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ப�ொனபமொழி:

பூமியை விட்டுச் செல்லும் முன் 
`என்னிடம் பாவம் இல்யலை' 
என்னும் உைர்நியலையை அயடை 
முைற்சி செய். 

- கொஞ்சி மகொ ப�ரியவர்

ப�ொது அறிவு: அமெரிக்காவின் ஜேம்ஸ் ஃஜ�காலி, ஆசிரியரகா் 
வகாழக்்்யத் ம�காடங்கினகார். 2008-ல் ேர்னலிஸம் �டிப்� 
முடித்� இவர், ஊட்ப �கா்�்ய ஜ�ர்்நம�டுத்�கார். ஈரகாக, லிபியகா, 
ஆப்கானிஸ்�கான் ஜ�கான்்ற ஆ�த்�கான �குதி்ளில் ் �ரியெகா் மெய்தி 
ஜெ்ரித்�கார். கஜளகா�ல் ஜ�காஸ்ட் நியூஸ் எமேன்ஸிக்கா் அவர் �ணி 
யகாற்றினகார். சிரியகாவுககு அவர் மென்்றஜ�காது 2012-ல் ெகாயெகானகார். 
அவ்ர 2014-ல் ஐஎஸ் தீவிரவகாதி்ள் �டும்கா்ை மெய்�னர்.

இணையம்: 2017-ல் ம�காடங்்ப�ட்ட ‘வின்ஷி்கா ம�காட்டிக’ 
ம�ண்ளுக்கான பிரத்ஜய் ஆ்ட்்ள வழங்குகி்றது. 
இ்நதியகாவில் �யகாரகான �ரெகான ஆ்ட வ்்்்ள இ�ன் https://
vinshikaboutique.com/ இ்ைய�ளம் மூைம் விற்�்ன மெய்து 
வருகி்றது. இ�ற்்கா் நகாட்டின் �ை �குதி்்ளச் ஜெர்்ந� மநெவகாளர் 
்ளுடன் கூட்டு ஜெர்்நதுள்ளது. �ட்டு, �ருத்தி துணியகால் ஆன 
ஆ்ட்ள், வீட்டு அைங்்காரப ம�காருட்்்ள இதில் வகாங்்ைகாம்.

க�ொள்�, அரசியல் சொர்பு அடிப்ப்ையில் அரசின் முடிவு இருக�க கூைொது

திறந்தபவளியில் ஆர்எஸ்எஸ் ப�ரணி நடத்த அனுமதி  
z ப்பொலீஸொருககு கசன்்னை உயர் நீதிமன்்றம் உத்தரவு

 zசென்னை 
ஆர்எஸ்எஸ் அணிவகுப்பு 
பேரணிக்கு திறந்தவவளியில் அனு 
மதி அளிக்்க பேோலீஸோருக்கு உயர் 
நீதிமனற நீதிேதி்கள் உத்தரவிட்டுள் 
ளனர். அரசின முடிவு வேோதுநலன 
அடிப்ேடையில் இருக்்க பவண்டு 
பமயனறி வ்கோள்ட்க, அரசியல் 
சோர்பு அடிப்ேடையில் இருக்்கக் 
கூைோது எனறும் தீர்ப்பில் நீதிேதி்கள் 
வ்தரிவிததுள்ளனர்.

்தமிழ்கததில் ஆர்எஸ்எஸ் அணி 
வகுப்புக்கு நிேந்தடன்களுைன 
அனுமதி அளிக்குமோறு ்கைந்த 
ஆண்டு வசப்.22-ம் ப்ததி  உயர் 
நீதிமனறம் பிறப்பித்த உத்தரடவ 
பேோலீஸோர் அமல்ேடுத்தவில்டல 
எனக் கூறி ஆர்எஸ்எஸ் நிர்வோகி்கள் 
சோர்பில் நீதிமனற அவமதிப்பு 
வழக்கு வ்தோைரப்ேட்ைது. அந்த 
வழக்ட்க விசோரித்த உயர் நீதிமனற 
்தனி நீதிேதி, சுற்றுச்சுவருைன கூடிய 
விடளயோட்டு டம்தோனங்களில் 
அணிவகுப்பு பேரணிடய நைத்த 
பவண்டும் என உத்தரவிட்ைோர்.

்தனி நீதிேதியின உத்தரடவ 
எதிர்தது, ஆர்எஸ்எஸ் சோர்பில் உயர் 
நீதிமனறததில் பமல்முடறயீடு வசய் 
யப்ேட்ைது. இந்த வழக்கு, நீதிேதி 
்கள் ஆர்.ம்கோப்தவன, மு்கமது ஷபீக் 
ஆகிபயோர் அைஙகிய அமர்வில் 

வ்தோைர்நது நைநது வந்தது. 
ஆர்எஸ்எஸ் ்தரப்பில் மூத்த வழக் 
்கறிஞர்்கள் ஜி.ரோஜப்கோேோலன, என.
எல்.ரோஜோ மற்றும் வழக்்கறிஞர் ரபு 
மபனோ்கர் உள்ளிட்ை ேலர் ஆஜரோகி, 
‘‘ஏற்வ்கனபவ அனுமதி வழஙகி 
உயர் நீதிமனறம் பிறப்பித்த உத 
்தரடவ பேோலீஸோர் அமல்ேடுத்த 
வில்டல என கூறி வ்தோைரப்ேட்ை நீதி 
மனற அவமதிப்பு வழக்கில், சுற்றுச் 
சுவருைன கூடிய விடளயோட்டு 
டம்தோனததில் நைத்த பவண்டும் 
எனறு ்தனி நீதிேதி உத்தரவிட்ைது 
்தவறு. 

ேோப்புலர் பிரனட் ஆஃப் இநதியோ 
அடமப்புக்கு விதிக்்கப்ேட்ை ்தடை 
யோல் சட்ைம் - ஒழுஙகு பிரச்சிடனடய 
சுட்டிக்்கோட்டி ஆர்எஸ்எஸ் பேர 
ணிக்கு அனுமதி மறுப்ேது ேோரேட்ச 
மோனது. மற்ற அடமப்பு்களுக்கு 
அனுமதி அளிததுள்ள ்தமிழ்கஅரசு, 
ஆர்எஸ்எஸ் பேரணிக்கு மட்டும் 
அனுமதி மறுக்கிறது’’ என வோதிட்ைனர்.

இ்தற்கு ஆட்பசேம் வ்தரிவிதது 
்தமிழ்க அரசின ்தரப்பில் மூத்த 
வழக்்கறிஞர் என.ஆர்.இளஙப்கோ 
வோதிடும்பேோது. ‘‘உயர் நீதிமனறம் 
பிறப்பித்த உத்தரடவ அமல்ேடுத்த 
்தமிழ்க அரசு ்தயோரோ்க இருந்தபேோது 
பேரணி நடைவேறோது என அறி 
வித்தது ஆர்எஸ்எஸ்்தோன. எனபவ, 

இந்த வழக்கு விசோரடைக்கு உ்கந 
்தது அல்ல. சட்ைம் - ஒழுஙகு பிரச்சி 
டனடய ்கோக்்க பவண்டியது மோநில 
அரசின ்கைடம. அதில் முனவனச் 
சரிக்ட்க நைவடிக்ட்கயும் அைஙகும். 
்தமிழ்கம் அடமதிப்பூங்கோவோ்க 

தி்கழ பவண்டும் எனே்தோல்்தோன 
உளவுததுடற அறிக்ட்கயின அடிப் 
ேடையில் ஆர்எஸ்எஸ் பேரணிக்கு 
அனுமதி மறுக்்கப்ேட்டுள்ளது’’ என 
வோதிட்டிருந்தோர்.

இரு்தரப்பு வோ்தங்களும் நிடற 
வடைந்த நிடலயில், நீதிேதி்கள் 
்கைந்த ஜன.24-ல் தீர்ப்டே ப்ததி 
குறிப்பிைோமல் ்தள்ளி டவததிருந 
்தனர். இநநிடலயில், இந்த வழக்கில் 
நீதிேதி்கள் ஆர்.ம்கோப்தவன, மு்க 
மது ஷபீக் அமர்வு பநற்று பிறப்பித 
துள்ள தீர்ப்பில் கூறியிருப்ே்தோவது:

ஆர்எஸ்எஸ் அணிவகுப்பு 
பேரணிடய சுற்றுச்சுவருைன கூடிய 
டம்தோனங்களில் நைத்த பவண்டும் 
எனற ்தனி நீதிேதியின உத்தரவு ரதது 

வசய்யப்ேடுகிறது. ்கருததுரிடம 
மற்றும் பேச்சுரிடமடய ்தடுக்்கோ்த 
வட்கயில் ்தமிழ்க அரசு வசயல்ேை 
பவண்டும். எனபவ, ஆர்எஸ்எஸ் 
அணிவகுப்பு பேரணிக்கு நிேந்த 
டன்களுைன பேோலீஸோர் அனுமதி 

அளிக்்க பவண்டும்.
இந்த பேரணிக்கு அனுமதி 

அளிக்்க பவண்டும் என வசனடன 
உயர் நீதிமனறம் வசப்.22-ல் பிறப் 
பித்த உத்தரடவ எதிர்தது ்தமிழ்க 
அரசு பமல்முடறயீடு வசய்து இருக்்க  
பவண்டும். அல்லது அந்த உத்த 
ரடவ அமல்ேடுததியிருக்்க பவண் 
டும். இரண்டையும் வசய்யோ்த நிடல 
யில் இட்த நீதிமனற அவமதிப் 
ேோ்கத்தோன ்கரு்த பவண்டும்.

திறந்தவவளியில் வேோது சோடல 
்களில் அணிவகுப்பு நைததுவது 
எனேது அரசியலடமப்பு சட்ைம் 
வழஙகியுள்ள அடிப்ேடை உரிடம. 
இதுபேோனற அணிவகுப்பு்களுக்கு 
உளவுததுடற அறிக்ட்கடய சுட்டிக் 

்கோட்டி ்கட்டுப்ேோடு்கள் விதிக்்க மட் 
டுபம அரசுக்கு அதி்கோரம் உள்ளது. 
ஆனோல், முழுடமயோ்க ்தடை வசய்ய 
முடியோது. சட்ைம் - ஒழுஙட்க ேரோ 
மரிக்்க பவண்டியது மோநில அரசின 
்கைடம. மோற்றுக்வ்கோள்ட்க உள்ள 
அடமப்பு்கள் இருக்கினறன எனே 
்தற்்கோ்க இதுபேோனற அணிவகுப் 
புக்கு அனுமதி மறுக்்க முடியோது. 
அரசின முடிவு வேோது நலன அடிப் 
ேடையில் இருக்்க பவண்டுபம 
யனறி வ்கோள்ட்க, அரசியல் சோர்பு 
அடிப்ேடையில் இருக்்கக்கூைோது. 
ஆபரோக்கியமோன ஜனநோய்கதட்த 
பேை, அடமதியோன முடறயில் 
பேரணி, அணிவகுப்பு, வேோதுக்கூட் 
ைம், பேோரோட்ைம் நைததுவ்தற்கு 
அனுமதி வழஙகுவது குறிதது 
அரசு ேரிசீலிக்்க பவண்டும்.

எனபவ, ஆர்எஸ்எஸ் அடமப்பு 
திறந்தவவளியில்  பேரணி நைத்த 
பேோலீஸோர் அனுமதி அளிக்்க பவண் 
டும். ஆர்எஸ்எஸ் அடமப்பினர் 
ஒழுக்்கதட்த ்கடைபிடிதது அடமதி 
யோன முடறயில், மற்றவர்்களுக்கு 
எந்தவவோரு ஊறும் விடளவிக்்கோ்த 
வோறு பேரணிடய நைத்த பவண்டும். 
இ்தற்கு ப்தடவயோன ேோது்கோப்டே 
்தமிழ்க அரசு வழங்க பவண்டும்.

இவவோறு தீர்ப்பில் நீதிேதி்கள் 
வ்தரிவிததுள்ளனர்.

தங்கக் ்கடதத்ை தடுக்்க 

இறக்குமதி வரியை 
ரத்து செயை வவண்டும் 
hh ராமதாஸ் வலியுறுததல் 

 zசென்னை 
்தங்கக் ்கைத்தல் அதி்கரிப்ேட்தத ்தடுக்்க இறக்குமதி 
வரிடய ரதது வசய்ய பவண்டும் எனறு ேோம்க நிறுவனர் 
ரோம்தோஸ் வ்தரிவிததுள்ளோர். இதுவ்தோைர்ேோ்க 
பநற்று அவர் வவளியிட்ை அறிக்ட்க:

இலஙட்கயில் இருநது ்கைல் வழியோ்க ்தமிழ்கத 
துக்கு மீனபிடி ேைகு்கள் மூலம் ்தங்கம் ்கைத்தப்ேடு 
வ்தோ்க வருவோய் நுண்ைறிவுப் பிரிவினருக்கு 
கிடைத்த ்த்கவலின அடிப்ேடையில், நடுக்்கைலில் 
பசோ்தடனயிட்ைனர். அட்தயறிந்த ்கைத்தல்்கோரர்்கள் 
17.74 கிபலோ ்தங்கதட்த ்கைலில் வீசி விட்ைனர். ்கை 
பலோரக் ்கோவல்ேடை  உ்தவியுைன ்கைலில் வீசப்ேட்ை 
்தங்கதட்த வருவோய் நுண்ைறிவுப் பிரிவினர் மீட்டுள் 
ளனர்.  ஒபர பநரததில் இந்த அளவுக்கு அதி்க ்தங்கம் 
ேறிமு்தல் வசய்யப்ேட்ைது இதுபவ மு்தல் முடற. 

10 ப்கோடிக்கு ்தங்கம் இறக்குமதி வசய்யப்ேட்ைோல், 
அ்தற்கு ரூ.1.50 ப்கோடி வரி வசலுத்த பவண்டும் 
எனே்தோல் ்தங்கக் ்கைத்தல் ்கவர்ச்சி்கரமோன வ்தோழி 
லோ்க மோறிவிட்ைது. இ்தனோல் ஒருபுறம் அரசுக்கு 
வேரும் வருவோய் இழப்பு ஏற்ேடுவது மட்டுமினறி, இன 
வனோருபுறம் சட்ைவிபரோ்த ்கறுப்பு வேோருளோ்தோரம் 
்தடலவிரித்தோைத வ்தோைஙகியுள்ளது. மற்வறோரு 
புறம் ்தங்கததின மீ்தோன இறக்குமதி வரி ஏடழ மக் 
்கள் மீது ்தோங்க முடியோ்த சுடமடய ஏற்ேடுததியுள் 
ளது. 10 ஆண்டு்களுக்கு முன ்தங்கததின மீ்தோன 
இறக்குமதி வரி, வருவோய்க்்கோ்க விதிக்்கப்ேைோமல், 
நைப்புக்்கைக்கு ேற்றோக்குடறடய ்கட்டுப்ேடுதது 
வ்தற்்கோ்கபவ விதிக்்கப்ேட்ைது. 

்தற்பேோது நைப்புக் ்கைக்கு ேற்றோக்குடற 
குடறநது விட்ை நிடலயில், ்தங்கததின மீ்தோன இறக் 
குமதி வரிடய ரதது வசய்ய பவண்டும் அல்லது 
வவகுவோ்க குடறக்்க பவண்டும். இ்தனமூலம் 
்தங்கக் ்கைத்தடல ்தடுப்ேதுைன, நோட்டில் ்தங்கததின 
விடலடயயும் ்கட்டுப்ேடுத்த நைவடிக்ட்க எடுக்்க 
பவண்டும். இவவோறு ரோம்தோஸ் வ்தரிவிததுள்ளோர்.

கூடடணி தரமத்த மீறி 

தமாகாவின் சதாகுதியை 
அபகரித்த அதிமுக
hh க்க.எஸ்.அழகிரி குற்றசொடடு
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கூட்ைணி ்தர்மதட்த மீறி ்தமோ்கோ 
பேோட்டியிட்ை ஈபரோடு கிழக்குத 
வ்தோகுதிடய அதிமு்க அே்கரிததுள் 
ள்தோ்க ப்க.எஸ்.அழகிரி குற்றம்சோட் 
டியுள்ளோர். இதுவ்தோைர்ேோ்க அவர் 
வவளியிட்ை அறிக்ட்க:

்கைந்த சட்ைப்பேரடவ ப்தர்்த 
லில், அதிமு்க கூட்ைணியில் ்தமிழ் 
மோநில ்கோஙகிரஸ் ்கட்சிக்கு ஈபரோடு 
கிழக்குத வ்தோகுதி ஒதுக்்கப்ேட் 
ைது. திமு்க ்தடலடம, ்கோஙகிர 
ஸுக்கு வ்தோகுதிடய ஒதுக்கியது. 
்தற்பேோது நடைவேறும் இடைத 
ப்தர்்தலில் கூட்ைணி ்தர்மதட்த 
மதிதது ்கோஙகிரஸ் ்கட்சிபய 
மீண்டும் பேோட்டியிை திமு்க 
்தடலடம அனுமதிததுள்ளது. அது 
பேோல, இந்த இடைதப்தர்்தலில் 
அதிமு்க ஏன ்தமோ்கோவுக்கு ஒதுக்்க 
வில்டல? இட்தவிை கூட்ைணி ்தர் 
மததுக்கு  உடல டவக்கும் வசயல் 
பவறு எதுவும் இருக்்க முடியோது. 

்தமோ்கோடவ ஒரு ்கட்சியோ்கபவ 
்கரு்தோமல் ஈபரோடு கிழக்கு 
வ்தோகுதிடய அதிமு்க அே்கரிததுக் 
வ்கோண்டுள்ளது. இது்தோன கூட் 
ைணி ்கட்சி்கடள அதிமு்க நைதது 
கிற வி்தம். இநநிடலயில், ்கோங 
கிரஸ் உள்ளிட்ை ம்தச்சோர்ேற்ற 

முற்பேோக்கு கூட்ைணி ்கட்சி்கடள 
திமு்க அடிடமப்ேடுததி நைதது 
கிறது எனறு பிரச்சோரக் கூட்ைததில் 
முழு பூசணிக்்கோடய பசோற்றில் 
மடறக்கும் வட்கயில்  ேழனிசோமி 
பேசியிருக்கிறோர். 

திமு்க ்தடலடமயிலோன கூட் 
ைணி ்கட்சி்கடளப் வேோறுத்தவடர 
மிகுந்த சுயமரியோட்தபயோடு, சுய 
சிந்தடனபயோடு வசயல்ேட்டு வரு 
கிபறோம். ஆனோல், அதிமு்கடவ 
வேோறுத்தவடர யோர் ்கோலில் 
விழுநது, எப்ேடி ே்தவி வேற்றோர் 
்கள் எனேட்த அடனவரும் அறி 
வோர்்கள். இத்தட்கய அடிடமத்தன 
அரசியல் நைததியவர்்களுக்கு ்கோங 
கிரஸ் உள்ளிட்ை ம்தச்சோர்ேற்ற கூட் 
ைணி ்கட்சி்கடள விமர்சிக்்க எந்த 
்தகுதியும் இல்டல. இவவோறு 
அறிக்ட்கயில் கூறப்ேட்டுள்ளது.

ஆர்எஸ்எஸ் அமைப்பினர் ஒழுக்கதமதை 
்கமைபிடிதது அமைதியான முமையில், ைறைவர் 
்களுககு எநதைவவாரு ஊறும் விமைவிக்காதை 
வண்ணம் பேரணிமய நைததை பவணடும்.

பிவரமலதா விஜைகாந்த் 6 நாள் பிரசொரம்
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ஈபரோடு கிழக்கு வ்தோகுதி இடைதப்தர்்தல் பிப்.27-ம் 
ப்ததி நடைவேறுகிறது. ்கோஙகிரஸ், அதிமு்க, 
ப்தமுதி்க, நோம் ்தமிழர் உள்ளிட்ை ்கட்சி்கள், 
சுபயச்டச்கள் என 77 பேர் ்களததில் உள்ளனர். 
அடனதது ்கட்சியினரும் ்தங்களது ்கட்சி, கூட்ைணி 
்கட்சி்களின பவட்ேோளடர ஆ்தரிதது தீவிர பிரச் 
சோரததில் ஈடுேட்டுள்ளனர்.

இநநிடலயில், ப்தமுதி்க பவட்ேோளர் எஸ்.
ஆனநட்த ஆ்தரிதது அக்்கட்சியின வேோருளோளர் 
பிபரமல்தோ விஜய்கோநத பிப்.19 மு்தல் 24-ம் ப்ததி 
வடர 6 நோட்்கள் பிரச்சோரம் பமற்வ்கோள்கிறோர். 
அவர், வ்தோகுதி முழுவதும் வீதி வீதியோ்கச் வசனறு 
முரசு சினனததுக்கு வோக்கு பச்கரிக்்க உள்ள 
்தோ்க  ப்தமுதி்க ்தடலடம அலுவல்கம் வ்தரி 
விததுள்ளது.

சென்னை செரம்பூரில் ந்்கக்்க்ட ஷடட்ர து்ையிடடு

9 கிவலா தஙக நயககள், ரூ.20 லடெம் யவரம் சகாள்யளை
hh ்கண்காணிப்பு க்கமரா ஹாரட-டிஸ்க்்்கயும் எடுததுச சென்ற திருடர்கள்
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வசனடன வேரம்பூரில் நட்கக்்கடை 
ஷட்ைடர துடளயிட்டு, உள்பள 
நுடழநது 9 கிபலோ ்தங்க நட்க்கள், 
ரூ.20 லட்சம் டவர நட்க்கடள 
வ்கோள்டளயடித்தவர்்கடள பிடிக்்க 6 
்தனிப்ேடை  அடமக்்கப்ேட்டுள்ளது.

வசனடன வேரம்பூர், பேப்ேர் 
மில்ஸ் சோடலயில் வசிதது வருேவர் 
வஜயசநதிரன(60). 2 மோடி்கள் 
வ்கோண்ை வீட்டில் 2-வது ்தளததில் 
குடும்ேததுைன வசிக்கிறோர். மு்தல் 
்தளததில் ‘பஜ.எல்.ப்கோல்டு பேலஸ்’ 
எனற வேயரில் ்கைந்த 12 வருைங 
்களோ்க நட்கக்்கடை நைததி வரு 
கிறோர். ்தடர ்தளததில் வோ்கனங 
்கடள நிறுத்த இைம் உள்ளது.

பநற்று முனதினம் இரவு 9.30 
மணிக்கு வழக்்கம்பேோல் ்கடையின 
ஷட்ைர் ்க்தடவ உள்ேக்்கமோ்க 
வஜயச்சநதிரன பூட்டினோர். ்கடைக் 
குள் இருநப்த அவருடைய வீட்டுக் 
குள் வசல்லும் வசதி உள்ளது. அ்தன 
வழியோ்க அவர் வீட்டுக்கு வசனறோர். 
பநற்று ்கோடல 9 மணிக்கு வஜயச் 
சநதிரன வழக்்கம்பேோல் அப்த வழி 
யோ்க ்கடைடயத திறக்்க வந்தோர்.

அப்பேோது ்கடையில் இருந்த 

நட்கப் வேட்டி்கள் எல்லோம் சி்தறிக் 
கிைந்தன. ்கடைக்குள் இருந்த 
ேோது்கோப்பு வேட்ை்கமும் வவல்டிங 
இயநதிரத்தோல் உடைக்்கப்ேட்டு 
திறநது கிைந்தது. அதில் இருந்த 
சுமோர் 9 கிபலோ ்தங்க நட்க்களும், 
ரூ.20 லட்சம் மதிப்புள்ள டவர 
நட்க்கடளயும் வ்கோள்டளயர்்கள் 
திருடிச் வசனறது வ்தரியவந்தது. 
்கடையின முனேக்்க ஷட்ைர் ்க்த 

வில் 2 பேர் நுடழயும் வட்கயில் 
சதுர வடிவில் வேரிய துடள 
பேோைப்ேட்டிருந்தது.

இட்தப் ேோர்தது அதிர்ச்சிய 
டைந்த அவர் உைனடியோ்க இது 
குறிதது திரு.வி.ந்கர் ்கோவல் நிடல 
யததுக்கு ்த்கவல் வ்தரிவித்தோர். 
இட்தயடுதது, வைவசனடன கூடு 
்தல் ்கோவல் ஆடையர் அனபு, 
இடை ஆடையர் ரம்யோ ேோரதி, 

துடை ஆடையர் ஈஸ்வரன உள் 
ளிட்ை பேோலீஸ் அதி்கோரி்கள் சம்ேவ 
இைததுக்கு விடரநது வந்தனர்.

ட்கபரட்க நிபுைர்்களும் 
விடரநது வநது ்தையங்கடள பச்க 
ரித்தனர். பமலும், ்கரி்கோலன எனற 
பமோப்ே நோயும் வரவடழக்்கப்ேட் 
ைது. அது 100 மீட்ைர் தூரம் வடர 
ஓடி, திரு.வி.்க ந்கர் பேருநது 
நிறுத்தம் அருப்க வசனறு நினறது.

வேரம்பூரின முக்கியமோன 
சோடலயில் உள்ள நட்கக் ்கடையில் 
நைந்த வ்கோள்டள சம்ேவம் ேர 
ேரப்டே ஏற்ேடுததியுள்ளது. வ்கோள் 
டளயர்்கடளப் பிடிக்்க 6 ்தனிப் 
ேடை்கள் அடமக்்கப்ேட்டுள்ளன.

இந்த சம்ேவம் இதுவ்தோைர்ேோ்க 
பேோலீஸ் அதி்கோரி்கள் கூறும்பேோது,

‘‘வ்கோள்டளயர்்கள் நீண்ைநோள் 
பநோட்ைமிட்டு, ட்கவரிடசடயக் 
்கோட்டியுள்ளனர். ஷட்ைடர உடைக்்க 
ட்கயைக்்க ்கோஸ் வவல்டிங இயந 
திரதட்த ேயனேடுததி சுமோர் 3 
அடி உயரம், 2 அடி அ்கலததுக்கு 
வவட்டி எடுதது அது வழிபய நுடழந 
துள்ளனர். எனபவ, ஒருவர் மட்டுபம 
வ்கோள்டளயில் ஈடுேட்டிருக்்க 
வோய்ப்பு இல்டல. நட்கக்்கடை 

மற்றும் அட்தச் சுற்றியுள்ள ேகுதி 
்களில் உள்ள ்கண்்கோணிப்பு ப்கமரோ 
ேதிவு்கடள ட்கப்ேற்றி ஆய்வு 
வசய்து வருகிபறோம்’’ எனறனர்.

வ்கோள்டள நைந்த இைததில் 
ஆய்வு பமற்வ்கோண்ை கூடு்தல் 
்கோவல் ஆடையர் அனபு, வசய்தி 
யோளர்்களிைம் கூறிய்தோவது:

இந்த வ்கோள்டள சம்ேவததில் 
4 பேருக்கு பமல் ஈடுேட்டு இருக்்க 
லோம் என சநப்தகிக்கிபறோம். வ்கோள் 
டளயர்்களின ட்கபரட்க கிடைத 
துள்ளது. ்கடைக்குள் வேோருத்தப் 
ேட்டிருந்த ்கண்்கோணிப்பு ப்கமரோ 
வில் ேதிவோன ்கோட்சி்கள் அைஙகிய 
்கருவிடயயும் (ஹோர்ட் டிஸ்க்) 
எடுதது வசனறுள்ளனர்.

இ்தனோல் ்கடைக்கு வவளிபய 
சோடலயில் வேோருத்தப்ேட்டுள்ள 
்கண்்கோணிப்பு ப்கமரோ ்கோட்சி்கடள 
ஆய்வு வசய்து வருகிபறோம். வ்கோள் 
டளயர்்கள் ேற்றி ஓரளவுக்கு துப்பு 
கிடைததுள்ளது. அ்தன அடிப்ேடை 
யில் 6 ்தனிப்ேடை அடமக்்கப்ேட்டுள் 
ளது. இவவோறு அவர் கூறினோர். 

வ்கோள்டள பேோன ்தங்கததின 
மதிப்பு சுமோர் ரூ.5 ப்கோடி இருக்கும் 
என கூறப்ேடுகிறது.

hÏ செரம்பூரில் ந்்க ச்காள்்ையடிக்்கப்ெடட கே.எல்.க்கால்டு கெைஸ். 
(உள்ெடம்) ஷடடரில் கொடப்ெடடிருநத து்ை.

அரசு உதவிசெறும் தனியார ெள்ளி்களின உெரி ஆசிரியர்க்ை 

இடமாறறம் செயத அரசின் உத்தரவுக்கு தயட
 zசென்னை

அரசு உ்தவிவேறும் ்தனியோர் ேள்ளி 
்களில் ேணியோற்றும் உேரி ஆசிரி 
யர்்கடள இைமோற்றம் வசய்து ்தமி 
ழ்க அரசு பிறப்பித்த உத்தரவுக்கு 
இடைக்்கோலத ்தடை விதிதது உயர் 
நீதிமனறம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

்தமிழ்கததில் அரசு உ்தவி 
வேறும் ்தனியோர் ேள்ளி்களில் ேணி 
யோற்றும் உேரி ஆசிரியர்்கடள 
பவறு ேள்ளி்களுக்கு இைமோற்றம் 
வசய்ய ஏற்வ்கனபவ உயர் நீதி 
மனறம் உத்தரவிட்டிருந்தது. 
அ்தனேடி, ஒவவவோரு ஆண்டும் 
மோைவர்்களின எண்ணிக்ட்க 
அடிப்ேடையில் ஆசிரியர்்களின 
எண்ணிக்ட்கடய ஜூடல மோ்த 
இறுதிக்குள் முடிவு வசய்து, 
சம்ேந்தப்ேட்ை ேள்ளி்களிைமும் 
ஆட்பசேங்கடள வேற பவண்டும். 

பமலும், உேரி ஆசிரியர்்கடள 
இைமோற்றம் வசய்யும் நைவடிக் 
ட்கடய அக்.15-க்குள் முடிக்்க 
பவண்டும் என ்கோல நிர்ையம் 
வசய்து ்தமிழ்க அரசுக்கு உயர் 
நீதிமனறம் உத்தரவிட்டிருந்தது. 
இ்தன அடிப்ேடையில் உேரி ஆசிரி 

யர்்கடள இைமோற்றம் வசய்வ்தற் 
்கோன நடைமுடற்கடள வகுதது, 
்கைந்த ஜன.23-ல் ்தமிழ்க அரசு 
உத்தரவிட்ைது.

இந்த உத்தரவுப்ேடி, ்கோஞ்சி 
புரம் மரிய அக்சீலியம் ம்களிர் 
பமல்நிடலப் ேள்ளியில் ேணி 
புரிநது வந்த ஆசிரிடய்களோன 
அம்பி்கோபவணி, ச்கோயரோணி, 
மரியம்மோ வைய்ஸி ஆகிபயோர் 
எஸ்எஸ்ப்கவி. அரசு உ்தவி வேறும் 
ம்களிர் பமல்நிடலப் ேள்ளிக்கு 
இைமோறு்தல் வசய்யப்ேட்ைனர். 
இந்த இைமோறு்தல் உத்தரடவ 
எதிர்தது மரிய அக்சீலியம் ேள்ளி 
்தரப்பில் வசனடன உயர் நீதிமன 
றததில் வழக்கு வ்தோைரப்ேட்ைது. 
இப்தபேோல, ்தங்களது ேள்ளி 
ஆசிரிடய்களோன வஜசிந்தோ, 
அஸ்வினி, ேோததிமோ வஜயபமரி, 
ஏஞ்சல் ச்கோய ரீ்கோ ஆகிபயோர் 
இைமோற்றம் வசய்யப்ேட்ைட்த 
எதிர்தது ைோக்ைர் ப்க.ப்க.நிர்மலோ 
ம்களிர் பமல்நிடலப் ேள்ளி 
்தரப்பிலும் உயர் நீதிமனறததில் 
வழக்கு வ்தோைரப்ேட்ைது.

இந்த வழக்கு்கள் மீ்தோன விசோ 

ரடை நீதிேதி என.ஆனநத வவங்க 
பைஷ் முனேோ்க நைந்தது. மனு்தோரர் 
்கள் ்தரப்பில், ‘‘ஒரு குழுமம் நைத 
தும் ேள்ளியில் உள்ள உேரி ஆசிரி 
யர்்கடள அப்த குழுமததில் உள்ள 
மற்வறோரு ேள்ளிக்குத்தோன 
இைமோற்றம் வசய்ய பவண்டுபம 
யனறி, பவறு குழும ேள்ளிக்கு 
இைமோறு்தல் வசய்ய முடியோது. 
உயர் நீதிமனறம் வ்தரிவித்த ்கோல 
அவ்கோசதட்தயும் அரசு பினேற்ற 
வில்டல. மனு்தோரர் ்தரப்பில் ஆட் 
பசேம் வ்தரிவிக்்க பேோதிய அவ 
்கோசம் வழங்கோமல் ்தமிழ்க அரசு 
இந்த உத்தரடவ பிறப்பிததுள் 
ளது. ்கல்வியோண்டு முடியும் நிடல 
யில் ஆசிரிடய்கடள இைமோற்றம் 
வசய்்தோல் மோைவர்்களின ்கல்வி 
ேோதிக்்கப்ேடும் எனே்தோல், ்தமிழ்க 
அரசின உத்தரடவ ரததுவசய்ய 
பவண்டும்’’ என வோதிைப்ேட்ைது.

அட்தயடுதது நீதிேதி, உேரி 
ஆசிரியர்்கள் இைமோறு்தல் வ்தோைர் 
ேோ்க ்தமிழ்க அரசு பிறப்பிததுள்ள 
உத்தரவுக்கு இடைக்்கோலத ்தடை 
விதிதது, விசோரடைடய ்தள்ளி 
டவததுள்ளோர்.

ஈகராடு கிழக்கு சதாகுதியில்

திமுக சதாடர்ந்து முயறவகடு
hh த்ை்ம கதரதல் அதி்காரியிடம் அதிமு்க பு்கார
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ஈபரோடு கிழக்கு வ்தோகுதியில் திமு்க 
வ்தோைர்நது முடறப்கடு்களில் 
ஈடுேட்டு வருவ்தோ்க ்தமிழ்க 
்தடலடம ப்தர்்தல் அதி்கோரியிைம் 
முனனோள் அடமச்சர் டி.வஜயக் 
குமோர் பு்கோர் அளிததுள்ளோர்.

இதுவ்தோைர்ேோ்க ்தடலடம ப்தர் 
்தல் அதி்கோரி சதயபிர்த சோஹுடவ 
அதிமு்க முனனோள் அடமச்சர் 
டி.வஜயக்குமோர் பநற்று சநதிதது 
பு்கோர் வ்கோடுத்தோர். பினனர், வசய்தி 
யோளர்்களிைம் அவர் கூறிய்தோவது:

ஈபரோடு கிழக்கு இடைதப்தர்்த 
லில் அதிமு்க பவட்ேோளர் அறிமு்க 
கூட்ைம் நடைவேறும் நிடலயில், 
அ்தற்கு யோரும் பேோ்கக் கூைோது 
எனறு ்தடுக்கும் வட்கயில் ஆளுங 
்கட்சியினர் ஈடுேட்ைனர். ஆனோ 
லும், அதிமு்க பவட்ேோளர் அறி 
மு்க கூட்ைம் எழுச்சியோ்க நைந்தது. 
திமு்கவின முயற்சி ப்தோல்வி 
யடைநதுள்ளது.

ஆளுங்கட்சியினர் குறிப்ேோ்க 
மு்தல்வர் மற்றும் அவரது ம்கன 
உ்தயநிதி ்தவிர மற்ற அடமச்சர் 
்கள், மோவட்ைச் வசயலோளர்்கள், 
ந்கர, ஒனறிய, பேரூர் வசயலோளர் 
்கள் அடனவரும் ஈபரோட்டில் 

மு்கோமிட்டுள்ளனர். ப்தர்்தடல 
முடறப்கைோ்க சநதிக்கும் வட்க 
யில் நைவடிக்ட்க எடுததுள்ளனர். 
ேைம், அதி்கோர ேலதட்த வ்கோண்டு 
வவற்றி வேற முயற்சிதது வரு 
கினறனர். இவற்டற ்தோண்டி 
இரட்டை இடல சினனம் ம்கத 
்தோன வவற்றி வேறும்.

கூட்ைணியில் எந்த பிரச்சிடன 
யும் இல்டல. ஏற்வ்கனபவ நிர்ை 
யித்த நி்கழ்ச்சிக்்கோ்க ்தமிழ்க 
ேோஜ்க ்தடலவர் அண்ைோமடல 
யோழ்ப்ேோைம் வசனறுள்ளோர்.

சசி்கலோவின குடும்ேம் அதிமு்க 
வோல்்தோன வவளியில் வ்தரிந்தது. 
தின்கரன, சசி்கலோ, ஓபிஎஸ் ஆகி 
பயோடர எம்ஜிஆர், வஜயலலி்தோ 
வின ஆனமோக்்கள் மனனிக்்கோது. 
இரட்டை இடல சினனததின 
மவுசு குடறநதுள்ள்தோ்க கூறுவது 
சரியல்ல.

ஈபரோடு கிழக்கில் அதி்கோர துஷ் 
பிரபயோ்கம், ேை விநிபயோ்கம் 
குறிதது பு்கோர் அளிக்்கப்ேட்டுள் 
ளது. திமு்க ஆட்சியில் ்கோவலர் 
்களுக்குகூை ேோது்கோப்பு இல்டல. 
வேோதுமக்்களுக்கு எப்ேடி ேோது 
்கோப்பு இருக்கும்.

இவவோறு அவர் கூறினோர்.

selvakumar.m@hindutamil.co.in
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LGB FORGE LIMITED
CIN: L27310TZ2006PLC012830

Regd. Off.: 6/16/13 Krishnarayapuram Road, Ganapathy, Coimbatore - 641 006
Phone: 0422-2532325 Fax: 0422-2532333 | Email: secretarial@lgbforge.com | Website: www.lgbforge.com

Sl.
No. Particulars

Quarter ended Nine months ended Year ended

31.12.2022 30.09.2022 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2021 31. 03. 2022

Unaudited Unaudited Unaudited Unaudited Unaudited Audited

1 Total Income from operations 2,600.16 2,979.95 3,466.05 8,383.32 9,788.52 13,005.50

2 Net Profit for the period
(before tax, Exceptional and/or Extraordinary items) (438.32) (250.78) 100.15 (764.07) 318.94 344.26

3 Net Profit for the period before tax
(after Exceptional and/or Extraordinary Items) (438.32) (250.78) 100.15 (764.07) 318.94 344.26

4 Net Profit for the period after tax
(after Exceptional and/or Extraordinary Items) (438.32) (250.78) 100.15 (764.07) 318.94 344.26

5 Total Comprehensive Income for the period
[Comprising Profit/ (Loss) for the period (after tax)
and Other Comprehensive income (after tax)] (438.32) (250.78) 100.15 (764.07) 318.94 359.61

6 Equity Share Capital 2,382.02 2,382.02 2,382.02 2,382.02 2,382.02 2,382.02

7 Earnings Per Share (of Re.1/- each) (*not annualised)

(a) Basic -0.18 -0.11 0.04 -0.32 0.13 0.14

(b) Diluted -0.18 -0.11 0.04 -0.32 0.13 0.14

Note:
1. The above is an extract of the detailed format of Quarterly/Nine months Financial Results filed with the Stock Exchanges

under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of
the Quarterly/Nine months Financial Results are available on the websites of the Stock Exchanges on which shares of
the Company are listed, namely, www.bseindia.com, www.nseindia.com and also available on the Company’s website
www.lgbforge.com

By order of the Board
For L.G.B FORGE LIMITED

COIMBATORE RAJSRI VIJAYAKUMAR
Date: 10.02.2023 DIRECTOR

DIN : 00018244

STATEMENT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER/NINE MONTHS ENDED 31.12.2022
(Rs. In Lakhs)
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