இந்தின அபசு

ிதி அமநச்சகம், யருநா யரித்துiw

யரி நீ ட்பு அதிகாரி அலுயகம் 1 & 2, யருநாயரி அலுயகம்,

யி.ி. பத்திசாநி ாடார் சாம,ீ .ீ .கும், நதுமப – 625 002
ததாமபசி எண்:

0452-2530571

ஏ யிற்ம அியிப்பு
துர ாலட்டம் , துர-625 016 , அசடி
எண்

9ல் லசித்து லரும்

,ஏ.ஏ. ராடு ,

திருநதி எம் , தெனா , திரு டி.எம்.

நபகஸ்யபன் நற்றும் திரு டி.எம். தயங்கபடஸ்யபன்
அலர்கரிடிருந்து ல ரலண்டி லருானலரி பாக்கி (அதற்குரி லட்டி
ற்றும் ஏயச் சசயவுத் சதாரக
லசூல் சசய்லதற்காக

குமிப்பிடப்பட்டுள்ர
திமபனபங்கமும்”

உள்பட) சாத்தம்

ரூ.

2,17,34,019/- ர

ரற்படி நபர்களுக்கு லில அட்டலரைில்
“நம இடமும் அதில் கட்டப்ட்டுள் தெனம்

துர லருானலரி அலுலயகம்,

எண். 2

லி.பி.த்தினசாி நாடார் சாரய, பீ.பீ.குரம், துர 625 002 (அம
எண். ஏ.310, பபமயஅபங்கம், மூன்ாயது தம்) இல் திரு. ாடித
பாது பாெு நற்றும் திரு. . நாரினப்ன் , யரி நீ ட்பு ஆய்யார்கள்
அயர்கால் 11.10.2018

யினாமக்கிமமந அன்று காம

நணிக்கு பகிங்க ஏயத்தில் லிற்பரன சசய்ப்பட உள்ரது.

11.00

ரபத்துக்களும் ிந்தமகளும்

nra;ag;gl;l ehs; 11.10.2018 md;W
திருதி ா. சொ
அலர்களுக்கு Rs.1,12,85,694/ம், திரு.
து.ா.
ரகஸ்லன்
அலர்களுக்கு
Rs.65,26,153/ம், திரு து.நா.
ஏய

tpw;gidf;nfd;W

KbT

தயங்கபடஸ்யபன் அலர்களுக்கு

Rs.39,22,172/-

அலுலயகத்திற்கு சசலுத்த ரலண்டி பாக்கிாக (
அரனத்தும்

cl;gl)

நிலுரலில் இருக்கும்.

ம் முரமர லருான லரி
லரி,

tl;b,

nryTfள்

tpw;gidapd;NghJ> NeubahfNth my;yJ Kiwahd mjpfhuk; ngw;w
Kfth;
%ykhfNth
te;jpUe;J
tpiy
Nfட்க>
nghJkf;fs;
miof;fg;gLfpwhh;fs;.
vdpDk;> ,e;j tpw;gidf;Fj; njhlh;ghd xU gzpiar; nra;Ak; ve;j
mjpfhhpAk;
my;yJ
gpwegர்களும்>
tpw;fg;gLk;
nrhj;jpy;
cs;s
ahnjhன்மிரனப் gw;wpமம் NeubahfNth my;yJ kiwKfkhfNth tpiy
Nfl;ff;$lhJ> milaf;$lhJ my;yJ milமம் Kaற்ச்சிமம் எடுக்கக்கூடாது.
1961-k; Mz;L tUkhdthpr; rl;lj;jpd; 2tJ tptu ml;ltizapy;
KbT nra;Js;s epge;jidfSf;Fk;> mjd; fPo; nra;Js;s tpjpfspy;
fz;Ls;s
epge;jidfSf;Fk;
Nkw;nfhz;L
tpjpj;Js;s
fPo;fhZk;
epge;jidfSf;Fk;; ,e;j tpw;gid cl;gl;ljhFk;.
….2

:
1.

2

:

,jpy; Fwpg;gpl;Ls;s tptuq;fs; ,e;j mYtyfj;jpw;F ed;கு
njhpe;Js;s jfty;fisnahl;b mike;Js;sd vd;W njhptpf;fg;
gLfpwJ. ,e;j mwptpg;gpy; VNjDk; gpio> jtwhd jfty;
my;yJ
tpLghL
,Ug;gpd;
mjw;F
,e;j
mYtyfk;
nghWg;ghspahfhJ.
1.(a). nrhj;jpd; Fiwe;jgl;r kjpg;G &.3,18,75,000/- (ரூாய்
மூன்று பகாடிபன திதட்டு ட்சத்து எழுத்தி ஐந்தானிபம்
நட்டும்)

2.

MFk;.

ஏயத்தில் பங்கு சகாள்ர லிருப்பமுள்ர ஏயதார்கள், ஏயக்
ரகரடத்சதாரக

– ரூ.

3,50,000/- ஐ ,

துரில் ாற்மத்தக்க

ஏரதனும் ரு ரதசி லங்கிின் லரரலாரயாக

“Tax Recovery

Officers 1 & 2, Madurai” என்ம சபருக்கு சசலுத்தத்தக்கதாக, ஏயம்
ஆம்பாகும் முன்,

Vyk; vLf;fhjth;fSf;F Vyj;jpd;
Kbtpy;
திருப்பி
mspf;fg;gLk;.
Vyk;
vLg;gth;fSf;F
Vyj;njhifapy; கறித்துக்; nfhs;sg;gLk;.
ரலண்டும்.

,e;j

லரி ீ ட்பு அய்லாரர்கரிடம் ப்பரடக்க

லரரலாரய

3.

ve;j njhiffs; %yk;> tpiy $Wk; njhiffs; mjpfhpf;fg;gl
Ntz;Lk; vd;gij tpw;gid nra;Ak; mjpfhhpகள் KbT nra;thh;.
tpiy Nfl;fg;gLk; njhif my;yJ tpiy Nfl;gth; Fwpj;J
jfuhW> gpur;rid VNjDk; vOe;jhy;> அரல அதிகாரிகரால்
தலிர்க்கப்பட்டு
nrhj;J ,dk; cldbahf kPz;Lk; Vyj;jpw;F
tplg;gLk;.

4.

mjpf tpiy Nfl;gth;> நிபந்தரனகளுக்கு உட்பட்டு சசாத்ரத
thq;fpatuhf mwptpf;fg;gLthh;. Mdhy;, mth; tpiy Nfl;gjw;F
vg;NghJk; rl;lg;gb jFjp cs;stuhf ,Uf;f Ntz;Lk;. NkYk;
Nfl;fg;gLk; mjpf tpiy> Fwpg;gpl;l tpiy VNjDk; KbT
nra;ag;gl;bUe;jhy; mjw;F Fiwthdjhf ,Uf;Fk; gl;rj;jpy;
my;yJ
nfhLf;f
Kd;tUk;
tpiyia
Vw;Wf;nfhs;tJ
nghUj;jky;y vd;w msTf;F NghJkhdjhf ,y;yhj gl;rj;jpy;,
Vyk; elj;Jgth; mt;thW Nfl;fg;gl;l mjpf tpiyia Vw;f
kWg;gjw;F mjpfhuk; cs;sth; Mthh;.

5.

1961-k;
Mz;L
tUkhd
thpr;
rl;lj;jpd;
2tJ
tptu
ml;ltizapy; fz;Ls;s tpjpfSf;F cl;gl;L vg;NghJk;
tpw;gid elj;Jk; mjpfhhp jkJ tpUg;gg;gb me;j tpw;gidia
xj;jpg; Nghlyhk;. mjw;fhd fhuzq;fis mth; vOjp itf;f
Ntz;Lk;. kW Vyk; 30 ehl;fSf;Fs; elf;Fk;gl;rj;jpy; Gjpa
tpw;gid mwpf;if mspf;fg;glkhl;lhJ.

6.

nrhj;ij
thq;fpatnud;W
mwptpf;fg;gl;lth;
mt;thW
mwptpf;fg;gl;l gpwF cldbahf jhk; nrhj;jpid thq;fr;
சசலுத்த ரலண்டி gzj;jpy; 25 rjtPj njhifia (25%)
tpw;gid elj;Jk; mjpfhhpf;F துரில் ாற்மத்தக்க ஏரதனும்
ரு ரதசி லங்கிின் லரரலாரயாக

““Tax Recovery Officers 1

& 2, Madurai” எனக்குமிப்பிட்டு nrYj;j Ntz;Lk;. ஏயம், லங்கி
ரலரய ரநத்திற்குப் பின் நிரமவு சபற்மால்,

thq;fpatnud;W mwptpf;fg;gl;lth;,

nrhj;ij
… 3

:

3

:

nrhj;jpid thq;fr; சசலுத்த ரலண்டி gzj;jpy; 25 rjtPj
njhifia
tpw;gid elj;Jk; அதிகாரிிடம் ரகாடிட்ட
காரசாரயாக
எனக்குமிப்பிட்டு
பயம ாள்

“Tax

Recovery

Officers

அரிக்க ரலண்டும்,

அன்று

1

&

2,

அந்த காபசாம

Madurai”
அடுத்த

யமபபயாமனாக நாற்ப்ட பயண்டும்

.

mt;thW nrYj;j jtwpdhy;> me;j nrhj;J cldbahf kPz;Lk;
tpw;gidf;F nfhz;L tug;gl;L tpw;fg;gLk;. nrhj;ij thq;f
nrYj;j Ntz;ba ீ தி 75% பைத்ரதமம் + Vyj;njhifapல் முதல்
ரூபாய் ஆிம்
சதாரகக்கு

(Rs. 1000) லர 2% ம், ரூபாய் 1000 - க்கு ரற்ப்பட்ட

1% - ம் ,

gTz;Nl[; (Poundage)

கட்டைாகவும்;>

Tax

me;j nrhj;jpd; ஏய
tpw;gid ehspypUe;J 15k; ehs; md;Nwh my;yJ mjw;F
Kd;ghfNth (15-k; ehs; tpLKiwahf ,Uந்jhy; mLj;j Ntiy
ehspy;) nrYj;j Ntz;Lk;.
Recovery Officers 1 & 2, Madurai

னிடம்,

7.

NkNy Fwpg;gpl;Ls;s fhy msTf;Fs; gzj;ijr; nrYj;jj;
jtwpdhy;> mந்த; tpw;gid Fwpj;J kPz;Lk; mwptpg;G ntspapl;l
gpwF me;jr; nrhj;J kPz;Lk; ஏயம் மூயாக
tpw;fg;gLk;.
ifailj; njhif tpw;gidr; nryTfisr; nra;j gpwF, ,e;j
mYtyfk; jFjpnad;W fUjpdhy; murpw;கு சசன்மரடமம். me;j
உரடikia thq;fp> gzk; nrYj;jj; jtWgth; Nkw;gb nrhj;J
Fwpj;J> my;yJ mJ gpd;dh; vj;njhiff;F tpw;fg;glf;$LNkh
mj;njhifapd; xU gFjp Fwpj;J vy;yh chpikfisAk; ,oe;J
tpLthh;.

8.

tptu
ml;ltizapy;
njhlh;ghd
nghWg;GfSk;
Fwpg;gplg;gl;Ls;sd.

9.

nrhj;Jf;fSf;F
Nfhhpf;iffSk;
fPNo

சகாடுக்கப்பட்டுள்ர

chpik

,e;j mYtyfj;jpw;F ed;whf njhpe;Js;s jftypd;gb kJiu
khefuhl;rpf;F thp nrYj;j jtwpaர்கரிடிருந்து சசாத்து thp
ghf;fpahf : ரூ. 5,71,154/-, குறாய் கட்டைம் : ரூ 9,000/பாதார சாக்கரட பாரிப்பு கட்டைம்
: ரூ 27,000/ற்றும் சதாறில் லரி
ரூ.
11,100/-> தநாத்தநாக ரூ.
6,18,254/- epYitapy; cs;sJ. NkYk; ,J jtpu ve;j xU
thpghf;fpAk; ,Ug;gjhfத் njhpa tutpy;iy. Vyj; njhifapy;
tUkhdthp ghf;fp Nghf kPjk; ,Ue;jhy; me;jg; gzj;jpypUe;J
Nkw;$wpa tPl;Lthp> Foha;thp kw;Wk; ,ju thpfs; VNjDk;
,Ug;gpd; mitfSk; nrYj;jg;gLk;. kPjk; ,y;yhj gl;rj;jpy;
me;j njhiffisr; nrYj;JtJ Vyk; vLg;gthpd; nghWg;ghFk;.

10.

tpw;gidapd; NghJ mjpfhuk; ngw;w Kfth; %ykhf te;jpUe;J
tpiy
Nfl;gth;fs;>
ahUf;fhf
Vyk;
Nfl;fpwhhh;fNsh
mth;fsplkpUe;J ngw;w mj;jhl;rpச் rhd;wpjioAk; nfhz;L
tuNtz;Lk;.
....4

11.

:

4

:

Vyk;
Nfl;gth;
xt;nthUtUk;
jq;fsJ
ngaர்;
KOKfthpiaAk;>
NkYk;
mth;fs;
ahUf;fhf
Nfl;fpwhh;fNsh mth;fsJ ngaர்,
லது, KOKfthp,

kw;Wk;
Vyk;
சதாறில்

njspthfக்

குமிப்பிட

ற்றும் சதாரயரபசி/ ரகரபசி எண் ஆகிலற்ரம ; ஏயம் நரடசபறும்
தினத்தன்று சகாடுக்கப்படும்

Ntz;Lk;.

பதிவுப் படிலத்தில்

12.

,uz;L my;yJ mjw;F Nkw;gl;l egh;fs; xd;wpize;J Vyk;
Nfl;lhy;> ve;j tpfpjj;jpy; mth;fsJ gq;Fj;njhif cs;sJ
என்பது பற்மி லிலங்கரர
mth;fs; Vyk; eilngWk; NghNj
Fwpg;gpl;L ,Uf;f Ntz;Lk;. jtWk; gl;rj;jpy; mth;fsJ
gq;Fj;njhif rhprk tpfpjj;jpy; cs;sJ vd;W vLj;Jf;
nfhs;sg;gLk;. mth;fs; Vyk; vLj;jhy; xNu xU tpw;gidr;
rhd;wpjo; kl;LNk toq;fg;gLk;. Mdhy; mth;fsJ gq;F tpfpjk;
tpw;gid rhd;wpjopy; Fwpg;gplg;gl;bUf;Fk;.

13.

ve;j xU fhuzj;jpw;fhfTk; Vyj;jpy; gq;Nfw;gth;fள் Vyj;jpy;
gq;Nfw;wjw;fh
ve;j
xU
nryitNah>
fl;lzj;ijNah
mspf;Fk;gb ரகா முடிாது . இது ரபால் நீதின்மம் உட்பட எந்த ஒர்
அதிகாம் சபற்ம mikg;gplk; ,Ue;Jம் ஏயத்ரத த்திரலப்பு அல்யது
நிறுத்திரலப்பு ஆரை பிமப்பிக்கப்பட்டால், அதற்காக ஏயத்தில்

gq;Nfw;gth;fs; ve;j xU e\;l<Lk; Nfhu chpik fpilahJ.
14.

Vyk; elf;Fk; ,lj;jpy; ,Ug;gJk;> Vyj;jpy; gq;Nfw;gJk; ,jpy;
Fwpg;gpl;Ls;s Vy epge;jidfis xg;Gf;nfhz;ljhfக் fUjg;gLk;.
தகுதி உள்ர நபர்கள் ட்டுர ஏயத்தில் பங்ரகற்க
அனுதிக்கப்படுலார்கள் .

15.

ve;j xU egiuAk;> Vyk; elf;Fkplj;jpypUe;J ntspNaw;Wtjw;F
Vyk; elj;JgtUf;F chpik cz;L.

16.

Vyk; ele;J 30 ehl;fSf;Fப் gpwF kl;LNk tpw;gidச் rhd;wpjo;
mspf;fg;gl;L> லிற்பரன cWjp nra;ag;gLk;. 30
ehl;fSf;Fs;,
thp ghf;fpj; njhif KOtijAk; gzk; nrYj;j jtwpath;கள்
nrYj;jp tpl;lhy;, tpw;gid uj;J nra;ag;gLk;.

17.

ஏரதனும் காைங்களுக்காக

18.

Vy tpw;gid cWjp
nrYj;jg;glkhl;lhJ.

19.

Vy tpw;gid cWjp nra;ag;gl;lgpwF mjw;F xU rhd;wpjo;
gbtk; ITCP 20 y; toq;fg;gLk;. ,e;j rhd;wpjopd; mry; gpujp
Kj;jpiuj;jhs; jPh;itf;F cg;gl;ljhFk;. NkYk; mjd; efy;
xd;W, &gha; 4.50/- fl;lzj;jpw;F rhh; gjpthsh;f;F mDg;gg;gLk;.
,e;j fl;lzq;fis Vyk; vLg;gtNu Vw;Wf; nfhs;s Ntz;Lk;.
tpw;gidச் rhd;wpjopd; mry;, nrhj;jpd; chpik gj;jpuk; (Title
Deed) MFk;. mJ tpw;gidப் gj;jpuj;jpw;Fச் rkkhdjhFk;.

tpw;gid cWjp nra;ag;glhky; js;sp
itf;fg;gl;lhy; Vyj; njhif thp kPl;G mjpகாரிகள் KbT
nra;Ak;
tl;bத்
njhifAld;
Vyk;
vLj;jth;f;F jpUg;gp
mspf;fg;gLk;.
nra;ag;glhky;

tUkhdthp

fzf;fpy;

....5

:

5

:

NkYk; mjw;Fப் பத்திப் gjpT VJk; Njitapy;iy. ,jd; %yk;
Vyk;
vLg;gth;
gjpthsh;
mYtyf
nryTfs;
vJTk;
nra;aj;Njitapy;iy. ,e;j mYtyfj;jpypUe;Nj tpw;gidr;
rhd;wpjopd;
efy;
chpa
rhh;
gjpthsUf;F
mtUila
gjpNtLfspy; gjpT nra;tjw;fhf mDg;gg;gLk;.
20.

tpw;gid cWjp nra;ag;gl;l gpwF, NkYk; tpw;gidr; rhd;wpjo;
toq;fg;gl;l gpwF, nrhj;J cs;s gFjpapy; “Vyk; vLj;jth;
tpw;gid nra;j ehspypUe;J nrhj;jpd; chpikahsh; Mfpwhh;”
vd;W jz;Nlhuh NghLtjd; %yk; nrhj;J Vyk; vLj;jthplk;
xg;gilf;fg;gLk;.

21.

xUNtis nrhj;jpy; thlifjhuh; ahUk; ,Ue;jhy; ,e;j
mYtyfk; thlifjhuiu fhyp nra;aitf;fhJ. Mdhy; Vyk;
vLj;jtNu me;j nrhj;jpd; chpikahsh; vd;W ஒர் Miz %yk;
gpuflzlg;gLj;Jk;.
me;j Mizia thlifjhuhplk; toq;fp
me;jச் nrhj;jpy; xl;lg;gl;L mjd; \uj;Jf;fs; jz;Nlhuh
Nghlg;gLk;.
thlifjhuh;
,jd;
%yk;
jhdhfNt
Vyk;
vLj;jthpd;
thlifjhuh;
MfptpLthh;.
,jdhy;
Vyk;
vLj;jtUf;F rl;lg;gb thlifjhuh; kPJ eltbf;if vLf;f
chpik cz;L. xUNtis thp nrYj;jத் jtwpatNuh my;yJ
mth; rhh;gpy; thlifjhuuhf ,y;yhj kw;wtNuh me;j nrhj;ij
mDgtpj;J te;jhy; Vyk; vLj;jth; nrhj;ij உரடராக்கிக்
nfhs;s KO chpik cz;L. thp nrYj;jத் jtwpatNuh my;yJ
mtuJ rhh;gpy; kw;wtNuh mij jLj;jhy; Vyk; vLj;jth; ,e;j
mYtyfj;jpy;, tpjp 39, tUkhdthpr; rhd;wpjo; eltbf;if
tpjpfs; 1962d;gb kD nra;jhy; thp nrYj;jத் jtwpatiu
my;yJ mtuJ rhh;gpy; me;jச் nrhj;ij mDgtpj;J tUgtiu,
nrhj;jpypUe;J fhyp nra;a eltbf;if vLf;fg;gLk;.
Vyr; nrhj;Jf;fspd; cj;Njr khh;க்nfl; kjpg;G &.4,25,88,000/-

22.

(ரூபாய் நான்கு ரகாடிர இருபத்திஐந்து யட்சத்து எண்பத்திஎட்டு
ஆிம் ட்டும் )

mth;fsJ tpy;yq;f
rhd;wpjopd;gb tUkhdthp ghf;fp jtpu nrhj;jpy; NtW vJTk;
tpy;yq;fq;fs; ,y;iy.

23.

இரை

24.

சார்பதிலாரர் அலர்கரால் சான்மரிக்கப்பட்ட லிற்பரன ப்பந்தப்

சார்பதிலாரர்

gj;jpuத்தின்;

IV

பறங்காநத்தம்

நகல் இந்த அலுலயகத்தில் உள்ரது. சசாத்ரத லாங்க

லிருப்பமுள்ரலர்கள், முன் அனுதி சபற்று,
ரநத்தில்,

25.

அலுலயக ரலரய

பத்தித்ரத பார்ரலிடயாம்.

ஏயம் லிட உள்ர சசாத்ரத

ghh;itapl tpUk;Ggth;fள் 08/10/2018,

திங்கட்கிறர முற்பகல் 11.00 ைி முதல் பிற்பகல் 3.00 ைிக்குள்

thp kPl;G mjpfhhp-1 அல்யது
njhlh;G nfhs;sயாம்;.
26.

thp kPl;G mjpfhhp-2, kJiuiaj;

,e;j Vy tpw;gidf;Fhpa tpw;gid mwpf;if லிரம்பம் 28-092018 “THE HINDU”
ஆங்கிய ehspjopYk,; 01-10-2018 Njjpapl;l

“jpdkyh;”

திழ்

ehspjopYம்

பிசுரிக்கப்பட்டுள்ரது.

….6

