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CIN - L35911HR1965PLC004485
Regd. Office: Jai Springs Road, Industrial Area, Yamuna Nagar - 135001, Haryana

Phone & Fax: 01732-251810/11/14, E-mail: invester.relations@jaispring.com, Website: wwww.jaispring.com

STATEMENT OF UNAUDITED CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED DECEMBER 31, 2021

Particulars
S.

No.

(Rs. in Lakhs)

Quarter ended Year ended

Audited
31.03.2021

Nine Months Ended

31.12.2020
UnauditedUnaudited

31.12.2021
Unaudited
31.12.2020

Unaudited
30.09.2021

Unaudited
31.12.2021

Date : February 04, 2022
Place : Yamuna Nagar

For Jamna Auto Industries Ltd
P. S. Jauhar

Managing Director & CEO
DIN 00744518

Particulars
S.

No.

Quarter ended

Audited
31.03.2021

Unaudited
31.12.2020

Unaudited
31.12.2021

Unaudited
31.12.2020

Unaudited
30.09.2021

Unaudited
31.12.2021

(Rs. in Lakhs)

Year endedNine Months Ended

1 Total Income from operations 44,475.05 35,189.76 34,326.14 109,198.05 59,507.66 107,947.84

2 Net Profit/ (Loss) for the period

(before tax, exceptional items) 5,109.96 3,685.54 4,151.58 11,462.97 3,724.91 10,088.18

3 Net Profit/ (Loss) for the period before tax

(after exceptional items) 5,109.96 3,685.54 4,151.58 11,462.97 3,724.91 10,088.18

4 Net Profit/ (Loss) for the period after tax

(after exceptional items) 3,739.84 2,706.90 3,005.52 8,396.00 2,546.24 7,296.29

5 Total Comprehensive Income for the

period [Comprising Profit / (Loss) for the

period (after tax) and Other

Comprehensive Income (after tax)] 3,739.84 2,694.81 3,005.52 8,383.91 2,517.80 7,259.77

6 Equity Share Capital 3,983.25

7 Reserves (excluding Revaluation Reserve) 54,017.41

8 Earnings Per Share (of Rs. 1/- each)

(not annualised) (In Rs.)

Basic: 0.94 0.68 0.76 2.11 0.64 1.83

Diluted: 0.94 0.68 0.76 2.10 0.64 1.83

3,983.25 3,983.25 3,983.25 3,983.25 3,983.25

Notes :

1. The above consolidated financial results of Jamna Auto Industries Limited ('the parent Company') and its subsidiaries (together

referred as "the Group") for the quarter and nine months ended December 31, 2021 have been reviewed by the Audit Committee and

approved by the Board of Directors in their respective meetings held on Feb 04, 2022.

2. Information of standalone audited financial results in terms of the Listing Regulations is as under:

1 Revenue from operations 43,696.66 32,801.35 33,304.83 105,535.01 58,045.37 105,270.66
2 Profit before tax 4,621.61 3,322.42 4,089.86 10,547.55 3,836.09 10,265.11
3 Total Comprehensive income for the period 3,429.23 2,453.93 3,072.10 7,827.01 2,791.14 7,625.97

3. The above is an extract of the detailed format of Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI

(Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full formats of the Financial Results are available on the

Stock Exchanges websites viz. www.bseindia.com and www.nseindia.com and website of the Company at www.jaispring.com.

MERCURY TRADE LINKS LIMITED

CIN: L26933MH1985PLC037213

Registered Office: S-002 B, 2
nd

Floor, Vikas

Centre, S.V. Road, Santacruz (West),

Mumbai – 400054

NOTICE

In Compliance with Regulation 29 read with

Regulation 47 of SEBI (Listing Obligation and

Disclosure Requirements) Regulat ion,

2015, notice is hereby given that a meeting

of the Board of Directors of the Company will

be held on Friday, the 11
th

day of February,

2022 at 2.00 P.M. at Registered Office of the

Company, Mumbai inter-alia to approve and

take on record the un-audited Financial

Results of the Company for the quar ter

ended 31
st

December, 2021.

This information is also available on the

websi te of the Company at

www.mercurytradelinks.co.in and also on the

stock exchange websi tes at

www.bseindia.com where shares of the

Company are listed.

For Mercury Trade Links Limited

Vinaya Khopkar

Place: Mumbai CS & Compliance Officer

Date: 4
th

February, 2022



35.2.2022  சென்னை

‘உள்ளாட்சியிலும் த�ளாடரட்டும் நம்்ம ஆட்சி’

திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின்  
கடாண�டாலி மூைம் பிரசடாரம்
சென்னை, பிப். 5- 

திமுக தலை––லை–– –யி– – –ைான 
ைதச்–– –சார்–– –பற்ற கூட்––டணி 
சார் – – பில் ,  நகர்ப் – – – பு ்ற 
உள்– –ளாட்– –சி ததர்– –த – – –லில் 
தபாட்– –டி – – –யி – – –டும் திமுக 
தேட்––பா–– –ளர்–– –கள் ைற––றும் 
கூட்––ட– – –ணிக்–கட்சி தேட்––
பா– – –ளர்– – –கலள ஆத––ரித்து, 
தலை––ேர் மு.க.ஸடா––லின் 
‘உள்––ளாட்–சி–––யி–––லும் ததாட––
ரட்–––டும் நம்ை ஆட்––சி’ என்்ற 
முழக்–––கத்லத முன்––லேத்து 
நாலள முதல் காத�ாலி 
ததர்––தல் பிர––சா–––ரம் தசய்––கி–––
்றார் என்று திமுக தலைலை 
கழ––கம் தேளி––யிட்–– –டுள்ள 
அறி––விப்–––பில் கூ்றப்–பட்–டுள்–

ளது.
திமு க  தலை – – ே ர் 

மு.க.ஸடா––லின் ததர்––தல் பிர––
சா–––ரம் தசய்––யும் நாள் ைற––றும் 

ைாேட்–––டம் –ோ–ரி––யான விே––
ரங்–––கள் ேரு––ைாறு:

6-2-2022-தகாலே, 7-2-
2022- தசைம், 8-2-2022- 
கட––லூர், 9-2-2022- தூத்––
துக்–––குடி, 10-2-2022- ஈதராடு, 
11-2-2022- கன்––னி–––யா–––கு–––ைரி, 
12-2-2022- திருப்–––பூர், 13-2-
2022- திண்––டுக்–––கல், 14-2-2022 
- ைதுலர 15-2-2022- தஞலச, 
17-2-2022- திரு––தநல்–––தேலி 
ஆகிய ைாேட்–– –டங்–– –க– – –ளில் 
திமுக ைற––றும் அதன் கூட்––
டணி கட்சி தேட்––பா–––ளர்–––
கலள ஆத––ரித்து காத�ாலி 
மூைம் பிர––சா–––ரம் தசய்––கி–––்றார். 

 இவ்––ோறு அறிக்–– –லக– – –
யில் கூ்றப்–––பட்–––டுள்–––ளது.

அரும்்ளாக்கம், திரு்மங்கலத்தில் ச�ளா்கம்

கல்லூரி மடா�வி, ் டாக்ர் 
 தூககு ப�டாட்டு தறணகடாலை

அண்–ணா–ந–கர், பிப். 5-
  அரும்–பாக்–கம், திரு–ைங்–க–
ைத்–தில் தநற–றி–ரவு கல்–லூரி 
ைா�வி, பல் டாக்–டர் தூக்–
கிட்டு தற–தகாலை தசய்து 
தகாண்–ட–னர். தபாலீ–சார் 
ேழக்–குப்–ப –திவு தசய்து 
விசா–ரிக்–கின்–்ற–னர்.

தசன்லன அரும்–பாக்–
கம், எம்–எம்–டிஏ காைனி 
பகு –திலய தசர்ந் –த –ேர் 
இளங்–தகா–ேன். இே–ரது 
ைகள் ைாள–விகா ( 17 ) , 
அண்–�ா –ந – க –ரில் ஒரு 
தனி–யார் கல்–லூ–ரி –யில் 
பி.காம் முத–ைா–ைாண்டு 
படித்து ேந்–தார். இந்–நி –
லை–யில், வீட்–டின் முதல் 
ைாடி–யில் உள்ள அல்ற–
யில் தநற–றி–ரவு ைாள–விகா 
தூக்–கிட்டு தற–தகாலை 
தசய்து தகாண்–டார் . 
தக–ே–ை–றிந்து அரும்–பாக்–
கம் தபாலீ–சார் விலரந்து 
ேந்து சட–ைத்லத லகப்–
பறறி, பிதரத பரி–தசா–த–
லனக்–காக கீழ்ப்–பாக்–கம் 
அரசு ைருத்–து–ே–ை–லனக்கு 
அனுப்பி லேத்–த–னர். புகா–

ரின்–தப–ரில் தபாலீ–சார் 
ேழக்–குப்–ப –திவு தசய்து 
விசா–ரிக்–கின்–்ற–னர்.

* திரு–ைங்–க–ைம், கதி–ர–
ேன் காைனி பகு–திலய 
தசர்ந்–த–ேர் பரத் (48). பல் 
டாக்–டர். திரு–ைங்–க–ைம், 
17ேது பிர–தான சாலை–
யில் கிளி–னிக் நடத்தி ேந்–
தார். தநற–றி–ரவு படுக்லக 
அல்ற–யில் பரத் தூக்–கிட்டு 
த ற – த க ாலை  தசய்து 
தகாண்–டார். தக–ே–ை–றிந்து 
திரு–ைங்–க–ைம் தபாலீ–சார் 
விலரந்து ேந்து சட–ைத்லத 
லகப்–பறறி, பிதரத பரி–
தசா–த –லனக்–காக கீழ்ப்–
பாக் –கம் அரசு ைருத் –
து–ே–ை–லனக்கு அனுப்பி 
லேத்–த–னர். புகா–ரின்–தப–
ரில் தபாலீ–சார் ேழக்–குப்–
ப–திவு தசய்து விசா–ரித்–த–
னர். உட–லில் சர்க்–கலர 
அளவு அதி–க–ரித்–த–தால் ஏற–
பட்ட ைன–உ–லளச்–ச–லில் 
தூக்–கிட்டு தற–தகாலை 
தசய்–த–தாக கூ்றப்–ப–டு–கி–்றது. 
ததாடர்ந்து தபாலீ–சார் 
விசா–ரிக்–கின்–்ற–னர்.

விவசடாயிகளுககு ஒன்றிய அரசு 
மீண்டும் மீண்டும் துபரடாகம்

முத்தரென ்தாக்குதிரு–வா–ரூர், பிப். 5-
திரு–ோ–ரூர் ைாேட்–டம் 
திருத்–து–ல்றப்–பூண்–டி–யில் 
இந்–திய கம்–யூ–னிஸட் ைாநிை 
தசய–ைா–ளர் முத்–த–ர–சன் 
தநறறு அளித்த தபட்டி:

த மி – ழ க 
அரசு  நில்ற –
தேற –றிய நீட் –
ததர்வு எதிர்ப்பு 
ைதசாதா கிரா–
ைப் –பு்ற ைா�–
ே ர் – க ளு க் கு 
எதி –ராக உள் –
ளது எனக்–கூறி 
ஆளு–நர் நிரா–க–
ரி த் – தி – ருப் – பது 
தபாருத் –த –ைற –
்றது. ைக்–க–ளின் கருத்–து–கலள 
பு்றக்–க–ணித்–து–விட்டு, ஒன்–
றிய அரசு அேர்–க–ளா–கதே 

ஒரு கருத்லத திணிக்க 
நிலனப்–பது ஒரு–தபா–தும் 
நடக்–காது.

ஒன்–றிய அரசு தாக்–கல் 
த ச ய் – து ள் ள 
நிதி–நிலை அறிக்–
லக–யில் கார்ப்–ப–
தரட்–டு–களுக்கு 
5 சத–வீ–தம் ேரி 
கு ல ்ற க் – க ப் –
பட் –டுள் –ளது. 
அதத – த ப ால் 
ை க ா த் ை ா 
காந்தி தேலைத்–
திட்–டத்–தின்–கீழ் 
ஒதுக்–கப்–பட்ட 

நிதி–யில் 25 சத–வீ–தம் குல்றக்–
கப்–பட்–டுள்–ளது.

தடல்–லி–யில் விே–சா–யி–

கள் நடத்–திய தபாராட்–
டத்–தின் முடி–வில் விே–
சா–யி–கள் விலள–விக்–கும் 
பயி–ருக்கு ஆதார விலை 
நிர்–�–யிப்–பது குறித்து சட்–
டம் இயற–்றப்–ப–டும் என்று 
ஒன்–றிய அரசு ோக்–கு–றுதி 
அளித்–தது. ஆனால் நிதி–
நிலை அறிக்–லக–யில் எந்த 
ஒரு அறி–விப்–பும் இல்லை. 
விே–சா –யி–களுக்கு மீண்–
டும் துதரா–கத்லத ஒன்–
றிய அரசு தசய்–துள்–ளது. 
ஒட்டு தைாத்–த–ைாக ஒடுக்–
கப்–பட்ட ைக்–கள் ைற–றும் 
கிரா–ைப்–பு்ற ைக்–களுக்கு 
எதி–ரான அர–சாக ஒன்–றிய 
அரசு தசயல்–ப–டு–ே–லததய 
இந்த நிதி–நிலை அறிக்லக 
மூைம் ததரிய ேரு–கி–்றது. 
இவ்–ோறு அேர் கூறி–னார்.

ணகடாடுஙலகயூர்; கஞசடா  
விற்ற 2 ப�ர் லகது

செரம்–பூர், பிப்.5- 
தசன்லன தகாடுங்–லக–யூர் 
ைற–றும் சுற–று–ேட்–டார பகு–
தி–க–ளில் இரவு தநரங்–க–ளில் 
கஞசா விற–கப்–ப–டு–ே–தாக 
தகாடுங்–லக–யூர் இன்ஸ–
தபக்–டர் ஜார்ஜ் மில்–ை–
ருக்கு  ரக –சிய தக –ேல் 
கிலடத்–தது. அதன்–தப–ரில் 
தநறறு தகாடுங்–லக–யூர் 
முத்–த –மிழ் நகர் 143ேது 
ததரு பகு–தி–யில்  தபாலீ–
சார் தீவிர தசாதலன  
நடத்–தி–னர். அங்–குள்ள 
ஒரு வீட்–டில் ஒன்–்றலர 
கிதைா கஞசா பதுக்கி 
லேத்–தி–ருந்–தது கண்–டு–பி–
டிக்–கப்–பட்–டது. இலத–ய–
டுத்து அன்–ேர் பாஷா (50) 
என்–ப–ேலர லகது தசய்–த–
னர். அேர் தகாடுத்த தக–ே–
லின்–தப–ரில்   தகாடுங்–லக–
யூர் ஆர்.ஆர்.நகர் பகு–திலய 
தசர்ந்த அஜய் (எ) ைண்ணு 
மூட்லட (45) என்–ப–ேலர 

லகது தசய்–த–னர். இேர்–க–
ளி–டம் இருந்து கஞசா பறி–
மு–தல் தசய்–யப்–பட்–டது. 
தபாலீ–சார் ேழக்–குப்–ப–திவு 
தசய்து இரு–ே–லர–யும் லகது 
தசய்து நீதி–ைன்–்றத் –தில் 
ஆஜர்–ப–டுத்தி சில்ற–யில் 
அலடத்–த–னர்.

‘வீடு புகுந்து தெட்டுசென்’ என மிரட்டிய

அதிமுக நிர்வடாகியின் 
கடாலில் எலும்பு முறிவு

ொத்–தூர், பிப். 5-
வீடு புகுந்து வெட்–டு–வென் என 
மிரட்–டல் விடுத்த சாத–தூர் அதி–
முக நிர்–ொ–கி–யின் 
காலில் எலும்பு 
முறிவு ஏற்–பட்–ட–்தால் 
மருத–து–ெ–ம–னன–யில் 
அனு–ம–திக்–கப்–பட்–
டுள்–ளார்.

விரு –து – ந – க ர் 
மாெட்–டம், சாத–
தூ–ரில் கடந்்த சில 
தினங் – களுக்கு 
முன்பு நனட–வபற்்ற 
அதி–முக வ்தர்–்தல் ஆவலா–ச–
னனக் கூட்–டத–தில், அதி–மு–க–
வில் வெயித–து–விட்டு கட்சி 
மாறும் கட்சி நிர்–ொ–கி–கனள 
‘வீடு புகுந்து வெட்–டு–வென்’ 
என சாத–தூர் கிழக்கு ஒன்–றிய 
அதி–முக வசய–லா–ளர் சண்–
மு–கக்–கனி மிரட்–டல் விடுதது 
வபசி–னார். இன்த–ய–டுதது அெர் 
மீது, சாத–தூர் டவுன் வபாலீ–
சார் 3 பிரி–வு–க–ளின் கீழ் ெழக்கு 
பதிவு வசய்–துள்–ள–னர்.

இந்்த நினல–யில், வநற்று 
முன்–தி–னம் சண்–மு–கக்–கனி, 
அெ–ரது வீட்டு மாடிப்–ப–டி–யில் 

இருந்து ்தெறி 
விழுந்து இட–து–கா–
லில் எலும்பு முறிவு 
ஏற்–பட்–ட–்தாக கூ்றப்–ப–டு–
கி–்றது. இன்த–ய–டுதது 
வகாவில்–பட்–டி–யில் 
உள்ள ்தனி–யார் 
மருத–து–ெ–ம–னன–
யில் சிகிச்–னசக்–
காக அனு–ம–திக்–
கப் –பட் –டுள்–ளார். 

ஆனால், காெல்–து–ன்ற–யி–னர் 
னகது வசய்ய விரட்–டி–ய–்தால், 
்தப்பி வசன்–்ற–வபாது விழுந்து 
காலில் எலும்பு முறிவு ஏற்–
பட்டு உள்–ள–்தாக ெ்தந்தி 
பரவி ெரு–கி–்றது.

இது–கு–றிதது காெல்–து–
ன்ற–யி–டம் வகட்–ட–வபா–ழுது, 
அெ–ரது காலில் அடி–பட்–ட–்தற்–
கும், எங்–களுக்–கும் எந்–்த–வி்த 
வ்தாடர்–பும் இல்–னல’ என்–்ற–
னர். 

மருததுவம்னையில் அனுமதி

ெண்–மு–கக்–கனி

விலரவு ப�ருந்துகள் நிறக 
பவண்டிய உ�வகஙகள் எலவ?
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தசன்–லன–யில் இருந்து 
தசைம், திருச்சி ைார்க்–க–
ைாக தசல்–லும் விலர–வுப் 
தபருந்–து–கள் நிறக தேண்–
டிய உ�–ே–கங்–கள் குறித்த 
விப–ரத்லத, அரசு விலர–
வுப் தபாக்–கு–ே–ரத்–துக்–க–ழ–கம் 
தேளி–யிட்–டுள்–ளது. 

இது–கு–றித்து அரசு விலர–
வுப் தபாக்–கு–ே–ரத்–துக்–க–ழ–
கம் சார்–பில், அலனத்து 
கிலள தைைா–ளர்–கள் உள்–
ளிட்–தடா–ருக்கு அனுப்–பிய 
சுற–்ற–றிக்–லக–யில் கூ்றப்–பட்–
டுள்–ள–தா–ேது: 

தசன்–லன–யில் இருந்து 

தசைம், திருச்சி ைார்க்–க–
ைாக தசல்–லும் தபருந்–து–கள் 
நிறுத்–து–ே–தறகு ேச–தி–யாக 
18 உ�–ே–கங்–கள் குறித்த 
விே–ரம் ததரி–விக்–கப்–பட்–
டுள்–ளது. எனதே இந்த 
உ�–ே–கங்–க–ளில் பய–ணி–க–
ளின் உ�–விற–காக உ�வு 
ைற–றும் இயறலக உபா–லத–
களுக்–காக தற–தபாது நிறுத்த 
பணி–ைலன ோரி–யாக ஒதுக்–
கீடு தசய்–யப்–பட்–டுள்–ளது. 
இேற–றில் எந்–த–வித புகா–
ரு–மின்றி தபருந்–து–கலள 

ப�ாக்குவரதது நிரவாகம் அறிவிப்பு

அ்மசெர மா.சுப்பிரமணியன ப�ட்டி

இந்தியன் டொ்ரைன் பேஷன்ஸ் லிமிடெடுக்ா்
ஒப்பம்/- 

E.இளமுகிலன்
நிறுவன செயலாளர் & இணக்க அதி்காரி

அறிவிப்பு
செபி (பட்டியல் கட்டுபபபாடுகள் மற்றும் செளியீடு 

தேவெகள்) விதிகள், 2015 இன் விதி 29 மற்றும் 47 இன்படி 
இேர அலுெல்களுக்கு இவைதய 31 டிெம்பர், 2021 உைன் 
முடிநே கபாலபாண்டுக்கபான (Ind AS) இன்படி நிறுெனத்தின் 
ேணிக்வக செயயபபைபாே நிதி முடிவுகவை பரிசீலித்து, 
ஒபபுேல் அளிக்க இந்தியன் டெர்ரைன் பேஷன்ஸ் லிமிடெடின் 
இயக்குனர்கள் குழு கூட்ைம் செள்ளிக்கிழவம, 11 பிபரெரி, 2022 
அன்று  நவைசபறுகிறது என இேன்மூலம் அறிவிக்கபபடுகிறது.

தமலும், இநே ேகெல் நிறுெனத்தின் இவையேைம் 
www.indianterrain.com மற்றும் நிறுெனத்தின் பங்குகள் 
பட்டியலிைபபட்டுள்ை பங்கு பரிெர்த்ேவன இவையேைமபான 
www.nseindia.com மற்றும் www.bseindia.com என்பதிலும் 
கிவைக்கபசபறும்.

நாள்: 04 பிப்ரவரி, 2022
இடம்: சென்்ன

இந்தியன் டெர்ரைன் பேஷன்ஸ் லிமிடெட்
ேதிவு அலுவல்ம்: எண் 208, பவளசபசேரி தாம்ேைம் சோரல, 

நாைாயணபுைம், ேள்ளிக்ைரண, டசேன்ரனை - 600100 
 டதாரலபேசி எண்: +91-44-4227 9100

மின்னைஞசேல்: response.itfl@indianterrain.com; 
 இரணயதளம்: www.indianterrain.com;

CIN: L18101TN2009PLC073017

அனனத்து ்கட்சி கூட்டத்ன� புறக்கணித்�

அதிமுகலவ மககள் பு்றககணிப�டார்கள்
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தசன்லன ஓைந்–தூ–ரார் 
அரசு ைருத்–து–ேக் கல்–லூரி 
ைருத்–து–ே–ை–லன–யில் 21ேது 
தைகா தடுப்–பூசி முகா–
மிலன ைருத்–து–ேம் ைற–றும் 
ைக்–கள் நல்–ோழ்–வுத் துல்ற 
அலைச்–சர் ைா.சுப்–பு–ர–ை–
ணி–யன் இன்று ததாடங்கி 
லேத்–தார். இந்–நி–கழ்ச்–சி–யில்  
ைருத்–து–ேத்–துல்ற தசய–ைா–
ளர் ராதா–கி–ருஷ்–�–னன், 
ைருத்–து–ேக் கல்வி இயக்–கு–
நர் டாக்–டர்்ங நாரா–ய–�–
பாபு, அரசு ஓைந்–தூ–ரார் 
ைருத்–து–ே–ைலன முதல்–ேர் 
டாக்–டர் தஜயந்தி ைற–றும் 
அரசு அலு–ே–ைர்–கள் பைர் 
கைந்து தகாண்–ட –னர். 
ததாடர்ந்து அலைச்–சர் 
ைா.சுப்–பி–ர–ை–ணி–யன் நிரு–
பர்–க–ளி–டம் கூறி–ய–தா–ேது: 

தமி–ழ –கத் –தில் இன்று 
50 ஆயி–ரம் இடங்–க–ளில் 
சி்றப்பு தடுப்–பூசி முகாம்–
கள் நலட–தப –று –கி –்றது. 
தமி–ழ–கத்–தில்  இது–ே–லர–
யில் தைாத் –த –ைாக  9 
தகாடிதய 60 ைட்–சத்து 
470 தடுப்–பூசி தசலுத்–தப்–
பட்–டுள்–ளது. அதில் 90.48% 
தபர் முதல் தே–ல�–யும், 
69.33% தபர் இரண்–டாம் 
தேல� தடுப்–பூ –சி –யும் 
தசலுத்–தப்–பட்–டுள்–ளது. 
தைலும் 26,61,866 தபர் 15-18 
ேய–து–லட–ய–ேர்–கள் தடுப்–
பூசி தசலுத்–தி–யுள்–ள–னர். 
தைலும் விழுப்–பு–ரம், திரு–
ேண்–�ா–ைலை தபான்்ற 
ைாேட்–டங்–களுக்கு புற–
று–தநாய் ததாடர்–பான 
சிகிச்லச அளிக்க அதி–ந–
வீன கரு–வி–கள் தகாள்–
மு –தல் தசய் –யப் –ப –டும். 
ஏற–க–னதே 10 ைாேட்–டங்–க–
ளில் அதி–ந–வீன கரு–வி–கள் 
தபாருத்–தப்–பட்–டுள்–ளது. 
80% இளஞ–சி–்றார்–களுக்கு 

முதல் தேல� 
தடுப்–பூசி தசலுத்–
தப்–பட்–டுள்–ளது, 
15% இரண்–டா–
ேது தேல� 
தடுப்–பூசி தசலுத்–
தப்–பட்–டுள்–ளது.

புற–று–தநா–யில் 
இருந்து ைக்–கலள 
காப்–ப–தறகு அதி–
ந–வீன தைசர் கரு–
வி–கள் பத்–துக்–கும் தைற–
பட்ட ைாேட்–டங்–க–ளில் 
பயன்–பாட்–டில் உள்–ளன. 

தரு –ை –புரி, விழுப்–பு –
ரம், திரு–ேண்–�ா–ைலை 
ைாேட்–டங்–களுக்கு புற–
று–தநாய் சிகிச்லச நவீன 
கரு–வி–கள் தகாள்–மு–தல் 
தசய்–ே–தற–கான பணி–கள் 
நலட–தபறறு ேரு–கி–்றது. 
நாட்–டில்  புற–று–தநாய் 
இ்றப்பு ஆண்–டுக்கு 80 
ஆயி–ரம் ேலர உள்–ளது. 
ததாடக்க நிலை–யிதைதய 
புற –று –தநாலய கண்–ட –
றிய தானாக முன்–ே–ரும் 
விழிப்–பு–�ர்வு ைக்–க–ளி–டம் 
குல்ற–ோக உள்–ளது. 2030ம் 
ஆண்–டுக்–குள் குல்றந்–தது 
60 சத–வீ–த–ைா–ேது முதல் 
நிலை –யி –தைதய புற –று –
தநாய் பாதிப்–பு–கலள கண்–
ட–றிய இைக்கு நிர்–�–யம் 
தசய்–யப்–பட்–டுள்–ளது. இத–
னால் புற–று–தநாய் இ்றப்–
பு–கள் 50% ேலர குல்றய 
ோய்ப்பு உள்ளது. தமி–ழ–
கத்–தில் பல்–தேறு ைாேட்–
டங்–க –ளில் புற–று –தநாய் 
சிகிச்லச ைருத்–துே ேச–
தி–கலள தைம்–ப–டுத்–த–வும் 
அரசு திட்–ட–மிட்டு பணி–
கலள ததாடங்–கி–யுள்–ளது. 

தைலும், இன்–
னு–யிர் காப்–தபாம் 
தி ட் – ட த் – தி ன் 
மூைம் சாலை 
விபத்–தில் உயி–ரி–
ழந் –த –ேர் –க –ளின் 
எ ண் – ணி க் லக 
குல்றந்–துள்–ளது. 
40 முதல் 45% சத–
வீ–த–ைாக இருந்த 
இ்றப்பு சத–வீ–தம் 24 

சத–வி–கி–த–ைாக  குல்றந்–துள்–
ளது. தைலும்  அலனத்–துக்–
கட்சி கூட்–டத்லத அதி–முக 
பு்றக்–க–ணிப்–பலத தபாை 
எதிர்–கா–ைத்–தில் ைக்–கள் 
அதி–மு–கலே பு்றக்–க–ணிப்–
பார்–கள்’ என்–்றார்.  

தைலும் ைருத்–து–ேத்–
துல்ற தசய–ைா–ளர் ராதா–
கி–ருஷ்–�ன் நிரு–பர்–க–ளி–டம் 
கூறு–லக–யில், ‘தகாதரானா 
பர–ேல் குல்றந்து ேரு–ே–
தால் முகக்–க–ே–சம் அணிய 
கூடாது என்–பது இல்லை. 
தபாது ைக்–கள் அடுத்த 2 
ோரங்–களுக்கு கட்–டு–பா–டு–
கலள கலட–பி–டிக்க தேண்–
டும். 

தைலும், ைக் –க –ளின் 
ஒத்–து–லழப்–பால் தான் 
ததாறறு பாதிப்பு குல்றந்–
துள்–ளது. தைலும், ததர்–
தல் பணி–யில் ஈடு–ப–டும் 
அலு–ே–ைர்–களுக்கு பூஸ–டர் 
தடாஸ தடுப்–பூசி தசலுத்த 
நட–ே–டிக்–லக–கள் தைற–
தகாள்–ளப்–பட்டு ேரு–கி–
்றது. இது குறித்–தான அறி–
விப்–பு–கள் ைாநிை ததர்–தல் 
ஆல�–யத்–தின் சார்–பில் 
தேளி–யி–டப்–ப–டும்’ என்–
்றார். 

இவ்–ோறு கூறி–னார்.

நிறுத்தி தசல்ை அலனத்து 
ஓட்–டு–நர், நடத்–து–னர்–கள் 
இதன் மூைம் தகட்–டுக்–
தகாள்–ளப்–ப–டு–கி–்றார்–கள். 

இதலன கிலள தைைா–
ளர்–கள், தகாட்ட தைைா–
ளர்–கள், துல� தைைா–
ளர்–கள் (இயக்–கம்) ைற–றும் 
அலனத்து உதவி தைைா–
ளர்–கள் ஆகி–தயார் எந்–த–வித 
குல்ற–பா–டு–மின்றி தசயல்–ப–
டுத்த தேண்–டும். 

இந்த ஒதுக்–கீட்–டின் 
விே–ரத்லத துல� தைைா–
ளர் (இயக்–கம்) ைற–றும் 
உதவி தைைா–ளர் (இயக்–
கம்) தகாயம் –தப –டுக்கு 
தின–சரி அந்–தந்த உ�–ே–
கத்–திற–கும் ைற–றும் உதவி 
தைைா–ளர் (இயக்–கம்), 
விழுப்–பு–ரம் ஆகி–தயா–ருக்–
கும் ததரி–விக்க தேண்–டும். 
பல்–தேறு இடங்–க –ளில் 
இருந்து தசன்லன தநாக்கி 
இயக்–கப்–ப–டும் தபருந்–து–
கள் தற–தபாது உளுந்–தூர்–
தபட்லட- விழுப்–பு –ரம் 
இலடதய அலைந்–துள்ள 
தனி–யார் உ�–ே–கத்–தில் 
நிறுத்தி அனு–ைதி அளிக்–
கப்–பட்–டுள்–ளது. தின–சரி 
இரு–பு–்ற–மும் தபருந்து இயக்–
கிய விே–ரம், உ�–ே–கத்–
தில் நின்்ற விே–ரம் பணி–
ைலன ோரி–யாக லகதபசி 
தசயலி மூைம் அலனத்து 
கிலள தைைா–ளர்–களும் 
தலை–லை–ய–கத்–திறகு ததரி–
விக்க தேண்–டும்.  

விழுப் –பு – ரம் உதவி 
தைைா–ளர், பணி–ைலன 
ோரி–யாக சம்–ைந்–தப்–பட்ட 
உ�–ே–கத்–தில் நின்்ற தபருந்–
து–க–ளின் விே–ரத்லத தின–
சரி ததரி–விக்க தேண்–டும். 
எனதே அலனத்து கிலள 
தைைா–ளர்–களும் சம்–ைந்–
தப்–பட்ட உ�–ே–கங்–க–ளில் 
தபருந்–திலன நிறுத்த தக்க 
நட–ே–டிக்லக தைற–தகாள்ள 
தேண்–டும்.

இவ்–ோறு கூ்றப்–பட்–டுள்–
ளது.

நகர்ப்–புற உள்–ளாட்சி தேர்–ே்ை முன–னிட்டு தவட்–பு–மனு ோக்–கல் தநற்–று–டன நி்றவு 
செற்–றது. இ்ேயடுத்து தொட்–டி–யி–டு–ெ–வர்–க–ளின மனுக்–கள் மீோனை ெரி–சீ–ை்னை சென்னை 
நுங்–கம்–ொக்–கம் மண்–டை அலு–வ–ை–கத்–தில் இனறு நடந்–ேது.

நீட் விலககு �ட்டமுன்ெடிவு 8 ச்களாடி ்மக்களின்  உணர்வு்கன் தெளிப்டுத்தும்

சட்்மன்்றத்தின் சட்்மியறறும் அதிகடாரம் இல்றயடாண்லம 
ணதடா்ர்புல்யது என்�தடால் ஜனடாதி�தியின் ஒபபுதலை பகடாருகிப்றடாம்

சென்னை, பிப். 5- 
நீட் விைக்கு சட்–ட–முன்–ே–
டிவு சட்–ட–ைன்–்றத்–தி–னு–
லடய 8 தகாடி ைக்–க–ளின்  
உ�ர்–வு–கலள தேளிப்–ப–
டுத்–தும் தமிழ்–நாடு சட்–ட–
ைன்–்றத்–தின் சட்–ட–மி–யற–றும்  
அதி–கா–ரம், இல்ற–யாண்லை 
ததாடர்–பு–லட–யது. அத–
னால்–தான் இந்த சட்–டத்–
திறகு குடி–ய–ரசு தலை–ே–ரின் 
ஒப்–பு–தலை  தகாரு–கி–த்றாம் 
என்று முதல்–ேர் மு.க.ஸடா–
லின் உறு–தி–பட ததரி–வித்–
துள்–ளார்.

நீட் ததர்வு விைக்கு 
ததாடர்–பான சட்–ட–ைன்்ற 
அலனத்–துக்–கட்சி தலை–ேர்–
களு–ட–னான ஆதைா–சலன 
கூட்–டத் –தில் முதல்–ேர் 
மு.க.ஸடா–லின் தபசி–ய–தா–
ேது:

ைா�–ேர்–கலள பாதிக்–
கும் நீட் ததர்–விலன ரத்து 
தசய்–திட தேண்–டும் என்–ப–
தில் நாம் அலன–ே–ருதை 
ஒரு –மித்த கருத் –ததாடு 
இருக்–கி –த்றாம்.  அதில் 
எந்–த–வி–த–ைான சந்–தத–க–மும் 
இல்லை.  அலத–தயாட்–டித்–
தான் ஒற–று–லை–யாக பல்–
தேறு நட–ே–டிக்–லக–கலள 
நாம் ததாடர்ந்து எடுத்து 
தகாண்டு ேரு–கி–த்றாம்.  
நுலழ–வுத்–ததர்வு ததலே–
யில்லை என்று முடிவு 
தசய்த ைாநி–ைம்–தான் நம்–
மு–லடய தமிழ்–நாடு.

2006-ல் இதற–காக டாக்–
டர் அனந்–த–கி–ருஷ்–�ன் 
தலை–லை–யில் ஒரு கமிட்டி 
அலைத்து, அந்த கமிட்–டி–
யின் மூை–ைாக ஒரு அறிக்–
லகலய தபறறு, நுலழ–வுத் 
ததர்லே ரத்து தசய்–யும் சட்–
டத்லத நம்–மு–லடய சட்–ட–
ைன்–்றத்–தில் தகாண்டு ேந்து 
நில்ற–தேற–றி–யி–ருக்–கி–த்றாம். 
அது–கு–றித்து சறறு விே–ர–
ைாக நாம் கூ்ற தேண்–டும் 
என்–்றால், டாக்–டர் அனந்–த–
கி–ருஷ்–�ன் தலை–லை–யில் 
7.7.2006 அன்று ஒரு கமிட்டி 
அலைத்–ததாம். 13.11.2006 
அன்று அறிக்லக தபற–
த்றாம். 6.12.2006 அன்று 
சட்–ட–ைன்–்றத்–தில் அதற–
கான சட்–ட–முன்–ே–டிலே 
நில்ற–தேற–றி–தனாம்.

அந்த சட்–ட –முன்–ே –
டிவு ஆளு–ந–ருக்கு அனுப்–
பப்–பட்டு, 3.3.2007 அன்று 
குடி–ய–ரசு தலை–ேர் ஒப்–பு–
தல் அளித்–தார். அதா–ேது 

86 நாட்–க–ளில் ஆளு–ந–ரும், 
குடி–ய–ரசு தலை–ே–ருதை ஒப்–
பு–தல் அளித்து, தமிழ்–நாட்–
டில் தபாறி–யி–யல் ைற–றும் 
ைருத்–து–ேக் கல்–விக்–கான 
தசர்க்–லகக்கு நுலழ–வுத்–
ததர்வு ரத்து தசய்–யப்–பட்–
டது.

இப்–படி குடி–ய–ரசு தலை–
ேர் ஒப்–பு–தல் அளிக்–கும் 
முன்பு, ஒன்–றிய அர–சில் 
உள்ள ைனி–த–ேள தைம்–
பாட்டு துல்ற–யின்–கீழ் இருக்–
கும் உயர் கல்–வித் துல்ற 
15.2.2007 அன்று தமிழ்–நாட்–
டின் சட்–டத்லத ஏற–க–ைாம் 
என்று ஒப்–பு–தல் ேழங்–கி–யது. 
அந்த ஒப்–பு–த–லில் குறிப்–பிட்–
டுள்ள மிக முக்–கி–ய–ைான 
கருத்–து–கலள நான் சுட்–டிக்–
காட்ட விரும்–பு–கி–த்றன்.

எனதே, நுலழ –வுத் 
ததர்லே ரத்து தசய்–யும் 
தமிழ்–நாடு அர–சின் சட்–டம் 
அர–ச–லைப்பு சட்–டப்–படி 
தசல்–ைத்–தக்–கது. நுலழ–வுத்–
ததர்வு ரத்து தசய்–யப்–ப–
டு–ேது உயர் கல்–வி–யின் 
தரத்லத குல்றக் –காது. 
பிளஸ-2 ததர்–வு–கள் மிக–
வும் தநர்–லை–யா–னலே - 
தேளிப்–ப –லடத்–தன்லை 
ோய்ந்–தலே. ஒவ்–தோரு 
ைாநி–ை–மும் தேளிப்–ப–லட–
யான ைற–றும் தநர்–லை–
யான ைா�–ேர் தசர்க்லக 
நலட–மு–ல்றலய ேகுத்–துக் 
தகாள்ள ஆட்–தச–பலன 
இல்லை. இலத கூறி–யது 
தமிழ்–நாடு அரசு அல்ை, 
ஒன்–றிய அர–சின் உயர்–கல்வி 
துல்ற. அது ைட்–டு–ைல்ை, 
தமிழ்–நாடு அர–சின் நுலழ–
வுத்–ததர்லே ரத்து தசய்–யும் 
சட்–ட–முன்–ே–டிவு ஒன்–றிய 
அர–சின் ைக்–கள் நல்–ோழ்வு 
துல்றக்–கும் தபானது.

இந்த துல்ற–யின்–கீழ் –
தான் இப்–தபாது தசால்–
ைப்–ப–டு–கின்்ற நீட் ததர்வு 
ேரு–கி–்றது. அந்த ஒன்–றிய ைக்–
கள் நல்–ோழ்வு துல்ற, நுலழ–
வுத்–ததர்–விலன ஒழிக்–கும் 
அன்–ல்றய தமிழ்–நாடு அர–
சின் சட்ட முன்–ே–டி–விறகு 
குடி–ய–ரசு தலை–ேர் ஒப்–பு–தல் 
அளிக்க எங்–களுக்கு ஆட்–
தச–பலன இல்லை என்று 
ததரி–வித்–தது. ஒன்–றிய அர–
சின் உயர்–கல்வி துல்ற, 
ைக்–கள் நல்–ோழ்வு துல்ற, 

சட்–டத்–துல்ற அலனத்–தும் 
ஆட்–தச –பலன இல்லை 
என்று ததரி–வித்த பி்ற–கு–
தான் குடி–ய–ரசு தலை–ேர் 
2006ம் ஆண்டு நுலழ–வுத்–
ததர்லே ஒழிக்–கும் தமிழ்–
நாடு அர–சின் சட்–டத்–திறகு 
ஒப்–பு–தல் அளித்–தார். அந்த 
சட்–டத்லத எதிர்த்து உயர்–
நீ–தி–ைன்–்றம் தபானார்–கள். 
தசன்லன உயர்–நீ–தி–ைன்–்றம் 
“சட்–டம் தசல்–லும்” என்று 
தீர்ப்–ப–ளித்–தது. உயர்–நீ–தி–
ைன்–்றம் அளித்த தீர்ப்–பில், 
“தமிழ்–நாடு அர–சின் நுலழ–
வுத்–ததர்வு ஒழிப்பு சட்–டம் 
ஒரு சமூக நைன் சார்ந்த சட்–
டம், சமூ–க–நீ–திலய அலடய 
இது ததலே” என்று தசால்–
லி–யி–ருக்–கி–்றது. 

அப்–ப–டிப்–பட்ட பிரத்–
தய–க–ைான நிலை, ைருத்–துே 
ைற–றும் தபாறி–யி–யல் கல்–லூரி 
தசர்க்–லக–யில் தமிழ்–நாட்–டில் 
சுைார் 10 ஆண்–டு–கள் நீடித்–
தது.  அதா–ேது, பிளஸ-டூ 
ைதிப்–தபண்–கலள லேத்து 
ைா�–ேர்–கலள ைருத்–து–ேக்–
கல்–வி–யி–லும், தபாறி–யி–யல் கல்–
வி–யி–லும் தசர்த்–துக் தகாண்–
டி–ருந்–ததாம். 

இந்த சூழ–லில்–தான் 
ஆட்சி தபாறுப்–தபற–்ற–தும், 
ஓய்–வு–தபற்ற நீதி–பதி ஏ.தக.
ராஜன் தலை–லை–யில் ஒரு 
கமிட்டி அலைத்–ததாம்.  
அந்த கமிட்–டி–யின் அறிக்–
லகலய தபறறு சட்–ட–ைன்–
்றத்–தில் விோ–தித்–தி–ருக்–கி–
த்றாம்.  நீட் ததர்–வில் இருந்து 
விைக்கு அளிக்க தேண்–டும் 
என்று தமிழ்–நாடு சட்–ட–ைன்–
்றத்–தில் 13.9.2021 அன்று 
ைதசா–தாலே நில்ற–தேற–றி–
தனாம். இந்த சட்–ட–முன்–ே–
டி–விலன உட–ன–டி–யாக 
ஆளு–நர், குடி–ய–ரசு தலை–ே–
ருக்கு அனுப்பி லேத்–தி–ருக்க 
தேண்–டும். ஆனால் அேர் 
அந்த அர–சி–யல் சட்ட கட–
லைலய தசய்–ய–வில்லை.  
அத–னால் நாதன 27.11.2021 
அன்று தநரில் தசன்று ஆளு–
நர் அேர்–க–ளி–டத்–திதை ேலி–
யு–றுத்–தி–யி–ருக்–கி–த்றன்.  பி்றகு 
எனது அலைச்–ச–ர–லே–யிதை 
இடம்–தபற–றி–ருக்–கக்–கூ–டிய 
மூத்த அலைச்–சர் துலர–
மு–ரு–கன் 17.12.2021 அன்று 
ஆளு–நலர தநரில் தசன்று 
சந்–தித்து ேலி–யு–றுத்–தி–யி–ருக்–

கி–்றார். 
அது – ைட் – டு – ை ல்ை , 

28.12.2021 அன்று அலனத்–
துக்–கட்சி எம்.பி.க்களு–டன் 
குடி–ய–ரசு தலை–ேர் அலு–
ே–ை–கத்–தில் தசன்று ைனு 
அளித்து ேலி–யு–றுத்–தி–யி–ருக்–
கி–த்றாம். ஒன்–றிய உள்–துல்ற 
அலைச்–சலர சந்–திக்க இய–
ைாத சூழ–லில் - அடுத்–த–
கட்ட நட–ே–டிக்லக குறித்து 
ஆதைா–சிக்க அலனத்–துக்–
கட்சி கூட்–டத்லத அே–ச–ர–
ைாக முத–ை–லைச்–சர் என்்ற 
முல்ற–யில் கூட்–டி–தனன். 
அதா–ேது, 8.1.2022 அன்று 
நலட–தபற்ற அலனத்–துக் 
கட்சி கூட்–டத்–திறகு நீங்–
கள் எல்–ைாம் ேருலக 
தந்து  ஆதைா–ச–லன–கலள 
எல்–ைாம் ேழங்–கி–னீர்–கள்.  
“நாம் அலன–ே–ரும் ஒருங்–கி–
ல�ந்து தசயல்–பட்டு நீட் 
ததர்–வில் இருந்து விைக்கு 
தபறு–தோம்” என்று தீர்–ைா–
னம் நில்ற–தேற–றி–தனாம்.

ஜன–ேரி 12ம் தததி 
தமிழ்–நாட்–டில் 11 ைருத்–துே 
கல்–லூ–ரி–கலள காத�ாலி 
காட்சி ோயி–ைாக பிர–த–ைர்  
தி்றந்து லேத்–தார்–கள்.  அப்–
தபா–து–கூட காத�ாலி 
ோயி–ைா–கதே, நீட் ததர்–
வில் இருந்து தமிழ்–நாட்–
டிறகு விைக்கு அளிக்–கு–
ைாறு ேலி–யு–றுத்தி நான் 
தபசி–யி–ருக்–கி–த்றன். 17.1.2022 
அன்று நம்–மு–லடய நாடா–
ளு–ைன்்ற திமுக தலை–ேர் 
டி.ஆர்.பாலு தலை–லை–
யில் நம்–மு–லடய  தமிழ்–
நாட்–டில் இருக்–கக்–கூ–டிய 
அலனத்–துக்–கட்–சி–க–ளின் 
எம்.பி.க்கள் குழு ஒன்–றிய 
உள்–துல்ற அலைச்–சலர சந்–
தித்து இந்த தகாரிக்–லகலய 
ேலி–யு–றுத்–தி–யது. 

ஆனால், 2007ல் 87 
நாட்–களுக்–குள் தமிழ்–நாடு 
சட்–ட–ைன்–்றம் நில்ற–தேறறி 
அனுப்–பிய சட்–ட–முன்–ே–
டி–விறகு குடி–ய–ரசு தலை–
ேர் ஒப்–பு –தல் தகாடுத்–
தார்.  ஆனால், 13.9.2021ல் 
நாம் நீட் ததர்வு ததலே–
யில்லை-ைா�–ேர்–கலள 
தகால்–லும் இந்த ததர்–வில் 

இருந்து விைக்கு அளி–யுங்–
கள் என்று நில்ற–தேற–றிய 
சட்–ட–முன்–ே–டிலே நம்–மு–
லடய ஆளு–நதர 142 நாட்–
கள் கிடப்–பில் தபாட்டு 
லேத்–தி–ருந்து, இந்த ஆண்–
டிற–கான நீட் ததர்வு முடி–
வுறறு ைா�–ேர் தசர்க்லக 
ததாடங்–கிய பி்றதக,  சட்–ட–
ைன்–்றம் மீண்–டும் பரி–சீ–லிக்க 
தேண்–டும் என்று கடந்த 1ம் 
தததி அலத திருப்பி அனுப்–
பி–யுள்–ளார்.

அதற–கான தசய்–திக்–
கு –றிப் –பில், நீட் ததர்வு 
தசல்–லும் என்்ற உச்–ச–நீ–தி–
ைன்்ற தீர்ப்பு இருப்–ப–தாக 
தைற–தகாள் காட்–டு–கி–்றார்.  
ஆனால் நீட் விைக்கு 
சட்–ட–முன்–ே–டிவு நைது 
சட்–ட–ைன்–்றத்–தி–னு–லடய 8 
தகாடி ைக்–க–ளின் உ�ர்–
வு–கலள தேளிப்–ப–டுத்–தும் 
தமிழ்–நாடு சட்–ட–ைன்–்றத்–
தின் சட்–ட–மி–யற–றும் அதி–
கா–ரம் ததாடர்–பு–லட–யது. 
தமிழ்–நாடு சட்–ட–ைன்–்றத்–
தின் இல்ற –யாண்லை 
ததாடர்–பா–னது.  அந்த 
தீர்ப்பு தேறு, தமிழ்–நாடு 
சட்–ட–ைன்–்றத்–தின் சட்–ட–மி–
யற–றும் அதி–கா–ரம் தேறு. 
அத–னால்–தான் இந்த சட்–
டத்–திறகு குடி–ய–ரசு தலை–ே–
ரின் ஒப்–பு–தலை தகாரு–கி–
த்றாம்.

குடி–ய –ரசு தலை–ேர் 
முடிவு எடுக்–கும் முன்தப, 
ஆளு–நர் சட்–ட –முன்–ே –
டிலே திருப்பி அனுப்–பி–
யி–ருக்–கி–்றார்.  அத–னால்–
தான் இந்த அசா–தார� 
சூழல் குறித்து விோ–தித்து, 
நாம் அலன–ே–ரும் ஒற–று–
லை–யாக இந்த சமூ–க–நீதி 
தபாராட்–டத்லத நடத்–திட 
தேண்–டு–தைன்்ற அடிப்–ப–
லட–யில் நாங்–கள் உங்–கலள 
எல்–ைாம் அலழத்–தி–ருக்–
கி–த்றாம். அடுத்–த–கட்–ட–
ைாக நாம் என்ன தசய்ய 
தேண்–டும் என்–ப–தற–கான 
ஆதைா–ச–லன–கலள நீங்–கள் 
அலன–ே–ரும் ேழங்–கிட 
தேண்–டும்.

இவ்–ோறு அேர் தபசி–
னார்.

அ்னைததுக்கட்சி கூட்்டததில் மு்தல்வர மு.க.ஸ்டாலின உறுதி
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