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BSE Limited 
Listing Centre 
Scrip Code: 532661 

National Stock Exchange of India Ltd. 
NEAPS 
Symbol: RML 

 
Dear Sir / Madam, 
 
Sub: Newspaper publication of Unaudited Financial Results – Regulation 47 of SEBI LODR   

  
We hereby enclose copies of extract of the un-audited (standalone & consolidated) financial 
results of the Company for the quarter and nine-months ended December 31, 2022 (UFR) 
published on February 09, 2023 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 (Madras) Limited 
 
 
 
 

S Subha Shree 
Secretary 
 
Encl: a/a 
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Regd. Office: Plot No. B/8-9, Sector C, Sarora, Urla Industrial Complex, Raipur 493 221 (C.G) Ph. +91-771-4910058, E-mail: cs@mahamayagroup.in Website: www.mahamayagroup.in
EXTRACT OF STANDALONE AND CONSOLIDATED UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED 31ST DECEMBER, 2022 ( Rs.In Lakhs except per share data)

Sr.
No.

Consolidated

Particulars

Standalone
Quarter Ended Nine Months ended Year Ended Quarter Ended Nine Months ended Year Ended

1

2

3

4

5

6
7

Total Income From Operation
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)]

Equity Share Capital (face value of Rs.10/- each)
Earninas per equity share (of Rs.5/- each) (Not annualised):
(1) Basic (Rs.)
(2) Diluted (Rs.)

31.12.2022
Unaudited

30.09.2022 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2021 31.03.2022 31.12.2022 30.09.2022 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2021 31.03.2022
Unaudited Unaudited Unaudited Unaudited Audited Unaudited Unaudited Unaudited Unaudited Unaudited Audited

15,255.43

158.13

158.13

112.79

112.79

1,643.44

0.69
0.69

16,433.60

103.03

176.07

127.20

127.20

1,643.44

0.77
0.77

13,735.78

150.44

150.44

100.23

100.23

1,477.04

0.68
0.68

46,170.25

420.82

493.86

355.08

355.08

1,643.44

2.16
2.16

33,359.85

335.59

335.59

219.71

219.71

1,477.04

1.49
1.49

49,576.24

492.12

492.12

314.67

335.69

1,643.44

2.13
2.13

15,255.43

158.13

158.13

170.65

170.65

1,643.44

1.04
1.04

16,433.60

103.03

176.07

138.10

138.10

1,643.44

0.84
0.84

13,735.78

150.44

150.44

198.28

198.28

1,477.04

1.34
1.34

46,170.25

420.82

493.86

422.72

422.72

1,643.44

2.57
2.57

35,359.85

335.59

335.59

315.08

315.08

1,477.04

2.13
2.13

49,576.25

492.13

492.13

489.64

510.66

1,643.44

3.31
3.31

NOTES : 1.
2.
3.

The above is an Extract of the detailed format of results for quarter ended on 31st December, 2022 filed with the Stock Exchanges under Regulation-. 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of
the standalone/consolidated unaudited financial results for the quarter ended 31st December, 2022 are available on the website of the Stock Exchanges (www.bseindia.com & www.nseindia.com) and the Company's website (www.mahamayagroup.in).
Figures of the previous periods have been regrouped/ reclassified I restated wherever necessary.
The above results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their meetings held on 7th February, 2023.

Place: Raipur
Date: 07.02.2023

For and on behalf of Board of Directors
sd/-

Rajesh Agrawal (Managing Director)
DIN: 00806417 Add: A-11/5. Sector-3, Udaya Society, Tatibandh Raipur - 492001 Chhattisgarh

CIN: L27107CT1988PLC004607

REVISION OF PRODUCT LABELLING (‘RISK-O-METER’) OF SCHEMES OF SUNDARAM MUTUAL FUND
NOTICE is hereby given to the investors / unit holders that pursuant to SEBI circular no. SEBI/HO/IMD/DF3/CIR/P/2020/197
datedOctober 05, 2020 the Risk-o-meter of the schemes of SundaramMutual Fund (“the Fund”) shall stand revised as under.

Investors are requested to note that, apart from the change in the Risk-o-meters as stated above, there
is no other change in the scheme features including nature, investment objective, asset allocation
pattern, terms and conditions of the above-mentioned Schemes.
All other terms and conditions of the Scheme Information Document(s) / Key Information
Memorandum(s) / Statement of Additional Information will remain unchanged.
This addendum forms an integral part of the Scheme Information Document (SID) / Key Information
Memorandum (KIM) / Statement of Additional Information (SAI) to the schemes of Sundaram Mutual
Fund as amended from time to time.

For Sundaram Asset Management Company Ltd
Place: Chennai R Ajith Kumar
Date: February 09, 2023 Secretary & Compliance Officer

For more information please contact:
Sundaram Asset Management Company Ltd
(Investment Manager to Sundaram Mutual Fund)
CIN: U93090TN1996PLC034615

Corporate Office:
1st & 2nd Floor, Sundaram Towers, 46, Whites Road,
Royapettah, Chennai-14.
Contact No. (India) 1860 425 7237,
(NRI) +91 40 2345 2215 Fax: +91 44 2841 8108.
www.sundarammutual.com
Regd. Office:
No. 21, Patullos Road, Chennai 600 002.

Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.

H
Y
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Name of the Scheme Existing Risk-o-meter (Based on scheme
portfolio as on December 31, 2022)

Revised Risk-o-meter (Based on scheme
portfolio as on January 31, 2023)

Sundaram Overnight Fund

Investors understand that their principal will be at
LowRisk

Investors understand that their principal will be at
Low toModerate Risk

Sundaram Money Market Fund

Investors understand that their principal will be at
LowRisk

Investors understand that their principal will be at
Low toModerate Risk

Sundaram Ultra Short Duration Fund

Investors understand that their principal will be at
Moderate Risk

Investors understand that their principal will be at
Low toModerate Risk

Sundaram Emerging Small Cap - Series I

Investors understand that their principal will be at
Low toModerate Risk

Investors understand that their principal will be at
LowRisk

Sundaram Emerging Small Cap - Series II

Investors understand that their principal will be at
Moderate Risk

Investors understand that their principal will be at
Low toModerate Risk

Sundaram Emerging Small Cap - Series III

Investors understand that their principal will be at
High Risk

Investors understand that their principal will be at
Moderately High Risk

Sundaram Emerging Small Cap - Series IV

Investors understand that their principal will be at
Very High Risk

Investors understand that their principal will be at
High Risk

Sundaram Debt Oriented Hybrid Fund

Investors understand that their principal will be at
Moderate Risk

Investors understand that their principal will be at
Moderately High Risk

Notice cum Addendum to the Scheme Information Document (SID) and Key
Information Memorandum (KIM) of the Schemes of Sundaram Mutual Fund
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Newspaper: Business StandardLanguage: EnglishEdition: All EditionsDate of Publication:February 09, 2023



கட்டிட அனுமதிக்கு விண்ணப்பிப்்போர் ஆன்லைனில் பபறும்

நில பதிவேடு நகலில் சான்றாபபம் வகடக கூடாது
hh நிலை அள்ை ஆ்்ணயர் அறிவுறுத்தல்

 zபென்னை
மனைப் பிரிவு அனுமதி, ச�ொத்து 
வரி கணக்கீடு, வீட்டுக் கடன் உள் 
ளிட்டவற்றுக்கு விணணப்பிக்கும் 
ப�ொது, ஆன்னலைனில் ச�றப்�ட்ட 
நிலைப் �திபவடு நகல்களில் வரு 
வொய் துனறயிைரின் �ொன்சறொப் 
�த்னதை பகட்க கூடொது என்று நிலை 
அளனவ ஆனணயர் அறிவுறுத்தி 
உள்ளொர்.

கட்டிடம், மனைப் பிரிவு அனு 
மதி, ச�ொத்து வரி கணக்கீடு, வீடு, 
நிலைம் சதைொடர்�ொை கடன் ச�றுவ 
தைற்கு விணணப்�த்துடன், �ம்�ந் 
தைப்�ட்ட நிலைப் �திபவடு சதைொடர்�ொை 
�ொன்றுகள் வழஙகப்�ட பவணடும். 
�மீ�கொலைமொக நிலைப் �திபவடுகள் 
டிஜிட்டல் மயமொக்கப்�ட்டு கணினி 
வழியொக �ொன்றுகள் ச�றப்�டுகின் 
றை. இவவொறு ச�றப்�டும் �ொன்று 
களுடன் விணணப்�ஙகனள �ம் 
�ந்தைப்�ட்ட அனமப்புகளிடம் வழங 
கும்ப�ொது, �ம்�ந்தைப்�ட்ட அதிகொரி 
கள், நிலைப் �திபவடுகளில் உரிய 
அதிகொரிகளின் �ொன்சறொப்�ம் 
பகொருகின்றைர்.

இந்தை நினலையில், டிஜிட்டல் 
னகசயொப்�த்துடன் கூடிய நிலைப் 
�திபவடுகனள �ரி�ொர்க்கும் வ�தி 
கள் இருப்�தைொல் �ொன்சறொப்�ம் 
ச�றுவனதை தைவிர்க்குமொறு நிலை 
அளனவ, நிலைவரி திட்ட ஆனணயர் 
பகட்டுக் சகொணடுள்ளொர்.

இதுசதைொடர்�ொக ச�ன்னை 
மொநகரொட்சி நிர்வொகம், அனைத்து 
மொவட்ட ஆட்சியர்கள், ச�ன்னை 
ச�ருநகர வளர்ச்சி குழுமம், நகர 
மற்றும் ஊரனமப்பு இயக்குநரகம் 
ஆகியவற்றுக்கு அவர் எழுதியுள்ள 
கடிதைத்தில் கூறியிருப்�தைொவது:

தைமிழகத்தில் உள்ள 313 தைொலு 
கொக்களில் 311-ல் உள்ள நகர்ப்புற, 
ஊரகப் �குதிகளின் நிலைப் �தி 
பவடுகள் கணினிமயமொக்கப்�ட்டு, 

தைமிழ்நிலைம் ஊரகம் மற்றும் நகர்ப் 
புற சமன்ச�ொருளில் �திபவற்றம் 
ச�ய்யப்�ட்டுள்ளது. நத்தைம் நிலைப் 
�திபவடுகள் ஆன்னலைனில் 
�திபவற்றம் ச�ய்யப்�டவில்னலை.

பதிவிறக்கும் செய்யும் வெதி
பமலும், 137 நகரஙகளில் உள்ள 

அனைத்து 55.02 லைட்�ம் கள 
அளனவ வனர�டஙகள் குறிப்�ொக, 
நகர வனர�டஙகள், வட்ட வனர 
�டஙகள் ஆன்னலைன் �யன்�ொட் 
டுக்கு வந்துள்ளை. அ-�திபவடு, 
சிட்டொ, ஓஎப்எம்எஸ், வட்ட வனர 
�டஙகள் எை அனைத்தும் டிஜிட்டல் 

னகசயொப்�த்துடன் http://
eservices.tn.gov.in என்ற இனணய 
தைளத்தில் உள்ளது. இவற்னற இலை 
வ�மொக �ொர்னவயிடவும், �திவிறக் 
கம் ச�ய்யவும் வ�தி ச�ய்யப் 
�ட்டுள்ளது.

கட்டிடம், மனைப் பிரிவு அனு 
மதி, கட்டிட உரிமஙகள், ச�ொத்து வரி 
நிர்ணயம் ச�ய்தைல், வீட்டுக் கடன், 
விவ�ொயக் கடன் உள்ளிட்டவற் 
றுக்கு விணணப்பிக்கும்ப�ொது, 
ஆன்னலைனில் கினடக்கும் இந்தை 
நிலைப் �திபவடுகள் முக்கியமொை 
இனணப்பு ஆவணஙகளொக உள் 
ளை.

இந்தை நினலையில், கட்டிடம், 
மனைப் பிரிவு அனுமதிக்கொக 
மக்கள் விணணப்பிக்கும்ப�ொது, 
நிலைப் �திபவடு நகல்கனள ஆன் 
னலைனில் எடுத்து �மர்ப்பித்தைொல், 

அதில் தைொசில்தைொர் அல்லைது நிலை 
அளனவத் துனற அதிகொரிகளிடம் 
இருந்து �ொன்சறொப்�ம் ச�ற்று 
அளிக்க பவணடும் என்று, அனு 
மதி அளிக்கும் அதிகொரிகள் பகட் 
கின்றைர்.

டிஜிட்டல் னகசயொப்�ம் வழங 
கப்�ட்டது, க்யூ ஆர் பகொடு உள்ள 
நிலை ஆவணஙகள் அதைொவது 
அ-�திபவடு மற்றும் �ட்டொ ஆகி 
யனவ �ட்டப்பூர்வமொக ச�ல்லைத் 
தைக்க நிலை ஆவணஙகள் என்று 
அரசு சதைரிவித்துள்ளது. பமலும், 
ஆன்னலைனில் வழஙகப்�டும் நிலை 
ஆவணஙகனள னகப�சியில் 

உள்ள க்யூ ஆர் பகொடு ஸ்பகைர் 
மூலைம் ஸ்பகன் ச�ய்து சதைரிந்து 
சகொள்ளலைொம் என்�தைொல், �ொன் 
சறொப்�ம் பதைனவயில்னலை என்று 
சதைரிவிக்கப்�ட்டுள்ளது.

எைபவ, �ொன்சறொப்�ம் ச�று 
வனதை தைவிர்க்குமொறும், உரிய தைக 
வல்கனள இனணயதைளத்தில் உள் 
ளீடு ச�ய்து, �ொன்றுகனள �ரி�ொர்த் 
துக் சகொள்ளுமொறும், �ம்�ந்தைப் 
�ட்ட அதிகொரிகளுக்கு அறிவுறுத்தை 
பவணடும். இவவொறு அதில் 
கூறப்�ட்டுள்ளது.

இனதையடுத்து, நகர ஊரனமப் 
புத் துனற இயக்குநர் இந்தை 
கடிதைத்னதை, மொவட்ட அளவிலைொை 
அதிகொரிகளுக்கு அனுப்பினவத்து, 
இந்தை அறிவுறுத்தைல்கனள முனற 
யொக கனடபிடிக்குமொறு அறிவுறுத் 
தியுள்ளொர்.
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ப�ொனபமொழி:

இயற்கை்ய ஆழமாகைப் 
பாருஙகைள், பின்னர் நீஙகைள் 
எல்ாவற்றையும் நனறைாகைப் 
புரிந்துககைாள்வீர்கைள்.

- ஆல�ர்ட் ஐன்ஸ்டைன

ப�ொது அறிவு: ஹாங்ாங்் பிரிட்டன் 99 ஆண்டு குத்த்்க்கு 
எடுததிருந்த ் ாலம் 1997-ல் முடிவ்்டந்தது. அந்த 99 ஆண்டு்ளில் 
40 ஆயிரம் த்தாழிற்ா்ல்ளு்டன் ஹாங்ாங சிறந்த வணி்க் க்ந 
திரமா் த்ழிததிருந்தது. ஹாங்ாங சீனாவி்டம் த்ன்ற பிறகு அந்த 
நிறுவனங்்ை க்தசியமயமாக்குவ்்த ்தடுக்், பிரிட்டன் ஓர் ஒப்பந 
்தம் த்ய்துத்ாண்்டது. அ்தன்்படி ஹாங்ாங்் சீனா ஆடசி த்ய்ய 
லாம்; ராணுவம், தவளியுறவு த்ாள்்யில் ்த்லயி்டக் கூ்டாது. 

இ்ையம்: ்தைவா்ட க்்வ்்ை ்த்்டயின்றி த்பற உ்தவும் 
்பணியில் ஸ்டாக்ஏரியா இ்ைய்தைம் ஈடு்படடுளைது. வணி் 
்பரிவர்த்த்ன்்ை கமறத்ாளை க்த்வயான கூடடு ்தைவா்ட 
தெடதவார்க்்் இது உருவாக்கி வருகிறது. வணி்ம் மறறும் ் ப்பல் 
மூலம் ஏறறுமதி த்ய்்பவர்்ள இ்தன் https://stockarea.io/ 
இ்ைய்தைம் மூலம் ்தைவா்ட க்்வ குறிதது அறியலாம். கி்டஙகு 
வ்தி, ஏறறுமதிக்கு க்த்வயான விவரங்ள உளைன.

ைழக்கறிஞர்கள் கருப்பு அங்கி அணிய ் ைணடுபமன்ற

வேசிய கம்்பனி சடட தீரபபாய உதேரவு ரதது
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வழக்குகளில் ஆஜரொகும் வழக்கறி 
ஞர்கள், கருப்பு அஙகி அணிய 
பவணடுசமன்ற பதைசிய கம்ச�னி 
�ட்ட தீர்ப்�ொயத்தின் உத்தைரனவ 
உயர் நீதிமன்றம் ரத்து ச�ய்து 
உத்தைரவிட்டுள்ளது.

பதைசிய கம்ச�னி �ட்ட தீர்ப்�ொயத் 
தில் ஆஜரொகும் வழக்கறிஞர்கள் 
கட்டொயமொக கருப்பு அஙகி அணிய 
பவணடும் என்று பதைசிய கம்ச�னி 
�ட்ட தீர்ப்�ொய �திவொளர் கடந்தை 
2017 நவ.14-ல் உத்தைரவிட்டொர்.

இந்தை உத்தைரனவ ரத்து ச�ய்யக் 
பகொரி ச�ன்னைனயச் ப�ர்ந்தை வழக் 
கறிஞர் ஆர்.ரொபஜஷ், ச�ன்னை 
உயர் நீதிமன்றத்தில் கடந்தை 2017-ம் 
ஆணடு ச�ொதுநலை வழக்னக 
தைொக்கல் ச�ய்திருந்தைொர்.

இந்தை வழக்னக வி�ொரித்தை நீதி�தி 
கள் ஆர்.மகொபதைவன், முகமது 
ஷபீக் ஆகிபயொர் அடஙகிய அமர்வு, 
“பதைசிய கம்ச�னி �ட்ட தீர்ப்�ொய 
விதிகளில் ஆனட கட்டுப்�ொடுகள் 
சதைொடர்�ொக உத்தைரவுகனள பிறப் 
பிக்க எந்தைசவொரு அதிகொரமும் 

தீர்ப்�ொயத்துக்கு வழஙகப்�ட 
வில்னலை. எைபவ அஙகு வழக்கு 
களில் ஆஜரொகும் வழக்கறிஞர்கள் 
கருப்பு அஙகி அணிய பவணடுசமை 
உத்தைரவிட முடியொது. எைபவ தீர்ப் 
�ொயஙகளில் ஆஜரொகும் வழக்கறி 
ஞர்கள் கருப்பு அஙகி அணிவது 
என்�து கட்டொயமில்னலை.

ஒருபவனள இதுப�ொன்ற ஆனட 
கட்டுப்�ொடுகனள அமல்�டுத்துவ 
தைொக இருந்தைொல், அதுசதைொடர்�ொக 
விதிகனள வகுக்க உயர் நீதிமன்றத் 
துக்குத்தைொன் அதிகொரம் உள்ளது. 

எைபவ இதுசதைொடர்�ொக பதைசிய கம் 
ச�னி �ட்ட தீர்ப்�ொயம் பிறப்பித்தை 
உத்தைரவு ரத்து ச�ய்யப்�டுகிறது.

அபதைபநரம் இந்தை விஷயத்தில் 
அகிலை இந்திய �ொர் கவுன்சில் 
விதித்துள்ள விதிகள், பதைசிய 
கம்ச�னி �ட்ட தீர்ப்�ொயத்தில் 
ஆஜரொகும் வழக்கறிஞர்களுக்கும் 
ச�ொருந்தும் எை பதைசிய கம்ச�னி 
�ட்ட வொரியம் கடந்தை மொதைம் பிறப் 
பித்தை உத்தைரனவ ஏற்றுக்சகொணடு 
வழக்னக முடித்து னவத்துள் 
ளைர்.

அங்கீகாரமின்றி செயல்படும்  
162 ்பள்ளிகளுக்கு ந�ாட்டீஸ்
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அஙகீகொரமின்றி ச�யல்�டும் 162 தைனி 
யொர் �ள்ளிகளிடம் விளக்கம் பகட்டு 
�ள்ளிக்கல்வித் துனற பநொட்டீஸ் 
அனுப்� உள்ளதைொக தைகவல் சவளியொகி 
யுள்ளது.

தைமிழக �ள்ளிக்கல்வித் துனறயின் 
கீழ் 13 ஆயிரத்துக்கும் பமற்�ட்ட சுயநிதி 
�ள்ளிகள் இயஙகி வருகின்றை. இத் 
தைனகய சுயநிதி �ள்ளிகள் அனைத்தும் 
தைனியொர் �ள்ளிகள் இயக்குநரகத்தின் 
தைனடயில்லைொ �ொன்றிதைழ் உட்�ட சிலை அனு 
மதிகனள ச�ற பவணடியது கட்டொய 
மொகும். எனினும், சிலை தைனியொர் கல்வி 
நிறுவைஙகள் ஒரு �ள்ளிக்கு மட்டும் 
அனுமதி வொஙகி சகொணடு, அதைன்மூலைம் 
கினள �ள்ளிகனள திறந்து, அதில் மொ 
ணவர் ப�ர்க்னக பமற்சகொணடு வருவ 
தைொக தைனியொர் �ள்ளிகள் இயக்குநர 
கத்துக்கு சதைொடர் புகொர்கள் வந்தைை.

இதுசதைொடர்�ொக கல்வித் துனற 
அதிகொரிகள் ஆய்வு பமற்சகொணடைர். 
இதில் தைமிழகத்தில் 162 சுயநிதி �ள்ளிகள் 
முனறயொை அஙகீகொரம் ச�றொமல் 
ச�யல்�ட்டு வருவது கணடறியப்�ட்ட 
தைொக கூறப்�டுகிறது. இதுசதைொடர்�ொக 
�ள்ளிக்கல்வித் துனற அதிகொரிகள் 
கூறும்ப�ொது, “அஙகீகொரம் ச�றொமல் 
இயஙகும் தைனியொர் �ள்ளிகளின் விவரம் 
ப�கரிக்கப்�ட்டுள்ளை. அந்தை �ள்ளி நிர் 
வொகஙகளுக்கு வினரவில் பநொட்டீஸ் 
அனுப்பி விளக்கம் ச�றப்�ட உள்ளது. 
அதைன்பிறகு அப் �ள்ளிகள் மீது துனற 
ரீதியொக நடவடிக்னக எடுக்கப்�டும். 

ச�ற்பறொர் தைஙகள் பிள்னளகனள 
�ள்ளிகளில் ப�ர்க்கும்ப�ொது அதைற்கு 
அஙகீகொரம் இருக்கிறதைொ என்�னதை 
உறுதி ச�ய்துசகொள்ள பவணடும்” 
என்றைர்.

இடடதவேரேலில் எநே கடசிக்கும் ஆேரவு இல்டல
hh அமமுக பபோதுச் பெயலைோளர் டிடிவி தினைகரன அறிவிப்பு
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ஈபரொடு கிழக்கு இனடத்பதைர்தைலில் 
எந்தை கட்சிக்கும் ஆதைரவு இல்னலை 
எை அமமுக ச�ொதுச் ச�யலைொளர் 
டிடிவி திைகரன் சதைரிவித்துள்ளொர்.

இதுசதைொடர்�ொக ச�ன்னை ரொயப் 
ப�ட்னடயில் உள்ள அமமுக 
தைனலைனம அலுவலைகத்தில் ச�ய்தி 
யொளர்களிடம் அவர் பநற்று கூறிய 
தைொவது:

கடந்தை பதைர்தைல்களில் ‘�ரிசு 
ச�ட்டி’ சின்ைத்தில் ப�ொட்டியிட் 
படொம். உள்ளொட்சி பதைர்தைலில் அந்தை 
சின்ைம் வழஙகப்�டொதைதைொல், �லை 
சின்ைஙகளில் ப�ொட்டியிட்படொம். 
தைற்ப�ொது பதைர்தைல் ஆனணயம் 
எஙகளுக்கு குக்கர் சின்ைம் ஒதுக்க 
வில்னலை. அதைைொல், பதைனவயற்ற 
குழப்�ம் பவணடொம் எை நிர்வொகி 
கள் அறிவுறுத்தியதைொல், இனடத் 
பதைர்தைலில் ப�ொட்டியிடவில்னலை 
என்று அறிவித்துள்பளொம். யொருட 
ைொை இணக்கத்துக்கொகவும் இனதை 
ச�ய்யவில்னலை. வொ�ஸ் ச�றுமொறு 
யொரும் எஙகனள வலியுறுத்தைவும் 

இல்னலை.
�திவுச�ற்ற அஙகீகொரம் ச�றொதை 

கட்சி, 2 ச�ொதுத் பதைர்தைல்களில் 
அவர்களுக்கு வழஙகப்�ட்ட ஒபர 
சின்ைத்தில் ப�ொட்டியிடலைொம் எை 
பதைர்தைல் ஆனணயம் சதைரிவித்துள் 
ளது. எைபவ, 2024 மக்களனவ 
பதைர்தைலில் எஙகளுக்கு கட்டொயம் 
குக்கர் சின்ைம் கினடக்கும்.

பதைர்தைலில் சவற்றி ச�ற 

அதிகொர, �ண �லைத்னதை திமுக 
�யன்�டுத்துகிறது. திமுக எனும் 
தீய �க்தினயயும், பிற துபரொக 
�க்தினயயும் ஆதைரிக்க மொட்படொம் 
என்�தில் சதைளிவொக இருக்கிபறொம். 
இந்தை பதைர்தைலில் எந்தை கட்சிக்கும் 
ஆதைரவு இல்னலை.

ஓபிஎஸ் அதிமுகனவ ப�ர்ந்தை 
வர், நொஙகள் அமமுகனவ ப�ர்ந்தை 
வர்கள். நொஙகள் அனைவரும் 

ஓரணியில் இருக்க பவணடும் என் 
�துதைொன் இருவரது நினலைப்�ொடும். 
ஓரணியில் இனணந்து ச�யல்�ட 
பவணடும் என்றுதைொன் கூறுகிபறபை 
தைவிர, கட்சி ரீதியொக இனணப்பு 
பவணடும் எை நொன் ஒருப�ொதும் 
கூறியது இல்னலை.

அதிமுக சவற்றிசபற முடியாது
இரட்னட இனலை சின்ைம் தைவறொை 

வர்கள் னகயில் இருக்கிறது. அனதை 
னவத்து சதைொணடர்கனள ஏமொற்று 
கின்றைர். முன்ைொள் முதைல்வர் 
�ழனி�ொமிக்கு இரட்னட இனலை 
கினடத்தைொலும், அவர்களொல் 
சவற்றி ச�ற முடியொது. அதிமுக 
பவட்�ொளரின் ச�யனர ச�ொல்லைொ 
மல், இரட்னட இனலை சின்ைத்துக்கு 
ஓபிஎஸ் ஆதைரவு அளிப்�தைொக கூறு 
வது நனகச்சுனவயொக இருக்கிறது.

இவவொறு அவர் கூறிைொர்.
முன்ைொள் அனமச்�ர் ஜி.ச�ந்தைமி 

ழன், கட்சியின் சகொள்னக �ரப்புச் 
ச�யலைொளர் சி.ஆர்.�ரஸ்வதி உள் 
ளிட்படொர் உடன் இருந்தைைர்.

ஓபிசி கிரீமி்லையர் ைரம்்ப

ரூ.15 லடசமாக உயரதே வேண்டும்
hh போமக நிறுைனைர் ரோம்தோஸ் ைலியுறுத்தல்

 zபென்னை
ஓபிசி கிரீமிபலையர் வரம்ன� ரூ.15 லைட்� 
மொக மத்திய அரசு உயர்த்தை பவண 
டும் என்று �ொமக நிறுவைர் ரொமதைொஸ் 
சதைரிவித்துள்ளொர்.

இதுசதைொடர்�ொக பநற்று அவர் 
சவளியிட்ட அறிக்னகயில் கூறியிருப் 
�தைொவது:

மத்திய அரசின் கல்வி மற்றும் 
பவனலைவொய்ப்பில் ஓபிசி இட ஒதுக் 
கீட்னட ச�றுவதைற்கொை கிரீமிபலையர் 
வருமொை வரம்ன� இப்ப�ொதுள்ள 
ரூ.8 லைட்�ம் என்ற அளவிலிருந்து 
உயர்த்தும் திட்டம் இல்னலை என்று 
மத்திய அரசு அறிவித்திருக்கிறது. 

மக்களவவயில் அவமசெர் பதில்
நொடொளுமன்ற மக்களனவயில் 

இது சதைொடர்�ொக எழுப்�ப்�ட்ட விைொ 
வுக்கு வினடயளித்தை மத்திய �மூக 
நீதித் துனற அனமச்�ர் வீபரந்திர 
குமொர், “பிற பிற்�டுத்தைப்�ட்ட வகுப் 
பிைருக்கொை இட ஒதுக்கீட்னட ச�று 
வதைற்கொை கிரீமிபலையர் வரம்பு இப் 
ப�ொது ஆணடுக்கு ரூ.8 லைட்�மொக 
உள்ளது. இதுபவ ப�ொதுமொைது 
என்று மத்திய அரசு கருதுகிறது. 
இதுசதைொடர்�ொக பதைசிய பிற்�டுத் 
தைப்�ட்படொர் ஆனணயத்திடமிருந்து 
எந்தை �ரிந்துனரயும் பகொரப்�ட 
வில்னலை” என்று கூறிைொர். 

மத்திய அரசின் நினலைப்�ொட்னட 
ஏற்க முடியொது. கிரீமிபலையர் வரம்ன� 
ரூ.15 லைட்�மொக உயர்த்தை பவணடும் 
என்ற பகொரிக்னக நீணடகொலைமொக 
வலியுறுத்தைப்�ட்டு வரும் நினலையில் 

இந்தை அறிவிப்பு அதிர்ச்சியளிக்கிறது.
விவ�ொயம், ஊதியம் ஆகியவற்றி 

லிருந்து ச�றப்�டும் வருமொைம் 
இல்லைொமல் பிற ஆதைொரஙகளில் 
இருந்து ஆணடுக்கு 8 லைட்�த்துக்கு 
கூடுதைலைொக வருமொைம் ஈட்டு�வர்கள் 
கிரீமிபலையர் எைப்�டும் வ�தி �னடத்தை 
பிற்�டுத்தைப்�ட்ட வகுப்பிைரொக 
கருதைப்�டுகிறொர்கள். �ணவீக்கமும், 
பிற ச�லைவுகளும் அதிகரித்து வரும் 
நினலையில், அதைற்பகற்ற வனகயில் 
கிரீமிபலையர் வரம்பு உயர்த்தைப்�ட 
பவணடும் என்�து விதியொகும்.

2017-ம் ஆணடில் கிரீமிபலையர் 
வரம்பு உயர்த்தைப்�ட்ட பிறகு, �ண 
வீக்கமும், வருமொைமும் குறிப்பிடத் 
தைக்க அளவில் அதிகரித்திருக்கின்றை. 
ஓபிசி வகுப்பிைருக்கொை கிரீமிபலை 
யர் வரம்பு ரூ.15 லைட்�மொக உயர்த் 
தைப்�ட பவணடும் என்று 2015-ம் ஆணடி 
பலைபய பதைசிய பிற்�டுத்தைப்�ட்படொர் 
ஆனணயம் மத்திய அரசுக்கு 
�ரிந்துனர அளித்திருக்கிறது. 

அதைன்பிறகு 8 ஆணடுகளொகியும் 
அந்தை �ரிந்துனரனய ச�யல்�டுத் 
தைொமல் இருப்�து நியொயம் அல்லை. 
மத்திய அரசின் உயர்கல்வி நிறுவைங 
களில் அடுத்தை சிலை மொதைஙகளில் 
மொணவர் ப�ர்க்னக சதைொடஙகவுள்ள 
நினலையில், அனதையும், அதிகரித்திருக் 
கும் �ணவீக்கம் மற்றும் வருமொைத் 
னதையும் கருத்தில் சகொணடு ஓபிசி 
கிரீமிபலையர் வரம்ன� ரூ.15 லைட்�மொக 
மத்திய அரசு உயர்த்தை பவணடும்.

இவவொறு ரொமதைொஸ் சதைரிவித் 
துள்ளொர்.

hÏ ஈ்ரோடு கிழக்கு ப்தோகுதி இ்டத்்தர்்தலில் அமமுகவின நி்லைப்போடு குறிதது 
கட்சியின பபோதுச் பெயலைர் டிடிவி தினைகரன, பென்னையில் உள்ள 
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புகையிகை ப�ொருடைளுகைொன தகை உததரவு ரதது

உச்ச நீதிமன்றத்தில மமலமு்்றயீடு
z தமிழை அரசு சொர்பில் மனு தொகைல்

 zபுதுபடல்லி
குட்கொ, �ொன் ம�ொலைொ உள்ளிட்ட 
புனகயினலைப் ச�ொருட்களுக்கு 
தைமிழக அரசு விதித்தை தைனட 
உத்தைரனவ ரத்து ச�ய்தை ச�ன்னை 
உயர் நீதிமன்றத்தின் தீர்ப்ன� 
எதிர்த்து, தைமிழக அரசு தைரப்பில் உச்� 
நீதிமன்றத்தில் பமல்முனறயீடு 
ச�ய்யப்�ட்டுள்ளது.

தைமிழகத்தில் குட்கொ, �ொன் 
ம�ொலைொ ப�ொன்ற புனகயினலைப் 
ச�ொருட்கனள விற்�னை ச�ய்ய 
தைனட விதித்து தைமிழக அரசு உத்தைர 
விட்டிருந்தைது. இனதை எதிர்த்து 
சதைொடரப்�ட்ட வழக்னக வி�ொரித்தை 
ச�ன்னை உயர் நீதிமன்றம், 
உணவுப் �ொதுகொப்பு மற்றும் தைரச் 
�ட்டத்தின் கீழ் குட்கொ உள்ளிட்ட 

ச�ொருட்களுக்கு நிரந்தைரமொக தைனட 
விதிக்கும் அதிகொரம் உணவு �ொது 
கொப்புத் துனற ஆனணயருக்கு 
இல்னலை எைக் கூறி அந்தை தைனட 
உத்தைரனவ ரத்து ச�ய்து தீர்ப்�ளித் 
தைது.

பபராபதவதை விவளவிக்கும்
பமலும், இதுசதைொடர்�ொக எடுக் 

கப்�ட்ட குற்றவியல் வழக்குகனள 
யும் உயர் நீதிமன்றம் ரத்து 
ச�ய்தைது. இந்தை தீர்ப்ன� எதிர்த்து 
தைமிழக அரசு தைரப்பில் வழக்கறிஞர் 
பஜொ�ப் அரிஸ்டொட்டில் உச்� 
நீதிமன்றத்தில் பமல்முனறயீட்டு 
மனுனவ தைொக்கல் ச�ய்துள் 
ளொர்.

அதில், “குட்கொ, �ொன் ம�ொலைொ 

உள்ளிட்ட புனகயினலைப் ச�ொருட் 
களிைொல் ஏற்�டும் ப�ரொ�த்னதைக் 
கருத்தில் சகொணடுதைொன் தைமிழக 
அரசு உணவுப் �ொதுகொப்பு மற்றும் 
தைரச் �ட்டத்தின் கீழ் அந்தைப் 
ச�ொருட்கனள விற்�பதைொ அல்லைது 
�துக்குவபதைொ �ட்டவிபரொதைம் 
எைக்கூறி அதைற்கு தைனட விதித்தைது.

ஆைொல் அனதைக் கருத்தில் 
சகொள்ளொமல் ச�ன்னை உயர் 
நீதிமன்றம் அந்தை உத்தைரனவ ரத்து 
ச�ய்துள்ளது. எைபவ இதுசதைொடர் 
�ொக ச�ன்னை உயர் நீதிமன்றம் 
பிறப்பித்துள்ள தீர்ப்ன� ரத்து 
ச�ய்ய பவணடும்” எை அதில் 
பகொரப்�ட்டுள்ளது.

இந்தை வழக்கு வினரவில் வி�ொர 
னணக்கு வரவுள்ளது.

படடியலினதேேர நல நிதிடய ்சலவு ்சயோேது ஏன?
hh ்தமிழக அரசுக்கு அண்ணோம்லை ் கள்வி

 zபென்னை
நொடொளுமன்றத்தில் குடியரசுத் 
தைனலைவர் உனரக்கு நன்றி சதைரிவிக் 
கும் தீர்மொைத்தில் உனரயொற்றிய 
கனிசமொழி எம்.பி., நிதிநினலை 
அறிக்னக குறித்து கடுனமயொக 
விமர்சித்திருந்தைொர். இதைற்குப் �தில் 
அளிக்கும் வனகயில் தைமிழக �ொஜக 
தைனலைவர் அணணொமனலை, தைைது 
ட்விட்டர் �திவில் கூறியிருப்�தைொ 
வது:

நொடொளுமன்றத்னதை தைஙகளது 
கட்சிப் ச�ொதுக் கூட்டம் என்று கருதி, 
ச�ொய்னயப் �ரப்புவதும், �ொதி 
உணனமனயக் கூறுவதும் திமுக 
வின் மரபு. இனதைபய பநற்று முன் 
திைம் நொடொளுமன்ற உறுப்பிைர் 
கனிசமொழியும் ச�ய்துள்ளொர்.

�மூக நீதி மற்றும் உள்ளடக்கிய 
வளர்ச்சினயக் சகொணட மொடல் அர 
�ொக திமுக திகழ்வதைொக அவர் 

கூறுகிறொர். ஆைொல், பவஙனகவய 
லில் குடிநீர்த் சதைொட்டியில் மனிதைக் 
கழினவ சகொட்டியவர்கள் மீது �லை 
மொதைஙகளொகியும் நடவடிக்னக 
எடுக்கொதைது ஏன்?

கிரொம ஊரொட்சித் தைனலைவனர, 
திமுக அனமச்�ர் �ொதிப் ச�யனர 
ச�ொல்லி அனழத்தைது, திமுக எம்.பி. 
ரொ�ொவின் �ட்டியலிை �பகொதைர, 
�பகொதைரிகள் குறித்தை ப�ச்சு, இந்து 
பகொயில்கனள இடித்தைதைொக ச�ரு 

மிதைம் சகொள்ளும் டி.ஆர்.�ொலுவின் 
ப�ச்சு உள்ளிட்டனவபய, கடந்தை 
20 மொதைஙகளில் திமுக அரசின் 
�ொதைனைகளொகும்.

ஆளுநர் ஒப்புதைல் அளிக்கொதை 
மப�ொதைொக்கள் குறித்து ஏற்சகைபவ 
சதைளிவு�டுத்திவிட்படொம். பதைர்வு 
குறித்து மொணவர்களுடன் கலைந்து 
னரயொடிய பிரதைமர், திருக்குறனள 
பமற்பகொள் கொட்டிைொர். 13 சமொழி 
களில் திருக்குறனள சமொழி 
ச�யர்த்து, கொசி தைமிழ்ச் �ஙகமம் 
நிகழ்ச்சியில் சவளியிட்டுள்ளொர்.

அபதைபநரம், திருவள்ளுவர் 
சினலைனயவிட ஒரு அடி அதிக உய 
ரத்தில் ப�ைொ சினலைனய னவக்க 
திமுக விரும்புவது ஏன் என்�னதை 
கனிசமொழி விளக்க பவணடும்.

மத்திய அரசில் 10 லைட்�ம் பவனலை 
வொய்ப்பு வழஙகப்�டும் என்ற வொக் 
குறுதினய நினறபவற்றும் வனக 

யில், 2.17 லைட்�ம் ப�ருக்கு நியமை 
ஆனணனய பிரதைமர் வழஙகிவிட் 
டொர். திமுக கூட்டணியில் இருந்தை 
கொஙகிரஸ் ஆட்சியின்ப�ொதும், 
தைமினழவிட (ரூ.75 பகொடி) �ம்ஸ்கிரு 
தைத்துக்கு (ரூ.675 பகொடி) அதிக நிதி 
ஒதுக்கப்�ட்டுள்ளது. 

பமலும், ரயில்பவ திட்டங 
களுக்கு குனறவொை நிதி ஒதுக்கப் 
�ட்டிருப்�தைொக கூறும் கனி 
சமொழிக்கு, ரூ.30,961 பகொடி மதிப்பி 
லைொை ரயில்பவ திட்டஙகள் ச�யல் 
�ொட்டில் இருப்�னதை நினைவுகூர் 
கிபறொம். �ட்டியலிை மக்களின் 
நலைனுக்கொக, 13 திட்டஙகளுக்கு 
கடந்தை ஆணடு வழஙகப்�ட்ட 
நிதினய தைமிழக அரசு ஏன் ச�லை 
வழிக்கவில்னலை. இதைற்கொை �தினலை 
கனிசமொழி கணடறிவொர் எை நம்புகி 
பறொம். இவவொறு ட்விட்டர் �திவில் 
சதைரிவிக்கப்�ட்டுள்ளது.

நில ஆவணங்களை ள்கபேசியில் உளை  
க்யூஆர் ப்கோடு ஸப்கனர் மூலம் ஸப்கன் 
செய்து செரிந்து ச்கோளைலோம் என்ேெோல்,  
ெோன்சறோபேம் பெளவயில்ளல.

selvakumar.m@hindutamil.co.in
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