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CIN: L65993TN1985PLC012047
Regd.Off.No.3511, Muthu Krishnan Street, Kondithope, Chennai 600 079
Statement of Cash Flows
e mail: srestha.info~mail.cam

A. CASH FLOW FROM OPERAING ACTIVITIES
Net Profit after tax and extraordinary items
Adjustments for :
Depreciation
Fair Value Gains i(Losses)
Operating Profit before Working Capital Changes
Adjustments for :
Less : IncteaselDecsease in Current Assets
Add : InweaselDecrease in Current Liabilities
Cash Flow from Operating activities
Less : Deffered tax
Less : Taxes Paid
Net Cash Flow form Operating activities
B.Cash Flow from Investment Activities
Investment in Shares
C.CASH FLOW FROM FINANCE ACTIVITIES
Addition of Assets
(C)

lncereasel(Decrease) in Cash and Cash Equivalents
(A+B+C)
Cash and cash Equivalents at the beginning of the peiodlyear
Cash and cash Equivalents at the end of the peiodyear

I

I

1

Net Increasel(Decrease) in Cash Balances
-t 30.54
-237.64
Note:The above statement of cash flow is prapared under 'Indirect method' as set out in Ind AS 7 'Statement of Cash Flows'.
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Govt announces simplified
guidelines for BPOs and ITES
New Delhi, Nov 6:
The government on
Thursday announced
simplified guidelines
for BPOs and ITES
companies to reduce the
compliance burden on
them and to facilitate
‘’Work From Home’’ and
‘’Work From Anywhere’’
framework.
The new rules for
Other Service Providers
(OSPs) seek to create
a friendly regime for
‘’Work from Home’’ and
‘’Work from Anywhere’’,
while removing frequent
reporting obligations for
such companies, according
to an official release.
The move assumes
significance as the
industry had been asking
for relaxations for ‘’Work
From Home’’ to continue
on a permanent basis as

the sector moves towards
a blended working model
in the post-COVID-19
era.
P u t s i m p l y, O S P s
are entities providing
applications services,
IT enabled services or
any kind of outsourcing
services using telecom
resources. The term
refers to Business Process
O u t s o u r c i n g ( B P O s) ,
Knowledge Process
Outsourcing (KPOs), IT
Enabled Services (ITES)
players, call centres,
amongst others.
The detailed guidelines
issued by the Telecom
Department on Thursday
said that the concept of
‘’Work From Home’’ will
be encouraged and that
“work from home has
been extended to provide
Work-From-Anywhere in

India”.
This facility of extended
agent/Remote Agent
Position (that is ‘’Work
From Home/Anywhere’’)
is permitted with certain
conditions, it said, adding
that agents at home shall
be treated as ‘’Remote
Agents’’ of the OSP
Centre and interconnection
is permitted.
“The Remote Agent is
also allowed to work from
any place within India...
OSP shall be responsible
for any violation related
to toll-bypass,” it added.
Over the past few
months, the government
has taken various measures
to facilitate work from
home. It had earlier
extended connectivity
norms for remote working
in IT and BPO companies
till December 31.

A Tantrum Called Terrorism..!

The official release on
Thursday said that several
requirements which
prevented companies from
adopting ‘’Work from
Home’’ and ‘’Work from
Anywhere’’ policies have
now been removed, while
additional dispensations
to enhance flexibility for
the industry have been
allowed.
Lauding the move,
industry body Nasscom
said, “Access to remote
working will give our
industry an epic boost
and significantly expand
access to talent, increase
job creation, catapult
Indian IT and BPM to
the next level of growth
and innovation, thereby
making India a global
tech hub”.

And as Trump, hees and haws
about letting go of the presidency,
Liberty, the statue calls out to him,
“Baby Donny, now give your toy
white house to Joe, you’ve had four
full years of living there!”
“No, I won’t! See I’m younger than
he is, and tougher. Look at my broad
shoulders and head full of hair, I
will fight him, and not allow him to
come in!”
“But you have to Donny boy!”
“They told me I could stay for
eight years!”
“I know but the landlord got fed
up after four!”
“Let me meet the landlord!”
“You just did Donny, you just
met your landlord at the polls! It’s
the people of America, they’ve had
enough of you!”
“I’m not going!”
And from the distance, many
hundreds of miles away, that
separates Washington from New
York city Liberty laughs, a laugh that
resonates in the house Baby Trump

doesn’t want to give up, “Why are
you laughing?” asks Trump.
“Get your Limousine’s ready baby
boy!” yells, the female voice of the
statue that had it’s origins in France,
“Get onto one of your fancy sedans
and go back to one of your fancy
towers, that bear your name!”
“I told you, I don’t want to leave
this house Liberty, I want to stay here
another four years and maybe more
if I can change the constitution!”
“Hey Trump Baby!”
“Yeah?”
“There are immigrants who are
coming past me who have taken a
ship or plane, left their lands ruled
by tyrants and dictators, and reached
this land of freedom!”
“So what?”
“They have come to learn the
meaning of liberty. I stand at the
entrance to America, and tell them,
there is fairness and justice here,
unlike lands they have run away
from and you like a baby fighting
tooth and nail not to leave that

house, even after the landlord has
told you to vacate is sending the
wrong message to them!”
“I’m n ot b ot h e re d !” c r i e d
Trump, “I will fight with lawyers!
My favourite judge is now in the
Supreme Court and will support
me till I win!”
“You’re throwing a tantrum!”
“Who cares!”
“Do you know what that is
called Donny? Do you know what
a tantrum thrown by an adult is
called?”
“I am not...”
“It’s called terrorism! And we don’t
want that kind of homegrown terror
in our own backyard do we? So baby,
get in your car, not the presidential
one, but one of your fancy private
ones with gold plated handles, and
say goodbye to the White House,
before you are branded the very
thing you were elected last time to
fight; a terrorist..!”
bobsbanter@gmail.com

Mahindra’s exclusive offers for
RBI allows banks, NBFCs to co-lend
Govt employees
Chennai, Nov 06:
Mahindra & Mahindra
Ltd, part of the USD
19.4 billion Mahindra
Group has introduced
a new set of product
offers along with
innovative & exciting
finance options for
Government employees.
The company has

offerings on accessories,
workshop related
payments for its entire
range of vehicles and
extended warranty.
Under Mahindra’s
unique “Sarcar 2.0”
program, Government
employees are eligible
for: Additional Cash
discount up-to Rs

Public Notice

Notice for loss of share certificate my client name is Jannathbeevi
husband of late Syed Ibrahim aged about 40 years residing at
No.30/63, Muthamari Street, Mannady, Chennai 600 001.
The Shareholder of the property situated in Trichy District, Trichy
Taluk, Thevathanam Village, Kaveri Road, Ward 1, Block No.7,
Survey No.39, 39/1A2, 39/1B, T.S. 39/1B, 1A2 In 27063.50
Sq.feet 1500 Sq. ft, 25563.50 Sq. ft, In Undivided share 406.55
Sq. ft 37 cm in plot, In the apartment name Swami Thayumanavar
Enclave, Second Floor, 940 Sq.Feet 87.32 in Flat No.2C, In
Document No.2005/2017, Registered in III Trichy Register Office,
a settlement deed has been lost by me in 19.10.2020. Then giving
a online complaint in CCJ No.20123386.
Any person who is in possession of said share certificate and /
or has any objection to the issue of the duplicate settlement
deed aforesaid is requested to contact Jannathbeevi in the said
address, with in 15 days from the date of publication of this notice
failing which M/s. Jannathbeevi, will proceed to issue settlement
deed, in accordance.
D.SUGUMAR, B.A., B.L.,
Address: No.361, Jeevarathinam Nagar, J Block, Kasimedu,
Place: Chennai
Royapuram, Chennai 600 013
Mob: 917610076
BEFORE THE ADJUICATING OFFICER,
TN RERA, CHENNAI
CCP.No.48 of 2020

Between
Mrs. Yasmin Bhagat,
W/o. Saleem S. Bhagat,
No. 29, Door No. 1A, Balfour Road,
Kellys,
Chennai - 600010.
... Complainant And
1. M/s. Touch Sky Foundation Pvt Ltd,
No. 25, Perianna Maistry Street,
2nd Floor, Chennai - 600 00 I
2. Kuresh Alihussain Kapadia
Director of M/s. Touch Sky Foundation Pvt Ltd
16 Lieth Castle Street,
Alison Manor, Chennai - 600004.
3. Aliakbar Badruddin Lehry
Director of M/s. Touch Sky Foundation Pvt Ltd 143,
Karpagam Avenue, Ground Floor, Raja Annamalai Puram,
Chennai - 600028.
4. Akbar Shk. Yusufbhai Marfatya
Director of M/s. Touch Sky Foundation Pvt Ltd 36,
Thirumalai Nagar, Perungudi, Chennai - 600096
5. Noman Hatimbhai Millwala
Director of M/s. Touch Sky Foundation Pvt Ltd 142
Karpagam Avenue,
Raja Annamalai Puram,
Chennai - 600028.
... Respondents
To,
M/s. Touch Sky Foundation Pvt Ltd, No. 25, Perianna Maistry
Street, 2nd Floor, Chennai - 600 001
Please take notice that in the above numbered CCP No.48 of 2020
filed by the Complainant for recovery of money along with interest.
The Authority was pleased to order substituted service to you by
publication on 07.10.2020 returnable by 13.11.2020. Please make
yourself present on the said date before the said Authority, failing
which the matter will be heard and decided in your absence.
Dated at Chennai on the 10th Day of October, 2020.
R.RAMASUBRMANIAM RAJA
KALPANA MANI
No.27 Law Chambers,
High Court Building, Chennai-600 104
COUNSEL FOR COMPLAINANT

11,500 for Central Govt,
State Govt and PSU
employees, Best in
class offers for purchase
through CSD / CPC
stores, Zero processing
fee, Nil foreclosure
charges, Lowest rate of

interest starting from
7.25%, Highest tenure
up-to 8 years with
multiple finance partners,
EMI starting as low as
Rs 799 per lakh for
personal UVs.

ICICI launches
‘Mine’ for millennial
customers
Chennai, Nov 06:
ICICI Bank recently
announced the launch of
India’s first comprehensive
banking programme for
millennial customers, in
the age bracket of 18
years to 35 years. Inspired
by ‘Millennial Network’,
the proposition is called
‘ICICI Bank Mine’ and
offers an instant savings
account, a feature driven
iMobile application that
offers investment guidance
to suit the demand of
millennials, curated
credit and debit card,

instant personal loans &
overdrafts, and even an
experiential branch with
social engagement space.
A millennial can easily
open a savings account
completely digitally and
instantly on the Bank’s
website or iMobile
application using his/
her Aadhaar and PAN
card. The account number
and a virtual debit card
are instantly generated
which can be used by
customers immediately to
start transacting and make
payments online.

Hindustan Unilever
launches nature protect

Chennai, Nov 6:
With the new normal posing unknown hygiene and
safety challenges, the need for a sustained hygiene
solution that is built for the new reality has never been
more pertinent. Unleashing the superpower of nature,
Hindustan Unilever Limited, the largest fast-moving
consumer goods (FMCG) company in India, launches
Nature Protect. A range of innovative hygiene products
infused with neem extract and naturally derived active,
Nature Protect is specially formulated keeping in mind
the current consumer requirements.
With its product range proven to offer best in class
germ protection, Nature Protect takes a 360-degree
approach to hygiene effective in, on and around you,
thereby standing as a safe solution to deliver hygiene
anytime, anywhere.
Sanjiv Mehta, Chairman and MD, Hindustan
Unilever, said, “Our research has shown that consumers
are looking out for safe yet effective cleaning products,
and their increased focus on hygiene is related to
holistic wellbeing.”

Dvara KGFS bags award
for rural marketing

Chennai, Nov 6:
Dvara KGFS, a leading NBFC in India, was
announced as the winner at the 9th ACEF Asian
Leaders Forum and Awards in the category – Excellence
in Rural Marketing. The award was presented
to Dvara KGFS in recognition of their efforts
towards sustainable development in remote
SRESTHA FINVEST LIMITED
rural India by maximising financial well-being
Regd. Office: No.35/1, Muthu Krishnan Street, Kondithope, Chennai - 600079 | Tel: 044 – 2520 6006
of every individual and enterprise by enabling
E mail: srestha.info@gmail.com | Website: www.srestha.co.in | CIN: L65993TN1985PLC012047
complete access to financial services. This was
EXTRACT OF STATEMENT OF STANDALONE UNAUDITED FINANCIAL RESULTS
done through Dvara Sampoorna Sampath Plan
FOR THE QUARTER ENDED ON 30TH SEPTEMBER, 2020
(DSSP) - an innovative savings solution for
(Rs. In Lakhs)
rural India.
Quarter Ended
Half Year
Year
Dvara Sampoorna Sampath Plan (DSSP)
Particulars
Ended
Ended
provides
financial planning, while helping to
30.09.2020 30.06.2020 30.09.2020 31.03.2020
diversify
one’s investment. The product has
(Un Audited) (Un Audited) (Un Audited) (Audited)
been structured in 4 stages, namely, Plan, Grow,
Total Income
118.49
124.86
243.34
416.40
Protect and Diversify to provide support to
(132.63)
28.04
(104.60)
(25.13)
Net Profit / (Loss) for the period
the financially challenged thereby cultivating
Paid - up equity share capital
1650.00
1650.00
1650.00
1650.00
a systematic savings habit among the rural
(Face Value of the share Rs 2/- each )
household. The product was launched to ensure
Earnings per equity share (Face value of Rs.2/- each)
that the rural poor were offered a comprehensive
Basic (Rupees)
(0.161)
0.034
0.127
(0.030)
financial plan that aims at developing a suite
of credit, savings, insurance and investment
Diluted (Rupees)
(0.161)
0.034
0.127
(0.030)
products.
NOTES
The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation
Joby. C. O. CEO, Dvara KGFS said,
33 of the SEBI (LODR) Reg., 2015. The full format of Quarterly Financial Results are available on the website of the company
“We
continue to use technology to facilitate
and www.bseindia.com
accessibility of our products for people living in
For Srestha Finvest Limited
KAMLESH PARASMAL
remote rural India. Access to financial products
Place: Chennai
Whole Time Director
has been a challenge among villages and we
Date: 06/11/2020
DIN: 00810823
have been successfully navigating that terrain.”

to priority sectors

Mumbai, Nov 6:
The Reserve Bank of India
(RBI) on Thursday announced a
Co-Lending Model (CLM) scheme
under which banks can provide
loans along with all registered
NBFCs, including housing finance
companies (HFCs), to priority
sector borrowers based on a prior
agreement.New Delhi: “In terms of
the CLM, banks are permitted to
co-lend with all registered NBFCs
(including HFCs) based on a
prior agreement. The co-lending
banks will take their share of the

individual loans on a back-to-back
basis in their books,” the RBI said
in its communication to all banks
and NBFCs.
However, NBFCs shall be
required to retain a minimum of
20 per cent share of the individual
loans on their books, it addded.
The central bank said that based
on the feedback received from
the stakeholders and to better
leverage the respective comparative
advantages of the banks and
NBFCs in a collaborative effort,
it has been decided to provide

greater operational flexibility to the
lending institutions, while requiring
them to conform to the regulatory
guidelines on outsourcing, KYC,
among others.
The primary focus of the revised
scheme, rechristened as thee CoLending Model, is to improve the
flow of credit to the unserved and
underserved sector of the economy
and make available funds to the
ultimate beneficiary at an affordable
cost, considering the lower cost of
funds from banks and greater reach
of the NBFCs, as per the RBI.

Gold loan ‘Refer & Win’
diwali campaign

Mumbai, Nov 06:
IIFL Finance, one
of India’s largest
non-banking finance
companies, has started
Diwali month with a
bang, launching a ‘Refer
& Win’ program for its
Gold Loan customers
and offering an
opportunity to win from
5000+ prizes including
LED Television, Mixergrinders, and Induction
stove. In this postlockdown phase, Gold
NAME CHANGE
I,
Basheer Mohammed Jesna
Basheer, W/o:
Mohammed
Azeem,
Date of Birth:
27.01.1987,
Residing
at
No.3/2,
Pandaram
Street,
Purasaiwalkam,
Vepery,
Chennai –
600 007, shall
henceforth
be
known
as Jesna Basheer.
SenthilKumar Sugumar

NAME CHANGE
I,
Balasubramanian Jothi
Nirmala, W/o: Muniasamy, Date
of Birth: 30.05.1964, Residing
at No.3, 12th Floor, D– Block,
Taisha, Natesan Nagar west,
Virugambakkam, Chennai –600
092, shall henceforth be known
Balasubramanian
as
Jothi Nirmalasamy.

Loan is one of the
most trusted sources
of funds. With the
Gold Loan ‘Refer &
Win’ programme, gold
loan customers of IIFL
Finance can recommend
it to their relatives,
friends, business owners
and colleagues in this
difficult time.
IIFL Finance offers
Gold Loan at attractive
interest rates, starting
from 1% per month, with
a commitment of quick
processing of loan in just
5 minutes, maximum loan
value and easy digital
payment options.
NAME CHANGE

I,
Kamalesh Mishra,
S/o:
Jagat Prasad, Date of
Birth: 30.12.1981,
Residing
at Old No.123, New No.7, R.C.
Swarnam Apartments,
2nd
Floor, No.C2, Kumaran Nagar,
3rd Cross Street, Chennai –
600 082,
shall
henceforth
be
known
as Kamlesh Kumar Mishra.
Kamalesh Mishra

I,
Karunanidhi Shanthi,
W/o:
Karunanidhi Ethiraj,
Date of Birth:
02.06.1970,
Residing at Old No.34, New
No.85,
Solaiappan
Street,
Old Washermenpet, Chennai
–600 021, shall henceforth be
known as
Karunanidhi
Ramathilagam.
Karunanidhi Shanthi

NAME CHANGE
I,
W/o:

Varsha Kumari Bafna,
U.Akshay Sethiya,

Date

of Birth: 23.02.1991, Residing
at No. 24/56, 10th Avenue,
Ashok Nagar, Chennai –600
083, shall henceforth be known
as

Varsha Kumari.
Varsha Kumari Bafna

NAME CHANGE

I,
Gnana Soundari, W/o:
K.Manoharan,
Date of Birth:
09.06.1966, Residing at Old No.
78, New No.2/1, Ramanathan
Street, Krishnapuram, Ambattur,
Chennai – 600 053, shall
henceforth
be
known
as
Given Name: Gnana
Soundari Sur Name: Manoharan.

Gnana Soundari

NOTICE

Notice is hereby given that pursuant to Regulation 47 read with Regulation
33 SEBI(LODR) Regulations, 2015 a meeting of Board of Directors of the
Company is scheduled to be held on Friday, November 13, 2020 at 05.30
P.M., at the Registered office at New No.32, Old No. 106, 1st Floor, Dr.
Ranga Road, Mylapore, Chennai 600 004, inter-alia to discuss and approve
Unaudited Financial Results (Standalone) for the quarter and half year
ended September 30, 2020.
Further, in terms of the Code of Conduct of Company adopted under SEBI
(Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015 the trading window for
dealing in the securities of the Company is already closed and shall open 48
hours after conclusion of the Board Meeting.
For and on behalf of OMNI AXS SOFTWARE LTD
Sd/Company Secretary & Compliance Officer

Place: Chennai
Date: 06/11/2020

MIL INDUSTRIES LIMITED

Regd. office: 25A, SIDCO Industrial Estate, Ambattur, Chennai, Tamil Nadu 600 098.
Ph: 044-26258382 | Fax : 044-26257583 | CIN : L25199TN1966PLC005397 | GST No : 33AAACM4380Q1Z5

Extract of Unaudited Standalone Financial Results for the Quarter and Half Year ended 30.09.2020

Rs. in Lakhs

Balasubramanian Jothi Nirmala

NAME CHANGE

OMNI AXS SOFTWARE LIMITED

Regd. Office: New No.32, Old No.106, 1st Floor, Dr. Ranga Road,
Mylapore, Chennai 600 004 – Ph; 6379803477
Email: omniax2015@gmail.com, CIN:L30006TN1992PLC022439

S.
No

Corresponding Year to date Year to date
figures for figures for
3 months
ended in the the current the previous
period ended
period
previous year
ended

Previous
year
ended

3 months
ended

Preceeding
3 months
ended

30.09.2020

30.06.2020

30.09.2019

30.09.2020

30.09.2019

31.03.2020

(Unaudited)

(Unaudited)

(Unaudited)

(Audited)

Particulars

(Unaudited)

(Unaudited)

878.84

495.68

1403.17

1374.52

2971.56

6093.35

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

120.54

8.88

257.42

129.42

655.22

1057.11

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

120.54

8.88

257.42

129.42

655.22

1057.11

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

87.02

6.40

164.08

93.42

451.22

758.50

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

87.02

6.40

164.08

93.42

451.22

754.62

6 Equity Share Capital
(Face Value per share Rs. 10/- each)

315.00

315.00

315.00

315.00

315.00

315.00

-

-

-

-

-

3239.94

1

Total Income from Operations

7 Reserves as shown in the Audited Balance
Sheet of the previous year
8 Earnings Per Share
(Face Value per share Rs.10/- each)
1. Basic

2.76

0.20

5.21

2.97

14.32

24.08

2. Diluted:

2.76

0.20

5.21

2.97

14.32

24.08

Note:
a) The above is an extract of the detailed format of Unaudited Quarterly Results filed with the Stock Exchanges
under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of Unaudited
Quarterly Results are available on the website of the Stock Exchange (www.msei.in) and the Company's website
(www.milindus.com)
For MIL Industries Limited
RAJIV SREEDHAR
Place : Chennai
MANAGING DIRECTOR
Date : 05.11.2020
DIN : 00181532
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பிடன் மீது டிரம்ப் அடுக்கடுக்கான குற்றச்சாட்டு:
வெற்றியை எதிர்த்து நீதிமன்றத்தில் வழக்கு
டிரம்ப் பேட்டியின் நேரலையை நிறுத்திய ஊடகங்கள்
வாஷிங்டன், நவ.6–
அமெரிக்க அதிபர் தேர்தலில்
குடியரசு கட்சி வேட்பாளர் அதிபர்
டிரம்ப்
தேர்தல்
வெற்றியை
ஏற்காமல்
நீதிமன்றத்தை
நாடியுள்ளார். இந்தத் தேர்தலில்
ஜனநாயகத்தை
ஜனநாயகக்
கட்சியினர் திருடிவிட்டனர் என்று
குற்றம் சாட்டியுள்ளார்.
ஜனநாயக கட்சி அதிபர் வேட்பாளர்
ஜ�ோ பிடன் கடும் ப�ோட்டி நிறைந்த
மாகாணங்களில்
குறிப்பிடத்தகுந்த
வாக்குகள்
முன்னிலையுடன்
வெற்றியை நெருங்கியுள்ளார்.
அமெரிக்க அதிபர் தேர்தல் கடந்த
3-ம் தேதி நடந்தது. இதில் ஜனநாயகக்
கட்சி சார்பில் ஜ�ோ பிடனும், குடியரசுக்
கட்சி சார்பில் அதிபர் டிரம்ப்பும்
அதிபர் பதவிக்குப் ப�ோட்டியிட்டனர்.
அமெரிக்க
வரலாற்றில்
120
ஆண்டுகளில் இல்லாத வகையில்
இந்தத் தேர்தலில் 66.9 சதவீத
வாக்குகள் பதிவாயின. க�ொர�ோனா
வைரஸ் த�ொற்று அச்சம் காரணமாக
11
க�ோடிக்கும்
மேற்பட்ட
வாக்காளர்கள் தங்கள் வாக்குகளை
தபால்
மூலம்
செலுத்தினர்.
ம�ொத்தம் உள்ள 50 மாகாணங்களில்
பெரும்பாலான மாகாணங்கள் வாக்கு

எண்ணிக்கையைத் த�ொடங்கி தேர்தல்
முடிவுகளை
அறிவித்துவிட்டன.
ம�ொத்தம் உள்ள 538 பிரதிநிதிகள்
வாக்குகளில் 270 பிரதிநிதி வாக்குகள்
பெறும்
வேட்பாளரே
வெற்றி
பெற்றவராக
அறிவிக்கப்பட்டு,
அதிபராக முடியும்.
அந்த வகையில் ஜ�ோ பிடன்
இதுவரை
வெற்றிக்கு
அருகே
264
பிரதிநிதிகள்
வாக்குகளைப்
பெற்றுள்ளார். இன்னும் ஜ�ோ பிடன்
வெற்றிக்கு 7 பிரதிநிதிகள் வாக்குகள்
தேவைப்படுகின்றன.
அதேசமயம்,
அதிபர் ட்ரம்ப் 214 பிரதிநிதிகள்
வாக்குகள் மட்டுமே பெற்றுள்ளார்.
தற்போதைய நிலவரப்படி ஜ�ோ
பிடன் 50.5 சதவீத வாக்குகள் அதாவது
7 க�ோடியே 31 லட்சத்து 47ஆயிரத்து
934
வாக்குகள்
பெற்றுள்ளார்.
ஆனால், அதிபர் ட�ொனால்ட் ட்ரம்ப்
47.9 சதவீத வாக்குகள் மட்டுமே
பெற்றுள்ளார்.
மிகவும் இழுபறியாக இருந்து வரும்
அரிச�ோனா, மிச்சிகன், விஸ்கான்சின்,
நியூ ஹெமிஸ்பயர் ஆகியவற்றில் ஜ�ோ
பிடன் முன்னிலை வகித்து வருகிறார்.
புள�ோரிடா, ஐய�ோவா, ஒகிய�ோ,
டெக்சாஸ் ஆகிய மாகாணங்களில்
டிரம்ப் முன்னிலையில் உள்ளார்.

புதுவையில் இன்று
126 பேருக்கு கொரோனா

மத்திய கலாசாரத்துறை மந்திரியுடன் சந்திப்பு

புதுவை,நவ.6 –
புதுவையில் இன்று புதிதாக
126 பேருக்கு கொரோனா தொற்று
உறுதி செய்யப்பட்டது. இவர்களில்
85 பேர் புதுவையிலும் 13 பேர்
காரைக்காலிலும் 1 பேர் ஏனாமிலும்
27
பேர்
மாகேயிலும்
அரசு
மருத்துவமனைகளில் சிகிச்சைக்காக
அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
கடந்த 24 மணிநேரத்தில் கொரோனா
பாதித்து சிகிச்சை பெறுவோரில் இன்று
இறப்பு எதுவும் இல்லை. இன்று
மட்டும் 314 பேர் குணமடைந்து வீடு
திரும்பினர்.
கொரோனா
தொற்று
உறுதி
செய்யப்பட்டு
சிகிச்சை
பெற்று
வருவோர் எண்ணிக்கை 1640 ஆக
குறைந்தது.

ஆந்திராவில் இருந்து
205 கில�ோ கஞ்சா கடத்தல்:
4 பேர் சென்னையில் கைது
சென்னை, நவ. 6–
ஆந்திராவில் இருந்து சென்னை
வழியாக கேரளாவுக்கு 205 கில�ோ
கஞ்சா கடத்திய 4 பேரை ப�ோலீசார்
கைது செய்தனர்.
சென்னையை
அடுத்த
நசரத்பேட்டை, மீஞ்சூர் – வண்டலூர்
சாலையில் நேற்று ப�ோதைப்பொருள்
தடுப்பு நுண்ணறிவுப்பிரிவு ப�ோலீசார்
வாகன ச�ோதனையில் ஈடுபட்டனர்.
அப்போது அந்த வழியாக சரக்கு
வாகனம்
ஒன்று
வேகமாக
வநந்தது. காலியாக காணப்பட்ட
அந்த
வாகனத்தில்
தார்ப்பாய்
சுற்றப்பட்டிருந்தது.
சந்தேகத்தின்
பேரில் ப�ோலீசார் வாகனத்துக்குள்
ஏறி தார்ப்பாயை நீக்கி ச�ோதனை
செய்தனர். அப்போது தார்ப்பாய்க்கு
அடியில் கஞ்சா பதுக்கி வைத்திருப்பது
தெரியவந்தது. அதில் இருந்த 205
கில�ோ கஞ்சாவை ப�ோலீசார் பறிமுதல்
செய்தனர்.
காலி
வாகனங்களில்
கஞ்சாவை கடத்தி வந்தால் ப�ோலீசார்
பிடிக்க மாட்டார்கள் என்று நினைத்து
அவர்கள் தார்ப்பாய்க்கு அடியில்
கஞ்சாவை
பதுக்கி
கடத்தியதாக
அவர்கள்
வாக்குமூலத்தில்
தெரிவித்தனர். கஞ்சாவை கடத்தி
வந்த கம்பத்தைச் சேர்ந்த சுதாகர்,
க�ோழிக்கோடு சாகிப், சாம்ஸ்ரேர்,
அகிலேஷ் ஆகிய 4 பேரை ப�ோதைப்
ப�ொருள் தடுப்பு நுண்ணறிவுப் பிரிவு
ப�ோலீசார் கைது செய்து கஞ்சா கடத்தி
வந்த
வாகனத்தையும்
பறிமுதல்
செய்தனர்.
கஞ்சாவை ஆந்திராவில் இருந்து
கடத்தி வந்து அதனை கேரளாவில்
அதிக விலைக்கு விற்பதற்கு கடத்திச்
செல்வதாக கைதான 4 பேரும்
ப�ோலீசாரிடம் பரபரப்பு வாக்குமூலம்
அளித்தனர். விசாரணைக்குப் பின்னர்
4 பேரும் க�ோர்ட்டில் ஆஜர்படுத்தி
சிறையில் அடைத்தனர்.

டிரம்ப் பேட்டி நிறுத்தம்

இந்நிலையில்
அமெரிக்க
அதிபர்
தேர்தல்
த�ொடர்பாக
டிரம்ப்
ஊடகங்களிடம்
பேட்டி
அளித்துக்கொண்டிருந்தார்.
சுமார்
17 நிமிடங்கள் த�ொடர்ந்து பேசிய
டிரம்ப்பின்
நேரடி
பேட்டியை
அமெரிக்க ஊடகங்கள் திடீரென நிறுத்தி
விட்டதாக கூறப்படுகிறது. டிரம்ப்
தவறான தகவல்களை பரப்புவதாகவும்
ப�ொய்யான குற்றச்சாட்டுகளை அவர்
சுமத்துவதாக அமெரிக்க ஊடகங்கள்
தெரிவிக்கின்றன.
அதிபர்
டிரம்ப்
பேட்டியின்
நேரலையை ஊடகங்கள் திடீரென
நிறுத்தியது அமெரிக்க மக்களிடையே
பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

மத்திய – மாநில அரசுகள் இணைந்து அமைக்கும்
புதுடெல்லி, நவ.6-–
டெல்லியில்
மத்திய
கலாசாரத்துறை
அமைச்சர்
பிரகலாத் சிங் பட்டேலை தமிழக
அமைச்சர்
கே.பாண்டியராஜன்
நேற்று நேரில் சந்தித்து, கீழடி
மற்றும் ஆதிச்சநல்லூர் அகழாய்வு
அறிக்கைகளை விரைந்து வெளியிட
வலியுறுத்தினார்.
தமிழக
பண்பாடு
மற்றும்
த�ொல்லியல்துறை
அமைச்சர்
கே.பாண்டியராஜன் 2 நாள் அரசுமுறை
பயணமாக டெல்லி வந்துள்ளார்.
இதனை த�ொடர்ந்து நேற்று, மத்திய
கலாசாரத்துறை அமைச்சர் பிரகலாத்
சிங் பட்டேலை சந்தித்தார். அப்போது
கலை, பண்பாடு, த�ொல்லியல்துறை
சார்ந்த பல்வேறு க�ோரிக்கைகளை
முன்வைத்ததுடன்
தமிழகத்தில்
மேற்கொள்ளப்படவுள்ள
பல்வேறு
வளர்ச்சி பணிகள் குறித்தும் அவரிடம்
விவாதித்தார்.
மேலும்,
த�ொல்லியல்
மத்திய
துறையினரால் ஆதிச்சநல்லூர் மற்றும்
மேற்கொள்ளப்பட்ட
கீழடியில்
ஆய்வுகளின் அறிக்கைகளை விரைந்து
வெளியிடுவதற்கும்,
கீழடியில்
அடுத்தக்கட்ட அகழாய்வு பணிகளை
மேற்கொள்வதற்கும்
விரைவில்
உத்தரவிடுமாறு கேட்டுக்கொண்டார்.
மத்திய அரசிடம் இருந்து தமிழக
த�ொல்லியல் துறைக்கு கிடைக்க
வேண்டிய விஷயங்கள் குறித்தும்
க�ோரிக்கை விடுத்தார்.

உலகத்தரம் வாய்ந்த
அருங்காட்சியகம்

இது
த�ொடர்பாக
மத்திய
த�ொல்லியல்
துறை
தலைமை
இயக்குனர்
வி.வித்யாவதியுடனும்
கே.பாண்டியராஜன்
அமைச்சர்
கலந்துரையாடல் நடத்தினார். பின்னர்
அமைச்சர்
கே.பாண்டியராஜன்
செய்தியாளர்களுக்கு
அளித்த
பேட்டியில் கூறியதாவது:-–
ஆதிச்சநல்லூர்
அகழாய்வில்
த�ொன்மங்களை
கிடைத்த
க�ொண்டு
உலகத்தரம்
வாய்ந்த
அருங்காட்சியகத்தை
மத்திய

அரசும், மாநில அரசும் இணைந்து
விரைவில் அமைக்கும். எழும்பூர்
அருங்காட்சியகத்தில் அமைந்துள்ள
புகழ்பெற்ற
அமராவதி
‘கேலரி’
புதுப்பிக்கப்பட்டு
விரைவில்
திறந்து வைக்கப்படும். தமிழகத்தில்
கண்டறியப்பட்ட
கல்வெட்டுகள்
பிரதி எடுக்கப்பட்டு ப�ொதுவெளியில்
த�ொல்லியல் துறையின் வலைதளத்தில்
வெளியிடப்படும்.
தமிழ்நாட்டில்
இருந்து வெளிநாடுகளுக்கு கடத்தி
செல்லப்பட்ட
அற்புதமான
கலைப்பொக்கிஷங்களை
திரும்ப
க�ொண்டுவருவதற்கான முயற்சிகள்
எடுக்கப்பட்டு வருகிறது. இதற்காக
மத்திய த�ொல்லியல் துறையில் ஒரு
தனிப்பிரிவு அமைக்கப்பட்டுள்ளது.
க�ொற்கை, அகரம், கங்கை க�ொண்ட
ச�ோழபுரம் அருகே மாளிகை மேடு
உள்ளிட்ட 6 இடங்களில் அகழாய்வு
களை த�ொடங்க திட்டமிடப்பட்டு
உள்ளது.
தமிழ்நாட்டில்
உள்ள
114
த�ொன்மையான
கலைச்சின்னங்களை உலக தரத்துக்கு
மேம்படுத்துவது குறித்தும் இந்த
கலந்துரை
யாடல்களின்போது
விவாதிக்கப்பட்டது.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.
இந்த சந்திப்பின்போது தமிழக
அருங்காட்சியகங்களின் இயக்குனர்
எம்.எஸ்.சண்முகம் உடன் இருந்தார்.

கடனுக்காக ச�ொத்து ஒப்பந்த பதிவு

முத்திரை கட்டணத்தில் இருந்து
சிறு, குறு த�ொழில்களுக்கு விலக்கு
தமிழக அரசு உத்தரவு

  

30 ்ெபடம்பர், 2020ல் முடிந் ்தாலதாண்டிற்தான ்ணிக்் ்ெய்யப்படதா்
்னி்யதான நிதிநி்ல முடிவு்ள் அறிக்்யின சுருக்ம

(. )

முடிந் ்தாலதாண்டு

முடிந்
அ்ர்யதாண்டு

விவெரங்ள்

முடிந்
ஆண்டு

30.09.2020

30.06.2020

30.09.2020

31.03.2020

(ேணிக்வக
செயயடாேது)

(ேணிக்வக
செயயடாேது)

(ேணிக்வக
செயயடாேது)

(ேணிக்வக
யடானது)

118.49

124.86

243.34

கடாலத்திற்கடான நிகர லடாபம்/(நஷடம்)

(132.63)

28.04

(104.60)

(25.13)

செலுத்ேப்பட்ட ெேபங்கு மூலேனம்
(முகேதிப்பு ஒவ்சைடான்றும் ரூ.2/-)

1650.00

1650.00

1650.00

1650.00

416.40

(0.161)

0.034

0.127

(0.030)

ஒரு ெேபங்கு ெம்படாத்தியம் (முகேதிப்பு ஒவ்சைடான்றும் ரூ.2/-)
அடிப்பவட (ரூபடாயில்)

தேர்தல் வாக்கு எண்ணிக்கை குறித்து
அதிபர் டிரம்ப் வெள்ளை மாளிகையில்
கூறுகையில், “ஜனநாயக கட்சியினர்
ஜனநாயகத்தைத்
திருடிவிட்டனர்.
தேர்தலின் நேர்மையைப் பாதுகாப்பது
தான் எங்கள் குறிக்கோள். இந்த
முக்கியமான தேர்தலில் ஊழலை யும்,
திருட்டுத்தனத்தையும் அனுமதிக்கமா
ட்டோம். வாக்காளர்களை மவுனமாக்கி
தேர்தல் வெற்றியைத் திருடுவதையும்
அனுமதிக்கமாட்டோம்”
எனத்
தெரிவித்தார்.

ஆதிச்சநல்லூர் அகழாய்வு த�ொன்மங்களை க�ொண்டு
உலகத்தரம் வாய்ந்த அருங்காட்சியகம்:
அமைச்சர் கே.பாண்டியராஜன் தகவல்
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சேடாத்ே ைருைடாய

நீதிமன்றத்தில் வழக்கு
ஆனால்,
ஜ�ோ
பிடனின்
தேர்தல்
வெற்றியை
ஏற்காத
அதிபர்
டிரம்ப்
பல்வேறு
மாகாணங்களில்
நீதிமன்றத்தில்
வழக்கு
த�ொடர்ந்துள்ளார்.
குறிப்பாக
பென்சில்வேனியா,
மிச்சிகன்,
ஜார்ஜியா,
நிவேடா
ஆகிய நீதிமன்றங்களில் வழக்குத்
த�ொடர்ந்துள்ள டிரம்ப் மீண்டும் வாக்கு
எண்ணிக்கையை நடத்த வேண்டும்
எனக்
க�ோரியுள்ளார்.
பல்வேறு
மாகாணங்களில் நடந்து வரும் வாக்கு
எண்ணிக்கையை நிறுத்த வேண்டும்
என்று டிரம்ப் க�ோரியுள்ளார்.
தேர்தல்
வாக்கு
எண்ணிக்கை
குறித்து ஜனநாயகக் கட்சியின் அதிபர்
வேட்பாளர் ஜ�ோ பிடன், டெலாவேர்
நகரில் நிருபர்களிடம் கூறுகையில்,
“வாக்கு எண்ணிக்கை நிலவரம் குறித்து
நாங்கள்
மகிழ்ச்சியடைகிற�ோம்.
நாங்கள்தான்
வெற்றிபெறுவ�ோம்
என்பதில் சந்தேகமில்லை. நானும்,
கமலா
ஹாரிஸ்
இருவரும்தான்
வெற்றியாளர்கள். மக்கள் அமைதி
காக்கும்படி கேட்டுக்கொள்கிறேன்.
வாக்கு எண்ணிக்கை நடந்து வருகிறது,
இன்னும் முடியவில்லை” எனத்
தெரிவித்தார்.

(0.161)
0.034
0.127
(0.030)
பலமிழநேது (ரூபடாயில்)
:
மேற்குறிப்பிட்டுள்ளவை செபி (பட்டியல் கடவேகள ேற்றும் பிற சைளியீட்டு மேவைகள) ஒழுங்குமுவறகள 2015, ஒழுங்குமுவற 33-ன்
கீழ் ஸடடாக் எக்மெஞ்சில் ேடாக்கல் செயயப்பட்ட ேணிக்வக செயயப்படடாே கடாலடாண்டு முடிவுகளின் விரிைடான ைடிைத்தின் சுருக்கேடாகும்.
ேணிக்வக செயயப்படடாே கடாலடாண்டிற்கடான முழு ைடிைம் கம்சபனி இவையே்ளம் ேற்றும் www.bseindia.com-ல் கிவடக்கும்.
ஸ்ேரஷ்தா பின்வெஸ்ட் லிமி்டட்டிற்தா்
 
 : 
  
 : 06.11.2020
DIN: 00810823

சென்னை, நவ.6–
கடனுக்காக ச�ொத்து ஒப்பந்த பதிவுக்கு
முத்திரை கட்டணத்தில் இருந்து சிறு, குறு
த�ொழில்களுக்கு விலக்கு அளித்து தமிழக அரசு
உத்தரவிட்டுள்ளது.
முத்திரை கட்டணத்தில் இருந்து விலக்கு
வழங்குவது குறித்து தமிழக வணிக வரிகள் மற்றும்
பதிவுத்துறை செயலாளர் பீலா ராஜேஷ் வெளியிட்ட
அரசாணையில் கூறப்பட்டி ருப்பதாவது:-–
அரசுக்கு
பதிவுத்துறை
தலைவர்
கடிதம்
எழுதியிருந்தார். அதில், ‘ஆத்ம நிர்பார் பாரத்’
திட்டத்தின் கீழ் நிதி நிறுவனங்கள் மற்றும்
வங்கிகளில் கடன் வாங்கும் குறு, சிறு மற்றும் நடுத்தர
நிறுவனங்கள் கடனுக்கான தங்களின் ச�ொத்துக்கான
ஒப்பந்தத்தை பதிவு செய்வதற்கான முத்திரை
கட்டணத்தில் இருந்து அவர்களுக்கு விலக்கு
வழங்கவேண்டும். மற்றும் அந்த ச�ொத்துகளுக்கான
ஒப்பந்தத்தை பதிவு செய்வதற்கான கட்டணத்தை
0.1 சதவீதம் வரை குறைக்க வேண்டும் என்று
கூறியிருந்தார். அவரது க�ோரிக்கையை அரசு
கவனமுடன் பரிசீலித்து அதற்கான உத்தரவை
பிறப்பிக்கிறது. இந்த சலுகை 31-.3-.2021 வரையிலான
காலக்கட்டம் வரை நீடிக்கும்.
இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.

முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமியை, இந்திய மருத்துவ சங்கத்தின் அகில
இந்திய தலைவர் ஜெ.ஏ. ஜெயலால் சந்தித்து, அரசு பள்ளிகளில் பயிலும்
மாணாக்கர்கள் மருத்துவக் கல்வி படிப்பில் சேருவதற்கு 7.5 சதவிகித
உள்ஒருக்கீடு வழங்கியமைக்காக இந்திய மருத்துவ சங்கத்தின் சார்பில்
தமிழ்நாடு அரசிற்கு நன்றி தெரிவித்து தீர்மானம் நிறைவேற்றி, அத்தீர்மானத்தின்
நகலை வழங்கினார். மக்கள் நல்வாழ்வு மற்றும் குடும்ப நலத்துறை அமைச்சர்
டாக்டர் சி.விஜயபாஸ்கர், இந்திய மருத்துவச் சங்கத்தின் தமிழ்நாடு தலைவர்
டாக்டர் சி.என். ராஜா, தலைவர் (2020 தேர்வு) பி.ராமகிருஷ்ணன், செயலாளர்
ஏ.கே. ரவிகுமார், தலைவர் (2021 தேர்வு) ஆர்.பழனிசாமி, ப�ொருாளர் என்.ஆர்.
டி.ஆர். தியாகராஜன், இணைச் செயலாளர் சி.அன்பரசு ஆகிய�ோர் உள்ளனர்.

அரசு பள்ளி மாணவர்களுக்கு
மட்டும் தான் 7.5% ஒதுக்கீடு...
(3ம் பக்கத் த�ொடர்ச்சி)

பணிகள் முடிவடைந்து விட்டன.
2023 – 24–ல் முழு மின்உற்பத்தி
கிடைக்கும். இங்குள்ள தாவரவியல்
பூங்கா நவீனப்படுத்தப்படும்.
இங்கு தேயிலை தான் முக்கிய
பயிர்.
இங்கு
தேயிலை
தர
பரிச�ோதனை
செய்ய
வேண்டும்
என்றால் தனியாரிடம் தான் செல்ல
வேண்டி உள்ளது. எனவே அரசு
இங்கு ஒரு தேயிலை தர பரிச�ோதனை
நிலையம்
அமைக்க
வேண்டும்
என்று
கேட்டுக்கொண்டார்கள்.
அவர்களது க�ோரிக்கை ஏற்கப்பட்டு,
இங்கு
பரிச�ோதனை
நிலையம்
அமைக்கப்படும்.
இவ்வாறு முதலமைச்சர் எடப்பாடி
பழனிசாமி கூறினார்.

அரசு பள்ளி மாணவர்களுக்கு
தான் 7.5% ஒதுக்கீடு

அரசு
பள்ளிகளில்
படிக்கும்
மாணவர்களுக்கு தான் மருத்துவ
படிப்பில்
7.5
சதவிகித
உள்ஒதுக்கீடு
உண்டு
என்று
உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது.
ஆனால்
அரசு உதவி பெறும் பள்ளிகளில்
படிக்கும் மாணவர்களுக்கும் இந்த
இடஒதுக்கீட்டை
அமுல்படுத்த
என்று
வேண்டும்
க�ோரிக்கை
எழுந்துள்ளதே என்று நிருபர்கள்
கேட்டார்கள்.
இதற்கு பதிலளித்த முதலமைச்சர்
பள்ளிகளில்
படித்த
அரசு
மாணவர்களுக்கு தான் மருத்துவ
படிப்பில் 7.5 சதவிகித உள்ஒதுக்கீடு
உண்டு.
அரசு
உதவி
பெறும்
பள்ளிகள் என்றாலும் அது தனியார்
பள்ளிகள்தான் என்று திட்டவட்டமாக
கூறினார்.
பள்ளிகள் எப்போது திறக்கப்படும்?
என்று நிருபர்கள் கேட்டனர்.
பள்ளிகள், கல்லூரிகளை திறக்க
வேண்டும்
என்று
நிர்வாகமும்,

பெற்றோர்களும்
கேட்டுக்
க�ொண்டார்கள். அதன்படி பள்ளி,
கல்லூரிகள் திறக்கப்படும் என்று
அறிவிக்கப்பட்டது.
ஆனால்
வாயிலாகவும்
ஊடகங்கள்
பத்திரிக்கைகள் வாயிலாகவும் இதற்கு
பலர்
எதிர்ப்பு
தெரிவித்தார்கள்.
எனவே வரும் 9–ந் தேதி அன்று
காலை 10 மணிக்கு அனைத்து
பள்ளிகளிலும்
கேட்பு
கருத்து
கூட்டம் நடைபெறுகிறது.
இதன்
அடிப்படையில் பள்ளிகள் திறப்பு
பற்றி முடிவு செய்யப்படும்.
இது
ஒரு
மலைப்பிரதேசம்.
இங்கு
பனிமூட்டம்
அதிகமாக
இருக்கும். யாராவது அடிபட்டால்
உடனடியாக மருத்துவ சிகிச்சை
அளிக்க மருத்துவமனைக்கு க�ொண்டு
செல்வதற்கு
வசதியாக
‘ஹேய்
ஆம்புலன்ஸ்’ சேவையை ஏற்படுத்த
அரசு முயற்சிகளை செய்து வருகிறது
என்றும்
முதல்வர்
எடப்பாடி
பழனிசாமி கூறினார்.
மலை
மாவட்டங்களில்
நில
அமைப்பு காரணமாக ந�ோய் பரவல்
அதிகரிக்கும் என்பதால் சுற்றுலாப்
பயணிகள்
கட்டுப்பாடுகளுடனே
அனுமதிக்கப்படுகின்றனர்
என்றும்
முதல்வர் கூறினார்.
பாரதீய ஜனதாவின் வேல் யாத்திரை
குறித்து
நிருபர்கள்
கேட்டதற்கு
சட்டம் தன் கடமையை செய்யும்
என்று முதலமைச்சர் கூறினார்.

உற்சாக வரவேற்பு

நீலகிரி
மாவட்டத்தில்
ஆய்வு
நடத்த வந்த முதல்வர் எடப்பாடி
பழனிசாமிக்கு உற்சாக வரவேற்பு
அளிக்கப்பட்டது. படுகர் இன மக்கள்
தங்களது
பாரம்பரிய
நடனமாடி
முதல்வரை
உற்சாகத்துடன்
வரவேற்றார்கள்.
ஏராளமான
ப�ொதுமக்களும்
திரண்டிருந்து
வாழ்த்து க�ோஷம் எழுப்பி முதல்வரை
அன்புடன் வரவேற்றார்கள்.

