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SHALLY SETH MOHILE
Mumbai, 10 November

Encouraged by the rapid
growth of the electric
three-wheelers, man-

ufacturers of suchvehicles are
betting big on the segment.
Most of them have lined up
aggressive expansion plans in
capacities and new products.
Among other things, the seg-
ment, like thee-two-wheelers,
has immenselybenefited from
thegovernment’s policypush,
particularly the FAME II sub-
sidy scheme.

The FAME scheme, which
stands forFasterAdoptionand
Manufacturing of Hybrid and
Electric vehicles, has made
e-three-wheeler pricing more
competitive than internal
combustionengine (ICE)-pow-
ered vehicles. For instance, a
Mahindra Treo auto rickshaw
costs ~2.22 lakhwhereasaBajaj
Compact RE costs ~2.27 lakh.
A recent government tender
for 100,000 vehicles worth
~3,000 crore has also given
manufacturersanother reason
to be optimistic.

Although much of the att-
ention has been focused on
e-two-wheelers, it is e-three-
wheelers that are leading the
electricmobility charge, acco-
unting for more than 60 per
cent share in the overall elec-
tric vehicle (EV) market. By
2030, 70 per cent of all three-
wheelers sold in India are ex-
pected to be electric, accord-
ing to Nomura Research

Institute. This is higher than
the 30 per cent penetration
expected for e-two-wheelers
and 10 per cent for the com-
mercial e-four-wheelers.

Thoughona lowbase, sales
have been advancing at a fast
clip. Growth has surpassed
pre-pandemic levels thanks to
brisk month-on-month exp-
ansion. Passenger carriers, for
instance, have doubled to
14,507 units in October 2021
from 7,025 units in the same

month a year ago. Cargo
variants, too, have shownsim-
ilar traction, tripling to 1,821
units in October compared to
676units in thecorresponding
month last year.

MahindraElectricMobility,
which leads the e-three-
wheeler segment, claims to

offer thewidest range consist-
ing of the Treo and Alfa
vehicles, with Li-ion (lithium
andleadacid)options, andhas
seen robust sales, said Suman
Mishra, chief executive,
Mahindra Electric.

“Mahindra is the only
player in India tohave crossed
sales of 10,000 Li-ion electric
three-wheelers based on the
Treo platform. Just last
month, we achieved record
production numbers for the
Treo. In the first half of this
year, we have grown our elec-
tric businessby five timesver-
sus the first half of last year,
thereby outperforming the
electric three-wheeler indus-
try,” said Mishra. On an aver-
age, Mahindra has been sell-
ing 1,500-2,000 electric
three-wheelers in amonth.

Mishra claimed that
e-three-wheelers are practical
and when compared with
CNG or diesel vehicles,
owners can save up to ~1.2
lakh annually on fuel costs
and an additional ~45,000 in
maintenancecost. “It isa fan-
tastic economicproposition.
With an increasing number
of state governments noti-
fying EV-friendly policies,

EV adoption has been pick-
ing up pace. In the load seg-
ment, more than 10 per cent
sales are from the electric
three-wheelers,” she said.

Nagesh Basavanhalli,
group CEO & MD at Greaves
Cotton, concurred. “Value-
conscious buyers in urban

pockets have started under-
standing theeconomicbenefit
of owningane-three-wheeler.
Added to this, the last mile
logistics demand, growing
urbanisation and satellite
towns will spur replacement
demand,” he said.

On an annualised basis,
the e-auto rickshawmarket in
thepassenger carrier segment
has grown from 46,000 units
in 2016 to 126,000 units in
2019, according to the Vahan
Dashboard of the Ministry of
Road Transport & Highways.
For the first eight months of
the current fis-
cal, it has decli-
ned to 64,000
units over 81,000
units in the cor-
responding per-
iod last year. The
dip is largely att-
ributable to the
Covid-19-indu-
ced lockdown.

Even as the segment looks
promising, it’s not without
challenges. Harshavardhan
Sharma,head, auto retail prac-
tice at Nomura Research,
pointed to limitations such as
finance, repair and mainte-
nance, parity with CNG, shift
to e-four-wheelers andunder-
developed charging infras-
tructure that can impede the
current pace of growth.

“If CNG catches up faster,
EV three-wheelers may not
remain attractive. A shift to
e-four wheelers and small
commercial vehicles such as
Tata Ace, Ashok Leyland
Dost etc. can also slow the
advancement as buyers may
go for higher load-carrying

EVs,” he said.
Basavanhalli sees huge

potential for growth, espe-
cially in tier-II and tier-III
cities where connectivity is
still a challenge and e-three-
wheelers arebridging thatgap.
It is alsoprovidingmeaningful
livelihood opportunities to
new and traditional auto-
drivers who want to shift to
affordable, sustainable and
environment-friendly mobil-
ity solutions, he added.

Greaves Electric Mobility,
he added, has a strong pres-
ence in e-three-wheelers and

through the
recent acqui-
sition of MLR
Auto, the com-
pany has a wide
portfolio of pro-
ducts in the pas-
senger and cargo
solutions seg-
ment. Currently,
it has a capacity

to produce 1,000 units per
month and there are plans to
up this pace.

In addition to Greaves and
Mahindra,TVSMotor, Piaggio
Vehicles, Kinetic Green and
Atul Auto are some of the
otherprominentplayers in the
e-auto rickshawmarket. Most
companieshavenewproducts
and investments linedupover
the next few months. Bajaj
Auto, the market leader in
three-wheelers in the pas-
senger carrier segment, has
been conspicuous by its
absence so far. Now it, too, is
revving upwith plans to enter
the segment by the first
quarter of next fiscal, a com-
pany official recently said.

ISHAAN GERA
New Delhi, 10 November

In 2015, when the government
introducedtheNationalAirQu-
ality Index, it was considered a
significant move. Until then
India, dealing with severe air
quality concerns, relied on the
US index, which did not quite
address air quality standards
here. The Indian measure was
stricter—itrecordedairquality
on a scale of 500 (the US one
tops at 420) — and also inclu-
ded lead and ammonia count,
which theUSAQIdidnot.

While AQI measures have
served as an essential barome-
ter to assess air quality, theydo
not present the complete pic-
tureorthescaleof theproblem.

An analysis of air quality
dataoverthelast30daysshows
howworryingthesituationis in
Indian cities compared toWor-
ld Health Organization (WHO)
standardsandcitiesworldwide.

WHOstandards
In2005,WHOsetupairquality
guidelines that cite safe levels
forsixdifferentcategories. Itset
the PM 2.5 levels at 25 microg-
ram/cubicmetre (mu/m3) fora
24-hour average, and the ann-
ual target was amuch lower 10
mu/m3.Similarly, forPM10,the
target was set at 50mu/m3 for
24-hour average; for nitrous
oxide (NO2), it was 20mu/m3;
and for sulphur dioxide (SO2),
50mu/m3.

WHOrevisedthesestandar-
dsearlier thisyear, reducingthe
PM2.5 concentration to 15mu/
m3fordailyaverageemissions.

While the Indian AQI has
not incorporated the revised
standards, analysis of last
month’s data shows that cities
herecouldnotachieveeventhe
2005 targets. Barring October
18,whenDelhi’sPM2.5concen-
tration was lower than 25, it
breached the 25 mu/m3 mark
onmostotherdays.OnNovem-
ber4,Delhi’sPM2.5concentra-
tion was 14.6 times more than
WHO-prescribed 2005 levels.

Similarly, thePM10concen-
trationwas9.9 timesmore,and

NO2 was 1.3 times higher. On
November7—thedaywiththe
lowest pollution levels in the
lastweek—thePM2.5 concen-
trationwas still 9.4 timesmore
than the 2005 standards.

Citybycity
The WHO comparison only
illustrateshowfar Indiancities
are from achieving its targets.
A city-wise comparison shows
the extent of the problem, and
wherewestandonlivabilityvis-
à-visothercities.Evenwhenair
qualitywas at its best across all
Indian cities last month,
Mumbai still had the worst
PM2.5 concentration among
the 14 cities considered for this
analysis; and Delhi ranked
among theworst top five.

IntermsofPM10concentra-

tion, Delhi, on its best air qual-
ity day, had 1.3 times higher
PM10particlesper cubicmetre
thanthenextmostpollutedcity
(Dubai).AndwhileDelhi’sNO2,
SO2andcarbonmonoxide(CO)
emissionlevelswerelowerthan
WHOstandards, theywere still
thehighest amongall cities.

On the worst day, PM2.5
concentration in Delhi was 1.3
times higher than the second-
worst polluted city (Lahore,
Pakistan)andalmostfourtimes
morethanthethirdmostpollu-
tedcity(Karachi,Pakistan).The
PM10 concentration was three
times higher than the second
most polluted city (Mumbai).
But NO2 and SO2 emissions
were lower than inLosAngeles
(US) and Johannesburg (South
Africa), respectively.

VICTORIA MILKO
Jakarta, 10 November

From the southern border of
Germany to the highest peaks
in Africa, glaciers around the
world have served as money-
makingtouristattractions,nat-
ural climate records for scien-
tists and beacons of beliefs for
indigenous groups.

Withmanyglaciers rapidly
meltingbecauseofclimatech-
ange, thedisappearanceof the
ice sheets is sure todealablow
to countries and communities
thathavereliedonthemforge-
nerations— tomake electrici-
ty, to drawvisitors and touph-
oldancientspiritual traditions.

Theicemasses that formed
overmillennia from compact-
ed snow have been melting
sincethetimeof theIndustrial
Revolution, a process that has
accelerated in recent years.

The retreat can be seen in
Africa,ontheborderofUganda
and the Democratic Republic
of theCongo,where the jagged
peaks of theRwenzoriMount-
ains jut into the sky above a
jungle. The peaks once held
more than 40 glaciers, but fe-

wer thanhalf of them remain-
edby2005.Expertsbelievethe
last of themountains’ glaciers
could disappear within 20 ye-
ars.Thedisappearancemeans
trouble for land-locked Ugan-
da,whichgetsnearlyhalfof its
power from hydroelectricity,
including the power plants
that rely on steady water flow
fromtheRwenzori glaciers.

“That hydroelectric power
runsmuchbetteronmorereg-
ular flows than it does peak
and troughs,” said Richard
Taylor, hydrogeology profess-
or,UniversityCollege,London.

On the southern edge of
Germany’s border with Aust-
ria, only half a square kilome-
treof ice remainson fiveglaci-
ers combined. Experts
estimatethat is88percent less
than the amount of ice that
existed around 1850, and that
the remaining glaciers will
melt in 10 to 15 years.

As glaciers vanish, experts
say, localecosystemswillbegin
tochangeaswell—something
already being studied at the
Humboldt Glacier in Venezu-
ela,whichcoulddisappearwit-
hin thenext twodecades. AP

LookingbeyondAQI:
HowIndiancities
comparewithothers

Lossofglacierswill
hurttourism,power
suppliesandmore

E-three-wheelers rev up for growth
Manufacturers hitch a ride on this fast-growing segment of the
EV market, which is leading the electric mobility charge

By 2030, 70 per
cent of all
three-wheelers
sold in India are
expected to be
electric, according
to Nomura
Research Institute

Source: Vahan Dashboard, JMK Research
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DELHI IS FAR OFF FROM ACHIEVING
WHO STANDARDS

2005 2021 Airqualityon Airqualityon Airquality
WHO WHO worstday in bestday in onNov7
level level last30days last30days

PM2.5,µg/m3 25.0 15.0 364.0 19.5 234.9
PM10,µg/m3 50.0 45.0 497.1 85.2 367.7
NO2,µg/m3 50.0 25.0 63.1 22.0 57.1
SO2,µg/m3 50.0 40.0 14.4 5.9 11.4
CO,mg/m3 7.0 4.0 2.1 0.7 1.7
Source: WHO, IQAir

Source: IQAir

Source: IQAir
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EVEN ON BEST DAYS, AIR QUALITY
IN MUMBAI WAS WORSE THAN
MOST OTHER CITIES PM2.5,µg/m3
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THE WORST AIR QUALITY PM2.5,µg/m3
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Piaggio’sApéE-City (above)
andMahindra’s e-AlfaMini
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வண்டலூர், ஊரப்பாக்கம், கூடுவபாஞ்சேரி ் குதி்களில்

வெள்ளக்காடகானது 
முககிய சகாலை்ள

கடும் ப�ோக்குவரத்து செரிெல்கூடு–வாஞ்–சேரி, நவ, 11-
த�ொடர் கன–மழை கொர–ண–
மொக தெனழன-திருச்சி 
த�சிய தெடுஞ்–ெொ–ழை–யொன 
வண்–ட–லூர் மு�ல் ஊரப்–
பொக்–கம், கூடு–வொஞ்–தெரி, 
வல்–ைொஞ்–தெரி, ழ�ைொ–வ–
ரம் உள்–ளிடட பல்–தவறு பகு–
தி–க–ளில் ெொழை–கள் மழை 
நீரில் மூழ்கி உள்–ளன. இத�–
தபொல் கூடு–வொஞ்–தெரி- 
தெல்–லிக்–குப்–பம் ெொழை, 
வண்–ட–லூர்-தகளம்–பொக்–
கம் ெொழை–கள் தவள்–ளக்–
கொ–டொக மொறி–யுள்–ளன. 
   இதில் ஊரப்–பொக்–கத்–தில் 
கட–டப்–படடு வரும் புதிய 
தபருந்து நிழை–யம் அருதக 
சிை வொக–னங்–கள் விபத்–தில் 
சிக்கி உள்–ள–�ொல் மற்ற வொக–
னங்–கள் தபொக்–கு–வ–ரத்து 
தெரி–ெ–லில் சிக்கி ஊர்ந்து 
தெல்–கின–்றன. தமலும் வண்–

ட–லூர்-தகளம்–பொக் –கம் 
ெொழை–யில் தகொளப்–பொக்–
கம், ரத்–தி–ன–மங்–க–ைம், கண்–
டிழக உள்–ளிடட பல்–தவறு 
பகு–தி–க–ளில் ஒரு–பு–்றத்–தில் 
ெொழை மழை தவள்–ளத்–தில் 
சிக்கி உள்–ள–�ொல் மறு–பு–்றத்–
தில் உள்ள ெொழை–யில் மட–
டும் தபொக்–கு–வ–ரத்து இயங்–
கு–கி–்றது. 
   தமலும் மண்–ணி–வொக்–கம், 
வண்–ட–லூர், ஊரப்–பொக்–கம், 
கிளொம்–பொக்–கம், கொர–ழணப்–
பு –துச் –தெரி, ெந் –தி –வ –ரம், 
ஊழன–மொஞ்–தெரி, தெடுங்–
குன–்றம், தகொளப்–பொக்–கம், 
தவங்–க–ட–மங்–க–ைம், ரத்–தி–ன–
மங்–க–ைம், ெல்–ைம்–பொக்–கம், 
கீரப்–பொக்–கம், முரு–க–மங்–க–
ைம், அருங்–கொல், குமிழி, 
தபரு –மொட –டு – ெல் –லூர் , 

கொய–ரம்–தபடு, உள்–ளிடட 
பல் –தவறு பகு –தி –க –ளில் 
உள்ள ஏரி–கள் தவக–மொக 
நிரம்பி வரு–கி–்றது. இதில் 
பை ஏரி–க–ளில் மழை நீர் 
த�ங்கி உபரி நீர் தவளி–தயறி 
வரு–கி–்றது. சிை ஏரி–க–ளில் 
உள்ள ஏரிக்–க–ழர–கள் பை–
மி–ைந்து கொணப்–ப–டு–வ–�ொல் 
உழட–யும் ஆபத்து ஏற–பட–
டுள்–ளது. 
தமலும் மக்–கள் குடி–யி–
ருக்–கும் பகு–தி–கழள சுறறி 
ஆங் –கொங்தக மழை –நீர் 
சூழ்ந்–துள்–ளது. தமலும் பல்–
தவறு கிரொ–மப்–பு–்றங்–க–ளில் 
மின இழணப்–பும் துண்–
டிக்–கப்–படடு உள்–ள–�ொல் 
தபொது–மக்–க–ளின இயல்பு 
வொழ்க்ழக தபரி–தும் பொதிக்–
கப்–பட–டுள்–ளது.

்கனமழையபால் நீர்வரத்து அதி்கரிபபு எதிரரபாலி

பூண்டி, புழல், செம்பரம்பபாக்கம ஏரியில் இருந்து 
உ்பரி தண்ணீர் சதபாடர்ந்து செளியேற்றப்படுகி்றது

திரு–வள்–ளூர், நவ.11-
த�ொடர்ந்து தபய்–து–வ–ரும் 
கன–மழை கொர–ண–மொக 
புைல், பூண்டி, தெம்–ப–ரம்–
பொக்–கம் ஆகிய ஏரி–க–ளில் 
இருந்து த�ொடர்ந்து உப–
ரி–நீர் தவளி–தயற–்றப்–படடு 
வரு–கி–்றது. புைல் ஏரிக்கு 
வினொ–டிக்கு 10690 கன 
அடி நீர் வந்–து–தகொண்–டி–
ருப்–ப–�ொல் ஏரி–யில் இருந்து 
வினொ–டிக்கு 2218 கன அடி 
உபரி நீர் தவளி–தயற–்றப்–
படடு வரு–கி–்றது.

பூண்டி ெத்–தி–ய–மூர்த்தி 
நீர்த்–த�க்–கத்–தின தமொத்� 
உய–ரம் 35 அடி. �ற–தபொது 
32.73 அடி நீர் இருப்பு உள்–
ளது. முழு தகொள்–ள–ளவு 
3231 மில்–லி–யன கன அடி. 
�ற–தபொது 2444 மில்–லி–யன 
கன அடி நீர் இருப்பு உள்–
ளது. நீர்–வ–ரத்து வினொ–டிக்கு 
8000 கன அடி. வினொ–டிக்கு 
7000 கன அடி உபரி நீர் 
தவளி–தயற–்றப்–படடு வரு–
கி–்றது.

புைல் ஏரி–யின தமொத்� 
உய–ரம் 21.20 அடி. �ற–தபொது 
19.20 அடி உய–ரத்–திறகு நீர் 
இருப்பு உள்–ளது. முழு 
தகொள்–ளவு 3300 மில்–லி–யன 
கன அடி. ஏரி–யில் 2853 மில்–
லி–யன கன அடி �ண்–ணீர் 
இருப்பு உள்–ளது. நீர் வரத்து 
வினொ–டிக்கு 10690 கன அடி. 
ஏரி–யி–லி–ருந்து வினொ–டிக்கு 
2218 கன அடி உபரி நீர் 
தவளி–தயற–்றப்–படடு வரு–கி– 
்றது.

தெம்–ப–ரம்–பொக்–கம் ஏரி–
யின தமொத்� உய–ரம் 24 
அடி. 20.48 அடி உய–ரத்–
துக்கு நீர் இருப்பு உள்–ளது. 
முழு தகொள்–ள–ள–வொன 3645 
மில்–லி–யன கன அடி–யில் �ற–

தபொது 2722 மில்–லி–யன கன 
அடி �ண்–ணீர் உள்–ளது. 
வினொ–டிக்கு 5240 கன அடி 
நீர் வந்–து–தகொண்–டி–ருக்–கி–்றது. 
வினொ–டிக்கு 2151 கன அடி 
உபரி நீர் தவளி–தயற–்றப்–ப–
டு–கி–்றது. 

தெொை–வ–ரம் ஏரி–யின 
தமொத்� உய–ரம் 18.86 
அடி. �ற–தபொது 17.90 அடி 
உய–ரத் –துக்கு �ண்–ணீர் 
உள்–ளது. முழு தகொள்–ள–

ளவொ 1081 மில்–லி–யன கன  
அடி–யில், �ற–தபொது 887 
மில்–லி–யன கன அடி �ண்–
ணீர் இருப்பு உள்–ளது. 
வினொ–டிக்கு 6737 கன அடி 
வரு–கி–்றது. வினொ–டிக்கு 
2015 கன அடி உபரி நீர் 
தவளி–தயற–்றப்–படடு வரு–கி– 
்றது.

கண்–ணன–தகொடழட 
த�ர்–வொய் கண்–டிழக ஏரி–
யின தமொத்� உய–ரம் 36.61 

அடி–யில் �ற–தபொது 36.61 
அடி �ண்–ணீர் உள்–ளது. 
முழு தகொள்–ள–ள–வொன 500 
மில்–லி–யன கன அடி–யில் �ற–
தபொது 500 மில்–லி–யன கன 
அடி �ண்–ணீர் உள்–ளது. 
நீர் வரத்து வினொ–டிக்கு 215 
கன அடி–யொக உள்ள நிழை–
யில், ஏரி–யில் இருந்து வினொ–
டிக்கு 215 கன அடி உபரி 
நீர் தவளி–தயற–்றப்–படடு 
வரு–கி–்றது.

திருப்போரூர் 
ஒன்றியத்தில்      
ஏரிகள் நிரம்பின

திருப்–ச�ா–ரூர், நவ.11-
தெனழன, தெங்–கல்–படடு, 
கொஞ்–சி–பு–ரம் உள்–ளிடட 
வட –மொ –வட –டங் –க –ளில் 
கடந்� ஒரு வொர –மொக 
வட–கி–ைக்கு பரு–வ–மழை 
தவளுத்து வொங்கி வரு–கி–
்றது. இ�ன கொர–ண–மொக, 
திருப்–தபொ–ரூர் ஒன–றி–யத்–
தி–ை–டங்–கிய கொயொர் ஏரி 
முழு தகொள்–ள–ள–வொன 
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எடடி நிரம்பி வழி–கி–்றது. 
இத�–தபொல் மொனொம்–பதி 
ஏரி தகொள்–ள–ள–வொன 14 
அடி உய–ர–மும், தகொண்–
டங்கி ஏரி அ�ன தகொள்–
ள–ள–வொன 16 அடி உய–ர–
மும், சிறு–�ொ–வூர் ஏரி 13 
அடி உய–ர –மும் நிரம்பி  
உள்–ளது.

தமலும், தென–ழனழய 
ஒட–டிய பு்ற–ெ –கர் பகு–தி–
யொன ழ�யூர் ஏரி –யும் 
அ�ன முழு தகொள்–ள–ள–
வொன 14 அடிழய எடடி 
நிரம்பி வழி–கி–்றது. �ொைம்–
பூர் பகு–தி–யில் குடி–யி–ருப்–
பு–க–ளில் மழை நீர் புகுந்–
துள்–ளழ� தெறறு மொழை 
தெங்–கல்–படடு மொவடட 
தவள்ள நிவொ–ர–ணப் பணி 
சி்றப்பு அதி –கொ –ரி –யும் , 
ஊரக வளர்ச்–சித்–துழ்ற 
மு�னழம தெய–ை–ரு–மொன 
அமு�ொ பொர்–ழவ–யிடடு 
ஆய்வு தெய்–�ொர்.

  திருப்–தபொ–ரூர் 8-வது 
வொர்–டில் அடங்–கி–யுள்ள 
பட–வட–டம்–மன தகொயில் 
த�ரு–வில் த�ங்–கி–யுள்ள 
தவள்ள நீழர மின–தமொட–
டொர் மூை–மும், கொல்–வொய் 
தவட–டி–யும் தபரூ–ரொடசி 
பணி–யொ–ளர்–கள் அகற–றும் 
பணி–யில் ஈடு–பட–ட–னர்.

பிசெோட்டூர் ஏரியில் 3600 கனை அடி திறப்பு 
ஊத்–துக்–க�ோட்டை மற்–றும் அ்ை சுற்–றி–யுள்ள 
ஆந்–திர மோநி–ல–மோன நோ�–லோ–பு–ரம், நந்–ை–னம், 
பிச்–சோட–டூர் ஆகிய பகு–தி–�–ளில் தைோடைர்ந்து 
தபய்–து–வ–ரும் �ன–ம்ை �ோர–ண–மோ� பிச்–சோட–
டூர் ஏரி நிரம்–பி–யது. 
  ஏரி–யின் த�ோள–்ள–்ளவு   281 மில்–லி–யன் �ன 
அடி–யில் ைற்–கபோது 279.71 மில்–லி–யன் �ன 
அடி ைண்–ணீர் உள–்ளது. நீர் இருப்பு அதி–�–
மோ–ன–ைோல் உப–ரி–நீர் ைண்–ணீர்  திறக்–�ப்–பட–டைது. 
இன்று �ோ்ல 500 �ன–அடி வீைம் திறக்–�ப்–

படடு படிப்–ப–டி–யோ� �ோ்ல 9 மணிக்கு 3600 
�ன அடி–யோ� அதி–�–ரிக்–�ப்–பட–டுள–்ளது. இந்ை 
ைண்–ணீர் நோ�–லோ–பு–ரம், நந்–ை–னம், �ோரணி 
வழி–யோ� சுருட–டைப்–பளளி அ்ணக்கு வந்து 
அது நிரம்–பி–ய–தும் ஊத்–துக்–க�ோட்டை ஆர–ணி–
யோற்–றுக்கு தசல்–கி–றது. ைற்–கபோது ஊத்–துக்–
க�ோட்டை ை்ரப்–போ–லம் கசைம் அ்டைந்–துள–்ள–
ைோல் ஊத்–துக்–க�ோட்டை - திரு–வள–ளூர் பஸ் 
கபோக்–கு–வ–ரத்து புதிய போலத்–தின் மீது விடைப்–பட–
டைது. இை–னோல்  மக்–�ள நிம்–மதி அ்டைந்–ை–னர்.   

மகாமலைபுரத்தில ் டல சீற்றம் அதி்ரிப்பு
மாமல்–ல–பு–ரம், நவ. 11-

மொமல்–ை–பு–ரத்–தில் இனறு 
கொழை திடீ–தரன வங்–கக் 
கட–லில் சீற–்றம் ஏற–படடு, 
தகொந்–�–ளிப்–பொக கொணப்–ப–
டு–கி–்றது. இ�–னொல் மொமல்–ை–
பு–ரம் குப்–பம், த�வ–தனரி,  
தகொக்–கி–ை–தமடு குப்–பம், 
தவண்–பு–ரு–ஷம், புதிய கல்–
பொக்–கம், புது–எ–ழட–யூர்–குப்–
பம், பட–டி–பு–ைம் குப்–பம், 
தெம்–தம–லி–குப்–பம் ஆகிய 
மீனவ கிரொ –மங் –கழள 
தெர்ந்� மீன–வர்–கள் யொரும் 
கட –லுக்கு மீன–பி –டிக்க 
தெல்–ை–வில்ழை. த�ொடர் 
கடல் சீற–்றம் கொர–ண–மொக 
மீன–வர்–கள் அச்–ெ–ம–ழடந்–
துள்–ள–னர். கடற–க–ழரக்கு 
வந்� உள்–ளூர் மக்–கள் சிைர், 
சீறி–பொ–யும் அழை–கழள 
ஆச்–ெ–ரி–யத்–து–டன பொர்த்து, 

�ங்–கள் தெல்–தபொ–னில் 
புழகப்–ப–டம் எடுத்–�–னர்.

குறிப்–பொக, 10 அடி உய–
ரத்–துக்கு ரொட–ெ� அழை 
கழரப்–ப–குதி வழர தெொக்கி 
வந்–�ன. மொமல்–ை–பு–ரம், 
கடற–க–ழர–யில் �ற–தபொது 
மணிக்கு 40 கிமீ தவகத்–
தில் கொறறு வீசி வரு–கி–்றது. 
அவ்–வப்–தபொது மழை–யும் 
விட–டு–விடடு தபய்து வரு–கி–
்றது. மீன–வர்–கள் கட–லுக்கு 
தெல்–ைொ–மல், அழை–யில் 
சிக் –கிய �ங் –க –ளது பட–
கு–கழள மீடடு கழரக்கு 
தகொண்டு வந்து பத்–தி–ர–
மொக கயிறு கடடி நிறுத்தி 
உள்–ள–னர்.

இது–கு–றித்து தெங்–கல்–
படடு மொவடட ஆட–சி–யர் 
ரொகுல்–ெொத் கூறு–ழக–யில், 
மொமல்–ை–பு–ரம் கடற–க–ழர–

தயொ –ரம் மற –றும் �ொழ் –
வொன பகு–தி–க–ளில் உள்ள 
மக்–கள் பொது–கொப்–பொன 
இடங்–களுக்கு வந்து �ங்க 
தவண்–டும். அத�–தபொல், 
மொவடட நிர்–வொ–கம் ெொர்–
பில் தபொது–மக்–கழள �ங்க 
ழவக்க த�வ–தனரி அர–
சுப் பள்ளி, மொமல்–ை–பு–ரம் 
அர–சுப் பள்ளி, தகொக்–கி–ை–
தமட–டில் இரண்டு ெமு–
�ொ–யக் கூடம், கடம்–பொடி 
அர–சுப் பள்–ளி–க–ளில் மின–
ெொர வெதி, குடி–நீர் வெதி 
கழிப்–பழ்ற வெ–தி–களு–டன 
�யொர் நிழை–யில் உள்–ளது. 
தமலும், தவள்ள பொதிப்–
பில் சிக்–கி–ய–வர்–கழள மீடக 
த�சிய தபரி–டர் மீடபு குழு 
வீரர்–கள் மொமல்–ை–பு–ரத்–தில் 
முகொ–மிட–டுள்–ள–னர் எனறு 
த�ரி–வித்–�ொர்.

திருவள்ளூர் மபாவட்டத்தில்

382 ஏரிகள், 
1138 குளஙகள் 
நிரம்பியது 
திரு–வள்–ளூர், நவ.11-

திரு–வள்–ளூர் மொவட–டத்–
தில் தபொதுப்–ப–ணித்–து–ழ்ற–
யின கட–டுப்–பொட–டில் 336 
ஏரி–கள் உள்–ளது. இந்� 
ஏரி–க–ளில் 92 ஏரி–கள் 100 
ெ�–வீ–�ம் நிரம்–பி–யுள்–ளது. 
43 ஏரி–கள் 76 மு�ல் 99 ெ�–
வி–கி–�–மும், 42 ஏரி–கள் 51 
மு�ல் 75 ெ�–வி–கி–�–மும், 77 
ஏரி–கள் 26 மு�ல் 50 ெ�–வி–
கி–�–மும், 80 ஏரி–கள் 1 மு�ல் 
25 ெ�–வி–கி–�ம் நிரம்–பி–யுள்–
ளது.

ஆரணி ஆற–றின வடி–
கொல் கட–டுப்–பொட–டில் 
தமொத்–�ம் 250 ஏரி–கள் உள்–
ளன. இதில் 153 ஏரி–கள் 100 
ெ�–வி–கி–�–மும் 9 ஏரி–கள் 76 
மு�ல்  99 ெ�–வி–கி–�–மும் 
20 ஏரி–கள் 51 மு�ல் 75 
ெ�–வி–கி–�–மும் 31 ஏரி–கள் 
26 மு�ல் 50 ெ�–வி–கி–�–மும் 
37 ஏரி–கள் 1 மு�ல் 25 ெ�–
வீ–�–மும் நிரம்–பி–யுள்–ளது. 
திரு–வள்–ளூர் மொவட–டத்–
தில் ஊரக வளர்ச் –சித் 
துழ்ற–யின கட–டுப்–பொட–
டில் தமொத்–�ம் 581 ஏரி–கள் 
உள்–ளன. இதில் 137 ஏரி–கள் 
100 ெ�–வி–கி–�–மும் 274 ஏரி–
கள் 75 ெ�–வி–கி–�–மும் 135 
ஏரி–கள் 50 ெ�–வி–கி–�–மும் 
35 ஏரி–கள் 25 ெ�–வி–கி–�–மும் 
நிரம்–பி–யுள்–ளது.

மொவட–டத்–தில் ஊரக 
வளர்ச்–சித் துழ்ற–யின கட–
டுப்–பொட–டில் 3296 குளங்–
கள் உள்–ளன. இதில் 1138 
குளங்–கள் 100 ெ�–வி–கி–�–
மும், 1287 குளங்–கள் 75 
ெ�–வி–கி–�–மும் 559 குளங்–
கள் 50 ெ�–வி–கி–�–மும், 307 
குளங்–கள் 25 ெ�–வி–கி–�–மும், 
5 குளங்–கள் 25 ெ�–வி–கி–�த்–
திறகு கீைொ–க–வும் நிரம்–பி–
யுள்–ளது.

ஆரம்்பாக்கம் ஊரபாடசியில்

குடிசெ வீடு்கசை இழந்து 
தவிககும மீனெ மக்கள்

கும்–மி–டிப்–பூண்டி, நவ.11-
திரு–வள்–ளூர் மொவட–டம் 
கும்–மி–டிப்–பூண்டி அருதக 
ஆரம்–பொக்–கம் ஊரொட–சி–
யில் உள்ள தெொச்–சிக்–குப்–
பம், பொட–ழட–குப்–பம், 
பொரதி ெகர், எம்–ஜி–ஆர் ெகர் 
மற–றும் ரயில்தவ ஸதட–ஷன 
ெொழை உள்–ளிடட 10க்கும் 
தமற–படட பகு–தி–க –ளில் 
ஆயி–ரத்–துக்–கும் தமற–படட 
மீனவ மக்–கள் வசித்து வரு–
கின–்ற–னர். இந்� பகு–தி–யில் 
கன–மழை கொர–ண–மொக 
த�ரு, ெொழை–க–ளில் மழை–
நீர் த�ங்கி உள்–ளது.

இந்� நிழை–யில், பொரதி 
ெக–ரில் 5 குடிழெ வீடு–கள் 
அடுத் –� –டுத்து இடிந் –து –

வி –ழுந் –�து .  வீடு –கழள 
இைந்–�–வர்–கள் அங்–குள்ள 
பள்–ளி–க–ளில்  �ங்–க–ழவக்–
கப்–பட–டுள்–ள–னர். அவர்–
களுக்கு த�ழவ –யொன 
உணவு மற–றும் உழட உள்–
ளிடட வெ–தி–கள் ஏற–பொடு 
தெய்து தகொடுக்–கப்–பட–டுள்–
ளது. வட–டொர வளர்ச்சி 
அலு–வ–ைர்  வொசு–த�–வன, 
ெட–ரொஜ், ஊரொடசி மன்ற 
�ழை–வர் �ன–தெ–கர் ஆகி–
தயொர் தெனறு வீடு–கழள 
இைந்–�–வர்–களுக்கு ஆறு–�ல் 
கூறி–னர். அர–சின நிவொ–
ரண உ�–வி–கள் கிழடக்க 
ெட–வ–டிக்ழக எடுக்–கப்–ப–
டும் எனறு உறுதி அளித்–�– 
னர்.

ஆரம்–�ாக்–கம் ஊராட்சி, �ாரதி நக–ரில் இடிந்–து–வி–ழுந்்த வீட்–டின் 
முன் மூ்தாட்டி சோக–மாக நிற்–கி–றார். 

பூண்டி ேத்–தி–ய–மூர்த்தி நீர்த்–ச்தக்–கத்–தில் இருந்து உ�–ரி–நீர் திறந்–து–வி–டப்–�ட்–டுள்–ள–்தால் �ரந்–
து–வி–ரிந்து கடல்–ச�ால் ஆர்ப்–�–ரித்து சேல்–கி–றது.

திரு–வள்–ளுர், நவ.11-
திரு–வள்–ளுர் மொவடட 
கதைக்–டர்  டொக்–டர்.ஆல்பி 
ஜொன வர்–கீஸ அளித்� 
தபடடி;

மொவட–டத்–தில் இது–
வழர 145 குடி–ழெ–கள் பொதிக்–
கப்–பட–டுள்–ளது. 
மொவட–டத்–தில் 
4 நிவொ – ரண 
முகொம்–க –ளில் 
137 தபொது–மக்–
கள் �ங்க ழவக்–
கப்–பட–டுள்–ள–
னர். இதில் 41 
ஆண்–களும் 56 
தபண்–களும், 40 
குைந்–ழ�–களும் 
உள்–ள–னர். அவர்–களுக்கு 
த�ழவ–யொன அழனத்து 
அடிப்–பழட வெ–தி–களும் 
தெய்–யப்–பட–டுள்–ளது. மழை 
நீர் வீடு–களுக்–குள் புகுந்து 
ெழம–யல் தெய்ய முடி–யொ� 
நிழை–யில் உள்–ள–வர்–களுக்கு 
உணவு தபொட–ட–ைங்–கள் 
இனறு மு�ல் வைங்–கப்–பட–
டுள்–ளது.

மொவட–டத்–தில் 8 இடங்–
கள் மிக மிக பொதிப்–பும் 39 
இடங்–கள் மிக பொதிப்–பும் 44 
இடங்–கள் மி� பொதிப்–பும் 52 
இடங்–கள் குழ்றந்� பொதிப்–
பும் ஏற–ப–டும் என கண்–ட–றி–
யப்–பட–டுள்–ளது. மொவடட 
நிர்–வொ–கம் ெொர்–பில், பருவ 
மழை த�ொடர்–பொன புகொர், 
�க–வல் த�ரி–விக்க கட–ட–ண–
மில்–ைொ� த�ொழை–தபசி 

எண், கட–டுப்–பொடடு அழ்ற 
எண் தி்றக்–கப்–பட–டுள்–ளது. 
1077 மற–றும் 1800 599 7626 
ஆகிய கட–ட–ண–மில்ைொ 
எண்–களும் தபரி–டர் மீடபு 
த�ொழை–தபசி எண்–க–ளொன 
044 - 2766 6746 மற–றும் 044-

2766 4177 ஆகிய 
எண்–க –ழள–யும், 
இரண்டு வொடஸ–
அப் எண்–க–ளொன 
9 4 4 4 3 1 7 8 6 2 , 
9840327626 ஆகிய 
எ ண் – க – ளி ல் 
த�ொடர்பு தகொள்–
ள–ைொம். இழவ–ய–
ழனத் –தும் 2 4 
மணி தெர –மும் 

தெயல்–ப–டும். எந்–தெ–ர–மும் 
அலு–வ–ைர்–கள் பணி–க–ளில் 
ஈடு–பட–டுள்–ள–னர்.

திரு–வள்–ளுர் மொவட–டத்–
தில் 660 �ற–கொ–லிக நிவொ–ரண 
முகொம் அழமக்–கப்–பட–டுள்–
ளது. 5500 மு�ல் நிழை 
தபொறுப்–பொ–ளர்–கள் தபரி–
டர் மீடபு வொயி–ைொக பதிவு 
தெய்–யப்–படடு தபொதிய 
அள–வில் பயிறசி வைங்–
கப்–பட–டுள்–ளது. முனபு 
ஏற–படட பொதிப்–பு–க–ளின 
அடிப்–ப–ழட–யில் �ன–னொர்–
வ–ைர்–க–ளின பங்–க–ளிப்பு 
த�ழவப்–ப–டு–வ–�ொல் 48 �ன–
னொர்–வ–ைர்–கள் மொவடட நிர்–
வொ–கத்–து–டன இழணந்–துள்–ள– 
னர். 

இவ்–வொறு கதைக்–டர் 
கூறி–னொர்.

பு்கபார் ரெரிவிக்க ரசேல்்்பான் நம்்ர்்கள் அறிவிபபு

மக்ல்ள பகாது்காக் 
அலனத்தும் தயகார் 
திருவள்ளூர் கசெக்்டர் ப�ட்டி 

பூணடி ஏரியில் ெணணீர் திறபபு

20 கிரபாமத்துககு 
ய்பபாககுெரத்து துண்டிபபு 

திரு–வள்–ளூர், நவ.11-
பூண்டி ஏரி–யில் இருந்து 6 
ஆயி–ரம் கன அடி �ண்–ணீர் 
தி்றக்–கப்–பட–டுள்–ள–�ொல் 20 
கிரொ–மத்–துக்கு தபொக்–கு–வ–
ரத்து துண்–டிக்–கப்–படடு 
ள்ளது. 

திரு–வள்–ளூர் மொவட–
டம் முழு–வ–தும் விடிய, 
விடிய கன–மழை தபய்து 
வரு–வ–�ொல் பூண்டி ஏரி–
யின நீர் –மட–டம் தவக–
மொக உயர்ந்து வரு–கி–்றது. 
த�ொடர்ந்து நீர் –வ –ரத்து 
கொர–ண–மொக ஏரி–யின நீர்–
மட–டம் அதி–க–ரிக்–கும் என 
எதிர்–பொர்க்–கப்–ப–டு–வ–�ொல் 

மொவடட கதைக்–டர் டொக்–
டர் ஆல்பி ஜொன வர்–கீஸ 
உத்–�–ர –வின–படி, பூண்டி 
ஏரி–யில் இருந்து ஏற–க–னதவ 
5000 கன அடி உபரி நீர் 
தி்றக்–கப்–படடு தகொெஸ–
�ழை ஆற–றின வழி–யொக 
தவளி–தயற–்றப்–படடு வந்–
�து.

�ற –தபொது �ண்–ணீர் 
தி்றப்பு 1000 கன அடி உயர்த்–
�ப்–படட நிழை–யில், நீர்–வ–
ரத்து அதி–க–ரித்–துள்–ள–�ொல் 

6000 கன அடி நீர் தவளி–
தயற–்றப்–படடு வரு–கி–்றது. 
பூண்டி ெத்–தி–ய–மூர்த்தி ெொகர் 
நீர்த்–த�க்–கத்–தில் இருந்து 
தவளி–தயற–்றப்–ப–டும் உபரி 
நீர் தெல்–லும் 500 மீட–டர் 
அருதக உள்ள �ழரப்–பொ–
ைத் –தின மீது �ண்–ணீர் 
ஆர்ப்–ப–ரித்து தெல்–வ–�ொல் 
�ற–கொ–லி–க–மொக தபொக்–கு–வ–
ரத்து நிறுத்–�ப்–பட–டுள்–ளது.

திரு–வள்–ளூ–ரில் இருந்து 
பூண்டி வழி–யொக ரங்–கொ–பு–
ரம், கிருஷ்–ணொ–பு–ரம், ெயப்–
பொக்–கம், ெம்–பொக்–கம், அரி–
யத்–தூர், தவள்–ளொத்–துக் 
தகொடழட, அரும்–பொக்–

கம், திருப்–தபர், பங்–கொ–ரும்–
தபடழட, தென–்றொன–பொ–
ழள–யம் உள்–ளிடட 20க்கும் 
தமற–படட கிரொ–மத்–துக்கு 
தபொக்–கு–வ–ரத்து முற–றி–லும் 
துண்–டிக்–கப்–பட–டுள்–ளது. 

‘ பொைத்–தின மீது �ண்–
ணீர் அதி–க–மொக தெல்–வ–
�ொல் மக்–கள் தவடிக்ழக 
பொர்க்–கக்–கூ–டொது. தெல்பி 
எடுத்–துக்–தகொள்–ளக் கூடொ–
து’ எனறு மொவடட நிர்–வொ–
கம் அறி–வு–றுத்–தி–யுள்–ளது.

ரசேன்ழனயில் ெபாழவபான ் குதி்களில்

செள்ை நீர் புகுந்ததபால் ச்பரும்பபாலபான 
்கசட்கள், ெர்த்த்க நிறுெனங்கள் மூடல்

4 ெோட்களில் �ெ பகோடிக்கு வி�ோ�ோரம் �ோதிப்பு
சேன்்னை,நவ.11- 

தென–ழன–யில் �ொழ்–வொன 
பகு–தி–க–ளில் தவள்ள நீர் 
புகுந்–� –�ொல் தபரும்–பொ–
ைொன கழட–கள் மற–றும் 
வர்த்–�க நிறு–வ–னங்–கள் 
மூடப்–பட–டுள்–ளது. இ�–
னொல் கடந்� 4 ெொட–க–ளில் 
பை தகொடிக்கு வர்த்–�–கம் 
பொதிக்–கப்–பட–டுள்–ள–�ொக 
வியொ–பொ–ரி–கள் த�ரி–வித்–
துள்–ள–னர்.

தென–ழன–யில் கடந்� 
4 ெொட–க–ளொக கன மழை 
தபய்து வரு–கி–்றது. இ�–
னொல் வட –தெனழன, 
மத்–திய தெனழன, த�ன 
தெனழன பகு–தி –க –ளில் 
�ொழ்–வொன மற–றும் தபரும்–
பொ –ைொன இடங்–க –ளில் 
தவள்ள நீர் வீடு–கள் மற–
றும் அடுக்–கு–மொடி குடி–யி–
ருப்–பு–க–ளில் சூழ்ந்–துள்–ளது. 
மக்–கள் இயல்–பொன வொழ்க்–
ழகழய இைந்து �ண்–ணீ–ரில் 
�ங்–க–ளது குடும்–பத்–தி–ன–ரு–
டன �விர்த்து வரு–கின–்ற–
னர். அத�–தபொல், முக்–கிய 
ெொழை–க–ளொன பூந்–�–மல்லி 
தெடுஞ்–ெொழை, தி.ெகர், 
பொண்டி பஜொர், தகொடம்–
பொக்–கம், நுங்–கம்–பொக்–கம், 
அரும்–பொக்–கம், கீழ்ப்–பொக்–
கம், சூழள–தமடு, தவளச்–
தெரி, பள்–ளிக்–க –ரழண, 
தகொவி–ைம்–பொக்–கம்,தமட–
வொக்–கம், கீழ்–கட–டழள, 

மொம்–பொக்–கம், ஆ�ம்–பொக்–
கம், ஆைந்–தூர், தபொரூர், 
சின–ன–மழை, �ண்–ழட–
யொர் தபடழட, வண்–ணொ–
ரப்–தபடழட, ஓடத–டரி, 
தவப்–தபரி, அண்–ணொ–ெ–கர், 
தகொயம்–தபடு, அரும்–பொக்–
கம், தபரம்–பூர், வில்–லி–
வொக்–கம், புளி–யொந்–த�ொப்பு, 
ஐபி–எப் உள்–ளிடட பகு–தி–க–
ளில் தவள்ள நீர் த�ங்–கி–
யுள்–ளது. 

த�ங்கி நீழர மொெ–க –
ரொடசி அதி–கொ–ரி–கள் மற–
றும் தபொலீ–ெொர் இழணந்து 
தபொர்க்–கொை அடிப்–ப–ழட–
யில் தவளி–தயறறி வரு–கின–
்ற–னர். இருந்–�ொ–லும் மழை 
த�ொடர்ந்து தபய்து வரு–வ–
�ொல் �ண்–ணீர் தவளி–தய–
ரொ–மொல் கடல் தபொல் கொட–
சி–ய–ளிக்–கி–்றது. இ�–னொல் 
�ொழ்–வொன பகு–தி–கள் மற–
றும் ெொழை–க–ளில் உள்ள 
கழட–கள், வர்த்–�க நிறு–வ–
னங்–கள் என தபரும்–பொ–
ைொன கழட–கள் மூடப்–பட–
டுள்–ளது. சிை இடங்–க–ளில் 
டீக்–க –ழட–கள், கொய்–கறி 
கழட–கள் மட–டும் தி்றக்–
கப்–பட–டுள்–ளது. மீ�–முள்ள 
கழட–கள் அழனத்–தும் 
மூடப்–பட–டுள்–ளது. தபரும்–
பொ–ைொன கழட–க–ளில் ஒரு 
அடிக்கு தமல் �ண்–ணீர் 
உள்தள புகுந்–�–�ொல் சிறு 
கழட வணி–கர் –களுக்கு 

பை தகொடி ரூபொய்க்கு 
இைப்பு ஏற–பட–டுள்–ளது. 
அத�–தபொல் ெொழை–தயொ–
ரங்–க –ளில் மொெ–க –ரொடசி 
அனு–ம–தி–யு–டன அழமக்–
கப்–படட கழட–கள் மற–றும் 
ெழட–பொழ� கழட–கள் 
அழனத்–தும் �ண்–ணீ–ரில் 
முழு–கி–யுள்–ளது. இ�–னொல் 
ெொழை–தயொ–ரங்–க–ளில் �ள்–
ளு–வண்டி கழட–கள், சிறு 
கழட–கள், ெழட–பொழ� 
கழட–கள் என சிறு வியொ–
பொ –ரி –கள் கழட ெடத்� 
முடி–யொ–மல் கடு–ழம–யொக 
பொதிக் – கப் – பட – டுள் –ள – 
னர். 

த�ொடர் மழை–யொல் 
வியொ–பொ–ரங்–கள் இனறி பிர–
�ொன ெொழை–க–ளொன அண்–
ணொ–ெொழை, பூந்–�–மல்லி 
தெடுஞ்–ெொழை, கிைக்கு 
கடற–கழர ெொழை, ஓஎம்–
ஆர், வட–ப–ைனி 100 அடி 
ெொழை, திரு–தவொற–றி–யூர் 
தெடுஞ்–ெொழை என முக்–கிய 
ெொழை–க–ளில் தபரும்–பொ–
ைொன கழட–கள் அழடக்–
கப்–பட–டுள்–ளது. கடந்� 4 
ெொட–க–ளொக தபய்து வரும் 
கன–ம–ழை–யொல் சிறு வியொ–
பொ–ரி –கள் மு�ல் தபரிய 
வியொ–பொ–ரி–கள் வழர பை 
நூறு தகொடிக்கு வர்த்–�–கம் 
பொதிக்–கப்–பட–டுள்–ள–�ொக 
வியொ–பொ–ரி–கள் த�ரி–வித்–
துள்–ள–னர்.

குறிப்புகள்:
1. மேற்கூறியவை செபி (பட்டியல் கட்டுபபபாடுகள் ேற்றும் பிற சைளியீடு மேவைகள்) ஒழுங்குமுவறகள், 2015 இன் ஒழுங்குவிதி 33 கீழ் 

பங்கு ெநவேயில் ேபாககல் செயயபபட்்ட ேணிகவக செயயபப்டபாே ேனியபான நிதிநிவை முடிவுகளின் விரிைபான ைடிைத்தின் ெபாரம் ஆகும். 
இேன் முழு ைடிைம் பங்கு ெநவே(கள்) இவையேளங்கள் ேற்றும் பட்டியலி்டபபட்்ட நிறுைனத்தின் இவையேளத்தில் (www.bseindia.com, 
www.nseindia.com & www.indianterrain.com) கிவ்டககபசபறும்.

2. மேற்கூறிய 30 செப்டம்பர் 2021 உ்டன் முடிநே கபாைபாண்டு ேற்றும் அவரயபாண்டு ேணிகவகயபாகபாே முடிவுகள் ேணிகவகக குழுைபால் 
சீரபாயவு செயயபபட்டுள்ளன மேலும் இயககுனர்கள் ைபாரியககுழுைபால் 10 நைம்பர் 2021 இல் நவ்டசபற்ற கூட்்டத்தில் ஒபபுேல் 
அளிககபபட்டுள்ளன. இநே முடிவுகள் நிறுைனத்தின் ெட்்டபபூர்ை ேணிகவகயபாளர்களின் சீரபாயவு ைரம்புககுட்பட்்டவை.

3. இநே ேணிகவகயபாகபாே நிதிநிவை முடிவுகள் நிறுேங்கள் ெட்்டம், 2013 இன் பிரிவு 133 ேற்றும் அேன்கீழ் ைழங்கபபட்்ட உரிய விதிகளின் 
கீழ் ைவரயறுககபபட்்டைபாறு இநதிய கைககபாயவு ேரநிர்ையம் (Ind-AS) -34 “இவ்டககபாை நிதி அறிகவக” கீழ் விதிககபபட்்ட 
அங்கீகபார ேற்றும் அளவீடு சகபாள்வககளுகமகற்ப ேயபாரிககபபட்டுள்ளன.

4. நிறுைனம் முற்றிலும் ஆவ்டகள் ேற்றும் துவைபசபபாருட்கள் துவறயில் இயங்கி ைருகிறது. அேன்விவளைபாக இநதிய கைககபாயவு 
ேரநிர்ையங்கள்-108 (Ind AS 108)-”செயல்படும் துவறகள்” என்பேன் சபபாருளில் அறிவிபபு மேவையில்வை.

இயக்குனரகள் குழுவுக்ககாக மற்றும் சகார்காக
இந்தியன் டெரடரெய்ன் ப்ஷன்ஸ் லிமிடெட்

ஒப்்ம்/-
சரெத் ரெகாம் நரசிம்மன்

நிர்காக இயக்குனர & தலைலம டசயல் அதிககாரி
DIN: 06497859

இந்தியன் டெர்டரய்ன் பேஷன்ஸ் லிமிடெட்
்திவு அலு்ைகம்: எண்: 208, ப்ளசபசரி தகாம்்ரெம் சகாலை, நகாரெகாயணபுரெம், ்ள்ளிக்கரெலண, டசன்லன - 600 100.

மின்னஞசல்: response.itfl@indianterrain.com; இலணயதளம்: www.indianterrain.com
டதகாலைப்சி: +91-44-4227 9100,  CIN: L18101TN2009PLC073017

30 டெபெமேர் 2021 உென் முடிந்்த காலாண்டு மற்றும அரரயாண்டு ்தணிகரகயாகா்த  
்தனியான நிதிநிரல முடிவுகளின் ொராமெம (₹ பககாடிகளில்)

1
2
3
4
5

6
7

8

வ.
எண்

விவரஙகள்

செயல்பபாடுகள் மூைேபான சேபாத்ே ைருேபானம்

கபாைத்திற்கபான நிகர ைபாபம் / (நட்்டம்) (ைரி, விைககு ேற்றும்/அல்ைது சிறபபு ைவககளுககு முன்பு)

கபாைத்திற்கபான நிகர ைபாபம் / (நட்்டம்) ைரிககு முன்பு (விைககு ேற்றும்/அல்ைது சிறபபு ைவககளுககு பின்பு)

கபாைத்திற்கபான நிகர ைபாபம் / (நட்்டம்) ைரிககு பின்பு (விைககு ேற்றும்/அல்ைது சிறபபு ைவககளுககு பின்பு)

கபாைத்திற்கபான சேபாத்ே விரிைபான ைருேபானம் [கபாைத்திற்கபான ைபாபம் / (நட்்டம்) 
(ைரிககு பின்பு) ேற்றும் இேர விரிைபான ைருேபானம் (ைரிககு பின்பு) உள்ள்டங்கியவை]

ெே பங்கு மூைேனம் (ஒன்றின் முக ேதிபபு ₹2/-)

முநவேய ஆண்டு ேணிகவக செயயபபட்்ட இருபபு நிவை அறிகவகயில் கபாணுேபாறு 
ஒதுககீடுகள் (ேறுேதிபபீடு ஒதுககீடுகள் நீங்கைபாக)

பங்கு ஒன்றுககு ஈட்டு ைருைபாய (ேைபா ₹2/) (சேபா்டர் ேற்றும் சேபா்டரபா செயல்பபாடுகளுககு)

-அடிபபவ்ட ைருைபாய (₹ இல்)

-நீர்த்ே ைருைபாய (₹ இல்)

காலாண்டு முடிவு 

்தணிகரகயாகா்தது
30-டெபெமேர்-21

அரரயாண்டு முடிவு

்தணிகரகயாகா்தது 
30-டெபெமேர்-21

காலாண்டு முடிவு

்தணிகரகயாகா்தது 
30-டெபெமேர்-20

97.12

0.24

0.24

1.96

2.03

8.22

0.48

0.48

124.66

(12.77)

(12.77)

(10.14)

(10.05)

8.22

(2.47)

(2.47)

39.32

(17.62)

(17.62)

(17.49)

(17.44)

7.59

(4.61)

(4.61)

நகாள்: 10 ந்ம்்ர, 2021
இெம்: டசன்லன

மாமல்–ல–பு–ரத்–தில் இன்று கடல் அ்ல சீற்–றத்–து–டன் காணப்–�ட்–டது. 10 அடி உய–ரத்–துக்கு 
எழும்–பிய அ்ல்ய சவடிக்்க �ார்க்–கும் ச�ாது–மக்–கள்.
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