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CHENNAI | TUESDAY, 16 NOVEMBER 2021

( LAN No. 403FSP48449202)
1.COMPOX (Through its authorised signatories)
(Borrower)
At: No 219 Gst Road, Chromepet, Chennai,
Tamilnadu - 600044
2. RAJASEKARAN J (Co-Borrower)
AT No 269/1 Th Road Old, Washermanpet,

Chennai, Tamilnadu, 600021
3. LEELAVATHY B (Co-Borrower)
At 269/1 -835 Th Road, Old, Washermenpet,
Chennai, Tamilnadu, 600021
(LAN No. 403SHL08590983,
403SHL08937534, 403SHL57279235 )
1. MIM FURKHAN (Borrower)
At No C248 C2 Ram Nagar Mveeg Mudra Vijaya
Nagar 2nd Street Velachery Chennai-600042
2. SANGEETHA FURKHAN (Co-Borrower)
At: Mveegmundra C248 C2 Ramnagar 2nd Street
Vijaya Nagar Extn Chennai-600042
(LAN No. 4030HL43776437 )
1. MOHAMED FAROOK (Borrower)
At Old No 35 N No 20 Sadayappan Street 3rd
Floor, Seven Wells, Chennai, Tamilnadu-600001
2. M RABIYATHAMMAL (Co-Borrower)
At Old No 35 N No 20 Sadayappan Street 3rd
Floor, Seven Wells, Chennai, Tamilnadu-600001
3. PRINT TECH (Co-Borrower)
(Through authorised signatories)
At: No 52 Freinds Complex 3rd Floor Mannady
Street Mannady Chennai Tamilnadu-600001.
(LAN No. 403SHL24683182,
403SHL24683885 )
1. NANDHAKUMAR V (Borrower)
At: H106, S2, Sukh Sagar, 1st Seaward Road,
Chennai - 600041
Also At : AJ Flat No. B-5, Old No 28, New No 51,
Adhamodharapuram Main Road, Adayar,
Chennai - 600020
(LAN No. 4030HL41517686
4030HL41517723, 4030HL41525111 )
1. PRIYA G (Borrower)
2. GOVINDARAJ N (Co-Borrower)
3. UGP WOMENS HOSTEL (Co-Borrower)
All Above are At: 14A/150, Plot No-150 Door,
Shri Shesathri Enclave 1st Floor, F-2,Kambar Street
New Perungalathur Chennai, Tamilnadu-600063
(LAN No. 403LAP28233743 )
1. RAVIE AGENCIES (Borrower)
At No 10/23 South Mada Street Mylapore
Chennai-600004
2. DHANALAKSHMI R (Co-Borrower)
3. RAVIE NG (Co-Borrower)
Both At: NO. 63/61, Sri Sai Harhony Door.
No: 7, 2nd Floor, Alamelu Mangapuram,
Mylapore Chennai-600004

Date: 16/11/2021 Place:- CHENNAI, Authorized Officer Bajaj Finance Limited

This step is being taken for substituted service of notice. The above Borrowers and/or Co-Borrowers Guarantors) are advised to
make the payments of outstanding along with future interest within 60 days from the date of publication of this notice failing
which (without prejudice to any other right remedy available with Bajaj Finance Limited) further steps for taking possession of
the Secured Assets/ mortgaged property will be initiated as per the provisions of Sec. 13(4) of the Securitization and
Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act,2002.
The parties named above are also advised not to alienate, create third party interest in the above mentioned properties. On
which Bajaj Finance Limited has the charge.

BAJAJ FINANCE LIMITED
CORPORATE OFFICE: 4th Floor, Bajaj Finsrv Corporate Office, Off Pune-Ahmednagar Road, Viman Nagar,
Pune 411014 Branch Office:-Unit Number 804, 805, 806, 8th Floor 177, Delta Wing Raheja Towers,
Anna Salai, Chennai, Tamil Nadu 600002
Demand Notice Under Section 13 (2) of Securitization and Reconstruction of Financial

Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002.
Undersigned being the Authorized officer of M/s Bajaj Finance Limited, hereby gives the following notice to the
Borrower(s)/Co-Borrower(s) who have failed to discharge their liability i.e. defaulted in the repayment of principal as
well as the interest and other charges accrued there-on for Home loan(s)/Loan(s) against Property advanced to them
by Bajaj Finance Limited and as a consequence the loan(s) have become Non Performing Assets (N.P.A's) .
Accordingly, notices were issued to them under Section 13 (2) of Securitization and Reconstruction of Financial Assets
and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and rules there-to, on their last known addresses, however the same
have been returned un-served/undelivered, as such the Borrower(s)/Co-Borrower(s) are hereby intimated/informed by
way of this publication notice to clear their outstanding dues under the loan facilities availed by them from time to time.
Loan Account No./Name of the Borrower(s)/
Co-Borrower(s)/Guarantor(s) & Addresses

TATA CAPITAL HOUSING FINANCE LIMITEDTATA CAPITAL HOUSING FINANCE LIMITED
Contact Add: 11 Floor, Tower A, Peninsula Business Park,

Ganpatrao Kadam Marg, Lower Parel, Mumbai 400013 Contact No.
(022) 61827414, (022) 61827375 CIN No. U67190MH2008PLC187552

DEMAND NOTICE
Under Section 13 (2) of the Securitisation and Reconstruction of Financial

Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (“Act”) read with Rule 3
of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 (“Rules”).

Whereas the undersigned being the Authorised Officer of Tata Capital Housing
Finance Limited (TCHFL) under the Act and in exercise of powers conferred under
Section 13 (12) read with Rule 3 of the Rules already issued detailed Demand Notice
dated below under Section 13(2) of the Act, calling upon the Borrower(s)/Co
Borrower(s) / Guarantor(s) (all singularly or together referred to “Obligors”)/Legal
Heir(s)/Legal Representative(s) listed hereunder, to pay the amount mentioned in the
respective Demand Notice, within 60 days from the date of the respective Notice, as
per details given below. Copies of the said Notices are served by Registered Post A.D.
and are available with the undersigned, and the said Obligor(s)/Legal Heir(s)/Legal
Representative(s), may, if they so desire, collect the respective copy from the
undersigned on any working day during normal office hours.
In connection with the above, Notice is hereby given, once again, to the said Obligor(s)
/Legal Heir(s)/Legal Representative(s) to pay to TCHFL, within 60 days from the date
of the respective Notice/s, the amount indicated herein below against their respective
names, together with further interest as detailed below from the respective dates
mentioned below in column (d) till the date of payment and / or realisation, read with
the loan agreement and other documents/writings, if any, executed by the said
Obligor(s). As security for due repayment of the loan, the following Secured Asset(s)
have been mortgaged to TCHFL by the said Obligor(s) respectively.

Loan
Account No

100060411
&

100065817

Rs.2,51,47,961/-
(Rupees Two Crore Fifty One
Lakh Forty Seven Thousand

Nine Hundred Sixty One
Only) as on 29.10.2021

29.10.2021

and

03.09.2021

Mrs.Venkataraman Komala
Valli (Borrower) Mr. V
Alagar (Co Borrower)

Sri Lakshmi Pipes
(Co Borrower)

Mrs. Sundara Bhavani
Description of the Secured Assets/Immovable Properties/ Mortgaged Properties :
Item No:1 : All that piece and parcel of land, together with House, Ground and Premises sit-
uated at Plot No. 4, Door No.3, Venkateswara Colony, 5th Street, Madaha varam Milk
Colony, Kodungaiyur, comprised in Old Survey No’s. 17/1, T.S. No.19, Block No.4, Jambuli
Village, fomerly Fort- Tondairpet Taluk, presently Perambur Taluk, measuring an extent 2400
Sq.Ft. Sub Registration District of Madahavaram and Registration District Chennai- North
being bounded on the : North By : Plot No.1 – 60 Ft, South By : Plot No.5 – 60 Ft, East
By : Road – 40 Ft, West By : Vacant Land – 40 Ft
Item No:2 : All that piece and parcel of land, together with Superstructure thereon, construct-
ed at Plot No. 8, Door No.27, Kattabomman 7th Street, R V Nagar, Kodungaiyur, comprised
in Old Survey No’s. 6/6B, T.S. No.88/2, Block No.2, Kodungaiyur Village, fomerly Fort-
Tondairpet Taluk, presently Perambur Taluk, measuring an extent 1905 Sq.Ft. Sub
Registration District of Madahavaram and Registration District Chennai- North being bound-
ed on the : North By : 20’Ft Road – 32 Ft, South By : Vacant Land – 33 Ft, East By :
Plot No.9 – 59 ½ Ft, West By : Vacant Land – 57 ¾ Ft.

Date of Demand Notice
and date of NPA

Total Outstanding Dues
(Rs.) as on below date*

Name of Obligor(s)/Legal
Heir(s)/Legal Representative(s)

Place : Tamilnadu Sd/- Authorised Officer
Date: 16.11.2021 For Tata Capital Housing Finance Limited

10678665
&

100072568

Rs.32,18,457/- (Rupees Thirty
Two Lakh Eighteen Thousand

Four Hundred Fifty Seven Only)
as on 03.11.2021

03.11.2021

and

03.09.2020

Mr. Kathiresan N
(Borrower)

Mrs. Amutha M
(Co Borrower)

Description of the Secured Assets/Immovable Properties/ Mortgaged Properties :
Item No.1 : In Salem District, Salem West R.D, Suramangalam Sub R.D, Salem Taluk,
Bodinaickenpatty Village, S.No. 44/3, Punja Acre 1.38, Asst Rs. 3.11, Out of this an extent of
814 ¼ Sq.Ft of land is related to this Item No.1, the boundaries and measurements for the
same are :- East of : 11’ Ft North-South Road, West of : 4 ½ Ft North – South Road, North
of : 4 ½ Ft Road, South of : Below described property With in the above boundaries are
measuring East – West Northern side 28 Feet, Southern side 35 ¼ Feet, North – South
Eastern side 27 ½ Feet, Western side 24 Feet; totaling 814 ¼ Sq.Ft of land
Item No.2 : In the above Village, S. No. 44/3, Out of this an extent of 968 Sq.Ft, the
boundaries and measurements for the 2nd Item are :- East of : 11’ Ft North-South Road,
West of : Property of Chinnakuppusamy and Papammal, North of : Property of
Kulandaigounder, South of : 13 Ft East – West Road
Within the above boundaries are measuring 968 Sq.Ft of land in full.
The above mentioned 02 Items are totaling 1782 ¼ Sq.Ft of land, with RCC building there-
on, together with Pathway and easement rights annexed there to. As per the Re survey the
New Survey No. 44/3C, within the limits of Salem Municipal Corporation.
*with further interest, additional Interest at the rate as more particularly stated in respective
Demand Notices dated mentioned above, incidental expenses, costs, charges etc incurred till the
date of payment and/or realization. If the said Obligor(s) shall fail to make payment to TCHFL as
aforesaid, then TCHFL shall proceed against the above Secured Asset(s) /Immovable Property
(ies) under Section 13(4) of the said Act and the applicable Rules entirely at the risk of the said
Obligor(s)/Legal Heir(s)/Legal Representative(s) as to the costs and consequences.
The said Obligor(s)/Legal Heir(s)/Legal Representative(s) are prohibited under the said Act
to transfer the aforesaid Secured Asset(s)/Immovable Property(ies), whether by way of sale,
lease or otherwise without the prior written consent of TCHFL. Any person who contravenes
or abets contravention of the provisions of the Act or Rules made thereunder shall be liable
for imprisonment and/or penalty as provided under the Act.

BAJAJ FINANCE LIMITED
CORPORATE OFFICE: 3rd FLOOR, PANCHSHIL TECH PARK, VIMAN NAGAR, PUNE-411014, MAHARASHTRA.
BRANCH OFFICE: 83C, First Floor, TNPK Building, Thadicombu Rd, Dindigul, Tamil Nadu 624001

POSSESSION NOTICE

Whereas, the undersigned being the Authorized Officer of M/s BAJAJ FINANCE LIMITED (BFL) under the Securitization and
Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002 and in exercise of powers conferred under
section 13(2) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules 2002, issued Demand Notice(s) to Borrower(s) /
Co Borrower(s)/ Guarantor(s) mentioned herein below to repay the amount mentioned in the notice within 60 days from the
date of receipt of the said notice. The Borrower(s) /Co Borrower(s)/ Guarantor(s) having failed to repay the amount, notice
is hereby given to the Borrower(s) /Co Borrower(s)/ Guarantor(s) and the public in general that the undersigned on behalf
of M/s Bajaj Finance Limited, has taken over the possession of the property described herein below in exercise of the
powers conferred on him under Section 13(4) of the said Act read with Rule 8-(1) of the said rules. The Borrower(s) /
Co Borrower(s)/ Guarantor(s) in particular and the public in general are hereby cautioned not to deal with the below said
property and any dealings with the said property will be subject to the first charge of BFL for the amount(s) as mentioned
herein under with future interest thereon.
Name of the Borrower(s) / Guarantor(s)

(LAN No, Name of Branch)
Description of Secured Asset

(Immovable Property)
Demand

Notice Date
and Amount

Date: 16/11/2021 Place:- Dindigul Authorized Officer Bajaj Finance Limited

U/s 13(4) of the Securitisation and R
Interest Act 2002.Rule 8-(1) of the Security Interest (Enforcement) Rules 2002.(Appendix-IV)

econstruction of Financial Assets and Enforcement of Security

Date of
Possession

Branch: Dindigul
( LAN No. 463LAP03485450 and
463LAP18633930)
1. SUBBURAMAN TRADERS (Borrower)
At NO 81 MADURAI ROAD DINDIGUL, DINDIGUL
624002
2. G SANGEETHA (Co- Borrower)
3. V S GANESAN (Co-Borrower)
Both At 121 SOWRASTRAPURAM NORTH IIND LANE
MAIN NAGAL NAGAR SUB SOWRASTRA PURAM DDG
DINDIGUL DINDIGUL 624003

th27 February 2021
Rs. 1,11,61,980/- (Rupees
One Crore Eleven Lac Sixty
One Thousand Nine Hundred
Eighty Only)

All that piece and parcel of the Non-
agricultural Property described as:
DOOR NO:120F,120F/4,120F/5, OLD T.S.NO:
1476 NEW T.SNO:2351&2352 NAGAL NAGAR,
SOURASTRAPURAM, DINDIGULTOWN SURVEY
WARD NO:6, DINDIGUL DISTRICTDINDIGUL
624003

12
November

2021

TENDER CARE Advertorial
TMB - Centenary Founders' Day Celebration

Tamilnad Mercantile Bank Limited celebrated
its Centenary Founders' Day at Thoothukudi
recently. Gopal Srinivasan, Chairman &
Managing Director, TVS Capital Funds (P)
Limited inaugurated the event in the presence
of K.V.Rama Moorthy, MD & CEO, TMB. S.
Annamalai, Former Chairman, TMB,
C.S.Rajendran Former Director, TMB, Board of
Directors, Vice President, General Managers,
Chief Financial Officer, Founder's family mem-

bers, various Dignitaries, Shareholders and Customers. As part of the event, 100th e-lobby of the bank was inaugurated by T.Charusree, IAS, Commissioner,
Thoothukudi City Muncipal Corporation. Geetha Jeevan and D. K. Senthilraj IAS, District Collector Thoothukudi handed over sanction/ disbursement letters to
over 200 beneficiaries at the Mega Loan Disbursement program arranged by the bank. Similar campaigns were conducted at all 12 Regional offices of the bank
across the country. As a part of celebration the bank honored over 100 COVID Frontline warriors nationwide. The bank announced Cash donations to the wards
of the frontline warriors of Covid - 19 who had lost both the parents. A special blood donation camp was also conducted by the bank at Thoothukudi. The bank
also identified One Hundred and Sixty One villages and vaccinated the entire population with the joint effort of its branches and local health department.

NMDC delivers strong Q2 and H1 financials
NMDC delivered another strong financial performance with a 205% and 196% increase in turnover and PBT
respectively in the second quarter of FY22. During Q2, NMDC has been able to outperform both production and sales
over the CPLY. In this quarter, NMDC produced 8.77 million tonnes (MT) and sold 8.99 million tonnes (MT) of iron
ore. NMDC's turnover for the Q2 of 2021-22 is Rs. 6794 crore as against Rs.2230 crore over CPLY. NMDC's Profit
Before Tax (PBT) for the Q2 of 2021-22 is Rs. 3142 crore as against Rs.1063 crore during Q2 of 2020-21, an increase
by 196%. Profit After Tax (PAT) for Q2 of 2021-22 increased by 202% to Rs.2341 crores against Rs.774 crores
during Q2 of 2020-21. NMDC has produced 17.68 MT & sold 18.43 MT during the H1 of FY22 which is 44% & 43%
more than CPLY. NMDC's Turnover during the H1 of FY22 is 13,306 crore and PBT is 7,405 Crore in H1 which is
219% and 306% more respectively than CPLY. This is the best ever H1 results for the company. Sumit Deb, CMD,
NMDC said, "The demand for iron and steel has witnessed a boom in the emerging markets. As a key player in the
mining industry, we responded with proactive production enhancement initiatives and are now reaping benefits of our
agile response to the demand with an exceptional quarter. We aim to focus on capacity expansion initiatives and
enforcement of digital infrastructure."

Pandit Nehru's Birth Anniversary celebrated at BHEL
Tiruchirappalli

The 132nd birth anniversary of the first Prime Minister of our Nation, Bharat Ratna Pandit Jawaharlal Nehru was
celebrated at BHEL Tiruchirappalli on 14.11.21. I Kamalakkannan, General Manager, Boiler Shops and Advanced
Technology Products, BHEL Tiruchirappalli, garlanded the statue of Jawaharlal Nehru at the factory Main Gate and
paid floral tribute to his memory. General Managers and other senior officials also paid floral tribute to Pandit
Nehru with BHEL Security personnel in attendance.

Repco Home Finance reports 167% sequential jump in profits
Repco Home Finance Limited has announced financial results prepared as per Indian Accounting Standards for the quarter ended September 30, 2021. The
Company's profitability metrics remained robust during the reporting period characterized by sequential recovery from the second-wave led setbacks. Performance
in Q2FY22 : Total income stood at Rs.334.5 Crs. Net interest income expanded 8% sequentially to Rs. 156.0 Crs resulting in record margins of 5.2%. Net
profits stood at Rs.85.9 Crs, growing 167% sequentially & 6% year on year. Loans sanctions grew 161% sequentially to Rs.525.3 Crs & remained comparable
year on year. Loan disbursements grew 102% sequentially to Rs.484.0 Crs & 4% year on year. Interest spread expanded to a record 4.0% vs 3.4% in the Q2 of
the previous year. Return on assets expanded to a record 2.9% resulting in a healthy return on equity of 17.3% on a deleveraged balance sheet. Performance in
H1FY22: Total income stood at Rs. 656.9 Crs. Net interest income stood at Rs. 300.8 Crs and margins at a record 5%. Net profits stood at Rs. 118.0 Crs. Loans
sanctions grew 5% year on year to Rs. 726.5 Crs. Loan disbursements grew 12% year on year to Rs. 723.7 Crs. Interest spread expanded to a record 3.9%. Return
on assets and equity remained robust at 2.0% and 12.0% respectively.

BOM inaugurates branch at kottayam
A S Rajeev (MD &CEO- Bank of Maharashtra) inaugurates newly
renovated branch in Kottayam in CSI complex Kottayam. Arun V (Zonal
Manager Bank of Maharashtra Ernakulam Zone), Fr Raju Jacob
(Manager- Baker Buildings/ CSI complex), Anju G (Branch Manager
Kottayam branch) also seen in picture. BOM now has a total of 23
branches and 14 ATMs in Kerala. Bank of maharashtras MD expressed
at the occasion that “Bank of Maharashtra’s state of the art branch at
kottayam will be helpful for the people in the locality for fulfilling all of
their banking and financial needs.” He also added that retail growth is
on an average of 15% in banking sector however BoM is growing at 17
to 18% in this segment.In MSME,growth is around 20%.



316.11.2021  சென்னை

வக்கீல் வீடு மீது பெட்ரோல் குண்டுவீச்சு
மதுரை, நவ. 16- 

மதுரை மமல அனுப்–பா–னடி ைாஜ–மான் 
நகர் மமயின் மைாட்–டில் வசித்து வரு–ப–வர் 
மாரிச்–மெல்–வம். மதுரை மாவட்்ட நீதி–மன்–
றத்–தில் வக்–கீல் பணி மெய்து வரு–கி–றார். 
பாம–க–வின் முன்–னாள் நிர்–வாகி. இவ–ைது 
வீட்–டிற்கு இன்று காரல, டூவீ–லர்–க–ளில் வந்த 
மர்–ம–ந–பர்–கள் மபட்–மைால் குணர்ட வீசி 
விட்டு ்தப்–பிச் மென்–ற–னர். இச்–ெம்–ப–வத்ர்த 
அங்–குள்்ள ஒரு டீக்–க–ர்ட–யில் இருந்த சிலர் 
பார்த்–துள்–்ள–னர். விழுந்த மபட்–மைால் குணடு 
மவடித்து பை–விய தீரய உ்ட–ன–டி–யாக அப்–ப–
கு–தி–யி–னர் அரைத்து விட்–்ட–னர்.

இது குறித்்த ்தக–வ–லின் மபரில், கீரைத்–
துரற மபாலீ–ொர் மற்–றும் மபாலீஸ் உயர் 
அதி–கா–ரி–கள் ெம்–ப–வம் ந்டந்த இ்டத்–திற்கு 
விரைநது வநது விொ–ைரை ந்டத்–தி–னர். 
அை–சி–யல் ரீதி–யா–கமவா, முன்–வி–மைா–்தம் 
காை–ை–மா–கமவா இந்த குணடு வீச்சு ெம்–ப–
வம் ந்டந–தி–ருக்–க–லாம் என்று மபாலீ–ொர் ெந–
ம்த–கிக்–கின்–ற–னர். விரை–வில் குற்–ற–வா–ளி–கள் 
பிடி–ப–டு–வார்–கள் என மபாலீ–ொர் ம்தரி–வித்–்த–
னர். கீரைத்–துரற மபாலீ–ொர் வழக்–குப்–ப–திவு 
மெய்து அப்–ப–கு–தி–யில் உள்்ள சிசி–டிவி மகம–
ைாக்–க–ளில் பதி–வான காட்–சி–கர்ள ஆய்வு 
மெய்து வரு–கின்–ற–னர். 

பெ. ப�ோத்து குவிப்பு வழக்்கை வி�ோரித்்த 
நல்்லம நோயுடு மோர்ைப்ெோல் மரணம்

பெைம்–பூர், நவ. 16-
மென்ரன மபை–வள்–ளூர் 
ெந–தி–ை–மெ–க–ைன் ொரல பகு–
தி–யில் நல்–லம நாயுடு (83) 
வசித்து வந–்தார். இவர் 
காவல் துரற–யில் பணி–
யாற்றி ஓய்வு மபற்–ற–வர். 
இவ–ருக்கு விஜ–ய–லட்–சுமி 
என்ற மரன–வி–யும் 2 மகன், 
2 மகள் உள்–்ள–னர். மூத்்த 
மகன் இ்ளங் –மகா –வன் 
ம்தாழில்–து–ரற–யில் இரை 
இயக்–கு–ன–ைாக பணி–யாற்றி 
வரு–கி–றார். 2வது மகன் ெை–வ–
ைன், உயர் நீதி–மன்–றத்–தில் 
வழக்–க–றி–ஞ–ைாக பணி–யாற்–
று–கி–றார். மகள்–கள் மெல்வி, 
கனி–மமாழி ஆகி–மயா–ருக்கு 
திரு–ம –ை–மாகி ்தனித்–்த –
னி–யாக குடும்–பத்–து–்டன் 
வசித்து வரு–கின்–ற–னர்.

மென்–ரன–யில் மபய்்த 
கன–மரழ காை–ை–மாக மபை–
வள்–ளூர் பகு–தி–யில் மரழ–நீர் 
சூழ்ந–்தது. இ்த–னால் க்டந்த 
5 நாட்–க–்ளாக கீழ்ப்–பாக்–கத்–

தில் உள்்ள மற்–
மறாரு வீட்–டில் 
நல்–லம நாயுடு 
வசித்து வந–்தார். 
இந–நி –ரல–யில் 
மநற்–றி–ைவு இவ–
ருக்கு திடீ–மைன 
மாை–ர்டப்பு ஏற்–
பட்–்டது. உ்ட–ன–
டி–யாக உற–வி–னர்–
கள் அவரை, 
அரு–கில் உள்்ள 
்தனி–யார் மருத்–
து–வ–ம–ரனக்கு 
அரழத்து மென்–ற–னர். ்டாக்–
்டர்–கள் பரி–மொ–்த–ரன–யில், நல்–
லம நாயுடு இறநது விட்–்டார் 
என ம்தரிந–்தது. இர்த–ய–டுத்து 
அவ–ைது உ்டல் மபை–வள்–ளூர் 
பகு–தி–யில் உள்்ள அவ–ைது 
இல்–லத்–துக்கு மகாணடு 
வைப்–பட்டு அஞ்–ெ–லிக்–காக 
ரவக்–கப்–பட்–டுள்–்ளது. அங்கு 
அவ–ைது உ்ட–லுக்கு மு்தல்–வர் 
மு.க.ஸ்்டா–லின், அரமச்–
ெர்–கள் மபான்–முடி, பி.மக.

ம ெ க ர் – ப ா பு , 
எ.வ.மவலு மற்–
றும் கலா–நிதி 
வீைா–ொமி எம்பி 
உள்–ளிட்–ம்டார் 
நல்–லம நாயுடு 
உ ்ட – லு க் கு 
மலர் வர்ள–யம் 
ரவத்து அஞ்–
ெலி மெலுத்–தி–
னர்.

ம ர ற ந ்த 
நல்–லம நாயுடு, 
1 9 6 9 மபட்ச் 

எஸ்.ஐ.யாக பணி–யில் 
மெர்ந–்தார். லஞ்ெ ஒழிப்பு 
துரற–யில் பணி–யாற்–றி–ய–
மபாது, 1991-96ம் ஆணடு 
காலத்–தில் வரு–மா–னத்–திற்கு 
அதி–க–மாக மொத்து மெர்த்–்த–
்தாக அப்–மபா–ர்தய மு்தல்–வர் 
மஜய–ல–லி்தா, அவ–ைது ம்தாழி 
ெசி–கலா, உற–வி–னர்–கள் இ்ள–வ–
ைசி, சு்தா–க–ைன் ஆகி–மயார் மீது 
வழக்–குப்–ப–திவு மெய்–யப்–பட்–
்டது. இந்த வழக்–கில் பணி–
யாற்ற பல காவல்–துரற அதி–
கா–ரி–கள் ்தயக்–கம் காட்–டி–னர். 
அப்–மபாது மிக–வும் மநர்–ரம–
யான காவல் அதி–காரி என 
மபயர் மபற்ற நல்–லம நாயு–
டுரவ, எஸ்–பி–யாக இருந்த 
துக்–ரக–யாணடி விொ–ைரை 
அதி–கா–ரி–யாக நிய–மித்–்தார். 
மறுப்பு ஏதும் மொல்–லா–மல் 
மபாறுப்பு ஏற்–றுக் மகாண–
்டார். 

வழக்–கு–கள் பதிவு மெய்–
யப்–பட்்ட 6 மா்தத்–தி–மலமய 
நீதி–மன்–றத்–தில் குற்–றப்–பத்–தி–
ரிரக ்தாக்–கல் மெய்–்தார். 
இந்த வழக்–கில் குற்–ற–வா–ளி–
கள் ்தண–்டரன மபறு–வ–்தற்கு 
நல்–லம்ம நாயு–டு–வின் மநர்த்–
தி–யான புலன் விொ–ை–ரை–
யும் மெக–ரித்்த ்த்ட–யங்–களும், 
ஆவ–ைங்–களும் முக்–கிய காை–
ைங்–கள் என காவல்–துரற 
வட்–்டா–ைத்–தில் பை–ப–ைப்–பாக 
மபெப்–பட்–்டது. பணி ஓய்–
வுக்கு பிறகு இந்த வழக்–கின் 
விொ–ை–ரைக்–காக 4 முரற 
பணி நீட்–டிப்பு மெய்–யப்–பட்–
்டார்.

இந்த வழக்–கின் விொ–
ைரை அதி–கா–ரி–யாக இருந–்த–
மபாது, அதி–முக ்தைப்–பால் 
இவ–ருக்–கும் இவ–ைது குடும்–
பத்–தி–ன–ருக்–கும் மரற–மு–க–
மாக பல ம்தால்–ரல–களும் 

தடுப்பூசி 113 க�ோடியை 
நெருங்கிைது

புது–பெல்லி, நவ. 16- 
ஒன்–றிய சுகா–்தாை அரமச்–ெ–
கம் இன்று மவளி–யிட்்ட அறி–
விப்–பில், க்டந்த 24 மணி 
மநைத்–தில் 8,865 மபருக்கு 
புதி–ய–்தாக மகாமைானா 
பாதிப்பு ஏற்–பட்–டுள்–்ளது. 
க்டந்த 287 நாட்–க –ளில் 
இது மிகக் குரறந்த பாதிப்–
பா –கும். மமாத்்த எண–
ணிக்–ரகரய 3,44,56,401 
ஆக அதி–க –ரித் –துள்–்ளது. 
க்டந்த 24 மணி மநைத்–

தில் 197 மபர் ம்தாற்று 
பாதிப்–பால் இறந–்த–னர். 
இ்தன் –மூ –லம் மமாத்்த 
இறப்பு  எண –ணிக்ரக 
4,63,852 ஆக உயர்ந–்தது. 
ம்தாற்று மநாயி–லி–ருநது 
குை–ம–ர்டந–்த–வர்–க–ளின் 
எண–ணிக்ரக 3,38,61,756 
ஆக உயர்ந – ்தது .  இது –
வரை 112.97 மகாடி ்தடுப்–
பூசி மபா்டப்–பட்–டுள்–்ளது 
என்று ம்தரி–விக்–கப்–பட்–
டுள்–்ளது.

ஏழை எளிய மக்கள் பாதிக்காதவாறு

க�ோயில் ந�ோத்துக�ளுககு நிைோைமோன
வோடய� நிர்ணைம் ந�யை அரசு ெடவடிகய�

அ்ைசெர் செகர்்பாபு தகவல்
பெனரனை, நவ.16- 

மென்ரன ெவு–கார்–மபட்ர்ட 
அரு–ைாச்–ெ–மலஸ்–வ–ைர் மற்–
றும் வை–்த–ைா–ஜப்–மப–ரு–மாள் 
மகாயி–லில் இரை–ய–்த–்ளம் 
மூலம் வா்டரக மெலுத்–தும் 
முரறரய அற–நி–ரல–யத்–துரற 
அரமச்–ெர் மெகர்–பாபு ஆய்வு 
மமற்–மகாண–்டார். பின்–னர் 
அரமச்–ெர் மெகர்–பாபு நிரு–
பர்–க–ளி–்டம் கூறி–ய–்தா–வது:

க்டந்த அக்–ம்டா–பர் 8ம் 
ம்ததி மு்தல் இரை–ய–வழி 
முரற–யில் மகாயில்–க–ளின் 
வா்ட–ரக–்தா–ைர்–கள் வா்டரக 
ம்தாரக–யிரன மெலுத்–தும் 
வெதி ம்தா்டங்கி ரவக்–கப்–
பட்–்டது. அ்தன்–படி 5720 
மகாயில்–க–ளில் கணினி வழி 
வா்டரக வசூல் ரமயங்–கள் 
ம்தா்டங்–கப்–பட்டு, 1492  
மகாயில்–கள் மூல–மாக இது–
வரை ரூ.10 மகாடி வசூல் 
மெய்–யப்–பட்–டுள்–்ளது. இ்தன் 
ம்தா்டர்ச்–சி–யாக அரனத்து 
மகாயில்–க–ளின் அரெயா 
மொத்–துக்–கர்ள வரு–மா–னம் 
ஈட்–டும் மொத்–துக்–க–்ளாக 
மாற்ற  3 மா்தங்–க–ளில் ந்ட–வ–
டிக்ரக எடுக்–கப்–ப–டும். 

கணினி மூலம் வா்டரக 
மெலுத்்த இய–லா்த வா்ட–ரக–
்தா–ைர்–கள் வழக்–கம் மபால் 
மகாயில் அலு–வ–ல–கத்–தில் 
ம்தாரகரய மெலுத்தி 
கணினி மூலம்  ைசீ–திரன 
மபற்–றுக்–மகாள்–்ள–லாம். 
வா்டரக வசூல் ரமயம் 
அரமக்க இய–லா்த நிரல–
யில் உள்்ள மகாயில்–க–ளில் 
வா்டரக மெலுத்்த விரும்–
பு–மவார் அரு–கில் உள்்ள 
மபரிய மகாயில்–க –ளில் 
அரமந –துள்்ள மபாது 
வசூல் ரமயத்–தில் மகட்பு 
ம்தாரக–யிரன மெலுத்–திக் 
மகாள்்ள வழி–வரக மெய்–
யப்–பட்–டுள்–்ளது. இம்–மு–
ரற–ரயப் பின்–பற்–று–வ–்தன் 
மூலம் ஒவ்–மவாரு அற–நி–று–வ–
னத்–திற்–கும் மொந–்த–மான 
அரெ–யாச் மொத்–துக்–க–ளின் 
மூலம் மபறப்–ப–டும் வரு–மா–
னத்–திரன உ்ட–னுக்–கு–்டன் 
ம்தரிந–துக்–மகாள்்ள ஏது–
வா–கும். வசூல் முரற–யாக 
ந்டக்–கி–ற்தா என்–ப–்தரன 
ம்தா்டர்நது கண–கா–ணித்து, 
வரு–மா–னம் ஈட்–்டா்த மொத்–

துக் –கர்ள ஏலத் –
திற்கு மகாணடு 
வநது, அற–நி–று–வ–னங்–
களுக்–கான வரு–வா–
யி–ரனப் மபருக்–கி்ட 
இய–லும். முரற–யாக 
பைம் மெலுத் –
்தா்த நபர்–க –ளின் 
விவ–ைங்–க–ர்ள–யும் 
இரைய வழி–யாக 
ம்தரிநது மகாள்–்ள–
லாம். இ்தன்–மூ–லம் நிலுரவ 
ம்தாரக–யிரன வசூ–லிக்க 
ந்ட–வ–டிக்ரக எடுக்–கப்–ப–டும். 
வசூல் நிலுரவ ம்தா்டர்–
பான புள்ளி விவ–ைங்–கர்ள, 
உயர் அலு–வ–லர்–கள் உ்ட–னுக்–
கு–்டன் ம்தரிந–துக்–மகாள்்ள 
ஏது–வாக அரம–யும். இந–மநர்–
வில், முரற–யாக வா்டரக 
மெலுத்–்தா்த இனங்–க–ளின் 
மீது துரி்த ந்ட–வ–டிக்ரக 
எடுக்க முடி–யும். 

க்டந்த 2012ம் ஆணடு 
அரமக்–கப்–பட்்ட நியாய 
வா்டரக நிர்–ைய குழு 
ஆய்வு மமற் –மகாணடு 
அளித்்த ஒப் –பு –்தல் –படி 
வா்டரக நிர்–ை–யம் மெய்–
யப்–பட்–்டது. அ்தன் பின் ஒவ்–
மவாரு 3 ஆண–டு–களுக்–கும் 
15% வா்டரக உயர்த்–தி–்ட–வும் 
அனு–மதி அளிக்–கப்–பட்–்டது. 
ஆனால் ்தற்–மபா–ழுது ்தமி–
ழ–கம் முழு–வ–தும் இருநது 
வா்டரக அதி–க–மாக இருப்–ப–
்தாக ம்தா்டர்நது வரும் 
புகார்–க–ளின் அடிப்–ப–ர்ட–
யில், மு்தல்–வ–ரின் அனு–மதி 
மபற்று வா்டரக நிர்–ைய 
குழுரவ மாற்–றி–ய–ரமத்து 
அரனத்து ்தைப்பு மக்–களும் 
பாதிக்–கப்–ப–்டா்த வரக–யில் 
நியா–ய–மான வா்டரக நிர்–ை–
யிக்க ந்ட–வ–டிக்ரக எடுக்–கப்–ப–
டும் .

மகாயில் நிலங்–க–ளில் 
குடி–யி–ருப்–ப–வர்–கள் ்தங்–க–்ளது 
வீடு–கர்ள பழு–து–பார்க்–கும் 
பணி மமற்–மகாள்்ள அந–்தந்த 
மகாயில் அலு–வ–ல–ரி–்டம் கடி–
்தம் மகாடுத்து அனு–மதி 
மபற்–றுக்–மகாள்–்ள–லாம். 
இந்த அைசு ெட்–்டத்–தின் படி 
நர்ட–மப–றும் அைசு உயர்–நீ–
தி–மன்ற நீதி–ப–தி–க–ளின் வழி–

காட்–டு–்தல்–படி ந்டக்–
கின்ற அைசு. இநது 
அற–நி–ரல–யத்–துரற 
ொர்–பில் ஏற்–க–னமவ 
துவக்–கப்–பட்்ட, மற்–
றும் துவக்–கப்–ப்ட 
உள்்ள கல்–லூ–ரி–க–ளில் 
ஆன்–மீக வகுப்–பு–கள் 
ம்தா்டங்க உயர் 
கல்–வித் துரற–யி–்டம் 
அனு–மதி மகட்–டுள்–

ம்ளாம் நிச்–ெ–யம் அனு–மதி 
மபற்–ற–வு–்டன் வகுப்–பு–கள் 
துவங்–கப்–ப–டும். ்தமி–ழ–கத்–தில் 
உள்்ள இநது ெமய அற–நி–
ரல–யத்–துரற கட்–டுப்–பாட்–
டில் உள்்ள மகாயில்–களுக்கு 
அறங்–கா–வ–லர்–கள் நிய–மிக்க 
உரிய வி்ளம்–ப–ைம் மெய்–யப்–
பட்–டுள்–்ளது. இது குறித்து 
நீதி–மன்–றத்–தில் ்தக–வல் ம்தரி–
வித்–துள்–ம்ளாம்.

க்டந்த 10 ஆண–்டாக 
இத்–துரற இயங்–கா்த துரற–
யாக சீர் மகட்டு கி்டந–்தது. 
அ்தரன ்தற்–மபாது சீை–
ரமத்து பக்–்தர்–க–ளின் நலன் 
மற்–றும் மகாயில் பணி–யா–்ளர்–
கள் நல–னுக்–காக பல்–மவறு 
ந்ட–வ–டிக்–ரக–கர்ள எடுத்து 
வரு–கி–மறாம். மக்–களுக்–காக 
இைவு பகல் பாைா–மல் 
பாடு–ப–டும் ்தமி–ழக மு்தல்–
வர் மீதும் ்தமி–ழக மக்–கள் 
மபரி–தும் நம்–பிக்ரக ரவத்–
துள்–்ள–னர். இ்தரன மபாறுத்–
துக்–மகாள்்ள முடி–யா்த ஒரு 
சிலர் மவண–டு–மமன்மற 
மபாய்–யான பிைச்–ொ–ைங்–
கர்ள பைப்பி வரு–கி–றார்–கள். 
நிச்–ெ–யம் அவர்–கள் மபாய் 
பிைச்–ொ–ைம் ்தமி–ழக மக்–க–ளி–
ர்டமய எடு–ப–்டாது. மபாய் 
பிைச்–ொ–ைம் மெய்–ப–வர்–கள் 
்தமி–ழக மக்–க–்ளால் தூக்கி 
எறி–யப்–ப–டு–வார்–கள்.

இவ்–வாறு அவர் கூறி–
னார். இந–நி–கழ்–வின்–மபாது 
அற–நி–ரல–யத்–துரற ஆரை–
யர்  கும–ை–கு–ரு–ப–ைன், இரை 
ஆரை–யர் ஹரிப்–பி–ரியா, 
மென்ரன மண–்டல உ்தவி 
ஆரை–யர் கமவ–னி்தா,  
மெயல் அலு–வ–லர் ைா்தா–
மணி உள்–ளிட்்ட பலர் 
கலநது மகாண–்ட–னர்.

பபட்ரால், டீசல் மீதான ்கலால் வரி குழைப்பு

இழப்புகை்ை ஒன்றிய 
அர்� ஏற்கும்!

நிதி அ்ைசெர் நிர்ைலபா சீதபாரபாைன ச்ட்டி
புது–பெல்லி, நவ. 16-

மபட்–மைால், டீெல் மீ்தான 
கலால் வரி குரறப்–பால் 
ஏற்–ப –டும் இழப்–பு –கர்ள 
ஒன்–றிய அைமெ ஏற்–கும் 
என்–றும், அரனத்து மாநி–
லங்–களுக்–கும் வரு–கின்ற 
22ம் ம்ததிக்–குள் 95 ஆயி–
ைம் மகாடி ரூபாய் வரித்–
ம்தாரக பகிர்ந –்த –ளிக் –
கப்–ப–டும் என்று ஒன்–றிய 

நிதி அரமச்–ெர் நிர்–மலா 
சீ்தா–ைா–மன் ம்தரி–வித்–துள்–
்ளார்.

நாட்–டின் மபாரு–்ளா–
்தா – ைத்ர்த மமம் –ப –டுத் –
து–வது, ்தனி–யார் நிறு–வ–
னங்–க–ளின் மு்த–லீ–டு–கர்ள 
ஈர்ப் –பது ம்தா்டர் –பாக 
ஒன்–றிய நிதி–ய–ரமச்–ெர் நிர்–
மலா சீ்தா–ைா–மன் ்தரல–
ரம–யில் மநற்று மாநில 
மு்தல்–வர்–கள், மாநில நிதி–
ய –ரமச்–ெர் –களு–்ட–னான 
ஆமலா –ெரன கூட்–்டம் 
ந்டந –்தது. இக் –கூட்–்டத் –
தில் 15 மாநில மு்தல்–வர்–
கள், நிதி–ய –ரமச்–ெர் –கள் 
கலநது மகாண–்ட –னர். 
ம்தா்டர்நது மநற் –றி –ைவு 
மெய் –தி –யா –்ளர் –க –ளி –்டம் 
மபசிய நிர்–மலா சீ்தா–ைா–
மன், ‘மபட்–மைால், டீெல் 
மீ்தான கலால் வரி குரறப்–
பால் ஏற்–ப–டும் இழப்–பு–
கர்ள ஒன்–றிய அைமெ 
ஏற்–கும். மாநி–லங்–களுக்கு 
பகிர்ந–்த–ளிக்–கப்–ப–டும் நிதி 
குரறக்–கப்–ப–்டாது. இந்த 
மா்தத்–திற்–கான பகிர்ந–்த–
ளிக் –கப் –ப்ட மவண–டிய 
47 ஆயி–ைத்து 541 மகாடி 
ரூபாரய, வரித்–ம்தா–ரக–
யு–்டன் மெர்த்து மமலும் 
47 ஆயி–ைத்து 541 மகாடி 
ரூபாய் என மமாத்–்தம் 

95 ஆயி–ைத்து 82 மகாடி 
ரூபாய் மாநி–லங்–களுக்கு 
வழங்–கப்–ப–டும். 

ஒன் –றிய அைசு எரி –
மபா–ருள் மீ்தான கலால் 
வரிரய குரறத்்த பின்–ன–
ரும் கூ்ட, சில மாநி–லங்–கள் 
மபட்–மைால் மற்–றும் டீெல் 
மீ்தான வாட் வரிரய இன்–
னும் குரறக்–க –வில்ரல. 
மதிப்–புக் கூட்டு வரிரய 
(வாட்) குரறப்–பது மாநி–
லங்–க –ளின் மபாறுப்–பா–
கும் .  மாநி –லங் – க –ளின் 
மூல – ்த –னச்  மெலரவ 
அதி–க–ரிக்–க–வும், உள்–கட்–்ட–
ரமப்–புத் திட்–்டங்–கர்ள 
விரை–வு–ப–டுத்–்த–வும் வரும் 
22ம் ம்ததிக்–குள் ரூ. 95 ஆயி–
ைம் மகாடி வரித்–ம்தாரக 
பகிர்ந –்த –ளிக் –கப் –ப –டும். 
ஒன்–றிய அை–சின் வரு–வா–
யில் 41 ெ்த –வீ –்தம் மாநி–
லங்–களுக்கு வழங்–கப்–ப –
டு–கி–றது. மாநி–லங்–க–ளின் 
மகாரிக் –ரகரய ஏற்று 
ந்டப்பு நிதி –யாண–டில் 
ெைக்கு மற்–றும் மெரவ வரி 
(ஜிஎஸ்டி) வசூல் ம்தாரக 
முழு–வ–தும் மெலுத்–்தப்–பட்–
டுள்–்ளது. 

மகாமைா –னா –வால் 
ஏற்–பட்்ட மபாரு–்ளா–்தாை 
மநருக்–க–டிரய ெமா–ளிக்க 
நீண–்ட–கால க்டன்–கர்ள 
மானி –ய – மாக  வழங்க 
மாநி –லங் –கள் மகாரின. 
இ த் – திட் – ்ட த் – தின் – படி 
மாநி–லங்–களுக்கு வழங்–
கப்–பட்்ட க்டன் பய–ன–
ளித் –துள் –்ளது .  மபாரு –
்ளா –்தாை வ்ளர்ச் –சிரய 
மமம்–ப–டுத்்த ஒன்–றிய நிதி 
அரமச்–ெ–கத்–திற்கு மாநில 
அை –சு –க –ளின் ொர் –பில் 
்தனித்–்தனி ஆமலா–ெ–ரன–
கர்ள எழுத் –துப் –பூர் –வ –
மாக அனுப்ப மவண–டும். 
இன்–ரறய கூட்–்டத்–தில் 
உற் – பத் – தித்  துரறரய 
விரை – வு – ப – டு த் – து – ்தல் , 
உள்–கட்–்ட–ரமப்பு மமம்–
பாடு மற்–றும் மு்த–லீட்டு 
வ்ளர்ச்சி குறித்து விவா–
்தங்–கள் நர்ட–மபற்–ற –ன’ 
என்று கூறி–னார்.

நிர்–மலா சீதா–ைா–மன

நல்லம நாயுடு

முதல்–வர் மு.க.ஸொ–லினிெம், பெனரனை தரலரம பெய–ல–கத்–தில், பெல்ொ மாவட்–ெங்–க–ளில் ஏற்–ெட்–டுள்ள ெயிர் செத 
விவ–ைங்–கர்ள கூட்–டு–றவு துரற அரமச்–ெர் ஐ.பெரி–ய–ொமி தரல–ரம–யிலானை அரமச்ெர்கள குழு ஆய்வு பெய்து இனறு 
அறிகரக தாககல் பெய்தது. அருகில் குழுவில் இெம் பெற்ற அரமச்–ெர்கள எம்.ஆர்.சக. ெனனீர் பெல்வம், தங்–கம் 
பதன–னை–ைசு, ைகு–ெதி, பெரி–ய–க–ருப்–ென, ெக–க–ை–ொணி, அன–பில் மசகஷ் பொய்–யா–பமாழி, பமய்–ய–நா–தன மற்றும் தரலரம 
பெய–லா–்ளர் இரற–யனபு உள–்ளனைர்.

நல்லம நாயுடு மறைவு: மு.க.ஸ்ாலின் இரஙகல
நல்–லம நாயுடு மறை–வுக்கு இரங்–கல் தெரி–வித்து முெல்–வர் 
மு.க.ஸ்ா–லின் தவளி–யிட் அறிக்றக: முக்–கிய ஊழல் 
வழக்–கு–க–ளில் விசா–ரறை அதி–கா–ரி–யா–க–வும் ஊழல் ெடுப்பு 
மற்–றும் கண்–கா–ணிப்–புத்–து–றை–யின் எஸபி.யாக–வும் இருந்து 
ஓய்–வுப்–தெற்ை நல்–லம நாயுடு வயது முதிர்வு கார–ை–மாக 
மறை–தவய்–தி–னார் என்ை துய–ரச் தசய்தி ககடடு மிகுந்ெ மன 
வருத்–ெத்–திற்கு உள்–ளா–கனன். அவ–ரது மறை–விற்கு எனது 
ஆழந்ெ இரங்–கறல தெரி–வித்–துக் தகாள்–கி–கைன்.

ஊழல் ெடுப்பு மற்–றும் கண்–கா–ணிப்–புத் துறை–யில் கநர்–
றமக்கு எடுத்–துக்–காட–்ாக, எவ்–விெ அச்–சு–றுத்–ெ–லுக்–கும் 
அஞ்–சா–மல் நியா–யத்–றெ–யும் நீதி–றய–யும் நிறல–நாட–டும் 
துணிச்–சல்–மிக்க அதி–கா–ரி–யாக ெணி–யாற்–றி–ய–வர். ஊழல் 
வழக்–கு–கறள குறிப்–ொக அதி–முக ஆட–சி–யின் ஊழல் வழக்–கு–
கறள விசா–ரித்–ெ–வர். உச்–ச–நீ–தி–மன்–ைத்–தில் தசாத்–துக்–கு–விப்பு 
வழக்–கின் இறு–தித் தீர்ப்பு தவளி–வந்–ெ–வு–்ன் “நீதி தவன்–ை–
து” என்று அவர் அளித்ெ கெடடி இன்–றும் என் நிறன–வில் 
இருக்–கி–ைது. சமீ–ெத்–தில்–ொன் “என் க்றம - ஊழல் ஒழி–க” 
என்ை புத்–ெ–கத்றெ என்–னி–் ம் கநரில் வழங்கி - துறை–யில்–ொன் 
சந்–தித்ெ சவால்–கள், அறெ எதிர்–தகாண்் விெம் ஆகி–யறவ 
குறித்து ெகிர்ந்து தகாண்–்ார். கறல–ஞ–ரால் விசா–ரறை 
அதி–கா–ரி–யாக கெர்வு தசய்–யப்–ெடடு, தொது–வாழ–வில் ஊழல் 
ஒழிப்பு என்–ெறெ ெனது தநஞ்–சில் சுமந்து ொன் ெணி–யாற்–றிய 
துறைக்–கும் தொதுப்–ெ–ணிக்–கும் இறு–தி–வறர விசு–வா–ச–மாக 
இருந்ெ ஒரு கொரா–ளி–யான காவல் கண்–கா–ணிப்–ொ–ளர் நல்–லம 
நாயுடு மறைவு கெரி–ழப்–ொ–கும். அவறர இழந்து கசாகத்–தில் 
வாடும் அவ–ரது குடும்–ெத்–ொ–ருக்–கும் அவ–ரு–் ன் ெணி–யாற்–றிய 
சக காவல்–து–றை–யி–ன–ருக்–கும் எனது ஆழந்ெ ஆறு–ெ–றல–யும் 
அனு–ொ–ெத்–றெ–யும் தெரி–வித்–துக் தகாள்–கி–கைன். 

மநருக்–க–டி–களும் ்தைப்–பட்–
்டது என்–பது குறிப்–பி–்டத்–்தக்–
கது. துக்–ரக–யாணடி மீது 
வழக்–குப்–ப–திவு மெய்–யப்–பட்–
்டது. இந்த வழக்ரக காட்டி, 
உங்–கள் மீதும் ந்ட–வ–டிக்ரக 
எடுக்–கப்–ப–டும் என்று ஆளும் 
கட்சி ்தைப்–பில் மிைட்–்டல் 
விடுக்–கப்–பட்–்டது. அடி–ப–ணி–
யா–்த–்தால், மபைம் மபெப்–பட்–
்டது. அப்–மபா–தும் அவர் 
ெம்–ம–திக்–க–வில்ரல. பணி 
ஓய்வு மபற்று மபை–வள்–ளூ–
ரில் குடும்–பத்–து–்டன் வசித்து 
வந–்தார். சிறந்த மெரவக்–
கான ்தமி–ழக மு்தல்–வ–ரின் 
விருது, குடி–ய–ை–சுத் ்தரல–வர் 
விருது உள்–ளிட்்ட பல விரு–
து–க–ர்ளப் மபற்–றுள்–்ளார்.

அம்த  மபால, முன்–னாள் 
பிை–்த–மர் ைாஜீவ் காநதி 
மகாரல வழக்–கில் சிபிஐ 
விொ–ைரை  அதி–கா–ரி–யா–க–
வும் பணி–யாற்–றி–யுள்–்ளார். 
இவர் பணிக்–கா–லத்–தில் 
ஊழ–லுக்கு  எதி–ைா–க–வும், 
ெமூ–கக் குற்–றங்–களுக்கு எதி–
ைா–க–வும் மபாைாடி மவன்ற 
அவ–ைது அரிய  அனு–ப–வங்–
க–ர்ள–யும் ‘என் க்டரம. 
ஊழல் ஒழி–க’ என்ற புத்–்த–கம் 
வாயி–லாக சுய–ெ–ரி–ர்த–யாக  
பதி–வு–மெய்–துள்–்ளார்.

உயி–ரி–ழந்த நல்–லம்ம நாயு–
டு–வின் உ்டல் இன்று மாரல 
மொந்த ஊைான ம்தனி 
மாவட்–்டத்–திற்கு மகாணடு 
மெல்–லப்–ப–டும் என அவ–ைது 
உற–வி–னர்–கள் ்தைப்–பில் ம்தரி–
விக்–கப்–பட்–டுள்–்ளது.

�ெரிம்்லயில் மண்ை்ல பூ்ெகைள் ப்தோைங்கின 
்தரி�னத்துக்கு வந்த இைம் பெண்ணோல் ெரெரப்பு

கனைை்ை்ை ச்பாருட்்டுததபாைல் ் கதர்கள் குவிநதனைர்
திரு–வ–னைந்–த–பு–ைம், நவ.16-

ெப –ரி –மரல ஐயப் –பன் 
மகாயி–லில் மண–்டல கால 
பூரஜ–களுக்–காக மகாயில் 
நர்ட மநற்று மாரல 5 
மணிக்கு திறக்–கப்–பட்–்டது. 
்தந–திரி கண–்ட–ைர் மமகஷ் 
மமாக–னர் முன்–னி–ரல–யில், 
பரழய மமல்–ொநதி மஜய–
ைாஜ்–மபாற்றி நர்டரய 
திறந–்தார். பின்–னர் அடுத்்த 
ஒரு வரு–்டத்–துக்–கான புதிய 
மமல்–ொந–தி–கள் பை–மமஸ்–வ–
ைன் நம்–பூ–திரி, ெம்பு நம்–பூ–
திரி ஆகி–மயார் மபாறுப்–
மபற்–கும் நிகழ்ச்சி ந்டந–்தது. 

இந்த நிரல–யில் இன்று 

காரல மண–்டல கால 
பூரஜ–கள் ம்தா்டங்–கின. 
இர்த –மயாட்டி அதி –
காரல 4 மணிக்கு புதிய 
மமல்–ொநதி பை–மமஸ்–வ–ைன் 
நம்–பூ–திரி நர்டரய திறந–
்தார். இன்று மு்தல் பக்–
்தர்–கள் ்தரி–ெ–னம் மெய்ய 
ம்தா்டங்–கி–னர். அதி–காரல 
1 மணிக்கு பின்–னர் பம்–ரப–
யில் இருநது ென்–னி–்தா–னம் 
மெல்ல அனு–ம–திக்–கப்–பட்–
்ட–னர். கன–ம–ரழ–ரய–யும் 
மபாருட்–ப–டுத்–்தா–மல் ஏைா–
்ள–மான பக்–்தர்–கள் ்தரி–ெ–
னத்–துக்கு வந–்த–னர். பக்–்தர்–
கள் பம்–ரப–யில் குளிக்க 
அனு–ம–திக்–கப்–ப–்ட–வில்ரல. 

இன்று மு்தல் தின–மும் 
30 ஆயி–ைம் பக்–்தர்–கர்ள 
அனு–ம–திக்க தீர்–மா–னிக்–கப்–
பட்டு உள்–்ளது. ஆனால் 
கன–மரழ காை–ை–மாக 3 
நாட்–கள் மட்–டும் குரற–
வான எண–ணிக்–ரக–யி–
மலமய பக்–்தர்–கள் அனு–ம–
திக்–கப்–ப–டு–வர். ஆன்–ரலன் 
முன்–ப–திவு மெய்–தும் இந்த 3 
நாட்–க–ளி–லும் வை–மு–டி–யா்த 
பக்–்தர்–கள் மவறு நாட்–க–
ளில் இம்த முன்–ப –திவு 
டிக்–மகட்–டு–்டன் ்தரி–ெ–னம் 
மெய்ய அனு–ம–திக்–கப்–ப–
டு–வார்–கள் என்று திரு–வி–
்தாங்–கூர் ம்தவ–ெம்–மபார்டு 
ம்தரி–வித்–துள்–்ளது. 

இ்ளம்–பெண்–ணால் ெை–ெ–ைப்பு
ெப–ரி–மரல ஐயப்–பன் 

மகாயி–லில் 10 மு்தல் 50 வய–
துக்கு உள்–பட்்ட மபண–கள் 
்தரி–ெ–னம் மெய்ய ்தர்ட 
விதிக் –கப் –பட் –டுள் –்ளது. 
இந்த ்தர்டரய ைத்து 
மெய்ய மகாரி இ்ளம் மபண 
வழக்–க–றி–ஞர்–கள் ெங்–கம் 
ொர்–பில் உச்–ெ–நீ–தி–மன்–றத்–
தில் வழக்கு ம்தா்ட–ைப்–பட்–
்டது. இந்த வழக்ரக விொ–
ரித்்த நீதி–மன்–றம் 10 மு்தல் 
50 வய–துக்கு உள்–பட்்ட 
இ்ளம்–மபண–களும் ்தரி–ெ–
னம் மெய்–ய–லாம் என்று 
க்டந்த 2018ம் ஆணடு உத்–
்த–ை–விட்–்டது. 

இ்தற்கு ஆர்–எஸ்–எஸ், 
இநது ஐக்–கிய மவதி உள்–ப்ட 
பல்–மவறு இநது அரமப்–
பி –னர் கடும் எதிர்ப்பு 
ம்தரி –வித் –்த –னர். அந்த 
ஆணடு மென்–ரன–யில் 
உள்்ள மனிதி அரமப்ரப 
மெர்ந்த மபண–கள் உள்–
ப்ட ஏைா–்ள–மான இ்ளம்–
மபண–கள் ்தரி–ெ–னத்–துக்கு 
மென்–ற–னர். அப்–மபாது 
ெப–ரி–ம–ரல–யில் வை–லாறு 
காைா்த கல–வ–ைம் மவடித்–
்தது. 

ஆனா –லும் பலத்்த 
மபாலீஸ் பாது–காப்–பு–்டன் 
மகை–்ளாரவ மெர்ந்த கன–க–
துர்க்கா, பிநது அம்–மினி 

ஆகிய 2 இ்ளம்–மபண–
கள் ெப–ரி–ம–ரல–யில் ்தரி–ெ–
னம் மெய்–்த–னர். அ்தன்–
பின்–னர் ெப–ரி–ம–ரலக்கு 
இ்ளம்–மபண–கள் அனு–ம–
திக்–கப்–ப–்ட–வில்ரல. இந்த 
நிரல–யில் மநற்று இைவு 
9 மணி அ்ள–வில் மெங்–க–
னூர் ையில் நிரல–யம் வந்த 
இ்ளம்–மபண, அங்–கி–ருநது 
பம்ரப மெல்–லும் பஸ்–சில் 
ஏறி–னார். அவர் ்தரி–ெ–னத்–
துக்கு மெல்–வ–்தாக கூறி–ய–
்தால் பக்–்தர்–கள் அவரை 
பஸ்–சில் ஏறக்–கூ–்டாது என 
கூறி–னர். 

இந்த ்தக–வல் அறிநது 
அங்கு மென்ற மெங்–க –
னூர் மபாலீ–ொர் அந்த 
ம ப ண ரை  ப ம் ரப 
மெல்ல அனு–ம –திக் –கா –
மல் பஸ் நிரல–யத்–தில் 
மகாணடு விட்–்ட–னர். பக்–
்தர்–க–ளின் கடும் எதிர்ப்பு 
காை–ை–மாக அந்த மபண 
ெப–ரி–மரல மெல்–லா–மல் 
திரு–வ–னந–்த–பு–ைம் மெல்–லும் 
பஸ்–சில் மென்–றார். அவர் 
்தமிழ் மற்–றும் ஆங்–கி–லத்–
தில் மபசி–ய–்தால் ்தமிழ் 
நாட்ர்ட மெர்ந–்த–வ–ைாக 
இருக்–க–லாம் என கூறப்–ப–
டு–கி–றது. 

இந்த ெம்–ப–வத்–்தால் 
மநற்று மெங்–க–னூ–ரில் பை–ப–
ைப்பு ஏற்–பட்–்டது.

நீரில் மூழ்கி மெ்த–ம–ர்டந்த 
பயிர்–கர்ள மறு ொகு–படி 
மெய்–தி்ட ஏது–வாக, பாதிக்–
கப்–பட்்ட விவ–ொ–யி–களுக்கு 
மஹக்–ம்டர் ஒன்–றுக்கு 6 
ஆயி–ைத்து 38 ரூபாய் மதிப்–
பீட்–டில் இடு–மபா–ருள்–கள் 
வழங்க மு்தல்–வர் உத்–்த–ை–
விட்–்டார்.

அதில், ரூ.1485 மதிப்–பில், 
குறு–கி–ய–கால விர்த மநல் - 
45 கிமலா, ரூ.1235 மதிப்–பில் 
நுண–ணூட்்ட உைம் - 25 
கிமலா (மரழ–யால் பாதிக்–
கப்–பட்்ட பயிர்–க–ளில் மஞ்–
ெள் மநாரயத் ்தடுத்–தி்ட), 
ரூ.354 ரூபாய் மதிப்–பில் 
யூரியா - 60  கிமலா    (்தரழச்–
ெத்து கிர்டத்–தி்ட), ரூ.2964 
மதிப்–பில், உைம் -  125 கிமலா    
(்தரழச்–ெத்து மற்–றும் மணிச்–
ெத்து கிர்டத்–தி்ட), என 
மமாத்–்தம் ரூ.6,038 மதிப்–பில் 
வழங்–கப்–ப–டும்.

மரழ மவள்–்ளத்–்தால் 

மாநி –லம் முழு –வ –தும் 
பாதிப்–ப–ர்டந்த ொரல–கள், 
வடி–கால்–கள் மற்–றும் இ்தை 
உட்–கட்–்ட–ரமப்பு வெ–தி–
கர்ள ெரி மெய்ய ரூபாய் 300 
மகாடி வழங்–க–வும் மு்தல்–
வர் உத்–்த–ை–விட்–்டார்.

இந–்தக் கூட்–்டத்–தில், குழு–
வின் ்தரல–வர் கூட்–டு–ற–வுத் 
துரற அரமச்–ெர் இ.மபரி–ய–
ொமி, குழு–வின் உறுப்–பி–னர் 
ம்தாழில் துரற அரமச்–ெர் 
்தங்–கம் ம்தன்–ன–ைசு, ெட்–
்டத்–துரற அரமச்–ெர் எஸ்.
ைகு–பதி, ஊைக வ்ளர்ச்–சித் 
துரற அரமச்–ெர் மக.ஆர்.
மபரி–ய–க–ருப்–பன், உைவு 
மற்–றும் உை–வுப் மபாருள் 
வழங்–கல் துரற அரமச்–ெர் 
அை.ெக்–க–ை–பாணி, பள்–ளிக் 
கல்–வித் துரற அரமச்–ெர் 
அன்–பில் மமகஸ் மபாய்–
யா –மமாழி, சுற் –றுச் –சூ –
ழல், கால–நிரல மாற்–றம், 
இர்ள–ஞர் நலன் மற்–றும் 

விர்ள–யாட்டு மமம்–பாட்–
டுத் துரற அரமச்–ெர் சிவ.
வீ.மமய்–ய–நா–்தன் மற்–றும் 
மவ்ளாணரம மற்–றும் உழ–
வர் நலத்–துரற அரமச்–ெர் 
எம்.ஆர்.மக.பன்–னீர்–மெல்–
வம், ்தரல–ரமச் மெய–லா–
்ளர் மவ.இரற–யன்பு, வரு–
வாய் நிரு–வாக ஆரை–யர் 
பணீந–திை மைட்டி, நிதித்–
துரற மெய–லா–்ளர் நா.முரு–
கா–னந–்தம், வரு–வாய் மற்–றும் 
மபரி–்டர் மமலாண–ரமத் 
துரற மெய–லா–்ளர் குமார் 
ஜயநத், மவ்ளாணரம மற்–
றும் உழ–வர் நலத் துரற 
மெய–லா–்ளர் சி.ெம–ய–மூர்த்தி, 
மவ்ளாண–ரமத் துரற இயக்–
கு–நர் ஆ.அண–ைா–துரை, 
மபரி–்டர் மமலாண–ரமத் 
துரற இயக்–கு–நர் ்டாக்–்டர் 
என்.சுப்–ரப–யன் ஆகி–மயார் 
கலநது மகாண–்ட–னர். 

இவ்–வாறு அதில் கூறப்–
பட்–டுள்–்ளது.

செகசடேருககு ₹20 ஆயிரம் இைப்பீடு... முதல் ் கக சதபாடேர்சசி


