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ப�ோக்குவரத்து விதிமுறைகளை மீறும் ஓட்டுநர்கள்

டிஜிட்டல் முறையில் அபராதத் த�ொகை
செலுத்த இ–சலான் திட்டம்:
கமிஷனர் விசுவநாதன் துவக்கி வைத்தார்

சென்னை, மே 10–
சென்னை மாநகரில் ப�ோக்குவரத்து
விதிமுறைகளை மீறும் ஓட்டுநர்கள்
டிஜிட்டல்
முறையில்
அபராதத்
த�ொகையை செலுத்தும் இ–சலான்
திட்டத்தை
ப�ோலீஸ்
கமிஷனர்
ஏ.கே. விசுவநாதன் இன்று த�ொடங்கி
வைத்தார்.
இதன்படி அபராதத் த�ொகையை
செலுத்தும்
வாகன
ஓட்டுநர்கள்,
ப�ோக்குவரத்து
காவலர்களிடம்
நேரடியாக
செலுத்த
வேண்டிய
அவசியம்
கிடையாது.
ப�ோக்குவரத்து
விதிமுறைகளை
மீறும் ஓட்டுநகர்களுக்கு இ–சலான்
வழங்கப்படுகிறது.
அந்த
ரசீதை
வைத்து அபராதம் விதிக்கப்பட்ட
48 மணி நேரத்திற்குள் பணத்தை
கட்டவேண்டும். டெபிட், கிரெடிட்
கார்டு மூலம் பணம் செலுத்தும்
திட்டம், எஸ்பிஐ வங்கி இணைய
தளத்தில் ஆன்–லைன் மூலம் பணம்
செலுத்தும் திட்டம், பேடிஎம் வழியாக
பணம் செலுத்தும் திட்டம், இ–
சேவை மையங்கள், அஞ்சலகங்கள்
மற்றும் நீதிமன்றங்கள் உள்பட 6
வழிகளில் இ–சலான் மூலம் அபராத
த�ொகை கட்டுவதற்கு ஏற்பாடுகள்
செய்யப்பட்டுள்ளன.
சென்னை மாநகர காவல்துறை நவீன
த�ொழில் நுட்பத்திற்கு மாறும் இந்த
புதிய திட்டத்தை சென்னை மாநகர
ப�ோலீஸ் கமிஷனர் ஏ.கே.விசுவாநதன்
இன்று துவக்கி வைத்து, புதிய இ–
சலான் இயந்திரங்களை ப�ோக்குவரத்து
ப�ோலீசாருக்கு வழங்கினார்.
இது குறித்து சென்னை மாநகர
ப�ோக்குவரத்து
காவல்துறை
வெளியிட்டுள்ள
அறிக்கையில்
கூறியிருப்பதாவது:
சென்னை மாநகரில் ப�ோக்குவரத்து
விதிமீறல்களுக்கான நேரடி அபராத
த�ொகையை (Spot Fine) ப�ொதுமக்களின்
வசதிக்காக, கடன் மற்றும் பற்று
அட்டை(Credit/Debit card) வழியாக
செலுத்தும் முறை கடந்த 26.07.2017
அன்று நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டது.
தற்போது
ஏற்பட்டுள்ள
த�ொழில்நுட்ப
வளர்ச்சிக்கு
ஏற்ப
வாகன ஓட்டிகள் நேரடி அபராத
த�ொகையை
டிஜிட்டல்
கட்டண
முறைகளில் செலுத்த ஏதுவாகவும்,
ப�ோக்குவரத்து
விதிமீறல்களுக்கான
நேரடி அபராத த�ொகையை பெறும்
முறையில் வெளிப்படை தன்மையை
உறுதிசெய்யவும், சென்னை மாநகர
ப�ோக்குவரத்து
காவல்
துறையில்
ப�ோக்குவரத்து
விதிமீறல்களுக்கு
நேரடி
பணமில்லா
அபராதம்
செலுத்தும் முறை இன்று முதல்
நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டள்ளது.
இதன்படி பணமில்லா இ-–சலான்
அபராத த�ொகை செலுத்தும் முறையில்,
ப�ொதுமக்கள்
ப�ோக்குவரத்து
விதிமீறல்களுக்கான
அபராத
த�ொகையை கீழ்கண்ட ஏதாவது ஒரு
முறையில் செலுத்தலாம்.
1. கடன் /பற்று (Credit/Debit card)
அட்டை வழியாக.
a. விதிமீறலில் ஈடுபட்டவர் உடனே
ப�ோக்குவரத்து காவல் அதிகாரியிடம்
உள்ள POS இயந்திரத்தில் கடன் /பற்று
அட்டை (Credit/Debit Card) மூலம்
அபராத த�ொகையைச் செலுத்தலாம்.
(அல்லது)

* பின்னர் “Challan-1” என த�ோன்றும்
பெட்டியை தேர்வு (டிக்) செய்த
பின் “Proceed” ப�ொத்தானை கிளிக்
செய்யவும்.
* கட்டணம் செலுத்தும் முறையை
தேர்வு செய்து அபராத த�ொகையைச்
செலுத்தவும்.

பேடிஎம் இனையதள வழியாக

2. பாரத ஸ்டேட் வங்கியின்
இணையதள வங்கி பரிவர்த்தனை
(Online Banking) வழியாக செலுத்தலாம்.

இணையதளம் வழியாக
கட்டணம் செலுத்த

* “https://www.onlinesbi.com” என்ற
இணையதள முகவரிக்குச் செல்லவும்.
* “SBI Collect” –ஐ கிளிக் செய்து “New
Version” - தேர்வு செய்யவும்.
* “Terms and conditions” பெட்டியை
தேர்வு (டிக்) செய்த பின் “Proceed”
ப�ொத்தானை கிளிக் செய்யவும்.
* “Select State” –ஐ கிளிக் செய்து
“TamilNadu” – ஐ தேர்வு செய்யவும்.
பின்னர் “Select Type”–ஐ கிளிக்
செய்து “Govt Department” – ஐ தேர்வு
செய்யவும். அதன் பின்னர் “Go” என்ற
ப�ொத்தானை கிளிக் செய்யவும்.
* “Select Govt Department” –ஐ கிளிக்
செய்து “GREATER CHENNAI TRAFFIC
POLICE” – ஐ தேர்வு செய்யவும்.
* “Select Category” –ஐ கிளிக்
செய்து “E-Challan Payment” – ஐ தேர்வு
செய்யவும். பின்னர் உங்களது இ-சலான்
ஐடி(ID) யை அதற்கான பெட்டியில்
உள்ளிட்டு “Submit” என்ற ப�ொத்தானை
கிளிக் செய்யவும். உடனே திரையில்
உங்களது
இ-சலான்
விபரங்கள்
த�ோன்றும்.
* உங்களது பெயர், பிறந்த தேதி
மற்றும்
கைபேசி
எண்
ஆகிய
விபரங்களை உள்ளிடவும். பின்னர்
பாதுகாப்பு குறியீடு (captcha) –வை
உள்ளிட்டு “Submit” என்ற ப�ொத்தானை
கிளிக் செய்யவும். பின்னர் சரிபார்த்தல்
வலைப்பக்கம்
(verification
page)
த�ோன்றும்.
* விபரங்களை சரிபார்த்து “Confirm”
என்ற ப�ொத்தானை கிளிக் செய்யவும்.
பின்னர் பணம் செலுத்தும் வலைப்பக்கம்
(Payment page) த�ோன்றும்.
* கட்டணம் செலுத்தும் முறையை
தேர்வு செய்து அபராத த�ொகையைச்
செலுத்தவும்.

துரித குறியீடு (QR Code)
வழியாக கட்டணம் செலுத்த

*
இ-சலான்
ரசீதில்
அச்சிடப்பட்டிருக்கும் துரித குறியீடு
(QR code) –ஐ கைபேசியில் ஸ்கேன்
செய்தால்
நிகழ்நிலையில்
பணம்
செலுத்தும் வலைப்பக்கம் (Online
Payment page) த�ோன்றும்.
* “Terms and conditions” பெட்டியை
தேர்வு (டிக்) செய்த பின் “Proceed”
ப�ொத்தானை கிளிக் செய்யவும்.
* “Select Category” –ஐ கிளிக்
செய்து “E-Challan Payment” – ஐ தேர்வு

செய்யவும். பின்னர் உங்களது இ-சலான்
ஐடியை
அதற்கான
பெட்டியில்
உள்ளிட்டு “Submit” என்ற ப�ொத்தானை
கிளிக் செய்யவும். உடனே திரையில்
உங்களது
இ-சலான்
விபரங்கள்
த�ோன்றும்.
*
உங்களது
பெயர்,
பிறந்த
தேதி மற்றும் கைபேசி எண்ணை
உள்ளிடவும்.
பின்னர்
பாதுகாப்பு
குறியீடு (captcha) –வை உள்ளிட்டு
“Submit” என்ற ப�ொத்தானை கிளிக்
செய்யவும்.
பின்னர்
சரிபார்த்தல்
வலைப்பக்கம்
(verification
page)
த�ோன்றும்.
*
விபரங்களை
சரிபார்த்து
“Confirm” என்ற ப�ொத்தானை கிளிக்
செய்யவும். பின்னர் பணம் செலுத்தும்
வலைப்பக்கம்
(Payment
page)
த�ோன்றும்.
* கட்டணம் செலுத்தும் முறையை
தேர்வு செய்து அபராத த�ொகையைச்
செலுத்தவும்.

பேடிஎம் (Patym) வழியாக
பணம் செலுத்த

* பேடிஎம் (Patym) துரித குறியீடு (QR
Code) வழியாக கட்டணம் செலுத்த.
* பேடிஎம் செயலியை (Patym App)
திறக்கவும்.
b. “Pay” என்ற ப�ொத்தானை கிளிக்
செய்யவும்.
*
இ-சலான்
ரசீதில்
அச்சிடப்பட்டிருக்கும் துரித குறியீடு
(QR code) –ஐ கைபேசியில் ஸ்கேன்
செய்யவும்.
* ஸ்கேன் செய்த உடன் திரையில்
உங்களது
இ-சலான்
விபரங்கள்
த�ோன்றும். பின்னர் “Challan-1” என
த�ோன்றும் பெட்டியை தேர்வு (டிக்)
செய்த பின் “Proceed” ப�ொத்தானை
கிளிக் செய்யவும்.
* கட்டணம் செலுத்தும் முறையை
தேர்வு
செய்து
கட்டணத்தைச்
செலுத்தவும்.
பேடிஎம் துரித குறியீடு இல்லாமல்
* பேடிஎம் செயலியை (Patym App)
திறக்கவும்.
* “View All” என்ற ப�ொத்தானை
கிளிக் செய்து, “Challan” – ஐ தேர்வு
செய்யவும்
* “Traffic Authority” –ஐ கிளிக் செய்து
“Chennai” – ஐ தேர்வு செய்யவும்.
*
உங்களது
வாகன
எண்,
இ-சலான் குயியீடு (Challan ID)ஆகிய
விபரங்களை
உரிய
பெட்டியில்
உள்ளிட்டபின் “Proceed” ப�ொத்தானை
கிளிக் செய்யவும்.
* உடனே திரையில் உங்களது
இ-சலான் விபரங்கள் த�ோன்றும்.

IN THE COURT OF XVI
SMALL CAUSES JUDGE AT
CHENNAI
E.P.No. 432 of 2017
in
R.C.O.P.No.140 of 2016
Mrs. Mahjabeen
... Decree Holder/Petitioner
-VsMr. S.Feroz Khan & another
... Judgement debtors/
Respondents
To
1. Mr. S. Feroz Khan
NewNo.229, OldNo.118,
Triplicane High Road,
Triplicane, Chennai 600005.
2. Mr. M.R. Sheik Abdul Rahim,
Flat No.301, 3rd Floor,
Door N o.16, Chinnappa
Rowther Street, Triplicane,
Chennai 600005.
In the above E.P.No.432
of 2017 in R.C.O.P.No.140
of 2016 the Hon'ble XVI
Judge, Small Causes Court
at Chennai, has ordered fresh
notice to you, returnable by
07.06.2018. Kindly therefore
be present before the aforesaid
Hon'ble Judge on 07.06.2018
at 10.30 A.M, either in person
or through a pleader, failing
which the matter will be heard
and decided in your absence.
ASHOKMENON
Counsel for Decree Holder/
Petitioner

* “https://www.paytm.com” என்ற
இணையதள முகவரிக்குச் செல்லவும்.
* “More” என்ற ப�ொத்தானை கிளிக்
செய்து, “Challan” – ஐ தேர்வு செய்யவும்
* “Traffic Authority” –ஐ கிளிக் செய்து
“Chennai” – ஐ தேர்வு செய்யவும்.
* உங்களது வாகன எண், இ-சலான்
குயியீடு(Challan ID)ஆகிய விபரங்களை
உரிய
பெட்டியில்
உள்ளிட்டபின்
“Proceed” ப�ொத்தானை கிளிக் செய்யவும்.
* உடனே திரையில் உங்களது
இ-சலான் விபரங்கள் த�ோன்றும். பின்
“Proceed” ப�ொத்தானை கிளிக் செய்யவும்.
* கட்டணம் செலுத்தும் முறையை
தேர்வு செய்து அபராத த�ொகையைச்
செலுத்தவும்.

தமிழ்நாடு இ-சேவை
மையங்கள் வழியாக

* அருகில் உள்ள தமிழ்நாடு இ-சேவை
மையங்களுக்குச் சென்று உங்களது
வாகன எண், இ-சலான் குயியீடு(Challan
ID) விபரங்களை தெரிவித்து அபராத
த�ொகையை ர�ொக்கமாக செலுத்தலாம்.
சென்னை மாநகரில் 132 இ-சேவை
மையங்கள் உள்ளன.

அஞ்சல் நிலையங்களில்

*
அருகில்
உள்ள
அஞ்சல்
நிலையத்திற்குச் சென்று உங்களது
வாகன எண், இ-சலான் குயியீடு
(Challan ID) விபரங்களை தெரிவித்து
அபராத த�ொகையை ர�ொக்கமாகச்
செலுத்தலாம்.
நீதிமன்றத்திலும்
செலுத்தலாம்
*
இ-சலான்
குறியீடு
ரசீதை
நீதிமன்றத்தில் சமர்ப்பித்து அபராத
த�ொகையை ர�ொக்கமாக செலுத்தலாம்.
* மேற்படி அபராத த�ொகை
செலுத்திய ரசீதை அருகில் உள்ள
ப�ோக்குவரத்து காவல் அதிகாரியிடம்
சமர்ப்பித்து இ-சலான் இயந்திரத்தில்,
விபரங்களை உள்ளிட்டவுடன் இ-சலான்
மீதான நடவடிக்கை நிறைவுபெறும்.
48 மணி நேர அவகாசம்
வாகன
ஓட்டிகள்
இ-–சலான்
ரசீது பெற்ற 48 மணி நேரத்திற்குள்
அபராத
த�ொகையை
மேற்கண்ட
முறைகளில்
ஏதேனும்
ஒன்றின்
மூலம் செலுத்துமாறும், அபராதம்
செலுத்தியதற்கான ரசீதை ஸ்கிரீன்
ஷாட்
(Screen
Shot)
அல்லது
காகித அச்சு (Printout) வடிவில்
வருங்கால குறிப்புக்காக பாதுகாத்து
வைத்துக்கொள்ள் வேண்டும்.
இவ்வாறு
அந்த
அறிக்கையில்
கூறப்பட்டுள்ளது.
இந்த நிகழ்ச்சியில் கமிஷனரின்
மனைவியும், மாநில குற்ற ஆவண
காப்பக கூடுதல் டிஜிபியுமான சீமா
அகர்வால், ப�ோக்குவரத்து கூடுதல்
கமிஷனர்
அருண்,
தலைமையிட
கூடுதல் கமிஷனர் சேஷசாயி, வடக்கு
மண்டல கூடுதல் கமிஷனர் ஜெயராம்,
மத்திய குற்றப்பிரிவு கூடுதல் கமிஷனர்
கணேச மூர்த்தி ஆகிய�ோர் உடன்
உள்ளனர்.
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ம�ோடி ஆட்சியில் இந்தியாவில்
அறிவிக்கப்படாத நெருக்கடிநிலை முன்னாள் மத்திய அமைச்சர்
யஷ்வந்த் சின்கா குற்றச்சாட்டு

பனாஜி,மே.10–
பிரதமர்
நரேந்திர
ம�ோடி
தலைமையிலான
ஆட்சியில்
அறிவிக்கப்படாத
நெருக்கடி
நிலை
நிலவுகிறது
என்று
யஷ்வந்த் சின்கா குற்றம் சாட்டி
உள்ளார்.
வாஜ்பாய்
தலைமையிலான
தேசிய
ஜனநாயக
கூட்டணி
அரசில் மத்திய நிதி அமைச்சர்,
வெளியுறவுத்துறை அமைச்சராக
இருந்தவர்
யஷ்வந்த்
சின்கா.
பாரதீய ஜனதாவில் தற்போது
அவருக்கு
முக்கியத்துவம்
க�ொடுக்கப்படாததால் கட்சியில்
இருந்து
விலகினார்.
அதன்
பிறகு ம�ோடி தலைமையிலான
மத்திய அரசை அவர் விமர்சித்து
வருகிறார்.
இந்த
நிலையில்
க�ோவா
மாநிலம்
பனாஜியில்
நடந்த
நிகழ்ச்சி ஒன்றில் யஷ்வந்த் சின்கா
பேசியதாவது:–நாங்கள்
கடந்த
முறை
எதிர்க்கட்சியாக இருந்த ப�ோது
காங்கிரஸ் தலைமையிலான ஐக்கிய
முற்போக்கு கூட்டணி அரசு வரி
தீவிரவாதத்தில் ஈடுபட்டிருப்பதாக
குற்றம் சாட்டின�ோம். தேர்தலில்
நாங்கள்
ஆட்சிக்கு
வந்தால்
வரி தீவிரவாதத்தை முடிவுக்கு
க�ொண்டு
வருவ�ோம் என்று
வாக்குறுதியும்
அளித்தோம்.
ஆனால் அதற்கு மாறாக தற்போது
வரி
தீவிரவாதம் த�ொடர்பாக
நாள்தோறும் புதுப்புது உத்தரவுகள்
வருகின்றன.
பண
மதிப்பிழப்பு

நடவடிக்கைக்கு பிறகு வங்கிகளில்
டெபாசிட்
செய்யப்பட்ட
த�ொகை குறித்து க�ோர்ட்டுகளில்
20
லட்சம்
வழக்குகள்
த �ொ டு க்க ப ்ப ட் டு ள்ள ன .
ஜி.எஸ்.டி.
வரி
விதிப்பால்
வியாபாரிகள் பெரும் பாதிப்புக்கு
ஆளாகியுள்ளனர்.
ஜி.எஸ்.
டி. வரி அமலுக்கு வந்தபிறகு
இதுவரை
357
திருத்தங்கள்
செய்யப்பட்டுவிட்டன.
நமது நாட்டின் வரி விதிப்பு
முறையும்,
அதை
பின்பற்ற
ச�ொல்வதும் நகைப்புக்குரியதாக
உள்ளது. அதாவது மின்சாரம்
இல்லாத
கிராமத்தை
சேர்ந்த
வியாபாரிகளிடம்
வருமான
வரி
கணக்கு இணையதளம்
மூலம்
தாக்கல்
செய்ய
வலியுறுத்தப்படுகிறது. அவர்கள்
எப்படி அதை செய்ய முடியும்?
1975-ம்
ஆண்டில்
இந்திரா
காந்தி நாடு முழுவதும் நெருக்கடி
நிலையை
அமல்படுத்தினார்.
இதனால் எதிர்க்கட்சியினர் கைது
செய்யப்பட்டனர்.
ஊடகங்கள்
தணிக்கைக்கு உட்படுத்தப்பட்டன.
அரசியல் ரீதியில் இந்த முடிவை
இந்திராகாந்தி எடுத்தார்.
ஆனால்
தற்போது
நாம்
எதிர்கொண்டு வரும் நெருக்கடி
நிலையானது
அறிவிக்கப்படாத
ஒன்றாகும். இந்த அறிவிக்கப்படாத
நெருக்கடி
நிலையில்
நமது
நாட்டின் அரசியல்
முறையில்
மெதுவாக க�ொல்லும் விஷம்
செலுத்தப்பட்டு
வருகிறது.
இவ்வாறு அவர் பேசினார்.

வேகமாக வளர்ச்சியடைகிறது
இந்திய ப�ொருளாதாரம்
புதுடெல்லி,மே.10–
இந்திய
ப�ொருளாதாரம்
வேகமாக வளர்ச்சி அடைந்து
வருவதாக
சர்வதேச
நிதி
ஆணையம் ஆய்வு செய்துள்ளது.
சர்வதேச நிதி ஆணையமான
ஐ.எம்.எப். 2018-ம் ஆண்டிற்கான
ஆசியா –- பசிபிக் ப�ொருளாதார
ஆய்வறிக்கை வெளியிட்டுள்ளது.
அதில்
கூறப்பட்டுள்ளதாவது:–
இந்தியாவில்
பணமதிப்பிழப்பு
நடவடிக்கை, ஜிஎஸ்டி வரி ப�ோன்ற
ப�ொருளாதார நடவடிக்கைகளின்
தாக்கத்தில்
இருந்து இந்தியா

ஐ.எம்.எப்.கணிப்பு
மீண்டு வருகிறது. இதையடுத்து
இந்திய ப�ொருளாதாரம் வேகமாக
வளர்ச்சியடைந்து வருகிறது.
கடந்த 2017–-18–-ம் நிதியாண்டில்
இந்தியாவின்
ப�ொருளாதார
வளர்ச்சி விகிதம் 7.3 சதவீதமாக
இருந்தது. த�ொடர்ந்து
2018-–19ம் நிதியாண்டில் 7.8 சதவீதமாக
உயரும்.
இந்தியாவிற்கு
அடுத்தபடியாக
வங்கதேசம்
இரண்டாவது இடத்தில் உள்ளது.
இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.

