக்்களிக்்கலபாம். பஙகுேபாைர்்கள் வேபாவலதூைத்தில் ெபாக்்களிக்கும் 
முவ்ற அறிவிபபில் பஙகுேபாைர்்களுக்கு ெழங்கபபடும்.

9. தமற்கூறியெற்வ்றக் ்கருத்தில் வ்கபாண்டு, பஙகுேபாைர்்கள் ேங்கள் மின்னஞ்்சல் 
மு்கெரி, ெஙகிக் ்கைக்கு விெைங்கள் மற்றும் நிைநேை ்கைக்கு எண் (PAN) 
ஆகியெற்வ்ற நிறுெனம் / வ்பபாசிட்ரி பஙத்கற்பபா்ளரி்ம் (டிதமட ெடிவில் 
வெத்திருநேபால்) மற்றும் நிறுெனம் / RTA–வி்ம் (்கபாகிே ெடிவில் இருநேபால்) 
புதுபபிபபேன் ெபாயிலபா்க ெரு்பாநதிை அறிக்வ்க மற்றும்/அல்லது தெறு 
ஏதேனும் விெைங்கள் மற்றும் நிறுெனத்தி்மிருநது பி்ற ே்கெல் வேபா்ர்பு்கவ்ள 
உறுதி வ்சயதுக்வ்கபாள்்ள த்கடடுக் வ்கபாள்கித்றபாம்.  

MCA சுற்்றறிக்வ்க/்கள் மற்றும் SEBI சுற்்றறிக்வ்கக்கு இைங்க தமற்்கண்் ே்கெல்்கள் 
நிறுெனத்தின் அவனத்து உறுபபினர்்களின் ே்கெலுக்கும் மற்றும் பயனுக்்கபா்கவும் 
ெழங்கபபடுகி்றது.

சூப்பர் ஸ்பின்னிங் மில்ஸ் லிமிச்டட் 
இ்டம: ககாரவ  நர்ம்தா ஜி கக 
நாள் : 04.08.2022  நிறுவனச் செயலாளர்
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nfhit – 641 045 bjhiyngrp vz; 0422- 2311711 / 
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m‹gh®ªj cW¥ãd®fns,

1. ÃWtd¤â‹ 59tJ g§Fjhu® tUlhªâu bghJ¡T£l«  br¥l«g® 

16, 2021, ÉahH¡»Hik, m‹W ïªâa neu« khiy 3.30  

kÂasÉš g§Fjhu® tUlhªâu bghJ¡T£l¤ij T£Ltj‰fhf, ïÅ 

mD¥g¥glÉU¡F«  m¿É¥ãš ïl«bg‰WŸs Éõa§fis 

fUj xË¤njh‰w khehL xÈíz® / fh£á 

tÊKiwfŸ  vD« Ä‹dQ E£g§fË‹ thÆyhf eilbgW« 

v‹W m¿É¡f¥gL»wJ. bjhlU« nfhÉ£-19 bjh‰W nehŒ gutiy fUâ 

nkY« ÃWtd§fŸ r£l«, 2013-‹ ÉâKiwfŸ k‰W« mjDl‹ 

totik¡f¥£l ÉâfŸ nk 5, 2020 njâÆ£l bghJ R‰w¿¡if (fSl‹) 

fh®¥gnu£ Étfhu§fŸ mik¢rf« v«.á.V R‰w¿¡if(fŸ) btËÆ£l 

V¥uš 8, 2020, V¥uš 13, 2020. #]‹ 15, 2020, br¥l«g® 28, 2020 k‰W« 

#dtÇ 13, 2021 njâÆ£l R‰w¿¡iffS¡F ïz§f, cW¥ãd®fŸ bghJ 

ïl¤âš To rªâ¡F« KiwÆš ïšyhkš É.á/X.V.É.v«. trâ _y« 

VÍv« el¤j ÃWtd« Koî brŒJŸsJ.

2.nkny R£o¡fh£l¥gLŸs R‰w¿¡iffS¡F ïz§f 59tJ 

bghJ¡FG T£l m¿É¥ò k‰W« 2021-« M©L kh®¢ 31M« 

njâíl‹ Kotilªj M©o‰fhd jÅ¤j ÃâÃiy m¿¡iffŸ 

cŸsl¡»a M©L M¿¡if M»ait Ä‹dŠrš thÆyhf 

k£L« mD¥g¥gL«. j§fŸ Ä‹dŠrš KftÇia ÃWtd¤âlnkh / gâî 

k‰W« g§F gÇkh‰w Kft®  mšyJ j§fŸ blghá£lÇ 

g§nf‰ghsÇlnkh gâî brŒâU¡F« cW¥ãd®fS¡F k£L« 

mD¥g¥gL«. cW¥ãd®fŸ 59tJ -š trâ _ykhf k£Lnk 

T£l¤â‰FŸ EiHªJ g§nf‰f Koí«. 59tJ -š g§nf‰gj‰fhd 

tÊKiwfŸ k‰W« T£l¤â‰F Kªija bjhiy-Ä‹dQ th¡fË¥ò 

mšyJ T£l« eilbgW« rka¤âš eilbgW« Ä‹dQ-th¡fË¥ò 

M»at‰¿‹ _y« th¡fË¡F« Kiw M»ait  59tJ m¿É¥ãš 

ÉtÇ¡f¥g£LŸsJ. T£l« eilbgW« rka¤âš  trâ 

_y« g§nf‰F« cW¥ãd®fŸ, ÃWtd§fŸ r£l«, 2013-« ãÇî 103-‹ 

Ñœ T£l¤âYŸs cW¥ãd® v©Â¡ifia  fz¡»L« 

neh¡f¤â‰fhf fUj¥gLth®fŸ.

3.59tJ g§Fjhu® tUlhªâu bghJ¡T£l¤â‰fhd m¿É¥ò 

k‰W« M©L m¿¡if ÃWtd¤â‹ ïizajs¤âš 

mjhtJ 

www.superspinning.com v‹w KftÇÆY«, ÃWtd¤â‹ g§FfŸ 

g£oaÈl¥gL« BSE Limited ïizajs« www.bseindia.com k‰W« National 

Stock Exchange Limited ïizajs« www.nseindia.com v‹w KftÇÆY« 

fhz¥bgwyh«.

4.ÃWtd« / g§F kh‰w Kft®   k‰W« blghá£lÇfËlnkh j§fŸ 

Ä‹dŠrš KftÇfis gâî brŒahJ fh»j toÉš g§Ffis 

it¤âU¡F« cW¥ãd®fŸ 59tJ bghJ¡T£l m¿É¥ò  M©L 

m¿¡if  k‰W« / mšyJ eilbgwîŸs cW¥ãd®fŸ 59tJ 

bghJ¡FG T£l¤â‰FŸ cŸEiHî trâ _y« Ä‹ th¡F¥gâî 

M»a Étu§fis bgw ã‹tU« tÊKiwfË‹ _y« bgwyh«.

ÃWtd¤â‹ gâths® k‰W« g§Fkh‰W Kft®  ïizajs« 

š Kjä£lhs®fŸ nritfŸ > Ä‹dŠrš / t§» Égu« 

gâî v‹w got¤âš j§fsJ Étu§fis gâî brŒaî«. njitahd 

Mtz§fis cŸËlî«, ãwF  brŒaî«. khwhf, cW¥ãd®fŸ 

j§fsJ Étu§fŸ ml§»a É©z¥g foj¤Jl‹, j¡f Mtz§fis 

ïiz¤J ÃWtd¤â‹ gâths® k‰W« g§F kh‰w Kft® É‹ 

ïizajs¤âš gânt‰w« brŒayh«.

5.onk£ tot¤âš g§Ffis it¤âU¡F« cW¥ãd®fŸ r«gªj¥g£l 

blghá£lÇ g§nf‰ghsÇl« nfhÇ¡ifia rk®¥ã¥gj‹ 

_y« j§fŸ Ä‹dŠrš KftÇ k‰W« t§» fz¡F Étu§fis 

òJ¥ã¡fyh«.

6.g§Fjhu®fŸ investors@ssh.saraelgi.com vD« ãu¤ânaf Ä‹dŠrš KftÇ 

_y« 59tJ g§Fjhu® bghJ¡T£l«  tUlhªâu m¿¡if 

k‰W« / mšyJ  thÆyhf eilbgW« -š cŸEiHî 

T£l¤â‹ nghJ el¡F« Ä‹dQ th¡fË¥ò M»ait¡fhd 

Étu§fis bgw ÃaÄ¡f¥g£LŸsJ v‹gij ÃidÉš bfhŸsî«.

7. Ä‹dŠrš KftÇia V‰fdnt gâî brŒJŸs g§Fjhu®fŸ, m¤jifa 

Ä‹dŠrš KftÇia oghbr£lÇ g§nf‰ghsÇlnkh 

mšyJ ÃWtd¤â‹ g§F kh‰w KftÇlnkh 

rÇgh®¤J¡ bfhŸtj‹ _y« mt‰¿š ÃWtd¤â‹ 

m¿É¥òfŸ / Mtz§fŸ / tUlhªâu m¿¡iffŸ M»at‰iw bgw 

VJthf ïU¡F«.

8.nk‰T¿at‰iw¡ fU¤âš bfh©L, g§Fjhu®fŸ j§fŸ Ä‹dŠrš 

KftÇ, t§» fz¡F Étu§fŸ k‰W« Ãuªju fz¡F v©  

M»at‰iw ÃWtd« / blghá£lÇ g§nf‰ghsUl‹  

òJ¥ã¥gâ‹ thÆyhf tUlhªâu m¿¡if  k‰W« ãw 

jftšbjhl®òfis¥ bgWtij cWâ brŒJ¡bfhŸs nf£L¡bfhŸ»nwh«.

R‰w¿¡if(fŸ) ïz§f nk‰f©l jftšfŸ ÃWtd¤â‹ mid¤J 

cW¥ãd®fË‹ jftY¡F« k‰W« gaD¡fhfî« tH§F»wJ.
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கால காலலஸ்வரர் லகாவில் 
திருப்பணி வி்வகாரம்!

ப�ொதுமக்கள் எதிர்ப்� ப�ொடரந்து மீண்டும் ஆல�ொச்ை!!
சர ை ேம்�டடி,நை.15–

க�ோவை க�ோவில்்போ
வள யத் தில் சுமோர் 1000 
ஆண்டு ்பழ வம ைோய்ந்த 
புரோண ைர லோற்று 
சி்றப பு மிக� அருள் மிகு 
�ோல �ோ கலஸை ரர் திருக
க�ோ வில் உள்ளது. இங
குள்ள சிை லிங�ம் எம தர்
ம ரோ ென ெோம வி கமோ ெ னம் 
ச்பறு ை தற்�ோ� ச�ௌசி�ோ 
நதிக� வர யில் எம தர்ம ரோ
ென நுவர யும் மண லு மோய் 
கெர்ந்து செய்து ைழி ்பட்ட
தோ� கூ்றப்ப டு கி ்றது. இத
னோல் இஙகு அபி க� �ம் 
செய்யப்ப டு ை தில்வல.

இங குள்ள குரு ்ப� ைோன 
ஆசி யோ வி கலகய மி� உய
ர மோன குரு ்ப� ைோ னோ� 
அவமந் துள்ளோர். இந்த 
க�ோவில் குரு ்பரி �ோர 
ஸதல மோ � வும், ச�ோஙகு 
மண்்டல குரு ்பரி �ோர 
ஸ த ல  ம ோ  கு ம் 
விளங கு கி ்றது. இகக �ோ
வில் இந்து ெமய அ்ற நி வல
யத் து வ்றக குட்பட டும், 
சதோல்ச ்போ ருள் ஆரோய்ச
சித் துவ்ற யி ன ரோல் ்போது

�ோக�ப்படடு, ்பரோ ம ரிக
�ப்படடு ைரு கி ்றது. 
இவை ளவு சி்றபபு மிக� 
இ க க  � ோ  வி  லி ல் 
திருப்ப ணி �ள் நவ்ட
ச்பற்று ்பல ஆண் டு �ள் 
ஆகி ்றது. இத னோல் இக
க�ோ வி லில் திருப்ப ணி �ள் 
ந்டத்த கைண் டும் எனறு 
இப்ப குதி மக�ள் ்பல
முவ்ற க�ோரிகவ� வைத்து 
ைந்த னர். இந்த நிவல யில் 
கநற்று  க�ோவி லில் திருப
்ப ணிக�ோன ஆகலோ ெ
வனக கூட்டம் செயல் 
அலு ை லர் தமிழசெல்ைன 
தவல வம யில் நவ்ட ச்பற்
றுள்ளது. 

இப்ப குதி ச்போது மக
�ள், ஆன மி� அன்பர்�ள் 
உட்ப்ட யோருக கும் இது
்பற்றி எந்த வித த� ை லும் 
ச�ோடுக� வில்வல யோம். 
இத னோல் அதிர்ச சி ய
வ்டந்த இப்ப குதி மக�ள் 
�டும் �ண்்ட னம் சதரி வித்
துள்ள னர். க�ோவி லின 
ை ள ர் ச  சி க � ோ � 
திருப்ப ணி �ள் செய்ய �ோத்
தி ருக கும் இப்ப குதி மக�

ளி வ்டகய திருப்பணி 
குறித்து எந்த வித த� ை லும் 
இல்லோ மல் ஆகலோ ெவன 
கூட்டம் நவ்ட ச்பற் றுள்
ளது ைருத்தத் திற் கு ரி ய தோ� 
உள்ளது அப்ப குதி மக�ள் 
கூறு கின்ற னர். இது கு
றித்து செயல் அலு ை லர் 
த மி ழ ச ச ெ ல் ை  னி  ்ட ம் 
க�ட்ட க்போது, நோன இஙகு 
்பணி யில் கெர்ந்து 1 மோதம் 
தோன ஆகி ்றது. 
திருப்ப ணி கு றித்து ஆகலோ
ெ வனக கூட்டம் ஏற்்போடு 
செய்ய கூறி கனன. 

ஆனோல் அைர்�ள் முவ்ற
யோ�  அறி விக�ோ மல் கூட
்டத் திற்கு ஏற்்போடு செய்
துள்ள னர். இத னோல் 
ைரு கின்ற 13ந் கததி 
ஞோயிற் றுக கி ழவம �ோவல 
8 மணிககு திருப்ப ணி �ள் 
குறித்த ஆகலோ ெ வனக 
கூட்டம் நவ்ட ச்ப று கி ்றது. 
இந்தக கூட்டத் தில் இப்ப
குதி ச்போது மக�ள், ஆன மீ
�ப ச்பரி கயோர்�ள் உட்ப்ட 
அவன ை ரும் �லந்து 
ச�ோள்ள கைண் டும்  
என்றோர்.

சிறு, குறு ப�ொழில் மு�லீடு
குறித� ்கருத�ரங்கு!

க�ோவை, நை.15– 
க�ோவை அவி நோசி 

ெோவல யில் உள்ள இந் திய 
சதோழில் ைர்த்த� ெவ்ப 
கூட்ட அரங கில் சிறு, குறு  
சதோழில் நிறு ை ன ங�
ளுககு முத லீடு ஈட டு ைது 
குறித்து �ருத்த ரஙகு நவ்ட
ச்பற்்றது. நி�ழச சி யில்  

சதோழில் ைர்த்த� ெவ்ப 
தவல ைர் ஸ்ரீ ரோமுலு ைர
கைற்று க்பசி னோர். 
துவணத் தவல ைர்�ள் சுந்
த ரம், ரோகெஷ்,  துவர ரோஜ் 
ஆகி கயோர் முன னிவல 
வைத்த னர்.

 நி�ழச சி யில் மும்வ்ப 
பிஎஸசி நிறு ை னத் தின 

தவலவம அதி �ோரி அெய் 
தோக கூர், ஹலோனி நிறு ை
னத் தின அதி �ோரி அகெோக 
ஹலோனி ஆகி கயோர் ்பங
க�ற்று க்பசி னோர்.

அெய் தோக கூர் க்பசு வ�
யில்,  சதோழில் து வ்ற யில் 
முத லீடு என்பது 
முக கி ய மோன ்பஙகு 
அைற்வ்ற சதளி ைோ� 
சதோழில் துவ்ற யி னர் திட
்ட மி்ட கைண் டும். செல வி
னங�வள குவ்றத்து உற்
்பத் திவய அதி � ரிக கும் 
க்போது லோ்பம் ஈட்ட லோம் 
முத லீடு லோ்பங�ள் 
அவனத்வத யும் ஒருங கி
வணக கும் க்போது ைங கி
யோ ளர்� ளின  நம் பிக
வ�வய ச்ப்ற முடி யும். 
தர மோன உற்்பத் திககு திட
்ட மி்ட கைண் டும் என்றோர். 
நி � ழ ச  சி  யி ல்  ை ர் த் த � 
ெவ்ப செய லோ ளர் �ோர்த் தி
க� யன, ச்போரு ளோ ளர் 
வ ை ஷ் ண வி கி ரு ஷ் 
ணன,ச�ோடி சியோ, வெமோ 
அவமபபு நிர்ைோ கி �ள், 
உறுப பி னர்�ள் மற் றும்

க�ோவை மோைட்டத் தில் 
உள்ள சிறு மற் றும் சதோழில் 
நிறு ை னத்வதச ெோர்ந்த 
சதோழி ல தி ்பர்�ள் திர ளோ� 
்பஙக�ற்்ற னர்.நிவ்ற வில் 
ைர்த்த� ெவ்ப செய லோ ளர் 
அண்ணோ மவல நனறி  
கூறி னோர்.

கவலைவாங்கிெருவொ�கமாசடி;
அரசுத�ண்ஊழியர்மீதுவழக்கு!

க�ோவை, நை. 15–
க�ோவை மோைட்டம் 

இரும்ச ்போவ்ற ்பகு தி வயச 
கெர்ந்த ைர் ரங� நோ தன என
்ப ை ரின ம�ன சுதர்ென( 
27). 

பிளம்்பர் ஆ� ்பணி பு
ரிந்து ைரு கி ்றோர். இைர் 
�்டந்த சில மோதங� ளுககு 
முனபு அரசு �்ட னுக�ோ� 
விண்ணப பித் தி ருந்தோர். 
அபக ்போது அைர்  க�ோவை 
மோைட்ட �சலக்டர் அலு
ை ல �த் தில் உள்ள செய்தி 
மக�ள் சதோ்டர்பு அலு ை ல
�த் தில் ்பணி பு ரிந்து ைரும 
சு்போனோ நி�ோ என்ற அலு
ை ல� ஊழி யவர ெந் தித்
துள்ளோர் . அபக ்போது தனது 
�்டன குறித்த வி்ப ரங�வள 
க�டடு அறிந்தோர். சு்போனோ 
நி�ோ ைஙகி �்டன நிரோ �
ரிக�ப்பட்ட த� ைவல கூறி
னோர். சில நோட�ள் �ழித்து 

� ்ட  னு க கு 
விண்ணப பித் தி ருந்த சுதர்
ெவன செய்தி மக�ள் 
சதோ்டர்பு அலு ை ல �த் தில்  
்பணி பு ரி யும் சு்போனோ நி�ோ 
சதோ்டர்பு ச�ோண்டு  
அலு ை ல� உத வி யோ ளர் 
கைவல அரசு அலு ை ல �த்
தில் ச்பற் றுத் தரு கி க்றன 
என றும் அதற்கு 4 லடெம் 
ரூ்போய் கைண் டும் என றும் 
கூறி யி ருக கி ்றோர்.

 இவத நம் பிய சுதர்ென 4 
லடெ ரூ்போவய சு்போனோ 
நி�ோ மற் றும் மோைட்ட 
�ரு வூ லத் தில் ்பணி பு ரி யும் 
ெோந்தி என்ற ச்பண் ணுக
கும் ச�ோடுத் துள்ளோர். 
ஆனோல் ்பணம் ச�ோடுத்து 
்பல நோட�ள் ஆகி யும் சுதர்
ெ னுககு கைவல கிவ்டக�
வில்வல .கமலும் சில 
நோட�ள் �ழித்து ்பணி நிய
மன ஆவண ஒனவ்ற 

ச�ோடுத் துள்ளோர் .அது 
குறித்து விெோ ரித்த க்போது 
அந்த ்பணி நிய மன ஆவண 
க்போலி என்பது 
சுதர்ெ னத் திற்கு சதரிய ைந்
தது. 

பினனர் சுதர்ென தோன 
ச�ோடுத்த ்பணத்வத திருப
பித் தரு மோறு சு்போனோ நி�ோ
வி ்டம் க�ட டுள்ளோர் . 
ஆனோல் அைர் ்பணத்வத 
திருபபி தர வில்வல. 
இவத சதோ்டர்ந்து சுதர்ென 
க�ோவை கரஸக �ோர்ஸ 
க்போலீ சில் பு�ோர் அளித்
தோர் .பு�ோ ரின க்பரில் 
க்போலீ ெோர் ைழககு ்பதிவு 
செய்து விெோ ரவண ந்டத்தி 
ைரு கின்ற னர் . செய்தி மக
�ள் சதோ்டர்பு அலு ை ல� 
ஊழி யர் சு்போனோ நி�ோ ஏற்
� னகை ெஸச்பனட செய்
யப்பட டுள்ளோர் என்பது 
குறிப பி ்டத்தக�து.

தூக்குப்க�ாடடுத்ய்ைர்ெற்த�ாலை!
க�ோவை, நை. 15–

க�ோவை கநரு ந�ர் நோயக�ன்போ வள யம் 
்பகு தி வயச கெர்ந்த ைர் ச்பரு மோள் என்ப ை
ரின ம�ன கலோ� நோ தன( 46 ).ச்டய்ல ரோ� 
்பணி பு ரிந்து ைந்தோர் .இை ரது மவனவி 
மக�ஸைரி அை ரது ெக�ோ த ர ரின கஹோட்ட
லில் ்பணி பு ரிந்து ைரு கி ்றோர். இந் நி வல யில் 
கநற்று  �ோவல மக�ஸைரி தனது குழந்வத
�வள அை ரது ச்பற்க ்றோர் வீட டில் விட டு
விடடு கைவலககு செனறு விட்டோர். அந்த 
ெம யத் தில் கலோ� நோ தன வீட டில் தனி யோ� 
இருந்தோர். அபக ்போது மக�ஸை ரிககு வீட
டின அரு கில் ைசிப்ப ைர்�ள் கலோ� நோ தன 
தூக கில் சதோஙகி ச�ோண் டி ருப்ப தோ� த�

ைல் சதரி வித்த னர். உ்டகன விவரந்து ைந்த 
மக�ஸைரி ஆம் பு லனஸ சுககு த� ைல் 
சதரி வித்தோர். ஆம் பு லனஸ ஊழி யர்�ள் 
விவரந்து ைந்து தூக கில் சதோஙகி ச�ோண்டு 
இருந்த கலோ� நோ தவன ்பரி கெோ தித்த னர். 
அபக ்போது கலோ� நோ தன ஏற்� னகை இ்றந்து 
க்போய் இருப்பது சதரிய ைந்தது. இது 
குறித்து த� ைல் அறிந்த சிங�ோ நல் லூர் 
க்போலீ ெோர் ெம்்பை இ்டத் திற்கு விவரந்து 
ைந்து உ்டவல வ�ப்பற்றி பிரத ்பரி கெோ த
வனக�ோ� க�ோவை அரசு மருத் து ை ம
வனககு அனுபபி வைத்த னர் .கமலும் இது 
குறித்து ைழககு ்பதிவு செய்து விெோ ரவண 
ந்டத்தி ைரு கின்ற னர்.

க�ோவை ை்டக்கு மோைட்ட திமு� சோர் பில் க�ோவில்�ோ வை �ம்குரும்� �ோ வை �ம் �கு தி யில் 
 உளை அரசு �ள ளி யில் ந்டந்த ைோக்�ோ ைர் சிறப்பு  மு�ோ மில்   ை்டக்கு மோைட்ட   யச� ைோ ைர் ரவி புதி� 
ைோக்�ோ ைர் கசர்ப்வ� ய்தோ்டங்கி வைத்்தோர். இதில் எஸ் எஸ் குைம் ஒன் றி� யச� ைோ ைர் சுகரஷ் கு மோர், 
மோைட்ட துவேச் யச� ைோ ைர் அகசோக் �ோபு  ஆறுக் குடடி, க�ரூர் �ழ� யச� ைோ ைர் சு கரந தி ரன்  
உள�்ட �ைர் உளைனர்.

இருசக்கர வா்கனம்  
திருடியவர் ் ்கது!

அவி நோசி, நை,௧௫–
அவி நோசி அருக� லிபட க�டடு இரு ெக�ர ைோ� னத்வத 

திருடு முயன்ற ைவர க்போலீ ெோர் திங�ள் கி ழவம வ�து செய்த
னர்.அவி நோசி அருக�  �ந்தம்்போ வள யம் ரங� ெோமி ம�ன ெந்
கதோஷ்(29), இைர் ஆடவ்ட யோம்்போ வள யம் கநோககி இரு ெக
�ர ைோ� னத் தில் சென றுள்ளோர். அபக ்போது அவை ழி யோ� ைந்த 
ந்பர் ைோ� னத் தில் லிபட க�டடு ஏறி யுள்ளோர். பி்றகு ெந்க தோஷ் 
மளிவ� ச்போருள் ைோங கு ை தற்�ோ�, ைோ� னத்வத நிறுத்தி 
விடடு உள்கள சென றுள்ளோர். சிறிது கநரத் தில் ைந்து ்போர்த்த 
க்போது, இரு ெக�ர ைோ� னத்வத �ோண வில்வல யோம். உ்ட ன டி
யோ� கதடிய க்போது, லிபட க�டடு ஏறி இ்றங கி ய ைர் இரு ெக
�ர ைோ� னத்வத திரு டிக ச�ோண்டு தள் ளிச சென றுள்ளோர். 
இவத ய டுத்து அை வரப பிடித்து அவி நோசி �ோைல் நிவல யத் தில் 
ஒப்ப வ்டத்து விெோ ரித்த தில், அைர் கெவூர் அருக� க்போத்தம்
்போ வள யம் ை்டககு வீதி வயச கெர்ந்த கைலு ெோமி ம�ன ெோமி
நோ தன(36) என்பது சதரி ய ைந்தது. அவி நோசி க்போலீ ெோர் ைழக
குப்ப திவு செய்து ெோமி நோ தவன வ�து செய்த னர்.
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