
IN THE HON'BLE LXXXVI ACC & SJ 
COMMERCIAL COURT AT BENGALURU 

    Com O. S. No. 399/2022 
PLAINTIFF : Leoch Batteries (India) Pvt. Ltd. 
Having its registered office at:
Nile Towers, No.117/26,1st Floor. 4th Main 
Road, Ganganagar, Bengaluru 560 032. Rep. 
by GPA holder Sri. T S Mohankumar S/o Late T 
S Shivabasava swamy.  Designation as GM-
Finance.
                                 V/s
DEFENDANT SPRR Power Solutions Private 
Limited 
      Notice /Summons to the Defendant
To, 1.SPRR Power Solutions Rep by Mr. 
Murugeshan Having its Office at #126, 
Godavari Street, Palaniappa Nagar Main Road, 
Alwarthiru Nagar Chennai-87
2. Shri. Murugeshan #126, Godavari Street, 
Palaniappa Nagar Main Road,
Alwarthiru Nagar Chennai-87
                                                DEFENDANT
Whereas the above named Plaintiff instituted a' 
suit against you for recovery of money of  Rs. 
25,06,129/-(Rupees Twenty Five Lakh Six 
Thousand One Hundred Twenty Nine Only) due 
under purchase of materials along with 18% p.a. 
interest from the date of filing of the Suit You are 
hereby summoned to appear before this court 
on 7/11/2022 at 11.00 am in person or through 
advocate /pleader to answer the questions to 
the same. Failing which the suit will be heard 
and determined as ex-parte.
Given under my hand & seal of the court, this 
13th day of October 2022

By order of the court
   Sd/- Sheristedar 

City Civil Court  Bengaluru 
Nirmala B Hansi   Advocate for Plaintiff
#1762, 6th Main Road, D Block, 2nd Stage 
Rajajinagar  Bangalore  560010    

(CCH - 87)

TAMILTH Kancheepuram 1 Regional_02 22_11_39

CH-KP

புதன், அக்டோபர் 19, 20224

குடமுழுக்கு திருப்பணி விரைவில் தொடக்்கம்
hh க�ோதண்டரோமர் க�ோயில் நிர்்ோ�ம் த�்ல்

 zமதுரோநத�ம்
செங்கல்பட்டு மாவட்்டம்,  

மதுராந்த்கம் ந்கரின் மமயப் 
்பகுதியில பிரசித்திப் ச்பற்ற 
க்கா்தண்டராமர் க்காயில 
அமமநதுள்ளது. இகக்காயிலில  
்க்டந்த 2006-ம் ஆணடு 
கும்்பாபிகே்கம் நம்டச்பற்றது.

இநநிமையில, மூைவர் விமா 
னம், ராஜக்காபுரம் உளளிட் 
்டமவ ச்பாலிவிழுநது ்காணப் 
்படுவ்தால, திருப்்பணி்கள கமற 
ச்காணடு கும்்பாபிகே்கம் ந்டத்்த  
கவணடும் என ்பக்தர்்கள, உள 
ளூர் மக்கள க்காரிகம்க விடுத்து  
வந்தனர். இம்தயடுத்து, அ்ற 
நிமையத் தும்ற மூைம் திருப் 
்பணி்கள கமறச்காளவ்தற 
்கான திட்்ட மதிப்பீடு ்தயாரிக 
கும் ்பணி்கள நம்டச்பற்றன.  
இதில, ரூ.45 ைட்ெம் மதிப்பில  

திருப்்பணி்கள கமறச்காள்ள 
திட்்டமி்டப்்பட்டுள்ளது. இ்தறகு,  
அ்றநிமையத் தும்ற உயர் மட்்ட 
்கமிட்டியும் ஒப்பு்தல அளித் 
துள்ளது. இ்தனால, விமரவில  
கும்்பாபிகே்க ்பணி்கள ச்தா்டங 
்கப்்ப்ட உள்ள்தா்க க்காயில 
நிர்வா்கம் ச்தரிவித்துள்ளது.

இதுகுறித்து, அ்றநிமையத் 

தும்ற அதி்காரி்கள கூறிய்தா 
வது: கும்்பாபிகே்க ்பணி்கம்ள 
ரூ.45 ைட்ெம் மதிப்பில நன் 
ச்காம்டயா்ளர்்கள உ்தவியு்டன் 
கமறச்காளவ்தற்கா்க ஒப்பு்தல 
வழங்கப்்பட்டுள்ளது. மமழக 
்காைம் நிம்றவம்டந்ததும், 
்பணி்கம்ள ச்தா்டங்கத் திட்்ட 
மிட்டுளக்ளாம் என்்றனர்.

விவசாய நிலப்பரபபு குறைந்து வரும் நிறலயில்

உணவு உற்பத்தியை ப்பருக்க வேண்டும்
z ்பயிர் ரகஙகள் கணகாட்சியில் வவளாண ஆறையர் வலியுறுத்தல்

 z�ோட்டோங்�ோளத்தூர்
விவொய நிைப்்பரப்பு கும்றநது 
வரும் நிமையில, இருககும் நிைங்க 
ளில அதி்க்ளவு உணவு உற்பத்திமய 
ச்பருக்க கவணடும் என கவ்ளாண 
உற்பத்தி ஆமணயர் சி.ெமயமூர்த்தி 
வலியுறுத்தியுள்ளார்.

உை்க உணவு தினத்ம்தசயாட்டி 
செங்கல்பட்டு மாவட்்ட கவ்ளாண 
உழவர் நைத்தும்ற ொர்பில, கவ்ளாண 
ச்தாழிலநுட்்ப கமைாணமம மு்கமம 
திட்்டம் மூைம், உயர்்தர உளளூர் ்பயிர் 
ர்கங்கம்ள பிர்பைப்்படுத்துவ்தற்கான 
்கண்காட்சி ்காட்்டாஙச்கா்ளத்தூரில 
கநறறு நம்டச்பற்றது. இ்தறகு 
மாவட்்ட ஆட்சியர் ஆ.ர. ராகுல நாத் 
்தமைமம ்தாஙகினார். கவ்ளாண 
உற்பத்தி ஆமணயர் சி.ெமயமூர்த்தி 

்கண்காட்சிமய ச்தா்டஙகி மவத்து 
்பார்மவயிட்்டார். அப்க்பாது அவர் 
க்பசிய்தாவது:

விவொய ச்பருஙகுடி மக்கள்தான் 
நாட்டில வாழும் அமனத்து மக்க 
ளின் உணவு க்தமவமய பூர்த்தி  
செய்கின்்றனர். மக்களுககு க்தமவ 
யான 70 ெ்தவீ்த உணவு ச்பாருட் 
்கள விவொயி்க்ளால உற்பத்தி  
செய்யப்்படுகின்்றன. ்தறக்பாது விவ 
ொய நிைத்தின் ்பரப்்ப்ளவு கும்றநது 
வருகி்றது.

்பலகவறு ்கட்்டமமப்பு வெதி்களின்  
க்தமவ்களுக்கா்க நிைங்கள ்பயன் 
்படுத்்தப்்படுகின்்றன. மக்கள ச்தாம்க 
ச்பருக்கத்்தால அவர்்களுக்கான 
வெதி்களும் ஏற்படுத்்தப்்பட்டு வருகின் 
்றன. மக்கள அமனவருககும் உணவு 

ச்காடுக்க கவணடிய ்கட்்டாயத்தில 
நாம் இருககிக்றாம். இருக்கககூடிய 
நிைங்கம்ள மவத்து அதி்க அ்ளவில 
எவவாறு உற்பத்திமய நாம் ச்பருககு 
வது என்்பம்த நாம் அறிநது அ்தமன 
செயல்படுத்்த கவணடும்.

வீரிய ர்கம் ச்காண்ட ்பயிர்்கள 
உற்பத்தி செய்ய கவணடும். வருங 
்காைத்தில விவொயம் செய்ய உள்ள 
இம்ளஞர்்களும், மாணவர்்களும் 
ச்தரிநது ச்காள்ள கவணடும் என் 
்ப்தற்கா்கத்்தான் இதுக்பான்்ற ்கண 
்காட்சி்கள ந்டத்்தப்்பட்டு வருகின்்றன. 
இவவாறு அவர் க்பசினார்.

இந்தக ்கண்காட்சியில உளளூர், 
்பாரம்்பரிய ்பயிர் ர்கங்கள குறித்்த 
அரஙகு்கள, ்காய்்கறி, உணவு 
அரஙகு்கள அமமக்கப்்பட்டிருந்தன. 

கமலும், விவொயி்கள, கவ்ளாண 
உணவு விஞஞானி்கள ்கைநதுமர 
யா்டல, கமம்்படுத்்தப்்பட்்ட ்பயிர் ொகு 
்படி ச்தாழிலநுட்்பங்கள, ொகு்படி  
மறறும் வணி்கம் ொர்ந்த ்கைநதுமர 
யா்டல்களும் நம்டச்பற்றன.

இந்த நி்கழ்ச்சியில மாவட்்ட வரு 
வாய் அலுவைர் கமனுவல ராஜ், 
கவ்ளாண இமண இயககுநர் முமன 
வர் எல.சுகரஷ், அரியலூர் அங்க்க 
கவ்ளாணமம முன்கனாடி விவொயி 
ஆர். சஜயச்ெநதிரன் மாவட்்ட ஆட்சி 
யரின் கநர்மு்க உ்தவியா்ளர்  
ச்க.ஏழுமமை, க்தாட்்டக்கமை துமண  
இயககுநர் டி. ொந்த செலின் கமரி, 
கவ்ளாண விற்பமன மறறும் வணி்க 
துமண இயககுநர் ரவிககுமார் 
உளளிட்்ட ்பைர் ்பஙக்கற்றனர்.

மாணவர்களை ஈடுபடுத்தி 
்கழிவு பபாருட்கள் மூலம் 
பபாம்ளம்கள் தயாரிப்பு
 zமதுரோநத�ம்

மதுராந்த்கம் ந்கராட்சி ொர்பில, மககும்  
மறறும் மக்கா்த குப்ம்ப ்தரம் பிரிப் 
்பது குறித்து ்பளளி மாணவர்்கள 
மத்தியில விழிப்புணர்வு ஏற்படுத் 
தும் முயறசியா்க, ்கழிவு ச்பாருட்்கள  
மூைம் ச்பாம்மம்கள மறறும் அைங 
்கார ச்பாருட்்கள ்தயாரிககும் ்பணி 
்களில மாணவர்்கள ஈடு்படுத்்தப்்பட் 
டுள்ளனர்.

இ்தன்மூைம் ச்பறக்றார் மத்தியி 
லும் விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தும் கநாக 
கில இந்த ந்டவடிகம்க எடுக்கப்்பட் 
டுள்ளது. மாணவர்்கள ்தயாரிககும் 
இந்த ச்பாம்மம்கள மறறும் அைங 
்காரப் ச்பாருட்்கம்ள வரும் 27-ம்  
க்ததி மதுராந்த்கம் அரசினர் ச்பண்கள  
கமலநிமைப் ்பளளியில ்காட்சிப் 
்படுத்்த உள்ள்தா்கவும் ந்கராட்சி 
நிர்வா்கம் ச்தரிவித்துள்ளது.

பரு்மழை முன்னெச்சரிகழ� பணி 

தெஙர்கயில் ்கண்காணிபபு அலுவலர் ஆய்வு
 zகூடு்ோஞக்சரி

நநதிவரம் கூடுவாஞகெரியில ரூ.54 
ைட்ெத்தில மமழநீர் வடி்கால 
்காலவாய் ்பணி, மம்றமமை ந்கர் 
்பகுதியில அணணா மறுமைர்ச்சி 
திட்்டத்தின் கீழ் கு்ளம் சீரமமத்்தல, 
மமழநீர் வடி்கால ்காலவாய், 
திருத்க்தரி அரசு ்பளளி உளளிட்்ட 
மாவட்்டத்தில ்பலகவறு இ்டங்களில 
மாவட்்ட ்கண்காணிப்பு அலுவைரும் 
கவ்ளாண உற்பத்தி ஆமணயருமான 
சி.ெமயமூர்த்தி ்பார்மவயிட்டு 
ஆய்வு கமறச்காண்டார்.

அப்க்பாது அவர் செய்தியா்ளர்்க 
ளி்டம் கூறிய்தாவது: செங்கல்பட்டு 
மாவட்்டத்தில இதுவமர வ்டகிழககு 
்பருவமமழயால 220 ஏக்கர் நிைம் 
்பாதிக்கப்்பட்டுள்ளது. கமலும் 500  
மு்தல 600 ஏக்கர் நிைங்கள ்தணணீ 
ரில மூழ்கியுள்ளன. நவம்்பர் 

மா்தத்தின் மு்தல வாரத்தில 
வ்டகிழககு ்பருவமமழயின் ்தாக்கம் 
அதி்கமா்க இருககும் என வானிமை 
ஆய்வு மமயம் அறிவித்துள்ளது. 

எனகவ, மமழ ச்பாழியும்க்பாது 
்பயிர்ச்கெ்தம் ஏக்தனும் இருப்பின் 
அவறம்ற உ்டனுககு்டன் 

கவ்ளாணமம தும்ற அதி்காரி்கள 
மாவட்்ட ஆட்சியர் மூைம் அரசுககு  
ச்தரியப்்படுத்்த அறிவுறுத்்தப்்பட் 
டுள்ளது.

கமலும், வ்டகிழககு ்பருவ 
மமழமயசயாட்டி மமழநீர் அதி்கம்  
க்தஙகும் ஜிஎஸ்டி ொமை ்பகுதி 
யில மூன்று இ்டங்களின் குறுகக்க  
்காலவாய் அமமக்க கவணடி 
யுள்ளது. க்பாககுவரத்ம்த நிறுத்தி 
்பணி்கம்ள கமறச்காளவது ெவா 
ைான ்காரியம் என்்ப்தால மமழக 
்காைம் சநருஙகி விட்்ட்தாலும்  
அப்்பணி்கள ்தளளிமவக்கப்்பட் 
டுள்ளன. மற்ற்படி மாவட்்டத்தில  
்பலகவறு இ்டங்களில ்பருவ  
மமழக்கான முன்சனச்ெரிகம்க 
்பணி்கள கமறச்காள்ளப்்பட்டு வரு 
கின்்றன. 

இவவாறு அவர் ச்தரிவித்்தார்.

மோங�ோடு அருக� �ோர் விபத்து

அண்ணன், ெம்பி உட்பட 3 ப்பர் உயிரிழபபு
 zமோங�ோடு

மாங்காடு அருக்க வண்டலூர் -  
மீஞசூர் சவளிவட்்ட ொமையில  
்தடுப்பு ்கம்பி்கம்ள உம்டத்துக  
ச்காணடு ்பள்ளத்தில ்கார் விழுந்த 
்தால அணணன், ்தம்பி உட்்ப்ட 3  
க்பர் உயிரிழந்தனர். கமலும் இரு 
வர் ்படு்காயமம்டந்தனர்.

வண்டலூர் - மீஞசூர் சவளிவட்்ட 
ொமை, மாங்காட்ம்ட அடுத்்த மமை 
யம்்பாக்கம் அருக்க கநறறு அதி 
்காமை அதிகவ்கமா்க சென்று 
ச்காணடிருந்த ்கார் ொமைகயார 
இரும்பு ்தடுப்ம்ப உம்டத்துக 
ச்காணடு அஙகிருந்த 10 அடி 
்பள்ளத்தில ்கவிழ்ந்தது. இதில 
்காரில ்பயணம் செய்்தவர்்கள 
ரத்்த சவள்ளத்தில மயஙகினர். 
்த்கவல அறிநது வந்த பூந்தமலலி 
க்பாககுவரத்து புைனாய்வு பிரிவு 
க்பாலீஸார் ெம்்பவ இ்டத்துககு 
விமரநது வநது ்காரில சிககியவர் 
்கம்ள மீட்்டனர். அதில 
இரணடு க்பமர  
மீட்டு பூந்தமலலி அரசு மருத்துவ 
மமனககு அனுப்பி மவத்்தனர். 
மூன்று க்பர் ெம்்பவ இ்டத்திகைகய 
உயிரிழந்தனர். இந்த ெம்்பவம் 
குறித்து க்பாலீஸார் விொரமண 
கமறச்காண்டனர்.

இந்த வி்பத்தில சிககியவர்்கள 
கும்மிடிப்பூணடிமய அடுத்்த ஈககு 
வார்்பாம்ளயத்ம்த கெர்ந்த ரகமஷ் 

்பாபு(46), அவரது ெக்கா்தரர் சுகரஷ் 
்பாபு(36), என்்பதும், இருவரும் 
அதிமு்கமவச் கெர்ந்தவர்்கள என்்ப 
தும் ச்தரியவந்தது. இருவரும் 
்தங்கள கஜசிபி, ச்பாகமைன் 
இயநதிரங்கம்ள வா்டம்கககு 
விட்டு வநதுள்ளனர்.

்க்டந்த இரணடு தினங்களுககு 
முன்பு திணடுக்கலலில விற்ப 
மனககு வந்த ச்பாகமைன், கஜசிபி  
வா்கனங்கம்ள வாஙகி அவறம்ற  
்பரிகொ்தமன செய்ய ச்பாகமைன் 
டிமரவர்்க்ளான சவங்கக்டென்(42), 
ராஜகவல(25), சு்தா்கர்(34), ஆகி 
கயாரு்டன் திணடுக்கல சென் 
றுள்ளனர். 

அஙகு வா்கனத்ம்த ்பார்த்து 
விட்டு கநறறு முன்தினம் இரவு 
திணடுக்கலலில இருநது ்காரில 
கி்ளம்பி ெம்்பவ இ்டத்துககு வந்த 

க்பாது ்கட்டுப்்பாட்ம்ட இழந்த ்கார் 
ொமைகயார இரும்பு ்தடுப்பில 
கமாதி ்பள்ளத்தில ்கவிழ்ந்ததில 
ரகமஷ் ்பாபு, சுகரஷ் ்பாபு, 
சு்தா்கர் உயிரிழந்தனர். அப்க்பாது 
சு்தா்கர் ்காமர ஓட்டியிருந்தார். 
சவங்கக்டென், ராஜகவல இரு 
வரும் ்காயமம்டநதுள்ளனர்.

வி்பத்தில சிககிய வா்கனத்ம்த 
கிகரன் உ்தவியு்டன் க்பாககுவரத்து 
க்பாலீஸார் அஙகிருநது அப்பு்றப் 
்படுத்தினர். ்காயம் அம்டந்த இரு 
வரும் கீழ்ப்்பாக்கம் அரசு மருத்துவ 
மமனயில அனுமதிக்கப்்பட்டு 
சிகிச்மெ ச்பறறு வரும் நிமை 
யில, உயிரிழந்த மூன்று க்பரின்  
உ்டல்கம்ள பிகர்த ்பரிகொ்தமனக 
்கா்க க்பாரூரில உள்ள ்தனியார் 
மருத்துவமமனககு அனுப்பி 
மவத்்தனர்.

hÏ ரகமஷ் போபு hÏ சுகரஷ் போபு
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மவுலிவாக்கம் பகுதியில்
ஏலச்சீடடு நடத்தி  
ரூ.61 லட்சம் மமா்சடி
 zஆ்டி

சென்மன, மவுலிவாக்கத்தில ஏைச்சீட்டு 
ந்டத்தி ்பண கமாெடி செய்்தது ச்தா்டர்்பா்க 
ஒருவர் ம்கது செய்யப்்பட்்டார்.

சென்மன, மவுலிவாக்கம், ச்பான்னி 
யம்மன் க்காயில ச்தருமவச் கெர்ந்தவர் 
சீனிவாென் மமனவி அைகமலு (46). 
இவர், மவுலிவாக்கம், ்பஜமன க்காவில 
ச்தருமவச் கெர்ந்த ்கார்த்தி என்கி்ற ்கார்த்தி 
க்கயன் (31) என்்பவர் ந்டத்தி வந்த ஏைச்சீட் 
டில, ்க்டந்த 2019-ம் ஆணடு கெர்நது ்பணம்  
்கட்டி வநதுள்ளார். கமலும், அைகமலு, 
்தன் உ்றவினர்்கம்ளயும் ஏைச்சீட்டில 
கெர்த்துள்ளார்.

ஆனால, ஏைச்சீட்டு முடிந்த பி்றகும்,  
அைகமலு மறறும் அவரது உ்றவினர்்க 
ளுககு ்கார்த்திக்கயன் ஏைச்சீட்டு ்பணத்ம்த 
திருப்பித் ்தராமல ஏமாறறி வநதுள்ளார். 
இதுக்பால, 30-ககும் கமற்பட்்டவர்்களி்டம் 
ரூ.61.19 ைட்ெம் வமர ்கார்த்திக்கயன் 
கமாெடி செய்துள்ள்தா்க கூ்றப்்படுகி்றது.

இதுகுறித்து, ஆவடி ்காவல ஆமண 
யர்கம் மத்திய குற்றப்பிரிவில அைகமலு 
பு்கார் அளித்்தார். அந்த பு்காரின் அடிப்்பம்ட 
யில, ஆவடி ்காவல ஆமணயர்கத்தின் 
மத்திய குற்றப்பிரிவில உள்ள சீட்டு 
மறறும் ்கநதுவட்டி ்தடுப்பு பிரிவு க்பாலீ 
ஸார் வழககுப் ்பதிவு செய்து விொரமண 
கமறச்காண்டனர்.

அந்த விொரமணயின் அடிப்்பம்டயில, 
ஏைச்சீட்டு ந்டத்தி ்பண கமாெடி செய்்தது 
ச்தா்டர்்பா்க ்கார்த்திக்கயமன, க்பாலீஸார் 
கநறறு முன்தினம் ம்கது செய்்தனர்.

நவம்பர் முதல் 
வாரத்தில் வடகிழக்கு 
்பருவமழழயின் 
தாக்்கம அதி்கமா்க 
இருக்கும என 
அறிவிப்பு 
வவளியிடப்்பட்டுள்ளது 

அரசியல், சமூக அமைப்புகள் 
சசய்திகமை அனுப்்ப...  
மின்னஞ்சல் முகவரி: 

press.release@hindutamil.co.in
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வடடாடசியர் அலுவல்கத்தில் 
லஞெ ஒழிபபு பொெரை

 z�ோஞசிபுரம்
தீ்பாவளி ்பணடிம்கக்கா்க 
அரசு அலுவை்கங்களில அதி 
்காரி்கள அதி்க அ்ளவில 
ைஞெம் ச்பறுவ்தா்க ்த்கவல 
வந்த்தம்தயடுத்து ைஞெ 
ஒழிப்பு க்பாலீஸார் அரசு அலு 
வை்கங்களில தீவிர கொ்தமன 
கமறச்காணடு வருகின்்றனர். 
இந்த நிமையில குன்்றத்தூரில 
உள்ள வட்்டாட்சியர் அலுவை 
்கத்தில கொ்தமன ந்டத்தினர்.

ைஞெ ஒழிப்பு க்பாலீஸார் 
உளக்ள நுமழந்ததும் அங 

கிருந்த ஊழியர்்கள சிைர்  
்தங்களி்டம் இருந்த ்கணககில 
வரா்த ்பணங்கம்ள ஜன்னல 
வழியா்க தூககி எறிந்த்தா்கத் 
ச்தரிகி்றது. 

இ்தமனத் ச்தா்டர்நது தூக 
கிய எறியப்்பட்்ட ்பணம், ்கணக 
கில வரா்த ்பணம் ஊழியர்்களி 
்டம் எவவ்ளவு உள்ளது என்று  
ைஞெ ஒழிப்பு க்பாலீஸார் 
கொ்தமன ந்டத்தினர். ஊழியர் 
்கள ்தங்களி்டம் மவத்திருந்த 
்பணத்துககு உரிய ்கணககு 
ச்தரிவிககும்்படியும் க்கட்்டனர். 

sushant.chandel@hindutamil.co.in


