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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 (Madras) Limited 
 
 
 
 
S Subha Shree 
Secretary 
 
Encl: a/a 
 



SOHINI DAS & SHINE JACOB
Mumbai/ Chennai, 13 January

O ver the past five years,
the two fabled
Motown majors

General Motors (in 2017) and
Ford (in 2021) have
announced that they would
be driving out of India for
lack of profit. But both are
having trouble finding an
exit route, and their problems
offer clues to the kind of
trouble large companies seek-
ing exit options might face
in India.

Both are finding it difficult
to sell one each of their plants
—ChennaiMaraimalaiNagar
(Ford) and Talegaon near
Pune (GM)— and are finding
the roadblockedby employee
severance snarl-ups.

For Ford, this willmark its
third exit from India. The first
was in 1953, after import
restrictions were imposed,
and the second in 1995, when
a joint venture with
Mahindra&Mahindra (M&M)
failed. Sources indicate that
the India subsidiary is close
to finding a buyer soon for its
Chennai plant after it man-
aged to sell its Sanand unit to
Tata Motors for ~725 crore in
December last year. Several
potential buyers, including
MGMotors, Ola, (M&M), have
visited the 25-year old site
spread over 350 acres, which

has a capacity to make
200,000 vehicles and
340,000 engines a year.

But there are lingering
employee problems to sort
out first. After it announced
its exit in September 2021,
Ford had set inmotion a gen-
erous severance scheme for
its 2,000 employees — pay
equivalent to 140 days of
gross wages for every com-
pleted year plus a one-time
lump sum of ~150,000 in the
final settlement. This roughly
works out to ~34.5 lakh to a
maximum of ~86.5 lakh per
employee, or an average of
~44.8 lakh per employee.

But around 60 people,
accounting for 2 per cent of
the workforce, have not
accepted the final settlement,
demanding jobs instead.
“The union agreement is

done and executed with all
sincerity. If 60-oddpeople try
to create imaginary situ-
ations, it is not a dispute,” a
Ford official said.

The company said it has
deposited the entire amount
in their banks but the plant
remains to be sold. The
closure of the Chennai plant
is estimated to have affected
around 40,000 livelihoods in
the vicinity and employees
have struggled to find jobs.
For example, 36-year-old
Stephen worked at Ford’s
Chennai factory for nearly
15 years and earned around
~72,000 a month. Now his
age, his high salary at
Ford and the history of
unionism are all adding to

his challenges.
Ford’s Sanand employees,

however, have been absorbed
by Tata Motors, whose plant
there shares a wall with
Ford’s factory just off the
Sanand-Viramgam highway.
Tata Passenger Electric
Mobility, a subsidiary of Tata
Motors completed the acqui-
sition this month. “With
existing capacities near sat-
uration, this acquisition will
unlock an additional state-of-
the-artmanufacturing capac-
ity of 300,000 units per
annum, which is scalable to
420,000 units per annum,” a
press release stated.

General Motors is exiting
India for the second time. It
first left in 1954 (again, on
import restrictions) and re-
entered in 1995, initially in a
tie-upwithHindustanMotors.
AswithFord, employeeunrest
is emerging as a major road-
block, this time
at the 300-acre
Talegaon plant,
around 45 km
from Pune. A
1,000-odd
unionisedwork-
force at
Talegaon and
the GM man-
agement are
currently locked
in a legal battle
with the employees demand-
ing employmentwith thenew
owners of the plant, and full
wages in the interim. But
potential buyers areunwilling
to take on the cost of
GM’s retrenched labour force
at the plant.

GM stopped vehicle pro-
duction at Talegaon plant in
2020. Tata Motors, M&M and
Hyundai have visited the site,
according to reports. “GM’s
Talegaon unit is suitable for
making small cars, andwould
need some investments to

ready it to make larger SUVs.
Therefore, buyers would not
be keen to take on a union-
ised labour force,” said an
industry observer.

China’s Great Wall Motors
had signed a term-sheet to
acquire the plant, which
lapsed in June last year, on
account of geopolitical prob-
lems. Following the fatal con-
frontation between Indian
and Chinese soldiers in
Ladakh in 2020, the Union
government announced stric-
ture scrutiny of Chinese
investments. The proposal
was stuck for two years before
GWM dropped its plans for
the India market.

The company’s Halol
plant in Gujarat was sold to
MG Motor India, a unit of
China’s SAIC Motor, but not
before it faced some
employee trouble there too.
In May 2017, when GM

handed
over the
plant to
China’s
SAIC, it did
so without
the 600-odd
workers
whohadnot
accepted
the sever-
ance pay. At
that time, it

had transferred around 300
workers to the Talegaon unit.

So why are the US auto
giants exiting the country
given its steady rise up the
global ranks as an automobile
market? That’s because they
struggled from the start in
spottingmarket trends. They
entered themarketwithmid-
sizers when India was prima-
rily a small carmarket, where
Maruti, Hyundai and Tata
Motors gained early-mover
advantages. Though GM’s
Chevrolet Spark and Beat,

and Ford’s Figo were popular
models, neither auto-maker
spotted the shifting trend in
the market towards larger
utility vehicles (UVs). “As the
market evolved to consumers
opening their purse strings to
buy more expensive cars
loadedwith features – such as
those fromMGandKia –Ford
andGMboth failed to evolve,”
said an automotive analyst.

Ford, however, appears to
have kept the doors open for
a re-entry. The sweet deal it
offered its dealerships is a
case in point. As a former
dealer explained, “When the
company announced its exit,
the 265 dealers in India had
around 7,000-8,000 cars in
inventory. The company
helped the dealers financially
to liquidate the stocks; it pro-
duced enough spare parts to
last for the next 10-years and
stored them at warehouses
that Ford pays for.”

He added that the com-
pany calculated (based on
last year’s sales) the loss each
dealer would make when the
dealership closed and paid
money for the next five years
to compensate for their
losses. A component of
depreciation was also built
into this payment. As for
service operations, the US
carmaker calculated the drop
in service load for the coming
years, and compensated the
dealers for that too.

“It has ensured that the
standards and the experience
are not diluted for the cus-
tomer,” said the dealership
owner who runs dealerships
for another 16 automotive
brands. That way, he added,
the company has kept the
door open for a re-entry,
and all its erstwhile dealers
would be more than happy to
come on-board if and when
that happens.

Globalisationwasonce thought tobe
an irrevocable,universal force
promoting thegreatest good for the
greatestnumberofpeople.Today, that
belief isunderchallenge.Thecurrent
trade landscape leadsone toask:Can
ourworldcontinue its globalising,
inclusive, andoutward-looking
trajectory?Orarewewitnessinga
resurgenceofnational isolationism
and inward retreat?

Thecourse thatwas
In the 1990s,Americanpolitical
philosopherFrancisFukuyama
publishedoneofhismostnotable
works,TheEndofHistoryandtheLast
Man. Thebookmade thecase that the
nearingubiquityof liberaldemocracy
meant theobstacles standing in the
wayof international cooperationwere
dissolving.Wehadalmost enteredan
eraof international cooperation that
wouldbetter the livesof all.Until
recently,mostnationswereconverged
aroundthis elevated idea that they
could join forces inacollective
endeavour tocreategoods, services,
andvalue in themostoptimal locales;
with seamlessandrobustglobal
supplychainsconnectingproduction
centreswith their ideal consumers.

Fukuyama’s
utopianvision today
seems faroff, however,
asmajor economic
powers stepback from
theglobal stage
startingwithBrexit six
yearsago.Withwar-
relatedeconomicand
humanitariancrises in
Europe reviving the
ancient specterof food
scarcity, economic
tensionswithChina, a
politically contentious
energy transition, and
continued technologyupheaval
disruptingcommoditymarkets, 2023
is shapingup tobeanother
challengingyear. Suchdevelopments
are impacting theglobal economy,
while slowing thepaceofglobalisation
andweakeningglobal supplychains—
ultimately reducingopenness to
international trade. In lightof these
ongoingevents, and thecurrent
absenceofa robust systemofglobally
integratedvaluecreationand trade,we
arewitnessinga renewed interest in
both regional andbilateral trade
agreementsandsecurityalliances, as
well as localisedsupplychains.

Of course, this retreat isnotan
entirelynewphenomenon—wehave
witnessed thecyclicalnatureofglobal
expansionandcontraction in thepast.
But, at thispoint inhistorywhen
forcesof conflict and isolationseemto
beaccelerating, theglobal economic
andsecurity landscapewouldgreatly
benefit fromacoming togetherof like-
mindednations to reverse these
forces. In today’s evolvingscenario,
there is aclearandcompelling
opportunity for India toenhance its
global strategic importancewithsome
savvy tradepolicyadjustments.

SeizingIndia’sopportunity:The
wayforward
Recentpolitical turbulenceand
frictionsarising inglobal investment
locales likeeasternChinahaveacutely
sensitisedglobal investors to theneed
to relocate to saferharbours.The
currentgeopolitical situationpresents
anexcellentwindowfor India to
position itself asaprimehub forglobal
tradeand investment,by integrating
intoglobal andregional supplychains
asa trustedAsiannode.

That said, a radical andambitious
‘ChinaPlusOne’ strategy for inward
investmentwouldalso require
intentional steps: ensuring regulatory
ease,business-process simplification,
reduced logistics and transport
friction, andupskilling theworkforce.
Thesheereconomicandcommercial
logicbehindpan-nationalvalue
chainsunderlines the importanceof
facilitatingeaseof capital investment
and trade.

Given India’s sharedgeopolitical
concernswith theUSvis-à-visChina, it
wouldbeuseful tocraft a calibrated
economicpartnershipbetween India
and theUS that encompassesboth

domesticneedsas
well asgeopolitical
priorities.Duringhis
previous termasVice
President,President
JoeBiden famously
set anambitious
targetof $500billion
for Indo-US trade.
Whileprogresshas
acceleratedof late,
quiteadistance
remains to
becovered.

Indiacouldalso
playamajor role in

freeorpreferential tradearenas,both
bilateral andmultilateral.TheUS-
IndiaTradePolicyForum,which
remained inactive foryears,hasbeen
revivedandwouldbea forumto
discussbothbilateral issuesand joint
approaches to trade in the Indo-
Pacific.The IndoPacificEconomic
Frameworkamplifies theopportunity
for suchengagement.

NewDelhi’sdecision to stayoutof
configurations like theRegional
ComprehensiveEconomic
Partnership (RCEP)and the
ComprehensiveandProgressive
Agreement forTrans-Pacific

Partnership (CPTPP)keeps Indiaoutof
major evolving tradeblocs.While
thereare legitimategeopolitical
reservations relating toRCEP, India
mayconsidera forward-leaning
approach to theCPTPPmuchas the
distantUKhasdone.

Onthegeopolitical front, froman
India-USstandpoint, theQuadcould
consider seriouslyexpanding its
economicdimensionsbeyond the
current focusofvaccinesand
related financing toalso include
broader tradeand investment,
cooperation in financing, standards,
andcollateral areas.

Defence is another sectorwithgreat
potential to serveboth thecommon
strategic considerationsand thedesire
tocreate jobs sharedbybothcountries.
Indiahasalreadybeendesignatedasa
MajorDefencePartnerof theUnited
States,withaclearopportunity to
increase themanufacturingand
sourcingofdefenceequipment from
Indian firms.

Given thecomplementarities in
ethos, vision, andaspirationsbetween
Indiaand theUS,bothcountriesmust
engagemoreclosely in shaping the
rulesof anewworldorder.Doingso
will surely reapbenefits for India, the
US, and theworld.

Thewriter ismanagingpartner,Celesta
Capital; formerUSassistant secretary of
commerce for globalmarkets anddirector
general of theUS&ForeignCommercial
Service (USFSC) in theObama
administration; and former chairman&
CEOofKPMGIndia

ARUN M KUMAR

Anopportunityforbold
US-Indiapartnership?

India could also play a
major role in free or
preferential trade arenas,
both bilateral and
multilateral. The US-India
Trade Policy Forum, which
remained inactive for
years, has been revived and
would be a forum to discuss
both bilateral issues and
joint approaches to trade
in the Indo-Pacific

ThetwoDetroitmajorsarestrugglingwithlingeringemployeeproblemsas
theyseektodriveoutoftheIndianmarket

Roadblocks on the exit
route for GM, Ford

GLOBALISATION IN REVERSE GEAR

CHENNAI | 14 JANUARY 2023 TAKETWO 11
. <

LOSING SPEED
nFordIndialossaftertaxat
~4,229croreinfiscal2021-22;
losseswidenedfrom~188
crorein2020-21

nTataMotorsacquiredFord’s
Sanandplantfor~725cr

nGMIndia’ssaleshad
slumpedto26,000units in
FY17 from110,000inFY12

nThecompany’sHalolplant
inGujaratwassoldtoMG
Motor India,aunitof
China’sSAICMotor

After it announced its exit in September 2021, Fordhad set inmotionagenerous severance
scheme for its 2,000employees. PHOTO: REUTERS

Though GM’s
Chevrolet Spark and,
Beat, and Ford’s Figo
were popular models,
neither auto-maker
spotted the shifting
trend in the market
towards larger utility
vehicles (UVs)

Demand for
gig work
rose 10x in
‘22: Report
ARYAMANGUPTA
NewDelhi, 13 January

Demand for gig workers
increased ten-fold while the
participation of gig workers
rose by three times in calen-
dar year 2022 compared to
the previous year, said a
recent report by Taskmo, a
gigworkplatform.

Inaddition,youthpartici-
pationinthegigeconomyhas
increased eight times bet-
ween 2019-2022, said the re-
port. Asmany as 49 per cent
ofgigworkersontheplatform
areunder theageof 25.

“As the concept of the gig
is finding wide acceptance,
there is a surge in participa-
tionofyouth,whoareprefer-
ring to take up gig job roles,”
said Prashant Janadri, co-
founder, Taskmo.

Women’s participation
too has increased two times
from 18 per cent last year to
36 per cent in 2022. They
havebeenmajorlyemployed
in roles related to customer
support, contentmonitoring
and moderation, tele-sales,
andaudits and surveys.

Multiple corporatewaves
starting from the great res-
ignation, tomoonlighting, to
layoff season have played a
big role inattracting thema-
rket towards flexible hiring
andworking, the report poi-
ntedout.Factors like flexible
job timings, extra income, a
lower barrier to entry have
also played a part in con-
cept’s growing popularity.
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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
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�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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