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SHREYANANDIANDSANJEEBMUKHERJEE
NewDelhi, 24 January

With India andAustralia giving
final touches to an interim
tradedeal, bothcountries are

set to keep aside sensitive and conten-
tious issues, steering clear of any sur-
prise in the early-harvest agreement,
people aware of thematter said.

Sources indicated that greatermar-
ket access for contentious items such
as agriculture and dairy are likely to be
keptawayfromthedeal,at least fornow.

However, high-value items such as
sheepmeatandhigh-endcarrotscould
formapartofthediscussionsinthepro-
posed deal as these are not items of
mass consumption in India.

“Products exported from Australia
willnotcompetewith locally-produced
goods in India. For instance, export of
items such ashigh-end carrots to India
will not hurt the interest of small-scale
farmers. Itwillbeprimarilysoldtohigh-
endhotels.Similarly,sheepmeatbuyers
of Australian lamb (in India) are differ-
entfromthosebuyingIndianlamb,”the
source said.

India and Australia had set a tight
deadlineofconcludinganearly-harvest
agreement—aprecursor toafree-trade
agreement or Comprehensive
Economic Cooperation Agreement
(CECA) — by December 25, as more

work is needed to be done towards the
deal.Officials frombothcountrieshave
been in regular touch to finalise the
agreement at the earliest. Last week,
commerce and industry minister
Piyush Goyalmet his Australian coun-
terpartDanTehanvirtuallytotakestock
of the current status of thedeal.

The proposed deal is likely to
include lower tariff and greatermarket
accessforIndianexporters inareassuch
as textiles, pharmaceuticals, footwear
and leather. On the other hand,
Australia is seeking lower tariffs for
dairy products, milk and premium
wines, amongother items.

Australia was India’s 15th largest
tradingpartner inFY21.Petroleumpro-
ducts, medicines, polished diamonds,
gold jewellery and apparels are the key
items exported to Australia. On the
other hand, coal, alumina and non-
monetary gold are key products
exported to India.

In services, major Indian exports
relate to travel, telecom and computer,
government and financial services,
while Australian services exports were
principally in education and personal-
related travel.

Amongthemostcontroversial items
that could be excluded from the early-
harvestagreementnegotiations isdiary
and milk. Dairy is one of Australia’s
most important rural industries, pro-

ducingabout8.8billion litresofmilkas
in 2018-19. Dairy, according to reports,
employs around 46,200 people in
Australia. It is also the country’s fourth
largest rural industry, generating $4.4
billion in farm-gate value.

Australiaexportsapproximately35-
40 per cent of its milk. A large propor-
tionof exports are in the formof value-
added products such as cheese, butter,
ultra-heat treated milk and other milk
powders.

Amongall the items, Indianfarmers
and the domestic milk industry have
been steadfastly opposing exports of

skimmed milk powder (SMP) from
Australia.Expertssaid intheupcoming
deal, enough emphasis should also be
placed on the services sector. “There is
a need for a shift in focus fromMode 4
(movementof people for employment)
toMode 1 in a range of services such as
healthcare and education in the pro-
poseddeal.

This couldenableAustralia to come
up with online courses for Indian stu-
dents and set up universities in India,”
said Nisha Taneja, professor at Indian
Council for Research on International
EconomicRelations (ICRIER).

Sensitive issues to remain out of
India-Aussie early-harvest deal

ABHIJIT MADHAV LELE
Mumbai,24January

Private sector lender Axis Bank’s net profit
rose 224 per cent to ~3,614 crore for the third
quarter endedDecember 2021 (Q3of FY22) on
improvement in net interest margin (NIM)
and other income.

Net profit was ~1,117 crore in Q3 of FY21.
Sequentially,netprofit roseby 15percent from
~3,133 crore in the second quarter ended
September 2021. Its stock closed 1.16 per cent
lower at ~704.35 per share on the BSE on
Monday.

Net interest income (NII) roseby 17per cent
year-on-year (YoY) to ~8,653 crore in Q3.
Sequentially, NII grew by 10 per cent from
~7,901 crore in Q2.

NIM rose by two-basis points (bps) YoY at
3.53 per cent in Q3. Sequentially, rise in NIM
was 14 bps over Q2 of FY22.

NII rose 31.14per cent to ~3,840crore inQ3
of FY22 from ~2,928 crore in Q3 of FY21.
Sequentially, it rose marginally from ~
3,798 crore in the quarter ended September
2021 (Q2).

Gross advances grew by 17 per cent (YoY)
to ~6.64 trillion in Q3 as against ~5.69 crore in
the same quarter of FY21. Retail credit rose 18
per cent YoY and small and medium enter-
prises (SME) credit by 20 per cent.

AmitabhChaudhry,managingdirectorand
chief executive, said the outlook is positive
and the bank expects to grow
its loan book at 5-6 per cent
higher than thebanking indus-
try growth.

Commercial bank credit
rose by9.2 per cent (YoY) at the
end of December 2021, accord-
ing to Reserve Bank of India
(RBI) data.

Total deposits increased by
20per cent to ~7.71 trillion inQ3
ofFY22 from~6.41 trillionayear
ago. Provisions declined
sharply at ~1,337 crore inQ3, from ~3,757 crore
in the third quarter of FY21.

Sequentially also, provisions were down
from ~1,735 crore in Q2 of FY22.

Bank officials — in a media call — said

moderation in credit costs and amounts set
aside as provisions are
expected to continue.

Provision coverage ratio
(PCR) stood at 89 per cent in
December 2021 up from 87
per cent a year ago and 88
per cent as of September
2021.

According to a filingwith
the BSE, gross non-perform-
ing assets (gross NPAs)
declined to 3.17 per cent in
December 2021 from3.44per

cent in December 2020 and 3.53 per cent in
September 2021. Net NPAs stood at 0.91 per
cent in December 2021 from 0.74 per cent a
year ago. But theydeclined from1.08per cent
in September 2021.

SBICardsnet
profit up84%
SUBRATAPANDA
Mumbai, 24 January

A robust increase in fee
income and lower provisions
helped SBI Cards and
Payments Services report an
84 per cent increase in net
profit to ~386 crore in the
October–December quarter
(Q3FY22). Its net profit was
~210 crore in the
year-agoperiod.

Its interest income rose by
9percentyear–on–year (YoY)
to ~1,273 crore and fee income
wasup31percentYoYto~1,616
crore, resulting in revenueris-
ing 24 per cent YoY to ~3,140
crore.Provisions forbad loans
fell 43 per cent YoY to ~1,161
crore in the reporting quarter,
which includes management
overlayprovisionof ~162crore
for the thirdCovidwave.

Its asset quality improved
substantially, with gross non-
performingassets fallingby96
basispoints (bps)sequentially
to 2.40 per cent at the end of
December quarter. Similarly,
net NPAs fell by 8 bps to 0.83
per cent in the sameperiod.

It has restructured loans

worth ~359.69 crore under the
Reserve Bank’s second Covid
restructuring framework.

Duringthequarter, thesec-
ond largest credit card issuer
in the country added more
than 1million accounts, up 10
per cent compared to 918,000
added in Q3FY21. In Q2FY22,
it had added 953,000 new
accounts. Also, outstanding
card-in-force grew by 15 per
cent to 13.2 million at the end
of Q3FY22 compared to 11.5
million inQ3FY21.

Totalspendsgrewby47per
cent YoY to ~55,397 crore in
Q3FY22, against ~37,797 crore
inQ3FY21. Retail spendswere
up 36. 48 YoY per cent while
corporate spends were up 93
per cent in the sameperiod.

Jharkhand’s
petrolsubsidy
schemelinkedto
self-certification

PSUsrushtoraiseoffshoredebt

N RESULTS CORNER N

Shriram Transport profit dips 6%
Shriram Transport Finance
(STFC)hasposteda6per cent
fall in net profit for the
December quarter (Q3FY22)
to ~681 crore compared with
~728 crore during the same
period last year.

Its topline stood at ~4,661
crore, up 6 per cent year-on-
year (YoY). The company
revised the process of NPA
classification to flagging bor-
rower accounts as overdue as
part of day-end processes for

the due date, it said. STFC's
gross stage3assets rose27per
cent to ~10,358 crore, and net
stage 3 assets 7 per cent dur-
ing Q3FY22. Had it followed
the earliermethod, the profit
before tax would have been
higher by ~355 crore, it said.

The company’s net inter-
est income rose 11 per cent
YoY to ~2,388 crore. Its total
assets under management
was also up 8 per cent to
~1,24,602 crore. BS REPORTER

The Jharkhand government’s decision to offer
asubsidyof~250permonthonpetrolconsump-
tion will be linked to self-certification by the
beneficiaries.ChiefMinisterHemantSorenhad
lastmonthannouncedasubsidyof ~25per litre
ofpetrol forrationcardholderseffectiveJanuary
26. The subsidy has been capped to 10 litres of
petrolconsumptionor~250inamonth,making
Jharkhand the first in the country to offer tar-
geted subsidyonauto fuel.

According to a senior official in the depart-
mentof food,publicdistributionandconsumer
affairs, beneficiaries will have to submit a
monthlyself-certificationtoreceivetheamount
in their bank accounts. “If a registered benefi-
ciary submits the self-certification form in
February, the amountwill be credited in his or
heraccountbyMarch10.Thiscyclewillhaveto
be repeated everymonth.,” the official said.

Beneficiaries need to register themselves
on CMSUPPORTS app, which links the ration
cards of people covered by food security
schemes with their two-wheelers under the
petrol subsidy scheme. TWESH MISHRA

DEV CHATTERJEE
Mumbai,24 January

State-ownedREC,NTPCand
IndianRailwayFinance
Corporation (IRFC) are tapping
the internationalmarkets to raise
debt for their ongoing projects
and retire old debts.

WhileNTPCplans to raise
$750million by January-end,
REC is eyeing around $1.1 billion
and IRFC$1 billion as overseas
lenders open their purse for these
units, say bankers.

Lower interest rates and good
appetite for Indianpapers are the
main reasonswhy foreign lenders
are pouringmoney into Indian
companies.

Private sector companies are
also tapping into international
bondmarkets to raise funds. RIL
was the first to raise close to $4
billion by selling bonds to inter-
national investors. Recently,
RenewPower and JSW
Infrastructure also raised funds
fromabroad.

In the comingmonths, banks
expectmore companies including
Vedanta, Jindal Steel, Adani
GreenEnergy andMumbai air-
port to raise funds from interna-
tional investors. “We are expect-
ing Indian companies to raise
close to $10 billion in the first
quarter of calendar 2022 and at
least $25 billion-$30 billion by the
endof the year,” said a banker,
whodidnotwish to be quoted.

Top Indian companies are
increasingly tapping globalmar-

kets to replace their high-cost
loans in India. Bankers said that
after the default byChinese prop-
erty giant EvergrandeGroup,
there is an increased interest for
Indianpapers, as they are now
considered as low risk.

“Top rated Indian companies–
especially from the Indian gov-
ernment sector–donot carry any
default risk andhence several
international bankswant to
invest in the sector,” said a
banker, askingnot to be quoted.

Topfirmstappingglobalmarketstoreplacehigh-cost Indiandebt

AxisBank’sQ3netprofit
zooms224%to~3,614cr
Interestmargins,other incomedrivebottomlinehigher

TRADE FIGURES (in $bn)
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Tradebalance
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16.65 12.63 12.29
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REPORT CARD (Figuresin~crore)

Q3FY21 Q2FY22 Q3FY22
NII 7,373 7,900 8,653
Other income 2,929 3,798 3,840
Operatingprofit 5,248 5,928 6,162
Provisions& 3,757 1,735 1,335
contingencies
Netprofit 1,117 3,133 3,614
GrossNPA 21,998 24,149 23,301
NetNPA 4,610 7,200 6,513
GrossNPA(%) 3.44 3.5 3.17
Net NPA(%) 0.74 1.1 0.91

Source: Capitaline
Compiled by BS Research Bureau

FUNDRAISING
PLANS
n NTPC plans to
raise $750 million
by January-end
n REC eyes around
$1.1 billion
from abroad
n IRFC looks to raise
$1 billion from
foreign lenders

ILLUSTRATION: BINAY SINHA
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ஜெயலலிதா மரணம் குறித்து விசாரிக்கும் 
ஆறுமுகசாமி ஆணணய பதவிக் காலம் 
மமலும் 5 மாதஙகள் நீட்டிப்பு

 �சென்னை
மறைந்த முன்னாள் மு்தல்வர் ஜெயலலி்தனா மரணம் குறித்து 
விசனாரிக்கும் ஆறுமுகசனாமி ஆறணயத்தின ப்தவிக்கனாலத்ற்த 
மமலும் 5 மனா்தம் நீட்டித்து ்தமிழக அரசு உத்்தரவிட்டுள்்ளது. 

மறைந்த முன்னாள் மு்தல்வர் ஜெயலலி்தனா மரணம் 
குறித்து ஓய்வுஜபறை நீதிபதி ஆறுமுகசனாமி ்தறலறமயிலனா் 
ஆறணயம் விசனாரறண நடத்தி ்வருகிைது. அபமபனாமலனா 
மருத்து்வர்கள், ஜசவிலியர்கள் எ் இது்வறர 154 மபர்  
விசனாரிக்கபபட்டுள்்ள்ர்.  விசனாரறண இறுதிக் கட்டத்ற்த 
அறடந்த நிறலயில, அபமபனாமலனா  மருத்து்வமற் நிர்்வனா 
கம் சனார்பில உசச நீதிமனைத்தில 2019-ல ்வழக்கு ஜ்தனாடரப 
பட்டது. இற்தயடுத்து, ஆறணயத்தின விசனாரறணக்கு நீதி 
மனைம் இறடக்கனால ்தறட விதித்்தது. ்தறமபனாது ஆறணயம் 
ஜ்தனாடர்நது விசனாரிக்க நீதிமனைம் அனுமதி அளித்துள்்ளது.

இந்த நிறலயில, ஆறுமுகசனாமி ஆறணயத்துக்கு 11-்வது 
முறையனாக ்வழஙகபபட்ட 6 மனா்த கனால அ்வகனாசம் மநறறுடன 
முடி்வறடந்தது. அற்தத் ஜ்தனாடர்நது, ஆறணயத்தின 
ப்தவிக்கனாலத்ற்த மமலும் 5 மனா்தம் நீட்டித்து ்தமிழக அரசு 
உத்்தரவிட்டுள்்ளது..

படுகுழியை வெட்டுகிறென்,

தானே அதில் விழுொன்.

கல்யலை புரட்டுகிறென் னேல்

அநத கல் திரும்பிவிழும்.
- நீதிம�ொழிகள்

பொதுஅறிவு: ஸ்வீடயே னேரநத ஆணடரஸ் 
வேல்சிைஸ் என்பெர வெபபநியலையை அளகக உதவும் 
‘வேல்சிைஸ்’ அளயெ கணடுபிடிததார. ‘ஃபாரன்ஹீட்’ 
அளயெ வெரேனியின் னகபிரினைல் டானிைல் 
ஃபாரன்ஹீட்டும், ‘வகல்வின்’ அளயெ பிரிட்டிஷின் 
வில்லிைம் தாம்ேன் வகல்வினும் கணடுபிடிததேர.

இணையம்: னெயலை கியடபபதில் சுைவிெரம் (Resume) 
முககிை பஙகாற்றுகிறது. நன்கு படிததெரகளுககுகூட, இயத 
சிறபபாக தரத வதரிைாேல் இருககலைாம். இதுனபான்றெர 
களுககு https://www.resumemaker.online இயைை 
தளம் உதவும். இதில் தஙகளது விெரஙகள், படஙகயள 
உள்ளீடு வேய்து பதிவிறககம் வேய்துவகாள்ளலைாம்.

இந்து அமைப்புகள், ைககமை உள்ைடககி

தமிழகத்தில் மதமாற்றத்துக்கு எதிராக 
புதிய அமமபமபை ஏறபைடுத்துவ�ாம்
zz பாஜக மூத்த ்தலைவர் ஹெச்.ராஜா ்தகவல்

 �சென்னை 
ம்தமனாறைத்துக்கு எதிரனாக இநது 
அறமபபுகள், மக்கற்ள உள்்ளடக் 
கிய அறமபறப ஏறபடுத்தும்வனாம் 
எனறு பனாெக மூத்்த ்தறல்வர் 
ஜெச.ரனாெனா ஜ்தரிவித்துள்்ளனார். 

்தமிழக பனாெகவின றமயக் 
குழு கூட்டம், ஜசனற் தியனாகரனாய 
நகரில உள்்ள கட்சித் ்தறலறம 
அலு்வலகமனா் கமலனாலயத்தில 
மநறறு நடந்தது. கூட்டத்துக்கு 
கட்சியின மனாநில ்தறல்வர் 
அணணனாமறல ்தறலறம ்வகித் 
்தனார். குழு உறுபபி்ர்கள் ஜெச.
ரனாெனா, நயி்னார் நனாமகநதிரன, 
ஜபனான.ரனா்தனாகிருஷணன, வி.பி.
துறரசனாமி, சி.பி.ரனா்தனாகிருஷணன, 
மகச்வ விநனாயகம் உள்ளிட்ட 11 
மபர் பஙமகறை்ர்.

கூட்டத்தில, நகர்பபுை உள் 
்ளனாட்சி ம்தர்்தறல எதிர்ஜகனாள்்வது 
உள்ளிட்ட பலம்வறு வி்வகனாரஙகள் 
குறித்து வி்வனாதித்து முடிவுகள் 
எடுக்கபபட்ட். பின்ர், ஜசய்தி 
யனா்ளர்களிடம் ஜெச.ரனாெனா கூறிய 
்தனா்வது: 

அரியலூர் ்வடுகபனாற்ளயம் 
சிறுமி,  ம்தமனாறைத்துக்கனாக 2 ஆணடு 

கள் முனபு பள்ளி நிர்்வனாகத்்தனால 
நிர்பபந்தம் ஜசய்யபபட்டுள்்ளனார். 
அந்த சிறுமி இைபப்தறகு முனபு 
நீதிபதியிடம் அளித்்த ்வனாக்குமூலம் 
ஏன ஜ்வளியிடபபடவிலறல. 

குழு அறமத்து ஒரு ்வனாரத்தில  
கனாரணத்ற்த கணடறி்வ்தனாக கூறிய 
சில மணி மநரத்தில, சிறுமி மரணத் 
தில ம்தமனாறை பிரசசிற் இலறல 
எனறு ்தஞசனாவூர் மனா்வட்ட எஸ்.பி. 
கூறியுள்்ளனார். அ்வறர இறடநீக்கம் 
ஜசய்ய ம்வணடும்.

கனாஞசிபுரத்தில உள்்ள ்தனியனார் 
பள்ளியில சில நனாட்களுக்கு முனபு 
திருநீறு, ருத்ரனாட்சம் அணிந்த 
2 மனாண்வர்கள் ரவுடிமபனால இருப 
ப்தனாக கூறி ஒரு ஆசிரியர் அ்வம 
தித்துள்்ளனார். அனி்தனாவுக்கனாக குரல 
ஜகனாடுத்ம்தனார் இபமபனாது எஙமக 
உள்்ள்ர்.

்தமிழகத்தில ம்தமனாறை ்தறடச 
சட்டம் ஜகனாணடு்வர ம்வணடும். 
ம்தமனாறைத்துக்கு எதிரனாக பனாெக 
ஆ்தரவுடன இநது அறமபபுகள், 
மக்கள் திரள் அறமபறப ஏறபடுத் 
தும்வனாம். ம்தமனாறைத்தில இருநது 
உயிர் ்தபபிய பல ஜபணகள் எஙக 
ளுடன ஜ்தனாடர்பில உள்்ள்ர்.

திமுக ஆட்சியில இநதுக்கள் 
மிரட்டபபடுகினை்ர். மதுறரயில 
150 ஆணடுகள் பழறமயனா் 
முனீஸ்்வரர் மகனாயில இடிக்கபபட் 
டுள்்ளது. பட்டனா இடத்தில இருக் 
கும் மகனாயிலகளும் இடிக்கபபடு 
கினை். திமுக ஆட்சி அறமந்த 
வுடன பல இநது மகனாயிலகள் 
இடிக்கபபடுகினை்.

இவ்வனாறு அ்வர் கூறி்னார்.
கமலனாலயத்தில மநறறு நடந்த 

மறஜைனாரு நிகழ்சசியில ஜபனாஙகல 
சிைபபு மலறர அணணனாமறல 
ஜ்வளியிட்டனார். அபமபனாது, ஜசய்தி 
யனா்ளர்களிடம் மபசிய அ்வர், 
‘‘ஜசனற்யில ப்தவி ்வகித்்த 
மமயர்கள் சரியனா் திட்டஙகற்ள 
ஜசயலபடுத்்தனா்த்தனால்தனான மறழ 
ஜ்வள்்ளம் ்வடியனா்த சூழல உள்்ளது. 
அரியலூர் மனாணவி உயிரிழந்த 
வி்வகனாரத்தில அரசியல ஜசய்ய 
ம்வணடனாம் எனறு அறமசசர் 
அனபில மமகஸ் கூறுகிைனார். இந்த 
வி்வகனாரத்தில யனார் அரசியல ஜசய் 
கிைனார்கள் எனபது மக்களுக்கு 
ஜ்தரியும்.  மரணத்ற்த ற்வத்து அரசி 
யல ஜசய்யும் டிஎனஏ, பனாெகவுக்கு 
கிறடயனாது’’ எனைனார்.

314 கோயிலேளின் பிரசாதத்துக்கு மத்திய தரச் சான்று
z செயல் அலுவலர்களுக்கு முதல்வர ஸ்டாலின படாரடாட்டு

 �சென்னை 
்தமிழகத்தில உள்்ள 314 மகனாயில 
களில பிரசனா்தம், அன்்தனா் உண 
வுக்கு மத்திய ்தரக் கட்டுபபனாடு நிறு்வ 
்த்தின ்தரச சனானறி்தழ் ஜபறை்தற 
கனாக மகனாயில ஜசயல அலு்வலர் 
கற்ள மு்தல்வர் ஸ்டனாலின மநரில 
அறழத்துப பனாரனாட்டி்னார்.

இதுஜ்தனாடர்பனாக ்தமிழக அரசு 
மநறறு ஜ்வளியிட்ட ஜசய்திக்குறிபபு:

இநது சமய அைநிறலயத் துறை 
யின கட்டுபபனாட்டில உள்்ள 754  
மகனாயிலகளில ்தறமபனாது பக்்தர் 
களுக்கு அன்்தனா்ம் ்வழஙகும் 
திட்டம் ஜசயலபடுத்்தபபட்டு ்வரு 
கிைது.

தினமும் 70 ஆயிரம் பேர்
ஆணடுக்கு ரூ.76 மகனாடி 

ஜசலவில இக்மகனாயிலகளில 
தி்மும் 70 ஆயிரம் பக்்தர்களுக்கு 
அன்்தனா்ம் ்வழஙகபபடுகிைது. 

இதில பழநி ்தணடனாயு்தபனாணி 
மகனாயில, ரஙகம் அரஙகநனா்தர் 
மகனாயில, திருசஜசநதூர் சுபபிர 
மணிய சு்வனாமி மகனாயில, சமயபுரம் 
மனாரியம்மன மகனாயில, திருத்்தணி 
சுபபிரமணிய சு்வனாமி மகனாயிலில 

நனாள் முழு்வதும் அன்்தனா்ம் 
்வழஙகபபடுகிைது. 

சுத்தமான பிரசா்தம்
நனாடு முழு்வதும் உணவு ்தயனா 

ரிக்கும் நிறு்வ்ஙகளில ்தயனாரிக் 
கபபடும் உணவு ்வறககற்ள 
பரிமசனாதித்து ்தரசசனானறு ்வழஙகும் 
பணிறய மத்திய அரசின உணவு 
பனாதுகனாபபு, ்தரக் கட்டுபபனாடு நிறு்வ 
்ம் ஜசய்து ்வருகிைது. இந்த 
நிறு்வ்ம் ம்த ்வழிபனாட்டுத் ்தலஙக 
ளில ்தயனாரிக்கபபட்டு இறை்வ 
னுக்கு பறடக்கபபடும் பிரசனா்த 
்வறககற்ள பரிமசனாதித்து, கடவு 
ளுக்கு சுத்்தமனா், சுகனா்தனாரமனா் 
பிரசனா்தம் பறடத்்தல (பிஎசஓஜி) 
எனை சனானறி்தழ்கற்ளயும் ்வழஙகி 
்வருகிைது.

்தமிழகத்தில மகனாயிலகளில 
்தயனாரிக்கபபடும் பிரசனா்தம், அன் 
்தனா் உணவு ்வறககள் சுத்்தமனாக, 
சுகனா்தனாரத்துடன ்தயனாரிக்கபபடு 
்வற்த பரிமசனா்தற்க்கு உட்படுத்தி, 
மத்திய அரசின உணவு பனாதுகனாபபு, 
்தரக் கட்டுபபனாடு நிறு்வ்த்தின ்தரச 
சனானறி்தழ்கள் 6 மகனாயிலகளுக்கு 
மட்டுமம ஜபைபபட்டிருந்த். 

இநநிறலயில, மு்தல்வர் ஸ்டனா 
லின ்தறலறமயிலனா் அரசு 
ஜபனாறுபமபறை பிைகு, அரசின 
முயறசியனால 308 மகனாயிலகளுக்கு 
்தரச சனானறி்தழ்கள் ஜபைபபட் 
டுள்்ள். மமலும், 440 மகனாயில 
களுக்கு சனானறி்தழ் ஜபை நட்வ 
டிக்றக எடுக்கபபட்டு ்வருகிைது.

மு்தன்ம மாநிலம்
நனாடு முழு்வதும் 394 ம்த ்வழி 

பனாட்டுத் ்தலஙகளுக்கு மட்டுமம 
இந்த சனானறி்தழ் ்வழஙகபபட்டுள்்ள 
நிறலயில, ்தமிழக அரசனால 314 
மகனாயிலகளுக்கு இசசனானறி்தழ் 
ஜபைபபட்டு, ்தமிழகம் மு்தனறம 
மனாநிலமனாக திகழ்கிைது. 

இ்தனமூலம், மகனாயிலுக்கு ்வரும் 
பக்்தர்களுக்கு சுத்்தமனா், சுகனா்தனார 
மனா் முறையில பிரசனா்தம், அன் 
்தனா்ம் ்தயனாரித்து ்வழஙகபபடு்வற்த 
்தமிழக அரசு உறுதி ஜசய்துள்்ளது.

இநநிறலயில, ்தமிழகத்தில 
உள்்ள 314 மகனாயிலகளுக்கு உணவு 
பனாதுகனாபபு, ்தரக் கட்டுபபனாடு நிறு்வ 
்த்தின ‘பிஎசஓஜி ’்தரச சனானறி்தழ் 
ஜபறை்தறகனாக மகனாயிலகளின 
ஜசயல அலு்வலர்கற்ள பனாரனாட்டும் 

்வறகயில, மயிலனாபபூர் கபனாலீஸ் 
்வரர், திரும்வறகனாடு கருமனாரி 
யம்மன, திருத்்தணி சுபபிரமணிய 
சு்வனாமி, திரு்வணணனாமறல 
அருணனாசமலஸ்்வரர், ஜசனற் 
்தஙகசனாறல ஏகனாம்பமரஸ்்வரர், 
திருமுலறல்வனாயல மனாசிலனா 
மணீஸ்்வரர், திருபமபனாரூர் கந்த 
சனாமி, மனாமலலபுரம் ஸ்்தல 
சய்ப ஜபருமனாள்,  ஜசனற் 
அஙகனா்ள பரமமஸ்்வரி அம்மன, 
ஜசனற் கஙகனாதீஸ்்வரர் ஆகிய 
மகனாயிலகளின இறண ஆறணயர், 
ஜசயல அலு்வலர்கற்ள மு்தல்வர் 
மநரில அறழத்துப பனாரனாட்டி ்தரச 
சனானறி்தழ்கற்ள ்வழஙகி்னார்.

இந்த நிகழ்சசியில அறமச 
சர்கள் மனா.சுபபிரமணியன, மசகர் 
பனாபு, ்தறலறமச ஜசயலர் இறை 
யனபு, சுகனா்தனாரத் துறை ஜசயலர் 
ரனா்தனாகிருஷணன, சிைபபு பணி 
அலு்வலர் ஜசநதிலகுமனார், அை 
நிறலயத் துறை ஜசயலர் சநதிர 
மமனாகன, துறை ஆறணயர் குமர 
குருபரன உள்ளிட்மடனார் பங 
மகறை்ர்.

இவ்வனாறு அதில கூைபபட் 
டுள்்ளது.

zS பாஜக மாநில மமயக் குழுக் கூட்டம், மாநில தமலவர் அண்ாமமல தமலமமயில் செனமனை தியாகராய நகரில் 
உள்ள கமலாலயத்தில் நநற்று நம்டசபற்்றது. இதில், கடசியின மூத்த தமலவர் செச்.ராஜா, மாநில தும்த் 
தமலவர் வி.பி.துமரொமி, ெட்டபநபரமவ பாஜக குழுத் தமலவர் நயினைார் நாநகந்திரன மற்றும் கடசி நிர்வாகிகள 
பஙநகற்்றனைர். படம்: பு.க.பிரவீன்

ஆனமலைன ் குப்்பே இலலைவாத்பேவாது த்று நடகக ் வாய்ப்பு இலமலை

பைாலியல் புகாருக்கு ஆளான தனியார் பைள்ளியின் 
ஆசிரியர் ராஜவகாபைாலமன விடுவிக்க உத்தரவு
zzகுண்டர் சட்டததில் லகது ஹசய்தல்தயும் ரதது ஹசய்தது நீதிமன்றம்

 � சென்னை
புகனார் கூைபபட்ட 5 ஆணடுகளுக்கு 
முனபு ஆனறலன ்வகுபமப நடக் 
கனா்தமபனாது ஜசனற் மக.மக.நகர் 
்தனியனார் பள்ளி ஆசிரியர் ரனாெ 
மகனாபனாலன எபபடி பனாலியல ரீதியனாக 
்த்வைனாக நடநதிருக்க முடியும் 
எ் மகள்வி எழுபபியுள்்ள உயர் 
நீதிமனைம், அ்வர் மீ்தனா் குணடர் 
்தடுபபு சட்ட உத்்தரற்வ ரத்து 
ஜசய்து உத்்தரவிட்டுள்்ளது.

கடந்த 2015-16 கனாலகட்டத்தில 
படித்்த  முன்னாள் மனாணவி ஒரு்வ 
ருக்கு ஆனறலன ்வகுபபினமபனாது 
பனாலியல ரீதியனாக ஜ்தனாலறல அளித் 
்த்தனாக ஜசனற் மக.மக.நகரில 
உள்்ள ்தனியனார் பள்ளி ்வணிகவியல 
ஆசிரியர் ரனாெமகனாபனாலற் (59) 
அமசனாக் நகர் மபனாலீஸனார் கடந்த 
ஆணடு மம 25-ம் ம்ததி  மபனாக்மஸனா 
சட்டத்தில றகது ஜசய்்த்ர். கடந்த 
ஆணடு ெூன 24-ம் ம்ததி குணடர் 
சட்டத்தில அ்வர் சிறையில அறடக் 
கபபட்டனார்.

இற்த எதிர்த்து ரனாெமகனாபனால 
னின மற்வி ஆர்.சு்தனா ஜசனற் 
உயர் நீதிமனைத்தில ஆட் 
ஜகனாணர்வு மனு ்தனாக்கல ஜசய்்தனார். 

நீதிபதிகள் பி.என.பிரகனாஷ, 
ஆர்.என.மஞசு்ளனா அமர்வில இந்த 
்வழக்கு விசனாரறண நடந்தது. 
மனு்தனாரர் ்தரபபில ்வழக்கறிஞர்கள் 
சுந்தர் மமனாகன,  எம்.சுமரஷ ஆகி 
மயனாரும், அரசு ்தரபபில கூடு்தல 
குறைவியல ்வழக்கறிஞர் ஆர்.முனி 
யபபரனாெூம் ஆெரனாகி ்வனாதிட்ட்ர்.

்வனா்தஙகற்ள மகட்ட நீதிபதிகள் 
பிைபபித்துள்்ள உத்்தரவு: 

கமரனா்னா கனாலகட்டம் எனப்தனால 
2020-21-ல இருநது்தனான ஆனறல 
னில ்வகுபபு நடநது ்வருகிைது. 
2015-16-ல ஆனறலன ்வகுபபு 
கம்ள நடக்கனா்தமபனாது எபபடி ஆசிரி 
யர் பனாலியல ரீதியனாக ்த்வைனாக 
நடநதிருக்க முடியும் எனை மனு 
்தனாரர் ்தரபபு ்வனா்தம் ஏறகத்்தக்கது.

மமலும், அ்வருக்கு எதிரனாக 
குறைம்சனாட்டி பிரமனாண ்வனாக்கு 

மூலம் அளித்துள்்ள மமலும் 4 மனாண 
்வர்களும் 21 ்வயதுக்கு மமறபட்ட 
்வர்கள். அ்வர்கள் யனாருமம 2020-21 
கனாலகட்டத்தில ஆனறலன ்வகுபபு 
களில பஙமகறகவிலறல. இந்த சூழ 
லில ஆசிரியர் ரனாெமகனாபனாலற் 
குணடர் சட்டத்தில சிறையில 
அறடக்க கூைபபடும் குறைசசனாட்டு 
ஏறபுறடய்தனாக இலறல.

மமலும், இந்த உத்்தரற்வ அதி 
கனாரிகள் முழு ம்ற்த ஜசலுத்தி 
பிைபபிக்கவில்றல. குணடர் சட்ட 
உத்்தரவு பிைபபிக்கபபட்ட ம்ததி 
யும் ெூன 24 எனப்தறகு பதிலனாக 
ெூன 28 எ் திருத்்தபபட்டுள்்ளது. 
குணடர் சட்டத்தில அறடத்்த்தற 
கனா் கனாரணஙகற்ள குறித்்த கனாலத் 
தில ரனாெமகனாபனாலனுக்கு ்வழஙக 
விலறல. எ்ம்வ, அ்வர் மீ்தனா் 
குணடர் சட்ட உத்்தரற்வ ரத்து 
ஜசய்கிமைனாம். அ்வறர உட்டியனாக 
விடுவிக்க ம்வணடும். 

இவ்வனாறு நீதிபதிகள் உத்்தர 
விட்டுள்்ள்ர்.

அரசு ் ்மலை ் வாங்கி தரு்தவாக ் ைவாெடி 

தமலமம செயலக ஊழியர் மகது
 �சென்னை

அரசு ம்வறல ்வனாஙகித் ்தரு்வ்தனாக கூறி 
5 மபரிடம் ரூ.14 லட்சம் ஜபறறு மமனாசடி 
ஜசய்்த ்தறலறமச ஜசயலக ஊழியர் 
றகது ஜசய்யபபட்டனார்.

ஜசனற் விலலி்வனாக்கத்ற்த மசர்ந்த்வர் 
ரனாெ முருகபனாபு (50). இ்வருக்கு, ்தறல 
றமச ஜசயலகத்தில அலு்வலக உ்தவியனா 
்ளரனாக பணிபுரியும் மசத்துபபட்டு மஙக்ள 
புரத்ற்த மசர்ந்த நிக்ஸன (52) எனப்வரின 

அறிமுகம் கிறடத்துள்்ளது. ்தறலறமச ஜசயலகத்தில பணிபுரி 
யும் ்த்க்கு உயர் அதிகனாரிகள் பலறர ஜ்தரியும் எனறும், 
்தனான நிற்த்்தனால அரசு ம்வறல ்வனாஙகித் ்தர முடியும் எனறும் 
ரனாெ முருகபனாபுவிடம் நிக்ஸன கூறியுள்்ளனார்.

இற்தயடுத்து, அ்வர் ்த்க்கு ஜ்தரிந்த 5 மபருக்கு அரசு 
ம்வறல ்வனாஙகித் ்தருமனாறு கூறி, கடந்த 2018-ல நிக்ஸனிடம் 
ரூ.14 லட்சம் ஜகனாடுத்துள்்ளனார். ஆ்னால, ஜசனான்படி நிக்ஸன 
ம்வறல ்வனாஙகித் ்தரவிலறல. ்வனாஙகிய பணத்ற்தயும் திருபபித் 
்தரனா்த்தனால, ஜசனற் மகனாட்றட கனா்வல நிறலயத்தில ரனாெ 
முருகபனாபு புகனார் ஜகனாடுத்்தனார். அ்தனமபரில, மபனாலீஸனார் ்வழக்கு 
பதிவு ஜசய்து விசனாரறண நடத்தி்ர். இதில, அரசு ம்வறல 
்வனாஙகித் ்தரு்வ்தனாக கூறி நிக்ஸன மமனாசடியில ஈடுபட்டது உறுதி 
ஜசய்யபபட்டது. அ்வறர மபனாலீஸனார் 23-ம் ம்ததி றகது ஜசய்்த்ர். 

‘‘5 மபருக்கு அரசு ம்வறல ்வனாஙகித் ்தரு்வ 
்தனாக கூறி நிக்ஸன ரூ.14.05 லட்சம் ஜபறறு ஏமனாற 
றியது உறுதி ஜசய்யபபட்டுள்்ளது. இதுமபனால 
ம்வறு யனாரிடமனா்வது மமனாசடி ஜசய்துள்்ளனாரனா 
எ் விசனாரித்து ்வருகிமைனாம்’’ எனறு மபனாலீஸனார் 
ஜ்தரிவித்்த்ர்.

zS தமிழநாடு வீடடுவெதி வாரியத்தின தமலவராக நியமிக்கபபடடுள்ள பூச்சி எஸ்.முருகன 
செனமனை நகாயம்நபடடில் உள்ள சிஎம்டிஏ அலுவலகத்தில் நநற்று சபாறுபநபற்றுக் 
சகாண்டார்.  வீடடுவெதி மற்றும் நகர்பபு்ற வ்ளர்ச்சித் தும்ற அமமச்ெர் முத்துொமி, 
தமிழநாடு வீடடுவெதி வாரியத்தின நமலாண இயக்குநர் சுனநொஙகம் ஜ்டக் சிரு 
உளளிடந்டார் உ்டன இருந்தனைர். படம்: ம.பிரபு
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