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 RBL/SE/046/2022-23                                   February 10, 2023  
 

BSE Limited 
Listing Centre 
Scrip Code: 532987 

National Stock Exchange of India Ltd. 
NEAPS 
Symbol: RBL 

 
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 financial results of the Company for the 
quarter and nine months ended December 31, 2022 (UFR) published on February 10, 2023, 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 Brake Lining Limited 
 
 
 
 
Venkatraman 
Secretary 
 
Encl: a/a 

http://www.ranegroup.com/
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CHENNAI | FRIDAY, 10 FEBRUARY 2023

Board of Directors of the Company at its meeting
held onWednesday, February 8, 2023 approved
the payment of Interim Dividend at the rate of 10%
i.e. Re. 1/- per Equity share of face value of
Rs. 10/- each for FY2022-23.
It is hereby informed that Friday, February 17,
2023 has been fixed as the Record date for the
purpose of determining the entitlement of the
shareholders for payment of Interim Dividend for
FY2022-23.

CIN: L29199HR1956PLC033107
Regd. Office: 14/1, Delhi Mathura Road,

Faridabad-121003 (Haryana)
Phone: 0129- 2251482

Website: www.talbros.com,
E-mail: seema_narang@talbros.com

TALBROS AUTOMOTIVE
COMPONENTS LIMITED

For Talbros Automotive Components Limited
Sd/-

Seema Narang
Company Secretary

Place: Faridabad
Date: 09.02.2023

DECLARATION OF INTERIM DIVIDEND
AND NOTICE OF RECORD DATE
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I, Samadanam Abraham S/O 
Mr. Samadanam born on 
24/2/1954 residing at Plot 
No. 30, New No. 19, Devar 
street backside, Sakthi Na-
gar, � andurai, Pattabiram, 
Chennai 600072. I declare 
that the names Abraham 
S, Samadanam Abraham 
and S Abraham all refer 
to me, vide a�  davit dat-
ed 23/1/2023 at Chennai.

சென்னை கடறக்ை-எழும்பூர் 4-வது பா்ை திடடம்

2023-24 நிதியாண்டில் ரூ.97 க�ாடி நிதி ஒதுக்கீடு
hh திடடத்ை துரிைமாக செயலபடுதை சபாதுமககள் ககாரிக்க

 #மு.வேல்சங்கர்
 zசென்னை

சென்னை கடறக்ை-எழும்பூர் (4.3 
கி.மீ.) 4-வது பா்ை அ்ைக்கும் 
திடடத்துக்கு 2023-24-ம் நிதியாண்டில் 
ரூ.96.70 ககாடி நிதி ஒதுக்கீடு செயயப் 
படடுள்ளது. கபாதுைானை நிதி ஒதுக் 
கீடு செயயப்படடுள்ளைால், பணி 
க்்ள கவகைாக செயல்படுத்ை நட 
வடிக்்க எடுக்க சபாதுைக்கள 
ககாரிக்்க விடுத்துள்ளனைர்.

சென்னையில் மிக முக்கியைானை 
புறநகை ையில் வழித்ைடைாக ைாம்பைம்- 
சென்னை கடறக்ை வழித்ைடம் உள 
்ளது. இநை வழித்ைடத்தில் சென்னை 
கடறக்ை ைறறும் எழும்பூர் இ்டகய 
3 பா்ைகள ைடடுகை உள்ளனை. 
இவறறில் 2 பா்ைகளில் புறநகர் 
மினொை ையில்கள இயக்கப்படுகின 
றனை. ஒரு பா்ையில் வி்ைவு ையில் 
கள அல்்லது ெைக்கு ையில்கள இயக்கப் 
படுகினறனை. 4-வது ையில் பா்ை இல் 
்லாை காைணத்ைால், கூடுைல் ையில் 
கள இயக்ககவா அல்்லது ெைக்கு 
ையில்க்்ள குறிப்பிடட கநைத்தில் 
இயக்ககவா இய்லாை நி்்ல 
உள்ளது. இதுைவிை, வடைாநி்லங் 

களுக்குச் செல்லும் ையில்கள 
சபரும்பாலும் சென்னை செனடைல் 
ையில் நி்்லயத்திலிருநது இயக்கப்படு 
வைால், செனடைல் ையில் நி்்லயம் 
எப்கபாதும் கூடடம் நிைம்பி வழிகிறது. 
இங்கு கூடடத்்ைக் கு்றக்கும் கநாக் 
கில், ைாம்பைத்திலிருநது எழும்பூர் 
ையில் நி்்லயம் வழியாக வட 
ைாநி்லங்களுக்கு ையில்கள இயக்க 
புதிய பா்ை கை்வப்படுகிறது.

எனைகவ, சென்னை கடறக்ை-எழும் 
பூர் இ்டகய 4-வது பா்ைஅ்ைக்கப் 
பயணிகள சநடுங்கா்லைாகக் 
ககாரிக்்க ்வத்து வநைனைர். இக் 
ககாரிக்்க்ய ஏறறு, சென்னை 
கடறக்ை-எழும்பூர் இ்டகய 4.3 
கி.மீ. சைா்்லவுக்கு 4-வது புதிய 
பா்ை அ்ைக்க ையில்கவ வாரியத் 
துக்கு சைறகு ையில்கவ பரிநது்ை 
செயைது. கைலும், ரூ.300 ககாடியில் 
திடட ைதிப்பீடு செயது புதிய 
பா்ைக்கு ைண் பரிகொை்னைகள 
முடிக்கப்படடு, கடநை 2 ஆண்டுக்கு 
முனபு அனுப்பி்வக்கப்படடது. 
இைறகு ையில்கவ வாரியம் ஒப்புைல் 
அளித்ைது. இருப்பினும், நி்லம் 
்கயகப்படுத்துவதில் சிக்கல் 
காைணைாக, பணிகள சைாடங்குவதில் 

ைாைைம் ஏறபடடுள்ளது.
இநநி்்லயில், சென்னை கடற 

க்ை-எழும்பூர் 4-வது பா்ை 
அ்ைக்கும் திடடத்துக்கு ைத்திய 
படசஜெடடில் ரூ.96.70 ககாடி நிதி 
ஒதுக்கீடு செயயப்படடுள்ளது. கடநை 
ஆண்டு நிதி ஒதுக்கீட்ட விட 
ைறகபாது நிதி ஒதுக்கீடு அதிகரித் 
துள்ளைால், இத்திடடத்்ை துரிைைாக 
செயல்படுத்ை கவண்டும் எனறு சபாது 
ைக்கள ககாரிக்்க விடுத்துள்ளனைர்.

இதுகுறித்து ைடிப்பாக்கத்்ைச் 
கெர்நை ெமூக ஆர்வ்லர் வைைன அனைந 
ைப்பன கூறும்கபாது, ``சென்னை 
கடறக்ை-எழும்பூர் 4-வது பா்ை 
அ்ைக்கப் ப்ல ஆண்டுக்ளாக வலி 
யுறுத்தி வருகிகறாம். இநை ஆண்டு 
ைத்திய படசஜெடடில் ரூ.96.70 ககாடி 
ஒதுக்கீடு செயயப்படடுள்ளது. 
எனைகவ, நி்லத்்ைக் ் கயகப்படுத்தும் 
பணி்ய வி்ைவாக முடித்து, திடடப் 
பணி்யத் சைாடங்க கவண்டும்'' 
எனறார்.

சைறகு ையில்கவ அதிகாரி ஒருவர் 
கூறும்கபாது, ̀`சென்னை கடறக்ை- 
எழும்பூர் இ்டகய மினையைாக்க 
லுடன 4-வது திடடத்்ை நி்றகவறற 
நி்லம் ் கயகப்படுத்தும் பணி ந்ட 

சபறுகிறது. இத்திடடத்தில் கூவம் 
ஆறு பகுதியில் பா்ை அ்ைப்பது 
மிகப்சபரிய ெவா்லாக இருக்கும். 
சென்னை கடறக்ை-எழும்பூர் 
இ்டகய 4-வது பா்ை அ்ைக்கும் 
திடடத்்ை நி்றகவறற பாதுகாப்புத் 
து்ற, ரிெர்வ் வங்கியிடம் நி்லத்்ைப் 
சபற கவண்டியுள்ளது. இது சைாடர் 
பாக கபச்சுவார்த்்ை ந்டசபறறு 
வருகிறது. பாதுகாப்புத் து்றயுடன 
கபச்சுவார்த்்ை சுமுகைாக முடிநதுள 
்ளது. ரிெர்வ் வங்கியிடம் கபச்சு 
வார்த்்ை நடநது வருகிறது. வி்ை 
வில் நல்்ல முடிவு கி்டக்கும் எனறு 
எதிர்பார்க்கிகறாம்'' எனறார்.

திட்ட மதிப்பீடு ரூ.274.20 க�ோடி
சென்னை கடறக்ை-எழும்பூர் 

இ்டகய 4-வது பா்ை அ்ைக்கும் 
திடடத்துக்கு ரூ.274.20 ககாடி திடட 
ைதிப்பீடு செயயப்படடது. இநை 
திடடத்துக்கு 2020-21-ம் நிதியாண்டில் 
நிதி ஒதுக்கவில்்்ல. இைனபிறகு, 
2021-22-ல் ரூ.5 ககாடியும், 2022-23-ல் 
ரூ.54 ககாடியும் நிதி ஒதுக்கப்படடது. 
2023-24-ம் நிதியாண்டுக்கு ரூ.96.70 
ககாடி ஒதுக்கீடு செயயப்படடுள்ளது 
குறிப்பிடத்ைக்கது.

 19 மண்்டல அலுவல�ங�ளில் நாளை 
குடும்ப அடள்ட குளைதீர் மு�ாம 

 zசென்னை
சென்னையில் உள்ள 19 ைண்ட்ல உைவி ஆ்ண 
யர் அலுவ்லகங்களில் குடும்ப அட்ட கு்றதீர் 
முகாம்  நா்்ள (பிப்.11) ந்டசபறுகிறது.

இதுகுறித்து உணவுப்சபாருள வழங்கல் 
து்ற சவளியிடட செயதிக்குறிப்பு:

சபாது விநிகயாகத் திடடத்தின மூ்லம் 
வழங்கப்படும் கெ்வக்்ள குடிைக்கள எளி 
தில் சபறும் வ்கயில் ைமிழகம் முழுவதும் 
ஒவ்சவாரு வடடத்திலும் ைக்கள கு்றதீர் முகாம் 
ைாைநகைாறும் நடத்ைப்படுகிறது.

அைனபடி,  பிப்ைவரி ைாைத்துக்கானை ைாைாந 
திை சபாது விநிகயாகத் திடட ைக்கள கு்றதீர் 
முகாம் சென்னையில்  உள்ள 19 ைண்ட்ல 
உைவி ஆ்ணயர் அலுவ்லகங்களில் நா்்ள 
(பிப்.11) கா்்ல 10 ைணிமுைல் பிறபகல் 1 
ைணிவ்ை ந்டசபறவுள்ளது.

குடும்ப அட்டகளில் சபயர் கெர்த்ைல், சபயர் 
நீக்கம், முகவரி ைாறறம், ் கப்கபசி எண் பதிவு, 

ைாறறம் செயைல் ைறறும் புதிய குடும்ப அட்ட, 
நகல் குடும்ப அட்ட ககாரும் ைனுக்க்்ளப் 
பதிவு செயைல் ஆகிய கெ்வகள கைறசகாள 
்ளப்படும். கைலும், நியாய வி்்லக் க்டகளில் 
சபாருள சபற கநரில் வை இய்லாை  மூத்ை 
குடிைக்கள உளளிடகடாருக்கு அங்கீகாைச் 
ொனறும் வழங்கப்படும்.

இதுைவிை, சபாது விநிகயாகக் க்டகளின 
செயல்பாடுகள, ைனியார் ெந்ையில் விறகப் 
படும் சபாருடகள அல்்லது கெ்வகளில் 
கு்றபாடுகள குறித்ை புகார்கள ஏகைனும் 
இருப்பின அவற்றப் சபாதுைக்கள இம் 
முகாமில் சைரிவித்ைால் உரிய நடவடிக்்க 
கைறசகாள்ளப்படும்.

சென்னையிலுள்ள 19 ைண்ட்ல அலுவ்ல 
கம் சைாடர்பு்டய பகுதிகளில் உள்ள 
குடும்ப அட்டைாைர்கள இநை கெ்வ்யப் 
பயனபடுத்திக் சகாள்ள்லாம்.

இவ்வாறு அதில் கூறப்படடுள்ளது.

சென்னையில் பரவும் மரம காய்செல்
மககள் அ்செம்ைய வேணைாம்
அரசு மருத்துேம்னை டீன தகேல்
 zசென்னை

சென்னையில் கடநை சி்ல நாடக்ளாக காயச்ெல் 
பாதிப்பு அதிகரித்து வருகிறது. சகாசு சைால் 
்்லயும் அதிகரித்துள்ளது. இைனைால் சபாதுைக் 
கள ைத்தியில் அச்ெம் நி்லவியுள்ளது.

இதுகுறித்து சென்னை ைாஜீவ் காநதி அைசு 
சபாது ைருத்துவை்னை டீன கைைணிைாஜென 
கூறியைாவது: ஒவ்கவார் ஆண்டும் ஏறபடும் 
ைடபசவப்ப நி்்ல ைாறறம் காைணைாக ் வைஸ் 
கள ைங்க்ளது நி்்ல்ய ைாறறிக்சகாளவ 
ைால்ைான இத்ை்கய காயச்ெல் பாதிப்பு ஏறபடு 
கிறது. ைாஜீவ் காநதி அைசு ைருத்துவை்னையில் 
தினைமும் 12 ஆயிைம் புறகநாயாளிகள வநைாலும் 
கூட காயச்ெல் பாதிப்புக்ளால் வருகவாரின 
எண்ணிக்்க கு்றவாகத்ைான இருக்கிறது. 
இது ொைாைணைானை ஃப்ளு காயச்ெலுக்கானை 
அறிகுறியாகைான இருக்கிறது.

காயச்ெல் பாதிப்பால் வருகவாருக்கு ககைானைா 
பரிகொை்னை கைறசகாண்டாலும், சைாறறு 
எதுவும் அவர்களுக்கு இல்்்ல. 

உடல்நி்்ல ெரியில்்லாை குழந்ைக்்ள 
ைருநது, ைாத்தி்ை சகாடுத்து பளளிக்கு அனுப்ப 
கவண்டாம். சபாதுைக்கள யாரும் இத்ை்கய 
காயச்ெல் பாதிப்பு குறித்து பயப்பட கவண்டாம். 
ைருத்துவரின ஆக்லாெ்னை கபரில் ைடடுகை 
ைருநதுக்்ள உடசகாள்ள கவண்டும். மூச்சு 
விடும் எண்ணிக்்க அதிகைாலும், நி்னைவாற 
றல் கு்றயும்கபாதும், இ்டவிடாை காயச்ெல் 
கபானற கநைங்களில் ைடடும் அவசியம் ைருத்து 
வ்ை அணுக கவண்டும் எனறு அவர் கூறினைார்.

hÏ சென்னை ஜசிஎப் ையிலகவ ககட 2 - சகாளததூர் பகுதி்ய இ்ைககும் வ்கயில கமம்பாலம்  
அ்மககும் பணிகள் சைாடங்கி 3 ஆண்டுகளுககு கமல ஆகியும் பணிகள் நி்ைவு சபைாமல 
உள்ளனை. ைறகபாது மீண்டும் பாலம் அ்மககும் பணிகள் சைாடங்கியுள்ளைால, வி்ைவில 
பணிக்ள முடிதது பாலம் திைககப்பட கவண்டும் எனபகை சபாதுமககளின ககாரிக்கயாக 
உள்ளது.  படம்: ம.பி்ரபு

கபா்ையில ைகைாறு செயை்ை ைடடிகககடட

தாளய அடித்து க�ானை ம�ன ள�து
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ைது கபா்ையில் ைகைாறு செயை ைக்னை 
ைடடிக் ககடட ைா்ய பீர் பாடடி்லால் அடித்துக் 
சகா்்ல செயை ைகன ்கது செயயப் 
படடுள்ளார்.

வியாெர்பாடி ொநதி நகர், 11-வது 
சைரு்வச் கெர்நைவர் கண்ணகி(40). இவைது 
ைகன அஜெய(21). சபயினடர் கவ்்ல செயது 
வருகிறார். இவர் ைகா சிவைாத்திரிக்காக 
ைா்்லயணிநதுள்ளார். அஜெய கநறறு முன 
தினைம் அதிகா்்ல ைது கபா்ையில் வீடடில் 
ெத்ைம் கபாடடுக் சகாண்கட நடனைைாடியுள 
்ளார். இதுசைாடர்பாக அக்கம்பக்கத்தி 
னைர் கண்ணகியிடம் புகார் சைரிவித்ைனைர்.

இ்ையடுத்து கண்ணகி, ைகன அஜெய 
யிடம் ஏன ெத்ைம் கபாடுகிறாய? ைா்்ல 

அணிநது சகாண்டு ைது அருநை்லாைா? எனை 
கண்டித்துள்ளார். இைனைால் இருவருக்கும் 
இ்டகய வாக்குவாைம் ஏறபடடுள்ளது. ஆத் 
திைம் அ்டநை அஜெய, பீர் பாடடி்லால் கண் 
ணகியின ை்்லயில் ஓங்கி அடித்துள்ளார். 
இதில், கண்ணகி ப்லத்ை காயம் அ்டநைார். 
அவரின அ்லறல் ெத்ைம் ககடடுஅங்குவநை 
அக்கம்பக்கத்தினைர், கண்ணகி்ய மீடடு 
அருகில் உள்ள ைருத்துவை்னையில் கெர்த் 
ைனைர். இநநி்்லயில், கநறறு முனதினைம் இைவு 
உயிரிழநைார்.

இதுகுறித்து எம்ககபி நகர் கபாலீஸார் 
வழக்குப் பதிநது ைா்ய சகா்்ல செயை 
ைாக அஜெய்ய ் கது செயைனைர். பினனைர், 
அவ்ை நீதிைனற காவலில் புழல் சி்றயில் 
அ்டத்ைனைர். 

சென்னையில 65 வழிதைடங்களில மடடுகம  

தாழதை க்பருந்து�ளை இயக்� முடியும
hh உயர் நீதிமனைததில அைசு கபாககுவைததுககழகம் பதில மனு
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சென்னையில் 65 வழித்ைடங்கள 
ைடடுகை ைாழை்ளப் கபருநதுக்்ள 
இயக்க ொத்தியைானை்வ எனை 
ைாநகை அைசு கபாக்குவைத்துக் கழ 
கம் ொர்பில் பதில் ைனு ைாக்கல் 
செயயப்படடுள்ளது.

ைமிழகத்தில் அைசு கபாக்கு 
வைத்துக் கழகங்களுக்கு ஆயிைத்து 
107 கபருநதுக்்ள புதிைாக 
சகாளமுைல் செயயும் சடண்டரில் 
ைாறறுத் திறனைாளிகளுக்கு பயனை 
ளிக்கும் வ்கயில் ைாழை்ளப் 
கபருநதுக்்ள சகாளமுைல் 
செயய உத்ைைவிடக்ககாரி ் வஷ் 
ணவி சஜெயக்குைார் எனபவர் 
சென்னை உயர் நீதிைனறத்தில் 
வழக்கு சைாடர்நதிருநைார்.

இநை வழக்்க ஏறசகனைகவ 
விொரித்ை சபாறுப்பு ை்்ல்ை 
நீதிபதி டி.ைாஜொ ை்்ல்ையி்லானை 
அைர்வு, சென்னை ைாநகரில் ைாழ 
ை்ளப் கபருநதுக்்ள இயக்க ொத்தி 
யைானை வழித்ைடங்கள குறித்து 
அறிக்்க ைாக்கல் செயய ைாநகை 
அைசுப் கபாக்குவைத்துக் கழகத் 
துக்கு உத்ைைவிடடிருநைது.

இநநி்்லயில் இநை வழக்கு 

சபாறுப்பு ை்்ல்ை நீதிபதி 
டி.ைாஜொ ைறறும் நீதிபதி டி.பைை 
ெக்ைவர்த்தி ஆகிகயார் அடங்கிய 
அைர்வில் கநறறு மீண்டும் விொை 
்ணக்கு வநைது. அப்கபாது 
கபாக்குவைத்துக் கழகம் ொர்பில் 
கூடுைல் அைசு ை்்ல்ை வழக் 
கறிஞர் சஜெ.ைவீநதிைன ஆஜெைாகி 
பதில் ைனு்வ ைாக்கல் செயைார்.

அதில், சென்னை ைாநகை அைசு 
கபாக்குவைத்துக் கழகம் ொர்பில் 
130 கிைாை வழித்ைடங்களில் கபருந 
துகள இயக்கப்படுகினறனை. அநை 
ொ்்லகள குறுக்லாக இருப் 
பைால் அவறறில் ைாழை்ளப் கபருந 
துக்்ள இயக்க முடியாது. 
அகைகபா்ல சென்னையில் உள்ள 

சுைங்கப்பா்ைகள வழியாக 173 
வழித்ைடங்களில் கபருநதுகள 
இயக்கப்படுகினறனை.  அநை வழித் 
ைடங்களில் ைாழை்ளப் கபருநது 
க்்ள இயக்கினைால் ை்ழ கா்லங் 
களில் ை்ழநீர் கபருநதுகளின 
உளக்ள புகுநது விடும். இகை 
கபா்ல மினி கபருநதுகள இயக்கப் 
படும் 74 வழித்ைடங்களிலும், 
சைடகைா பணிகள ந்டசபறறு 
வரும் 186 வழித்ைடங்களிலும் 
ைாழை்ளப் கபருநதுக்்ள இயக்கு 
வது ொத்தியைறறது. ைறகபா 
்ைய சூழலில் சென்னை ைாநக 
ரில் 65 வழித்ைடங்கள ைடடுகை 
ைாழை்ளப் கபருநதுக்்ள இயக்க 
ொத்தியைானை்வ. இைறகாக 
342 ைாழை்ளப் கபருநதுக்்ள 
சகாளமுைல் செயய திடடமிடப் 
படடுள்ளது எனை அதில் சைரிவிக் 
கப்படடிருநைது.

அ்ையடுத்து நீதிபதிகள, இது 
குறித்து ைனுைாைர்கள ைைப்்பயும் 
இ்ணத்து ஆயவு நடத்தி மீண்டும் 
அறிக்்க ைாக்கல் செயய கவண் 
டுசைனை அைசு ைைப்புக்கு உத்ைை 
விடடு விொை்ண்ய வரும் 
பிப்.20-க்கு ைளளி்வத்ைனைர்.

மாநகர 
ப�ாக்குவரத்து 
கழகம் சார்பில் 
130 கிராமஙகளில் 
ப�ருந்துகள் 
இயக்கப�டுகின்றன

தமிழகத்தில் 9 வபருககு கவரானைா சதாற்று 
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ைமிழகத்தில் கநறறு 9 கபருக்கு ககைானைா சைாறறு உறுதி 
செயயப்படடுள்ளது. ைமிழகத்தில் இதுவ்ை 6 ககாடிகய 
91 ்லடெத்து 11 ஆயிைத்து 684 கபருக்கு ககைானைா 
பரிகொை்னை செயயப்படடதில், 35 ்லடெத்து 94 ஆயிைத்து 
708 கபருக்கு சைாறறு உறுதி செயயப்படடுள்ளது.

ககைானைா சைாறறுக்கு கநறறு உயிரிழப்பு ஏதும் இல்்்ல. 
ைறகபாது 40 கபர் சிகிச்்ெயில் உள்ளனைர்.  5 கபர் ககைானைா 
வில் இருநது குணை்டநது கநறறு வீடு திரும்பியுள்ளனைர்.

CHENNAI

selvakumar.m@hindutamil.co.in
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