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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 financial results of the Company for the 
quarter and half year ended September 30, 2022 (UFR) published on October 20, 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 Brake Lining Limited 
 
 
 
 
Venkatraman 
Secretary 
 
Encl: a/a 
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By order of the Board of Directors
For Bajaj Housing Finance Limited

Atul Jain
Managing Director

Pune
19 October 2022

BAJAJ HOUSING FINANCE LIMITED

Extract of unaudited Financial Results for the quarter ended 30 September 2022

Note: The above is an extract of the unaudited financial results for the quarter ended 30 September 2022 which have been reviewed by the Audit
Committee and approved by the Board of Directors at its meeting held on 19 October 2022, subjected to limited review by joint statutory auditors and
filed with the stock exchanges under Regulation 52 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended. The full
format of the aforesaid financial results is available on the website of the Company and BSE Limited i.e. https://www.bajajhousingfinance.in/ and
www.bseindia.com, respectively.

Sr. No. Particulars Quarter Ended
30.09.2022
(Reviewed)

Quarter Ended
30.09.2021
(Reviewed)

Year Ended
31.03.2022

(Audited)

Total Income from operations

Net Profit/(Loss) for the period
(before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)

Net Profit/(Loss) for the period before tax
(after Exceptional and/or Extraordinary items)

Net Profit/(Loss) for the period after tax
(after Exceptional and/or Extraordinary items)

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

Paid-up equity share capital

Reserves (excluding Revaluation Reserve)

Securities Premium Account

Net Worth

Paid up Debt Capital/Outstanding Debt

Debt Equity Ratio

Earnings per share (Face value of `10 each)
1. Basic (`)
2. Diluted (`)

Debt Service Coverage Ratio

Interest Service Coverage Ratio

3,767.13

959.86

959.86

709.62

709.14

4,883.33

1,691.36

166.67

6,741.36

41,492.32

6.15

1.45
1.45

NA

NA

1,339.91

413.78

413.78

305.98

305.98

6,712.16

2,313.42

837.72

9,863.30

46,976.61

4.76

0.46*
0.46*

NA

NA

901.65

224.91

224.91

166.30

166.30

4,883.33

1,309.05

166.67

6,359.05

36,283.94

5.71

0.34*
0.34*

NA

NA

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

*not annualised
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தமிழகம், புதுவையின் அனேக இடஙகளில் மிதமாே மவழயும், 26 
மாைடடஙகளில் ஓரிரு இடஙகளில் கேமவழயும் பெய்யக்கூடும். 
பென்வேயில் னமகமூடடம் காணபெடும். ஒருசில இடஙகளில் இடி 
மின்ேலுடன் கூடி்ய மிதமாே மவழ பெய்யக்கூடும். பைபெநிவல 26 
முதல் 34 டிகிரி பெல்சி்யஸ் ைவை இருக்கக்கூடும்.

33.80C

32.60C

32.60C

340C

33.90C

18.70C

330C350C

16.10C

சேலம் நெல்ல உத்ை நைா்ைகைானல

நேன்ன சேலூர் திருச்சி மது்ை சைா்ே

முத்துராமலிங்க தேவர் சிலைக்கு அணிவிக்்கப்படும்

தங்க ்கவசத்த இபிஎஸ் தரப்பிடம் 
தருவதற்கு ஓபிஎஸ் ்கடும் எதிர்ப்பு
hh உயர் நீதிமன்றத்தில் விசாரலை அக். 26-க்கு ேள்ளிலவபபு

 zமதுலர
தேவர் ஜெயந்தியினதபோது பசுமஜபோன 
முத்துரோமலிங்கத் தேவர் சிலைக்கு 
அணிவிக்்கபபடும ேங்கக் ்கவசத்லே 
பழனிசோமி ேரபபிடம ஒபபலடக்்க ஓ.பன 
னீர்ஜசலவம ேரபபில உயர் நீதிமன்றத் 
தில ்கடும ஆடதசபம ஜேரிவிக்்கப 
படடது.

அதிமு்க ஜபோருளோளர் திண்டுக்்கல 
சீனிவோசன, உயர் நீதிமன்ற மதுலர 
கிலளயில ேோக்்கல ஜசய்துளள மனு 
வில கூறியிருபபேோவது:

தேவர் ஜெயந்தியினதபோது பசும 
ஜபோன முத்துரோமலிங்கத் தேவர் 
சிலைக்கு அணிவிக்்க அதிமு்க சோர் 
பில 2014-ல முன்ோள முேலவர் ஜெய 
ைலிேோவோல ேரபபடட 13 கிதைோ ேங்கக் 
்கவசம, மதுலர அண்்ோந்கரில உளள 
போஙக் ஆஃப இந்தியோ கிலளயில அதி 
மு்க மற்றும பசுமஜபோன தேவர் நில் 
வோையம ஜபயரிைோ் வஙகிக் ்க்க்கில  
உளள ைோக்்கரில போது்கோபபோ்க லவக் 
்கபபடடுளளது. இலே அதிமு்க ஜபோரு 
ளோளரும, தேவர் நில்வோையப 
ஜபோறுபபோளரும இல்ந்து 
ல்கஜயழுத்திடடு வஙகி ைோக்்கரில 

இருந்து ஜபறுவது வழக்்கம.
அதிமு்க ஜபோதுக்குழுவில பழனி 

சோமி இலடக்்கோைப ஜபோதுச் ஜசயைோ 
ளரோ்கவும, நோன ஜபோருளோளரோ்கவும 
தேர்வு ஜசய்யபபடடுளதளோம. அதிமு்க 
வஙகிக் ்க்க்கு்கலள ல்கயோள எ்க்கு  
முழு அதி்கோரம உளளது. அந்ே அடிப 
பலடயில ேங்கக் ்கவசத்லே எனனிடம 
ேோன ஒபபலடக்்க தவண்டும. இது 
ஜேோடர்போ்க வஙகிக்கு ்கடிேம அனுபபி 
த்ன. ஆ்ோல, வஙகி நிர்வோ்கம ேங்கக்  
்கவசத்லே எனனிடம ஒபபலடக்்க மறுத் 
ேதுடன, அதிமு்க மற்றும பசுமஜபோன 
தேவர் நில்வோைய வஙகி ்க்க்கு 
முடக்கி லவக்்கபபடடிருபபேோ்கவும 
ஜேரிவித்துளளது.

எ்தவ, இந்ே ஆண்டு தேவர் 
ஜெயந்தி நோளில ேங்கக் ்கவசத்லே 
அதிமு்க ஜபோருளோளர் என்ற முல்றயில 
எனனிடம ஒபபலடக்்கவும, அதிமு்க 
மற்றும பசுமஜபோன தேவர் நில்வோைய 
வஙகிக் ்க்க்ல்க அதிமு்க சோர்பில 
இயக்்க எ்க்கு அனுமதி வழங்கவும 
வஙகி நிர்வோ்கத்துக்கு உத்ேரவிட தவண் 
டும. இவவோறு மனுவில கூறியுளளோர்.

இந்ே மனுலவ நீதிபதி பவோனி 

சுபபுரோயன தநற்று விசோரித்ேோர்.
திண்டுக்்கல சீனிவோசன ேரபபில 

மூத்ே வழக்்கறிஞர் விெயநோரோய்ன 
வோதிடடோர்.

ஓ.பனனீர்ஜசலவம ேரபபில மூத்ே 
வழக்்கறிஞர் த்க.ஜசலைபோண்டியன, 
முன்ோள எமஎலஏவும, வழக்்கறிஞரு 
மோ் சுபபுரத்தி்ம ஆகிதயோர் வோதிடு 
ல்கயில, அதிமு்கவில ஒருஙகில்ப 
போளர், இல் ஒருஙகில்பபோளர் 
பேவி்கள உருவோக்்கபபடட். இது  
ஜேோடர்போ் வழக்கு உச்ச நீதிமன்றத்தில 
நிலுலவயில உளளது. இே்ோல ேங்கக் 
்கவசத்லே மனுேோரரிடம வழங்கக்  
கூடோது. இந்ே வழக்கில ஓ.பனனீர் 
ஜசலவம ேரபலபயும எதிர்மனுேோரரோ்க 
தசர்க்்க தவண்டும எனறு கூறி்ர்.

பசுமஜபோன முத்துரோமலிங்கத் தேவர் 
நில்வோையப ஜபோறுபபோளர் ்கோந்தி 
மீ்ோள, வஙகி நிர்வோ்கம ஆகிதயோர் 
ேரபபில, இந்ே வழக்கில உயர் நீதிமன 
்றம பி்றபபிக்கும உத்ேரலவ ேோங்கள 
பினபற்றுவேோ்க ஜேரிவிக்்கபபடடது.

இவற்ல்ற பதிவு ஜசய்து ஜ்கோண்டு, 
அடுத்ே விசோரல்லய அக்.26-ம 
தேதிக்கு நீதிபதி ேளளிலவத்ேோர்.

செய்தி	:	திமுக	அரசின்	அவலஙகளை	ெமூக	வளலதைஙகள்	
மூலம்	மககளிடம்	சகொண்டுசெரகக	சவண்டும்!	

� -�முன்னாள்�முதல்வர்�பழனிசனாமி
பஞ்ச்	:	ஏன்	ஒண்்ணளரக	சகொடி	சதொண்டரகள்	மூலம்	செரகக	

முடியொதுஙகைொ?	 ஆ.நல்லமுத்து, க�ோவில்பட்டி.

செய்தி	:	இந்தித்	திணிப்புககு	எதிரொன	தீரமொனம்	ெடடெளபயில்	
நிளைசவறைம்!

பஞ்ச்	:	இந்து	மத	எதிரப்புககுத்தொன்	தளட	ஏதும்	இல்ளல	
சபொல!	 ப்ப.ப்போன் ரோஜ்போண்டி, மதுரர.

பஞ்ச்ச�ோந்திபரனாக்!

SS வாசகரகளே... கருத்துச் சித்திரம் ள�ாலளவ, இதுவும் உஙகள் கேம்்ான். 
cartoon@hindutamil.co.in என்்ற மின்்னஞசல் முகவரிகளக ‘நறுக’ சசய்தி 
வரிகளோடு ளசரத்து அனுப்புஙகள். பிரசுரமாகும் உஙகள் ‘�ஞச்’களுககுப்  
 �ரிசு ரூ.100 

- ஜி,சத்திய மூர்த்தி, கும்பக�ோணம.

ஜெயலலிதோவுக்கு சிகிச்சை 
ஜசையயப்படோமல் இருக்� சைசி�லோ 
திற்மயோ� ஜசையல்்பட்டிருக்கிறோர்! 	

- ஆறுமுகசாமி ஆணையம்

‘சதி'கலனா?

சிறப்பு சலுகை
கூரியர் சசலவு

https://store.hindutamil.in/publications

9940699401 
எனற வாட்ஸ்-அப் எண்ணிலும் 
 பதிவு சசய்துசைாள்ளலாம்

பக்கங்கள்
விலை: 
₹ 150

260

இணையம்வழி ்வாங்க 
லேனா என்ற 
மாலேயமமன இப்போது விறபனையில்..

2022

ஆன்மி்கக் ்கட்டுணை்கள்

காலத்தின் மீது சத்தியமாக!

தீ்பாவளி நெருஙகும் நிலையில்

கிராமங்களுக்கு ப்டயெடுக்கும் 
ஆடு திருடர்்கள்

 z்கள்்ளக்குறிச்சி
தீபோவளிப பண்டில்க ஜநருஙகி 
வரும சூழலில, ஜசனல்யில 
இருந்து வந்து ஊர்கப பகுதிலய 
குறிலவத்து ஆடு திருடுபவர்்கலள 
்கோவலதுல்றயி்ர் ல்கது ஜசய்து 
வருகின்ற்ர்.

விவசோயம சோர்ந்ே விழுபபுரம,  
்களளக்குறிச்சி, ்கடலூர் மோவடடங 
்களில ஆடு வளர்பதபோர், விலள  
நிைங்களில ஆடு்கலள தமயவிடடு,  
அவரவர் விலளநிைப பகுதியில 
உளள படடியில மோலையில ஆடு 
்கலள அலடத்து வளர்த்து வருகின 
்ற்ர். அவவோறு வளர்க்்கபபடும 
ஆடு்கலள சிை குமபல அவவப 
தபோது திருடுவதும, திருடுமதபோது 
கிரோம மக்்களிடம சிக்கி, ்கோவல 
துல்றயி்ரிடம ஒபபலடக்கும சமப 
வங்களும அரஙத்கறி வருகி்றது.

ேற்தபோது தீபோவளிப பண்டி 
ல்கலய ஒடடி ஆடு விற்பல் சுறு 
சுறுபபோ்க நடந்து வரும நிலையில  
ஆடு திருடும குமபலும ல்கவரி 
லசலய ்கோடடத் ஜேோடஙகியுளள 
்ர். அந்ே வல்கயில ்களளக் 
குறிச்சி மோவடடம தியோ்கதுரு்கம, 

பலை்கச்தசரி, மோடீர், பிரிதிவிமங 
்கைம, திமமலை, ்கோடடுக் ஜ்கோட 
டல்க ஆகிய பகுதி்களில 50-க்கும  
தமற்படட ஆடு்கள திருடு தபோயுள 
ள .் இது ஜேோடர்போ்க ஆடு வளர்ப 
தபோர் தியோ்கதுரு்கம ்கோவல நிலை 
யத்தில பு்கோரும அளித்துளள்ர்.

இேற்கிலடதய, தநற்று முன 
தி்ம தியோ்கதுரு்கம பகுதியில 
தபோலீஸோர் தரோந்துப பணியில 
ஈடுபடடிருந்ேதபோது, அவவழியோ்க 
வந்ே ்கோலர மறித்ே்ர். ்கோரில வந்ே 
வர்்கள வோ்க்த்லே நிறுத்ேோமல 
தவ்கமோ்க ஓடடிச் ஜசனறு, சோலை 
தயோர பளளத்தில ்கவிழந்ே்ர்.

தபோலீஸோர் அவர்்கலள பிடித்து 
விசோரித்ேதபோது, அவர்்கள 
ஜசனல் அமபத்தூலரச் தசர்ந்ே 
்கண்்ன (24), மயிைோபபூலரச் 
தசர்ந்ே மு்கமது உதசன (42), 
ஐயபபனேோங்கலைச் தசர்ந்ே லியோ 
்கத்அலி (43) எனபதும, அவர்்கள 9 
ஆடு்கலள திருடி ்கோரில ஜ்கோண்டு 
ஜசன்றதும ஜேரியவந்ேது. திருடடு  
ஆடு்கலள பறிமுேல ஜசய்ே தபோலீ 
ஸோர், அவர்்கலள ல்கது ஜசய்து 
விசோரித்து வருகின்ற்ர்.

மேட்டூர் அணையில் 
65,000 கனஅடி  
நீர் வெளிமேற்றம்
 zதசைம் / ேருமபுரி

்கோவிரி நீர்பபிடிபபுப பகுதி்களில 
மலழ குல்றந்துளளேோல, தமடடூர்  
அல்க்கு வந்து ஜ்கோண்டிருக் 
கும நீரின அளவு ஜவகுவோ்க  
குல்றந்துளளது. அதே அளவுக் 
்கோ் நீர் அல்யில இருந்து 
ஜவளிதயற்்றபபடடு வருகி்றது.

அல்க்கு தநற்று விநோடிக்கு  
65 ஆயிரம ்க்அடியோ்க நீர்வரத்து  
குல்றந்ேது. அல்யில 120 அடி  
உயரத்துக்கு நீர் நிரமபி இருபப 
ேோல, அல்க்கு வரும நீர் அப 
படிதய ்கோவிரியில தி்றந்துவிடப 
படுகி்றது. அல்யின நீர் மின  
நிலையங்கள வழியோ்க, விநோ 
டிக்கு 21 ஆயிரத்து 500 ்க்அடி 
யும, 16 ்கண் மேகு்கள வழியோ்க 
43 ஆயிரத்து 500 ்க்அடி நீரும 
்கோவிரியில ஜவளிதயற்்றபபடடு 
வருகி்றது. அல்யின நீர் இருபபு  
93.47 டிஎமசி-யோ்க உளளது.

ஒகேனகேல் நிலவரம்
ேருமபுரி மோவடடம ஒத்க்க் 

்கல ்கோவிரியோற்றில தநற்று 
முனதி்ம மோலை விநோடிக்கு 88 
ஆயிரம ்க்அடியோ்க நீர்வரத்து 
குல்றந்ேது. தநற்று  மோலையில 
நீர்வரத்து விநோடிக்கு 70 ஆயிரம 
்க் அடியோ்க குல்றந்ேது.

தருமபுர மடததின் யசாதது்கள் 
ஆக்கிரமிப்பு பு்கார்

hh ்பட்டியல் ோக்்கல் நசயய உத்ேரவு
 zமதுலர

ேருமபுர ஆதீ் மடத்தின ஜசோத் 
து்கலள ஆக்கிரமித்துளளவர்்க 
ளின படடியலை ேோக்்கல ஜசய்ய  
உயர் நீதிமன்றம உத்ேரவிடடது.

திருச்சிலயச் தசர்ந்ே சோவித்திரி 
துலரசோமி, உயர் நீதிமன்ற கிலள 
யில ேோக்்கல ஜசய்ே மனு:

ேருமபுர ஆதீ்ம மடம ஆதீ் 
மடங்களில ஜேோனலமயோ், 
பழலமயோ் மடமோகும. இந்ே மடத் 
துக்கு ஜசோந்ேமோ் த்கோயில்கள, 
ஜசோத்து்கள ேமிழ்கம முழுவதும 
உளள். இதில பலதவறு ஜசோத் 
து்கள ேனிநபர்்களோல ஆக்கிரமிக் 
்கபபடடுளள்.

திருச்சி உய்யக்ஜ்கோண்டோன 
மலை உஜ்ஜீவநோேர் த்கோயில 
அருத்க பை த்கோடி ரூபோய் மதிப 
புளள 5 ஏக்்கர் நிைம பைரோல ஆக்கி 
ரமிக்்கபபடடுளளது. இந்ே இடங 
்கள ஆதீ் மடத்துக்கு ஜசோந்ேம  
எ் கீழலம நீதிமன்றம அறிவித் 
துளளது. இருபபினும ஆக்கிர 
மிபபு நிைம மீட்கபபடவிலலை. 

எ்தவ, ேருமபுரம ஆதீ்த்துக்கு 
ஜசோந்ேமோ் இடங்கலள மீட்க 
உத்ேரவிட தவண்டும. 

இவவோறு மனுவில கூ்றபபட 
டிருந்ேது.

இந்ே மனுலவ நீதிபதி்கள ஆர்.
ம்கோதேவன, ஜெ.சத்ய நோரோய் 
பிரசோத் அமர்வு விசோரித்ேது.

மனுேோரர் ேரபபில, ேருமபுர 
ஆதீ் மடத்துக்கு ஜசோந்ேமோ் 
ஜசோத்து்களின ஆவ்ங்கள நீதி 
மன்றத்தில ேோக்்கல ஜசய்யபபட 
ட்.

இலேயடுத்து, ஆதீ் 
மடத்துக்கு ஜசோந்ேமோ் பை 
த்கோடி ரூபோய் மதிபபுளள 
ஜசோத்து்கலள ஆக்கிரமிபபு 
ஜசய்ேவர்்கள மீது இதுவலர 
நடவடிக்ல்க எடுக்்கோேது ஏன?  
ஆதீ் மடத்துக்கு ஜசோந்ேமோ்  
இடங்கலள ஆக்கிரமித்துளளவர் 
்களின படடியலை நீதிமன்றத்தில 
ேோக்்கல ஜசய்ய தவண்டும எ்க் 
கூறி, விசோரல்லய அக்.26-க்கு 
நீதிபதி்கள ேளளிலவத்ே்ர்.

எம்பிபிஎஸ், பிடிஎஸ் ்கலநதாய்வு யதாடஙகிெது
hh சி்றபபு பிரிவில் 65 த்பருக்கு ்கல்லூரி ஒதுக்கீடு

 zநசனலனை
எமபிபிஎஸ், பிடிஎஸ் படிபபு்களில 
மோ்வர் தசர்க்ல்கக்்கோ் ்கைந் 
ேோய்வு ஜேோடஙகியது. சி்றபபு பிரி 
வில 65 தபர் ்கலலூரி்களில தசர்வ 
ேற்்கோ் ஆல்லய ஜபற்்ற்ர்.

ேமிழ்கத்தில அரசு, ேனியோர் 
மருத்துவக் ்கலலூரி்களில அரசு 
ஒதுக்கீடடுக்கு 6,067 எமபிபிஎஸ், 
1,380 பிடிஎஸ் இடங்கள உளள். 
இந்ே நிலையில, இபபடிபபு்களில 
மோ்வர் தசர்க்ல்கக்்கோ் 
்கைந்ேோய்வு தநற்று ஜேோடஙகியது.

ஜபோதுப பிரிவி்ருக்்கோ் ்கைந் 
ேோய்வு ஆனலைனில நடந்ேது. 
முன்ோள ரோணுவத்தி்ரின வோரிசு 
்கள, மோற்றுத் தி்ற்ோளி்கள, விலள 
யோடடு பிரிவி்ருக்்கோ் சி்றபபு 
பிரிவு ்கைந்ேோய்வு ஜசனல் அண் 
்ோ சோலையில உளள அரசு பன 
த்ோக்கு உயர் சி்றபபு மருத்துவ 
மல்யில தநரடியோ்க நடந்ேது.

இதில மோற்றுத் தி்ற்ோளி்கள 
பிரிவில 46, முன்ோள ரோணுவத் 
தி்ரின வோரிசு்கள பிரிவில 11,  
விலளயோடடு வீரர்்கள பிரிவில 8  
எ் 65 இடங்கள நிரமபியுளள். 
்கைந்ேோய்வில பஙத்கற்று ்கலலூரி 
்கலள தேர்வு ஜசய்ேவர்்களுக்கு 

ஒதுக்கீடடு ஆல்லய சு்கோேோரத்  
துல்ற அலமச்சர் மோ.சுபபிரமணி 
யன வழஙகி்ோர்.

அரசு பளளி மோ்வர்்களுக்கு 
7.5 சேவீே ஒதுக்கீடடில 454 எமபி 
பிஎஸ், 104 பிடிஎஸ் இடங்கள உள 
ள். இவற்றுக்்கோ் தநரடி ்கைந் 
ேோய்வு, ஜசனல் அரசு பன 
த்ோக்கு உயர் சி்றபபு மருத்துவம 
ல்யில இனறு நடக்கி்றது. ேனி 

யோர் மருத்துவக் ்கலலூரி்களின நிர் 
வோ்க ஒதுக்கீடடில உளள 1,310  
எமபிபிஎஸ், 740 பிடிஎஸ் இடங 
்களுக்்கோ் ்கைந்ேோய்வு ஆனலை 
னில நோலள ஜேோடஙகுகி்றது. 
இதுஜேோடர்போ் விவரங்களுக்கு 
https://www.tnhealth.tn.gov.in 
மற்றும https://tnmedicalselection.
net ஆகிய இல்யேளங்கலள 
போர்த்து ஜேரிந்து ஜ்கோளளைோம.

இந்தியாவின உேவிலய ந்பற்று

இநதிொவுக்்்க ஜவுளி ஏற்றுமதி யசய்யும் வங்க்தசம்
hh 5 மாேங்களில் ரூ.2,800 த்காடி மதிபபுக்கு வர்த்ே்கம்

 #இல.ராஜக�ாபால்

 zத்காலவ
ஜபோருளோேோரத்தில நலிவலடந்ே 
நோடு என்ற ்கோர்த்ேோல இந்திய 
அரசு வழஙகியுளள இ்றக்குமதி 
வரி ரத்து உளளிடட சலுல்க்கலள 
ஜபற்று, இந்தியோவுக்த்க ெவுளிப 
ஜபோருட்கலள வங்கதேசம ஏற்று 
மதி ஜசய்து வருகி்றது.

இந்தியோவில விவசோயத்துக்கு 
அடுத்து அதி்க மக்்களுக்கு தவலை 
வோய்பபு வழஙகும ஜேோழிைோ்க 
ெவுளித்ஜேோழில உளளது. நோடு 
முழுவதும 1.10 த்கோடிக்கும தமற் 
படட மக்்கள இத்துல்றயில தவலை 
வோய்பபு ஜபற்றுளள்ர். குறிபபோ்க  
கிரோமபபு்ற ஜபண்்கள பைர் தவலை 
வோய்பபு ஜபற்றுளள்ர்.

ஆண்டுதேோறும 38 பிலலியன  
அஜமரிக்்க டோைர் மதிபபிைோ் 
ெவுளிபஜபோருட்கள இந்தியோவில 
இருந்து பலதவறு நோடு்களுக்கு 

ஏற்றுமதி ஜசய்யபபடுகின்ற்.
இந்நிலையில ஜபோருளோேோரத் 

தில பினேஙகிய நோடு என்ற ்கோர்த் 
ேோல வங்கதேசத்துக்கு இந்திய  
அரசு சிை சலுல்க்கலள வழஙகியுள 
ளது. குறிபபோ்க இந்தியோவில 
இருந்து அந்நோடு இ்றக்குமதி ஜசய் 
யும ்கோடோ துணி்களுக்கு சலுல்க 
அளித்துளளது. அதேதபோல இந்தி 
யோவுக்கு ஏற்றுமதி ஜசய்யும ஆயத்ே  
ஆலட்களுக்கு இந்தியோவில இ்றக் 
குமதி வரி விதிக்்கபபடோது.

இந்ே வரிச் சலுல்க்கலள பயன 
படுத்தி இந்தியோவின ்கோடோ 
துணிலய ஜ்கோண்டு பலதவறு 
ஆயத்ே ஆலட ர்கங்கலள வடிவ 
லமத்து இந்தியோவுக்த்க அதி்களவு 
ஏற்றுமதி ஜசய்ய ஜேோடஙகியுளளது 
வங்கதேசம.

இதுகுறித்து இந்திய ெவுளித்  
ஜேோழிலமுல்தவோர் கூடடலமப 
பின(ஐடிஎப) ்கனவீ்ர் பிரபு ேோதமோ 
ேரன கூறியேோவது: இந்தியோவுக் 

கும, வங்கதேசத்துக்கும உளள 
(சோபடோ) வர்த்ே்க ஒபபந்ேத்ேோல, 
வங்கதேசம ஆயத்ே ஆலட்கலள 
இந்தியோவுக்கு வரி இலைோமல ஏற் 
றுமதி ஜசய்ய முடியும. இே்ோல 

ஆயத்ே ஆலட உற்பத்தி ்கடட 
லமபலப ்கடந்ே 10 ஆண்டு்களோ்க 
வங்கதேசம பைபபடுத்தி உளளது.

ஆண்டுக்கு 42 பிலலியன டோைர்  
மதிபபுக்கு, அேோவது ரூ.3.3 ைடசம  
த்கோடி மதிபபிைோ் ெவுளிப ஜபோருட 
்கலள பலதவறு உை்க நோடு்களுக்கு  
ஏற்றுமதி ஜசய்யும அளவுக்கு வங்க 

தேசம வளர்ச்சியலடந்துளளது.
்கடந்ே சிை ஆண்டு்களோ்க 

ெவுளித்ஜேோழிலில உை்களவில 
சி்றந்து விளஙகும இந்தியோலவ 
தநோக்கியும ்கவ்த்லே ஜசலுத்ே 

ஜேோடஙகியுளளது. டீ ஷர்ட, 
ஷோர்டஸ் தபோன்ற ெவுளிப ஜபோருட 
்கலள, இந்தியோவில உளள ஜபரிய 
சிலைலர விற்பல் நிறுவ்ங்கள 
வங்கதேசத்திலிருந்து இ்றக்குமதி 
ஜசய்கின்ற்.

்கடந்ே 5 மோேங்களில ரூ.2800  
த்கோடி மதிபபிைோ் ெவுளிபஜபோருட 

்கலள இந்்தியோவுக்கு வங்கதேசம 
ஏற்றுமதி ஜசய்துளளது. ்கடந்ே 
ஆண்டில, இந்தியோவில பருத்தி 
விலை, மற்்ற உை்க நோடு 
்கலள விட அதி்கமோ்க இருந்ேேோல, 
நமமுலடய ெவுளிப ஜபோருட்கள 
விலையும உயர்ந்து ்கோ்பபடடது. 
இே்ோல வங்கதேசத்தில இருந்து 
அதி்க அளவு ஆயத்ே ஆலட்கள 
இந்தியோவில இ்றக்குமதி ஜசய்யப 
படட். எதிர்வரும ்கோைங்களில 
இ்றக்குமதி தமலும அதி்கரிக்கும.

இந்தியோவில ேற்தபோது மூைப 
ஜபோருட்கள விலை அதி்கரித்துள 
ளேோல சர்வதேச சந்லேயில மற்்ற  
நோடு்களுடன தபோடடியிட முடியோே 
நிலை உளளது. ஆயத்ே ஆலட 
உற்பத்திக் ்கடடலமபலப நவீ்ப 
படுத்தி தபோடடித்தி்றல் அதி்கப 
படுத்தி்ோல உை்க சந்லேயில 
இந்திய ெவுளி உற்பத்தியோளர்்கள 
தபோடடிலய சமோளிக்்க உேவும.

இவவோறு அவர் கூறி்ோர்.

hÏ நசனலனையில் அரசு ்பனதனைாக்கு உயர் சி்றபபு மருத்துவமலனை 
வ்ளா்கத்தில் தெற்று ெடந்ே சி்றபபு பிரிவினைருக்்கானை ்கைந்ோயவில் 
்பஙத்கற்்ற மாைவர்்கள். படேம்: பு.க.பிரவீன்

இந்தியாவில் இருந்து வங்கதேசம் இறக்குமதி 
சசய்யும் ்காடா துணி்களுக்கு சலுக்க ேரப் 
பட்டுள்ளது. அந்்ாட்டின் ஆயதே ஆகட்களுக்கு 
இறக்குமதி வரி விதிக்்கப்படாது.
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