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SRESTHA FIMVEST LIMITED 
CIN: L65993TN1985PLC012047 

Regd.Off.No.3511, Muthu Krishnan Street, Kondithope, Chennai 600 079 
Statement of Cash Flows 

I 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 

Net Increasel(Decrease) in Cash Balances I -t 30.54 1 -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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A Tantrum Called Terrorism..!
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 not  b othered!”  cr ied 
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

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 
mi l l enn ia l s ,  cu ra t ed 
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 
webs i t e o r iMob i l e 
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.

iCiCi launches 
‘Mine’ for millennial 

customers

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 Co-
Lending 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.

rBi allows banks, NBFCs to co-lend 
to priority sectors

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.”

Hindustan Unilever 
launches nature protect

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 

s ign i f i c ance a s 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.
Pu t s imp ly,  OSPs 

are entities providing 
applications services, 
IT enabled services or 
any kind of outsourcing 
services using telecom 
resources . The term 
refers to Business Process 
Outsourcing (BPOs) , 
Know l edg e P r o c e s s 
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 

agen t /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.

The official release on 
Thursday said that several 
r equ i r emen t s  wh i ch 
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”.

Govt announces simplified 
guidelines for BPOs and iTES

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

S.
No Particulars

3 months 
ended

Preceeding    
3 months 

ended

Corresponding 
3 months 

ended in the 
previous year

Year to date 
figures for 
the  current 

period 
ended 

Year to date 
figures for 

the  previous  
period ended 

Previous 
year  

ended 

30.09.2020 30.06.2020 30.09.2019 30.09.2020 30.09.2019 31.03.2020

(Unaudited) (Unaudited) (Unaudited) (Unaudited) (Unaudited) (Audited)

1 Total Income from Operations 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 

7 Reserves as shown in the Audited Balance 
Sheet of the previous year

- - - - - 3239.94

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

SRESTHA FINVEST LIMITED
 Regd. Office: No.35/1, Muthu Krishnan Street, Kondithope, Chennai - 600079 | Tel: 044 – 2520 6006

E mail: srestha.info@gmail.com | Website: www.srestha.co.in | CIN: L65993TN1985PLC012047
EXTRACT OF STATEMENT OF STANDALONE UNAUDITED FINANCIAL RESULTS  

FOR THE QUARTER ENDED ON 30TH SEPTEMBER, 2020
(Rs. In Lakhs)

Particulars
Quarter Ended Half Year 

Ended
Year 

Ended

30.09.2020 30.06.2020 30.09.2020 31.03.2020

(Un Audited) (Un Audited) (Un Audited) (Audited)

Total Income 118.49 124.86 243.34 416.40

Net Profit / (Loss) for the period (132.63) 28.04 (104.60) (25.13)

Paid - up equity share capital 
(Face Value of the share Rs 2/- each )

1650.00 1650.00 1650.00 1650.00

Earnings per equity share (Face value of Rs.2/- each) 

Basic (Rupees) (0.161) 0.034 0.127 (0.030)

Diluted (Rupees) (0.161) 0.034 0.127 (0.030)
NOTES    
 The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 

33 of the SEBI (LODR) Reg., 2015. The full format of Quarterly Financial Results are available on the website of the company 
and www.bseindia.com

For Srestha Finvest Limited
KAMLESH PARASMAL

Place: Chennai  Whole Time Director
Date: 06/11/2020  DIN: 00810823

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

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 
Place: Chennai  Sd/-
Date: 06/11/2020  Company Secretary & Compliance Officer

NAME CHANGE
I,       VARSHA KUMARI BAFNA, 
W/o:        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,    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,     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  
as      BALASuBRAMANIAN 
JOThI NIRMALASAMy.

  Balasubramanian Jothi Nirmala

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

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

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

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 

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

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 

Mahindra’s exclusive offers for 
Govt employees

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.

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, Mixer-
grinders, and Induction 
stove. In this post-
lockdown phase, Gold 

Gold loan ‘Refer & Win’ 
diwali campaign

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.

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 

dvara KGFS bags award 
for rural marketing

in Rural Marketing. The award was presented 
to Dvara KGFS in recognition of their efforts 
towards sustainable development in remote 
rural India by maximising financial well-being 
of every individual and enterprise by enabling 
complete access to financial services. This was 
done through Dvara Sampoorna Sampath Plan 
(DSSP) - an innovative savings solution for 
rural India.
Dvara Sampoorna Sampath Plan (DSSP) 

provides financial planning, while helping to 
diversify one’s investment. The product has 
been structured in 4 stages, namely, Plan, Grow, 
Protect and Diversify to provide support to 
the financially challenged thereby cultivating 
a systematic savings habit among the rural 
household. The product was launched to ensure 
that the rural poor were offered a comprehensive 
financial plan that aims at developing a suite 
of credit, savings, insurance and investment 
products.
Joby. C. O. CEO, Dvara KGFS said, 

“We continue to use technology to facilitate 
accessibility of our products for people living in 
remote rural India. Access to financial products 
has been a challenge among villages and we 
have been successfully navigating that terrain.”
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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

  
  : .35/1,   , ,  600 079.  ப�ோன் : 044 – 2520 6006

E mail: srestha.info@gmail.com | Website: www.srestha.co.in | CIN: L65993TN1985PLC012047

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

(. )

விவெரங்ள்
முடிந் ்தாலதாண்டு முடிந் 

அ்ர்யதாண்டு
முடிந் 
ஆண்டு

30.09.2020 30.06.2020 30.09.2020 31.03.2020

(ேணிக்வக 
செயயடாேது)

(ேணிக்வக 
செயயடாேது)

(ேணிக்வக 
செயயடாேது)

(ேணிக்வக 
யடானது)

சேடாத்ே ைருைடாய 118.49 124.86 243.34 416.40

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

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

அடிப்பவட (ரூபடாயில்) (0.161) 0.034 0.127 (0.030)

பலமிழநேது (ரூபடாயில்) (0.161) 0.034 0.127 (0.030)

ஆந்திராவில் இருந்து 
205 கில�ா கஞ்ா கடத்தல்: 
4 லேர் ச்ன்னையில் ்கது

சென்னை, நவ. 6– 
ஆந்திராவில் இருந்து சென்னை 

வழியாக ககரளாவுக்கு 205 கிக�ா 
கஞொ கடத்திய 4 கே்ர கோலீொர் 
்கது செய்தனைர்.

சென்னை்ை அடுத்த 
நெரத்பேட்டை, மீஞ்சூர் – வணடைலூர் 
ொ்ையில் ்நற்று ்போ்்தபசபோருள் 
்தடுபபு நுண்ணறிவுபபிரிவு ்போலீொர் 
வாகனை ்ொ்த்னையில் ஈடுபேடடைனைர். 
அப்போது அந்த வழிைாக ெரக்கு 
வாகனைம் ஒனறு ்வகமாக 
வநந்தது. காலிைாக கா்ணபபேடடை 
அந்த வாகனைததில் ்தார்பபோய் 
சுற்்றபபேடடிருந்தது. ெந்்தகததின 
்பேரில் ்போலீொர் வாகனைததுக்குள் 
ஏறி ்தார்பபோ்ை நீக்கி ்ொ்த்னை 
செய்்தனைர். அப்போது ்தார்பபோய்க்கு 
அடியில் கஞ்ொ பேதுக்கி ் வததிருபபேது 
ச்தரிைவந்தது. அதில் இருந்த 205 
கி்ைா கஞ்ொ்வ ் போலீொர் பேறிமு்தல் 
செய்்தனைர். காலி வாகனைஙகளில் 
கஞ்ொ்வ கடைததி வந்தால் ்போலீொர் 
பிடிக்க மாடடைார்கள் எனறு நி்னைதது 
அவர்கள் ்தார்பபோய்க்கு அடியில் 
கஞ்ொ்வ பேதுக்கி கடைததிை்தாக 
அவர்கள் வாக்குமூைததில் 
ச்தரிவித்தனைர். கஞ்ொ்வ கடைததி 
வந்த கம்பேத்்தச் ்ெர்ந்த சு்தாகர், 
்காழிக்்காடு ொகிப, ொம்்ஸ்ரர், 
அகி்ைஷ் ஆகிை 4 ்பே்ர ்போ்்தப 
சபோருள் ்தடுபபு நுண்ணறிவுப பிரிவு 
்போலீொர் ்கது செய்து கஞ்ொ கடைததி 
வந்த வாகனைத்்தயும் பேறிமு்தல் 
செய்்தனைர்.

கஞ்ொ்வ ஆநதிராவில் இருநது 
கடைததி வநது அ்த்னை ்கரளாவில் 
அதிக வி்ைக்கு விற்பே்தற்கு கடைததிச் 
செல்வ்தாக ்க்தானை 4 ்பேரும் 
்போலீொரிடைம் பேரபேரபபு வாக்குமூைம் 
அளித்தனைர். விொர்்ணக்குப பினனைர் 
4 ்பேரும் ்கார்டடில் ஆஜர்பேடுததி 
சி்்றயில் அ்டைத்தனைர்.

வாஷிஙடன, நவ.6–
அசெரிக்க அதிேர் க்தர்்தலில் 

குடியரசு கட்சி கவட்ோளர் அதிேர் 
டிரம்ப் க்தர்்தல் சவற்றி்ய 
ஏற்காெல் நீதிென்றத்்்த 
நாடியுளளார். இந்்தத் க்தர்்தலில் 
ஜனைநாயகத்்்த ஜனைநாயகக் 
கட்சியினைர் திருடிவிட்டனைர் எனறு 
குற்்றம் ொட்டியுளளார்.  

ஜனைநாைக கடசி அதிபேர் ்வடபோளர் 
்ஜா பிடைன கடும் ்போடடி நி்்றந்த 
மாகா்ணஙகளில் குறிபபிடைத்தகுந்த 
வாக்குகள் முனனி்ையுடைன 
சவற்றி்ை சநருஙகியுள்ளார்.  

அசமரிக்க அதிபேர் ்்தர்்தல் கடைந்த 
3-ம் ்்ததி நடைந்தது. இதில் ஜனைநாைகக் 
கடசி ொர்பில் ் ஜா பிடைனும், குடிைரசுக் 
கடசி ொர்பில் அதிபேர் டிரம்பபும் 
அதிபேர் பே்தவிக்குப ்போடடியிடடைனைர்.  

அசமரிக்க வரைாற்றில் 120 
ஆணடுகளில் இல்ைா்த வ்கயில் 
இந்தத ்்தர்்தலில் 66.9 ெ்தவீ்த 
வாக்குகள் பேதிவாயினை. சகா்ரானைா 
்வர்ஸ ச்தாற்று அச்ெம் கார்ணமாக 
11 ்காடிக்கும் ்மற்பேடடை 
வாக்காளர்கள் ்தஙகள் வாக்குக்ள 
்தபோல் மூைம் செலுததினைர்.
சமாத்தம் உள்ள 50 மாகா்ணஙகளில் 
சபேரும்போைானை மாகா்ணஙகள் வாக்கு 

எணணிக்்க்ைத ச்தாடைஙகி ்்தர்்தல் 
முடிவுக்ள அறிவிததுவிடடைனை. 
சமாத்தம் உள்ள 538 பிரதிநிதிகள் 
வாக்குகளில் 270 பிரதிநிதி வாக்குகள் 
சபேறும் ்வடபோள்ர சவற்றி 
சபேற்்றவராக அறிவிக்கபபேடடு, 
அதிபேராக முடியும்.  

அந்த வ்கயில் ்ஜா பிடைன 
இதுவ்ர சவற்றிக்கு அரு்க 
264 பிரதிநிதிகள் வாக்குக்ளப 
சபேற்றுள்ளார். இனனும் ்ஜா பிடைன 
சவற்றிக்கு 7 பிரதிநிதிகள் வாக்குகள் 
்்த்வபபேடுகின்றனை. அ்்தெமைம், 
அதிபேர் டரம்ப 214 பிரதிநிதிகள் 
வாக்குகள் மடடு்ம சபேற்றுள்ளார்.  

்தற்்போ்்தை நிைவரபபேடி ்ஜா 
பிடைன 50.5 ெ்தவீ்த வாக்குகள் அ்தாவது 
7 ்காடி்ை 31 ைடெதது 47ஆயிரதது 
934 வாக்குகள் சபேற்றுள்ளார். 
ஆனைால், அதிபேர் சடைானைால்ட டரம்ப 
47.9 ெ்தவீ்த வாக்குகள் மடடு்ம 
சபேற்றுள்ளார்.  

மிகவும் இழுபேறிைாக இருநது வரும் 
அரி்ொனைா, மிச்சிகன, வி்ஸகானசின, 
நியூ செமி்ஸபேைர் ஆகிைவற்றில் ்ஜா 
பிடைன முனனி்ை வகிதது வருகி்றார். 
பு்ளாரிடைா, ஐ்ைாவா, ஒகி்ைா, 
சடைக்ொ்ஸ ஆகிை மாகா்ணஙகளில் 
டிரம்ப முனனி்ையில் உள்ளார். 

நீதிமன்றததில் வழக்கு
ஆனைால், ்ஜா பிடைனின 

்்தர்்தல் சவற்றி்ை ஏற்கா்த 
அதிபேர் டிரம்ப பேல்்வறு 
மாகா்ணஙகளில் நீதிமன்றததில் 
வழக்கு ச்தாடைர்நதுள்ளார். 
குறிபபோக சபேனசில்்வனிைா, 
மிச்சிகன, ஜார்ஜிைா, நி்வடைா 
ஆகிை நீதிமன்றஙகளில் வழக்குத 
ச்தாடைர்நதுள்ள டிரம்ப மீணடும் வாக்கு 
எணணிக்்க்ை நடைத்த ்வணடும் 
எனைக் ்காரியுள்ளார். பேல்்வறு 
மாகா்ணஙகளில் நடைநது வரும் வாக்கு 
எணணிக்்க்ை நிறுத்த ்வணடும் 
எனறு டிரம்ப ்காரியுள்ளார்.  

்்தர்்தல் வாக்கு எணணிக்்க 
குறிதது ஜனைநாைகக் கடசியின அதிபேர் 
்வடபோளர் ்ஜா பிடைன, சடைைா்வர் 
நகரில் நிருபேர்களிடைம் கூறு்கயில், 
“வாக்கு எணணிக்்க நிைவரம் குறிதது 
நாஙகள் மகிழ்ச்சிை்டைகி்்றாம். 
நாஙகள்்தான சவற்றிசபேறு்வாம் 
எனபேதில் ெந்்தகமில்்ை. நானும், 
கமைா ொரி்ஸ இருவரும்்தான 
சவற்றிைாளர்கள். மக்கள் அ்மதி 
காக்கும்பேடி ்கடடுக்சகாள்கி்்றன. 
வாக்கு எணணிக்்க நடைநது வருகி்றது, 
இனனும் முடிைவில்்ை” எனைத 
ச்தரிவித்தார்.  

்்தர்்தல் வாக்கு எணணிக்்க குறிதது 
அதிபேர் டிரம்ப சவள்்ள மாளி்கயில் 
கூறு்கயில், “ஜனைநாைக கடசியினைர் 
ஜனைநாைகத்்தத திருடிவிடடைனைர். 
்்தர்்தலின ்நர்்ம்ைப போதுகாபபேது 
்தான எஙகள் குறிக்்காள். இந்த 
முக்கிைமானை ்்தர்்தலில் ஊழ்ை யும், 
திருடடுத்தனைத்்தயும் அனுமதிக்கமா 
ட்டைாம். வாக்காளர்க்ள மவுனைமாக்கி 
்்தர்்தல் சவற்றி்ைத திருடுவ்்தயும் 
அனுமதிக்கமாட்டைாம்” எனைத 
ச்தரிவித்தார். 

டிரம்ப் கேட்டி நிறுத்்தம்
இநநி்ையில் அசமரிக்க 

அதிபேர் ்்தர்்தல் ச்தாடைர்போக 
டிரம்ப ஊடைகஙகளிடைம் ்பேடடி 
அளிததுக்சகாணடிருந்தார். சுமார் 
17 நிமிடைஙகள் ச்தாடைர்நது ்பேசிை 
டிரம்பபின ்நரடி ்பேடடி்ை 
அசமரிக்க ஊடைகஙகள் திடீசரனை நிறுததி 
விடடை்தாக கூ்றபபேடுகி்றது. டிரம்ப 
்தவ்றானை ்தகவல்க்ள பேரபபுவ்தாகவும் 
சபோய்ைானை குற்்றச்ொடடுக்ள அவர் 
சுமததுவ்தாக அசமரிக்க ஊடைகஙகள் 
ச்தரிவிக்கின்றனை.  

அதிபேர் டிரம்ப ்பேடடியின 
்நர்ை்ை ஊடைகஙகள் திடீசரனை 
நிறுததிைது அசமரிக்க மக்களி்டை்ை 
பேரபேரப்பே ஏற்பேடுததி உள்ளது.  

பிடன மீது டிரம்ப் அடுககடுககானை குற்றச்ாட்டு:
செறறி்ை எதிர்தது நீதிமன்றததில் ெழககு

டிரம்ப் பேட்டியின் பேரலைலை நிறுத்திை ஊடகஙகள்

முதைலைச்சர் எடப்ேபாடி ேழனி்சபாமிலை, இந்திை ைருத்துவ ்சஙகத்தின் அகிை 
இந்திை தலைவர் ஜெ.ஏ. ஜெைைபால் ்சந்தித்து, அரசு ேள்ளிகளில் ேயிலும் 
ைபாணபாககர்கள் ைருத்துவக கல்வி ேடிப்பில் ப்சருவதற்கு 7.5 ்சதவிகித 
உள்ஒருககீடு வழஙகிைலைககபாக இந்திை ைருத்துவ ்சஙகத்தின் ்சபார்பில் 
தமிழேபாடு அரசிற்கு ேன்றி ஜதரிவித்து தீர்ைபானம் நிலைபவற்றி, அத்தீர்ைபானத்தின் 
ேகலை வழஙகினபார். ைககள் ேல்வபாழவு ைற்றும் குடும்ே ேைத்துலை அலைச்சர் 
டபாகடர் சி.விெைேபாஸகர், இந்திை ைருத்துவச ்சஙகத்தின் தமிழேபாடு தலைவர் 
டபாகடர் சி.என். ரபாெபா, தலைவர் (2020 பதர்வு) பி.ரபாைகிருஷணன், ஜ்சைைபாளர் 
ஏ.பக. ரவிகுைபார், தலைவர் (2021 பதர்வு) ஆர்.ேழனி்சபாமி, ஜேபாருபாளர் என்.ஆர்.
டி.ஆர். திைபாகரபாென், இலணச ஜ்சைைபாளர் சி.அன்ேரசு ஆகிபைபார் உள்ளனர்.

அரசு பள்ளி மாணவர்களுக்கு
மட்டும் தான் 7.5% ஒதுக்கீடு...

(3ம் ேக்கத் ச்தாடர்ச்சி)
பேணிகள் முடிவ்டைநது விடடைனை. 
2023 – 24–ல் முழு மினஉற்பேததி 
கி்டைக்கும்.  இஙகுள்ள ்தாவரவிைல் 
பூஙகா நவீனைபபேடுத்தபபேடும். 

இஙகு ்்தயி்ை ்தான முக்கிை 
பேயிர். இஙகு ்்தயி்ை ்தர 
பேரி்ொ்த்னை செய்ை ்வணடும் 
என்றால் ்தனிைாரிடைம் ்தான செல்ை 
்வணடி உள்ளது. எனை்வ அரசு 
இஙகு ஒரு ்்தயி்ை ்தர பேரி்ொ்த்னை 
நி்ைைம் அ்மக்க ்வணடும் 
எனறு ்கடடுக்சகாணடைார்கள். 
அவர்களது ்காரிக்்க ஏற்கபபேடடு, 
இஙகு பேரி்ொ்த்னை நி்ைைம் 
அ்மக்கபபேடும். 

இவவாறு மு்தை்மச்ெர் எடைபபோடி 
பேழனிொமி கூறினைார்.

அரசு ேளளி ொணவர்களுக்கு 
்தான  7.5% ஒதுக்கீடு

அரசு பேள்ளிகளில் பேடிக்கும் 
மா்ணவர்களுக்கு ்தான மருததுவ 
பேடிபபில் 7.5 ெ்தவிகி்த 
உள்ஒதுக்கீடு உணடு எனறு 
உத்தரவிடைபபேடடுள்ளது. ஆனைால் 
அரசு உ்தவி சபேறும் பேள்ளிகளில் 
பேடிக்கும் மா்ணவர்களுக்கும் இந்த 
இடைஒதுக்கீட்டை அமுல்பேடுத்த 
்வணடும் எனறு ்காரிக்்க 
எழுநதுள்ள்்த எனறு நிருபேர்கள் 
்கடடைார்கள்.

இ்தற்கு பேதிைளித்த மு்தை்மச்ெர் 
அரசு பேள்ளிகளில் பேடித்த 
மா்ணவர்களுக்கு ்தான மருததுவ 
பேடிபபில் 7.5 ெ்தவிகி்த உள்ஒதுக்கீடு 
உணடு. அரசு உ்தவி சபேறும் 
பேள்ளிகள் என்றாலும் அது ்தனிைார் 
பேள்ளிகள்்தான எனறு திடடைவடடைமாக 
கூறினைார்.

பேள்ளிகள் எப்போது தி்றக்கபபேடும்? 
எனறு நிருபேர்கள் ்கடடைனைர்.

 பேள்ளிகள், கல்லூரிக்ள தி்றக்க 
்வணடும் எனறு நிர்வாகமும், 

சபேற்்்றார்களும் ்கடடுக் 
சகாணடைார்கள். அ்தனபேடி பேள்ளி, 
கல்லூரிகள் தி்றக்கபபேடும் எனறு 
அறிவிக்கபபேடடைது. ஆனைால் 
ஊடைகஙகள் வாயிைாகவும் 
பேததிரிக்்ககள் வாயிைாகவும் இ்தற்கு 
பேைர் எதிர்பபு ச்தரிவித்தார்கள். 
எனை்வ வரும் 9–ந ்்ததி அனறு  
கா்ை 10 மணிக்கு அ்னைதது 
பேள்ளிகளிலும் கருதது ்கடபு 
கூடடைம் ந்டைசபேறுகி்றது.  இ்தன 
அடிபபே்டையில் பேள்ளிகள் தி்றபபு 
பேற்றி முடிவு செய்ைபபேடும். 

இது ஒரு ம்ைபபிர்்தெம்.  
இஙகு பேனிமூடடைம் அதிகமாக 
இருக்கும். ைாராவது அடிபேடடைால் 
உடைனைடிைாக மருததுவ சிகிச்்ெ 
அளிக்க மருததுவம்னைக்கு சகாணடு 
செல்வ்தற்கு வெதிைாக ‘்ெய் 
ஆம்புைன்ஸ’ ்ெ்வ்ை ஏற்பேடுத்த 
அரசு முைற்சிக்ள செய்து வருகி்றது 
எனறும் மு்தல்வர் எடைபபோடி 
பேழனிொமி கூறினைார்.

ம்ை மாவடடைஙகளில் நிை 
அ்மபபு கார்ணமாக ்நாய் பேரவல் 
அதிகரிக்கும் எனபே்தால் சுற்றுைாப 
பேைணிகள் கடடுபபோடுகளுடை்னை  
அனுமதிக்கபபேடுகின்றனைர் எனறும் 
மு்தல்வர் கூறினைார்.

போரதீை ஜனை்தாவின ்வல் ைாததி்ர 
குறிதது நிருபேர்கள் ்கடடை்தற்கு 
ெடடைம் ்தன கடை்ம்ை செய்யும் 
எனறு மு்தை்மச்ெர் கூறினைார்.

உற்ொக வரகவற்பு
நீைகிரி மாவடடைததில் ஆய்வு 

நடைத்த வந்த  மு்தல்வர் எடைபபோடி 
பேழனிொமிக்கு உற்ொக வர்வற்பு 
அளிக்கபபேடடைது. பேடுகர் இனை மக்கள் 
்தஙகளது போரம்பேரிை நடைனைமாடி 
மு்தல்வ்ர உற்ொகததுடைன 
வர்வற்்றார்கள். ஏராளமானை 
சபோதுமக்களும் திரணடிருநது 
வாழ்தது ்காஷம் எழுபபி மு்தல்வ்ர 
அனபுடைன வர்வற்்றார்கள்.

புதுசடல்லி, நவ.6-–   
சடல்லியில் ெத்திய 

க�ாொரத்து்்ற அ்ெச்ெர் 
பிரக�ாத் சிங ேட்கட்� ்தமிழக 
அ்ெச்ெர் கக.ோண்டியராஜன 
கநற்று கநரில் ெந்தித்து, கீழடி 
ெற்றும் ஆதிச்ெநல்லூர் அகழாயவு 
அறிக்்கக்ள வி்ரந்து சவளியிட 
வலியுறுத்தினைார்.   

்தமிழக பேணபோடு மற்றும் 
ச்தால்லிைல்து்்ற அ்மச்ெர் 
்க.போணடிைராஜன 2 நாள் அரசுமு்்ற 
பேை்ணமாக சடைல்லி வநதுள்ளார். 
இ்த்னை ச்தாடைர்நது ்நற்று, மததிை 
கைாொரதது்்ற அ்மச்ெர் பிரகைாத 
சிங பேட்டை்ை ெநதித்தார். அப்போது 
க்ை, பேணபோடு, ச்தால்லிைல்து்்ற 
ொர்ந்த பேல்்வறு ்காரிக்்கக்ள 
முன்வத்ததுடைன ்தமிழகததில் 
்மற்சகாள்ளபபேடைவுள்ள பேல்்வறு 
வளர்ச்சி பேணிகள் குறிததும் அவரிடைம் 
விவாதித்தார்.   

்மலும், மததிை ச்தால்லிைல் 
து்்றயினைரால் ஆதிச்ெநல்லூர் மற்றும் 
கீழடியில் ்மற்சகாள்ளபபேடடை 
ஆய்வுகளின அறிக்்கக்ள வி்ரநது 
சவளியிடுவ்தற்கும், கீழடியில் 
அடுத்தக்கடடை அகழாய்வு பேணிக்ள 
்மற்சகாள்வ்தற்கும் வி்ரவில் 
உத்தரவிடுமாறு ்கடடுக்சகாணடைார். 
மததிை அரசிடைம் இருநது ்தமிழக 
ச்தால்லிைல் து்்றக்கு கி்டைக்க 
்வணடிை விஷைஙகள் குறிததும் 
்காரிக்்க விடுத்தார். 

உ�கத்்தரம் வாயந்்த 
அருஙகாட்சியகம்  

இது ச்தாடைர்போக மததிை 
ச்தால்லிைல் து்்ற ்த்ை்ம 
இைக்குனைர் வி.விதைாவதியுடைனும் 
அ்மச்ெர் ்க.போணடிைராஜன 
கைநது்ரைாடைல் நடைததினைார். பினனைர் 
அ்மச்ெர் ்க.போணடிைராஜன 
செய்திைாளர்களுக்கு அளித்த 
்பேடடியில் கூறிை்தாவது:-–   

ஆதிச்ெநல்லூர் அகழாய்வில் 
கி்டைத்த ச்தானமஙக்ள 
சகாணடு உைகத்தரம் வாய்ந்த 
அருஙகாடசிைகத்்த மததிை 

அரசும், மாநிை அரசும் இ்்ணநது 
வி்ரவில் அ்மக்கும். எழும்பூர் 
அருஙகாடசிைகததில் அ்மநதுள்ள 
புகழ்சபேற்்ற அமராவதி ‘்கைரி’ 
புதுபபிக்கபபேடடு வி்ரவில் 
தி்றநது ்வக்கபபேடும். ்தமிழகததில் 
கணடைறிைபபேடடை கல்சவடடுகள் 
பிரதி எடுக்கபபேடடு சபோதுசவளியில் 
ச்தால்லிைல் து்்றயின வ்ை்தளததில் 
சவளியிடைபபேடும். ்தமிழ்நாடடில் 
இருநது சவளிநாடுகளுக்கு கடைததி 
செல்ைபபேடடை அற்பு்தமானை 
க்ைபசபோக்கிஷஙக்ள திரும்பே 
சகாணடுவருவ்தற்கானை முைற்சிகள் 
எடுக்கபபேடடு வருகி்றது. இ்தற்காக 
மததிை ச்தால்லிைல் து்்றயில் ஒரு 
்தனிபபிரிவு அ்மக்கபபேடடுள்ளது.   

சகாற்்க, அகரம், கங்க சகாணடை 
்ொழபுரம் அரு்க மாளி்க ்மடு 
உள்ளிடடை 6 இடைஙகளில் அகழாய்வு 
க்ள ச்தாடைஙக திடடைமிடைபபேடடு 
உள்ளது. ்தமிழ்நாடடில் 
உள்ள 114 ச்தான்மைானை 
க்ைச்சினனைஙக்ள உைக ்தரததுக்கு 
்மம்பேடுததுவது குறிததும் இந்த 
கைநது்ர ைாடைல்களின்போது 
விவாதிக்கபபேடடைது.   

இவவாறு அவர் கூறினைார்.   
இந்த ெநதிபபின்போது ்தமிழக 

அருஙகாடசிைகஙகளின இைக்குனைர் 
எம்.எ்ஸ.ெணமுகம் உடைன இருந்தார்.   

ைத்திை கைபா்சபாரத்துலை ைந்திரியுடன் ்சந்திப்பு
ஆதிச்நல்லூர் அகழாய்வு ச்தானமஙக்ை சகாண்டு

உ�கத்தரம் ொய்ந்்த அருஙகாட்சிைகம்:
அ்மச்ர் லக.ோண்டிைராஜன ்தகெல்

ைத்திை – ைபாநிை அரசுகள் இலணந்து அலைககும்

சென்னை, நவ.6–
கடனுக்காக சொத்து ஒப்ேந்்த ேதிவுக்கு 

முத்தி்ர கட்டணத்தில் இருந்து சிறு, குறு 
ச்தாழில்களுக்கு வி�க்கு  அளித்து  ்தமிழக அரசு 
உத்்தரவிட்டுளளது.

முததி்ர கடடை்ணததில் இருநது விைக்கு 
வழஙகுவது குறிதது ்தமிழக வணிக வரிகள் மற்றும் 
பேதிவுதது்்ற செைைாளர் பீைா ரா்ஜஷ் சவளியிடடை 
அரொ்்ணயில் கூ்றபபேடடி ருபபே்தாவது:-–   

அரசுக்கு பேதிவுதது்்ற ்த்ைவர் கடி்தம் 
எழுதியிருந்தார். அதில், ‘ஆதம நிர்போர் போரத’ 
திடடைததின கீழ் நிதி நிறுவனைஙகள் மற்றும் 
வஙகிகளில் கடைன வாஙகும் குறு, சிறு மற்றும் நடுத்தர 
நிறுவனைஙகள் கடைனுக்கானை ்தஙகளின சொததுக்கானை 
ஒபபேந்தத்்த பேதிவு செய்வ்தற்கானை முததி்ர 
கடடை்ணததில் இருநது அவர்களுக்கு விைக்கு 
வழஙக்வணடும். மற்றும் அந்த சொததுகளுக்கானை 
ஒபபேந்தத்்த பேதிவு செய்வ்தற்கானை கடடை்ணத்்த 
0.1 ெ்தவீ்தம் வ்ர கு்்றக்க ்வணடும் எனறு 
கூறியிருந்தார். அவரது ்காரிக்்க்ை அரசு 
கவனைமுடைன பேரிசீலிதது அ்தற்கானை உத்தர்வ 
பி்றபபிக்கி்றது. இந்த ெலு்க 31-.3-.2021 வ்ரயிைானை 
காைக்கடடைம் வ்ர நீடிக்கும்.   

இவவாறு அதில் கூ்றபபேடடுள்ளது.   

தமிழக அரசு உத்தரவு

கடனுககபாக ஜ்சபாத்து ஒப்ேந்த ேதிவு

முத்திரர ்கட்்டணத்தில் இருந்து 
சிறு, குறு ததாழில்்களுக்கு விலக்கு 

புது்ெயில் இனறு   
126 லேருககு சகாலரானைா 

புது்வ,நவ.6 –   
 புது்வயில் இனறு புதி்தாக 

126 ்பேருக்கு சகா்ரானைா ச்தாற்று 
உறுதி செய்ைபபேடடைது. இவர்களில் 
85 ்பேர் புது்வயிலும் 13 ்பேர் 
கா்ரக்காலிலும் 1 ்பேர் ஏனைாமிலும் 
27 ்பேர் மா்கயிலும் அரசு 
மருததுவம்னைகளில் சிகிச்்ெக்காக 
அனுமதிக்கபபேடடுள்ளனைர். 

கடைந்த 24 மணி்நரததில் சகா்ரானைா 
போதிதது சிகிச்்ெ சபேறு்வாரில் இனறு 
இ்றபபு எதுவும் இல்்ை. இனறு 
மடடும் 314 ்பேர் கு்ணம்டைநது வீடு 
திரும்பினைர்.   

சகா்ரானைா ச்தாற்று உறுதி 
செய்ைபபேடடு சிகிச்்ெ சபேற்று 
வரு்வார் எணணிக்்க 1640 ஆக 
கு்்றந்தது.  
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