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EIH அச�ோசிசேட்டட 
ச�ோட்டல்ஸ் லிமிட்டட

பதிவு அலுவலகம்: ௧/௨௪, ஜி.எஸ்.டி ர�ோடு, 
மீனம்போககம், சென்ன–௬௦௦௦௨௭.

CIN: L92490TN1983PLC009903
சவப்ெட்: www.eihassociatedhotels.in

ச�ோன் : 91–44–22344747, ச�க்ஸ்: 91–44–22346699

அறிவிபபு
செகயூரிடீஸ் அண்ட் எகரெஞ் 
ரபோர்டு ஆப இந்தியோ (பட்டியல் 
கட்டுபபோடுகள் மற்றும் சவளியீடு 
ரே்வகள்) விதிகள் 2015ன 
விதி 29 மற்றும் 47னபடி, இே� 
அலுவல்களுககு இ்ைரய 30 ஜூன, 
2018ல் முடிந்ே கோலோண்டுககோன 
ேணிக்க செயயபபைோே நிதிநி்ல 
முடிவுக்ை பரிசீலித்து, ஒபபுேல் 
அளித்து பதிவு செயய கம்சபனி 
இயககுனர்கள் குழுவின கூட்ைம் 
சவள்ளிககிழ்ம, 3 ஆகஸ்ட் 2018 
அனறு ந்ைசபறும் எனறு இேன 
மூலம் அறிவிககபபடுகிறது.

இந்ே அறிவிபபு 
கம்சபனியின இ்ையேைம்                                                                          
www.eihassociatedhotels.in மற்றும் 
ஸ்ைோக எசரெஞ்சுகளின இ்ைய 
ேைம் www.bseindia.com மற்றும் 
www.nseindia.comலும் உள்ைது.

EIH அரெோசிரயட்ைட் ர�ோட்ைல்ஸ் 
லிமிசைட்டுககோக

               இந்த்�ோணி ர�
 கம்சபனி செயலோைர்

6 ஜூ்ல 2018

ஐடிஎபசி லிமிசைட்
CIN: L65191TN1997PLC037415    email: info@idfc.com,  Website: www.idfc.com

பதிவு அலுவலகம்: ரகஆர்எம் ைவர், 7வது ேைம், எண். 1,  �ோரிஙைன ர�ோடு, 
ரெத்துபபட்டு, சென்ன-600 031. சேோ்லரபசி எண்: + 91 44 4564 4000.  ரபகஸ்: + 91 44 4564 4022 
கோர்சபோர�ட் அலுவலகம்: நோமன ரெம்பர்ஸ், C--32, G--பிைோக, பந்த்�ோ--குர்லோ கோம்பைகஸ்,  பந்த்�ோ-–கிழககு, 

மும்்ப--400 051. சேோ்லரபசி எண்: + 91 22 4222 2000 ரபகஸ்: + ௯௧ ௨௨ ௨௬௫௪ ௦௩௫௪

அறிவிபபு
2015ம் வருைத்திய செகயூரிட்டீஸ் அண்டு எகரெஞ் ரபோர்டு ஆப இந்தியோ (பட்டியல் 
கட்டுபபோடுகள் மற்றும் சவளியீடு ரே்வகள்) விதிகள், விதி 29 மற்றும் விதி 47 
(1) (ஏ) ஆகியவற்றினபடி இே� அலுவல்களுககு இ்ைரய ஜூன 30, 2018 அனறு 
முடிவ்ைந்ே கோலோண்டுககோன ேணிக்க செயயபபைோே நிதிநி்ல முடிவுக்ை 
(ேணிக்கயோைர்களின மறுவ்�யறுககபபட்ை ஆயவிற்குட்பட்ைது) விவோதித்து 
ஒபபுேல் வழஙக ஐடிஎபசி லிமிசைட்டின 124வது இயககுனர்கள் குழு கூட்ைம் 
திங்கட்கிழமை, ஜூமை 30, 2018 அனறு சென்னயில் ந்ைசபறும் எனறு இேன 
மூலம் அறிவிககபபடுகிறது.
ேணிக்க செயயபபைோே நிதிநி்ல முடிவுகள் மீது முேலீட்ைோைர்/ஆயவோைர் 
அ்ழபபு கூட்ைத்்ே ஆகஸ்ட் 1, 2018 அனறு கம்சபனி நைத்தும். ரமற்செோனன 
கூட்ை அறிவிபபு ஐடிஎபசி–யின இ்ைய ேைம் www.idfc.com மற்றும்  ரநஷனல் 
ஸ்ைோக எகரெஞ் ஆப இந்தியோ லிமிசைட்டின இ்ையேைம் www.nseindia.com 
மற்றும் பிஎஸ்சி லிமிசைட்டின இ்ைய ேைம் www.bseindia.com ஆகியவற்றில் 
சவளியிைபபட்டுள்ைது.

ஐடிஎப்சி லிமிடெட்டுக்ககா்க
ஒப்்பம்/-

இைம்: மும்்ப  அமைகால் A. ரகானமெ
ரேதி : ஜூ்ல 5, 2018  கம்சபனி செயலோைர்

PUBLIC NOTICE
This is to inform that my client Mr.P.Seenivasan, residing at 
111k/24j, Polepettai East, Thoothukudi, Pin 628 002 is the joint 
owner along with his 4 brothers in respect of property situated 
at Servaikaranmadam Village, Thoothukudi Taluk and District, 
comprised in New Survey No.213 measuring 7 Acres and 9 cents, 
he having acquired the same by way of sale vide Document 
No.1296 of 2000 on the file of the Sub Registrar, Pudukkottai, 
Thoothukudi District and have been in joint possession and 
enjoyment of the same since then. 
It is informed that my client Mr.Srinivasan has lost the original 
sale deed Document No.1296 of 2000 on the file of the Sub 
Registrar, Pudukkottai, Thoothukudi District, while he was 
travelling in an autorickshaw at Gill Nagar Ill Street, Choolaimedu, 
Chennai 600094 on 02.07.2018. The same could not be traced 
by him inspite of diligent search. My client states that he has 
not created any encumbrance, charge or mortgage on the said 
property. Anyone having any interest or claim on the same, or in 
possession of the said document, is hereby called upon to file 
their objections with documentary proof to the undersigned within 
TEN days from this date, failing which it will be presumed that 
the above said original document is lost. Finder is requested to 
hand over the same either to me at the below mentioned address 
(or) to my client at the above address. Finder will be rewarded 
suitably. 

G.Ramalingam
Advocate and Notary Public

Egmore Bar Association Chennai

BEFORE THE SUB-COURT 
AT TAMBARAM

H.M.O.P.No.487 OF 2017 
Balameenakshi       ... Petitioner. 

Vs. 
R.Ravi   ... Respondent. 
To.
R.Ravi 
S/o.Late.S.Radhakrishnan,
No.3, Ramakrishnapuram,
Ilnd Street, West 
Mambalam Chennai-33 
The aforesaid petition has 
been filed by the Petitioner 
above named for Divorce 
against the Respondent and 
the said petition stands posted 
to 12.7.2018 at 10.30 a.m. 
for your appearance either 
in person or through a duly 
instructed counsel, failing which 
the suit would be decided in 
your absence at your cost and 
consequences. 

G.GANESH KUMAR
RAJASRI GANESH KUMAR 

COUNSEL FOR PETITIONER/
PLAINTIFF 

ஐடிஎபசி ரபஙக லிமிசைட்
CIN: U65110TN2014PLC097792 email: bank.info@idfcbank.com website: www.idfcbank.com

பதிவு அலுவலகம்: ரகஆர்எம் ைவர், 7-வது ேைம், எண். 1, �ோரிஙைன ர�ோடு, ரெத்துபபட்டு, சென்ன-–600 031.  
ரபோன : +91 44 4564 4000 ரபகஸ் : +91 44 4564 4022

கோர்சபோர�ட் அலுவலகம்: நோமன ரெம்பர்ஸ், C–32, G–-பிைோக, பந்த்�ோ-–குர்லோ  கோம்பைகஸ்,  பந்த்�ோ- (E), மும்்ப-–400 051. 
ரபோன : +91 22 7132 5500 ரபகஸ் : +91 22 2654 0354

அறிவிப்பு

வருைோந்தி� சபோதுககூட்ை அறிவிபபில் கண்டுள்ை அலுவல்க்ை செயல்படுத்ே ஐடிஎபசி ரபஙக லிமிசைட் (‘ஐடிஎபசி ரபஙக’ 
அல்லது ‘வஙகி’) உறுபபினர்களின 4–வது வருைோந்தி� சபோதுககூட்ைம் செவவோயககிழ்ம, ஜூ்ல 31, 2018 அனறு கோ்ல  10.30 
மணிககு ெர் முத்ே சவஙகைசுபபோ �ோவ கனெர்ட் �ோல் (ரலடி ஆண்ைோள் பள்ளி வைோக உட்புறம்), சஷனஸ்ரைோன போர்க, 13/1, 
�ோரிஙைன ர�ோடு, ரெத்துபபட்டு, சென்ன–600031, ேமிழநோடு, இந்தியோ எனற முகவரியில் ந்ைசபறும் எனறு இேன மூலம் 
அறிவிககபபடுகிறது. ரமலும், அறிவிபபு, நிதி ஆண்டு 18ககோன வருைோந்தி� அறிக்க மற்றும் இே� சேோைர்பு்ைய ஆவைஙக்ை 
அனுபபும் பணி்ய கம்சபனி ஜூ்ல 5, 2018 அனறு முடித்துள்ைது. வஙகி/முேலீட்டு பஙரகற்போைர்களிைம் பதிவு செயதுள்ை 
இசமயில் முகவரியில் உள்ை அ்னத்து உறுபபினர்களுககும்  ரமற்கண்ை ஆவைஙகள் மினனணு மு்றயில் அனுபபபபட்டுள்ைது. 
ரமற்செோனன ஆவைஙகள் வஙகியின இ்ைய ேைம் www.idfcbank.com  மற்றும் கோர்வி கம்பயூட்ைர்ரஷர் பி்�ரவட் லிமிசைட்டின 
('Karvy') இ்ைய ேைம் https://evoting.karvy.comலும் உள்ைது.

கம்சபனிகள் ெட்ைம், 2013 பிரிவு 91 மற்றும் இே� சபோருந்ேககூடிய விதிகள், செபி (பட்டியல் கட்டுபபோடுகள் மற்றும் சவளியீடு 
ரே்வகள்) விதிகள், 2015ன விதி 42னபடி, 2017–18 நிதி ஆண்டுககு ஈகவிடி பஙகுகள் மீது டிவிசைண்ட் சபற ேகுதி உ்ைய 
உறுபபினர்களின சபயர்க்ை தீர்மோனிகக உறுபபினர்கள் பதிரவடு மற்றும் பஙகு பரிமோற்ற புத்ேகஙகள் புேனகிழ்ம, ஜூ்ல 
25,  2018 முேல் செவவோயககிழ்ம, ஜூ்ல 31, 2018 முடிய (இரு நோட்களும் ரெர்த்து) மூைபபட்டிருககும் எனறு இேன மூலம் 
ரமலும் அறிவிககபபடுகிறது. மோர்ச 31, 2018ல் முடிந்ே நிதி ஆண்டுககு இயககுனர்கள் குழுவினோல் பரிந்து்�ககபபட்ை 7.5% 
டிவிசைண்ட் அேோவது ஒவசவோனறும் ரூ.10 மதிபபுள்ை ஒரு ஈகவிடி பஙகிற்கு ரூ.0.75 ்பெோ, 4வது வருைோந்தி� சபோதுககூட்ைத்தில் 
உறுபபினர்கைோல் ஒபபுேல் அளிககபபட்ைோல், செவவோயககிழ்ம, ஜூ்ல 31, 2018 அனரறோ அல்லது அேற்கு பிறரகோ பஙகு 
்வத்துள்ை உறுபபினர்களுககு வழஙகபபடும்.

–  டீசமட்டிரி்லஸ்ட் படிவத்தில் பஙகுக்ை ்வத்துள்ைவர்க்ை சபோறுத்ே வ்�யில் ரநஷனல் செகயூரிடீஸ் சைபோசிட்ைரி 
லிமிசைட் மற்றும் செனட்�ல் சைபோசிட்ைரி ெர்வீெஸ் (இந்தியோ) லிமிசைட்டிலிருந்து சபறபபடும் பயன்ையும் உரி்மயோைர் 
விவ�ஙகள் அடிபப்ையில், செவவோயககிழ்ம, ஜூ்ல 24, 2018 அனறு  அலுவல் ரந�ம் முடியும் ரவ்ையில் கண்டுள்ை 
சபயர்கள்.

–   பிசிகல் படிவத்தில் பஙகுக்ை ்வத்துள்ைவர்க்ை சபோறுத்ேவ்�யில், செவவோயககிழ்ம, ஜூ்ல 24, 2018 அனறு 
அலுவல் ரந�ம் முடிவேற்குள் உறுபபினர் பதிரவட்டில் கண்டுள்ை சபயர்கள்.

கம்சபனிகள் ெட்ைம் 2013 பிரிவு 108 மற்றும் கம்சபனிகள் (ரமலோண்்ம மற்றும் நிர்வோகம்) விதிகள் 2014, விதி 20 மற்றும் செபி 
(பட்டியல் கட்டுபபோடுகள் மற்றும் சவளியீடு ரே்வகள்) விதிகள், 2015ன விதி 44னபடி, கூட்ைம் ந்ைசபறும் இைம் ேவி� ரவறு 
இைத்தில் இருந்ேோல் (ரிரமோட் மினனணு வோககுபபதிவு) வஙகியின 4வது வருைோந்தி� சபோதுககூட்ைத்தில் நி்றரவற்ற திட்ைமிட்டுள்ை 
அ்னத்து அல்லது ஏேோவது ஒரு தீர்மோனம் மீது  மினனணு வோககுபபதிவு மு்றயில் வோககுக்ை பதிவு செயயும் வெதிகள் பிசிகல் 
அல்லது டீசமட்டிரி்லஸ்ட் மு்றயில் பஙகுக்ை ்வத்துள்ை உறுபபினர்களுககு செயயபபட்டுள்ைது. கோர்வி–யின ரிரமோட் 
மினனணு வோககுபபதிவு ரெ்வக்ை வஙகி சபற்றுள்ைது. ரிரமோட் மினனணு வோககுபபதிவு வியோழககிழ்ம, ஜூ்ல 26, 2018 
அனறு கோ்ல 9.00 மணிககு சேோைஙகி திஙகட்கிழ்ம, ஜூ்ல 30, 2018 அனறு மோ்ல 5.00 மணிககு முடிவ்ைகிறது.  அேன 
பினனர் ரிரமோட் மினனணு வோககுபபதி்வ கோர்வி செயலிழகக செயதுவிடும் மற்றும்  ஜூ்ல 30, 2018 அனறு மோ்ல 5.00 மணிககு 
பினனர் வோககுபபதிவு அனுமதிககபபைமோட்ைோது. உறுபபினர் ஒரு தீர்மோனத்தின மீது வோககளித்துவிட்ைோல் பினனர் அே்ன மோற்ற 
அனுமதிககபபைமோட்ைோர் மற்றும் மறுபடியும் வோககளிகக முடியோது. வருைோந்தி� சபோதுககூட்ை அறிவிபபுைன அனுபபபபட்டுள்ை 
‘‘ரிரமோட் மினனணு வோககுபபதிவிற்கோன வழிமு்றகளில்’’ (யூெர் ஐடி மற்றும் போஸ்ரவர்ட் உட்பை) ரிரமோட் மினனணு வோககுபபதிவு  
மற்றும் மினனணு வோககுபபதிவு விவ�ஙகள் அளிககபபட்டுள்ைன. ரமற்செோனன ஆவைஙகள் வஙகியின இ்ைய ேைம் மற்றும் 
கோர்வி இ்ைய ேைத்திலும் உள்ைது. ரமலும், ரிரமோட் மினனணு வோககுபபதிவின மூலம் வோககளிககோே உறுபபினர்கள் இ்ெவு/
இ்ெவின்ம படிவம் மூலமோக வருைோந்தி� சபோதுககூட்ைத்தில் வோககளிககும் வெதி உள்ைது.  ரிரமோட் மினனணு வோககுபபதிவின 
மூலமோக வோககளித்ே உறுபபினர்கள் வருைோந்தி� சபோதுககூட்ைத்தில் பஙரகற்கலோம் ஆனோல் வருைோந்தி� சபோதுககூட்ைத்தில் 
மீண்டும் வோககளிகக உரி்ம கி்ையோது.  வோககுபபதிவு ரநர்்மயோகவும் சவளிபப்ையோன மு்றயிலும் ந்ைசபற திரு. பி. 
ந�சிம்மன, பி�ோகடிசிங கம்சபனி செயலோைர், அவர்க்ை ஆ�ோயவோை�ோக வஙகியின இயககுனர்கள் குழு நியமனம் செயதுள்ைது.

கட் ஆப ரேதியோன செவவோயககிழ்ம, ஜூ்ல 24, 2018 அனறு உறுபபினர்கள் பதிரவடு/பயனுள்ை உரி்மயோைர்கள் பட்டியலில்  
கண்டுள்ை சபயர்களில் உள்ை பஙகுேோ�ர்கள் மட்டுரம வருைோந்தி� சபோதுககூட்ைத்தில் ரிரமோட் மினனணு வோககுபபதிவு மற்றும் 
வோககுபபதிவு அளிககும் உரி்ம சபற்றவர்கள் ஆவர். அறிவிபபு அனுபபிய பிறகு வஙகியின உறுபபின�ோன நபர் மற்றும் கட் ஆப 
ரேதியோன, ஜூ்ல 24, 2018 அனறு  பஙகுக்ை ்வத்துள்ைவர்கள்  கம்சபனி செயலோைர் அவர்களுககு bank.info@idfcbank.com 
எனற முகவரிககு ரகோரிக்க அனுபபி உபரயோக ஐடி மற்றும் போஸ்ரவர்்ை சபற்றுக சகோள்ைலோம். ரமலும், வருைோந்தி� சபோதுககூட்ை 
அறிவிபபு மற்றும் வரு்க சீட்்ை சபறோே உறுபபினர்  மோற்று வரு்க சீட்டு மற்றும் உபரயோக ஐடி மற்றும் போஸ்ரவர்்ை கம்சபனி 
செயலோைரிைமிருந்து ரகோரி சபற்றுக சகோள்ைலோம். உபரயோக ஐடி மற்றும் போஸ்ரவர்ட் சபறுவேற்கோன விவ�மோன ந்ைமு்றகள் 
வருைோந்தி� சபோதுககூட்ை அறிவிபபில் அளிககபபட்டுள்ைது. அ்வ வஙகியின இ்ையேைம் மற்றும் கோர்வியின இ்ையேைத்தில் 
உள்ைது.

உறுபபினர்களுககு மினனணு வோககுபபதிவு சேோைர்போக ஏரேனும் ெந்ரேகம்/கு்ற இருபபின அது குறித்து https://evoting.karvy.
com (Karvy's website)யின எபஏகயூ பிரி்வ போர்்வயிைலோம் அல்லது திரு. எம்.ஆர்.வி. சுப�மண்யம், ே்ல்ம செயல்போடுகள்–
கோர்பபர�ட் ரிஜிஸ்திரி, கோர்வி கம்பயூட்ைர்ரஷர் பி்�ரவட் லிமிசைட் (யூனிட் : ஐடிஎபசி ரபஙக லிமிசைட்), கோர்வி செலினியம் ைவர் 
B,  ம்ன 31 & 32, கசசிரபோவலி, நிதி மோவட்ைம், நோனக�ோம்குைோ, செரிலிஙகம்பள்ளி, ஐே�ோபோத்–500 032, Tel: +91 40 6716 1500, 
3321 1000 Fax: +91 40 2342 0814, +91 40 3321 1000, Toll Free No.: 1800 345 4001, e-mail: einward.ris@karvy.comல் அணுகலோம் /
அல்லது bank.info@idfcbank.comககு எழுேலோம்.

ஐடிஎபசி ரபஙக லிமிசைட்டுககோக
ஒபபம்/–

இைம்: மும்்ப  மர�ந்தி�ோ என. ஷோ
ரேதி: ஜூ்ல 5, 2018  கம்சபனி செயலோைர்

சபோருைோேோ� சூழநி்லயில் நல்ல மோற்றம் 
ஏற்பட்டுள்ைது; வருவோய வைர்சசி அதிகரிககும்

நிதிப் பற்றாக்குற், கடன் 
கட்டுப்பறாட்டுக்குள் உள்்ளது;

யறாரும் கவறைப்பட தேறவயிலறை
�ட்ட�ப�யில் துபை முதலபைச�ர் ஓ.�ன்னீர்ட�ல்்வம் �தில்

சென்னை, ஜூ்ை 6–
நிதிப் பாற்றக்கு்ைும், நிலு்ை 

கடனும் கட்டுப்பாட்டுக்கள் 
உள்்ளது. ைாரும் கை்ைப்பட 
தே்ை இல்ை எனறு 
ெட்டெ்பயில து்ை முேை்ைசெர் 
ஓ.பனனீர்செலைம் கூறினைார். 

சட்டசபையில் தி.மு.க. சட்டமன்ற 
உறுப்பினர் கக.என.கேரு கைசுபகயில், 
தமிழக அரசு நிதிப்ைற்றறாக்குப்ற 
மறறும் க்டனசுபமயில் உள்ளது 
எனறு கைசினறார். 

இதறகு துபை முதலபமசசர் 
ஓ.ைனனீர்்சல்்வம் ைதில் அளித்து 
கைசினறார். 

அ்வர் கைசியதறா்வது:– இநதக் க்டன 
ைறறிய வி்வரஙகப்ளயும், நிதிப் 
ைற்றறாக்குப்ற எப்ைடி ஏறைட்டது 
என்ற வி்ளக்கத்பதயும், ்வரு்வறாய்ப் 
ைற்றறாக்குப்ற எப்ைடி்யல்லறாம் 
்மறாத்தம் கசர்நதது எனைது 
ைறறியும், ்வடடி ்சலுத்தியது 
குறித்தும் ஏற்கனக்வ இநத 
அப்வயில் ைல முப்ற வி்ளக்கமறாக 
் ச றா ல் ல ப் ை ட டி ரு க் கி ்ற து . 
உறுப்பினர், இப்்ைறாழுது மீண்டும் 
அபதக் கி்ளப்பு்வதறால், ேறான சில 
வி்ளக்கஙகப்ள இநதமறாமன்றத்திறகு 
் த ரி வி ப் ை த ற கு க் 
க்டபமப்ைடடிருக்கினக்றன.   

்ைறாது்வறாகக்வ, உலக அ்ளவில் 
ைல்க்வறு ேறாடுகளும், மத்திய அரசும், 
மறாநில அரசுகளும் ஆண்டுகதறாறும் 
க்டன ்ைறு்வதும், ்ைற்ற க்டனகப்ள 
அரசுப் ைணிகளுக்கு ையனைடுத்து்வதும் 
ேப்டமுப்றயில் உள்ள ்வழக்கம் தறான. 
2015–2016–ம் ஆண்டு இறுதியில் 
தமிழேறாடு அரசினுப்டய ்மறாத்த 
நிலுப்வக் க்டன 2.11 லடசம் ககறாடி 
ரூைறாயறாக இருநதது. இது, 2016-2017–
ம் ஆண்டு இறுதியில், தமிழேறாடு மின 
ைகிர்மறானக் கழகக் க்டன 22,815 ககறாடி 
ரூைறாபய அரசு ஏறறுக்்கறாண்்டதன 
விப்ள்வறாக, ்மறாத்த நிலுப்வக் க்டன 
அ்ளவு 2.71 லடசம் ககறாடி ரூைறாயறாக 
உயர்நதது. 

ைற்ற ைாநிைஙகளில...
 2017–2018–ம் ஆண்டு திருத்த 

மதிப்பீடுகளினைடி, இநத ே்டப்ைறாண்டு 
இறுதியில் நிலுப்வக் க்டன 3.12 
லடசம் ககறாடி ரூைறாயறாகவும், 2018 
–2019–ம் ஆண்டின இறுதியில் 
3.56 லடசம் ககறாடி ரூைறாயறாகவும் 
இருக்கும் என கணிக்கப்ைடடுள்ளது. 
தமிழேறாடடின நிலுப்வக் க்டபன 
மற்ற மறாநிலஙகக்ளறாடு ஒப்பிடடுப் 
ைறார்க்கும் கைறாது தறான, ேமது 
மறாநிலத்தினுப்டய க்டன நிபல 
ைறறி ேனகு அறிய முடியும்.   2018–
2019–ம் ஆண்டின இறுதியில், 
கமறகு ்வஙகறா்ளத்தினுப்டய க்டன 
3.94 லடசம் ககறாடி ரூைறாயறாகவும், 
உத்திரப்பிரகதசத்தினுப்டய க்டன 
4.43 லடசம் ககறாடி ரூைறாயறாகவும், 
மகறாரறாஷ்டிரறாவின க்டன 4.61 லடசம் 
ககறாடி ரூைறாயறாகவும், தமிழேறாடடின 
க்டன 3.56 லடசம் ககறாடி ரூைறாயறாகவும் 
இருக்கும் எனைபதயும் ேறான 

்தரிவிக்க விரும்புகிக்றன.   
ஆண்டுகதறாறும் க்டன ்ைறு்வதில் 

நிகரக் க்டன அ்ளவு உயர்நது 
்வநதறாலும், ்ைறாரு்ளறாதறார உறைத்தி 
மதிப்பும் உயர்நது ்வரு்வதறால், மறாநில 
்மறாத்த உளேறாடடு உறைத்தி மதிப்பில் 
க்டன அ்ளவின விகிதறாசசறாரகம 
க்டன அ்ளப்வ சரியறாகக் குறிப்பிடும் 
அ்ளவுககறாலறாகும். ஏ்னனில், ஆண்டு 
கதறாறும் ்ைறாரு்ளறாதறார உறைத்தி 
மதிப்பு உயர்நது ்வரும் நிபலயில், 
க்டபன திரும்ை ்சலுத்து்வதறகறான 
அரசின தி்றனும் அதிகரித்த ்வண்ைம் 
இருக்கும். எனக்வ தறான, மத்திய 
நிதிக் குழு, க்டபனப் ்ைறாறுத்த 
்வபர, மறாநிலத்தின ்மறாத்த 
உளேறாடடு உறைத்தி மதிப்பில் 25 
சதவிகிதத்திறகுள இருக்க க்வண்டும் 
என்ற ஒரு ்வழிமுப்றபய ்வகுத்துத் 
தநதுள்ளது. 

விகிோசொரம்  
இநத விகிதறாசசறாரம் தமிழேறாடு 

அரபசப் ்ைறாறுத்த ்வபரயில், 
2015–2016–ம் ஆண்டில் 17.41 
சதவிகிதமறாகவும், 2016 – 2017 –ம் 
ஆண்டில் 20.27 சதவிகிதமறாகவும், 
2017 –2018–ம் ஆண்டு திருத்த 
மதிப்பீடுகளில் 21.58 சதவிகித 
மறாகவும், 2018 –2019 –ம் ஆண்டு 
்வரவு – ்சலவுத் திட்டமதிப்பீடுகளில் 
22.29 சதவிகிதமறாகவும் இருக்கும் 
எனவும் கணிக்கப்ைடடிருக்கி்றது.   

மத்திய அரசும், பி்ற மறாநில 
அரசுகளும் ்ைறாதுக்க்டன ்ைறறு தறான 
மூலதனச ்சலவினஙகள உடை்ட பி்ற 
்சலவினஙகப்ள கமற்கறாளகின்றன. 
உதறாரைமறாக, மத்திய அரசு, 2018–
2019 ஆம் ஆண்டு ்வரவு – ்சலவுத் 
திட்டத்தில், 2018 –2019 ஆம் ஆண்டு 
இறுதியில் ்மறாத்த நிலுப்வக் க்டன 
89.58 லடசம் ககறாடி ரூைறாயறாக, 
அதறா்வது, ேறாடடின ்மறாத்த உறைத்தி 
மதிப்பில் 48.80 சதவிகிதமறாக 
இருக்கும் என மதிப்பி்டப்ைடடுள்ளது.   

்மறாத்தக் க்டன நிலுப்வக்கும், 
்மறாத்த மறாநில உறைத்தி 
மதிப்பிறகுமறான விகிதறாசசறாரம், 2018 
–2019 ஆம் ஆண்டு ்வரவு – ்சலவுத் 
திட்டமதிப்பீடுகளினைடி, ஆநதிரப்பிர 
கதசத்பதப் ்ைறாறுத்த்வபரயில், 
24.09 சதவிகிதமறாகவும், மத்தியப்பிர 
கதசத்பதப் ்ைறாறுத்த்வபரயில் 26.34 
சதவிகிதமறாகவும், ககர்ளறாப்வப் 
்ைறாறுத்த்வபரயில் 30.70 
சதவிகிதமறாகவும், உத்திரப்பிர 
கதசத்பதப் ்ைறாறுத்த்வபரயில் 
29.78 சதவிகிதமறாகவும், கமறகு 
்வஙகறா்ளத்பதப் ்ைறாறுத்த்வபரயில் 
37.63 சதவிகிதமறாகவும், 
தமிழேறாடப்டப் ்ைறாறுத்த்வபரயில் 
2017 – 2018 ஆம் ஆண்டு 
திருத்த மதிப்பீடுகளினைடி, 21.58 
சதவிகிதமறாகவும், 2018 – 2019 ஆம் 
ஆண்டு ்வரவு-்சலவுத் திட்டத்தினைடி, 
22.29 சதவிகிதமறாகவும் இருக்கும் என 
கைக்கி்டப்ைடடுள்ளது. 

உேய் திட்டம் 
2016 – 2017 ஆம் ஆண்டில் நிகரக் 

க்டன அ்ளவு 20.27 சதவிகிதம் 
அ்ளவிறகு உயர்நததறகு முக்கியக் 
கறாரைம்   உதய் திட்டம் தறான. உதய் 

திட்டத்தின கீழ, தமிழேறாடு மின 
உறைத்தி மறறும் மின ைகிர்மறானக் 
கழகத்தின க்டனறான 22,815 ககறாடி 
ரூைறாபய அரசு ஏறறுக்்கறாண்்டதன 
விப்ள்வறாக, அநத ஆண்டில் மடடும் 
60,298.09 ககறாடி ரூைறாய் அ்ளவிறகு 
க்டன ்ை்றப்ைட்டது. இதில், 
37,483 ககறாடி ரூைறாய் மூலதனத் 
திட்டஙகளுக்கறாகவும், பி்றமக்கள 
ேலத்திட்ட ்சலவினஙகளுக்கறாகவும் 
ையனைடுத்தப்ைட்டது.   

மீதமுள்ள 22,815 ககறாடி ரூைறாய் 
தமிழேறாடு மின உறைத்தி மறறும் மின 
ைகிர்மறானக் கழகத்திறகு க்டனறாக 
்வழஙகப்ைட்டது. 2017–2018 ஆம் 
ஆண்டு திருத்த மதிப்பீடுகளிலும், 2018 
–2019 ஆம் ஆண்டு ்வரவு-்சலவுத் 
திட்ட மதிப்பீடுகளிலும் மறாநிலத்தின 
்மறாத்த உறைத்தி மதிப்பில் 
க்டனின விகிதறாசசறாரம் அதிகரித்து 
்வரு்வதறகறான முக்கியக் கறாரைம் 
ஊதியத் திருத்தஙக்ளறால் சம்ை்ளஙகள 
மறறும் ஓய்வூதியப்ைலனகளில் 
ஏறைட்ட ்ைரும்ளவு உயர்வுதறான. 

ைருைாய் உைர்வு இல்ை
இநத ்சலவினஙகளில் ஏறைட்ட 

உயர்ப்வ சமறாளிக்கக்கூடிய 
அ்ளவிறகு ்வரு்வறாய் ்வரவினஙகளில் 
உயர்வு இல்பல. அதனறால் க்டன 
அ்ளவு இவ்விரு ஆண்டுகளிலும் 
அதிகரித்துள்ளது. கமலும், ்வரு்வறாய் 
்வரவுகளில், குறிப்ைறாக மதுைறானக் 
கப்டகளிலிருநது கிப்டக்கப் 
்ைறும் ்வணிக ்வரிகளிலும் 
ஆயத்தீர்ப்வகளிலும் ்வ்ளர்சசி 
விகிதம் கணிக்கப்ைட்ட அ்ளவுக்கு 
இல்லறாததறால் க்டன சுபம 
அதிகரித்துள்ளது.   

்ைறாது்வறாக, மற்ற மறாநிலஙகளிலும் 
ஊதியத் திருத்தஙக்ளறால் நிதிப் 
ைற்றறாக்குப்ற அதிகரித்துள்ளது. 
கமலும், ்ைறாரு்ளறாதறார 
சூழநிபலயில் ேல்ல மறாற்றம் 
ஏறைடடு ்வரும் நிபலயில் ்வரு்வறாய் 
்வரவினஙகளில் ்வ்ளர்சசி விகிதம் 
அதிகரித்து ்ை்றப்ைடும் க்டன 
அ்ளவு எதிர்கறாலத்தில் குப்றய 
்வறாய்ப்பு உள்ளது எனைபதத் 
்தரிவித்துக்்கறாளகிக்றன. 

கை்ை தே்ையில்ை
 இதனறால், நிதிப் ைற்றறாக்குப்றயும் 

நிலுப்வக்க்டனும் ரூைறாய் மதிப்பின 
அ்ளவில் அதிகரித்தறாலும் மறாநில 
்மறாத்த உளேறாடடு உறைத்தி 
மதிப்பில் நிதிப் ைற்றறாக்குப்ற 
விகிதமும் நிலுப்வக்க்டன விகிதமும் 
கடடுப்ைறாடடுக்குள இருக்கி்ற 
்தனைதபனயும், க்டனுக்குரிய 
்வடடிபய ்சலுத்து்வதறகுரிய தகுதி 
நிபலபயயும் ேறாம் ்ைறறிருக்கிக்றறாம் 
எனைதபனயும், இபதப்ைறறி யறாரும் 
க்வபலப்ை்ட க்வண்்டறாம் எனறும் 
்தரிவித்துக்்கறாளகிக்றன. அநதக் 
க்டன மறறும் நிதிப் ைற்றறாக்குப்ற, 
்வரு்வறாய்ப் ைற்றறாக்குப்றக்கு 
எனனுப்டய ைதிலுபரயில் 
வி்ளக்கமறாகச ் சறால்கிக்றன எனைபதத் 
்தரிவித்துக்்கறாளகிக்றன.   

இவ்்வறாறு துபை முதலபமசசர் 
ஓ.ைனனீர்்சல்்வம் கூறியுள்ளறார்.  

ேண்்ையோர்ரபட்்ை சி.ஜி.கோலனி மீனவர் கி�ோம நல ெ்ப புதிய நிர்வோகிகள் ெோர்பில் 43-வது கிழககு வட்ைம் கோசிரமடு 
மீனவ குடும்பஙகளுககு அ்வத்ே்லவர் இ.மதுசூேனன, வைசென்ன வைககு (கிழககு) மோவட்ை கழக செயலோைர் 
ஆர்.எஸ்.�ோரஜஷ், ஆகிரயோர் ேலோ 10- கிரலோ அரிசி மூட்்ைக்ை வழஙகினர். நிகழசசியில் பகுதி செயலோைர் ஆர்.
எஸ்.ஜனோர்த்ேனம், ஏ.கரைென, வி.அசலகஸ், எஸ்.எம். முருகன, ஆர்.வி.அருண்பி�ெோத், ெந்ேனசிவோ, பி.ரமோகன, 
ரக.சுபபி�மணி, கி�ோம ெஙக புதிய நிர்வோகிகைோன ே்லவர் பி.சஜகன, செயலோைர் டி.ரவலோயுேம், சபோருைோைர் 
வி.அறிவழகன ஆகிரயோர் உைன உள்ைனர்.

கறாஞ்சீபுரம், ஜூபல 6–-
கறாஞ்சீபுரம் மறா்வட்டத்தில் 

்வஙகிகள மூலம் இநத நிதியறாண்டிறகு 
ரூ.4,960 ககறாடி க்டன ்வழஙக 
இலக்கு நிர்ையிக்கப்ைடடுள்ளது என 
மறா்வட்ட க்லக்்டர் ைறா.்ைறானபனயறா 
்தரிவித்துள்ளறார். 

ஒவ்்்வறாரு ்வரு்டமும் 
மறா்வட்டத்தில் ்்வவ்க்வறு 
திட்டஙகளின கீழ அபனத்து 
்வஙகிகளும் அளிக்க இருக்கின்ற 
க்டனகள ைறறிய திட்டக்குறியீடு 
மறா்வட்ட முனகனறாடி ்வஙகியினறால் 
தயறாரிக்கப்ைடடு  ்்வளியி்டப்ைடடு 
்வருகின்றது. அதுகைறானறு 
இவ்்வரு்டத்திறகறான க்டன ்வழஙகும் 
இலக்கு ரூ.4,960 ககறாடி  நிர்ையம் 
்சய்யப்ைடடு, தயறாரிக்கப்ைட்ட திட்ட 
அறிக்பகயிபன மறா்வட்ட க்லக்்டர் 
ைறா.்ைறானபனயறா ்்வளியிட்டறார். 

இதுகுறித்து மறா்வட்ட க்லக்்டர் 
ைறா.்ைறானபனயறா ்்வளியிடடுள்ள 
்சய்திகுறிப்பில் கூறியிருப்ைதறா்வது:

கறாஞ்சீபுரம் மறா்வட்டத்தில் இநத 
நிதியறாண்டில் வி்வசறாயக் க்டனறாக 
2380.70 ககறாடி ரூைறாயும், வி்வசறாயம் 
சறாரறா ்தறாழில்களுக்கு 1266.67 ககறாடி 
ரூைறாயும் மறறும் பி்ற முனனுரிபம 
க்டனறாக 1312.78 ககறாடி ரூைறாயும் ஆக 
்மறாத்தம் 4960.15 ககறாடி க்டனறாக 
்வழஙக திட்டமி்டப்ைடடுள்ளது. 
இதில் இநதியன ்வஙகி மூலமறாக 
ரூ.1132.92 ககறாடியும், ைறாரத ஸக்டட 
்வஙகி மூலமறாக ரூ.932.61 ககறாடியும், 
இநதியன ஓ்வர்சீஸ ்வஙகி மூலமறாக 
ரூ.865.98. ககறாடியும், கனரறா ்வஙகி 

மூலமறாக ரூ.743.63 ககறாடியும், ஐசிஐசிஐ 
்வஙகி மூலமறாக ரூ.68.32 ககறாடியும் 
அ்டஙகும்.  இநத இலக்கறானது க்டநத 
்வரு்டத்பதவி்ட 1130.88 ககறாடி ரூைறாய் 
அதிகமறாகும். இக்க்டன திட்டத்திபன 
ஏபழ -எளிய மக்களும், வி்வசறாயிகளும், 
இப்ளஞர்களும் ையன்ைறும் 
்வபகயில் அபனத்து ்வஙகிகளும், 
ைல்க்வறு அரசுத்துப்றயினரின 
ஒத்துபழப்கைறாடு இதபன 
முழுபமயறாக நிப்றக்வற்ற க்வண்டும். 

இவ்்வறாறு அ்வர்           
்தரிவித்துள்ளறார். ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

கறாஞ்சீபுரம் மறாவட்டத்தில வங்கிகள் மூைம் ரூ.4,960 தகறாடி 
கடன் வழங்க இைக்கு : கலைக்டர் ேகவல


