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Dear Sir / Madam, 
 
Sub: Newspaper publication of Un-audited Financial Results – Regulation 47 of SEBI 

LODR     
 
We hereby enclose copies of extract of the un-audited consolidated financial results of the 
Company for the quarter and half year ended September 30, 2022 (UFR) published on 
October 29, 2022, in the newspapers, viz., ‘Business Standard’ (English) and                                         
‘Hindu Tamizh Thisai’ (Regional language).  
 
We request you to take the above on record and note the compliance under relevant 
provisions of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 
(SEBI LODR). 
 
Thanking you. 
 
Yours faithfully, 
 
For Rane Holdings Limited 
 

 
 
 
Siva Chandrasekaran 
Secretary 
 
Encl: a/a 
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தியாகம் செய்வது உயர்ந்த குணம். 
அதிலும், தியாகம் செய்்தன் என்்ற 
எணணத்்தயும் தியாகம் செய்வது
மிகச் சி்ற்ந்தது.

- �கொ ப�ரியவர்

ப�ொது அறிவு: ஜாம்ஷெட்ஜி டாடா முதன்முதலில் நாக்பூரில் 
காகித ஆலைதான் ் தாடங்கினார். பின்னர் எஃகு உற்பத்தியில் 
ஈடு்பட்டார். அவரது ் தாழிற்ாலை ் தாடங்கப்பட்ட ்பகுதிக்கு 
ஜாம்ஷெட்பூர் என்று ் ்பயர் வநதது. ் ்பங்களூரு இநதியன் 
இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப ் யின்ஸ் (ஐஐஎஸ்) இவரால் ் தாடங்கப்பட்டது. 
முமல்பயில் இவர் ் தாடங்கிய தாஜ் ஓட்டல் உைகப புகழ் ் ்பற்றது.

இணையம்: அகமதா்பாத் ஐஐஎம-ல் ்பட்டம ் ்பற்றவரால் 
்தாடங்கப்பட்ட இநதியா கிஃபட்ஸ் இலையதளத்தில், 
்பண்டிலககள், நிகழ்வுகளுக்கான ஏராளமான ்பரிசுகள், பூக்கள், 
ககக், ் ாக்கைட், இனிபபுகள்,  ் ்பாருட்கலள வாங்க முடியும. இதன் 
https://www.indiagift.in இலையதளத்தில், நம விருப்பத்துக்கு 
ஏற்ற வடிவலமபபில் ்பரிசுப ் ்பாருலள ஆர்டர் ் ்ய்து ் ்ப்றைாம.

வாக்ாளர் பட்டியலில் பபயர் சேர்க் 
நவமபரில் 4 நாட்்ள் சிறப்பு மு்ாம
தலைலை சதர்தல் அதி்ாரி அறிவிப்பு
 zசென்னை

தமிழகத்தில் உள்ள 69 ஆயிரம் வாக்குச் சாவடிகளிலும் 
நவம்்பர் 12, 13 மற்றும் 26, 27 ஆகிய 4 நாடகளில் 
வாக்கா்ளர் ்படடியல் திருத்த சிறப்பு முகாம் 
நடத்தப்்படும் என தமிழக தலைலம ததர்தல் அதிகாரி 
சத்யபிரத சாஹு ததரிவித்துள்ளார்.

நாடு முழுவதும் வாக்கா்ளர் ்படடியலுடன்  ஆதார் 
எணலணை இலணைக்கும் ்பணி நடந்து வருகிறது. 
சமீ்பத்திய நிைவரப்்படி, 60 சதவீதத்துக்கும் தமற்்படதடார் 
தஙகள ஆதார் விவரஙகல்ள வாக்கா்ளர் ்படடியலுடன் 
இலணைத்துள்ளனர். வாக்கா்ளர் ்பதிவு அலுவைர்கள 
வீடு வீடாக தசன்று ஆதார் விவரஙகல்ள த்பற்று 
‘கருடா’ தசயலியில் ்பதிவு தசய்து வருகின்றனர்.

இதனிலடதய, ததர்தல் ஆலணைய 
அறிவுறுத்தலின்்படி, வரும் நவ.9-ம் தததி வலரவு 
வாக்கா்ளர் ்படடியல் தவளியிடப்்படடு, அன்று முதல் 
ஒரு மாதத்துக்கு வாக்கா்ளர் ்படடியல் திருத்தப் 
்பணிகள நடக்க உள்ளன. 2023 ஜன.1-ம் தததிலய தகுதி 
நா்ளாகக் தகாணடு 18 வயது நிலறவலடந்தவர்கள 
தஙகள த்பயலர வாக்கா்ளர் ்படடியலில் தசர்க்கைாம். 
இதற்கான ்படிவத்லத த்பற்று பூர்த்தி தசய்து, உரிய 
ஆவணைஙகளுடன் தாலுகா அலுவைகஙகளில் உள்ள 
வாக்கா்ளர் ்பதிவு அதிகாரியிடம் வழஙகைாம். ததசிய 
வாக்கா்ளர் தசலவ த்பார்டடல் (https://www.nvsp.in) 
அல்ைது லகத்பசி தசயலி மூைமாகவும் வாக்கா்ளர் 
்படடியலில் த்பயர் தசர்க்கைாம். இதுதவிர, த்பயர் 
நீக்கம், முகவரி மாற்றம், ததாகுதிக்குள முகவரி 
மாற்றம் உளளிடட ்பணிகல்ளயும் தமற்தகாள்ளைாம்.

தவலைக்கு தசல்தவாரின் வசதிக்காக சனி, ஞாயிறு 
ஆகிய நாடகளில் வாக்கா்ளர் ்படடியல் திருத்தம் ததாடர் 
்பான சிறப்பு முகாம்கள நலடத்பறும். அதன்்படி, தமிழகத் 
தில் உள்ள 69 ஆயிரம் வாக்குச் சாவடிகளிலும் நவ.12, 
13 மற்றும் 26, 27 ஆகிய நாடகளில் வாக்கா்ளர் ்படடியல் 
திருத்த சிறப்பு முகாம் நடத்தப்்படுகிறது. இதில் 
த்பாதுமக்கள கைந்துதகாணடு, த்பயர் தசர்த்தல், 
நீக்கல், முகவரி மாற்றம், திருத்தம் ததாடர்்பான மனுக் 
கல்ள அளித்து ்பயன்த்பறைாம் என்று தமிழக தலைலம 
ததர்தல் அதிகாரி சத்யபிரத சாஹு ததரிவித்துள்ளார்.

அத்திக்கடவு-அவிநாசி திடடம்

ஜனவரி இறுதிக்குள் 
செயல்பாட்டுக்கு வரும்
hh அ்ைசெர் து்ைமுரு்கன உறுதி 
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அத்திக்கடவு - அவிநாசி திடடத் 
தில் 97 சதவீதம் ்பணிகள நிலற 
வலடந்துள்ள நிலையில், அடுத்த 
ஆணடு ஜனவரி இறுதிக்குள அந்த 
திடடம் தசயல்்பாடடுக்கு தகாணடு 
வரப்்படும் என்று  அலமச்சர் துலர 
முருகன் ததரிவித்துள்ளார்.

இது ததாடர்்பாக நீர்வ்ளத்துலற 
தவளியிடட தசய்திக்குறிப்பில் கூறி 
யிருப்்பதாவது: தசன்லன 
தலைலமச் தசயைகத்தில், நீர் 
வ்ளத் துலற அலமச்சர் துலர முரு 
கன் தலைலமயில் அத்திக்கடவு - 
அவிநாசி திடடப் ்பணிகள, தசைம் 
சர்பஙகா வடிநிைத்தில் உள்ள ஏரி 
களுக்கு நீர் வழஙகும் திடடம் 
குறித்த ஆய்வுக்கூடடம் நலடத்பற் 
றது. கூடடத்தில் அலமச்சர் 
த்பசியதாவது: அத்திக்கடவு - 
அவிநாசி திடடத்தில் தற்த்பாது 
வலர 97 சதவீதம் ்பணிகள 
நிலறவலடந்துள்ளன. குழாய் 
்பதிக்கும் ்பணிகளில் 1,065 கி.மீ. 
தூரத்தில் 1,033 கி.மீ. ததாலைவு 
வலர ்பணிகள முடிந்துள்ளன.

ஈதராடு மாவடடத்தில் சமீ்பத் 
தில் த்பய்த கனமலழ காரணைமாக 

்பணிகல்ள முடிப்்பதில் சிறிது 
ததாய்வு ஏற்்படடுள்ளது. இருப்பி 
னும் வரும் டிசம்்பருக்குள 
அலனத்துப் ்பணிகல்ளயும் 
முடித்து,  தசாதலன ஓடடம் நடத்தி, 
அடுத்த ஆணடு ஜனவரி இறுதிக் 
குள தசயல்்பாடடுக்கு தகாணடுவர 
உத்ததசிக்கப்்படடுள்ளது.

தமலும், தசைம் மாவடடம் சர 
்பஙகா வடிநிைத்தில் உள்ள ஏரி 
களுக்கு நீர் வழஙகும் திடடத் 
தில் 87 சதவீதம் ்பணிகள முடிந் 
துள்ளன. மீதமுள்ள ்பணிகல்ள 3 
மாதஙகளில் முடிக்க திடடமிடப் 
்படடுள்ளது. இவவாறு அலமச்சர் 
த்பசினார்.

இக்கூடடத்தில், துலற தசயைர் 
சந்தீப் சக்தசனா, நிதித் துலற கூடு 
தல் தசயைர் பிரசாந்த் மு.வடநதர, 
நீர்வ்ளத் துலற முதன்லம 
தலைலமப் த்பாறியா்ளர் கு.ராம 
மூர்த்தி, தகாலவ மணடை 
தலைலமப் த்பாறியா்ளர் 
த்பா.முத்துசாமி, திருச்சி மணடை 
தலைலமப் த்பாறியா்ளர் எஸ்.
ராமமூர்த்தி மற்றும் நீர்வ்ளத் துலற 
அலுவைர்கள ்பஙதகற்றனர். இவ 
வாறு அதில் கூறப்்படடுள்ளது.

க்கா்ையில் ்கார் சிலிணடர் சைடித்்த விை்காைம்

்ந்த் நடத்்த ்பாஜக மபாநில ்தலலலம 
அலைப்பு விடுக்கவிலலல
hh உயர் நீதிைன்றத்தில் அண்ாை்ை ்தைப்பில் ்த்கைல்
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கார் சிலிணடர் தவடித்த விவகா 
ரம் ததாடர்்பாக தகாலவ மாவடடத் 
தில் ்பந்த் நடத்த ்பாஜக மாநிை 
தலைலம அலழப்பு விடுக்க 
வில்லை என்று உயர் நீதிமன்றத் 
தில் ்பாஜக மாநிைத் தலைவர் 
அணணைாமலை தரப்பில் வி்ளக்கம் 
அளிக்கப்்படடுள்ளது.

தகாலவ கார் சிலிணடர் தவடிப்பு 
வழக்கு விசாரலணை ததசிய புை 
னாய்வு முகலமக்கு மாற்றப் 
்படடுள்ளது. இதற்கிலடதய, இச் 
சம்்பவத்லதக் கணடித்து தகாலவ 
மாவடடத்தில் அக்.31-ம் தததி ்பந்த் 
நடத்த தகாலவ ்பாஜக சார்பில் 
அலழப்பு விடுக்கப்்படடுள்ளது. 

இந்நிலையில், ்பந்த் நடத்த 
தலட விதிக்க தகாரி தகாலவலய 
தசர்ந்த ததாழிைதி்பர் தவஙகதடஷ் 
என்்பவர் உயர் நீதிமன்றத்தில் 
வழக்கு ததாடர்ந்திருந்தார்.

நீதி்பதிகள ்பதரஷ் உ்பாத்யாய், 
டி.்பரத சக்கரவர்த்தி அமர்வில் 
இந்த வழக்கு தநற்று அவசர வழக் 
காக விசாரலணைக்கு வந்தது. 

அப்த்பாது மனுதாரர் தரப்பில், 
‘‘இந்த முழு அலடப்பு த்பாராட 

டத்துக்கு தகாலவ காவல் துலற 
யிடம் ்பாஜக அனுமதி த்பற 
வில்லை. அனுமதியின்றி நடத்தப் 
்பட உள்ள முழு அலடப்்பால் 
வாழவாதாரம்  ்பாதிக்கப்்படும். 
ததாழில் துலற நஷ்டமலடயும்.  
எனதவ, இந்த முழு அலடப்பு 
த்பாராடடத்துக்கு தலட விதிக்க 
தவணடும்’’ என தகாரப்்படடது.

அப்த்பாது, இந்த வழக்கில் எதிர் 
மனுதாரராக உள்ள தமிழக ்பாஜக 
தலைவர் அணணைாமலை தரப் 
பில் வழக்கறிஞர் ஆர்.சி.்பால் 
கனகராஜ் ஆஜராகி, ‘‘தகாலவ 
யில் நடத்தப்்பட உள்ள ்பந்த்துக்கு 
மாநிை தலைலம அலழப்பு விடுக்க 
வில்லை. மாவடட ்பாஜகதான் 
அலழப்பு விடுத்துள்ளது. இந்த 

சம்்பவத்லத கணடித்து ்பந்த் 
நடத்துவதா அல்ைது தவறு என்ன 
வலகயான த்பாராடடஙகல்ள முன் 
தனடுக்கைாம் என்்பது குறித்து 
நிர்வாகிகளுடன் கைந்து ஆதைா 
சித்து முடிவு எடுக்கப்்படும்.  மாவடட 
நிர்வாகிக்ளால் அறிவிக்கப்்பட 
டுள்ள ்பந்த்லத நாஙகள அஙகீ 
கரிக்கவில்லை’’ என்றார். 

இலதயடுத்து நீதி்பதிகள, 
‘‘தகாலவயில் அக்.31-ம் தததி 
்பாஜக சார்பில் முழு கலடயலடப்பு 
த்பாராடடம் நடத்தப்்படடால் த்பாலீ 
ஸார் சடடப்்படி நடவடிக்லக எடுக்க 
ைாம்’’ என காவல் துலறக்கு அறி 
வுறுத்தி, வழக்கு விசாரலணைலய 
நவ.1-ம் தததிக்கு தளளி லவத் 
தனர்.

ை்தந்தி்க்ை நம்்ப கைணடாம்

 குரூப் 2 த்தர்வு முடிவுகள் 
விலைவில சவளியபாகும்

hh டிஎனபிஎஸ்சி அறிவிப்பு
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குரூப் 2 ததர்வு முடிவுகள விலர 
வில் தவளியிடப்்படும். இதுததாடர் 
்பான வதந்திகல்ள நம்்ப தவண 
டாம் என டிஎன்பிஎஸ்சி ததரிவித் 
துள்ளது. 

தமிழக அரசுத் துலறகளில் 
காலியாக உள்ள 5,529 ்பணியிடங 
கல்ள நிரப்புவதற்கான குரூப் 2 
மற்றும் 2ஏ முதல்நிலைத் ததர்வு, 
கடந்த தம 21-ம் தததி நடந்தது. 
இத்ததர்லவ 9 ைடசத்து 94,878 
த்பர் எழுதினர். ததர்வுகள முடிந்து 
4 மாதஙகள ஆகியும் இதுவலர 
முடிவு தவளியாகாததால் ததர் 
வர்களிடம் அதிருப்தி நிைவுகிறது.

இந்நிலையில், குரூப் 2 
ததர்வு விலடத்தாளகள தசதம 
லடந்துவிடடதால்தான் முடிவுகள 
தவளியீடடில் தாமதம் நிைவுவதாக 
சமூக வலைத்ளஙகளில் தகவல் 
்பரவியது.

இந்நிலையில், இதுகுறித்து 
வி்ளக்கம் அளித்து டிஎன்பிஎஸ்சி 
தசயைர் உமா மதகஸ்வரி தவளி 
யிடட தசய்திக்குறிப்பு:

ஒருஙகிலணைந்த குடிலமப் ்பணி 
களுக்கான குரூப் 2, 2ஏ முதல் 
நிலைத் ததர்வு கடந்த தம 21-ம் 

தததி நடந்தது. இதற்கிலடதய, 
மகளிருக்கான இடஒதுக்கீடலட 
அமல்்படுத்துவது ததாடர்்பாக 
்பல்தவறு வழக்குகள தசன்லன 
உயர் நீதிமன்றத்தில் நிலுலவயில் 
இருந்தன. இந்த வழக்குகளில் 
நீதிமன்றம் வழஙகிய தீர்ப்ல்ப 
அமல்்படுத்துவது  ததாடர்்பாக 
்பல்தவறு கடட ஆதைாசலனகள 
தமற்தகாள்ளப்்படடன. 

அதன்்படி, உயர் நீதிமன்ற உத் 
தரவுகல்ள தசயல்்படுத்துவதற்கு 
ஏற்்ப தமன்த்பாருளில் மாற்றஙகள 
தசய்யும் ்பணி முடியும் நிலை 
யில் உள்ளது. அப்்பணிகள முடிந்த 
பிறகு, குரூப் 2, 2ஏ ததர்வு முடிவு 
கள விலரவில் தவளியிடப் 
்படும். 

எனதவ, இதுகுறித்து சமூக 
வலைத்ளஙகளில் ்பரவும் ஆதார 
மற்ற தகவல்கல்ள ததர்வர்கள 
நம்்ப தவணடாம்.

அதிகாரப்பூர்வமான தகவல் 
களுக்கு ததர்வாலணையத்தின் 
https://www.tnpsc.gov.in இலணைய 
த்ளத்லத மடடுதம அணுக தவண 
டும்.

இவவாறு அவர் ததரிவித்துள 
்ளார்.

்தமிழ்க விைொயி்களிடம் இருந்து

19% வரை ஈைப்பதமுள்ள நெல் ந�ொளமுதல்
hh ைத்திய அைசு அனுைதி
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தமிழகத்தில் 19 சதவீதம் 
வரை ஈைப்பதமுள்ள நெல்ரலை   
நகொளமுதல் நசய்ய மத்தி்ய 
அைசு அனுமதி அளித்துள்ளது.

இநத ஆண்டு மரழ 
அதிகமொக இருப்பதொல், 
விவசொயிகளிடம் இருநது 
22 சதவீதம் வரை ஈைப்பதம் 
உள்ள நெல்ரலை நகொளமுதல் 
நசய்ய அனுமதிக்குமொறு 
மத்தி்ய உணவுத் துரைக்கு 
தமிழக உணவுத் துரைச் 
நச்யலைர் நெ.ைொதொகிருஷணன் 
கடநத அக். 10-ல் கடிதம் 
எழுதினொர். இரத்யடுத்து, 
மத்தி்ய உணவுத் துரை, மத்தி்ய  
தைக்கட்டுப்பொட்டு அலுவலைர்கள 
தமிழகத்தில் ஆயவு 
ெடத்தினர். அவர்கள அளித்த 
அறிக்ரகயின் அடிப்பரடயில், 
நகொளமுதல் நசயயும் நெல்லின் 
ஈைப்பதத்ரத 17-ல் இருநது 19 
சதவீதமொக உ்யர்த்தி மத்தி்ய 
அைசு அறிவித்துள்ளது.

மமலும், தஞரச, திருவொரூர், 
ெொகப்பட்டினம், மயிலைொடுதுரை, 
திருச்சி மொவட்டஙகளில் 
நகொளமுதல் நசய்யப்படும் 
சொதொைண, சன்னைக நெல்லுக் 
கொன குரைநத்பட்ச ஆதொை 
விரலைர்யயும் நிர்ணயித் 
துள்ளது. அதன்்படி, 
ஈைப்பதம் 17 சதவீதமொக 
இருநதொல் சொதொைண ைக 
நெல்லுக்கு குரைநத்பட்ச 

ஆதொை விரலை்யொக 
குவிண்டொலுக்கு ரூ.2,040, 
சன்ன ைகத்துக்கு ரூ.2,060  
நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. 
ஈைப்பதம் 17-18 சதவீதம் 
இருநதொல், சொதொ ைகத்துக்கு 
ரூ.2,019.60, சன்ன ைகத்துக்கு 
2,039.40 என்றும், ஈைப்பதம் 
18-19 சதவீதம் இருநதொல், 
சொதொ ைகத்துக்கு ரூ.1,999.20, 
சன்ன ைகத்துக்கு ரூ.2,018.80 
விரலை நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.

இத்துடன், மொநிலை அைசின் 
ஊக்கத்நதொரக்யொக சொதொைண 
ைகத்துக்கு ரூ.75, சன்ன 
ைகத்துக்கு ரூ.100 மசர்த்து 
விவசொயிகளின் வஙகிக் 
கணக்கில் மெைடி்யொக வைவு 
ரவக்கப்படுகிைது. 

கடநத நசப. 1-ம் மததி 

முதல் மெற்று வரை 1,500 மெைடி 
நெல் நகொளமுதல் நிரலை்யஙகள 
திைக்கப்பட்டு, 1.05 லைட்சம் 
விவசொயிகளிடம் இருநது 7.67 
லைட்சம் டன் நெல் நகொளமுதல் 
நசய்யப்பட்டுள்ளது. இதற்கொக 
விவசொயிகளுக்கு ரூ.1,398 
மகொடி வழஙகப்பட்டுள்ளதொக 
தமிழக உணவுத் துரை 
நதரிவித்துள்ளது.

இதற்கிரடயில், நிைநதை 
நகொளமுதல் நிரலை்யஙகளில் 
வண்ண ஓவி்யஙகள 
வரை்யப்பட்டு, புதுபந்பொலிவு 
ந்பற்று வருகின்ைன. 2,400 
மைஷன் கரடகளுக்கு ஐஎஸ்ஓ 
தைச் சொன்று ந்பைப்பட்டுள்ளது 
என்று உணவுத் துரை 
நச்யலைர் நெ.ைொதொகிருஷணன் 
நதரிவித்தொர்.

கிைாைெ்்ப கூடடம்க்பாை

நகர்ப்புற வபார்டுகளில 
்குதி ெல் கூட்டம்

hh நை.1-ல் ச்தாடங்கி ் ைககி்றார் மு்தல்ைர்
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கிராமசல்ப கூடடம்த்பாை, நகர்ப் 
புற உள்ளாடசிகளிலும் வார்டு 
வாரியாக ்பகுதி சல்ப கூடடம் நடத் 
தப்்படுகிறது. உள்ளாடசி தினத்லத 
முன்னிடடு வரும் நவ.1-ம் தததி 
்பம்மலில் நலடத்பறும் ்பகுதி 
சல்ப கூடடத்தில் முதல்வர் ஸ்டா 
லின் ்பஙதகற்று, இத்திடடத்லத 
ததாடஙகி லவக்கிறார்.

தமிழகத்தில் உள்ள 12,525 
கிராமஙகளிலும் குடியரசு தினம் 
(ஜன.26), தம தினம் (தம 1), 
சுதந்திர தினம் (ஆக.15), காந்தி 
தஜயந்தி (அக்.2) ஆகிய நாடக 
ளில் கிராமசல்ப கூடடம் நடத்தப் 
்படுகிறது. இந்த ஆணடில் நவ.1-ம் 
தததி உள்ளாடசி தினத்தன்றும் 
கிராமசல்ப கூடடம் நடத்த மாவடட 
ஆடசியர்களுக்கு அறிவுறுத்தப் 
்படடுள்ளது. 

இந்நிலையில், ஊரக உள 
்ளாடசிகளில் கிராமசல்ப கூடடம் 
நடத் தப்்படுவதுத்பாை, நகர்ப்புற 
உள்ளாடசிகளிலும் வார்டு குழு 
அலமத்து, வார்டு வாரியாக ்பகுதி 
சல்ப கூடடஙகல்ள நடத்த தமிழக 

அரசு கடந்த ஜூன் மாதம் அரசாலணை 
தவளியிடடது. அந்த அடிப்்பலட 
யில், வார்டுகளில் வரும் நவ.1-ம் 
தததி உள்ளாடசி தினத்தில் ்பகுதி 
சல்ப கூடடஙகள  நலடத்பற 
உள்ளன.

தாம்்பரம் மாநகராடசிக்கு உட 
்படட ்பம்மலில் 6-வது வார்டில் 
நலடத்பறும் கூடடத்தில் முதல் 
வர் ஸ்டாலின் ்பஙதகற்று, இக்கூட 
டஙகல்ள ததாடஙகி லவக்கிறார். 
குறிப்பிடட வார்டு மக்களின் 
குலறகல்ள தகடகும் முதல்வர், 
அதற்கு தீர்வு காணும் நடவடிக்லக 
கல்ளயும் எடுக்க உள்ளார்.

க�ோவை ைழகவ� என்ஐஏவிடம் ஒப்பவடத்ததில் ்தோம்தம் இல்வலை

எந்த ஆ்தொரமும் அழிககப�டவிலணலை
z ஆளுநருககு அவமச்சர் ்தங�ம் த்தன்்னரசு விளக�ம்

 zதூத்துககுடி
தகாலவ கார் சிலிணடர் 
தவடிப்பு வழக்லக என்ஐஏவிடம் 
ஒப்்பலடத்ததில் தமிழக அரசு 
தாமதம் தசய்யவில்லை. வழக்கு 
ததாடர்்பான எந்த ஆதாரமும் அழிக் 
கப்்படவில்லை என்று அலமச்சர் 
தஙகம் ததன்னரசு ததரிவித்தார்.

தகாலவயில் தநற்று நடந்த 
நிகழச்சி ஒன்றில் கைந்துதகாணட 
தமிழக ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி, 
‘‘தகாலவ கார் சிலிணடர் தவடிப்பு 
சம்்பவம் நடந்த பிறகு, ததசிய 
புைனாய்வு அலமப்பின் விசார 
லணைக்கு ்பரிந்துலரக்க தமிழக அரசு 
4 நாடகள அவகாசம் எடுத்துக் 
தகாணடது தவறு. அவகாசம் வழங 
கினால், தீவிரவாதிகள அலனத்து 
தடயஙகல்ளயும் அழித்துவிட 
வாய்ப்பு உணடு’’ என்று கூறினார்.

இந்நிலையில், அரசு சார்பில் 
இதற்கு வி்ளக்கம் அளிக்கும் 
வலகயில், தூத்துக்குடியில்  தமிழக 
ததாழில் துலற அலமச்சர் தஙகம் 
ததன்னரசு தநற்று மாலை கூறிய 
தாவது:

தகாலவயில் கடந்த 23-ம் தததி 

காரில் சிலிணடர் தவடித்த சம்்பவம் 
நடந்த உடதனதய தமிழக காவல் 
துலறயினர் துரிதமாக விசாரலணை 
நடத்தினர். இந்த சம்்பவத்தில் 
உயிரிழந்தவரின் வீடடில் தசாதலன 
நடத்தியதுடன், அவரது கூடடாளி 
கல்ளயும் உடனடியாக லகது 
தசய்தனர்.

சம்்பவம் நடந்த உடதனதய 
மத்திய உ்ளவுத்துலற (ஐ.பி.), 
ததசிய புைனாய்வு முகலம (என்ஐஏ) 
அதிகாரிகள சம்்பவ இடத்துக்கு 
வந்து விசாரலணை நடத்தினர். 
ததாடர்ந்து ஐ.பி., என்ஐஏ உடன் 
இலணைந்தத தமிழக காவல் துலற 
இந்த வழக்லக விசாரித்து வந்தது. 

முதல்வர் நேரடி கணககாணிப்பு
விசாரலணைலய தமிழக முதல்வர் 

தநரடியாகதவ கணகாணித்து 
வந்தார்.

இந்த சம்்பவத்தில் ்பயஙகரவாத 
ததாடர்பு இருப்்பது ததரியவந்தலத 
அடுத்து, வழக்கு விசாரலணைலய 
என்ஐஏவிடம் தமிழக அரசு 
ஒப்்பலடத்தது. 

வழக்கு ததாடர்்பான அலனத்து 

ஆதாரஙகள, ஆவணைஙகளும் 
அவர்களிடம் ஒப்்பலடக்கப்்படடுள 
்ளன. இந்த சம்்பவத்தில் அலனத்து 
தகவல்களும், விவரஙகளும் 
ததாடர்ந்து மத்திய உ்ளவுத் 
துலறக்கும், என்ஐஏவுக்கும் முலற 
யாக ததரிவிக்கப்்படடு வந்துள்ளது. 

என்ஐஏ பகாரகாட்டு
தமிழக காவல் துலறயினர் நடத் 

திய விசாரலணைலய என்ஐஏ 
்பாராடடியுள்ளது. ஆனால், 
வழக்லக என்ஐஏவிடம் ஒப்்பலடப் 
்பதில் தாமதம் தசய்ததுத்பாை 
ஆளுநர் கூறியுள்ளார்.

எந்த மாநிைத்தில் எந்த சம்்ப 
வம் நடந்தாலும் ஆரம்்பகடட விசா 
ரலணைலய மாநிை த்பாலீஸார் 
தான் நடத்துவார்கள. அதன்பிறதக 
ததலவலயப் த்பாருத்து, மத்திய 
உ்ளவுத்துலற மற்றும் என்ஐஏ விசா 
ரலணை நடத்துவார்கள. அவவாதற 
தமிழக காவல் துலறயும்  தற் 
த்பாது வழக்லக என்ஐஏவிடம் 
ஒப்்பலடத்துள்ளது.

தடல்லி, தமற்கு வஙகம் உட்பட 
நாடடின் ்பல்தவறு ்பகுதிகளில் 

நடந்த குணடுதவடிப்பு சம்்பவஙகள 
ததாடர்்பாக என்ஐஏ 10 நாடகள 
முதல் 3 மாதஙகள கழித்தத 
வழக்கு ்பதிவு தசய்துள்ளது. 

முறையகாக ஒப்பறைப்பு
தகாலவ சம்்பவத்தில் தமிழக 

அரசு எந்த தாமதமும் தசய்ய 
வில்லை. எந்த ஆதாரமும் அழிக்கப் 
்படவில்லை. தமிழக காவல் 
துலற தசகரித்த ஆதாரஙகள 
அலனத்தும் முலறயாக ஒப்்பலடக் 
கப்்படடுள்ளன.

தமிழகத்தில் எந்த காைகடடத் 
திலும்,  சூழநிலையிலும், எந்த 
ஒரு தீவிரவாத, ்பயஙகரவாத 
தசயல்கல்ளயும் முதல்வர் அனும 
திக்க மாடடார். அதில் அவர் 
உறுதியாக இருக்கிறார். இத்த 
லகய தசயல்கள எந்த ரூ்பத்தில், 
எந்த வடிவத்தில் வந்தாலும் 
அலத விரடடி அடிக்கும் உறுதி 
்பலடத்தவராக முதல்வர் இருக் 
கிறார். இவவாறு அவர் கூறினார்.

அலமச்சர் கீதாஜீவன், தூத்துக் 
குடி தமயர் தஜகன் த்பரியசாமி 
ஆகிதயார் உடன் இருந்தனர்.

hÏ புதுப்ச்பாலிவு ச்பற்றுளை சநல் ச்காளமு்தல் நி்ையம்.

என்ன ப�ோரோட்டங்களை முன்்னடுக்கலோம் 
எ்ன ்கலந்து ஆபலோசித்து முடிவு எடுக்கப�டும். 
மோவட்ட நிரவோகி்கைோல் அறிவிக்கப�டடுளை 
�ந்த்ளதை நோங்கள அஙகீ்கரிக்கவில்ளல

முதல்வர் ஸ்ாலினுககு  
ைருத்துவ பரிசோதலை
 zசென்னை

தசன்லன த்பாரூரில் உள்ள 
ராமச்சந்திரா மருத்துவமலனயில் 
முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் வழக்க 
மான மருத்துவப் ்பரிதசாதலன 
தமற்தகாணடார். ்பரிதசாதலன 
முடிந்ததும் அவர் வீடு திரும்பி 
னார்.

முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலினுக்கு 
கடந்த சிை தினஙக்ளாக உடல்  
தசார்வு ஏற்்படடதாக கூறப் 
்படுகிறது. இந்நிலையில்,  தநற்று 
மாலை அணணைா அறிவாை 
யத்தில் நலடத்பற்ற ததாமுச 
நிர்வாகி நடராஜ் இல்ை திருமணை 
விழாவில் முதல்வர் ஸ்டாலின் 
்பஙதகற்றார்.

பின்னர், வீடு திரும்பிய 
அவர், அஙகிருந்து த்பாரூர் 
ராமச்சந்திரா மருத்துவமலனக்கு 
தசன்றார். அஙகு அவருக்கு 
மருத்துவப் ்பரிதசாதலனகள 
தமற்தகாள்ளப்்படடன.

முதுகு வலி காரணைமாக 
முதல்வருக்கு  மருத்துவப் 
்பரிதசாதலனகள தமற்தகாள்ளப் 
்படடதாக த்பாரூர் ராமச் 
சந்திரா மருத்துவமலன நிர்வாகம் 
தவளியிடட தசய்திக்குறிப்பில் 
ததரிவிக்கப்்படடுள்ளது. ்பரிதசா 
தலனக்கு பிறகு தநற்று இரதவ 
முதல்வர் வீடு திரும்பினார்.

iyappan.s@hindutamil.co.in
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Life Insurance
Corporation of India
(LIC) is planning to

transfer nearly $22 billion
frompolicyholders’ funds into
a fund earmarked to pay
dividends or issue bonus
shares, two sources said on
Friday, as thecountry’s largest
insurer aims to shore up
both its own net worth and
investor confidence.

The state-owned insurer
listed on stock exchanges in
May, but its stock has since
dropped by more than 35 per
cent, wiping off nearly ~2.23
trillion in investorwealth.

LIC is now looking at steps
to revive its share price, said a
government official, who did
not want to be named. The
company plans to transfer
~1.8 trillion ($21.83 billion), a
sixth of the ~11.57 trillion lying
in its non-participating fund,
to its shareholders’ fund,
according to an official aware
of thematter.

Life insurance companies
primarily sell two typesofpro-
ducts: the first are ‘participat-
ing policies’ where profits are
sharedwithcustomersandsec-
ond are ‘non-participating,’ or
‘non-par,’ policies that have
fixedreturns.LICparksthepre-

miumitcollects fromthelatter
in anon-participating fund.

Transferring some of that
into the shareholders’ fund is
one way to shore up investor
confidence as it would be an

indicator of higher dividend
payouts in the future, both the
officials said.

Thesurplus inthenon-par-
ticipating fund is earmarked
for shareholders and can be

transferred to shareholders’
fund with approval from LIC’s
board, which is yet to be
sought, they said.

The transfer, if concluded,
wouldboostLIC’snetworthby
about 18 times fromits current
value of about ~10,500 crore
and top the net worth chart
among insurers, including SBI
Life and HDFC Life, both the
officials said. LIC and finance
ministry did not immediately
respondtoemails fromReuters
seeking comment.

A bigger shareholder fund
would draw the attention of
new and existing investor as
the amount would be used by
LIC to transfer dividend or
issue bonus shares in future,
saidHarvinderSingh,apartner
at law firmDSKLegal.

LIC shares were priced at
~949 a piece during listing
but are currently trading
below ~600.

Seven of nine brokerages
covering the stock have ‘buy’
or ‘strong buy’ rating, with the
median price target of ~840,
according toRefinitiv data.

“The move would increase
the book value per share and
mayhelpinimprovingthesen-
timent around LIC’s shares,
but couldkeep theupside lim-
ited,” said Ankur Wahal,
senior vice president at BOB
CapitalMarkets. REUTERS

LIC plans bonus shares to
shore up faltering stock

BINDISHA SARANG

Non-residentIndians
(NRIs)whorentorsell real
estateinIndiashould
understandtherulesthat
governtaxationofrental
incomeandcapitalgains. In
mostcases, therulesare
similartothosethatapplyto
residentIndians,butthere
areafewdifferences.

Taxonrentalincome
Whenataxpayer(resident
orNRI)ownsmorethan
twohouses,anytwo
chosenbyherwillbe
deemedtobeself-occupied,
assumingtheyarenot
rentedout.Noincometaxis
payableonthosetwoself-
occupiedproperties.

If thetaxpayerhasmore
thantwohousesthatarenot
rentedout, therestwillbe
deemedtoberentedout.
SureshSurana, founderof
RSMIndia,says,“Income
fromdeemedtobelet-out
propertyiscomputedina
similarmannerasinthe
caseof let-outproperty.”

Explainingthe
rulesonthe
remaininghouses
if they’rerented
out,ManeetPal
Singh,partnerat
IPPasricha&Co,
says,“Ifactual
rentisreceived, it
willbetaxableon
accrualbasis
subjecttothe
calculationof
grossannualvalue
prescribedintheincome
taxlaw.”

Taxationofcapitalgains
BothresidentIndiansand
NRIsaretaxedsimilarlyon
capitalgainsfromthesaleof
residentialproperty.The
ratedependsontheholding
period.Thegainsaretreated
aslongtermiftheNRIheld

thepropertyformorethan
twoyears. Ifnot, thegainis
treatedasshortterm.
Suranasays,“UnderSection
112, long-termcapitalgains
aretaxedattherateof20per
centafter indexation.Short-
termcapitalgainsaretaxed
attheslabrateapplicableto
theNRItaxpayer.”

TaxDeductedat
Source(TDS)
WhenanNRIsellsa
propertyaftertwoyears, the
buyermustdeductTDSat
therateof20percent. If it is
soldbeforetwoyears,a
TDSrateof30percent
becomesapplicable.

ArchitGupta,chief
executiveofficer,Clearsays,
“IncasetheNRI’stotal
incomeisbelowthetaxable
limit,andheisclaiming
exemptiononcapitalgain,
hemaysubmitalowornil
TDSdeductioncertificateto
thebuyersothatnoTDSis
deductedandheissaved
fromthehassleofclaiminga
refund.”AnNRIcanavailof
taxexemptiononcapital

gainsbyinvesting
thisamount.

Taxreliefon
borrowedfunds
IfanNRIborrows
moneytoacquire
orconstructa
house,hemust
completethe
acquisitionor
construction
withinfiveyears

fromtheendofthefinancial
yearinwhichtheloanwas
takentogetthebenefitof
taxdeduction.

Singhsays,“Theinterest
portionoftheloaniseligible
fordeductionunderSection
24subjecttoamaximumof
~2lakhinthecaseofaself-
occupiedproperty.The
principalportioniseligible
fordeductionunder

Section80C.”
AccordingtoSurana,

Section24(b)doesnot
restrict interestdeduction
incaseof loantakenfrom
foreignbanks.ButSection
80Cbenefit isavailable
onlyonloanstakenfrom
Indianbanksandhousing
financecompanies.

Rulesfor
remittingmoney
GuptawarnsthatNRIsmust
complywithFEMA(Foreign
ExchangeManagement
Act)regulationswhile
remittingmoneyfrom
India.NRIscanrepatriate
theproceedsfromthesaleof
aresidentialpropertyin
India,providedtheymeeta
fewconditions.

Suranasays,“The

immovablepropertyshould
havebeenacquiredbythe
seller inaccordancewiththe
provisionsoftheforeign
exchangelawinforceatthe
timeofacquisition.The
paymentshouldhavebeen
madeinforeignexchange
receivedthroughbanking
channelsoroutoffunds
heldinFCNR(B)accountor
NRE(non-resident
external)account.Andnot
morethantwosuch
propertiesqualify.”

Suranaadds,“If the
propertywasacquiredby
thenon-residentwhenhe
wasresidentinIndia,or
wasinheritedfroma
residentIndian,thenthe
saleproceedscanbe
repatriatedupto$1million
perfinancialyear.”

NRIscanrepatriate funds
fromsaleof twohouses

YOUR
MONEY

Forpropertyboughtasresidentorinherited,upto$1mncanbesenteachyear
Insureralsoeyeinghigherdividendtoregain investorconfidence

Deemed to
Let-out be let-out

Particulars property property

Municipal value of property A A

Fair rent of property
(based on rentals in neighbourhood) B B

Higher of municipal value C (Higher C (Higher
and fair rent of A & B) of A & B)

Standard rent (as per Rent Control Act) D D

Reasonable expected rent = Lower of E= Lower E= Lower
(A) and standard rent of C and D of C and D

Actual rent F Not
(amount received) applicable

Gross annual value (higher of reasonable G (higher G (same
expected rent and actual rent) of E or F) as E)

Less: Municipal taxes paid during the year (H) (H)

Net annual value (NAV) I=G-H I=G-H

Less: Deductions under Section 24
1. Standard deduction under

Section 24(a) @ 30% of NAV (J) (J)

2. Deduction under Section 24(b) on
account of interest on borrowed capital (K) (K)

Income from house property L=I-J-K L=I-J-K
Source: RSM

BUILDING BLOCKS
Calculatingincomefromhousepropertyfortaxation

(Amount)

OilpricesfellonFridayaftertop
crudeimporterChinawidened
itsCovid-19curbs, though
benchmarkswerepoisedfora
weeklygainonsupplyconcerns
andsurprisinglypositive
economicdata.Brentcrude
futuresdropped87cents,or0.9
percent, to$96.09abarrelby

1309GMT,havingclimbedby
1.3percent intheprevious
session.USWestTexas
Intermediate(WTI)crude
futuresweredown$1.02,or
1.2percent,at$88.06.

Bothbenchmarks,
however,wereoncoursefora
weeklyriseofabout3percent.

Friday’sdeclines cameafter
Chinesecities rampedup
Covid-19curbsonThursday,
sealingupbuildingsand
lockingdowndistricts ina
scramble tohaltwidening
outbreaks. China registered
1,506new infectionson
October27, theNationalHealth

CommissionsaidonFriday,
up from1,264newcasesa
dayearlier.

TheInternationalMonetary
FundexpectsChina’sgrowthto
slowto3.2percentthisyear,a
downgradeof1.2points from
itsAprilprojection,afteran
8.1percentrise in2021. REUTERS

OIL PRICES FALL AS CHINA WIDENS COVID RESTRICTIONS

BUILDING
TRUST
n Life insurers sell two types

of products: ‘participating
policies’ where profits are
shared with customers and
‘non-participating,’ or
‘non-par,’ policies that
have fixed returns

n LIC parks the premium it
collects from the latter in a
non-par fund. Transferring
some of that into the
shareholders’ fund is one
way to shore up investor
confidence

n The surplus in the non-par
fund is earmarked for
shareholders and can be
transferred to shareholders’
fund with approval from
LIC’s board, which is yet to
be sought

n The transfer, if concluded,
would boost LIC’s net
worth by about 18 times
from its current value of
about ~10,500 crore and
top the net worth chart
among insurers
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Extract of Un-audited Financial Results for the Quarter ended 30th September 2022
` in Lakhs (except earnings per share)

Sr.
No. Particulars

For the Quarter
ended

30th September
2022

Year to date figures
for the current period
ended 30th September

2022

Corresponding 3months
ended in the previous year

30th September
2021

(Unaudited) (Unaudited) (Unaudited)
1 Total Income from Operations 10,094.93 19,099.02 8,220.86

2 Net Profit / (Loss) for the period
(before Tax, Exceptional and / or Extraordinary items#) 583.20 1,037.17 435.11

3 Net Profit / (Loss) for the period before tax
(after Exceptional and / or Extraordinary items#) 583.20 1,037.17 435.11

4 Net Profit / (Loss) for the period after tax
(after Exceptional and / or Extraordinary items#) 449.20 799.20 335.46

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

449.49 799.18 335.33

6 Equity Share Capital 520 520 473

7 Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in
the Audited Balance Sheet of the previous year NA

8 Earnings Per Share (of ` 2/- each)
(for continuing and discontinued operations)
Basic: 1.73 3.07 1.29
Diluted: 1.73 3.07 1.29

Notes:
1. These financials have been prepared in accordance with the recognition and measurement principles laid
down in IND AS 34 Interim Financial Reporting prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013
read with relevant rules issued thereunder.

2. Results for the quarter ended 30th September 2022 are in compliance with Indian Accounting Standards
(Ind-AS) notified by the Ministry of Corporate of Affairs.

3. In term of IND AS 108, the Company is having single reportable segment i.e “manufacturing of welding
consumables, copper coated wires, flux cored wires and welding fluxes”.

4. Previous year’s/period’s figures have been regrouped or reclassified wherever necessary.
5. The results would be uploaded and available for viewing on the Company’s websitewww.geelimited.com
and on the website of BSE Limited.

ForGEE Limited
sd/-

Date :28th October, 2022 Payal Agarwal
Place :Thane Whole-Time Director & CFO
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