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In respect to some of the equity investments in listed
companies made by me, both through primary and
secondary markets, I am planning to exit from some of
them via by market sale route. For LTCG tax calculation
purpose, the original or actual cost of acquisition of shares
has to be taken into account. However, I do not have the
record of the original price of these shares. Also, some
companies have issued bonus shares in between. 
Will you please clarify how to source the original prices of
the shares and what value is to be taken in respect of
bonus shares for this purpose?

SITARAM POPURI

As per Section 48 of the Income Tax Act, 1961 (‘The Act’);
the income chargeable under the head "Capital gains"
shall be computed, by deducting the expenses incurred
on transfer and & the cost of acquisition and cost of
improvement thereto, from the full value of the
consideration received or accruing as a
result of the transfer of the capital asset. 

As per section 112A of the Act, Long term
capital gain (LTCG) in excess of ₹��100,000
earned from sale of listed shares are
chargeable to tax at the rate of 10 per cent.
Surcharge (if applicable) and health &
education cess at 4 per cent shall apply additionally. 

Where the shares are purchased before January 31, 2018,
the cost of acquisition shall be higher of the following:
actual cost of acquisition; or lower of (i) fair market value
(FMV) of such share on January 31, 2018 (highest quoted
price) or (ii) full value of consideration as a result of
transfer. 

We understand that the shares are listed on a
recognised stock exchange in India. You can request your
stock broker to provide the cost of acquisition of these
shares and the traded value of your listed shares as on
January 31, 2018 to determine the cost of acquisition for
LTCG workings. 

Where the actual acquisition cost of these shares is not
available, you may consider the FMV as on January 31, 2018.
Further, the actual cost of acquisition for bonus shares
shall be NIL for the purpose of computing LTCG.
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The writer is Partner, Deloitte India.

Send your queries to taxtalk@thehindu.co.in
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With  the  second  wave  of  Covid raging
across the country, many are looking to
buy a health cover or enhance the same.
According  to data  from  Policybazaar
.com,  90  per  cent  of  their  customers
who  have  an  existing  health  cover  of
about  ₹��5  lakh  are  porting  to  a higher
sum  insured  of  ₹��1015  lakh.  While  you
must make it a point to follow all Covid
protocols  to  avoid  getting  infected,
here’s  how  you  can  fi��nancially  shield
yourself  against  Covid  if  you  unfortu
nately fall sick.

Date extended for Covid-plans
In addition to taking toll on your health,
Covid19 infection can dent your savings
as well.

Keeping  this  in  mind,  the  insurance
regulator,  IRDAI has  recently  extended
the  validity  for  sale  and  renewal  of
shortterm  Covid  specifi��c  health  insur
ance  policies    Corona  Kavach  and
Corona Rakshak  till September 30, 2021.
This  was  previously  available  up  to
March 31, 2021.

The insurance regulator in July 2020
had mandated that all general and stan
dalone health insurers off��er Corona Ka
vach health policy. 

This (Corona Kavach) is an indemnity
policy  which  pays  for  the  hospitalisa
tion  of  the  insured  aff��ected  due  to
Covid19, provided he/she is hospitalised
for  a  minimum  period  of  24  hours.  It
also off��ers cashless facility to its policy
holders,  provided  hospitalisation  is
from the insurer’s list of network hospit
als. 

Hospitalisation  cover  includes  ex
penses  such  as  room  rent,  boarding,
nursing,  ICU,  ambulance  service  up  to
₹��2,000,  medical  practitioner  and  con
sultant fees, operation theatres, PPE kit,
gloves, etc. 

It covers for home care treatment ex
penses  as  well,  up  to  the  sum  insured
(SI) for a maximum period of 14 days. All
general and standalone health insurers
off��er this policy.

There  are  complaints  that  some  hos
pitals  are  not  granting  cashless  facility

for treatment of Covid19 despite policy
holders being entitled for the same. The
insurance  regulator  has  recently  clari
fi��ed  that  wherever  insurers  have  an  ar
rangement  with  the  hospitals  for
providing cashless  facility, such  hospit
als are obligated to provide cashless ser
vice  for  all  treatments  including  treat
ment for Covid19. In the event of denial,
policyholders can fi��le a complaint with
the insurer concerned.

Another  plan  introduced  by  IRDAI,
but  not  mandatory  to  be  off��ered  by  all
insurers, is Corona Rakshak. It is a bene
fi��t policy, where the insurer will pay 100
per cent SI upon positive diagnosis and
the policy shall terminate thereafter.

As both are standard policies, the cov
erages  and  exclusions  across  insurers
will  be  the  same,  including  the  policy
name. Both policies can be availed for a
period of 105 days (3.5 months), 195 days
(6.5 months) and 285 days (9.5 months)
and can be renewed to ensure the bene
fi��t of the policy continues. 

The minimum SI under both policies
is ₹��50,000; the maximum SI off��ered un
der  Corona  Kavach  is  ₹��5  lakh  and  for
Corona  Rakshak  ₹��2.5  lakh.  The  min
imum and maximum age of entry is 18
and  65  years  respectively,  and  only
single  premium  payment  mode  is  al
lowed under both policies.

Regular  health  policies  cover hospit
alisation  due  to  Corona  virus  among

other  diseases/accidents.  At  the  begin
ning  of  the  outbreak  of  the pandemic,
there  were  problems  over  providing
cover  for  associated  costs  such  as  per
sonal protection equipment (PPE) kits. 

These  expenses  formed  part  of  con
sumables  which  were  not  usually
covered by most insurers. Those who did
cover,  applied  ‘proportionate  deduc
tion’ clause based on the type of hospital
room availed.

In June last year, to reduce the burden
of the policyholders and to standardise
the  claim  settlement,  IRDAI,  ordered
that medical expenses including cost of
pharmacy,  consumables,  implants,
medical  devices  and  diagnostics  to  be
covered  as  part  of  health  policies
without  being  subject  to  the  ‘propor
tionate deduction’ clause. Covidrelated
expenses in the abovementioned heads
such as PPE kits will  reap the benefi��t of
this move.

Further,  if  you  have  a  health  policy
which covers for outpatient (OPD) med
ical expenses  known as comprehensive
cover  you can reimburse your Covid19
related  home  treatment  medical  ex
penses too, if you are under home quar
antine. 

Making the choice
Your fi��nancial burden is likely to be re
duced  whether  you  have  Covid19  spe
cifi��c  health  covers  or  a  comprehensive

health  cover.  However,  if  you  plan  to
sign up for one now, do note that all new
health  insurance  policies  come  with  a
waiting  period  of  15  days,  only  after
which your cover will kick in. 

Covid specifi��c plans as well as regular
health  cover  have  certain  exclusions.
Any  unproven  treatment will  not  be
covered. 

Coverage under both policies cease if
the insured travels (outside the country)
to  a  destination  where  India  restricts
travel to or the foreign country restricts
entry of travellers from India.

So, if you are looking to buy a plan to
protect  against  Covid,  you  can  skip
Corona  Kavach  if  you  have  a  regular
health  plan  covering  OPD  expenses.
Corona  Rakshak  can  be  useful  if  your
regular  plan  does  not  cover  OPD  or  if
you  are  looking  for  additional  cover.
Since Rakshak is a benefi��t policy, this can
come  in  handy  to  cover  expenses  for
tests,  scans,  medicines,  etc.  for  those
who are home quarantined. 

Guarding against Covid, financially
Short-term Covid-specific policies can be bought, renewed until September 30
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TAKING COVER

WAITING
PERIOD

All new health
insurance policies
come with a waiting
period of 15 days,
only after which your
cover will kick in

SATYA SONTANAM
..........................................
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Do you depend on your friends for sug
gestions or advice on picking stocks for
your  portfolio?  Well,  it’s  good  to  have
such friends but it is very important that
you do the due diligence yourself to make
sure you are selecting the right ones from
the lot. Stock screeners help you narrow
down on a few select stocks based on spe
cifi��c  criteria.  Platforms  such  as  Screen
er.in,  Tickertape,  Yahoo  Finance,
StockEdge and  Investing.com  help  you
do this conveniently.

Common screeners
Most  of  these  platforms  already  have  a
few templated screeners that you can use
for  stock  selection.  These  are  screeners
based on various factors such as popular
investment  themes,  formulas and  valu
ations. A few common screeners that one
can fi��nd on almost all platforms include
growth  and  valuetap companies,  debt
reducing entities, bluechips,  high ROCE
(return on capital employed) fi��rms, high
dividend yield and cashrich companies.

Before selecting a particular templated
screener, one should go through the cri
teria used for developing it. For example,
Screener.in’s ‘value stocks’ screener fi��lters
stocks  with  the  following  criteria    last
year’s  EPS  (earnings  per  share)  greater
than ₹��20, debt to equity ratio of less than
0.1, average returnon capital employed of

greater than 35 per cent in the last fi��ve
years,  market  capitalisation  of  more  of
₹��500 crore and operating profi��t margin
of greater than 15 per cent in the last fi��ve
years.

On most platforms, you can also alter
the  criteria  to  match your  investment
strategy.  One  can  further  narrow  down
the fi��ltered stocks based on industry/sec
tor and market cap. 

The fi��ltered stocks can be further ana
lysed by clicking on any stock from the
list. Almost all the platforms provide the
company  balance  sheet,  and  profi��t  and
loss and cash fl��ow statements, ratios and
quarterly  results  with  a  historical  per
spective. In addition to the above details,
StockEdge also  provides  instant  details
on mutual fund holdings for a particular
stock as on a particular date. 

Besides editing the existing templates,
you  can  also  create  your  own  screener
based on your requirements. Some plat
forms such as StockEdge allow creating a
bundled  screener  with  both  funda
mental and technical metrics.

You can also save the created screener
for further use.

Premium plans
The good news is that most of the above
mentioned facilities are provided for free
by  the  platforms.  However,  there  are
some  services  which  are  behind  a  pay
wall. The free and premium services dif
fer from one provider to another. For in
stance,  narrowing  down  fi��lters
industrywise  and  exporting  data  come
as a free service by Investing.com while it
is chargeable by Screener.in. Having said
that,  Screener.in  provides  more  than
1000  templated  screeners  which  is  not
the  case  with  the  former.  Screener.in’s
premium plan comes at Rs 4,999 per an
num and provides options to add more
colums  to  the  screener,  in  addition  to
providing material such asdetailed notes
to accounts and credit rating reports that
comes  handy  during  fundamental
analysis.

In the same way, while inserting a cus
tomised ratio comes under a free plan in
Screener.in, it is chargeable under other
platforms  such  as  Tickertape.  Ticker
tape’s Pro plan comes at Rs 1,133 per an
num  which  includes  off��ering  earnings

forecasts, brokerage reports, and metrics
such  as  percentage  of  analysts  recom
mending buy call on a stock. Meanwhile,
StockEdge  premium  plan  comes  at  Rs
2,999 per year for unlocking higher num
ber of metrics for the screener. It provides
inhouse  stock  reports  for  some  of  the
stocks.  While  screeners  from  Investing
.com and Yahoo Finance may come free,
the screener options would be limited. 

The  cost  and  the  services  off��ered  by
these platforms cannot be compared as
facilities  provided  by  each  one  of  them
vary.

Points to note
Whether you go for the free service or the
paid option, note that not all platforms
work  alike.  For  example,  a  value  stocks
screener from one platform may not res
ult  in  the  same  stocks  as  that  from  an
other as the criteria used could be diff��er
ent  across  platforms .  Thus,
understanding the criteria used is essen
tial before using the screener data.

Also, when using a screener across in
dustries, make sure the criteria used is rel
evant for all sectors. Further, if you would
like to save the screeners used for picking
stocks, go for platforms that allow you to
export  the  data.  Screener.in  and  Invest
ing.com are two such platforms. 

Finally,  make  sure  you  opt  for  ‘latest
data’ while selecting a screener. This will
pull  out  data  only  for  those  stocks  for
which the latest data is available..

Screening the right stocks 
Various platforms provide online screeners but you must know how to utilise them smartly
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NO ‘ONE SIZE 
FITS ALL’

The charges for
premium services
across these
platforms are not
exactly comparable
as offerings vary

New multi-cap fund

Aditya Birla

Sun Life

Mutual Fund

has launched

Aditya Birla

Sun Life Multi

Cap Fund, an open ended equity

scheme investing across large

cap, mid cap & small cap stocks.

The NFO is already open for

subscription and closes on May

3, 2021. The fund has to

mandatorily invest at least 25 per

in each of the three market cap

segments of large, mid and small

caps. It will follow a bottomup

stock selection approach. The

fund is focused towards secular

growth opportunities that cover

a broad range of sectors and

companies and enables healthy

participation in the economic

recovery. The minimum

application amount is ₹��500 and

in multiples of ₹��1 thereafter

during NFO period.

Asset allocator fund

HDFC Mutual

Fund has

launched

HDFC Asset

Allocator

Fund of Funds.

It is an openended fund of

funds scheme investing in

equityoriented schemes,

debtoriented schemes and

gold ETF of HDFC Mutual Fund.

The scheme will seek capital

appreciation by managing the

asset allocation between equity

oriented, debt oriented and

gold ETF schemes. About 40 to

80 per cent of the fund’s assets

will be invested in equity

oriented schemes, and 10 to 50

per cent of its assets in debt

oriented schemes. The fund will

hold 10 to 30 per cent of its

assets in Gold ETFs, and up to 5

per cent in debt Securities and

money market instruments. The

NFO closes on April 30, 2021. 

Canara Robeco MF NFO

Canara Robeco

Asset

Management

Company has

launched a new

fund offer

(NFO)Canara Robeco Focused

Equity Fundan openended

equity scheme, investing in a

maximum of 30 stocks in large

cap, midcap, and smallcap

companies across diversifi��ed

sectors. The offer is already open

for subscription and closes on

May 7, 2021. The new fund will be

managed by Shridatta

Bhandwaldar. The fund may suit

investors looking for gains in the

medium to long term through

investment in a market

capitalisation agnostic equity

portfolio.The minimum

investment amount in the NFO

will be ₹��5,000 and multiples of ₹��1

thereafter for lump sum investors

and for SIP ₹��1,000.
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அறிவிப்பு
2015ம் வருடத்திய செக்யூரிட்டீஸ் அண்டு எக்்ெஞ் ்�ோர்டு ஆப் இந்தியோ 
(�ட்டியல் கட்டுப்�ோடுகள் மற்றும் சவளியீடு ்ேவவகள்) விதிகள், விதி 29, 
மற்றும் விதி 47 (1) (ஏ), திருத்ேப்�ட்ட (‘செபி பட்டியல் கட்டுபபபாடுகள்’) 
விதிகள்  ஆகியவற்றின�டி, இேர அலுவல்களுக்கு இவட்ய மோர்ச் 31, 2021–ல் 
முடிந்ே கோலோண்டு மற்றும் நிதி ஆண்டுக்கோன  வங்கியின ேணிக்வக செயயப்�ட்ட 
(ேனியோன மற்றும் ஒருங்கிவைந்ே) நிதிநிவல முடிவுகவை விவோதித்து ஒப்புேல் 
வழங்க ஐடிஎப்சி �ர்ஸ்ட் ் �ங்க் லிமிசடட்டின (‘பபங்க்’) இயக்குனர்கள் குழு கூட்டம்  
(‘குழு கூட்்டம்’) ெனிக்கிழமை, பை 08, 2021 அனறு  நவடச�றும் எனறு இேன 
மூலம் அறிவிக்கப்�டுகிறது.

்மற்கண்ட நிதிநிவல முடிவுகள் குழு ஒப்புேலுக்கு பிறகு ஸ்டோக் 
எக்்ெஞ்சுகளில் ெமர்ப்பிக்கப்�டும் மற்றும் வங்கியின இவையேைம்  
www.idfcfirstbank.com–ல் �டி்யற்றம் செயயப்�டும். 

செபி �ட்டியல் கட்டுப்�ோடுகள், விதி 46(2) மற்றும் 47(2)ன கீழ் ்மற்செோனன 
்நோக்கத்திற்கோன ்மற்கண்ட கூட்டம் சேோடர்�ோன அறிவிப்பு வங்கியின 
இவையேைம் www.idfcfirstbank.com மற்றும் வங்கியின �த்திரங்கள் 
�ட்டியலிடப்�டும் ஸ்டோக் எக்்ெஞ்சுகளின இவையேைம் அேோவது பிஎஸ்இ 
லிமிசடட் (செக்யூரிட்டி ்கோடு: 539437ன கீழ் www.bseindia.com) மற்றும் 
்நஷனல் ஸ்டோக் எக்்ெஞ் ஆப் இந்தியோ லிமிசடட் (IDFCFIRSTB சினனத்தின 
கீழ் www.nseindia.com) ஆகியவற்றில் �தி்வற்றம் செயயப்�ட்டுள்ைது.

வங்கியின உள் வர்த்ேகத்வே ேவட செயவேற்கோன நடத்வே விதிகள் 
மற்றும் செக்யூரிட்டீஸ் அண்டு எக்்ெஞ் ்�ோர்டு ஆப் இந்தியோ (உள்வர்த்ேக 
ேவட) விதிகள் 2015, அவவப்்�ோது திருத்ேப்�ட்ட  விதிகளின�டி, 
உள்வர்த்ேகர்களுக்கு (நியமிக்கப்�ட்ட ந�ர்கள் உட்�ட) வங்கியின �த்திர 
�ரிவர்த்ேவன வியோழக்கிழவம, ஏப்ரல் 01, 2021 முேல் திங்கட்கிழவம ்ம 
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காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் 
ஆக்சிஜன் தடடுப்ாடு இல்்லை
zzமாவட்ட ஆடசியர் உறுதி

 � காஞ்சிபுரம்
காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் ஆக் 
சிஜன் தடடுப்ாடு இல்்லை என்று 
மாவட்ட ஆடசியர் மககஸவரி 
கூறினார். இதுகுறித்து அவர் 
செய்தியாளர்களி்டம் கேற்று 
கூறியதாவது:

மாவட்டத்தில் அதிகரித்து 
வரும் ககரானா சதாற்று ்ர 
வ்லைத் தடுக்க சுகாதாரம், வரு 
வாய் மற்றும் உளளாடசித் து்ை 
ஊழியர்கள தீவிரமாகப ்ணி 
யாற்றி வருகின்ைனர். மாவட்டத் 
தில் 81 கடடுப்ாடடுப ் குதிகள 
அ்மக்கப்டடு,  கோய் ் ரவல் 
தடுக்கப்டடுளளது. அரசு மருத் 
துவம்னகளில் 239 ் டுக்்ககள 
ஆக்சிஜன் வெதியு்டன் உளளன. 
அகதக்ாலை, தனியார் மருத்துவ 
ம்னகளில் 180 ்டுக்்ககள 
உளளன.  மாவட்டத்தில் ஆக்சிஜன் 

்ற்ைாக்கு்ை இல்்லை. க்ாதிய 
அளவு ்கயிருபபு உளளது.

தினமும் 7 ஆயிரம் க்ருக்கு 
தடுபபூசி க்ாடுவதற்கான ே்ட 
வடிக்்க கமற்சகாளளப்ட 
டுளளது. மக்கள அதிகம் கூடும் 
இ்டஙகளில் சிைபபு தடுபபூசி 
முகாம்கள ே்டத்தப்டும்.

ககரானா விதிக்ளப பின் 
்ற்ைாத 25 ஆயிரம் க்ருக்கு 
அ்ராதம் விதிக்கப்டடுளளது. 
க்டநத ஒரு மாதத்தில் மடடும் 
17 ஆயிரம் க்ருக்கு அ்ராதம் 
விதிக்கப்டடுளளது. வணிக நிறு 
வனஙகள, மக்கள அதிகம் கூடும் 
இ்டஙகளில் சதா்டர்நது கொத்ன 
ே்டத்தப்டும். ச்ாதுமக்கள 
ககரானா தடுபபு விதிமு்ைக்ள 
தவைாது க்்டபபிடிக்க கவண்டும். 
இவவாறு மாவட்ட ஆடசியர் 
கூறினார்.

உரஙகள் அதிக வி்லைக்கு விற்்ை?
zz பதுக்கிவவபபது குறித்து ஆய்வு ந்டத்்த விவசாயிகள் வலியுறுத்்தல்

 �செஙகல்பட்டு
செஙகல்்டடு, காஞ்சிபுரம் 
மாவட்டஙகளில் உரஙக்ள 
்துக்கி்வத்து, அதிக வி்லைக்கு 
விற்்்ன செய்வ்த தடுக்க 
அதிகாரிகள ஆய்வு ே்டத்த 
கவண்டும் என்று விவொயிகள 
வலியுறுத்தியுளளனர்.

விவொயத்துக்குப ்யன் 
்டுத்தப்டும் டிஏபி உளளிட்ட 
உரஙகளுக்கான மானியத்்த 
மத்திய அரசு நிறுத்தியதால், 
வி்லை உயர்த்தப்ட்டது.  இதற்கு 
விவொய அ்மபபினர் சதா்டர்நது 
எதிர்பபுத் சதரிவித்து வருகின் 
ைனர். இநநி்லையில், உரத்்தப 
்துக்கி்வத்து, அதிக வி்லைக்கு 
விற்்தாக புகார்கள எழுநதுளளன.

இதுகுறித்து விவொயிகள 
தரபபில் கூறும்க்ாது, "மத்திய 
அரசு மானியத்்த ரத்து செய் 
த்த ொதகமாக்கி, வியா்ாரிகள 
சிலைர் ்்ைய உரஙக்ள, புதிய 

வி்லையில் விற்்்ன செய் 
கின்ைனர். கமலும், உரஙக்ள 
்துக்கி்வத்து, அதிக வி்லைக்கு 
விற்்்ன செய்கின்ைனர். இது 
சதா்டர்்ாக கவளாண் து்ை 
அதிகாரிகள உரக்க்்டகளில் 
ஆய்வு கமற்சகாண்டு,  ்்ைய 
மற்றும் புதிய வி்லை்ய உறுதிப 
்டுத்த கவண்டும். க்்டகளில் 
விவொயிகள ் ார்்வயில்்டும்்டி 
வி்லைப்டடிய்லை ்வக்க 
உத்தரவி்ட கவண்டும்" என்ைனர்.

உரிய ரசீதுடன் விற்பனை
செஙகல்்டடு மாவட்ட 

கவளாண்்ம இ்ை இயக்குேர் 
எல்.சுகரஷ், கூறும்க்ாது, "செங 
கல்்டடு, காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் 
க்ாதுமான அளவுக்கு உரஙகள 
இருபபு உளளது. உர மூட்்ட 
களில் குறிபபிடடுளள அதிக்டெ 
வி்லைக்கு மிகாமல், உரிய ரசீ 
து்டன் விவொயிகளுக்கு விற்க 

கவண்டும். விவொயம் அல்லைாத 
்யன்்ாடடுக்கு, குறிப்ாக 
சதாழிற்ொ்லைகள ் யன்்ாடடுக்கு 
உரம் விற்்்ன செய்தாகலைா, அதிக 
வி்லைக்கு உரஙக்ள விற்்்ன 
செய்தாகலைா அல்லைது உரிய 
ஆவைஙகளின்றி விற்்்னயில் 
ஈடு்ட்டாகலைா கடும் ே்டவடிக்்க 
எடுக்கப்டும்.

க்்ட உரி்மயாளர்கள,  உரம் 
இருபபு மற்றும் வி்லை விவரம் 
அ்டஙகிய தகவல் ் லை்க்ய கட 
்டாயம் ் ராமரிக்க கவண்டும். உர 
மூட்்டகள மீது அசெடிக்கப 
்டடுளள வி்லைக்கு மடடுகம 
விற்்்ன செய்ய கவண்டும். 
இது சதா்டர்்ான புகார்க்ள, 
செஙகல்்டடு மாவட்டத்தில் உளள 
அ்னத்து வட்டார கவளாண்்ம 
உதவி இயக்குேர்கள மற்றும் 
கவளாண்்ம அலுவலைர்களி்டம் 
விவொயிகள சதரிவிக்கலைாம்" 
என்ைார்.

கலப்பட சிமெண்ட் 
தயாரிதத 2 ப்பர் ககது

 �திருவள்ளூர்
திருவளளூர் மாவட்டம், கொை 
வரம் காவல் நி்லைய எல்்லைக்கு 
உட்ட்ட  செஙகாளம்மன் 
அசனக்ஸ ்குதியில் உளள 
ோெர் என்்வருக்கு சொநதமான 
கி்டஙகில், கலைப்்ட சிசமன்ட  
தயாரிப்தாக  கி்்டத்த தக 
வலின் க்ரில் க்ாலீஸார் 
கொத்னயில் ஈடு்ட்டனர்.

அபக்ாது, இரண்டு லைாரி 
களில் கலைப்்ட சிசமன்ட மூட 
்்டகள ஏற்ைப்டடிருப்்தக் 
கண்டுபிடித்தனர். கமலும், கலைப 
்்ட சிசமண்ட தயாரிக்க ் யன் 
்டுத்தப்ட்ட கலை்வ இயநதிரம், 
10 சிசமன்ட மூட்்டகள, 2 லைாரி 
கள ஆகியவற்்ை க்ாலீஸார் 
்றிமுதல் செய்தனர்.

இதுசதா்டர்்ாக, கி்டஙகின் 
உரி்மயாளர் ோெர், ஊழியர் 
சுகரஷ் குமார் ஆகிகயா்ர 
க்ாலீஸார் ்கது செய்தனர்.

கப�ானா ்பாதிதபதாருக்கு
காங்கி�ஸ் சார்பில் 
பி�ார்ததகன

 �தாம்்பரம்
காஙகிரஸ  முன்னாள த்லைவர் 
ராகுல், முன்னாள பிரதமர் 
மன்கமாகன் சிங உட்்ட, 
ஏராளமான மக்கள ககரானாவால் 
்ாதிக்கப்டடுளளனர். இவர்கள 
ேலைம் ச்ை கவண்டி, தாம்்ரம் 
ேகர காஙகிரஸ த்லைவர் கஜ.பி. 
விஜய் ஆனநத்  த்லை்மயில், 
தாம்்ரம் அருககயுளள ஆனநத 
புரம் விோயகர் ககாயிலில்  சிைபபு 
 பிரார்த்த்ன  செய்யப்ட்டது.

சிைபபு அபிகேக ஆரா 
த்ன ே்்டச்ற்ைது. இதில் செங 
கல்்டடு வ்டக்கு மாவட்ட காங 
கிரஸ கமிடடி து்ைத்  த்லைவர் 
ஜி.டி. கெகர் தாம்்ரம் ேகர ச்ாதுச 
செயலைாளர்  ஜி.டி.எஸ. பிரபு 
்ஙககற்ைனர். செங்க, காஞ்சி 
மாவட்டஙகளிலும் சிைபபு பிரார்த் 
த்னகள ே்்டச்ற்ைன.

முகககவசம் அணியாத�ார் மீது நடவடிக்க எடுப்பது த்பால் 

ப�ொதுஇடங்களில் புக்கப்பிடிப்�வருக்கும் அ�ரொதம்
z மாவட்்ட நிர்வாகத்துக்கு ெமூக ஆர்வலர்கள் ககாரிக்்க

 �செஙகல்பட்டு
முகக்கவெம் அணியவில்்லை 
எனில் அ்ராதம் விதிப்து க்ால் 
ச்ாது இ்டஙகளில்  பு்கபபிடிக்கும் 
ே்ருக்கும்  அ்ராதம் விதிக்க 
மாவட்ட நிர்வாகம் அறிவுறுத்த 
கவண்டும் என்று  ெமூக ஆர் 
வலைர்கள ககாரிக்்க விடுத்துளள 
னர்.

பு்கபபிடித்தல் ் லை வழிகளில் 
நு்ரயீர்லை ்ாதிக்கிைது. 
நு்ரயீரல் சதாற்று, ஆஸதுமாவில் 
சதா்டஙகி புற்றுகோய் வ்ரயில் 
்லை கோய்கள அதில் அ்டஙகுகிைது. 
இதுசதா்டர்்ாக விழிபபுைர்வு ஏற் 
்டுத்தப்ட்டாலும், பு்கபபிடிப 
க்ா்ர கண்்டறிநது தடுக்க முடி 
யாத நி்லைகய சதா்டர்கிைது. ஏற் 
சகனகவ, தனிப்்்ட அ்மத்து, 
ச்ாது இ்டஙகளில் பு்க பிடிப 
க்ார் மீது வைக்குப ் திவு செய்ய 
சென்்ன நீதிமன்ைம் உத்தர 

விடடுளளது.
இருபபினும் செஙகல்்டடு 

மாவட்டத்தின் ்லை ்குதிகளில், 
க்ருநது நிறுத்தம், மருத்துவம்ன 
ஒடடிய ் குதிகள, பூஙகா, ் ளளி, 
கல்லூரி உளளிட்ட ் லை ் குதிகளில் 
்லைரும், பு்கபபிடித்து வருகின்ை 
னர். தற்க்ாது, ககரானா ் வரஸ 
்ரவல் அதிகரிக்கும் சூைலில், 
இநதப பு்க காற்றில் கலைப்து 
மக்களி்்டகய அசெ உைர்்வ 
ஏற்்டுத்தி வருகிைது.

முகக்கவெம் அணியவில்்லை 
என்ைால் தற்க்ாது அ்ராதம் 
விதிக்கப்டுகிைது. ஏற்சகனகவ, 
சுகாதாரத் து்ை ொர்பில் 
பு்கபபிடிப்்தத்  தடுக்க குழு 
அ்மக்கப்டடுளளது. ஆனால் 
அநதக் குழு செயல்்டுவதாகத் 
சதரியவில்்லை.  எனகவ ச்ாது 
இ்டஙகளில்  முகக்கவெம் அணியா 
தவர்களுக்கு அ்ராதம் விதிக்கும் 

அவர்கள, பு்கபபிடிப்வர் 
களுக்கும் அ்ராதம் விதிக்க 
மாவட்ட நிர்வாகம் அறிவுறுத்த 
கவண்டும் என ெமூக ஆர்வலைர்கள 
எதிர்்ார்க்கின்ைனர்.

இதுகுறித்து ெமூக ஆர்வலைர்கள  
கூறியதாவது: ச்ாது இ்டஙகளில், 
பு்கபபிடிபக்ார், சுற்றியிருக்கும் 
சிறுவர், முதிகயார், ச்ண்கள என 
அ்னவருக்கும் தீஙகு வி்ள 
விக்கின்ைனர்.

தவிர, பு்கபபிடிப்திலும், 
பு்கப்வர்கள மற்றும் அவர் 
க்ள சுற்றியிருப்வர்களுக்கு 
முதலில் ்ாதிக்கப்டுவது 
நு்ரயீரல்தான். கமலும், அநத 
இ்டத்தில் எவகரனும் கோய்த் 
சதாற்ைால் ்ாதிக்கப்ட்டவர்கள 
இருநது, முகக்கவெம் அணியாமல் 
தும்மினாகலைா, இருமினாகலைா 
அதன் வழியாக சவளிப்டும் 
்வரஸ சுற்றியிருப்வர்க்ளத்  

தாக்கும். 
கமலும், பு்கபபிடிபக்ார், 

விரல்களில் சிகசரடடுக்ள 
்வத்துக் சகாண்டு வாய் ்கு 
திக்கு சகாண்டு செல்கின்ைனர். 
்வரஸ ் கயில் இருநதால், வாய்க் 
குள செல்வதற்கான வாய்பபு 
அதிகமாகிைது.பு்கபபிடிப்வர் 
களுக்கு ஏற்சகனகவ நு்ரயீரல் 
கோய் இருக்கலைாம். அதன் செயல் 
திைன் கு்ைநதும் இருக்கலைாம். 
இது கோய்க்கான அ்ாயத்்த 
கமலும் அதிகரிக்கச செய்யும்.

ச்ாது இ்டஙகளில் பு்கப 
பிடிப்்த ஓரளவு கடடுப்டுத்த 
முடியும். முகக்கவெம் அணிய 
வில்்லை எனில் அ்ராதம் விதிப 
்து க்ால்  ச்ாது இ்டஙகளில்  
பு்கபபிடிக்கும் ே்ருக்கும்  அ்ரா 
தம் விதிக்க மாவட்ட நிர்வாகம் 
அறிவுறுத்த கவண்டும் என் 
ைனர்.

மனைவியுடன் ஏற்படட குடும்பத் தக்ராறில்

கணவர் தீக்குளித்து தற்கா் லை
 �திருவள்ளூர்

திருவளளூர் மாவட்டம், ஆவடி்ய  
அடுத்த அயப்ாக்கம், ஐயப்ா 
ேகர், காநதி சதருவில் வசித்து 
வரு்வர் பிகரம்குமார் (38). 
இவர், அயப்ாக்கம் ்குதி 
யில் வாட்டர் ககன் க்ாடும் வண்டி 
யில் ஓடடுேராக கவ்லை செய்து 
வருகிைார். திருமைமாகி 10 ஆண்டு 
கள ஆன  இவருக்கு, க்லை 
என்ை ம்னவியும்,  இரண்டு 
மகன்களும் உளளனர்.

மதுப ்ைக்கத்துக்கு அடி 
்மயானதால் பிகரம்குமாருக் 
கும், அவரது ம்னவிக்கும் 
இ்்டகய அடிக்கடி தகராறு 
ஏற்்டடு வநததாகக் கூைப்டு 
கிைது. இநநி்லையில்,  கேற்று 
முன்தினம் மதியம் மது அருநதி 
விடடு வீடடுக்கு வநதுளளார். 

அபக்ாது, ெம்்ளப ் ைத்்த 
வீடடில் சகாடுக்காமல் தினமும் 
மது அருநதிவிடடு வருகிறீர்ககள, 

குடும்் செலைவுக்கு என்ன 
செய்வது என்று  ம்னவி க்லை 
கண்டித்துளளார்.

மருத்துவமனையில் அனுமதி
இதனால் ககா்ம்்டநத பிகரம் 

குமார் வீடடில் இருநத மண் 
சைண்்ை்ய எடுத்து தன் மீது  
ஊற்றி தீ ் வத்துக் சகாண்்டார். 
இ்தக் கண்டு அதிர்சசி அ்்டநத 
ம்னவி க்லை,  அவ்ர கீழ்ப 
்ாக்கம் அரசு மருத்துவம்னயில் 
கெர்த்தார். 90 ெதவீத தீக் 
காயத்து்டன் சிகிச்ெ ச்ற்று 
வநத பிகரம்குமார், சிகிச்ெ  
்லைனின்றி  கேற்று உயிரிைநதார். 
இதுகுறித்து, திருமுல்்லைவாயல் 
க்ாலீஸார் வைக்குப ்திவு 
செய்து விொரித்து வருகின்ைனர்.

செஙகல்்படடு மாவடடத்தில்

தடுபபூசி ப்ாடும் ் ணிக்ை ஆடசியர் ஆய்வு
 �தாம்்பரம்

செஙகல்்டடு  மாவட்டத்தில் 
ககரானா சதாற்று கவகமாகப 
்ரவி வருகிைது. இ்தசயாடடி,  
மாவட்ட நிர்வாகம் ொர்பில் முன் 
சனசெரிக்்க ே்டவடிக்்ககள 
தீவிரமாக கமற்சகாளளப்டடு வரு 
கின்ைன. ் வரஸ ் ரவ்லைக் கடடுப 
்டுத்தும் வ்கயில்,  45 வயதுக்கு 
கமல் உளளவர்களுக்கு தடுபபூசி 
க்ா்டப்டடு வருகிைது. சுகாதாரம் 
மற்றும் உளளாடசித் து்ையினர் 
இ்ைநது, மாவட்டம் முழுவதும் 
தினமும் 100 தடுபபூசி முகாம்கள 
ே்டத்தப்டடு வருகின்ைன.

இநநி்லையில், சென்்ன 
புைேகர்ப ் குதிகளான தாம்்ரம், 
அஸதினாபுரம், செம்்ாக்கம், 
குகராம்க்ட்்ட அரசு மருத்துவ 
ம்ன ்குதிகளில் ே்்டச்றும் 
தடுபபூசி முகாம்க்ள செஙகல் 
்டடு மாவட்ட ஆடசியர் அ.ஜான் 
லூயிஸ கேற்று ஆய்வு செய்தார்.

இதுகுறித்து சுகாதாரத் து்ை 
யினர் கூறும்க்ாது, "மாவட்டத்தில் 

தினமும் 100 தடுபபூசி முகாம் 
கள மூலைம், 45 வயதுக்கு கமற் 
்ட்டவர்களுக்கு தடுபபூசி க்ா்டப 
்டடு வருகிைது. இதுவ்ர 
இரண்டு தவ்ைகளும் கெர்த்து 
சமாத்தம் 1.93 லைடெம் க்ருக்கு 
தடுபபூசி க்ா்டப்டடுளளது. 

மாவட்டத்தில் ககரானாவால் 
்ாதிக்கப்ட்டவர்களுக்கு சிகிச்ெ 

அளிக்க மருத்துவம்னகளில் 
க்ாதிய இ்டவெதி உளளது.  அகத 
க்ாலை, மருநது, மாத்தி்ரகள, 
ஆக்ஸிஜன் க்ான்ை்வயும் 
க்ாதிய அளவு இருபபில் உளளன. 
கல்லூரி, ்ளளிகளில் ககரானா 
வார்டு அ்மக்கும் ்ணிகளும் 
ே்்டச்ற்று வருகின்ைன" என் 
ைனர்.

zS தாம்பரத்தில் நேற்று  ேடைப்பற்்ற கநரானா தடுப்பூசி முகாடை ஆய்வுபெய்த 
பெஙகல்்பட்டு ைாவட்ை ஆட்சியர் ஜான் லூயிஸ்.

வாக்கு எண்ணிக்்க வீடிபயாவாக ் திவு
zzகாஞ்சிபுரம் மாவட்ட ஆடசியர் ்தகவல்

 � காஞ்சிபுரம்
காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் ஆலைந 
தூர், ச்ரும்புதூர், உத்திர 
கமரூர், காஞ்சிபுரம் ஆகிய 4 
ெட்டபக்ர்வத் சதாகுதிகளுக் 
கான வாக்கு எண்ணிக்்க, கா்ரப 
க்ட்்ட அண்ைா ்ல்க்லைக் 
கைக ச்ாறியியல் கல்லூரி வளா 
கத்தில் வரும் 2-ம் கததி ே்்ட 
ச்றுகிைது. இதற்காக 134 கமற் 
்ார்்வயாளர்கள, 134  உதவியா 
ளர்கள, 134  நுண் ் ார்்வயாளர்கள 
நியமிக்கப்டடுளளனர்.

இவர்களுக்கான ்யிற்சி 
வகுபபு, காஞ்சிபுரம் மாவட்ட 
ஆடசியர் அலுவலைக கூட்ட 
அரஙகில் கேற்று ே்்டச்ற்ைது. 
இதில் சதாகுதி கதர்தல் ே்டத்தும் 
அலுவலைர்களும் ்ஙககற்ைனர். 
த்லை்ம வகித்து மாவட்ட 
ஆடசியர் மககஸவரி க்சியதாவது:

வாக்கு எண்ணிக்்கயில் ஈடு்்ட 

உளள அலுவலைர்களுக்கான 
கம்ஜ, குலுக்கல் மு்ையில் 
ஒதுக்கீடு செய்யப்டும். அகத 
க்ாலை, எநத கம்ஜயில், எநத 
மின்னணு வாக்குப்திவு இயந 
திரம் ் வக்கப்்ட கவண்டும் என் 
்தும் கணினி குலுக்கல் மு்ையில் 
கதர்வு செய்ப்டும். 

வாக்கு எண்ணிக்்கயில் ஈடு்்ட 
உளள அலுவலைர்கள கா்லை 
6 மணிக்கு வாக்கு எண்ணும் 
்மயத்துக்கு வர கவண்டும். அஙகு 
ஒரு கமற்்ார்்வயாளர், ஒரு உத 
வியாளர் மற்றும் ஒரு நுண் 
்ார்்வயாளர் ்ணியில் ஈடு்டுவர்.

மின்னணு வாக்குப்திவு 
இயநதிரஙகள ் வக்கப்டடுளள 
்ாதுகாபபு அ்ை, கவட்ாளர்கள 
மற்றும் அவர்களது முகவர்களின் 
முன்னி்லையில் திைக்கப்டடு, 
அஙகிருநது வாக்குகள எண்ைப 
்டும் கம்ஜக்கு இயநதிரஙகள 

சகாண்டு வரப்டும். சதா்டர்நது 
வாக்கு எண்ணிக்்க ே்்டச்றும். 
இநத நிகழ்வுகள அ்னத்தும் 
வீடிகயாவாக ் திவு செய்யப்டும்.

வாக்கு எண்ணும் அலுவலைர்கள 
ஆரம்்ம் முதல் இறுதி வ்ர, 
தமக்கு ஒதுக்கப்ட்ட கம்ஜ்யத் 
தவிர்த்து கவசைஙகும் செல்லைக் 
கூ்டாது. வாக்கு எண்ணிக்்க 
முடிவுக்ள இரண்டு பிரதிகள 
தயாரித்து, கதர்தல் ே்டத்தும் 
அலுவலைரி்டம் வைஙக கவண்டும். 
கதர்தல் ே்டத்தும் அலுவலைர் அதன் 
பிரதி்ய, கவட்ாளர்களின் 
முகவர்களுக்கு வைஙக கவண்டும்.

இவவாறு ஆடசியர் க்சினார்.
இநதப ்யிற்சி வகுபபில்,  

மாவட்ட வருவாய் அலுவலைர் 
இரா.்ன்னீர்செல்வம், சிைபபு 
மாவட்ட வருவாய் அலுவலைர்கள 
எம்.ோராயைன், ஏ.ராகஜநதிரன் 
உளளிடக்டார் ்ஙககற்ைனர்.

வியாழன், மார்ச் 28, 20194
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எங்கள் மு்கவர் உங்களைத் த�ொடர்புத்கொள்ை 
குறுஞதசெய்தி: HTS<ஸ்பேஸ> உங்கள் 

பின்்கொடு இள� ளடப் தசெய்து 
9773001174 எண்ணுக்கு அனுப்பேவும்.

மின்னஞ்சல்: 
circ@thehindutamil.co.in
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வாக்கு எண்ணும் ் மயத்தில் 10 முதல் 20 பம்ஜகள் அ்மக்கப்டும்
zzமாவட்ட த்தர்்தல் அலுவலர் பபானவனையா ்தகவல்

 �திருவள்ளூர்
ககரானா ் ாதுகாபபு ே்டவடிக்்கயாக, 
வாக்கு எண்ணும் ்மயத்தில்  10 
ெட்டபக்ர்வத்  சதாகுதிகளின் 
வாக்குசொவடிகளுக்கு ஏற்் 10 
முதல் 20 கம்ஜகள அ்மக்கப்டும் 
என மாவட்ட கதர்தல் அலுவலைர் 
ச்ான்்னயா சதரிவித்துளளார்.

திருவளளுர் மாவட்டம்,  ் ட்டாபிரா 
மில் உளள ஒரு தனியார் கல்லூரி 
யில், மாவட்டத்தின் 10 ெட்டப 
க்ர்வத்  சதாகுதிகளின் வாக்கு எண் 
ணிக்்கயில் ஈடு்டும் கமற்்ார் 
்வயாளர்கள, உதவியாளர்கள 
மற்றும் த்ால் வாக்கு எண்ணிக்்கயில் 
ஈடு்டும் அலுவலைர்களுக்கான 
முதற்கட்ட ் யிற்சி வகுபபு மாவட்ட 
கதர்தல் அலுவலைர் ் ா.ச்ான்்னயா 
த்லை்மயில் கேற்று ே்்டச்ற்ைது. அபக்ாது, ச்ான்்னயா 

கூறியதாவது:
தமிைக ெட்டபக்ர்வத்  கதர்தலில் 

திருவளளூர் மாவட்டத்துக்கு உட்ட்ட 
10 ெட்டமன்ை சதாகுதிகளில் ் திவான 
வாக்குகள கம 2-ம் கததியன்று 
கா்லை 8 மணிக்கு ச்ருமாள்டடு 
ஊராடசியில் உளள ராம் வித்யா 
மநதிர் சமடரிகுகலைேன் உயர்நி்லைப 
்ளளி, ராம் க்லை மற்றும் அறிவி 
யல் கல்லூரி, ராம் ் ாலிச்டக்னிக் 
கல்லூரி ஆகிய மூன்று இ்டஙகளில் 
எண்ைப்டும்.

இதில், ககரானா தடுபபு 
முன்சனசெரிக்்க ே்டவடிக்்கயாக 
10 ெட்டபக்ர்வத் சதாகுதிகளின் 

வாக்குசொவடிகளுக்கு ஏற்் 10 முதல் 
20 கம்ஜகள அ்மக்கப்்டவுளளன. 
ஒவசவாரு கம்ஜக்கும் வாக்குகள 
எண்ணும் கமற்்ார்்வயாளர் ஒருவர், 
ஒரு வாக்குகள எண்ணும் உதவியா 
ளர்  மற்றும் நுண் ்ார்்வயாளர் 
ஒருவர் நியமிக்கப்டடுளளனர்.  

வாக்கு எண்ணும் கமற்்ார்்வ 
யாளர்களுக்கு ஒதுக்கீடு செய்யப 
்டடுளள கம்ஜயில், வாக்கு எண் 
ணும் ்ணிக்கான எழுதுப ச்ாருட 
கள மற்றும் க்னா, ச்ன்சில், கால்கு 
கலைட்டர் உளளிட்ட  உ்கரைஙகள 
்வக்கப்டும்.

கமலும் வாக்கு எண் 
ணிக்்கயில் ஈடு்டும் அலுவலைர்கள 

தஙகள ்கக்சிக்ள எடுத்து 
வருவதற்கு அனுமதி கி்்டயாது.

த்ால் வாக்்கப  ச்ாறுத்த 
வ்ரயில் 500 வாக்குகளுக்கு  ஒரு 
கம்ஜ வீதம் 4 முதல் 8 கம்ஜகள 
அ்மக்கப்டும்.

இவவாறு மாவட்ட கதர்தல் 
அலுவலைர் ச்ான்்னயா கூறினார்.

இக்கூட்டத்தில் கூடுதல் மாவட்ட 
கதர்தல் அலுவலைர் சவ.முத்துொமி, 
உதவி ஆடசியர் (்யிற்சி) அனமிகா 
ரகமஷ், ஆடசியரின் கேர்முக உதவி 
யாளர் (கதர்தல்) முரளி, 10 ெட்டப 
க்ர்வத்  சதாகுதிகளின் கதர்தல் 
ே்டத்தும் அலுவலைர்கள மற்றும் அரசு 
அலுவலைர்கள ்ஙககற்ைனர்.

zS ்பட்ைாபிராமில் உள்ள தனியார் கல்லூரியில் ேடைப்பற்்ற வாக்கு எண்ணிக்டகயில் ஈடு்படும அதிகாரிகளுக்கு ேடைப்பற்்ற ்பயிற்சி முகாமில் 
உடரயாற்றுகி்றார் ைாவட்ை நதர்தல் அலுவலர் ப்பான்டனயா.

அறநி்லையத் து்ற ஆ்ணயராக 

பக.ராஜாமணி நியமைம்
zz்தவலவமச் பசயலர் உத்்தரவு

 �சென்னை 
இநது ெமய அைநி்லையத் து்ை 
ஆ்ையராக கக.ராஜாமணி 
நியமனம் செய்யப்டடுளளார்.

இநது ெமய அைநி்லையத் 
து்ை ஆ்ையராக எஸ.பிர்ாகர் 
க்டநத ஆண்டு செப்டம்்ர் 9-ம் 
கததி ச்ாறுபக்ற்ைார். இவர் 
ஆ்ையராக இருநத காலைத்தில் 
ககாயில்களுக்கு சொநதமான 
ே்ககள, சி்லைகள உளளிட்ட்வ 
சதா்டர்்ான விவரஙக்ள 
ஆன்்லைனில் ்திகவற்ைம் 
செய்வது உளளிட்ட ்ல்கவறு 
்ணிக்ள கவகப்டுத்தினார்.

இநத நி்லையில், மத்திய அரசு 
்ணிக்கு செல்லை எஸ.பிர்ாகர் 
விருப்ம் சதரிவித்ததால், மத்திய 
ஆதார் ஆ்ையத்தின் மண்்டலை 
அலுவலைக ்ணிக்கு அவர் 

்ணியி்ட மாற்ைம் செய்யப்ட்டார்.
இநநி்லையில், தமிைக சதாழில் 

மு்னகவார் கமம்்ாடு மற்றும் 
புத்தாக்க நிறுவனத்தின் இயக்குேர் 
ராஜாமணிக்கு இநது ெமய 
அைநி்லையத் து்ை ஆ்ையர் 
ச்ாறுபபு வைஙகப்டடுளளது.

இநது ெமய அைநி்லையத் 
து்ை ஆ்ையராக முழு 
கூடுதல் ச்ாறுபபில் அவர் 
நியமிக்கப்டுவதாக தமிைக 
த்லை்மச செயலைர் ராஜீவ 
ரஞ்ென் சவளியிட்ட உத்தரவில் 
கூைப்டடுளளது.

திருசசி, ககா்வ மாவட்ட 
ஆடசியர், தூத்துக்குடி மாேக 
ராடசி ஆ்ையர் உளளிட்ட ் ல் 
கவறு ச்ாறுபபுக்ள வகித்தவர் 
கக.ராஜாமணி என்்து குறிபபி்டத் 
தக்கது.

nishith.raval@hindutamil.co.in


