
 

 

 

 

தமிழ் வழக்கு வாத ப ாட்டி (2019-2020) 

1. நெக்டார் பிரைவேட் லிமிநடட் என்ற ெிறுேனம், சங்கிலித் ந ாடர் ேணிகம் புரியும் 
ெிறுேனமாக இந் ிய ெிறுேனங்கள் சட்டத் ின் கீழ் ப ிவுநசய்யப்பட்டுள்ளது. நெட்ஒர்க் 
மார்க்நகட்டிங் மூலம் அந்ெிறுேனம்  யாரிக்கும் நபாருட்கரள ேிற்று ேருகிறது. இந்  
கட்டரமப்பு, ெிறுேனத் ின்  யாரிப்ரப ேிளம்பைப்படுத்தும் ெபர்களுக்கு ந ாரக  ருே ன் 
மூலம், அ ாேது, அேர்கள்  னிெபைாக உருோக்கும் ேிற்பரனக்கும் மட்டுமின்றி, அேர்கள் 
ெிறுேனத் ிற்கு அறிமுகப்படுத்தும் பிற ேிற்பரனயாளர்களுக்காகவும் ஊ ியம் 
நபறுோர்கள், இ னால் ேிெிவயாகிப்பாளர்களின் ேரிரசயும், பலெிரல ஊ ிய ெிரலயின் 
படிேரிரசயும் உருோகிறது.  இ ில்  யாரிப்புகளும், ெிறுேனமும் வெைடியாக 
நுகர்வோரிடவம சந்ர ப்படுத் ப்படுகிறது மற்றும் சாத் ியமான ேியாபாை பங்கு ாைர்கள், 

பரிந்துரைகள் மற்றும் ோய்நமாழி சந்ர ப்படுத் ல் மூலமாகவே 
சந்ர ப்படுத் ப்படுகிறது.   

2. ஒரு  னி ெபரின் நசாந்  ேிற்பரன முயற்சிகளின் காைணமாகவும் அேர்களுக்கு கீவழ 
உள்ள அரமப்பின் காைணமாகவும் ேிற்பரனயாகும்  யாரிப்பின் அடிப்பரடயில் 
அேர்களுக்கு கமிஷன் (முகேர் வசரேக் கட்டணம்) ேழங்கப்படும். இ ில் ப ிவு நசய்யும் 
ேிெிவயாகஸ் ர்களுக்கு வசரே கட்டணம் இைாது. இருப்பினும் இத் ிட்டத் ில் 
வசருே ற்கு அந்ெிறுேனம் அளிக்கும் "ஸ்டார்டர் கிட்" ரட ோங்குேது அேசியம். இ ற்கு 
அந்  ேிெிவயாகஸ் கர் ரூ.650/- நசலுத் ி ஸ்டார்டர் கிட்ரட நபற்று நகாள்ளவேண்டும். 

3. 2018 ஆம் ஆண்டு அந்ெிறுேனம் "வெபாலிப்" என்னும் ஒரு மருத் ே குணம் பரடத்  
ஒரு மாத் ிரைரய  யாரித்துள்ளது.  இந்  மாத் ிரைரய இயற்ரகயான மூலிரககரள 
நகாண்டு  யாரித்து இருப்ப ாகவும். ஞாபக மற ி சம்பந் ப்பட்ட வொய்களான 

"நடநமன்டியா" (dementia) மற்றும் "Alzheimer’s" வபான்ற மருத்துே ெிரலகளிலிருந்து 
ஒருேரை காக்க கூடும் என்று ேிளம்பை படுத் ியுள்ளது. அந்ெிறுேனத் ின்   
ேரலத் ளங்களில் "ஒரு மாத் ிரை ஒரு ொள், மற ி இன்றி ோழ்ொள்" என 
ேிளம்பைப்படுத் ியுள்ளது. ஐந்து ேய ிற்கு வமல் உள்ள குழந்ர கள் மு ல் நபரிவயார் 
ேரை  இர  உட்நகாள்ளலாம் எனவும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. ஒரு மாத் ிரையின் ேிரல 
ரூ.25/- எனவும்,  ங்களது ேிெிவயாகஸ் ர்கள் மூலமாக நபற்றுக்நகாண்டால் ரூ.21/- க்கு 
கிரடக்கும் என்றும் ெிறுேனத் ின் ேிளம்பைங்கள் பத் ிரிரககளில் நகாடுக்கப்பட்டது.  

4. மருந்து கரடகள் , பல்நபாருள் அங்காடிகள் மூலமாக  இந்  மாத் ிரைகரள  நெக்டார் 
ெிறுேனம் ேிற்ப ில்ரல. மாத் ிரைகரள ோங்க ேிரும்புவோர் அந்ெிறுேனத் ில் ப ிவு 
நசய்துள்ள ேிெிவயாகஸ் ர்கள் மூலமாக மட்டுவம நபற்றுக்நகாள்ள இயலும். 
மாத் ிரைகளின் ேியாபாைம் ொளுக்கு ொள் அ ிகரித் து அ ன் மூலம் 
ேிெிவயாகஸ் ர்களும் எண்ணிக்ரகயில் நபருகினார்கள். எனவே ெிறுேனம் 
அபரிேி மான லாபம் ஈட்டியது.  

5. "வெபாலிப்" வபால பல மருத்துே குணம் பரடத்  மாத் ிரைகள் மற்றும் நபாருட்கள், 

நபாடிகள் என இந்ெிறுேனம்  யாரித்துள்ளது. ேயது மு ிர்ந் ேர்களுக்காகவே இந்  
மாத் ிரைரய  யாரித்து ேிெிவயாகம் நசய் னர். அந்  மாத் ிரைகளில் omega-3 fatty 
acid (DHA) இருப்ப ாக  ஏப்ைல் 1, 2019 அன்று பத் ிரிரக ேிளம்பைத் ில் 
குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. DHA எனப்படுேது ஒருேரின் ஞாபக சக் ிரய அ ிகரிக்க கூடிய 



 

 

ேலிரமரய நகாண்டது. 20 ேருடத்துக்கு முன்பு ெடந் ரேகரள கூட ெிரனவுக்கு 
நகாண்டு ேருமளவுக்கு இந்  மாத் ிரைகளுக்கு சக் ி இருப்ப ாக 
ேிளம்பைப்படுத் ப்பட்டது. ஆனால் FSSAI( i.e., Food, safety and Standard Authority of 
India) எனும் அைசாங்க ெிறுேனத் ிடம் இன்னும் அங்கீகாைம் நபறேில்ரல என்றும் 
குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. வமலும் ஒவ்நோரு ேிளம்பைத் ின் கீழும் இவ்ோக்கியம் எழு  
பட்டு இருந் து "பக்க ேிரளவுகள் இல்ரல, மருத் ே ரீ ியாக ெிரூபிக்கப்பட்டது".  

6. 58 ேய ான ேிஜயன் என்பேர் ஞாபக மற ி  னக்கு அ ிகரிப்பர  உணர்ந்து அ ற்கு 
 ீர்வு வ டினார். அப்நபாழுது நெக்டார் ெிறுேனத் ின் ேிெிவயாகஸ் ர்கள் அேரை அணுகி 
வெபாலிப் மாத் ிரைகரள குறித்து ேிேரித்து கூறினர். ேிளம்பைங்கள் மூலம்  இர  
குறித்து முன்னவை அறிந்துள்ள ால், அ ற்கான ேிரலரய நகாடுத்து மாத் ிரைகரள 
நபற்றுக்நகாண்டார்.  ினம் ஒரு மாத் ிரையாக மூன்று மா ங்களுக்கு ந ாடர்ந்து எடுத்து 
நகாண்டார். உடம்பு ேலி மற்றும் ேயிற்று வகாளாறுகள் அ ிகரிப்ப ாக உணர்ந்  
ேிஜயன், ேிெிவயாகஸ் ர்கரள அரழத்து இ ற்கு காைணம் வெபாலிப் மாத் ிரைகளாக 
இருக்க கூடுமா என்று ேிசாரித் ார். மாத் ிரைகள் முற்றிலும் ஆபத் ற்றரே என 
கூறிய ால் அேர் மீண்டும் உண்ண ந ாடங்கினார். சிறிது ொட்களில் அேைது கண் 
பார்ரேயும் மங்க ந ாடங்கியது. 

7. ப ற்றமரடந்  ேிஜயன்  னது மருத்துேரை அணுகி பார்ரே குரறே ற்கான 
காைணங்கரள ேிசாரித் ார். சர்க்கரை வொய் இருந் படியால் மருத்துேரின் அறிவுரைப்படி 
மருந்துகரளயும், உணவு கட்டுப்பாட்ரடயும் பின்பற்றி ேந்துள்ளார். அர   ேிர்த்து  ிரு 
ேிஜயன் உட்நகாண்ட வெபாலிப் மாத் ிரைகளில் உள்ள DHA  ான் இ ற்கு காைணம் என்று 

மருத்துேர் உறு ி நசய்ய ார். இது இைத் த் ில் உள்ள சர்க்கரைரய (blood sugar) 

அ ிகப்படுத்தும் குணம் பரடத் து. ஆகவே diabetic retinopathy எனும் ேியா ியால் 
அேர் கண் பார்ரேரய இழக்க துேங்கியுள்ளார்.  

8. நெக்டார் ெிறுேனத் ின் ேிெிவயாகஸ் ர்கரள அணுகி இர  குறித்து ேிசாரித் நபாழுது, 

அேர்கள்  ிரு ேிஜயன் அேர்களின் எல்லா குற்ற சாற்றுகரளயும் மறுத்து சட்ட 
பூர்ேமாக ப ிலளிக்கவும்  யாைாக உள்ள ாக கூறினர்.  னது பார்ரேரய இழக்க 
வெரிட்ட ற்காகவும்,  ேறாக ேிளம்பைங்கள் நசய்  ற்காகவும், FSSAI மற்றும் Drugs and 
Cosmetics Act,1940 இன் கீழ் உரிமம் நபறாமல் மாத் ிரைகரள ேிற்பரன நசய்  ாகவும் 
ஒரு வகாடி ருபாய் இழப்படீு வகட்டு  னது ேழக்குரறஞர் மூலமாக வொட்டீஸ் அளித் ார். 
அ ில் உள்ள குற்றசாட்டுகள் அரனத்ர யும் மறுத்து நெக்டார் ெிறுேனம் ப ில் 
அளித் து. எனவே , National Consumer Commission இல் ஒரு ேழக்ரக ப ிவு நசய் ார். 
வெபாலிப் மாத் ிரைகளின் மூலமாக மட்டுவம பார்ரே இழந் ார் என்ப ற்கான 
வபாதுமான சாட்சிகள் இல்லா  காைணத் ால் ேழக்கு  ள்ளுபடி நசய்யப்பட்டது. 
இப்நபாழுது வமல் முரறயடீ்டாக உயர் ெீ ிமன்றத்ர  அணுகியுள்ளார். 

9. நெக்டார் ெிறுேனத் ின் ேிெிவயாகஸ் ர்களில் ஒருேைான  ிரு ோசுவ ேன் என்பேரும் 
அந்  ெிறுேனத் ின் மீது ேழக்கு ஒன்ரற ந ாடர்ந் ார். "நெட்ஒர்க் மார்க்நகட்டிங்" என்பது 

Prize chit and money circulation scheme (Banning) 1978 Act என்ற சட்டத் ின் கீழ் 

நகாடுக்கப்பட்டுள்ள “money circulation scheme” என்னும் ேரையரறயில் அடங்கும். 
எனவே இந்   ிட்டம் சட்டப்படி  ேறு என்றும் இந்ெிறுேனம் வசரே கட்டணம் நபற்று 

நகாண்டு அர  மறுப்ப ாகவும் ந ரிேித் ார். ஸ்டார்டர் கிட்டின் ேிரல ரூ. 650/- ஆக 

ேசூலிக்கப்பட்டாலும் அ ில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள ேிரல (MRP ரூ.597/-). இங்கனம் 
ஆயிைக்கணக்கான மக்கரள ஏமாற்றி சம்பா ித்து ேருே ாகவும், நெட்நோர்க்கிங் மூலம் 

வமலும் நுகர்வோர்கரள வசர்க்க இயலா ேர்கள் ரூ.650/- ரயயும் இழந்து ேிடுே ாகவும் 
குறிப்பிட்டுள்ளார்.  ானும் இந்ெிறுேனத் ால் ஏமாற்றப்பட பட்ட ாகவும், இவ்ோறு 



 

 

ஆயிைக்கணக்கான மக்கரள எம்மாற்றும் இந்  ெிறுேனத்ர  இந் ிய  ண்டரன 

சட்டத் ின் பிரிவு 420 இன் கீழ்  ண்டிக்குமாறு வகட்டுநகான்றுள்ளார். 
 

உயர்ெீ ிமன்றம் இரு ேழக்குகரளயும் ஒன்றாக ேிசாரிக்க உள்ளது. இ ற்காக எழுப்பப்பட்ட 
ேினாக்கள்: 
 

1. நெக்டார் ெிறுேனத் ின் ந ாழில் முரறயானது Sec. 2(c), Prize chit and money 
circulation scheme (Banning) 1978 Act என்னும் சட்டத் ில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள “money 
circulation scheme” என்ற ேிளக்கத் ின் கீழ் அடங்குமா? 
2. வசரே கட்டணும் நபறுே ற்கு அந்  ெிறுேனத் ிற்கு அனும ி உண்டா? 
3.இந் ிய  ண்டரன சட்டத் ின் கீழ்  ண்டிக்கப்பட வேண்டிய அளேிற்கான வமாசடியில் இந்  
ெிறுேனம் ஈடுபட்டுள்ள ா? 

4. FSS Act மற்றும்  Drugs and Cosmetics Act கீழ் உரிமம் நபறாமல்  ங்களது 
 யாரிப்புகரள ேிற்பரன நசய்ேது சட்டப்படி சரியான நசயலாகுமா? 

5. மாத் ிரைகளில் உள்ள DHA மட்டுவம வமல்முரறயடீ்டாளரின் கண் பார்ரே இழப்பிற்கு 
காைணமாகுமா? 
6. இது வபான்று வேறு ேினாக்கரள எழுப்பும் உரிரம இரு கட்சிகளுக்கும் ேழங்கப்படுகிறது  
 
 
வபாட்டியாளர்கள் ப ிவு நசய்ய கரடசி ொள்: 23 August 2019 

எழுத்து ேடிேிலான ோதுரை சமர்ப்பிக்க கரடசி ொள்: 30 August 2019 

எழுத்து ேடிேிலான ோதுரைரய நகாடுக்கப்பட்டுள்ள மின்னஞ்சலுக்கு அனுப்பிரேக்கவும்: 

cdraglcmoot@gmail.com 

 
1. Do not mention your names in the memorials. This will lead to disqualification. The 

participant is allowed to mention only the register number provided by the Moot 
Court Committee. 

2. The college selection rank list will have only the registration number mentioned. 
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