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DYNAVISION LIMITED

Apex Plaza, 5th Floor
No. 3, Nungambakkam High Road
Chennai - 600 034. INDIA

Phone I Fax : 044-2826 3651
E-mail : dvl@dynavision.in

Department of Corporate Services
Bombay Stock Exchange limited
22ndFloor,
Phiroze JeeJee Bhoy Towers
Dalal Street

Mumbai - 400 001

Dear Sir I Madam,

Scrip Code : BSE: 517238
SUB: Publication of Un-audited Financial Results for the Quarter/Half year ended 30.09.2021

under Reg. 47 of SEBI {LODR}Regulations 2015

Pursuant to Regulation 47 of SEBI (LODR)Regulations 20151 we are enclosing herewith the
newspaper clipping of Publication of Unaudited Financial Results for the Quarter/Half yearended 30.09.2020, published on io" November 2021 in the following News Papers:

1. FINANCIAL EXPRESS and
2. TAMIL MURASU.

Further, the aforesaid financial results are also uploaded on the website of the Company(www.dvl@dynavision.in).

This is for your information and record.

Thanking you,

Yours faithf lly,
For DYNAVI ION LIMITED

l1,\,,?
R.P.AGRAW?

DIRECTOR

CIN: L32301TN1973PLC006439 GSTIN: 33AAACD8639F1ZR Website: www.dynavision.in



GOVERNMENT OF INDIA (BHARAT SARKAR)
MINISTRY OF RAILWAYS (RAIL MANTRA.LAVA)

(RAILWAY BOARD)
E-Global Tender No: WTA-519 opening on 20.12.2021

(Monday) for procurement of 60000 nos. Solid

Forged Wheels (Rough Turned) for FIAT IR Bogies (LHB)

Electronic bids are invited for and on behalf of the President of India

for procurement of 60000 nos. Solid Forged Wheels (Rough Turned)
For FIAT lR Bogies (LHB).
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நவம்பர் 10, 2021 புதனகிழ்ை

அங்கீகாரம்!
உல–ன்கமய ்பரி–த–விப்–புக்கு உள்–ளாக்–கி–யுள்ள 

ப்காமரானா னவரஸ் ்பாதிப்ன்ப ்கட்–டுப்–்ப–டுத்த 
ப்பரும்–்பா–லான நாடு–்கள் தங–்கள் நாட்டு மக்–்களுக்கு 
தடுப்–பூசி ம்பாடு–வ–தில் தீவி–ரம் ்காட்டி வரு–கின்–்றன. இந–
தியா, உல–கின் மி்கப்–ப்ப–ரிய தடுப்–பூசி திட்–டத்னத நனட–
மு–ன்றப்–்ப–டுத்தி வரு–கி–்றது. ம்காவி–ஷீல்டு, ம்காமவக்–சின் 
ஆகிய இரு தடுப்–பூ–சி–்கள் நாட்–டின் தடுப்–பூசி திட்–டத்–தில் 
முதன்–னம–யா்க உள்–ளன.

இநத தடுப்–பூ–சி–்கனள உல்க சு்கா–தார அனமப்பு 
தனது அவ–சர ்பயன்–்பாட்டு ்பட்–டி–ய–லில் மசரத்–துள்–ளது. 
பவளி–நாட்டு ்பய–்ங–்களுக்கு 2 தவன் தடுப்–பூசி 
ம்பாட்–டுக்–ப்காண்–ட–தற–்கான சான்–றி–தழ் அவ–சி–ய–மா–கும். 
இந–தி–யா–வின் தடுப்–பூசி சான்–றி–தனழ ஏற–றுக்–ப்காண்டு, 
இந–திய ்பய–ணி–்கனள தங–்கள் நாட்–டில் அனு–ம–திப்–்ப–தறகு 
96 நாடு–்கள் முன்–வநது ஒப்–புக்–ப்காண்–டுள்–ளன. இநத 
96 நாடு–்க–ளின் தடுப்–பூசி சான்–றி–தழ்–்கனள இந–தி–யா–வும் 
்பரஸ்–்ப–ரம் ஏற–றுக்–ப்காண்டு அநத நாடு–்க–னளச் மசரந–த–
வர–்கள் இஙகு வர ஒப்–பு–தல் அளித்–துள்–ளது.

இத்–த–்க–வனல ஒன்–றிய சு்கா–தார அனமச்–சர பதரி–
வித்–துள்–ளார. மமலும், “தற–ம்பாது 96 நாடு–்கள் ்பரஸ்–்ப–
ரம் தடுப்–பூசி சான்–றி–தழ்–்கனள அங–கீ–்க–ரிக்்க ஒப்–புக்–
ப்காண்–டுள்–ளன. அநத நாடு–்கள், ம்காவி–ஷீல்டு, உல்க 
சு்கா–தார அனமப்பு அங–கீ–ரித்த தடுப்–பூ–சி–்கள், மதசிய 
அள–வில் அங–கீ–்க–ரிக்–்கப்–்பட்ட தடுப்–பூ–சி–்க–ளில் 2 தவன் 
பசலுத்–திக்–ப்காண்–ட–வர–்கனள  அங–கீ–்க–ரிக்–கின்–்ற–ன” என 
கூறி உள்–ளார. பவளி–நா–டு–்களுக்கு பசல்–கி–்ற–வர–்கள், 
சர–வ–மதச ்பய் தடுப்–பூசி சான்–றி–தழ்–்கனள ‘ம்காவின்’ 
தளத்–தில் ்பதி–வி–்றக்–்கம் பசய்து ப்காள்–ள–லாம் என்று 
ஒன்–றிய சு்கா–தார அனமச்–ச–்கம் பதரி–வித்–துள்–ளது.

்கனடா, அபம–ரிக்்கா, இங–கி–லாநது, பிரான்ஸ், ப�ர–
மனி, ப்பல்–ஜி–யம், ரஷியா, குனவத், ஐக்–கிய அரபு 
அமீ–ர–்கம், சுவிட்–சர–லாநது, துருக்கி, கிரீஸ், ்பக்–னரன், 
்கத்–தார, மாலத்–தீவு, இலஙன்க, பமாரீ–சி–யஸ், பிமர–சில், 
மந்பா–ளம், ஈரான் உள்–ளிட்–டனவ இநத 96 நாடு–்கள் 
்பட்–டி–ய–லில் அடங–கும் என்–்பது குறிப்–பி–டத்–தக்–்கது.

இங–கி–லாந–தின் அங–கீ–்க–ரிக்–்கப்–்பட்ட தடுப்–பூ–சி–்க–ளின் 
்பட்–டி–ய–லில் இந–திய தயா–ரிப்–்பான ம்காவி–ஷீல்டு  தடுப்–பூசி 
்கடநத மாதம் மசரக்–்கப்–்பட்–டது. இதனன பதாடரநது 
இந–தி–யா–வின் மற–ப்றாரு தயா–ரிப்–்பான ம்காமவக்–சின் 
தடுப்–பூ–சிக்–கும் இங–கி–லாநது அரசு அங–கீ–்கா–ரம் அளித்–
துள்–ளது. 

இது குறித்து இங–கி–லாநது பவளி–யு–்ற–வுத் துன்ற 
அனமச்–சர லிஸ் டிரஸ் பவளி–யிட்–டுள்ள அறி–விப்–பில், 
வரும் 22ம் மததி முதல் இரண்டு மடாஸ் ம்காமவக்–சின் 
தடுப்–பூசி பசலுத்–திக் ப்காண்ட இந–தி–யர–்களுக்கு, தனி–
னமப்–்ப–டுத்–து–தல் உள்–ளிட்–ட–னவ–்க–ளில் இருநது விலக்கு 
அளிப்–்ப–தா்க பதரி–வித்–துள்–ளார. மமலும் இங–கி–லாந–துக்கு 
வரும் அனனத்து 18 வய–துக்–குட்–்பட்–ட–வர–்களுக்–்கான ்பய் 
விதி–்க–னள–யும் இங–கி–லாநது அரசு எளி–தாக்–கி–யுள்–ளது. 
அவர–்கள் இப்–ம்பாது முழு–னம–யா்க தடுப்–பூசி ம்பாடப்–்பட்–ட–
வர–்க–ளா–்கக் ்கரு–தப்–்ப–டு–வார–்கள்  என கூ்றப்–்பட்–டுள்–ளது.

இது தவிர சீனா–வின் சிமனா–மவக் மற–றும் சிமனா–்பாரம் 
ஆகிய தடுப்–பூ–சி–்க–ளின் 2 மடாஸ் தடுப்–பூசி பசலுத்–திக் 
ப்காண்–ட–வர–்களுக்–கும் தனி–னமப்–்ப–டுத்–து–தல் உள்–ளிட்ட 
்பய–்க்–்கட்–டுப்–்பா–டு–்கள் இருக்–்காது என இங–கி–லாநது 
அரசு அறி–வித்–துள்–ளது. ம்காமவக்–சின் தடுப்–பூ–சிக்கு 
ஆஸ்–தி–மர–லிய அர–சும் அங–கீ–்கா–ரம் அளித்–துள்–ளது 
குறிப்–பி–டத்–தக்–்கது. இந–தி–யா–வில் இது–வனர 109.59 ம்காடி 
மடாஸ் தடுப்–பூ–சி–்கள் ம்பாடப்–்பட்–டுள்–ளன. 74 ம்காடிமய 
21 லட்–சத்து 62 ஆயி–ரத்து 940 ம்பர முதல் ‘மடாஸ்’ தடுப்–
பூ–சி–்கனள பசலுத்–திக்–ப்காண்–டுள்–ள–ள–னர. 2 ‘மடாஸ்’ 
தடுப்–பூ–சி–்க–னள–யும் பசலுத்–தி–மயார எண்–ணிக்ன்க 34 
ம்காடிமய 86 லட்–சத்து 53 ஆயி–ரத்து 416 ஆ்க உள்–ளது.

அம்பேத்கர் சுடர் விருதினை

முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலினுக்கு 
்வழங்கு்வதில பெருமைபெடுகிற�டாம்

விசிக த்ைவர் திருைாவளவன அறிக்க
பசன்்னை, நவ. 10-

விசிக தலை–வர் திரு–மா–
வ –ள –வன் வவளி–யிட்ட 
அறிகலக:

க்டநத சிை பத்–தாண்–டு–க–
ளாக முன்–லவக–கப்–பட்ட 
ககாரிக–லக–யான ‘மாநிை 
ஆதி–தி–ரா–வி–்டர்- பழங்–கு–டி–
யி–னர் ஆலை–யம் 
அலமத்–தி்ட கவண்–
டு–வமன்–ப–லத’ ஏற்று 
அதலன வவற்–றி–க–ர–
மாக  நிலை–கவற்–றி–
யுள்–ளார் முதல்–வர் 
மு .க .ஸ்டா –லின். 
அதற்–கான சட–்ட–
வமான்லை இயற்–றி–ய–
து–்டன் அநத ஆலை–யத்–
தின் தலை–வர் உள்–ளிட்ட 
பிை வபாறுப்–பா–ளர்–க–லள–
யும் உ்ட–ன–டி–யாக  நிய–மித்–
துச் சாதலன பல்டத்–துள்–
ளார்.

அத்–து–்டன், பை பத்–
தாண்–டு–க–ளாக முன்–லவக–
கப்–பட்ட ககாரிக–லகலய 
ஏற்று ‘‘பண்–டி–தர் அகயாத்–
தி –தா –சர்” நிலன–லவப் 

கபாற்–றும் வலக–யில் அவ–
ரது வபய–ரில் மணி–மண்–்ட–
பம் அலமக–கப்–ப–டு–வம–ன–
வும், பஞ்–சமி நிைங்–கலள 
மீட–ப–தற்கு ந்ட–வ–டிகலக 

எடுக–கப்–ப–டு–வம–ன–
வும் அறி–வித்–துள்–
ள ா ர் .  ம ா நி ை 
அ ள – வி – ை ா ன 
விழிப்பு மற் –றும் 
கண்–கா –ணிப் –புக 
குழு–லவ–யும் தனது 
தலை–லம–யில் உரு–
வாக –கி –யுள்–ளார். 

இத்–த–லகய அரும்–ப–ணி–க–
லளப் பாராடடி இநத 
ஆண்–டுக–கான அம்–கபத்–கர் 
சு்டர் ”  விரு–திலன முதல்–
வர்  மு.க. ஸ்டா–லி–னுககு 
வழங்–கு–வ–தில் வபருலம 
வகாள்–கி–கைாம். வபரி–யா–
ரின் வழி–யில் சமூ–க–நீ–திக–கா–
கத் வதா்டர்நது பா்டாற்றி 
வரும் மதி–முக வபாதுச்–
வச–ய–ைா–ளர் லவககாலவ 

பாராடடி ‘ ‘வபரி –யார் 
ஒளி’’விரு–திலன வழங்–
கு–வ–தில் மகிழ்ச்சி அல்ட–கி–
கைாம். கமலும் காம–ரா–சர் 
கதிர் விருது-வநல்லை கண்–
ைன்,  அகயாத்–தி–தா–சர் 
ஆத–வன் விருது-குடி–ய–ரசு 
கடசி தலை–வர்  பி.வி.கரி–
ய–மால், காயி–கத–மில்–ைத்  
பிலை விருது-அல்–ஹாஜ் 
பஷீர் அக –மது, வசம் –
வமாழி ஞாயிறு விருது-
வசம்–வமாழி க. ராம–சாமி 
ஆகி–கயா–ருககு வழங்–கப்–ப–
டு–கி–ைது. இநத விரு–து–கள் 
வழங்–கும் விழா வரும் 
டிசம்–பர்  இறு–தி–யில் வசன்–
லன–யில் வகாகரானா கட–
டுப்–பா–டு–களு–்டன் மிக–வும் 
எளி–ய–மு–லை–யில் வகாண்–
்டா–்டப்–ப–டும்.  அதற்–கான 
கததி மற்–றும் இ்டம் விலர–
வில் அறி–விக–கப்–ப–டும். 

இவ்–வாறு அறிக–லக–யில் 
கூைப்–பட–டுள்–ளது. 

செனனை அரசு சபேொது மருததுவமனை

ப்ங்கு கடாய்ச்சல ்வடார்டில ைத்திய குழு ஆயவு
பசன்்னை, நவ. 10-

வசன்லன அரசு வபாது 
மருத் – து – வ – ம – லன –யில் 
அலமக – கப் – பட –டுள்ள 
வ்டங்கு காய்ச்–சல் வார்ல்ட 
மத்–திய குழு–வி–னர் பார்–
லவ–யிடடு ஆய்வு வசய்–த–
னர். அப்–கபாது வ்டங்கு 
காய்ச்–ச–லுககு அளிக–கப்–ப–
டும் சிகிச்–லச–கள் குறித்து 
ககட–்ட–றிந–த–னர். 

இந–தியா முழு–வ–தும் 
வ்டங்கு காய்ச்–சல் பாதிப்பு 
அதி–க–ரித்து வரு–கி–ைது. குறிப்–
பாக, வ்டல்லி, பஞ்–சாப், 
அரி–யானா, ககரளா தமி–ழ–
கம் உள்–ளிட்ட 9 மாநி–ைங்–
க–ளில் வ்டங்கு பாதிப்பு 
அதி–க–மா–க–வுள்–ளது. க்டநத 
ஜன–வரி முதல் இது–வலர 
7 ஆயி–ரத்–துககு கமற்–பட–
க்டார் வ்டங்–கு–வால் பாதிக–
கப்–பட–டுள்ள நிலை–யில், 
க்டநத 2 மாதங்–க –ளில் 
மட–டும் 3 ஆயி–ரத்–துக–கும் 

கமற்–பட–க்டார் பாதிக–கப்–
பட–டுள்–ள–னர். தமி–ழ–கத்–
தில் இது–வலர 3 ஆயி–ரம் 
கபர் வ்டங்–கு–வால் பாதிக–
கப்–பட–டுள்ள நிலை–யில் 
சுமார் 500 கபர் அரசு 
மற்–றும் தனி–யார் மருத்–து–
வ–ம–லன–யில் சிகிச்–லசப் 
வபற்று வரு–கின்–ை–னர். தமி–
ழ–கத்–தில் தின–மும் சரா–ச–ரி–
யாக 20 அல்–ைது 30 கபர் 
வ்டங்–கு–வால் பாதிக–கப்–ப–
டு –கின்–ை –னர். இந–நி –லை–
யில் ஒன்–றிய சுகா–தா–ரத்–
துலை அலமச்–சர் மன்–சுக 
மாண்–டி–யா–வின் ஆகைா–ச–
லன–யின்–படி மருத்–து–வர் 
கராஷினி ஆர்த்–தர், மருத்–
து–வர் நிர்–மல் கஜா, மருத்–
து–வர் ஜான்–சன் அமைா 
ஜாஸ –மின் ஆகி –கயார் 
வகாண்்ட மத்–திய குழு–வி–
னர் வ்டங்கு பாதிப்பு அதி–
க–முள்ள மாநி–ைங்–களுககு 
வசன்று ஆய்வு வசய்து வரு–

கின்–ை–னர். 
அதன் –படி ,  கநற்று 

முன் –தி –னம் தமி –ழ – கம் 
வ ந த  அநத  குழு –வி –
னர் ராணிப்–கபடல்ட 
மாவட–்டத்–துககு வசன்று 
ஆய்வு  கமற்வ–காண்–்ட–
னர். அலதத் வதா்டர்நது 
கநற்று வசன்லன அரசு 
வபாது மருத்–து–வ–ம–லனககு 
வசன்று மத்–திய குழு–வி–னர் 
வ்டங்–கு–வால் பாதிக–கப்–
பட–்ட–வர்–களுககு சிகிச்லச 
அளிகக வகாசு வலை–களு–
்டன் அலமக–கப்–பட–டுள்ள 
தனி வார்–டு–கலள பார்–லவ–
யிட–்ட–னர். வ்டங்–கு–வுககு 
அளிக–கப்–ப–டும் சிகிச்–லச–
கள் குறித்து ககட–்ட–றிந–த–
னர். கமலும் வசன்–லன–
யில் உள்ள மற்ை அரசு 
மருத்–து–வ–ம–லன–கள் மற்–
றும் திரு–வள்–ளூர் மாவட–
்டத்–தில் குழு–வி–னர் ஆய்வு 
வசய்–ய–வுள்–ள–னர்.

சடங்கு பேொதிப்புக்கு பேயனபேடுத்தப்பேடும

ஓ்சல்டாமிவிர் ைடாத்திமைகள் 3 லட்சம் மகயிருபபு
 ைருந்து தட்டுப்பாடு என்ற ப்பச்சுகபக இடமிலைாத வ்கயில ஏற்பாடு 
 ைருத்துவப ்பணிகள் கழக பைைாண் இயககுநர் தீ்பக பேககப தகவல

பசன்்னை, நவ.10-
வ்டங்கு பாதிப் – புககு 
பயன்–ப–டுத்–தப்–ப–டும் ஓசல்–
்டா–மி–விர் மாத்–தி–லர–கள் 
தமி–ழ–கத்–தில் 3 ைட–சம் 
லகயி –ருப்பு உள் –ளது . 
கமலும் பருவ மலழக காை 
கநாய்–களுககு வழங்–கப்–ப–
டும் மருந–து–கள் அடுத்த 
மூன்று மாதங்–களுக–குத் 
கதலவ–யான அளவு இருப்–
பில் லவக–கப்–பட–டுள்–ளது 
என தமிழ்–நாடு மருத்–து–வப் 
பணி–கள் கழக கமைாண் 
இயக–கு–நர் தீபக கஜக–கப் 
வதரி–வித்–துள்–ளார்.

வ்டங்கு காய்ச்–ச–லைப் 
பரப்–பும் ‘ஏடிஸ எஜிப்–ல்ட’ 
வலக வகாசுக–கள் மலழ 
மற்–றும் குளிர் காைங்–க–ளில் 
அதி–க–மாக வபருக–க–ம–ல்ட–
கின்–ைன. க்டநத 2019ம் 
ஆண்–டில் தமி–ழ–கத்–தில் 8,527 
கபர் வ்டங்கு காய்ச்–ச–ைால் 
பாதிக–கப்–பட–்ட–னர். 2020ம் 
ஆண்டு வ்டங்கு பாதிப்பு 
விகி–தம் ஏைத்–தாழ 75 சத–
வீ–தம் குலைந–தி–ருப்–ப–தா–கத் 
வதரி–விக–கப்–பட–்டது. அநத 
ஆண்–டில், தமி–ழ–கத்–தில் 
வமாத்–தம் 2,410 கபருககு 
மட–டுகம வ்டங்கு உறுதி 
வசய்–யப்–பட–்டது. அவர்–கள் 
அலன–வ–ரும் குை–ம–ல்டந–
து–விட–்ட–தா–க–வும் சுகா–தா–

ரத்–துலை வதரி–வித்–தது.
இந – நி –லை –யில் தற் –

கபாது 3,800ககும் கமற்–
பட–க்டா–ருககு வ்டங்கு 
காய்ச்–சல் உறுதி வசய்–யப்–
பட–டுள்–ளது. மற்–வைாரு 
புைம் வகாசுக–க–ளால் பர–
வும் மகை–ரியா, சிக–குன் 
குனியா கபான்ை கநாய்–
களும் அதி–க–ரித்து வரு–கின்–
ைன. நாள்–கதா–றும் 30ககும் 
கமற் –பட –க்டார் அரசு 
மருத்–து–வ–ம–லன–க–ளில் அத்–
த–லகய பாதிப்–பு–களுக–காக 
அனு–ம–திக–கப்–ப–டு–வ–தாக 
மருத்–து–வத்–துலை அதி–கா–
ரி–கள் வதரி–விக–கின்–ை–னர்.

கமலும் அரசு மருத்–து–
வ–ம–லன–க–ளில் அவற்–றுககு 
சிகிச்–லச–ய–ளிப்–ப–தற்–குத் 
கதலவ–யான மருந–து–கள் 
கபாதிய அள–வில் உள்–ள–
தாக தமிழ்–நாடு மருத்–து–வப் 
பணி–கள் கழக கமைாண் 
இயக–கு–நர் தீபக கஜக–கப் 
வதரி–வித்–துள்–ளார். இது 
குறித்து அவர் கூறி–ய–தா–
வது: வபாது–வாக பருவ 
காை கநாய் –களுக –குத் 
கதலவ–யான மருந–து–களும், 
மருத் –து –வப் வபாருள் –

களும் தமி–ழ–கத்–தில் முன்–
கூட–டிகய வகாள்–மு–தல் 
வசய்–யப்–படடு வரு–கி–ைது. 
அதன்–படி க்டநத ஆகஸட 
மாதத்–தி–கைகய வ்டங்கு, 
சிக–குன் குனியா கபான்ை 
கநாய்–களுக–கும், மலழக–
காை காய்ச்–சல்–களுக–கும் 
சிகிச்–லச–ய–ளிப்–ப–தற்–கான 
மாத்–தி–லர–கள் வாங்–கப்–
பட–்டன.

கமலும் வ்டங்கு காய்ச்–ச–
லுககு வழங்–கப்–ப–டும் ஓசல்–
்டா–மி–விர் மாத்–தி–லர–கள் 
3 ைட–சம் வாங்–கப்–படடு 
இருப்–பில் லவக–கப்–பட–
டுள்–ளது. காய்ச்–ச –லுககு 
வழங்–கப்–ப–டும் பாரா–சிட–
்ட–மால் மாத்–தி–லர–கள் 9 
ககாடி தற்–கபாது லகயி–ருப்–
பில் உள்–ளன. இலதத் தவிர 
வதாண்ல்ட அல்டப்–பான், 
ரை–ஜன்னி, கக–கு–வான் 
இரு–ம–லுக–கான டிபிடி தடுப்–
பூ–சி–கள், ஓஆர்–எஸ உப்பு, 
சர்க–கலர கலர–சல், கிரு–மித் 
வதாற்–றுக–கான அசித்–கரா–
லம–சின் மாத்–தி–லர–கள் 
ஆகி–யலவ அடுத்த மூன்று 
மாதங்–களுக–குத் கதலவ–
யான அளவு லகயி–ருப்–பில் 

உள்–ளது.
க்டநத ஆண்–ல்டப் 

வபாறுத்–த–வலர அரசு மருத்–
து–வ–ம–லன–க–ளில் வ்டங்கு 
காய்ச்–ச–லுககு சிகிச்–லச–ய–
ளிகக  1.75 ைட–சம் ஓசல்–
்டா–மி–விர் மாத்–தி–லர–கள் 
மட–டுகம கதலவப்–பட–்டன. 
தற்–கபாது அலதக காட–
டி–லும் இரண்டு ம்டங்கு 
மாத்–தி–லர–கலள கூடு–த–ைா–
ககவ லவத்–துள்–களாம். 
இலதத் தவிர, நீரில் உள்ள 
கிரு–மி–கலள அழிப்–ப–தற்–
கான குகளா–ரின் மருந–தும் 
கபாதிய அள–வில் உள்–ளது. 
தமி–ழ–கத்–தில் பருவ மலழக–
கா–ைத்–தில் கமற்–வகாள்–ளப்–
ப்ட கவண்–டிய அலனத்து 
முன்–வனச்–ச–ரிகலக ந்ட–வ–
டிக–லக–களும் எடுக–கப்–
பட–டுள்–ளன. அதன் ஒரு 
பகு–தி –யாக மாத் –திலர, 
மருந–து–களும் தயார் நிலை–
யில் லவக–கப்–பட–டுள்–ளது. 
மருநது தட–டுப்–பாடு என்ை 
கபச்–சுககக இ்ட–மில்–ைாத 
வலக–யில் ஏற்–பா–டு–கள் 
வசய்–யப்–பட–டுள்–ளது.

இவ்–வாறு அவர் கூறி–
னார். 

பு்யல் சின்–னைம் ேமார–ண–மமாே பசன்்னை பநமாச்–சிக்–குப்–பம் மீனை–வர்–ேள் ்யமாரும் ேட–லுக்கு 
பசல்–ல–வில்்ல. இத–னைமால் ே்ர–யில் பட–கு–ேள் வரி–்சக்–ேட்டி நிறுததி ் வக்–ேப்–பட்–டுள்–ளனை.

நிவொரண மு்கொம, மனைநீர் ் ்தங்கியுள்ள பேகுதி்களில்

3 நாளில் 21.83 லட்சம் பேருக்கு உணவு 
ைாநகராட்சி அதிகாரிகள் தகவல

பசன்்னை, நவ. 10- 
நிவா–ரை முகாம்–க–ளில் தங்க லவக–
கப்–பட–டுள்ள வபாது–மக–கள் மற்–றும் 
மலழ–நீர் கதங்கி பாதிக–கப்–பட–டுள்ள 
பகு–தி–க–ளில் வசிக–கும் மக–களுககு  
க்டநத மூன்று நாட–க–ளில் 21,83,370 
கபருககு மூன்–று–கவ–லள–யும் உைவு 
வழங்–கப்–பட–டுள்–ள–தாக மாந–க–ராடசி 
அதி–கா–ரி–கள் தக–வல் வதரி–வித்–த–னர்.

வசன்லன மாந–க–ராட–சிக–குட–
பட்ட பகு–தி–க–ளில் க்டநத 3 நாட–க–
ளாக வபய்த வதா்டர் மலழ–யின் 
கார–ை–மாக மாந–க–ராட–சிக–குட–பட்ட 
தாழ்–வான பகு–தி–கள், சுரங்–கப்–பாலத 
மற்–றும் சாலை–க–ளில் மலழ–நீர் கதங்கி 
உள்–ளது. இநத மலழ–நீலர வவளி–
கயற்ை மாந–க–ராட–சி–யின் சார்–பில் 
கபார்–காை அடிப்–ப–ல்ட–யில் பணி–கள் 
கமற்–வகாள்–ளப்–படடு வரு–கின்–ைது.   
இநத பணி–க–ளில் மாந–க–ராடசி சார்–
பில் அலனத்து நிலை–க–ளி–லும் பணி–
யில் உள்ள அலு–வ–ைர்–கள்,  பணி–யா–
ளர்–கள் என வமாத்–தம் 23000 நபர்–கள் 
ஈடு–பட–டுள்–ள–னர்.

இந – நி – லை –யில் ,  முதல் –வர் 
மு.க.ஸ்டா–லின் மலழ–நீர் கதங்கி 
உள்ள இ்டங்–கலள வதா்டர்நது 3 
நாளாக பார்–லவ–யிடடு ஆய்வு 
வசய்து வபாது–மக–களுககு நிவா–ரை 
உத–வி–கலள வழங்–கி–னார். வசன்லன 
மாந–க–ராட–சி–யின் 15 மண்–்ட–ைங்–களுக–
கும் மலழ வவள்ள பாதிப்–பு–கலள 
கண்–கா–ணிகக நிய–மிக–கப்–பட–டுள்ள 
அலு–வ–ைர்–களு–்டன் மாந–க–ராடசி ரிப்–
பன் கட–டி்ட வளா–கத்–தில் ஆகைா–
சலன கமற்–வகாண்–்டார். அப்–கபாது 
மலழ–நீர் கதங்கி உள்ள இ்டங்–க–ளில் 
உ்ட–ன–டி–யாக நீலர வவளி–கயற்–ை–வும்,  
மலழ–யால் பாதிக–கப்–பட்ட வபாது–
மக–களுககு கதலவ–யான உைவு மற்–
றும் நிவா–ரை உத–வி–கலள  வழங்–க–
வும் உத்–த–ர–விட–்டார்.

தாழ்–வான பகு–தி–க–ளில் வசிக–கும் 
மக–கலள பாது–காப்–பாக மீடடு தங்–க–
லவப்–ப–தற்–காக 169 நிவா–ரை லமயங்–

கள் தயார் நிலை–யில் லவக–கப்–பட–
டுள்–ளன. கமலும் 200 வார்–டு–க–ளி–லும் 
வபாது–மக–களுககு கதலவ–யான 
உை–விலன வழங்–கும் வலக–யில் 
வரு–வாய்த் துலை–யின் சார்–பில்  வரி  
வசூ–லிப்–ப–வர் அல்–ைது உரிம ஆய்–வா–
ளர் 200 கபர் வபாறுப்பு அலு–வ–ைர்–க–
ளாக  நிய–மிக–கப்–படடு வதா்டர்நது 
கண்–கா–ணித்து வரு–கின்–ை–னர். 

இலத–ய–டுத்து நிவா–ரை முகாம்–க–
ளில் தங்க லவக–கப்–பட–டுள்ள வபாது–
மக–கள் மற்–றும் மலழ–நீர் கதங்கி 
பாதிக–கப்–பட–டுள்ள பகு–தி–க–ளில் 
வசிக–கும் மக–களுககு க்டநத 7ம் 
கததி 1,52,870 கபருக–கும், 8ம் கததி 
5,61,400 கபருக–கும், 9ம் கததி காலை–
யில் 1,96,600 கபருக–கும், மதி–யம் 2.15 
ைட–சம் கபருக–கும், இரவு 2,13,800 
கபருக–கும் என 6,25,400 கபருக–கும், 
அலதத் வதா்டர்நது இன்று காலை–
யில் 2,18,300 கபருககு என க்டநத 
மூன்று நாட–க–ளில் 21,83,370 கபருககு 
உைவு வழங்–கப்–பட–டுள்–ள–தாக மாந–க–
ராடசி அதி–கா–ரி–கள் வதரி–வித்–த–னர். 

வொெனை திரவியம என்ற சபேயரில்

ற்சடா்சலி்ச ‘ப்சன்ட’ அறிமுகம்
அகிபைஷ் யாதவ் சவளியிட்டார்

லக்கனைமா, நவ. 10-
‘சமாஜ்–வாதி வாசலன திர–
வி–யம்’ என்ை வபய–ரில் புதி–
ய–தாக தயா–ரிக–கப்–பட்ட  
திர–வி–யத்லத சமாஜ்–வாதி 
கட–சி–யின் தலை–வர் அகி–
கைஷ் யாதவ் ைக–கனா–
வில் அறி–மு–கப்–ப–டுத்–தி–
னார்.  

சமாஜ்–வாதி கட–
சித் தலை–வர்–க–ளில் ஒரு–
வ–ரான பம்மி வஜயின் 
என்–ப–வர், கண்–கைா–
ஜில் வாசலன திர–வி–
யங்–கலள உற்–பத்தி 
வசய் –யும் வதாழில் 
ந்டத்தி வரு–கி –ைார். 
இந–நி–லை–யில்,  ‘சமாஜ்–
வாதி வாசலன திர–வி–யம்’ 
என்ை வபய–ரில் புதி–ய–தாக 
தயா–ரிக–கப்–பட்ட திர–வி–
யத்லத சமாஜ்–வாதி கட–சி–
யின் தலை–வர் அகி–கைஷ் 
யாதவ் அறி–மு–கப்–ப–டுத்–தி–
னார். ைக–கனா–வில் உள்ள 
கடசி அலு–வ –ை –கத் –தில் 
ந்டநத இநத நிகழ்ச்–சி–யில் 
கட–சித் தலை–வர்–கள் பைர் 
கைநது வகாண்–்ட–னர். அப்–
கபாது அகி–கைஷ் யாதவ் 
கூறு–லக–யில், ‘22 வலக–
யான இயற்லக முலை–
யில் தயா –ரிக –கப் –பட்ட 
வாசலன திர–வி–யம் விற்–ப–

லனககு வந–துள்–ளது. இநத 
வாசலன திர–வி–யத்லத 
முகர்நது பார்த்–தால், அது 
கசாச–லிச சித்–தாந–தத்லத 
நிலன–வூட–டும். அநத திர–
வி–யம் அல்டக–கப்–பட்ட 

வபட–டி–யா–னது சிவப்பு - 
பச்லச (சமாஜ்–வாதி கடசி 
வகாடி–யின் நிைங்–கள்) நிைத்–
தில் வடி–லமக–கப்–பட–டுள்–
ளது. இநத திர–வி–யத்லத 
த்ட–விக வகாண்டு கவறு 
எங்கு வசன்–ைா–லும், அதன் 
நறு–ம–ைம் மாைாது. அவர்–
களும் (பாஜ–க–வி–னர்) இநத 
வாசலன திர–வி–யத்லத த்ட–
விக வகாண்–்டால், அதன் 
நறு–ம–ைத்லத அவர்–க–ளால் 
மாற்ை முடி–யாது. ஆனால், 
அதன் நிைத்லத நிச்–ச–ய–மாக 
மாற்–றி–வி–டு–வார்–கள்’ என்–
ைார். 

ஜபெடானில ெ�ம்வக் கடாய்ச்சல
1,43,000 பகாழிகள் ொகடிபபு

கடமாக்–கிக்யமா, நவ. 10- 
வ்ட–கி–ழககு ஜப்–பா–னின் 
அகிதா மாகா–
ைத்–தில் உள்ள 
ககாழிப் பண்–
லை–க–ளில் பை–
லவக காய்ச்–சல் 
உறுதி வசய்–யப்–
பட–டுள்–ளது. முன்–ன–தாக 
கயாககாட–டில் உள்ள 
ஒரு ககாழி –பண்–லை–
யில் வளர்க –கப் –பட்ட 
சிை ககாழி–கலள பிடித்து 
மர–பணு கசாத–லன–கள் 
ந்டத்–தப்–பட–்டன. அதன் 
முடி–வில் ககாழி–களுககு பை–
லவக காய்ச்–சல் வதாற்று 
இருப்–பது உறு–திப்–ப–டுத்–
தப்–பட–்டது. இது–கு–றித்து 
அகிதா மகா–ைம் வவளி–
யிட்ட அறி–விப்–பில், ‘பிர–த–
மர் ஃபியூ–மிகயா கிஷி்டா 
அறி–வு–றுத்–த–லின் கபரில் 
முன்–வனச்–ச–ரிகலக ந்ட–வ–

டிக–லக–கள் எடுக–கப்–படடு 
வரு–கின்–ைன. கால்–நல்ட 

வளர்ப்–புத் துலை 
அலமச்–ச –கம் மற்–
றும் பிை அரசு முக–
லம–கள் சார்–பில் 
தடுப்பு ந்ட–வ–டிக–
லக–கள் கமற்–வகாள்–

ளப்–படடு வரு–கி–ைது. 
கயாககாட பகுதி 
ப ண் – ல ை – யி ல் 
வளர்க–கப்–ப–டும் 13 
ககாழி–களுககு ந்டத்–
தப்–பட்ட கசாத–
லன–யில், 12 ககாழி–
களுககு பை–லவக 
காய்ச்–சல் இருப்–பது 
உறு–தி–வசய்–யப்–பட–
்டது. அத–னால்,  
இ ப் – ப – கு – தி – யி ல் 
வளர்க –கப் –ப –டும் 
1,43,000 ககாழி–கலள 
வகால்ை உத்–த–ர–வி–
்டப்–பட–டுள்–ள–து’ 
என்று வதரி–விக–கப்–
பட–டுள்–ளது. 

பபமாது அறிவிப்பு

ஆர்.கே.பமய்யப்பன், B.A.B.L., 
வழக்்கறிஞர, பசய்யாறு. பசல்: 99425 29700.

திருவண்்ாமனல மாவட்டம், பசய்யாறு 
டவுன், மசட்டு ந்கர, ்கதவு எண்.58, ப்பரியார 
பமயின் பதருவில் வசிக்கும் ஆறுமு்கம் குமாரர 
ஏழுமனல என்்பவர என் ்கட்சிக்்காரர, அவர 
ப்காடுத்த த்கவலின் ம்பரில் ப்காடுக்்கப்்படும் 
ப்பாது விளம்்பர அறிவிப்பு. திருவண்்ாமனல 
மாவட்டம், மசத்துப்்பட்டு தாலுக்்கா, சூத்திர ்காட்மடரி 
கிராமத்தில் சரமவ எண்.137/1ல் 0.33 பசன்ட் 
நிலமும், சரமவ எண்.137/3ல் 0.18 பசன்ட் நிலமும், 
சரமவ எண்.138/2ல் 0.60 பசன்ட் நிலமும், சரமவ 
எண்.139/5ல் 0.38 பசன்ட் நிலத்தில் 0.16 பசன்ட் 
நிலமும், சரமவ எண்.148/16ல் 0.04 பசன்ட் நிலமும், 
சரமவ எண்.134/6ல் 1 ஏக்்கர 86 பசன்ட் நிலமும், 
சரமவ எண்.134/6ல் உள்ள கி்று, ்பம்புபசட் 
உள்்பட உண்்ாமனல அம்மாள் என்்பவருக்கு 
ம்காவிநத ்கவுண்டர என்்பவர 07-12-1975 அன்று 
ஒரு அடமான ்பத்திரம் எழுதிக் ப்காடுத்துள்ளார. 
அதனுனடய ஆவ் எண்.1823/1975 ஆகும், 
ப்பர்மல்லூர சார்பதிவாளர அலுவல்கத்தில் 
்பதிவு பசய்யப்்பட்டது. மமற்படி மாவட்டத்தில் 
ஆரணி டவுனில் வசிக்கும் அண்்ாமனல 
பசட்டியார மனனவி ்கமலா என்்பவருக்கு 
மதவராஜ் குமாரர ்காரத்திம்கயன் என்்பவர 
11-03-1988ல் அடமான ்பத்திரம் எழுதிக் ப்காடுத்தார. 
மமற்படி மாவட்டம், மசத்துப்்பட்டு தாலுக்்கா,சூத்திர 
்காட்மடரி கிராமத்தில் சரமவ எண்.135/6ல் 0.46 பசன்ட் 
நிலமும் மறறும் 0.04 பசன்ட், சரமவ எண்:140/2ல் 0.25 
பசன்ட் நிலமும், ஆ்க பமாத்தம் 0.75 பசன்ட் நிலமும் 
அடமான ்பத்திரம் எழுதிக் ப்காடுத்தார. அதனுனடய 
ஆவ் எண்.290/1988 ஆகும். மமற்படி ஆவ் 
எண்.1823/1975 மறறும் ஆவ் எண்.290/1988ம் 
ஒரிஜினல் ்பத்திரம் என் ்கட்சிக்்காரரிடம் 
ப்காடுத்தார்கள். அநத ஒரிஜினல் ்பத்திரங்கனள 
்காஞ்சிபுரம் ந்கரம், ரங்கசாமி குளத்தருகில் 
24-08-2021 அன்று பதானலத்து விட்டார. எஙகு 
மதடியும் கினடக்்கவில்னல. யாரிடமாவது அநத 
்பத்திரம் கினடக்்கப்ப்பற்றால் என் ்கட்சிக்்காரரிடமாவது 
அல்லது என்னிடமாவது ப்காடுக்்கவும்.

மேண்ேமிகு சார்பு நீதிேன்றம் ேதுராந்தகம்
இடைக்கால மனு எண்.67/2013
அசல் வழககு எண்.40/2008

சரசு மற்றும் பலர்
...மனுதாரர்கள்/வாதி்கள்
/எதிர/

பதமமா மற்றும் பலர்
...எதிரமனுதாரர்கள்/பிரதிவாதி்கள்

அறிவிப்பு
ம ம ற ்ப டி  வ ழ க்கு  மனுவில் 

எதிரமனுதாரர்களாகிய 11-ம் எதிரமனுதாரர 
்கன்கவல்லி,்க/ப்ப.தரம்பாலன், 12-ம் எதிர 
மனுதாரர மேபு,த/ப்ப.தரம்பாலன்,13-ம் 
எதிரமனுதாரர மேஜித், த/ப்ப. தரம 
்பாலன் 14-ம் எதிரமனுதாரர மேம�ாஷ் 
த/ப்ப.தரம்பாலன்,15-ம் எதிரமனுதாரர 
ஷீ்பா,த/ப்ப. தரம்பாலன்,அனனவரின் 
வசிப்பிடம் எண்.136/16,5-வது குறுக்கு 
பதரு,்காமராசர ந்கர, திருவான்மியூர, 
பசன்னன-41 என்்ற மு்கவரியில் வசிக்கும் 
எதிரமனுதாரரக்கு பதரிவிக்கும் அறிவிப்பு 
யாபதனில் 10-ம் பிரதிவாதி தரமலிங்கம் 
இ்றநத்படியால் தங்கனள மமற்படி வழக்கில் 
அவரின் வாரிசு்கனள மசரப்்பதறகு வாதி 
மனு தாக்்கல் பசய்துள்ளார. மமற்படி 
இனடக்்கால மனு எண்.67/2013 தாங்கள் 
ஆ�ரா்க 11.11.2021 அன்று வாய்தா 
தாங்கள் 11.11.2021 அன்று ்கானல 10.00 
மணிக்கு ம்காரட்டில் ஆ�ராகி தங்களது 
ஆட்மச்பனனனய பதரிவித்து ப்காள்ளலாம். 
தவறும் ்பட்சத்தில் மமற்படி மனு ஒரு 
தனல்பட்சமாகி தீரப்்பாகி விடும்.

இப்படிககு
ஆர்.இ.சார்்லஸ்.பி.ஏ.பி.எல்

வழக்றிஞர்,மதுரகாந்த்ம்




