
6 1
>. ll

CHENNAI | FRIDAY, 12 AUGUST 2022

Total Income from Operations
Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or
Extraordinary items#)
Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional
and/or Extraordinary items#)
Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or
Extraordinary items#)
Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/ (Loss) for
the period (after tax) andOtherComprehensive Income (after tax)]
Paid up Equity Share Capital
Reserves (excluding Revaluation Reserve)
Securities Premium Account
Net worth
Paid up Debt Capital/ Outstanding Debt

1,269 550

523

2.

3.

4.

5.

6.
7.
8.
9.

10.

11. Outstanding Redeemable Preference Shares (Face Value of Rs
10 each)

1. Basic
2. Diluted:
Capital Redemption Reserve
Debenture Redemption Reserve
Current ratio
Long term debt to working capital
Gross non performing asset
Net non performing asset
Current liability ratio
Total debts to total assets
Debtors turnover*
Inventory turnover*
Operating margin (%)*
Net profit margin (%);
Capital risk adequacy ratio (CRAR)

13.

17.

15.
16.

2.39

NA

2.16
18. 9.77%

20.

3.59%
0.58

21.
22.
23.

NA
NA

24.
25.

3.03%
29.82%

# - Exceptional and/or Extraordinary items adjusted in the Statement of Profit and Loss in accordance with
Ind AS Rules / AS Rules, whichever is applicable.
* Not applicable to NBFC
Note:The above is an extract of the detailed format of quarterly/ annual financial results filed with the Stock
Exchange under Regulation 52 and Regulation 52(4) of the Listing Regulations. The full format of the
quarterly/annual financial results is available on the websites of the Stock Exchange i.e., BSE Limited
(www.bseindia.com) and the Company (https://annapurnafinance.in/).

For Annapurna Finance Pvt Ltd
Sd/-

Dibyajyoti Pattanaik
Director

Date:10.08.2022
Place: Bhubaneswar

32,414 23,241
(Unaudited)

1.

30.06.2022 30.06.2021
Sl
No. Particulars

Quarter ended Year ended
(Amount in Rs. Lakhs)

EXTRACT OF STATEMENT OF STANDALONE FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED JUNE 30, 2022
(Pursuant to regulation 52 (8) read with Regulation 52 (4) of the SEBI(LODR) Regulations, 2015)

Regd Office: At.- 1215/1401, Khandagiri Bari, Infront of Jayadev Vatika,
Khandagiri, Bhubaneswar- 751030, Odisha

CIN:U65999OR1986PTC015931
ANNAPURNA FINANCE PRIVATE LIMITED

12. 6.56 7.83Debt Equity Ratio

2.25
14. NA

19.

NA

Earnings Per Share (of Rs. 10 /- each) (for continuing
and discontinued operations) -

(Unaudited) (Audited)
31.03.2022

1,14,716

2,375

2,375

1,713

6,880
23,466
39,919

1,25,089
6,21,240

224
5.57

NA
NA

1.33 1.45

10.03%
2.86%
0.53

0.84 0.87
NA
NA
NA

1.49%
29.78%

2.09

550

411

1,269

987

226
6,880
24,453
50,846

(1,595)

6,872

3,275

22,156
40,076

1,37,838
5,99,234

85,248
4,59,647

444

1.36 0.57
1.23 0.54

NA
NA

27.95%
1.77%
NA
NA
NA
0.78
0.51
3.12%
7.37%
1.45
1.56

Sl.
No.

Particulars

Standalone Consolidated

Quarter
Ended

Quarter
Ended

Quarter
Ended

Year
Ended

Quarter
Ended

Quarter
Ended

Quarter
Ended

Year
Ended

30.06.2022
(Unaudited)

31.03.2022
(Unaudited)

30.06.2021
(Unaudited)

31.03.2022
(Audited)

30.06.2022
(Unaudited)

31.03.2022
(Unaudited)

30.06.2021
(Unaudited)

31.03.2022
(Audited)

1
2

3

4

5

6
7

8

Total income from operations (net)
Net Profit/(Loss) for the period (before tax, Exceptional and/or
Extraordinary items)
Net Profit/(Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or
Extraordinary items)
Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or
Extraordinary items)
Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/(Loss) for
the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]
Equity Share Capital
Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited
Balance Sheet
Earnings Per Share (of Rs.5/- each) (for continuing and discontinued
operations)
a) Basic and Diluted

29,246.26
575.62

575.62

441.17

429.83

3,242.09

0.68

38,498.95
442.12

442.12

152.71

73.27

3,242.09

0.24

20,699.77
1,666.43

1,666.43

1,220.70

1,232.22

1,575.43

3.87

1,28,968.19
7,608.07

7,608.07

4,869.74

4,824.87

3,242.09
41,119.36

12.61

38,350.12
1,031.56

1,031.56

770.41

759.06

3,242.09

0.91

46,531.44
93.61

93.61

(102.99)

(183.47)

3,242.09

(0.05)

25,282.23
2,042.48

2,042.48

1,529.23

1,540.75

1,575.43

4.54

1,56,628.79
8,573.10

8,573.10

5,620.00

5,596.18

3,242.09
42,004.33

11.85

EXTRACT OF UNAUDITED STANDALONE AND CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS
FOR THE QUARTER ENDED 30.06.2022 [Rs. in Lakhs except EPS]

Notes :
The above is an extract of the detailed format of financial results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements)
Regulations, 2015. The full format of unaudited financial results are available on the Stock Exchange Website www.nseindia.com, www.bseindia.com and on the company’s website
www.bannarimills.com.

For and on behalf of the Board of Directors

S.V. Arumugam
Managing Director

DIN: 00002458
Place : Coimbatore
Date : 11.08.2022

Regd. Office : 252, Mettupalayam Road, Coimbatore - 641 043.
Telephone : (0422)-2435555, 2447959 E-mail : accts@bannarimills.com

CIN: : L17111TZ1989PLC002476 Website : www.bannarimills.com

BANNARI AMMAN SPINNING MILLS LIMITED

BPL LIMITED

Ajit G Nambiar
Chairman & Managing Director

For BPL Limited

(Rs. in Lakhs)
E-mail : investor@bpl.in, URL : www.bpllimited.com, Tel: No.+91 80 25589109

Regd. Office: BPL Works, Palakkad 678 007, Kerala. CIN:L28997KL1963PLC002015

Sd/-Bangalore
th11 August, 2022

Statement of Standalone / Consolidated Unaudited Results for the Quarte thr ended 30 June 2022

Sl.No. Particulars 30 June 2022th

(Unaudited) (Unaudited) (Audited) (Unaudited) (Audited)
1. Total Income from Operations 1,235.25 608.50 4,919.18 1,237.23 4,919.18

2. Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or
Extraordinary items) 124.53 (122.60) 764.85 119.90 764.85

3. Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or
Extraordinary items) # 124.53 (122.60) 764.85 119.90 764.85

4. Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or
Extraordinary items) # 124.53 (122.60) 1,294.95 119.90 1,294.95

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

124.53 (122.60) 1,646.91 119.90 1,646.91

6. Paid up Equity Share Capital 4,894.46 4,888.58 4,890.69 4,894.46 4,890.69
7. Securities Premium Account 6.23 - 2.24 6.23 2.24
8. Net worth 16,673.88 14,752.04 16,545.55 30,216.17 30,092.47
9. Debt Equity Ratio 0.05 0.02 0.06 0.07 0.07

0.25 (0.25) 3.37 0.24 3.37

0.25 (0.25) 3.37 0.24 3.37
11. Capital Redemption Reserve 5,333.00 5,333.00 5,333.00 5,333.00 5,333.00
12.
13.

Debt Service Coverage Ratio 5.24 4.36 9.47 5.13 6.43
Interest Service Coverage Ratio 4.19 3.50 5.43 4.07 5.43

10.

Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and
discontinued operations) :
1. Basic:
2. Diluted:

Consolidated inStandalone

Notes:
a) The above is an extract of the detailed format of quarterly financial results filed with the Stock Exchanges under Regulation 52 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015. The full

format of the quarterly financial results is available on the websites of the Stock Exchanges and the listed entity.
b) For the other line items referred in Regulation 52 (4) of the LODR) Regulations, 2015 pertinent disclosures have been made to the Stock Exchanges and the same

can be accessed on their URL (www.bseindia.com, www.nseindia.com)
thc) Consolidated Financial information for the quarter ended 30 June 2021 (for corresponding 3 months ended for previous year) is not provided as the consolidation is applicable

rdfrom 23 March 2022.
d) There is no impact on net profit / (loss), total comprehensive income or any other relevant financial items due to changes in accounting policies disclosed by means of a

footnote.

SEBI (

# - Exceptional and/or Extraordinary items adjusted in the Statement of Profit and Loss in accordance with Ind AS Rules.

30 June 2021th 31 March 2022st 30 June 2022th 31 March 2022st
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SS வாசகரகளே... 
கருத்துச் சித்திரம் ள�ாலளவ, இதுவும் உஙகள் கேம்்ான். cartoon@
hindutamil.co.in என்்ற மின்்னஞசல் முகவரிகளக ‘நறுக’ சசய்தி வரிகளோடு 
ளசரத்து அனுப்புஙகள். பிரசுரமாகும் உஙகள் ‘�ஞச்’களுககுப் �ரிசு ரூ.100.

- கு.அருணாசலம், தென்காசி.

தமிழ்நாட்டுக்குள் ப�நாததப் 
ப�நாருள் நுதைவதத, முழு 
ஆற்றதையும் �யன�டுத்தித் 

தடுக்்க பவண்டும்! 
- முதல்வர் ஸ்டாலின்

செய்தி : ஓபிஎஸ் உடன இதைந்து பெயல�ட வநாய்ப்பு உள்்ளது! 
 - டிடிவி தினகரன்
பஞ்ச் : ஓ... பவளிப்�தடயநா இதைஞ்சி பெயல�டப் ப�நா்றதத 

பெநாலறீங்க்ளநா? - பெ..பொன்ாஜொண்டி, மதுரை.

செய்தி : ஆளு்தை ப்கள்வி எழுப்பினநால அண்ைநாமதை 
ப்கநாதிப்�து ஏன?  - கக.படாலகிருஷ்ணன்

பஞ்ச் : முதலவதைக் ப்கள்வி ப்கட்டநா, நீங்க ப்கநாதிக்கி்றது 
இலதையநா... அது மநாதிரிதநான! - ெ.சசாமசுந்த்ம், தெனரனை.

உங்க பவ்கத்ததப் 
�நாரத்தநா, டநாஸ்மநாக்த்கயும் 

இழுத்து மூடிடுவீங்க 
ப�நாை!

தூத்துக்குடி சிவகளை அகழாய்வில்
தஙகத்தாலான ப�ாருள் கணபடெடுப்பு 

 �தூத்துக்குடி
தமிழக ததொல்லியல் துறை சொர்பில் தூத்துக்குடி 
மொவட்டம் சிவகறையில் நற்டதெறும் அகழொய்வுப் 
ெணியில் முதல்முறையொக தஙகத்தொலொன தெொருள் 
கிற்டத்துள்ைது.

சிவகறையில் கிற்டத்த முதுமக்கள் தொழிகளில் 
இருநத தநல்மணிகறை ஆய்வு தசய்ததில் அறவ 
3,200 ஆண்டுகள் ெழறமயொனறவ என ததரியவநதது. 
சிவகறை ெரம்பு, மூலக்கறர ஆகிய இ்டஙகள் 
புறதயி்டப் ெகுதியொகவும், ெரொக்கிரம ெொண்டி 
திரடு, தெொட்டல்்கொடற்ட திரடு ஆகிய ெகுதிகள் 
வொழ்வி்டப் ெகுதியொகவும் பிரிக்கப்ெடடு,  20-க்கும் 
்மறெட்ட குழிகள் ்தொண்்டப்ெடடு அகழொய்வுப் 
ெணி  நற்டதெறறு வருகிைது.

இதுவறர 50-க்கும் ் மறெட்ட முதுமக்கள் தொழிகள், 
சுடுமண்்ொல் தசய்யப்ெட்ட வட்ட வடிவ சில்லுகள், 
நூல் நூறகும் தக்களி சொதனம், புறகப்ெொன், ஆட்டக் 
கொய்கள், ெொசிமணிகள்,  கொதணிகள் உள்ளிட்ட சுமொர் 
80 தெொருடகளும், சஙககொல தசஙகல் கடடுமொனமும் 
கண்டுபிடிக்கப்ெடடுள்ைது.

்நறறு தஙகத்தொலொன  தெொருள்  
கண்டுபிடிக்கப்ெடடுள்ைது. அதன் மீது சிறு, 
சிறு ்கொடுகள் உள்ைன. அது என்ன தெொருள் 
என்ெது குறித்து ததொல்லியல் துறை அலுவலர்கள் 
ஆய்வு ் மறதகொண்டு வருகின்ைனர். சிவகறையில் 
வொழ்வி்டப்ெகுதியில்  நற்டதெறும் அகழொய்வில் 
முதல்முறையொக தஙகத்தொலொன தெொருள் கிற்டத் 
திருப்ெது ஆய்வொைர்கள் மத்தியில்  உறசொகத்றத 
ஏறெடுத்தியுள்ைது.

அசாமில் ரூ.5,500 க�ாடியில் என்எல்சியின் புதிய மின் திட்டம் 
zzமாநில மின்துறையுடன் இறைந்து செயல்படுத்துகிைது 

 �கடலூர்
மத்திய நிலக்கரி அறமசசகத்தின் 
கீழ் தசயல்ெடும்  தெொதுத்துறை 
நிறுவனமொன என்எல்சி இநதியொ 
நிறுவனம், தநய்்வலி அனல் மின் 
நிறலயஙகளில் மடடும் மின் உற 
ெத்தி தசய்து வநதது. தற்ெொது இந 
நிறுவனம், கொறைொறல மறறும் சூரிய 
ஒளி ் ெொன்ை புதுப்பிக்கவல்ல ஆற 
ைல் துறை ஆகியவறறில் தனது வர்த் 
தகத்றத விரிவுெடுத்தி உள்ைது.  

தநய்்வலி மடடுமல்லொது தமிழ 
கத்தின் பிை ெகுதிகளிலும், ரொஜஸ் 
தொன், உத்தரப்பிர்தசம், ஒடிசொ, 

ஜொர்க்கண்ட மொநிலஙகளிலும், அநத 
மொன் தீவுகளிலும் தனது திட்டங 
கறை தசயல்ெடுத்தி வருகிைது. 

இநத நிறலயில் அசொமில் 
ரூ.5 ஆயிரத்து 500 ்கொடி தசல 
வில், 1,000 தமகொவொட நிறுவு 
திைன் தகொண்்ட சூரிய ஒளி மின் 
திட்டஙகறை அறமக்க, என்எல்சி 
இநதியொ நிறுவனம் மறறும் அசொம் 
மின் விநி்யொக நிறுவனத்து்டன் 
இற்நது  ஒரு கூடடு நிறு 
வனத்றத ததொ்டஙக உள்ைது.

இநநிறுவனத்துக்கொன மூல 
தனத்தில் 51 சதவீதத்றத என்எல்சி 

இநதியொ நிறுவனமும்,  எஞ்சிய 
49 சதவீதத்றத, அசொம் மொநில 
மின் துறையின் கீழ் தசயல்ெடும் 
தெொதுத்துறை நிறுவனமொன அம் 
மொநில மின்விநி்யொக நிறுவனமும் 
வழஙக உள்ைன. 

இப்புதிய கூடடு நிறுவனத்றதத் 
ததொ்டஙகுவதறகொன ஒப்ெநதம், 
அசொம் தறலநகர் திஸ்பூரில் 
க்டநத 9-ம் ்ததி நற்டதெறைது. 
மொநில முதல்வர் ்டொக்்டர் ஹிமநதொ 
பிஸ்வொ சர்மொ மறறும்  மத்திய 
நொ்டொளுமன்ை விவகொரம், நிலக்கரி 
மறறும் சுரஙகத் துறைகளுக்கொன 

அறமசசர் பிரகலொத் ் ஜொஷி ஆகி 
்யொர் முன்னிறலயில், என்எல்சி 
இநதியொ நிறுவனத்தின்  திட்டம் 
மறறும் தசயலொக்கத்துறை இயக்கு 
நர் ்மொகன் தரடடி, அசொம் மின் 
விநி்யொக நிறுவனத்தின் ் மலொண் 
இயக்குநர் குமொர் ஆகி்யொர் 
றகதயழுத்திட்டனர்.

என்எல்சி இநதியொ நிறுவனத் 
தறலவர் மறறும் ் மலொண் இயக்கு 
நர் ரொ்கஷ் குமொர், சுரஙகத்துறை 
இயக்குநர் ்டொக்்டர் சு்ரஷ் சநதிரொ 
சுமன் உள்ளிட்்டொர் இநநிகழ்வில் 
ெங்கறைனர்.

வகொடுத்த கடனை திருப்பிக் ககட்டெரகனை

அரிவாளு்டன் விரடடிய திமு� கிளைச் சசயலாைர் ள�து
 �திருச்சி

தகொடுத்த க்டறன திருப்பிக் 
்கட்டவர்கள் மீது தொக்குதல் 
ந்டத்த அரிவொளு்டன் சொறல 
யில் விரடடிச தசன்ை திமுக 
கிறைச தசயலொைர் ்நறறு 
றகது தசய்யப்ெட்டொர்.

திருசசி மொவட்டம் மண் 
்சசநல்லூர் அரு்கயுள்ை 
ததறகு தத்தமஙகலம் குடித் 
ததருறவச ் சர்நதவர் தவறறிச 
தசல்வன்(38). திமுக கிறைச 
தசயலொைர். இவரது மறனவி 
நித்யொ(34) தழுதொைப்ெடடி, 
தத்தமஙகலம் ஆகிய ஊரொடசி 
களுக்கொன ஒன்றிய கவுன்சி 
லரொக உள்ைொர்.

தவறறிசதசல்வனுக்கும், 
அ்த ஊறரச ்சர்நத கு் 
்சகரனுக்கும்(35) ெ்ம் 
தகொடுக்கல்- வொஙகல் ததொ்டர் 
ெொக முன்வி்ரொதம் இருந 
துள்ைது. இநநிறலயில், 
தனக்குக் தகொடுக்க ் வண்டிய 
ரூ.2.60 லடசத்றதக் ்கடடு, 
கு்்சகரன் தனது குடும் 

ெத்தினரு்டன் ்நறறு முன்தினம் 
தவறறிசதசல்வன் வீடடுக்குச 
தசன்றுள்ைொர். அப்்ெொது, 
இருதரப்புக்கும் இற்ட்ய 
வொக்குவொதம் ஏறெடடுள்ைது.

செல்போனில பதிவு
இதில், ஆத்திரமற்டநத 

தவறறிசதசல்வன், வீடடி 
லிருநத அரிவொறை எடுத்துக் 
தகொண்டு கு்்சகரறனயும், 
அவரு்டன் வநதவர்கறையும் 
தவடடுவதறகொக சொறலயில் 
விரடடிச தசன்ைொர். இறத கு் 
்சகரன் தரப்பினர், தசல் 
்ெொனில் ெதிவு தசய்து, சமூக 
வறலதைஙகளில் தவளி 
யிட்டனர்.

3 பிரிவுகளில வழக்கு
இநத வீடி்யொ ெரவிய நிறல 

யில், சிறுகனூர் ்ெொலீஸொர் 
விசொரற் ந்டத்தி, 3 
பிரிவுகளின் கீழ் வழக்குப் ெதிவு 
தசய்து தவறறிசதசல்வறன 
்நறறு றகது தசய்தனர்.

zS புதுக்கோட்டை மோவடடைம் ப�ோன்னமரோவதி அரசு மகளிர் ்மல்நி்ைப் 
�ள்ளியில் ்�ோ்ைப் ப�ோருள்  ஒழிப்பு  விழிப்புணர்வுப் ்�ரணி்ை 
்ேற்று பைோடைங்கி ் வதைோர் மோநிை சடடைத து்ை அ்மசசர் எஸ்.ரகு�தி.
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சேலம் நெல்ல உத்ை நைா்ைகைானல

நேன்ன சேலூர் திருச்சி மது்ை சைா்ே

வடதமிழகம், ததனி, திண்டுககல், ததனககாசி, 
தெல்்லை, குமரி, புதுசதசேரியில் ஓரிரு இடஙகளில் 
தலைசேகானது முதல் மிதமகான ம்ழ தெய்யககூடும். 
தசேன்னயில் அடுதத 48 மணி தெரததுககு வகானம் 
ஓரளவு தமகமூடடததுடன ககாணபெடும். ெகரின 
சிலை இடஙகளில் தலைசேகான ம்ழ தெய்யககூடும். 

zS பகோடுதை கடை்்ன திருப்பிக ்கடடு 
வீடடுககு வநைவர்க்ை பவடடுவைற் 
கோக அரிவோளுடைன விரடடிச பசல் 
லும் திமுக கி்ைச பசைைோைர். 
(உள்�டைம்) பவற்றிசபசல்வன. 

மின்சார சட்டத் திருத்்த மகசா்தாளவ திரும்்பப் ச்பற 
மத்திய அரசுக்கு அழுத்்தம் ச�ாடுப்க்பாம்
zzதமிழக மின்துறை அறமசெர் செந்தில்பாலாஜி உறுதி

 �கரூர்
மின்சொர சட்டத் திருத்த ம்சொதொறவ 
திரும்ெப் தெறும் வறர மத்தி அர 
சுக்கு அழுத்தம் தகொடுப்்ெொம் 
என மின் துறை அறமசசர் தசந 
தில்ெொலொஜி ததரிவித்துள்ைொர்.

கரூரில் ்நறறு நற்டதெறை 
மொ்வ, மொ்விகள்  ் ெொறதப் 
ெழக்கத்துக்கு எதிரொன உறுதி 
தமொழி்யறபு நிகழ்சசிக்குப் பிைகு 
அறமசசர் தசநதில்ெொலொஜி தசய்தி 
யொைர்களி்டம் கூறியது:

்ெொறதப் தெொருடகறைக் 
கடடுப்ெடுத்தும் ெணிகள் இது 
வறர இல்லொத அைவுக்கு மிகப் 
தெரிய மக்கள் இயக்கமொக உரு 
தவடுத்துள்ைது. ் ெொறதப் தெொருட 
கள் இல்லொத மொநிலமொக தமிழ 
கத்றத முதல்வர் மொறறிக் கொடடு 
வொர். மின்சொர சட்டத் திருத்த 
ம்சொதொ நொ்டொளுமன்ைத்தில் தொக் 
கல் தசய்யப்ெட்டவு்டன், திமுக 
நொ்டொளுமன்ைக் குழுத் தறலவர் 
டி.ஆர்.ெொலு கடுறமயொக 

எதிர்ப்றெ ெதிவு தசய்தொர்.
மின்சொர சட்டத் திருத்த 

ம்சொதொ நற்டமுறைக்கு வரும் 
ெடசத்தில் வீடுகளுக்கு வழஙகக் 
கூடிய 100 யூனிட இலவச மின் 
சொரம், விவசொயிகள், தநசவொைர் 
களுக்கொன இலவச மின்சொரம் என 
அறனத்தும் ெொதிக்கப்ெ்டக்கூடிய 
சூழல் உருவொக்கப்ெடுகிைது. 
என்வ, மின்சொர சட்டத் திருத்த 
ம்சொதொறவ திரும்ெப் தெை 
அழுத்தம் தகொடுப்்ெொம் என்ைொர்.

ஆனனலைன ரம்மி விைம்்பரததில் நடிக்கும் 

நடி�ர், நடிள��ள் ்தாங�ைா�கவ திருந்த கவண்டும்
zz ெடடத்துறை அறமசெர் ரகு்பதி வலியுறுத்தல

 �புதுக்்கோட்ட
ஆன்றலன் ரம்மி விைம்ெரத்தில் 
நடிக்கும் நடிகர்கள் தொஙகைொக்வ 
திருநத ்வண்டும் என்று சட்டத் 
துறை அறமசசர் ரகுெதி வலி 
யுறுத்தியுள்ைொர்.

புதுக்்கொடற்டயில் ்நறறு 
மொறல நற்டதெறை ்ெொறதப் 
தெொருள் ஒழிப்பு விழிப்பு்ர்வு 
்ெரணியில் கலநதுதகொண்்ட பின் 
னர், தசய்தியொைர்களி்டம் அறமச 
சர் எஸ்.ரகுெதி கூறியதொவது:

தமிழகத்தில் ் ெொறதப் தெொருட 
கறை விறெவர்கள் மீதும், அதறகு 
உறுதுற்யொக இருப்ெவர்கள் 
மீதும் கடுறமயொன ந்டவடிக்றக 
எடுக்கப்ெடும். அவர்களின் தசொத்து 
கள் ெறிமுதல் தசய்யப்ெடும். சம் 
ெநதப்ெட்ட நெர்கள் மீது குண்்டர் 
சட்டத்தின்கீழ் வழக்குப் ெதிவு 
தசய்யப்ெடும். தமிழகத்தில் ஆன் 
றலன் ரம்மிறய ஒழிக்க நீதிமன்ை 
உத்தரவுப்ெடி கருத்துக் ்கடபு 
கூட்டஙகள் ந்டத்தப்ெடடு, அதன் 
பிைகு இறத முழுறமயொக ஒழிக் 
கும் வறகயில் சட்ட ம்சொதொ 
தகொண்டுவரப்ெடும்.

நிசசயம் தமிழகத்தில் ஆன் 
றலன் ரம்மி ஒழிக்கப்ெடும். ஆன் 
றலன் ரம்மி விைம்ெரத்தில் நடிக் 
கும் நடிகர்கைொக்வ ெொர்த்து 
திருநத ்வண்டும் என்ைொர்.

முன்னதொக  புதுக்்கொடற்ட 
மொவட்டம் தெொன்னமரொவதி மறறும் 
திருமயம் அரசு ் மல்நிறலப் ெள்ளி 
களில் ் ெொறதப்தெொருள் ஒழிப்பு 

விழிப்பு்ர்வு நிகழ்சசிறய 
அறமசசர் ரகுெதி ்நறறு 
ததொ்டஙகி றவத்தொர். அப்்ெொது 
அவர் ்ெசியதொவது:

தமிழகம் முழுவதும் ் ெொறதப் 
தெொருடகறை முழுறமயொக ஒழிக்க 
்வண்டும் என்று தமிழக முதல்வர் 
சிைப்பு கூட்டம் ந்டத்தியுள்ைொர். 
அதன் மூலம் ெல்்வறு வழிகொடடு 

தநறிமுறைகறையும் அலுவலர் 
களுக்கு ததரிவித்துள்ைொர்.

்ெொறதப் தெொருடகள் எநத மொநி 
லத்தில் இருநதும், எநத 
ரூெத்தில் நுறழநதொலும் அறதத் 
தடுத்தொக ்வண்டும்.்ெொறதப் 
தெொருள் விறெறன தசய்்வொறர 
பிடித்து கொவல் துறையி்டம் ஒப்ெ 
ற்டக்க ்வண்டும்.

்ெொறதப் தெொருடகள் விற 
ெறன தசய்வது கண்டுபிடிக்கப் 
ெட்டொல் சம்ெநதப்ெட்ட கொவல் 
நிறலயத்தில் ெணிபுரியும் அறன 
வர் மீதும் ந்டவடிக்றக எடுக்கப் 
ெடும். அறனவரும் தண்்டறனக்கு 
உள்ைொவொர்கள்.

கொவல் துறையினரும் தங 
கைது க்டறமகறை உ்ர்நது 
தசயல்ெ்ட ்வண்டும். ்ெொறதப் 
தெொருடகள் ெயன்ெொடற்ட தடுப்ெ 
தறகொக்வ தமிழகத்தில் 12 
சிைப்பு நீதிமன்ைஙகள் தசயல் 
ெடுகின்ைன. இவறறை 2 மொவட 
்டஙகளுக்கு ஒரு நீதிமன்ைம் 
வீதம் உருவொக்குவதறகு தமிழக 
முதல்வர் ந்டவடிக்றக எடுத்துள் 
ைொர் என்ைொர்.

சினைகேலைம் ்பள்ளி கலைெரததில்

மாணவர்�ளின் சான்றி்தழ�ளை எரித்்த 
முக்கிய ந்பர் திருப்பூரில் ள�து

 �விழுப்புரம்/கள்ளக்குறிச்சி
சின்ன்சலம் தனியொர் ெள்ளி 
கலவரத்தில் மொ்வர்களின் சொன்று 
கறை எரித்ததொக லடசொதிெதி 
என்ெவர் றகது தசய்யப் 
ெடடுள்ைொர். 

கள்ைக்குறிசசி மொவட்டம்,  
சின்ன்சலம் அரு்க கனியொமூரில் 
உள்ை தனியொர் ெள்ளி விடுதியில் 
க்டநத ஜூறல 13-ம் ் ததி பிைஸ்-
2 மொ்வி ஒருவர் மர்மமொன 
முறையில் உயிரிழநதொர்.  

இறதயடுத்து இப்ெள்ளியில் 
க்டநத17-ம் ்ததி வன்முறைக் 
கும்ெல் புகுநது தீ றவத்தது. 
்ெொலீஸொர் மீதும் தொக்குதல் 
ந்டத்தப்ெட்டது. தீ றவப்பு சம்ெ 
வத்தில் மொ்வர்களின் சொன்றி 
தழ்கள் முறறிலும் எரிநது ்சத 
மற்டநதன.

இநதக் கலவரம் ததொ்டர்ெொக  
10 பிரிவுகளின் கீழ் சின்ன்சலம் 
்ெொலீஸொரொல் வழக்குப்ெதிவு 
தசய்யப்ெட்டது.  இக்கலவரத்தில் 
322 ்ெர் றகது தசய்யப்ெடடு 
விழுப்புரம், க்டலூர், கள்ைக் 

குறிசசி, ்சலம், ்வலூர் உள் 
ளிட்ட ெல்்வறு சிறைகளில் 
அற்டக்கப்ெடடுள்ைனர்.

்ேடபபட்டு வநேவர்
இதறகிற்ட்ய, இப்ெள்ளி 

கலவரத்தின்்ெொது சின்ன்சலம் 
வட்டம் வி.மொநதூர் கிரொமத்றதச 
்சர்நத லடசொதிெதி (34) 
என்ெவர் மொ்வர்களின் சொன்று, 
ஆவ்ஙகறை தீ றவத்து 
தகொளுத்தியதொக திருப்பூரில் 
றகது தசய்யப்ெடடுள்ைொர். ெள்ளி 

கலவரத்தின்்ெொது எடுக்கப்ெட்ட 
வீடி்யொ கொடசிகறைக் தகொண்டு 
இவர் ்த்டப்ெடடு வநத நிறல 
யில் சிைப்பு புலனொய்வு ்ெொலீ 
ஸொரொல் ்நறறு றகது தசய்யப் 
ெடடு, நீதிமன்ைத்தில் ஆஜர் 
ெடுத்தப்ெடடு, சிறையில் அற்டக் 
கப்ெட்டொர்.

69 ்பருக்கு ஜோமீன்
இநநிறலயில் ெல்்வறு 

சிறைகளில் அற்டக்கப்ெடடு 
உள்ைவர்களில் 296 ்ெருக்கொன 
ஜொமீன் மனு மீதொன விசொரற் 
விழுப்புரத்தில் உள்ை மொவட்ட 
முதன்றம அமர்வு நீதிமன்ைத்தில் 
நற்டதெறறு வருகிைது.

64 ்ெருக்கு க்டநத 3 
நொடகளுக்கு முன் நிெநதறன 
ஜொமீன் வழஙகப்ெட்டது. 
அறதத் ததொ்டர்நது தற்ெொது 
மறைவர்களின் ஜொமீன் மனுக்கள் 
மீதொன விசொரற் ந்டத்தப்ெட்டது. 
இதில் 69 ்ெருக்கு நிெநதறன 
ஜொமீன் வழஙகி நீதிெதி உத்தரவிட 
்டொர்.
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