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BSE Limited 
Listing Centre 
Scrip Code: 505800 

National Stock Exchange of India Ltd. 
NEAPS 
Symbol: RANEHOLDIN 

 
Dear Sir / Madam, 
 
Sub: Newspaper publication for the transfer of Equity Shares to IEPF – Regulation 47 of 

SEBI LODR     
 
We hereby enclose copies of the notice to shareholders of the Company published on                       
January 14, 2023, in the newspapers, viz., ‘Business Standard’ (English) and ‘Hindu Tamizh 
Thisai’ (Regional language) published.  
 
The notice to shareholders is in respect of the proposed transfer of equity shares to the Investor 
Education and Protection Fund Authority (IEPF), in accordance with Rule 6 of the IEPF Authority 
(Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 and amendments thereof.  
 
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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Aditya Birla
Money Ltd.

ADITYA BIRLA
CAPITAL

(A part of Aditya Birla Capital Ltd.)

Regd. Office: Indian Rayon Compound, Veraval - 362 266, Gujarat; CIN: L65993GJ1995PLC064810; Email: abml.investorgrievance@adityabirlacapital.com;
Website: www.adityabirlamoney.com; Tel.: +91-44-49490000; Fax.: +91-44-22501095.
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விலை
₹275800 

பக்கங்கள்

இயர புக்
2023

்பாட்டித ் ்தரவுக்குப் 
புவியியல்
- விரிொை  
பாைக் குறிப்புகள் வெறறிகைமாை 5ஆம் ஆண்டில்…

இப்்பாது விறபரையில்

புத்தகஙகரள அஞ்சல்/கூரியர மூலம் வபற  ஒரு புத்தகததுக்கு  அஞ்சல் 
வ்சலவு ரூ.30,  கூடு்தல் புத்தகம் ஒவவொன்றுக்கும் ரூ.15 ் ்சரதது,  

KSL MEDIA LIMITED என்ற வபயரில்  D.D, Money order அல்லது Cheque 
மூலமாக அனுப்ப ்ெண்டிய முகெரி:  ‘இந்து ்தமிழ் திர்ச நாளி்தழ்’,  

124, ொலாஜா ்சாரல, வ்சன்ரை - 2. ் பான்: 044-35048001.
்மலும் விெைஙகளுக்கு: 7401296562 / 7401329402

வ்சன்ரை புத்தகக் காட்சியின் இந்து ்தமிழ் அைஙகிலும் (எண் : 505, 506) 
்தமிழகததின் அரைதது புத்தகக் கரைகளிலும் கிரைக்கும்.

ஆன்ரலனில் வபற: store.hindutamil.in/publications

13.01.23

ப�ொனபமொழி:

எவராலும் வவற்றியை 
தாங்கிகவகாள்ள முடியும். ஆனால், 
வலியை மிககவரால் ைட்டுமை 
மதால்வியையும் தாங்க முடியும்.
� -�அடொல்ஃப்�ஹிட்லர்

ப�ொது�அறிவு: புர�ோட்ோன்களின எண்ணிக்்க்ை ‘அணு எண்’ 
(Automic Number) எனறு அ்ைப்ோர்கள். புர�ோட்ோன்ோன 
ஒரு ் னிமத்தின அ்்ைோளமோ்க விளங்குகிறது. ் னிமத்தின 
அணுக்கருவில் ஒர� ஒரு புர�ோட்ோன இருந்ோல் அது ் ைட�ஜன, 
2 புர�ோட்ோன இருந்ோல் அது ஹீலிைம், 3 இருந்ோல் அது 
லித்திைம், 8 இருந்ோல் அது ஆகசிஜன. இப்டி 92 வ்்கைோன 
்னிமங்்கள் வ்்கப்டுத்்ப்டுகினறன.

இணையம்: பி�்மர, முனனோள் பி�்மர்கள் மற்றும் அவர்களது 
குடும்் உறுபபினர்கள் ஆகிரைோருககு, மி்க அருகில் இருநது 
்ோது்கோபபு வைங்கும் ப்ோறுப்் வகிப்து சிறபபு ் ோது்கோபபு 
குழு (எஸ்பிஜி). 1985-ல் இககுழு உருவோக்கப்ட்து. இதில் 
்ணிைோற்றுரவோர ் ்ை்மப ் ண்பு, ் ல்து்ற நிபுணத்துவம், 
்ோது்கோபபு ் ற்றிை அறிவு மிக்கவர்களோ்க இருப்ோர்கள். https://
spg.nic.in இ்ணை்ளத்தில் இதுகுறித்து முழு்மைோ்க அறிைைோம்.

அரசுப் பணிகளுகககான தேர்வில் 40% மதிப்்பண்ணுடன்

தமிழ்�பமொழியில்�ததர்ச்சி�கடடொயம்
z தபரவையில் பணி நிபநேவனகள் சடடத் திருத்ேம் நிவைதைறியது

 zசென்னை
தமிழக அரசுப் பணிகககான ததர்வு 
களில் பஙதகறதபகார் தமிழ் ம�காழித் 
தகாளில் 40 சதவீத �திப்மபண் 
மபறறு ததர்ச்சி மபற தேண்டும் 
எனபதத கட்காய�காககும் சட்த் 
திருத்த �தசகாதகா சட்ப்தபரதேயில் 
நிதறதேறறப்பட்து.

தமிழக அரசுப் பணியில் தசர்ப 
ேர்கள், அரசுப் பணியகாளர்கள் பணி 
நிபநததன சட்ப்படி, �காநிலத்தின 
அலுேல் ம�காழி அல்லது தமிழ் 
ம�காழி குறித்த தபகாதிய அறிவு 
மபறறிருகக தேண்டும். விண்்ணப் 
பிககும்தபகாது தமிழில் தபகாதிய 
அறிவு இல்லகாதேர்கள், தகுதி மபற 
றிருநது பணி நிய�னம் மபறறகால், 
பணிய�ர்த்தப்பட் நகாளில் இருநது 
2 ஆண்டுககுள் அரசகால் ந்த்தப் 
படும் தமிழ் ம�காழி 2-ம் தகாள் ததர் 
வில் ததர்ச்சி மபற தேண்டும்.

இதறகித்யில், தமிழகத்தின 
பல்தேறு துதறகளில் பணியகாளர் 
கள் தசர்ப்பில் மேளி �காநிலத்த 
ேர் பஙதகறறதகாக குறறம்சகாட்ப் 

பட்து. இததத் மதகா்ர்நது, தமிழக 
�னிதேள த�லகாண்த� துதற சகார் 
பில் க்நத ஆண்டு டிச.1-ம் தததி 
அரசகாத்ண பிறப்பிககப்பட்து. 

அதில், தமிழகத்தில் உள்ள 
�காநில அரசுத் துதறகள், �காநில 

மபகாதுத்துதற நிறுேனஙகள் 
அதனத்திலும் தமிழ் இதளஞர் 
கதள 100 சதவீத அளவுககு தசர்ப் 
பதத உறுதி மசய்யும் ேதகயில், 
அதனத்து தநரடி தபகாடடித் ததர்வு 
களிலும் தமிழ் ம�காழித் தகாள் 
கட்காயம் என அறிவிககப்பட்து.

இநநிதலயில், தமிழ் ம�காழித் 
தகாள் ததர்வில் 40 சதவீத �திப் 
மபண்ணுககு குதறயகா�ல் எடுத்து 
ததர்ச்சி மபற தேண்டும் எனபதத 

கட்காய�காககி பணியகாளர் சட்த் 
தில் தறதபகாது திருத்தம் மசய்யப் 
படடுள்ளது. இநத சட்த் திருத் 
தத்தத சட்ப்தபரதேயில் நிதி  
அத�ச்சர் பழனிதேல் தியகாக 
ரகாஜன தநறறு அறிமுகம் மசய்தகார். 

பினனர், இதுகுறித்த விேகாதம் 
ந்நதது. அதன விேரம்:

தி.வேல்முருகன் (தோக): 
குஜரகாத், கர்நகா்ககா தபகானற �காநி 
லஙகளிலும் இதத சட்ம் உள்ளது. 
அஙமகல்லகாம் அநத �காநிலத்தில் 
நிரநதர�காக குடியிருப்பேர்கள், 
அநத ம�காழிேழி ததசிய இனங 
கதள தசர்நதேர்கள் எனறு சட்த் 
திருத்தம் மககாண்டு ேரப்படடுள் 
ளது. ஆனகால், இஙகு மககாண்டு 

ேரப்படடுள்ள சட்த் திருத்தம் 
மூலம், பிஹகாதர தசர்நதேர் 
தமிழ் படித்து இத்ததர்வில் ததர்ச்சி 
மபறறகால், தமிழக அரசுப் பணியில் 
தசர முடியும். எனதே, இதத �று 
ஆய்வு மசய்ய தேண்டும்.

அமைச்சர் பழனிவேல் தியாக 
ராஜன்: நீதி�னற ேழககு அடிப் 
பத்யில், ேல்லுநர்களின கருத்தத 
தகடடுதகான இநத திருத்தம் மசய் 
யப்படடுள்ளது.

ஜி.வக.ைணி (பாைக): சட்த் 
திருத்தத்தத �றுபரிசீலதன 
மசய்ய தேண்டும்.

முகைது ஷாநோஸ் (விசிக): 
இநத விஷயத்தில் முதல்ேர் ததல 
யிடடு தீர்வு ககா்ண தேண்டும்.

அமைச்சர் பழனிவேல் தியாக 
ராஜன்: தறதபகாது நிதறதேறறகா 
விட்கால், தமிழ் ததர்தே தததே 
யில்தல எனறகாகிவிடும். அதனகால், 
திருத்தம் மககாண்டு ேநதுள்தளகாம்.

இவேகாறு விேகாதம் ந்நதது. 
பினனர், தபரதேயில் சட்த் 

திருத்த �தசகாதகா நிதறதேறியது.

மூத்த நரம்பியல் மருததுவரானை

மதுரை எய்ம்ஸ் தரைவர் நாகைாஜன் மரைவு
hh ஆளுநர் ஆர்.என.ரவி, மு்தல்வர் ஸ்ாலின இரங்கல்

 zசென்னை
�துதர எய்ம்ஸ் �ருத்துேக கல் 
லூரி �ருத்துே�தன ததலேர் 
நகாகரகாஜன மேஙகடரகா�ன ககால�கா 
னகார். அேருககு ேயது 77. அேரது 
�தறவுககு ஆளுநர் ஆர்.என.ரவி, 
முதல்ேர்  ஸ்்காலின இரஙகல் மதரி 
வித்துள்ளனர்.

�ருத்துேத் துதறயில் ததர்நத 
அனுபேம்மககாண்் நகாகரகாஜன, 
நரம்பியல் சகார்நத பல்தேறு நுடப 
�கான சிகிச்தசகதள த�றமககாண் 
டுள்ளகார். �துதர ரகாஜகாஜி �ருத் 
துேக கல்லூரி �ருத்துே�தனயின 
மநறிககுழு ததலேரகாக இருநத 
அேர், தமிழ்நகாடு ் காக்ர் எம்ஜிஆர் 
�ருத்துேப் பல்கதலககழகத்தின 
கவுரே தபரகாசிரியரகாகவும் 
மபகாறுப்பு ேகித்தகார். சமீபத்தில் 
அேர் �துதர எய்ம்ஸ் �ருத்துேக 
கல்லூரி �ருத்துே�தனயின 
ததலேரகாக நியமிககப்பட்கார்.

சில நகாடகளுககு முனபு அேரது 
ததலத�யில் எய்ம்ஸ் நிர்ேகாகக 
குழுக கூட்ம் �ருத்துேப் பல் 
கதலககழகத்தில் ந்நதது. �துதர 
எய்ம்ஸ் கடடு�கானப் பணிகதள 

துரிதப்படுத்தி, கல்லூரிதய பயன 
பகாடடுககு மககாண்டுேர முதனப் 
பகாக மசயல்படடு ேநதகார்.

இநநிதலயில், �ருத்துேர் 
நகாகரகாஜனுககு க்நத 12-ம் 
தததிநள்ளிரவு திடீமரன மநஞ்சு 
ேலிஏறபடடுள்ளது. இததயடுத்து, 
மசனதன தபகாரூர் ரகா�ச் 
சநதிரகா �ருத்துே�தனயில் 
தசர்ககப்பட்கார். தீவிர சிகிச்தச  
அளிககப்பட் நிதலயில் தநறறு 
அதிககாதல 12.10 �ணிககு அேர் 
உயிரிழநதகார்.

நகாகரகாஜனுககு �தனவி 
த�காகனரகாணி, �கள் கிருத்திககா, 
�ரு�கன மஜ.ரகாதகாகிருஷ்ணன 

(உ்ணவுத் துதற மசயலர்), 
தபரன�ருத்துேர் அரவிநத் 
ஆகிதயகார் உள்ளனர்.

தமிழக ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி: 
நரம்பியல் �ருத்துே சமூகத்துககு 
ேழிககாடடியகாக இருநத 
நகாகரகாஜனின, �ருத்துேத் துதற 
பஙகளிப்புகள் நீண்்ககாலத்துககு 
நிதனவில் மககாள்ளப்படும். அேரது 
ஆன�கா சகாநதி அத்யடடும்.

முதல்ேர் ஸ்்ாலின்: ததசிய 
நரம்பியல் அறிவியல் ஆரகாய்ச்சிக  
குழுத் ததலேர், ்காக்ர் 
எம்ஜிஆர் �ருத்துேப் பல்கதலக 
கழகத்தின �திப்புறு தபரகா 
சிரியர் உள்ளிட் பல்தேறு 
மபகாறுப்புகதள ேகித்தேர் நகாக 
ரகாஜன. அேதர இழநது ேகாடும் 
�ரு�கன ரகாதகாகிருஷ்ணன �றறும் 
குடும்பத்தினருககும், �ருத் 
துேத் துதறயினருககும் ஆழ்நத 
இரஙகதல மதரிவித்துக மககாள் 
கிதறன.

இவேகாறு அேர்கள் மதரிவித் 
துள்ளனர். �ருத்துேத் துதறயினர்,  
முககிய பிரமுகர்கள் பலரும் 
இரஙகல் மதரிவித்துள்ளனர்.

குடும்்ப சொதது, ரூ.5 லடெம் ்க்ன பிரச்சி்னை

முன்்ாள் எம்.பி. மஸ்தான் ககாரை வழக்கில் தம்பி ரகது
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முனனகாள் எம்.பி. �ஸ்தகான மககாதல  
ேழககில் அேரது உ்ன பிறநத 
சதககாதரர் தகது மசய்யப்படடுள் 
ளகார். குடும்ப மசகாத்து �றறும் 
ரூ.5 லடசம் க்னுகககாக மககாதல 
ந்நதுள்ளதகாக தகேல் மேளியகாகி 
உள்ளது.

தமிழ்நகாடு சிறுபகானத�யினர் 
நல ஆத்ணய துத்ணத் ததலே 
ரகாக இருநதேர் �ருத்துேர் டி.�ஸ் 
தகான (66). திமுகவில் சிறுபகானத� 
யினர் நல உரித�ப் பிரிவு மசய 
லகாளரகாகவும் இருநதகார். மசனதன 
ரகாயப்தபடத் பகாலகாஜி நகரில் 
குடும்பத்து்ன ேசித்து ேநதகார்.

முனனகாள் எம்.பி.யகான இேர் 
க்நத �காதம் 21-ம் தததி அதிககாதல 
ககாரில் மசனதனயில் இருநது மசங 
கல்படடு சுஙகச்சகாேடி தகாண்டிச் 
மசல்லும்தபகாது திடீமரன மநஞ்சு 
ேலி ஏறபடடுள்ளது. இததயடுத்து 
அருகில் உள்ள தனியகார் �ருத்துே 
�தனககு மககாண்டு மசல்லப்பட் 
தபகாது, அேர்  ஏறமகனதே இறநது 
விட்தகாக �ருத்துேர்கள் கூறினர்.

இநநிதலயில், தநதத �ர்ணத் 
தில் சநததகம் இருப்பதகாக, �ஸ்தகா 

னின �கன ஷகாநேகாஸ் கூடுேகாஞ் 
தசரி ககாேல் நிதலயத்தில் புககார் 
மககாடுத்தகார். விசகாரத்ணயில், �ஸ் 
தகான மககாதல மசய்யப்பட்து 
மதரியேநதது. பிதரதப் பரி 
தசகாததன அறிகதகயும் இதத 
உறுதிப்படுத்தியது.

இததயடுத்து, �ஸ்தகானின ககார் 
ஓடடுநரகான அேரது உறவினர் 
(தம்பி �ரு�கன) மசனதன கதிர் 
தேடு பகுதிதய தசர்நத இம்ரகான 
பகாஷகாதே (26) தபகாலீஸகார் விசகா 
ரித்தனர். நண்பர்களு்ன தசர்நது 
�ஸ்தகானின ேகாய்,  மூகதக அழுத்தி 
மூச்சுத் தி்ணறதேத்து மககாதல 

மசய்ததகாகவும், பினனர் �காரத்ப் 
பகால் இறநததுதபகால நகா்க�காடிய 
தகாகவும் மதரிவித்துள்ளகார்.

இததத் மதகா்ர்நது இம்ரகான 
பகாஷகா க்நத �காதம் 30-ம் தததி தகது 
மசய்யப்பட்கார். அேரது உறவினர் 
குதரகாம்தபடத் தமீம், கூட்காளி 
கள் தசதகாப்தபடத் நசீர் (38), 
பம்�ல் தவுபீக அக�து (31), குதரகாம் 
தபடத் தலகாதகஷேரன (23) ஆகி 
தயகாரும்  தகது மசய்யப்பட்னர்.

ேழககில் கூடுதல் தகேல்கதள 
திரடடும் ந்ேடிகதகயகாக சிதற 
யில் இருநத இம்ரகான பகாஷகா, தமீம், 
நசீதர தபகாலீஸகார் ககாேலில் 
எடுத்து விசகாரித்தனர். அேர்களது 
மசல்தபகாதன தகப்பறறி, அதில் 
பதிேகான தபகான அதழப்புகதள 
ஆய்வு மசய்தனர்.

இதில், தகதகான இம்ரகான பகாஷகா, 
தனது �கா�னகாரும், மககாதல மசய் 
யப்பட் �ஸ்தகானின உ்ன பிறநத 
தம்பியு�கான மசஙகுனறத்தத 
தசர்நத ஆசம் பகாஷகாவு்ன (57) 
அதிக தநரம் தபகானில் தபசியது 
மதரியேநதது.

இததத் மதகா்ர்நது இம்ரகான 
பகாஷகாவி்ம் மீண்டும் விசகாரத்ண 

ந்த்தப்பட்து. “�ஸ்தகானி்ம், அே 
ரது தம்பியும் எனது �கா�னகாரு�கான 
ஆசம் பகாஷகா ரூ.5 லடசம் க்ன 
மபறறிருநதகார். மககாடுத்த க்தன 
தகடடு �ஸ்தகான மதகா்ர்நது 
நச்சரித்தகார். அேர்களது குடும்ப 
மசகாத்தகான வீடத் �கா�னகாருககு 
எழுதிக மககாடுககவும் தத்யகாக 
இருநதகார். இதனகால், கூட்காளிகளு 
்ன தசர்நது மககாதல மசய்ததன” 
என இம்ரகான பகாஷகா ேகாககுமூலம் 
அளித்ததகாக தபகாலீஸகார் கூறினர்.

இததயடுத்து, �ஸ்தகானின 
தம்பியகான ஆசம் பகாஷகாதே தபகாலீ 
ஸகார் தநறறு தகது மசய்தனர். அே 
ரும் குறறத்தத ஒப்புகமககாண்டு 
ேகாககுமூலம் அளித்ததகாக தபகாலீ 
ஸகார் மதரிவித்தனர். இததயடுத்து, 
அேர் மசஙகல்படடு நீதி�னறத்தில் 
ஆஜர்படுத்தப்படடு, நீதி�னற ககாே 
லில் சிதறயில் அத்ககப்பட்கார்.

இதறகித்யில், �ஸ்தகான குடும் 
பத்தினர் மபகாய் புககார் மககாடுத்துள் 
ளதகாகவும், இதுபறறி சிபிசிஐடி விசகா 
ரிகக தேண்டும் எனறும், தகதகான 
ஆசம் பகாஷகாவின �தனவி ஜூனத், 
டிஜிபி அலுேலகத்தில் தநறறு புககார் 
மககாடுத்துள்ளகார்.

சம்பளம, ஓய்வூதியம, வட்டி உயரவவால்
தமிழக அரசின் சசலவினம 23% அதிகரிப்பு
்பட்சஜெட் ஆய்வறிக்கயில் தகவல்
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இநத நிதி ஆண்டின முதல் அதரயகாண்டுகககான தமிழக 
படமஜட குறித்த ஆய்ேறிகதகதய சட்ப்தபரதேயில் 
நிதி அத�ச்சர் பிடிஆர் பழனிதேல் தியகாகரகாஜன தநறறு 
தகாககல் மசய்தகார். அதில் கூறியிருப்பதகாேது:

தமிழகத்தில் 2022-23-ம் நிதி ஆண்டுகககான படமஜடடில் 
ம�காத்த ேருேகாய் ேரவுகள் ரூ.2.31 லடசம் தககாடி. அதில் 
2022 மசப்்ம்பர் ேதரயிலகான அதரயகாண்டில் �காநில 
அரசின ம�காத்த ேருேகாய் ரூ.1.12 லடசம் தககாடியகாக 
உள்ளது. இது படமஜடடில் கணிககப்பட் ேருேகாய் 
ேரவில் 48.46 சதவீதம்.

2021-22-ம் நிதி ஆண்டில் அதத ககாலகட்த்தில் மபறப் 
பட் ேருேகாய் ேரவுகதளவி் 31.61 சதவீதம் கூடுதலகாக 
கித்த்துள்ளது. மசகாநத ேரி ேருேகாயகாக அதரயகாண்டில் 
ரூ.72,441 தககாடி மபறப்படடுள்ளது. க்நத ஆண்டின 
முதல் அதரயகாண்டு்ன ஒப்பிடும்தபகாது இது 36.92 
சதவீதம் அதிகம்.

2022-23-ம் நிதி ஆண்டில் �காநில அரசின மசலவினம் 
ரூ.2.84 லடசம் தககாடியகாக இருககும் என கணிககப்பட்து. 
மசப்்ம்பர் ேதரயிலகான முதல் அதரயகாண்டில் மசலவி 
னம் ரூ.1.16 லடசம் தககாடியகாக உள்ளது. முநததய ஆண்டில் 
இதத ககாலகட்த்தில் மசலவினம் ரூ.94,628 தககாடி. இநத 
ஆண்டு 22.93 சதவீதம் மசலவினம் அதிகரித்துள்ளது. 
சம்பளம், ஓய்வூதியம், ேடடி மசலுத்துதல் தபகானறதே 
அதிகரித்ததகால் இநத உயர்வு ஏறபடடுள்ளது.

முதல் அதரயகாண்டில் சம்பள�காக �டடும் ரூ.37,621 
தககாடி, ஓய்வூதியத்துகககாக ரூ.16,226 தககாடி மசலவி்ப்பட 
டுள்ளது. ரூ.16,117 தககாடி ேடடி மசலுத்தப்படடுள்ளது.

�காநிலத்தின ம�காத்த ஆண்டு மசலவினம் ரூ.3.28 லடசம் 
தககாடியகாக இருககும் என �திப்பி்ப்படடுள்ளது. முதல் 
அதரயகாண்டில் ரூ.1.31 லடசம் தககாடி மசலேகாகியுள்ளது. 
பறறகாககுதற ரூ.18,726 தககாடியகாக உள்ளது.

hÏ ஆெம் ்பாஷா

தததி குறிப்பிடவாமல் 
த்பர்வ ஒத்தி்வப்பு
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சட்ப்தபரதேயின இநத ஆண் 
டுகககான முதல் கூட்ம், க்நத 
9-ம் தததி ஆளுநர் ஆர்.என.ரவி 
உதரயு்ன சர்ச்தசயு்தன 
மதகா்ஙகியது.

ஜன.10 முதல் 13-ம் தததி ேதர 
தபரதேக கூட்த்தத ந்த்த 
அலுேல் ஆய்வுக குழு முடிவு 
மசய்தது. முதல் நகாளில், ஈதரகாடு 
கிழககு ககாஙகிரஸ் உறுப்பினர் 
திரு�கன ஈமேரகா �தறவுககு 
இரஙகல் மதரிவித்து நகாள் முழுே 
தும் அதே ஒத்திதேககப்பட்து. 
முனனகாள் உறுப்பினர்கள், பிர 
பலஙகள் �தறவுககும் இரஙகல் 
மதரிவிககப்பட்து.

11, 12-ம் தததிகளில் ஆளுநர் 
உதரககு நனறி மதரிவிககும் 
தீர்�கானத்தின மீதகான விேகாதம் 
ந்நதது. விேகாதத்துககு முதல்ேர் 
தநறறு பதில் அளித்தகார். பிறகு, 
�தசகாதகாககள் நிதறதேறின. 

நிதறேகாக, தபரதேதய ஒத்தி 
தேகக அத�ச்சர் தக.என.தநரு 
மககாண்டுேநத தீர்�கானம் நிதற 
தேறறப்பட்து.  தததி குறிப்பி்கா 
�ல் தபரதேதய தபரதேத் ததல 
ேர் அப்பகாவு ஒத்திதேத்தகார்.

ச்கா்ல மிரட்ல், அச்சுறுத்தலால்

அண்ாமரைக்கு  
‘இசட்’ பிரிவு பாதுகாப்பு
hh மததிய உள்து்ை அ்மச்ெ்கம் முடிவு
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அச்சுறுத்தல் ககார்ண�காக தமிழக 
பகாஜக ததலேர் அண்்ணகா 
�தலககு ‘இசட’ பிரிவு பகாது 
ககாப்பு ேழஙக �த்திய உள்துதற 
அத�ச்சகம் முடிவு மசய்துள்ளது.

தமிழக பகாஜக ததலேர் 
அண்்ணகா�தல, திமுக அரசின 
மசயல்பகாடுகதள கடுத�யகாக 
வி�ர்சித்து ேருகிறகார். அே 
ருககு ஏறமகனதே �த்திய 
அரசின ‘ஒய்’ பிரிவு பகாதுககாப்பு 
அளிககப்படடு ேருகிறது. இநத 
நிதலயில், உளவுத்துதற அளித்த 
அறிகதகதய மதகா்ர்நது, 
அண்்ணகா�தலககு பகாதுககாப்தப 
அதிகரித்து ‘இசட’ பிரிவு பகாது 
ககாப்பு ேழஙக �த்திய உள்துதற 
அத�ச்சகம் முடிவு மசய்துள்ளது.

�த அடிப்பத்ேகாதிகள், �காதேகா 
யிஸ்டகளி்ம் இருநது மககாதல 
மிரட்ல் கடிதஙகள் ேநததகாகவும், 
அததத் மதகா்ர்நதத, அண்்ணகா 
�தலககு இசட பிரிவு பகாதுககாப்பு 

ேழஙக முடிவு மசய்யப்பட்தகாக 
வும் கூறப்படுகிறது.

க்நத சில நகாடகளகாக �த்திய 
உள்துதறதய தசர்நத பகாதுககாப்பு 
அதிககாரிகள் தமிழகம் ேநது 
அண்்ணகா�தலயின வீடு �றறும் 
அேர் மதகா்ர்புத்ய இ்ஙக 
ளுககு மசனறு ஆய்வு �றறும் 
புலன விசகாரத்ண த�றமககாண்டு 
அதன பிறதக இநத முடிவு எடுக 
கப்படடுள்ளதகாக கூறப்படுகிறது. 
விதரவில் இசட பிரிவு பகாதுககாப்பு 
நத்முதறப்படுத்தப்ப் உள்ளது.

அண்்ணகா�தலககு ஏறமக 
னதே ேழஙகப்படடுள்ள ஒய் 
பிரிவு பகாதுககாப்பில் 12 சிஆர்பிஎஃப் 
வீரர்கள் இருககும் நிதலயில், இசட 
பிரிவில் 28 முதல் 33 சிஆர்பிஎஃப் 
க�காண்த்கா வீரர்கள் இருப்பகார் 
கள். இேர்கதளக மககாண்டு சுழறசி 
முதறயில் 24 �ணி தநரமும் 
அண்்ணகா�தலககு பகாதுககாப்பு 
அளிககப்படும்  என ககாேல் துதற 
அதிககாரிகள் மதரிவித்தனர்.

இதன்மூலம், பிஹாரை சேர்நதவர தமிழ் 
படித்து, சதரவில் சதரச்சி பபற்ால், அைசுப் 
பணியில் சேை முடியும். எனசவ, ேட்டத் 
திருத்தத்ரத மறுஆய்வு பேய்்ய சவண்டும்.

iyappan.s@hindutamil.co.in
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