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Extracts of Statement of Consolidated Financial Results
for the quarter and nine months ended 31 December, 2021
(` in crore)

Particulars

1. Revenue from continuing operations
2. Profit from continuing operations before exceptional
items, share of profit of joint ventures and tax
3. Profit from continuing operations after exceptional items,
before share of profit of joint ventures and tax
4. Profit from continuing operations before tax
5. Profit from continuing operations after tax
6. Profit from discontinued operations before tax
7. Profit from discontinued operations after tax
8. Profit for the period (5 + 7)
9. Total comprehensive income for the period
10. Paid-up equity share capital (Face value: ` 10 per share)
11. Other equity and Non-controlling interests
12. Earnings per share
- Basic and Diluted (for continuing operations) in `
- Basic and Diluted (for discontinued operations) in `
- Basic and Diluted (for continuing and discontinued
operations) in `
* Not annualised

Quarter
Quarter
Quarter Nine months Nine months
ended
ended
ended
ended
ended
31
30
31
31
31
December, September, December, December, December,
2021
2021
2020
2021
2020
(Unaudited) (Unaudited) (Unaudited) (Unaudited) (Unaudited)
3,141.58
3,022.63
2,606.08
9,141.45
7,563.59

Year
ended
31
March,
2021
(Audited)
10,199.80

312.21

273.51

248.33

962.58

537.72

608.37

312.21
406.08
340.00
9.35
9.35
349.35
743.02
254.82

262.47
319.87
247.58
27.32
20.44
268.02
1,418.40
254.82

248.33
254.52
200.72
200.72
808.35
254.82

951.54
1,153.54
929.91
36.67
29.79
959.70
3,172.91
254.82

537.72
553.62
406.96
406.96
1,410.08
254.82

608.37
633.99
436.22
436.22
1,852.58
254.82
14,887.75

11.82*
0.37*

7.88*
0.80*

6.31*
-

31.00*
1.17*

9.60*
-

10.06
-

12.19*

8.68*

6.31*

32.17*

9.60*

10.06
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1. Extract of Unaudited Financial Results for the quarter and nine months ended 31 December 2021
Particulars

Quarter
ended
Sep 30,
2021

Quarter
ended
Dec 31,
2020

Nine months
ended
Dec 31, 2021

Nine months
ended
Dec 31, 2020

Year
Ended
Mar 31,
2021

Unaudited

Unaudited

Unaudited

Unaudited

Unaudited

Audited

12,363

12,192

13,104

36,721

39,776

52,587

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

2,851

2,892

(3,170)

1,366

(1,828)

(7,408)

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

2,851

2,892

(3,170)

1,366

(1,828)

(7,408)

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

2,135

2,166

(2,377)

1,017

(1,388)

(5,551)

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

2,144

2,180

(2,411)

1,059

(1,433)

(5,555)

Extracts of Statement of Standalone Audited Financial Results
for the quarter and nine months ended 31 December, 2021
(` in crore)

Particulars

Quarter
Quarter
ended
ended
31
30
December, September,
2021
2021
1. Revenue from operations
931.48
847.00
2. Profit from continuing operations before tax
213.63
176.68
3. Profit from continuing operations after tax
155.70
134.57
4. Profit from discontinued operations before tax
27.32
5. Profit from discontinued operations after tax
20.44
6. Profit for the period (3 + 5)
155.70
155.01
7. Total comprehensive income for the period
578.84
735.99
8. Paid-up equity share capital (Face value: ` 10 per share)
254.82
254.82
9. Other equity
10. Earnings per share
- Basic and Diluted (for continuing operations) in `
6.11*
5.29*
- Basic and Diluted (for discontinued operations) in `
0.80*
- Basic and Diluted (for continuing and discontinued
operations) in `
6.11*
6.09*
* Not annualised
Notes:

Quarter Nine months Nine months
ended
ended
ended
31
31
31
December, December, December,
2020
2021
2020
812.24
2,606.32
2,157.68
147.67
672.42
455.79
115.64
518.36
359.51
27.32
20.44
115.64
538.80
359.51
693.62
1,901.65
1,345.79
254.82
254.82
254.82

Year
ended
31
March,
2021
2,998.88
613.97
479.11
479.11
1,560.08
254.82
13,002.35

1. Total Income from Operations

6. Paid-up Equity Share Capital

30,803

30,803

30,803

30,803

30,803

30,803

7. Reserves (excluding Revaluation Reserves) **

35,791

33,648

38,855

35,791

38,855

34,731

8. Securities Premium Account

40,186

40,186

40,186

40,186

40,186

40,186

9. Net Worth

66,163

64,242

69,324

66,163

69,324

65,266

4.54*
-

20.35*
0.80*

14.11*
-

18.81
-

10. Outstanding Debt

3,85,657

3,69,399

3,94,103

3,85,657

3,94,103

3,93,667

11. Debt Equity Ratio

5.8

5.7

5.7

5.8

5.7

6.0

4.54*

21.15*

14.11*

18.81

12. Earnings Per Share (EPS) (of `10/- each) (in `)
- Basic*

1. The above is an extract of the detailed format of the Unaudited Consolidated and Audited Standalone financial results for the quarter
and nine months ended 31 December, 2021 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and
Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Unaudited Consolidated and Audited Standalone financial results
for the quarter and nine months ended 31 December, 2021 is available on the Stock Exchange websites (www.nseindia.com and
www.bseindia.com) and on the Company’s website (www.tatachemicals.com).
2. The above results were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their meeting held on
10 February, 2022.
For and on behalf of the Board of
TATA CHEMICALS LIMITED
Place : Mumbai
Date : 10 February, 2022

(` in Lakhs)

Quarter
ended
Dec 31,
2021

R. Mukundan
Managing Director and CEO

Regd. Office : Bombay House, 24, Homi Mody Street, Mumbai - 400 001.
Tel: +91 22 66658282 Website: www.tatachemicals.com
CIN:- L24239MH1939PLC002893 Email: investors@tatachemicals.com

0.69

0.70

(0.77)

0.26

(0.45)

(1.80)

0.70

(0.77)

0.26

(0.45)

(1.80)

- Diluted*
0.69
*not annualised for periods other than year ended March 31, 2021.
** Includes securities Premium Account
Notes:
2. Fullerton India Home Finance Limited (‘The Company’) is a public limited
company domiciled in India and incorporated under the provisions of Companies
Act, 1956.The Company is a Housing finance company (‘HFC’) registered vide
Registration number 07.0122.15 dated 14 July, 2015 with the National Housing
Bank (‘NHB’).

auditor, pursuant to Regulation 52 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure
Requirements) Regulations, 2015 as amended.

3. These financial results have been prepared in accordance with the recognition
and measurement principles laid down in Indian Accounting Standards -34
Interim Financial Statement (“Ind AS-34”), prescribed under Section 133 of the
Companies Act, 2013 read with Companies (Indian Accounting Standards) Rules,
2015, as amended by the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2016,
other relevant provisions of the Act, guidelines issued by the RBI as applicable to
NBFCs and other accounting principles generally accepted in India.

For and on behalf of the Board of Directors of
Fullerton India Home Finance Company Limited

4. Financial results for the quarter and nine months ended December 31,
2021, were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of
Directors at their meeting held on February 9, 2022 and reviewed by statutory

5.The above is an extract of the detailed format of quarter nine months and full year
ended financial results filed with the National Stock Exchange under Regulation 52
of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full
format of the financial results are available on the website of the stock exchange
i.e. www.nseindia.com and the Companies website www.grihashakti.com.

Sd/Rakesh Makkar
CEO & Whole Time Director
Date: February 09, 2022
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வெள்ளி, பிப்ரவரி 11, 2022

வியாழன், மார்ச் 28, 2019
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அம்பத்தூரில் குழந்தை `லாக் டவுன்’-ஐ கடத்தியது த�ொடர்பாக

கட்டுமான ப�ொறியாளர் உட்பட 2 பேர் கைது
ஆவடி

அம்பத்தூரில் குழந்தை `லாக்
டவுன்’-ஐ கடத்தியது த�ொடர்பாகக்
கட்டுமானப் ப�ொறியாளர் உட்பட
இருவர் கைது செய்யப்பட்டனர்.
சென்னை, அம்பத்தூர் வட்டாட்
சியர் அலுவலகம் பின்புறம் உள்ள
அடுக்குமாடிக் குடியிருப்பில் தச்சுப்
பணிகளில் ஒடிசா மாநிலத்தைச்
சேர்ந்த கிஷ�ோர்(38) ஈடுபட்டு வரு
கிறார். இவர் தங்கியிருந்த குடிசை
யில் உறங்கிக் க�ொண்டிருந்த அவ
ரின் `லாக் டவுன்’ என்ற ஒன்றரை
வயது ஆண் குழந்தை கடந்த
6-ம் தேதி காணாமல் ப�ோனது.
இதுகுறித்து, அளிக்கப்பட்ட
புகாரின்பேரில் அம்பத்தூர் ப�ோலீ
ஸார் வழக்குப் பதிவு செய்தனர்.
த�ொடர்ந்து, ஆவடி காவல் ஆணை
யர் சந்தீப் ராய் ரத்தோர் உத்தரவின்
பேரில் அமைக்கப்பட்ட தனிப்படை
ப�ோலீஸார் குழந்தையைத் தேடி
வந்தனர். இந்நிலையில், கடந்த
8-ம் தேதி இரவு, க�ோயம்பேடு பஸ்
நிலையத்தில் சேலம் செல்லும் பஸ்
ஸிலிருந்து குழந்தையை க�ோயம்
பேடு ப�ோலீஸார் மீட்டு அம்பத்தூர்
ப�ோலீஸாரிடம் ஒப்படைத்தனர்.

SSகாஞ்சிபுரம் மாநகராட்சியின் 36-வது வார்டு அதிமுக வட்டச் செயலராக இருந்த ஜானகிராமனை மிரட்டியவர்கள்
மீது நடவடிக்கை எடுக்கக் க�ோரி ப�ோராட்டத்தில் ஈடுபட்ட அதிமுகவினர். (அடுத்த படம்) முன்னாள் முதல்வர்
பழனிசாமியின் தேர்தல் பிரச்சாரக் கூட்டத்தில் நேற்று முன்தினம் பங்கேற்ற ஜானகிராமன்.

காஞ்சிபுரம் மாநகராட்சியில்

36-வது வார்டு அதிமுக வேட்பாளர் தற்கொலை
zzஉரிய நடவடிக்கை எடுக்கக் க�ோரி கட்சியினர் சாலை மறியல்
ஓபிஎஸ், இபிஎஸ் இரங்கல்

காஞ்சிபுரம்/சென்னை

SSஜானகிராமன்

அதிமுகவின் வேட்பாளர் தற்
க�ொலை செய்து க�ொண்டுள்ளதால்
இந்த வார்டில் தேர்தலை நிறுத்தி
வைக்கத் தேர்தல் நடத்தும் அலு
வலர்கள் முடிவு செய்துள்ளனர்.

அதிமுக ஒருங்கிணைப்பாளர்
கள் ஓ.பன்னீர்செல்வம், கே.பழனி
சாமி வெளியிட்ட இரங்கல் செய்தி
யில், “காஞ்சிபுரம் மாநகராட்சியில்
36-வது வார்டு அதிமுக வேட்பாளர்
வி.ஜானகிராமன் அகால மரண
மடைந்துவிட்டார் என்ற செய்தி
கேட்டு வருத்தமுற்றோம்.
அன்பு சக�ோதரரை இழந்து
வாடும்
குடும்பத்தினருக்கு
எங்களது ஆழ்ந்த இரங்கலையும்,
அனுதாபத்தையும் தெரிவித்துக்
க�ொள்வதுடன், அவரது ஆன்மா
இறைவன் திருவடி நிழலில்
இளைப்பாற எல்லாம் வல்ல
இறைவனைப் பிராத்திக்கிற�ோம்”
எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது..

வாகன ப�ோக்குவரத்துக்கு தடை
திருக்கழுக்குன்றம்
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செங்கல்பட்டை அடுத்த மாமண்
டூர் அருகே பாலாற்றின் குறுக்கே
மேம்பாலம்
கட்டப்பட்டுள்ளது.
சென்னை - திருச்சி தேசிய நெடுஞ்
சாலை மூலம் சென்னையிலிருந்து
தென் மாவட்டங்களுக்குச் செல்லும்
பேருந்துகள் அனைத்தும், இந்த மேம்
பாலத்தைக் கடந்து செல்ல வேண்டி
யுள்ளது. நாள்தோறும் ஆயிரக்கணக்
கான வாகனங்கள் மேம்பாலத்தில்
செல்வதால், பாலம் ஆங்காங்கே
சேதமடைந்துள்ளது.
இதனால், மேம்பாலத்தை சீரமைக்
கும் பணிகளை நெடுஞ்சாலைத் துறை
யினர் த�ொடங்கியுள்ளனர். சாலை
சீரமைப்பு பணிகள் ஒருமாத காலம்
நடைபெறும் நிலை உள்ளது. இதற்
காக, தென் மாவட்டங்களில் இருந்து
சென்னையை ந�ோக்கி வரும் வாகனங்
கள் பயன்படுத்தும் மேம்பாலத்தில்,
ப�ோக்குவரத்து
நிறுத்தப்பட்டது.
மேலும், மாற்றுப் பாதையாக திண்டி
வனத்துக்கு முன்னதாக கூட்டேரிப்
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அதிமுக ஒருங்கிணைப்பாளர்கள் ஓ.பன்னீர்செல்வம்,
கே.பழனிசாமி வெளியிட்ட அறிக்கை:காஞ்சிபுரம் மாநகராட்சி 36வது வார்டு அதிமுக வேட்பாளரான ஜானகிராமன் திமுகவினரின்
த�ொடர் க�ொலை மிரட்டல் காரணமாக மரணமடைந்திருக்கிறார்.
தமிழகத்தில் நிலவும் திமுக எதிர்ப்பு அலையால், த�ோல்வி பயத்தில்
அதிமுக வேட்பாளர்களுக்கு எதிராக பல்வேறு வகைகளில்
அராஜக நடவடிக்கைகளில் ஈடுபடுகிறார்கள்.
அதிமுக வேட்பாளர் ஜானகிராமனை சில நாட்களாகத்
த�ொடர்ந்து பலமுறை த�ொலைபேசியில் அழைத்து,
ப�ோட்டியிலிருந்து வாபஸ் வாங்குமாறும் குடும்பத்தினருக்கு
ஆபத்து நேரிடும் என்றும் திமுகவினர் அச்சுறுத்தியுள்ளனர்.
இதனால் ஏற்பட்ட மன உளைச்சலில் ஜானகிராமன் தற்கொலை
செய்துக�ொண்டுள்ளார்.
திமுகவின் ஜனநாயக விர�ோதப் ப�ோக்கை உரிய முறையில்
கண்டித்து நடவடிக்கை எடுக்க தமிழக மாநிலத் தேர்தல்
ஆணையம் முன்வர வேண்டும். இத்தகைய செயல்களை காவல்
துறை உடனடியாகக் கட்டுப்படுத்த வேண்டும்.

‘4 கா 100 கேஷ்பேக் ’ என்ற பெயரில்

சலுகை திட்டம் அறிமுகம்
zzவிளம்பரத்துக்கு கிரிக்கெட் வீரர்களுடன் கைக�ோர்ப்பு
பாதுகாப்பான மற்றும் நம்பகமான
அதிவேக பணப் பரிமாற்றங்களுக்காக
வாடிக்கையாளர்களால்
பெரிதும்
விரும்பப்படும் பிராண்டாக பேடிஎம்
உள்ளது. இந்நிறுவனம் வரும் பிப்.
20-ம் தேதி வரை நடைபெறும் பேடிஎம்
இந்தியா – மேற்கிந்திய ஒருநாள் மற்றும்
டி20 கிரிக்கெட் ப�ோட்டிகளின்போது
யுபிஐ மூலம் மேற்கொள்ளப்படும்
பணப் பரிமாற்றங்களுக்கு கேஷ்பேக்
மற்றும் பல்வேறு பிற வெகுமதிகளை
அறிவித்துள்ளது.
இதன்படி ப�ோட்டி நாட்களில்
புதிய வாடிக்கையாளர்கள் ‘4 கா 100
கேஷ்பேக்’ ஆஃபரை பெற முடியும்.
பேடிஎம் யுபிஐ மூலமான பணப் பரி
மாற்றத்தில் அவர்கள் ரூ.100 உறுதி
யான கேஷ்பேக் பெறுவார்கள்.
புதிய வாடிக்கையாளர்கள் ரூ.4-க்கு
மேற்பட்ட அனைத்து பணப் பரி
மாற்றங்களிலும் பெற முடியும். இது
தவிர, வாடிக்கையாளர்கள் பரிந்துரை
திட்டத்தில் பரிந்துரை செய்பவர்

zzகனரக

திமுகவினர்தான் காரணம்: அதிமுக

பேடிஎம் நிறுவன யுபிஐ பணப் பரிமாற்றங்களுக்கு

சென்னை

ஈசூர் - வல்லிபுரம் பாலாற்று தரைப்பாலம் சேதம்

htl

காஞ்சிபுரம் மாநகராட்சியின் 36வது வார்டு அதிமுக வட்டச் செயல
ராக இருந்த ஜானகிராமன், அதே
பகுதியில் வேட்பாளராக நிறுத்தப்
பட்டுள்ளார். நேற்று முன்தினம்
வரை தீவிர பிரச்சாரத்தில் ஜானகி
ராமன் ஈடுபட்டு வந்தார். நேற்று
முன்தினம் மாலை அதிமுக இணை
ஒருங்கிணைப்பாளரும், முன்னாள்
முதல்வருமான பழனிசாமி பங்
கேற்ற தேர்தல் பிரச்சாரக் கூட்டத்
திலும் பங்கேற்றார்.
இந்நிலையில் நேற்று அதி
காலை திடீரென்று வீட்டில் தூக்
கிட்டு தற்கொலை செய்து க�ொண்
டார். இது த�ொடர்பாக விஷ்ணு
காஞ்சி ப�ோலீஸார் விசாரணை
நடத்தி வருகின்றனர்.
இதனைத் த�ொடர்ந்து விஷ்ணு
காஞ்சி காவல் நிலையத்துக்கு
வந்த அதிமுக மாவட்டச் செயலர்
வி.ச�ோமசுந்தரம், மாநில அமைப்புச்
செயலர் வாலாஜாபாத் பா.கணே
சன் ஆகிய�ோர் தலைமையிலான
அதிமுகவினர் வேட்பாளர் ஜானகி
ராமன்
மிரட்டப்பட்டதாகவும்,
அவரது த�ொலைப்பேசியை ஆய்வு
செய்து மிரட்டியவர்கள் மீது நட
வடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று
வலியுறுத்தியும் ப�ோராட்டத்தில் ஈடு
பட்டனர். காவல் நிலையம் முன்பு
சாலை மறியலிலும் ஈடுபட்டனர்.
அவரது
சடலத்தை
வாங்க
மாட்டோம் என்றும் தெரிவித்தனர்.
அப்போது ப�ோலீஸார் அவர்களிடம்
பேச்சுவார்த்தை
நடத்தியதால்
+ அவர்கள் ப�ோராட்டத்தைக் கைவிட்
டனர்.
பிரதான
எதிர்க்கட்சியான

மற்றும் பரிந்துரைக்கப்படுபவர் இரு
வரும் ரூ.100 வரை கேஷ்பேக் பெற
முடியும்.
இச்சலுகையை விளம்பரப்படுத்த
பேடிஎம் நிறுவனம் இந்திய கிரிக்
கெட் வீரர்களான யுஸ்வேந்திர
சாஹல், ஹர்பஜன் சிங் மற்றும் மேற்
கிந்திய வீரர் கிறிஸ்கெய்ல் ஆகிய�ோ
ருடன் இணைந்து ஓர் ஆன்லைன்
விளம்பரத்தையும் அறிமுகப்படுத்தி
யுள்ளது.
பேடிஎம் துணைத் தலைவர் நரேந்திர
யாதவ் கூறும்போது, “வாடிக்கை
யாளர்கள் சில நிமிடங்களில் பேடிஎம்
யுபிஐ-க்கு பதிவு செய்யலாம். இது
அவர்களின் வங்கிக் கணக்கிலிருந்து
நேரடியாகத் தடையற்ற மற்றும் பாது
காப்பாக ஆன்லைனில் கட்டணங்
களைச்
செலுத்த
உதவுகிறது.
இணைக்கப்பட்ட கணக்கின் இருப்பை
உடனடியாகச் சரிபார்க்கவும், யுபிஐ
க்யூஆர் குறியீட்டை ஸ்கேன் செய்
வதன் மூலம் பணம் செலுத்தவும் அனு
மதிக்கிறது” என்று கூறினார்.

இதையடுத்து, செங்கல்பட்டு
மாவட்டம், மறைமலை நகரில்
பதுங்கி இருந்த பாலமுருகனும்,
சென்னையில் சுஷாந்த் பிரதானும்
கைது செய்யப்பட்டு விசாரணை
நடத்தப்பட்டு வருகிறது.
முதல்கட்ட விசாரணையில்,
பாலமுருகன், தன்னுடன் படித்தவர்
களுக்குத் திருமணம் ஆகி குழந்தை
கள் இருக்கும் நிலையில், தனக்குத்
திருமணம் ஆகாததாலும், குழந்
SSதனிப்படையினரை நேற்று அம்பத்தூரில் உள்ள தற்காலிக ஆவடி காவல் தைகள் மீது இருந்த ஆசையாலும்,
ஆணையர் அலுவலகத்தில், ஆவடி காவல் ஆணையர் சந்தீப் ராய் ரத்தோர் சுஷாந்த் பிரதான் உதவியுடன்
பாராட்டினார்.
குழந்தையைக் கடத்தி, கடலூரில்
வசிக்கும் தனக்கு அறிமுகமான
த�ொடர்ந்து,
பெற்றோரிடம் தையை பஸ்ஸில் விட்டுச் சென்ற வளர்மதி(54) வீட்டுக்குச் சென்று
வரை, க�ோயம்பேடு பஸ் நிலை குழந்தையை வளர்க்கச் ச�ொல்லிக்
குழந்தை ஒப்படைக்கப்பட்டது.
இந்நிலையில், குழந்தை `லாக் யத்தில் உள்ள கண்காணிப்புக் கேம கேட்டுள்ளார். ஆனால், அவர்
டவுன்’-ஐ கடத்தியது த�ொடர்பாக ராக்களில் பதிவான காட்சிகளை மறுத்துவிட்டதால் க�ோயம்பேட்
ஈர�ோடு மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த வைத்து தனிப்படை ப�ோலீஸார் டில், சேலம் பஸ்ஸில் விட்டுச் சென்
(C) அதன்
KSLஅடிப்
Media
Ltd.
றுள்ளார்
என்பது தெரிய வந்தது.
பாலமுருகன்(28) என்ற கட்டுமான ஆய்வு செய்தனர்.
இவ்வாறு அவர் தெரிவித்தார்.
ப�ொறியாளர், ஒடிசா மாநிலத்தைச் படையில், அடுக்குமாடிக் குடி
பின்னர், மீட்பு பணியில் ஈடுபட்ட
சேர்ந்த கட்டுமானத் த�ொழிலாளி யிருப்பு கட்டுமானப் பணி மேற்
சுஷாந்த்
பிரதானை
நேற்று பார்வையாளரான பாலமுருகன், அம்பத்தூர் இன்ஸ்பெக்டர் ராம
தன்னுடன் கட்டுமானப் பணியில் சாமி தலைமையிலான 13 பேர்
ப�ோலீஸார் கைது செய்தனர்.
இது த�ொடர்பாக நேற்று ஆவடி ஈடுபட்டு வரும் சுஷாந்த் பிரதான் உள்ள தனிப்படையினரை பாராட்டி,
குழந்தையைக் சன்மானம், நற்சான்றிதழ்களை
காவல் ஆணையர் சந்தீப் ராய் உதவியுடன்
காவல் ஆணையர் வழங்கினார்.
ரத்தோர் கூறியதாவது: குழந் கடத்தியது தெரியவந்தது.

பட்டு சாலை வழியாகவும், மதுராந்
தகத்தை அடுத்த கருங்குழி வழியாக
வும் திருக்கழுக்குன்றம், கேளம்பாக்
கம் செல்லலாம் என தெரிவிக்கப்
பட்டுள்ளது.
இந்நிலையில், கருங்குழி வழியாக
திருக்கழுக்குன்றம் மற்றும் செங்கல்
பட்டு செல்லும் வாகனங்கள், ஈசூர் வல்லிபுரம் அருகே பாலாற்றின்
குறுக்கே அமைந்துள்ள தரைப்பாலத்
தைக் கடந்து செல்ல வேண்டிய கட்டா
யம் உள்ளது.
ஆனால், இந்தத் தரைப்பாலம்
பாலாற்றில் ஏற்பட்ட வெள்ளப் பெருக்
கில்ஏற்கெனவே சேதமடைந்து ப�ோக்கு
வரத்து தடைப்பட்டது. ஆற்றில் நீர�ோட்
டம் குறைந்ததும், தற்காலிகமாக தரைப்
பாலத்தை, நெடுஞ்சாலைத் துறை
சீரமைத்ததால் மீண்டும் வாகன
போக்குவரத்து த�ொடங்கியது.
இந்நிலையில், செங்கல்பட்டு மேம்
பாலத்தின் சீரமைப்பு பணிகள் காரண
மாக மாற்றுப் பாதையில் இயக்கப்
பட்ட கனரக வாகனங்கள், உள்ளூர்

கிராம மக்களின் வாகன ப�ோக்கு
வரத்துக்காக தற்காலிகமாக சீர
மைக்கப்பட்ட தரைப்பாலத்தில்,
அதிக அளவில், சென்றதால்
தரைப்பாலம் உள்வாங்கி சேத
மடைந்துள்ளது. இதனால், அச்
சாலையில் கனரக வாகன
ப�ோக்குவரத்து நிறுத்தப்பட்
டுள்ளது. கிராமப் பேருந்துகள்
ஈசூர் மற்றும் வல்லிபுரம் பாலாற்
றின் கரையில் நிறுத்தி இயக்
கப்படுகிறது.
தென்
மாவட்டங்களில்
இருந்து சென்னையை ந�ோக்கி
வரும் கனரக வாகனங்கள்
மாற்றுப் பாதையில் செல்ல

நெடுஞ்சாலைத்
துறை
மற்றும் ப�ோலீஸார் மூலம்
அறிவுறுத்தப்பட்டு வருகிறது.

ப�ொறுப�ல்ல: இந்தச் செய்தித்ததாளில் பிரசுரம் ஆகியுள்ள

வி்ளம்்பரங்களின் அடிப்படையில் செயல்்படுமுன், அவற்றில்
உள்ள ்த்கவல்்கள ெரியதானடவ்ததானதா என்்பட்த ப்பதாதுமதான
அ்ளவு விெதாரிதது ெரி்பதார்ததுகச்கதாளளுமதாறு வதாெ்கர்்கள
ப்கட்டுகச்கதாள்ளப்படுகிறதார்்கள. வி்ளம்்பரங்கள/ வி்ளம்்பர்ததாரர்
/ அவர்்களின் ்தயதாரிபபு்கள / பெடவ்கள ப்பதான்றவற்றின்
நம்்ப்கத்தன்டமககு இந்தச் செய்தித்ததாளின் உரிடமயதா்ளரும்
்பதிப்பதா்ளருமதான ்கஸ்தூரி & ென்ஸ் லிமிசைட் / ப்க.எஸ்.எல்.
மீடியதா லிமிசைட் உத்தரவதா்தம் அளிக்கவில்டலை. இந்தச்
செய்தித்ததாளில் சவளியதாகும் வி்ளம்்பரங்க்ளதால் ஏப்தனும்
பெ்தம் அல்லைது இழபபு ஏற்்படும் ்பட்ெததில், இந்தச் செய்தித
்ததாளின்/ பமற்செதான்ன நிறுவனங்களின் உரிடமயதா்ளர்,
்பதிப்பதா்ளர், அச்சிடுபவதார், ஆசிரியர், இயககுநர்்கள, ஊழியர்
்கள ஆகிபயதார் எந்தச் சூழலிலும் எந்த வட்கயிலும் அ்தற்குப
ச்பதாறுப்பதா்கமதாட்ைதார்்கள.
்படைபபு்கட்ள அனுபபுபவதார் பிரதி எடுததுடவததுகச்கதாண்டு
அனுப்பவும். பிரசுரமதா்கதா்தவற்டறத திரும்்ப அனுப்ப இயலைதாது.

வ ளபரக
ய ெச

ஆக ேதைவ

ெபயமாற

ெபா

I, Aparna Narendran, W/O.
Dineshkumar Murugan, R/O. 36,
G12, 2nd Flr, Parsn Nagar, Vgp
Salai, Saidapet, Chn-15 have
changed name to Aparna Dinesh
Kumar vide afdvt dtd 09/02/22

Wanted Field Verification
Executives/ collection for
associates of Bank. Email
resume mapsfiles123@gmail.
com, call 7013168227

க
அ



நா,
ேனாரா
ேகாதசா
என
அச
GMDSS
ஒ த
(GMDSSCHN19003808)
ம 
UG
(131160011)
ச ா   த  க ை ள
ெகாள
இழேத
ைடதா
ெதாட
ெகா ள: 9444679247

ெதா 
 / கா
LIC IPO open Demat. Health
insurance 80D tax benefits.
Ramalingam 9840147301.

ப வக
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செந�ொ�ொரர் ஆ்க ்வண்டுமொ?

எங்கள் மு்கவர் உங்களைத் த�ொடர்புத்கொள்ை
குறுஞதசெய்தி: HTS<ஸ்பேஸ> உங்கள்
பின்்கொடு இள� ளடப் தசெய்து
9773001174 எண்ணுக்கு அனுப்பேவும்.

மின்னஞ்சல்:
circ@thehindutamil.co.in

மார்ச் மாதச் சநதா – ரூ.201,
ஆண்டுச் சநதா – ரூ. 2,314

ப�ொறுப�ல்ல: இந்தச் செய்தித்ததாளில் பிரசுரம் ஆகியுள்ள

வி்ளம்்பரங்களின் அடிப்படையில் செயல்்படுமுன், அவற்றில்
உள்ள ்த்கவல்்கள ெரியதானடவ்ததானதா என்்பட்த ப்பதாதுமதான
அ்ளவு விெதாரிதது ெரி்பதார்ததுகச்கதாளளுமதாறு வதாெ்கர்்கள
ப்கட்டுகச்கதாள்ளப்படுகிறதார்்கள. வி்ளம்்பரங்கள/ வி்ளம்்பர்ததாரர்
/ அவர்்களின் ்தயதாரிபபு்கள / பெடவ்கள ப்பதான்றவற்றின்
நம்்ப்கத்தன்டமககு இந்தச் செய்தித்ததாளின் உரிடமயதா்ளரும்
்பதிப்பதா்ளருமதான ்கஸ்தூரி & ென்ஸ் லிமிசைட் / ப்க.எஸ்.எல்.
மீடியதா லிமிசைட் உத்தரவதா்தம் அளிக்கவில்டலை. இந்தச்
செய்தித்ததாளில் சவளியதாகும் வி்ளம்்பரங்க்ளதால் ஏப்தனும்
பெ்தம் அல்லைது இழபபு ஏற்்படும் ்பட்ெததில், இந்தச் செய்தித
்ததாளின்/ பமற்செதான்ன நிறுவனங்களின் உரிடமயதா்ளர்,
்பதிப்பதா்ளர், அச்சிடுபவதார், ஆசிரியர், இயககுநர்்கள, ஊழியர்
்கள ஆகிபயதார் எந்தச் சூழலிலும் எந்த வட்கயிலும் அ்தற்குப
ச்பதாறுப்பதா்கமதாட்ைதார்்கள.
்படைபபு்கட்ள அனுபபுபவதார் பிரதி எடுததுடவததுகச்கதாண்டு
அனுப்பவும். பிரசுரமதா்கதா்தவற்டறத திரும்்ப அனுப்ப இயலைதாது.
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