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ANNAPURNA FINANCE PRIVATE LIMITED
CIN:U65999OR1986PTC015931

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

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)
(Amount in Rs. Lakhs)
Quarter ended

Sl
No.
1.

Year ended
31.03.2022
30.06.2022 30.06.2021
(Unaudited) (Unaudited) (Audited)

Particulars
Total Income from Operations

Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or
Extraordinary items#)
3. Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional
and/or Extraordinary items#)
4. Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or
Extraordinary items#)
2.

5.

23,241

1,269

550

2,375

1,269

550

2,375

987

411

1,713

226

(1,595)

3,275

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

6.

Paid up Equity Share Capital

7.

Reserves (excluding Revaluation Reserve)

6,880
6,872
6,880
22,156 23,466
24,453
40,076 39,919
50,846
1,37,838
85,248 1,25,089
5,99,234 4,59,647 6,21,240
224
523
444

Securities Premium Account
Net worth
10. Paid up Debt Capital/ Outstanding Debt
8.
9.

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

6.56

5.57

7.83

1.36
1.23

0.57
0.54

2.39
2.25

2.16

1.56
1.45
7.37%
3.12%

12. Debt Equity Ratio
13.

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

1,14,716

32,414

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

NA
NA
1.33

9.77%
3.59%
0.58
0.84
NA
NA
NA
3.03%

NA
NA

0.51
0.78
NA
NA
NA

1.77%

29.82% 27.95%

NA
NA
1.45
2.09
10.03%
2.86%
0.53
0.87
NA
NA
NA
1.49%
29.78%

# - 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

BANNARI AMMAN SPINNING MILLS LIMITED
Regd. Office : 252, Mettupalayam Road, Coimbatore - 641 043.
Telephone : (0422)-2435555, 2447959 E-mail : accts@bannarimills.com
CIN: : L17111TZ1989PLC002476 Website : www.bannarimills.com

EXTRACT OF UNAUDITED STANDALONE AND CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS
FOR THE QUARTER ENDED 30.06.2022
Standalone
Sl.
No.

1
2
3
4
5
6
7
8

Particulars

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

[Rs. in Lakhs except EPS]

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)

29,246.26
575.62

38,498.95
442.12

20,699.77
1,666.43

1,28,968.19
7,608.07

38,350.12
1,031.56

46,531.44
93.61

25,282.23
2,042.48

1,56,628.79
8,573.10

575.62

442.12

1,666.43

7,608.07

1,031.56

93.61

2,042.48

8,573.10

441.17

152.71

1,220.70

4,869.74

770.41

(102.99)

1,529.23

5,620.00

429.83

73.27

1,232.22

4,824.87

759.06

(183.47)

1,540.75

5,596.18

3,242.09

3,242.09

1,575.43

3,242.09
41,119.36

3,242.09

3,242.09

1,575.43

3,242.09
42,004.33

0.68

0.24

3.87

12.61

0.91

(0.05)

4.54

11.85

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

BPL LIMITED

Regd. Office: BPL Works, Palakkad 678 007, Kerala. CIN:L28997KL1963PLC002015
E-mail : investor@bpl.in, URL : www.bpllimited.com, Tel: No.+91 80 25589109
Statement of Standalone / Consolidated Unaudited Results for the Quarter ended 30th June 2022 (Rs. in Lakhs)
Sl.No.

Particulars

1.

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
3.
Extraordinary items) #
Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or
4.
Extraordinary items) #
Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/
5.
(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)
6. Paid up Equity Share Capital
7. Securities Premium Account
8. Net worth
9. Debt Equity Ratio
Earnings Per Share (of Rs. 10/- each)
(for
continuing
and
discontinued operations) :
10. 1. Basic:
2. Diluted:
2.

11. Capital Redemption Reserve
12. Debt Service Coverage Ratio
13. Interest Service Coverage Ratio

Standalone
Consolidated in
30th June 2022 30th June 2021 31st March 2022 30th June 2022 31st March 2022
(Unaudited)
(Unaudited)
(Audited)
(Unaudited)
(Audited)
1,235.25
608.50
4,919.18
1,237.23
4,919.18
124.53

(122.60)

764.85

119.90

764.85

124.53

(122.60)

764.85

119.90

764.85

124.53

(122.60)

1,294.95

119.90

1,294.95

124.53

(122.60)

1,646.91

119.90

1,646.91

4,894.46
6.23
16,673.88
0.05

4,888.58
14,752.04
0.02

4,894.46
6.23
30,216.17
0.07

4,890.69
2.24
30,092.47
0.07

0.24

3.37

0.24
5,333.00
5.13
4.07

3.37
5,333.00
6.43
5.43

0.25

(0.25)

0.25
5,333.00
5.24
4.19

(0.25)
5,333.00
4.36
3.50

4,890.69
2.24
16,545.55
0.06
3.37
3.37
5,333.00
9.47
5.43

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

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 SEBI (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)
c) Consolidated Financial information for the quarter ended 30th June 2021 (for corresponding 3 months ended for previous year) is not provided as the consolidation is applicable
from 23rd 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.
For BPL Limited
Bangalore
11th August, 2022

Sd/Ajit G Nambiar
Chairman & Managing Director
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36.6 C

35.1 C

35.9 C

33.5 C

31.0 C

சென்னை

வேலூர்

திருச்சி

மதுரை

கோவை

0

0

0

0

0

34.2 C

34.4 C

21 C

15.1 C

சேலம்

நெல்லை

உதகை

கொடைக்கானல்

0

0

0

0

வடதமிழகம், தேனி, திண்டுக்கல், தென்காசி,
நெல்லை, குமரி, புதுச்சேரியில் ஓரிரு இடங்களில்
லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும்.
சென்னையில் அடுத்த 48 மணி நேரத்துக்கு வானம்
ஓரளவு மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும். நகரின்
சில இடங்களில் லேசான மழை பெய்யக்கூடும்.

ஆன்லைன் ரம்மி விளம்பரத்தில் நடிக்கும்

சின்னசேலம் பள்ளி கலவரத்தில்

நடிகர், நடிகைகள் தாங்களாகவே திருந்த வேண்டும்

மாணவர்களின் சான்றிதழ்களை எரித்த

zzசட்டத்துறை

அமைச்சர் ரகுபதி வலியுறுத்தல்

புதுக்கோட்டை

ஆன்லைன் ரம்மி விளம்பரத்தில்
நடிக்கும் நடிகர்கள் தாங்களாகவே
திருந்த வேண்டும் என்று சட்டத்
துறை அமைச்சர் ரகுபதி வலி
யுறுத்தியுள்ளார்.
புதுக்கோட்டையில்
நேற்று
மாலை நடைபெற்ற ப�ோதைப்
ப�ொருள் ஒழிப்பு விழிப்புணர்வு
பேரணியில் கலந்துக�ொண்ட பின்
னர், செய்தியாளர்களிடம் அமைச்
சர் எஸ்.ரகுபதி கூறியதாவது:
தமிழகத்தில் ப�ோதைப் ப�ொருட்
களை விற்பவர்கள் மீதும், அதற்கு
உறுதுணையாக இருப்பவர்கள்
மீதும் கடுமையான நடவடிக்கை
எடுக்கப்படும். அவர்களின் ச�ொத்து
கள் பறிமுதல் செய்யப்படும். சம்
பந்தப்பட்ட நபர்கள் மீது குண்டர்
சட்டத்தின்கீழ் வழக்குப் பதிவு
செய்யப்படும். தமிழகத்தில் ஆன்
லைன் ரம்மியை ஒழிக்க நீதிமன்ற
உத்தரவுப்படி கருத்துக் கேட்பு
கூட்டங்கள் நடத்தப்பட்டு, அதன்
பிறகு இதை முழுமையாக ஒழிக்
கும் வகையில் சட்ட மச�ோதா
க�ொண்டுவரப்படும்.

SSபுதுக்கோட்டை மாவட்டம் ப�ொன்னமராவதி அரசு மகளிர் மேல்நிலைப்
பள்ளியில் ப�ோதைப் ப�ொருள் ஒழிப்பு விழிப்புணர்வுப் பேரணியை
நேற்று த�ொடங்கி வைத்தார் மாநில சட்டத் துறை அமைச்சர் எஸ்.ரகுபதி.

நிச்சயம் தமிழகத்தில் ஆன்
லைன் ரம்மி ஒழிக்கப்படும். ஆன்
லைன் ரம்மி விளம்பரத்தில் நடிக்
கும் நடிகர்களாகவே பார்த்து
திருந்த வேண்டும் என்றார்.
முன்னதாக புதுக்கோட்டை
மாவட்டம் ப�ொன்னமராவதி மற்றும்
திருமயம் அரசு மேல்நிலைப் பள்ளி
களில் ப�ோதைப்பொருள் ஒழிப்பு

விழிப்புணர்வு
நிகழ்ச்சியை
அமைச்சர்
ரகுபதி
நேற்று
த�ொடங்கி வைத்தார். அப்போது
அவர் பேசியதாவது:
தமிழகம் முழுவதும் ப�ோதைப்
ப�ொருட்களை முழுமையாக ஒழிக்க
வேண்டும் என்று தமிழக முதல்வர்
சிறப்பு கூட்டம் நடத்தியுள்ளார்.
அதன் மூலம் பல்வேறு வழிகாட்டு

மின்சார சட்டத் திருத்த மச�ோதாவை திரும்பப் பெற

நெறிமுறைகளையும் அலுவலர்
களுக்கு தெரிவித்துள்ளார்.
ப�ோதைப் ப�ொருட்கள் எந்த மாநி
லத்தில்
இருந்தும்,
எந்த
ரூபத்தில் நுழைந்தாலும் அதைத்
தடுத்தாக வேண்டும்.ப�ோதைப்
ப�ொருள் விற்பனை செய்வோரை
பிடித்து காவல் துறையிடம் ஒப்ப
டைக்க வேண்டும்.
ப�ோதைப் ப�ொருட்கள் விற்
பனை செய்வது கண்டுபிடிக்கப்
பட்டால் சம்பந்தப்பட்ட காவல்
நிலையத்தில் பணிபுரியும் அனை
வர் மீதும் நடவடிக்கை எடுக்கப்
படும். அனைவரும் தண்டனைக்கு
உள்ளாவார்கள்.
காவல் துறையினரும் தங்
களது கடமைகளை உணர்ந்து
செயல்பட வேண்டும். ப�ோதைப்
ப�ொருட்கள் பயன்பாட்டை தடுப்ப
தற்காகவே தமிழகத்தில் 12
சிறப்பு நீதிமன்றங்கள் செயல்
படுகின்றன. இவற்றை 2 மாவட்
டங்களுக்கு ஒரு நீதிமன்றம்
வீதம் உருவாக்குவதற்கு தமிழக
முதல்வர் நடவடிக்கை எடுத்துள்
ளார் என்றார்.

முக்கிய நபர் திருப்பூரில் கைது
விழுப்புரம்/கள்ளக்குறிச்சி

சின்னசேலம் தனியார் பள்ளி
கலவரத்தில் மாணவர்களின் சான்று
களை எரித்ததாக லட்சாதிபதி
என்பவர்
கைது
செய்யப்
பட்டுள்ளார்.
கள்ளக்குறிச்சி
மாவட்டம்,
சின்னசேலம் அருகே கனியாமூரில்
உள்ள தனியார் பள்ளி விடுதியில்
கடந்த ஜூலை 13-ம் தேதி பிளஸ்2 மாணவி ஒருவர் மர்மமான
முறையில் உயிரிழந்தார்.
இதையடுத்து இப்பள்ளியில்
கடந்த17-ம் தேதி வன்முறைக்
கும்பல் புகுந்து தீ வைத்தது.
ப�ோலீஸார் மீதும் தாக்குதல்
நடத்தப்பட்டது. தீ வைப்பு சம்ப
வத்தில் மாணவர்களின் சான்றி
தழ்கள் முற்றிலும் எரிந்து சேத
மடைந்தன.
இந்தக் கலவரம் த�ொடர்பாக
10 பிரிவுகளின் கீழ் சின்னசேலம்
ப�ோலீஸாரால் வழக்குப்பதிவு
செய்யப்பட்டது. இக்கலவரத்தில்
322 பேர் கைது செய்யப்பட்டு
விழுப்புரம், கடலூர், கள்ளக்

கரூர்

ப�ோதைப்
ப�ொருட்களைக்
கட்டுப்படுத்தும் பணிகள் இது
வரை இல்லாத அளவுக்கு மிகப்
பெரிய மக்கள் இயக்கமாக உரு
வெடுத்துள்ளது. ப�ோதைப் ப�ொருட்
கள் இல்லாத மாநிலமாக தமிழ
கத்தை முதல்வர் மாற்றிக் காட்டு
வார். மின்சார சட்டத் திருத்த
மச�ோதா நாடாளுமன்றத்தில் தாக்
கல் செய்யப்பட்டவுடன், திமுக
நாடாளுமன்றக் குழுத் தலைவர்
டி.ஆர்.பாலு
கடுமையாக

எதிர்ப்பை பதிவு செய்தார்.
மின்சார
சட்டத்
திருத்த
மச�ோதா நடைமுறைக்கு வரும்
பட்சத்தில் வீடுகளுக்கு வழங்கக்
கூடிய 100 யூனிட் இலவச மின்
சாரம், விவசாயிகள், நெசவாளர்
களுக்கான இலவச மின்சாரம் என
அனைத்தும் பாதிக்கப்படக்கூடிய
சூழல்
உருவாக்கப்படுகிறது.
எனவே, மின்சார சட்டத் திருத்த
மச�ோதாவை திரும்பப் பெற
அழுத்தம் க�ொடுப்போம் என்றார்.

கலவரத்தின்போது எடுக்கப்பட்ட
வீடிய�ோ காட்சிகளைக் க�ொண்டு
இவர் தேடப்பட்டு வந்த நிலை
யில் சிறப்பு புலனாய்வு ப�ோலீ
ஸாரால் நேற்று கைது செய்யப்
பட்டு, நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்
படுத்தப்பட்டு, சிறையில் அடைக்
கப்பட்டார்.

69 பேருக்கு ஜாமீன்

SSலட்சாதிபதி

குறிச்சி, சேலம், வேலூர் உள்
ளிட்ட பல்வேறு சிறைகளில்
அடைக்கப்பட்டுள்ளனர்.

தேடப்பட்டு வந்தவர்

இதற்கிடையே,
இப்பள்ளி
கலவரத்தின்போது சின்னசேலம்
வட்டம் வி.மாந்தூர் கிராமத்தைச்
சேர்ந்த
லட்சாதிபதி
(34)
என்பவர் மாணவர்களின் சான்று,
ஆவணங்களை தீ வைத்து
க�ொளுத்தியதாக
திருப்பூரில்
கைது செய்யப்பட்டுள்ளார். பள்ளி

இந்நிலையில்
பல்வேறு
சிறைகளில்
அடைக்கப்பட்டு
உள்ளவர்களில் 296 பேருக்கான
ஜாமீன் மனு மீதான விசாரணை
விழுப்புரத்தில் உள்ள மாவட்ட
முதன்மை அமர்வு நீதிமன்றத்தில்
நடைபெற்று வருகிறது.
64 பேருக்கு கடந்த 3
நாட்களுக்கு முன் நிபந்தனை
ஜாமீன்
வழங்கப்பட்டது.
அதைத் த�ொடர்ந்து தற்போது
மற்றவர்களின் ஜாமீன் மனுக்கள்
மீதான விசாரணை நடத்தப்பட்டது.
இதில் 69 பேருக்கு நிபந்தனை
ஜாமீன் வழங்கி நீதிபதி உத்தரவிட்
டார்.

அசாமில் ரூ.5,500 க�ோடியில் என்எல்சியின் புதிய மின் திட்டம்
zzமாநில மின்துறையுடன் இணைந்து செயல்படுத்துகிறது

மத்திய அரசுக்கு அழுத்தம் க�ொடுப்போம்
mohamed.ismail@hindutamil.co.in
கடலூர் ஜார்க்கண்ட் மாநிலங்களிலும், அந்த
zzதமிழக மின்துறை அமைச்சர் செந்தில்பாலாஜி உறுதி
மத்திய நிலக்கரி அமைச்சகத்தின் மான் தீவுகளிலும் தனது திட்டங்
மின்சார சட்டத் திருத்த மச�ோதாவை
திரும்பப் பெறும் வரை மத்தி அர
சுக்கு அழுத்தம் க�ொடுப்போம்
என மின் துறை அமைச்சர் செந்
தில்பாலாஜி தெரிவித்துள்ளார்.
கரூரில் நேற்று நடைபெற்ற
மாணவ, மாணவிகள் ப�ோதைப்
பழக்கத்துக்கு எதிரான உறுதி
ம�ொழியேற்பு நிகழ்ச்சிக்குப் பிறகு
அமைச்சர் செந்தில்பாலாஜி செய்தி
யாளர்களிடம் கூறியது:
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கீழ் செயல்படும் ப�ொதுத்துறை
நிறுவனமான என்எல்சி இந்தியா
நிறுவனம், நெய்வேலி அனல் மின்
நிலையங்களில் மட்டும் மின் உற்
பத்தி செய்து வந்தது. தற்போது இந்
நிறுவனம், காற்றாலை மற்றும் சூரிய
ஒளி ப�ோன்ற புதுப்பிக்கவல்ல ஆற்
றல் துறை ஆகியவற்றில் தனது வர்த்
தகத்தை விரிவுபடுத்தி உள்ளது.
நெய்வேலி மட்டுமல்லாது தமிழ
கத்தின் பிற பகுதிகளிலும், ராஜஸ்
தான், உத்தரப்பிரதேசம், ஒடிசா,

களை செயல்படுத்தி வருகிறது.
இந்த நிலையில் அசாமில்
ரூ.5 ஆயிரத்து 500 க�ோடி செல
வில், 1,000 மெகாவாட் நிறுவு
திறன் க�ொண்ட சூரிய ஒளி மின்
திட்டங்களை அமைக்க, என்எல்சி
இந்தியா நிறுவனம் மற்றும் அசாம்
மின் விநிய�ோக நிறுவனத்துடன்
இணைந்து
ஒரு கூட்டு நிறு
வனத்தை த�ொடங்க உள்ளது.
இந்நிறுவனத்துக்கான மூல
தனத்தில் 51 சதவீதத்தை என்எல்சி

இந்தியா நிறுவனமும், எஞ்சிய
49 சதவீதத்தை, அசாம் மாநில
மின் துறையின் கீழ் செயல்படும்
ப�ொதுத்துறை நிறுவனமான அம்
மாநில மின்விநிய�ோக நிறுவனமும்
வழங்க உள்ளன.
இப்புதிய கூட்டு நிறுவனத்தைத்
த�ொடங்குவதற்கான ஒப்பந்தம்,
அசாம் தலைநகர் திஸ்பூரில்
கடந்த 9-ம் தேதி நடைபெற்றது.
மாநில முதல்வர் டாக்டர் ஹிமந்தா
பிஸ்வா சர்மா மற்றும் மத்திய
நாடாளுமன்ற விவகாரம், நிலக்கரி
மற்றும் சுரங்கத் துறைகளுக்கான

அமைச்சர் பிரகலாத் ஜ�ோஷி ஆகி
ய�ோர் முன்னிலையில், என்எல்சி
இந்தியா நிறுவனத்தின் திட்டம்
மற்றும் செயலாக்கத்துறை இயக்கு
நர் ம�ோகன் ரெட்டி, அசாம் மின்
விநிய�ோக நிறுவனத்தின் மேலாண்
இயக்குநர் குமார் ஆகிய�ோர்
கையெழுத்திட்டனர்.
என்எல்சி இந்தியா நிறுவனத்
தலைவர் மற்றும் மேலாண் இயக்கு
நர் ராகேஷ் குமார், சுரங்கத்துறை
இயக்குநர் டாக்டர் சுரேஷ் சந்திரா
சுமன் உள்ளிட்டோர் இந்நிகழ்வில்
பங்கேற்றனர்.

க�ொடுத்த கடனை திருப்பிக் கேட்டவர்களை

அரிவாளுடன் விரட்டிய திமுக கிளைச் செயலாளர் கைது
திருச்சி

க�ொடுத்த கடனை திருப்பிக்
கேட்டவர்கள் மீது தாக்குதல்
நடத்த அரிவாளுடன் சாலை
யில் விரட்டிச் சென்ற திமுக
கிளைச் செயலாளர் நேற்று
கைது செய்யப்பட்டார்.
திருச்சி மாவட்டம் மண்
ணச்சநல்லூர் அருகேயுள்ள
தெற்கு தத்தமங்கலம் குடித்
தெருவைச் சேர்ந்தவர் வெற்றிச்
செல்வன்(38). திமுக கிளைச்
செயலாளர். இவரது மனைவி
நித்யா(34) தழுதாளப்பட்டி,
தத்தமங்கலம் ஆகிய ஊராட்சி
களுக்கான ஒன்றிய கவுன்சி
லராக உள்ளார்.
வெற்றிச்செல்வனுக்கும்,
அதே ஊரைச் சேர்ந்த குண
சேகரனுக்கும்(35)
பணம்
க�ொடுக்கல்- வாங்கல் த�ொடர்
பாக முன்விர�ோதம் இருந்
துள்ளது.
இந்நிலையில்,
தனக்குக் க�ொடுக்க வேண்டிய
ரூ.2.60 லட்சத்தைக் கேட்டு,
குணசேகரன் தனது குடும்

பத்தினருடன் நேற்று முன்தினம்
வெற்றிச்செல்வன் வீட்டுக்குச்
சென்றுள்ளார். அப்போது,
இருதரப்புக்கும் இடையே
வாக்குவாதம் ஏற்பட்டுள்ளது.

செல்போனில் பதிவு

இதில், ஆத்திரமடைந்த
வெற்றிச்செல்வன்,
வீட்டி
லிருந்த அரிவாளை எடுத்துக்
க�ொண்டு குணசேகரனையும்,
அவருடன் வந்தவர்களையும்
வெட்டுவதற்காக சாலையில்
விரட்டிச் சென்றார். இதை குண
சேகரன் தரப்பினர், செல்
ப�ோனில் பதிவு செய்து, சமூக
வலைதளங்களில்
வெளி
யிட்டனர்.

3 பிரிவுகளில் வழக்கு

SSக�ொடுத்த கடனை திருப்பிக் கேட்டு
வீட்டுக்கு வந்தவர்களை வெட்டுவதற்
காக அரிவாளுடன் விரட்டிச் செல்
லும் திமுக கிளைச் செயலாளர்.
(உள்படம்) வெற்றிச்செல்வன்.

தமிழ்நாட்டுக்குள் ப�நாததப்
ப�நாருள் நுதைவதத, முழு
ஆற்றதையும் �யன�டுத்தித்
தடுக்்க பவண்டும்!
- முதல்வர் ஸ்டாலின்

உங்க பவ்கத்ததப்
�நாரத்தநா, டநாஸ்மநாக்த்கயும்
இழுத்து மூடிடுவீங்க
ப�நாை!

- கு.அருணாசலம், தென்காசி.

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.
SSவாசகரகளே...
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.

இந்த வீடிய�ோ பரவிய நிலை
யில், சிறுகனூர் ப�ோலீஸார்
விசாரணை
நடத்தி,
3
பிரிவுகளின் கீழ் வழக்குப் பதிவு
செய்து வெற்றிச்செல்வனை
நேற்று கைது செய்தனர்.

தூத்துக்குடி சிவகளை அகழாய்வில்
தங்கத்தாலான ப�ொருள் கண்டெடுப்பு
தூத்துக்குடி

தமிழக த�ொல்லியல் துறை சார்பில் தூத்துக்குடி
மாவட்டம் சிவகளையில் நடைபெறும் அகழாய்வுப்
பணியில் முதல்முறையாக தங்கத்தாலான ப�ொருள்
கிடைத்துள்ளது.
சிவகளையில் கிடைத்த முதுமக்கள் தாழிகளில்
இருந்த நெல்மணிகளை ஆய்வு செய்ததில் அவை
3,200 ஆண்டுகள் பழமையானவை என தெரியவந்தது.
சிவகளை பரம்பு, மூலக்கரை ஆகிய இடங்கள்
புதையிடப் பகுதியாகவும், பராக்கிரம பாண்டி
திரடு, ப�ொட்டல்கோட்டை திரடு ஆகிய பகுதிகள்
வாழ்விடப் பகுதியாகவும் பிரிக்கப்பட்டு, 20-க்கும்
மேற்பட்ட குழிகள் த�ோண்டப்பட்டு அகழாய்வுப்
பணி நடைபெற்று வருகிறது.
இதுவரை 50-க்கும் மேற்பட்ட முதுமக்கள் தாழிகள்,
சுடுமண்ணால் செய்யப்பட்ட வட்ட வடிவ சில்லுகள்,
நூல் நூற்கும் தக்களி சாதனம், புகைப்பான், ஆட்டக்
காய்கள், பாசிமணிகள், காதணிகள் உள்ளிட்ட சுமார்
80 ப�ொருட்களும், சங்ககால செங்கல் கட்டுமானமும்
கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது.
நேற்று
தங்கத்தாலான
ப�ொருள்
கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது. அதன் மீது சிறு,
சிறு க�ோடுகள் உள்ளன. அது என்ன ப�ொருள்
என்பது குறித்து த�ொல்லியல் துறை அலுவலர்கள்
ஆய்வு மேற்கொண்டு வருகின்றனர். சிவகளையில்
வாழ்விடப்பகுதியில் நடைபெறும் அகழாய்வில்
முதல்முறையாக தங்கத்தாலான ப�ொருள் கிடைத்
திருப்பது ஆய்வாளர்கள் மத்தியில் உற்சாகத்தை
ஏற்படுத்தியுள்ளது.
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