6 ECONOMY & PUBLIC AFFAIRS

1

CHENNAI | TUESDAY, 25 JANUARY 2022

>

Sensitive issues to remain out of
India-Aussie early-harvest deal
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ducing about 8.8 billion litres of milk as
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.
Australia exports approximately 3540 per cent of its milk. A large proportion of exports are in the form of valueadded products such as cheese, butter,
ultra-heat treated milk and other milk
powders.
Among all the items, Indian farmers
and the domestic milk industry have
been steadfastly opposing exports of
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ith India and Australia giving
final touches to an interim
trade deal, both countries are
set to keep aside sensitive and contentious issues, steering clear of any surprise in the early-harvest agreement,
people aware of the matter said.
Sources indicated that greater market access for contentious items such
as agriculture and dairy are likely to be
kept away from the deal, at least for now.
However, high-value items such as
sheep meat and high-end carrots could
form a part of the discussions in the proposed deal as these are not items of
mass consumption in India.
“Products exported from Australia
will not compete with locally-produced
goods in India. For instance, export of
items such as high-end carrots to India
will not hurt the interest of small-scale
farmers. It will be primarily sold to highend hotels. Similarly, sheep meat buyers
of Australian lamb (in India) are different from those buying Indian lamb,” the
source said.
India and Australia had set a tight
deadline of concluding an early-harvest
agreement — a precursor to a free-trade
agreement
or
Comprehensive
Economic Cooperation Agreement
(CECA) — by December 25, as more

work is needed to be done towards the
deal. Officials from both countries have
been in regular touch to finalise the
agreement at the earliest. Last week,
commerce and industry minister
Piyush Goyal met his Australian counterpart Dan Tehan virtually to take stock
of the current status of the deal.
The proposed deal is likely to
include lower tariff and greater market
access for Indian exporters in areas such
as textiles, pharmaceuticals, footwear
and leather. On the other hand,
Australia is seeking lower tariffs for
dairy products, milk and premium
wines, among other items.
Australia was India’s 15th largest
trading partner in FY21. Petroleum products, medicines, polished diamonds,
gold jewellery and apparels are the key
items exported to Australia. On the
other hand, coal, alumina and nonmonetary 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 personalrelated travel.
Among the most controversial items
that could be excluded from the earlyharvest agreement negotiations is diary
and milk. Dairy is one of Australia’s
most important rural industries, pro-
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skimmed milk powder (SMP) from
Australia. Experts said in the upcoming
deal, enough emphasis should also be
placed on the services sector. “There is
a need for a shift in focus from Mode 4
(movement of people for employment)
to Mode 1 in a range of services such as
healthcare and education in the proposed deal.
This could enable Australia to come
up with online courses for Indian students and set up universities in India,”
said Nisha Taneja, professor at Indian
Council for Research on International
Economic Relations (ICRIER).
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Axis Bank’s Q3 net profit SBI Cards net
zooms 224% to ~3,614 cr profit up 84%
Interest margins, other income drive bottom line higher
ABHIJIT MADHAV LELE

SHARES DOWN

SUBRATA PANDA
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Private sector lender Axis Bank’s net profit
rose 224 per cent to ~3,614 crore for the third
quarter ended December 2021 (Q3 of FY22) on
improvement in net interest margin (NIM)
and other income.
Net profit was ~1,117 crore in Q3 of FY21.
Sequentially, net profit rose by 15 per cent 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) rose by 17 per cent
(Figuresin~crore)
year-on-year (YoY) to ~8,653 crore in Q3.
Sequentially, NII grew by 10 per cent from
Q3FY21 Q2FY22 Q3FY22
~7,901 crore in Q2.
7,373 7,900 8,653
NII
NIM rose by two-basis points (bps) YoY at Other income
2,929 3,798 3,840
3.53 per cent in Q3. Sequentially, rise in NIM Operating profit 5,248
6,162
5,928
was 14 bps over Q2 of FY22.
1,335
1,735
3,757
Provisions &
NII rose 31.14 per cent to ~3,840 crore in Q3
contingencies
of FY22 from ~2,928 crore in Q3 of FY21.
3,614
3,133
1,117
Sequentially, it rose marginally from ~ Net profit
21,998 24,149 23,301
3,798 crore in the quarter ended September Gross NPA
6,513
7,200
4,610
Net NPA
2021 (Q2).
3.17
3.5
3.44
Gross advances grew by 17 per cent (YoY) Gross NPA (%)
0.91
1.1
0.74
to ~6.64 trillion in Q3 as against ~5.69 crore in Net NPA (%)
the same quarter of FY21. Retail credit rose 18 Source: Capitaline
per cent YoY and small and medium enter- Compiled by BS Research Bureau
prises (SME) credit by 20 per cent.
Amitabh Chaudhry, managing director and
chief executive, said the outlook is positive moderation in credit costs and amounts set
aside as provisions are
and the bank expects to grow
expected to continue.
its loan book at 5-6 per cent
Provision coverage ratio
higher than the banking indus- Price in ~
(PCR) stood at 89 per cent in
try growth.
704.4
December 2021 up from 87
Commercial bank credit
per cent a year ago and 88
rose by 9.2 per cent (YoY) at the
per cent as of September
end of December 2021, accord712.6
2021.
ing to Reserve Bank of India
According to a filing with
(RBI) data.
the BSE, gross non-performTotal deposits increased by
ing assets (gross NPAs)
20 per cent to ~7.71 trillion in Q3
Source: Bloomberg
declined to 3.17 per cent in
of FY22 from ~6.41 trillion a year Compiled by BS Research Bureau
December 2021 from 3.44 per
ago. Provisions declined
sharply at ~1,337 crore in Q3, from ~3,757 crore cent in December 2020 and 3.53 per cent in
September 2021. Net NPAs stood at 0.91 per
in the third quarter of FY21.
Sequentially also, provisions were down cent in December 2021 from 0.74 per cent a
year ago. But they declined from 1.08 per cent
from ~1,735 crore in Q2 of FY22.
Bank officials — in a media call — said in September 2021.
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Jharkhand’s
petrolsubsidy
schemelinkedto
self-certification
The Jharkhand government’s decision to offer
a subsidy of ~250 per month on petrol consumption will be linked to self-certification by the
beneficiaries. Chief Minister Hemant Soren had
last month announced a subsidy of ~25 per litre
of petrol for ration cardholders effective January
26. The subsidy has been capped to 10 litres of
petrol consumption or ~250 in a month, making
Jharkhand the first in the country to offer targeted subsidy on auto fuel.
According to a senior official in the department of food, public distribution and consumer
affairs, beneficiaries will have to submit a
monthly self-certification to receive the amount
in their bank accounts. “If a registered beneficiary submits the self-certification form in
February, the amount will be credited in his or
her account by March 10. This cycle will have to
be repeated every month.,” 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

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-ago period.
Its interest income rose by
9 per cent year–on–year (YoY)
to ~1,273 crore and fee income
was up 31 per cent YoY to ~1,616
crore, resulting in revenue rising 24 per cent YoY to ~3,140
crore. Provisions for bad loans
fell 43 per cent YoY to ~1,161
crore in the reporting quarter,
which includes management
overlay provision of ~162 crore
for the third Covid wave.
Its asset quality improved
substantially, with gross nonperforming assets falling by 96
basis points (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 same period.
It has restructured loans

Price in ~
850.5

814.1

Source: Bloomberg
Compiled by BS Research Bureau

worth ~359.69 crore under the
Reserve Bank’s second Covid
restructuring framework.
During the quarter, the second largest credit card issuer
in the country added more
than 1 million 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 in Q3 FY21.
Total spends grew by 47 per
cent YoY to ~55,397 crore in
Q3FY22, against ~37,797 crore
in Q3FY21. Retail spends were
up 36. 48 YoY per cent while
corporate spends were up 93
per cent in the same period.

Shriram Transport profit dips 6%
Shriram Transport Finance
(STFC) has posted a 6 per 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-onyear (YoY). The company
revised the process of NPA
classification to flagging borrower accounts as overdue as
part of day-end processes for

the due date, it said. STFC's
gross stage 3 assets rose 27 per
cent to ~10,358 crore, and net
stage 3 assets 7 per cent during Q3FY22. Had it followed
the earlier method, the profit
before tax would have been
higher by ~355 crore, it said.
The company’s net interest 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

PSUs rush to raise offshore debt

Top firms tapping global markets to replace high-cost Indian debt
FUNDRAISING
PLANS

DEV CHATTERJEE

Mumbai, 24 January

State-owned REC, NTPC and
Indian Railway Finance
Corporation (IRFC) are tapping
the international markets to raise
debt for their ongoing projects
and retire old debts.
While NTPC plans to raise
$750 million 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 Indian papers are the
main reasons why foreign lenders
are pouring money into Indian
companies.
Private sector companies are
also tapping into international
bond markets to raise funds. RIL
was the first to raise close to $4
billion by selling bonds to international investors. Recently,
Renew Power and JSW
Infrastructure also raised funds
from abroad.

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

In the coming months, banks
expect more companies including
Vedanta, Jindal Steel, Adani
Green Energy and Mumbai airport to raise funds from international investors. “We are expecting Indian companies to raise
close to $10 billion in the first
quarter of calendar 2022 and at
least $25 billion-$30 billion by the
end of the year,” said a banker,
who did not wish to be quoted.
Top Indian companies are
increasingly tapping global mar-

kets to replace their high-cost
loans in India. Bankers said that
after the default by Chinese property giant Evergrande Group,
there is an increased interest for
Indian papers, as they are now
considered as low risk.
“Top rated Indian companies–
especially from the Indian government sector–do not carry any
default risk and hence several
international banks want to
invest in the sector,” said a
banker, asking not to be quoted.
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இணையம்:

வேலை கிடைப்பதில் சுயவிவரம் (Resume)
முக்கிய பங்காற்றுகிறது. நன்கு படித்தவர்களுக்குகூட, இதை
சிறப்பாக தரத் தெரியாமல் இருக்கலாம். இதுப�ோன்றவர்
களுக்கு https://www.resumemaker.online இணைய
தளம் உதவும். இதில் தங்களது விவரங்கள், படங்களை
உள்ளீடு செய்து பதிவிறக்கம் செய்துக�ொள்ளலாம்.

படுகுழியை வெட்டுகிறவன்,
தானே அதில் விழுவான்.
கல்லை புரட்டுகிறவன் மேல்
அந்த கல் திரும்பிவிழும்.

- நீதிம�ொழிகள்

பொதுஅறிவு:

ஸ்வீடனை சேர்ந்த ஆண்டர்ஸ்
செல்சியஸ் என்பவர் வெப்பநிலையை அளக்க உதவும்
‘செல்சியஸ்’ அளவை கண்டுபிடித்தார். ‘ஃபாரன்ஹீட்’
அளவை ஜெர்மனியின் கேபிரியேல் டானியல்
ஃபாரன்ஹீட்டும், ‘கெல்வின்’ அளவை பிரிட்டிஷின்
வில்லியம் தாம்சன் கெல்வினும் கண்டுபிடித்தனர்.

314 கோயில்களின் பிரசாதத்துக்கு மத்திய தரச் சான்று
z செயல் அலுவலர்களுக்கு முதல்வர் ஸ்டாலின் பாராட்டு
சென்னை

தமிழகத்தில் உள்ள 314 கோயில்
களில் பிரசாதம், அன்னதான உண
வுக்கு மத்திய தரக் கட்டுப்பாடு நிறுவ
னத்தின் தரச் சான்றிதழ் பெற்றதற்
காக கோயில் செயல் அலுவலர்
களை முதல்வர் ஸ்டாலின் நேரில்
அழைத்துப் பாராட்டினார்.
இதுதொடர்பாக தமிழக அரசு
நேற்று வெளியிட்ட செய்திக்குறிப்பு:
இந்து சமய அறநிலையத் துறை
யின் கட்டுப்பாட்டில் உள்ள 754
க�ோயில்களில் தற்போது பக்தர்
களுக்கு அன்னதானம் வழங்கும்
திட்டம் செயல்படுத்தப்பட்டு வரு
கிறது.

தினமும் 70 ஆயிரம் பேர்

ஆண்டுக்கு
ரூ.76
க�ோடி
செலவில்
இக்கோயில்களில்
தினமும் 70 ஆயிரம் பக்தர்களுக்கு
அன்னதானம் வழங்கப்படுகிறது.
இதில் பழநி தண்டாயுதபாணி
க�ோயில், ரங்கம் அரங்கநாதர்
க�ோயில், திருச்செந்தூர் சுப்பிர
மணிய சுவாமி க�ோயில், சமயபுரம்
மாரியம்மன் க�ோயில், திருத்தணி
சுப்பிரமணிய சுவாமி க�ோயிலில்

நாள் முழுவதும் அன்னதானம்
வழங்கப்படுகிறது.

சுத்தமான பிரசாதம்

நாடு முழுவதும் உணவு தயா
ரிக்கும் நிறுவனங்களில் தயாரிக்
கப்படும் உணவு வகைகளை
பரிச�ோதித்து தரச்சான்று வழங்கும்
பணியை மத்திய அரசின் உணவு
பாதுகாப்பு, தரக் கட்டுப்பாடு நிறுவ
னம் செய்து வருகிறது. இந்த
நிறுவனம் மத வழிபாட்டுத் தலங்க
ளில் தயாரிக்கப்பட்டு இறைவ
னுக்கு படைக்கப்படும் பிரசாத
வகைகளை பரிச�ோதித்து, கடவு
ளுக்கு சுத்தமான, சுகாதாரமான
பிரசாதம் படைத்தல் (பிஎச்ஓஜி)
என்ற சான்றிதழ்களையும் வழங்கி
வருகிறது.
தமிழகத்தில் க�ோயில்களில்
தயாரிக்கப்படும் பிரசாதம், அன்ன
தான உணவு வகைகள் சுத்தமாக,
சுகாதாரத்துடன் தயாரிக்கப்படு
வதை பரிச�ோதனைக்கு உட்படுத்தி,
மத்திய அரசின் உணவு பாதுகாப்பு,
தரக் கட்டுப்பாடு நிறுவனத்தின் தரச்
சான்றிதழ்கள் 6 க�ோயில்களுக்கு
மட்டுமே பெறப்பட்டிருந்தன.

இந்நிலையில், முதல்வர் ஸ்டா
லின் தலைமையிலான அரசு
ப�ொறுப்பேற்ற பிறகு, அரசின்
முயற்சியால் 308 க�ோயில்களுக்கு
தரச் சான்றிதழ்கள் பெறப்பட்
டுள்ளன. மேலும், 440 க�ோயில்
களுக்கு சான்றிதழ் பெற நடவ
டிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருகிறது.

முதன்மை மாநிலம்

நாடு முழுவதும் 394 மத வழி
பாட்டுத் தலங்களுக்கு மட்டுமே
இந்த சான்றிதழ் வழங்கப்பட்டுள்ள
நிலையில், தமிழக அரசால் 314
க�ோயில்களுக்கு இச்சான்றிதழ்
பெறப்பட்டு, தமிழகம் முதன்மை
மாநிலமாக திகழ்கிறது.
இதன்மூலம், க�ோயிலுக்கு வரும்
பக்தர்களுக்கு சுத்தமான, சுகாதார
மான முறையில் பிரசாதம், அன்ன
தானம் தயாரித்து வழங்கப்படுவதை
தமிழக அரசு உறுதி செய்துள்ளது.
இந்நிலையில், தமிழகத்தில்
உள்ள 314 க�ோயில்களுக்கு உணவு
பாதுகாப்பு, தரக் கட்டுப்பாடு நிறுவ
னத்தின் ‘பிஎச்ஓஜி ’தரச் சான்றிதழ்
பெற்றதற்காக
க�ோயில்களின்
செயல் அலுவலர்களை பாராட்டும்

வகையில், மயிலாப்பூர் கபாலீஸ்
வரர், திருவேற்காடு கருமாரி
யம்மன், திருத்தணி சுப்பிரமணிய
சுவாமி,
திருவண்ணாமலை
அருணாசலேஸ்வரர், சென்னை
தங்கசாலை ஏகாம்பரேஸ்வரர்,
திருமுல்லைவாயல்
மாசிலா
மணீஸ்வரர், திருப்போரூர் கந்த
சாமி,
மாமல்லபுரம்
ஸ்தல
சயனப் பெருமாள், சென்னை
அங்காள பரமேஸ்வரி அம்மன்,
சென்னை கங்காதீஸ்வரர் ஆகிய
க�ோயில்களின் இணை ஆணையர்,
செயல் அலுவலர்களை முதல்வர்
நேரில் அழைத்துப் பாராட்டி தரச்
சான்றிதழ்களை வழங்கினார்.
இந்த நிகழ்ச்சியில் அமைச்
சர்கள் மா.சுப்பிரமணியன், சேகர்
பாபு, தலைமைச் செயலர் இறை
யன்பு, சுகாதாரத் துறை செயலர்
ராதாகிருஷ்ணன், சிறப்பு பணி
அலுவலர் செந்தில்குமார், அற
நிலையத் துறை செயலர் சந்திர
ம�ோகன், துறை ஆணையர் குமர
குருபரன் உள்ளிட்டோர் பங்
கேற்றனர்.
இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்
டுள்ளது.

ஜெயலலிதா மரணம் குறித்து விசாரிக்கும்
ஆறுமுகசாமி ஆணைய பதவிக் காலம்
மேலும் 5 மாதங்கள் நீட்டிப்பு

சென்னை

மறைந்த முன்னாள் முதல்வர் ஜெயலலிதா மரணம் குறித்து
விசாரிக்கும் ஆறுமுகசாமி ஆணையத்தின் பதவிக்காலத்தை
மேலும் 5 மாதம் நீட்டித்து தமிழக அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது.
மறைந்த முன்னாள் முதல்வர் ஜெயலலிதா மரணம்
குறித்து ஓய்வுபெற்ற நீதிபதி ஆறுமுகசாமி தலைமையிலான
ஆணையம் விசாரணை நடத்தி வருகிறது. அப்போல�ோ
மருத்துவர்கள், செவிலியர்கள் என இதுவரை 154 பேர்
விசாரிக்கப்பட்டுள்ளனர். விசாரணை இறுதிக் கட்டத்தை
அடைந்த நிலையில், அப்போல�ோ மருத்துவமனை நிர்வா
கம் சார்பில் உச்ச நீதிமன்றத்தில் 2019-ல் வழக்கு த�ொடரப்
பட்டது. இதையடுத்து, ஆணையத்தின் விசாரணைக்கு நீதி
மன்றம் இடைக்கால தடை விதித்தது. தற்போது ஆணையம்
த�ொடர்ந்து விசாரிக்க நீதிமன்றம் அனுமதி அளித்துள்ளது.
இந்த நிலையில், ஆறுமுகசாமி ஆணையத்துக்கு 11-வது
முறையாக வழங்கப்பட்ட 6 மாத கால அவகாசம் நேற்றுடன்
முடிவடைந்தது. அதைத் த�ொடர்ந்து, ஆணையத்தின்
பதவிக்காலத்தை மேலும் 5 மாதம் நீட்டித்து தமிழக அரசு
உத்தரவிட்டுள்ளது..

SSதமிழ்நாடு வீட்டுவசதி வாரியத்தின் தலைவராக நியமிக்கப்பட்டுள்ள பூச்சி எஸ்.முருகன்
சென்னை க�ோயம்பேட்டில் உள்ள சிஎம்டிஏ அலுவலகத்தில் நேற்று ப�ொறுப்பேற்றுக்
க�ொண்டார். வீட்டுவசதி மற்றும் நகர்ப்புற வளர்ச்சித் துறை அமைச்சர் முத்துசாமி,
தமிழ்நாடு வீட்டுவசதி வாரியத்தின் மேலாண் இயக்குநர் சுன்சோங்கம் ஜடக் சிரு
உள்ளிட்டோர் உடன் இருந்தனர்.
படம்: ம.பிரபு

பாலியல் புகாருக்கு ஆளான தனியார் பள்ளியின்

ஆசிரியர் ராஜக�ோபாலனை விடுவிக்க உத்தரவு
zzகுண்டர் சட்டத்தில் கைது செய்ததையும் ரத்து செய்தது நீதிமன்றம்
 சென்னை

இந்து அமைப்புகள், மக்களை உள்ளடக்கி

தமிழகத்தில் மதமாற்றத்துக்கு எதிராக
புதிய அமைப்பை ஏற்படுத்துவ�ோம்

zzபாஜக

மூத்த தலைவர் ஹெச்.ராஜா தகவல்
சென்னை

மதமாற்றத்துக்கு எதிராக இந்து
அமைப்புகள், மக்களை உள்ளடக்
கிய அமைப்பை ஏற்படுத்துவ�ோம்
என்று பாஜக மூத்த தலைவர்
ஹெச்.ராஜா தெரிவித்துள்ளார்.
தமிழக பாஜகவின் மையக்
குழு கூட்டம், சென்னை தியாகராய
நகரில் உள்ள கட்சித் தலைமை
அலுவலகமான கமலாலயத்தில்
நேற்று நடந்தது. கூட்டத்துக்கு
கட்சியின்
மாநில
தலைவர்
அண்ணாமலை தலைமை வகித்
தார். குழு உறுப்பினர்கள் ஹெச்.
ராஜா, நயினார் நாகேந்திரன்,
ப�ொன்.ராதாகிருஷ்ணன், வி.பி.
துரைசாமி, சி.பி.ராதாகிருஷ்ணன்,
கேசவ விநாயகம் உள்ளிட்ட 11
பேர் பங்கேற்றனர்.
கூட்டத்தில், நகர்ப்புற உள்
ளாட்சி தேர்தலை எதிர்கொள்வது
உள்ளிட்ட பல்வேறு விவகாரங்கள்
குறித்து விவாதித்து முடிவுகள்
எடுக்கப்பட்டன. பின்னர், செய்தி
யாளர்களிடம் ஹெச்.ராஜா கூறிய
தாவது:
அரியலூர் வடுகபாளையம்
சிறுமி, மதமாற்றத்துக்காக 2 ஆண்டு

visalam.s@hindutamil.co.in

ஆன்லைன் வகுப்பே இல்லாதப�ோது தவறு நடக்க வாய்ப்பு இல்லை

புகார் கூறப்பட்ட 5 ஆண்டுகளுக்கு
முன்பு ஆன்லைன் வகுப்பே நடக்
காதப�ோது சென்னை கே.கே.நகர்
தனியார் பள்ளி ஆசிரியர் ராஜ
க�ோபாலன் எப்படி பாலியல் ரீதியாக
தவறாக நடந்திருக்க முடியும்
என கேள்வி எழுப்பியுள்ள உயர்
நீதிமன்றம், அவர் மீதான குண்டர்
தடுப்பு சட்ட உத்தரவை ரத்து
செய்து உத்தரவிட்டுள்ளது.
கடந்த 2015-16 காலகட்டத்தில்
படித்த முன்னாள் மாணவி ஒருவ
ருக்கு ஆன்லைன் வகுப்பின்போது
பாலியல் ரீதியாக த�ொல்லை அளித்
ததாக சென்னை கே.கே.நகரில்
உள்ள தனியார் பள்ளி வணிகவியல்
ஆசிரியர் ராஜக�ோபாலனை (59)
அச�ோக் நகர் ப�ோலீஸார் கடந்த
ஆண்டு மே 25-ம் தேதி ப�ோக்ஸோ
சட்டத்தில் கைது செய்தனர். கடந்த
ஆண்டு ஜூன் 24-ம் தேதி குண்டர்
சட்டத்தில் அவர் சிறையில் அடைக்
கப்பட்டார்.

SSபாஜக மாநில மையக் குழுக் கூட்டம், மாநில தலைவர் அண்ணாமலை தலைமையில் சென்னை தியாகராய நகரில்
உள்ள கமலாலயத்தில் நேற்று நடைபெற்றது. இதில், கட்சியின் மூத்த தலைவர் ஹெச்.ராஜா, மாநில துணைத்
தலைவர் வி.பி.துரைசாமி, சட்டப்பேரவை பாஜக குழுத் தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் மற்றும் கட்சி நிர்வாகிகள்
பங்கேற்றனர்.
படம்: பு.க.பிரவீன்

இதை எதிர்த்து ராஜக�ோபால
னின் மனைவி ஆர்.சுதா சென்னை
உயர்
நீதிமன்றத்தில்
ஆட்
க�ொணர்வு மனு தாக்கல் செய்தார்.
நீதிபதிகள் பி.என்.பிரகாஷ்,
ஆர்.என்.மஞ்சுளா அமர்வில் இந்த
வழக்கு விசாரணை நடந்தது.
மனுதாரர் தரப்பில் வழக்கறிஞர்கள்
சுந்தர் ம�ோகன், எம்.சுரேஷ் ஆகி
ய�ோரும், அரசு தரப்பில் கூடுதல்
குற்றவியல் வழக்கறிஞர் ஆர்.முனி
யப்பராஜூம் ஆஜராகி வாதிட்டனர்.
வாதங்களை கேட்ட நீதிபதிகள்
பிறப்பித்துள்ள உத்தரவு:
கர�ோனா காலகட்டம் என்பதால்
2020-21-ல் இருந்துதான் ஆன்லை
னில் வகுப்பு நடந்து வருகிறது.
2015-16-ல் ஆன்லைன் வகுப்பு
களே நடக்காதப�ோது எப்படி ஆசிரி
யர் பாலியல் ரீதியாக தவறாக
நடந்திருக்க முடியும் என்ற மனு
தாரர் தரப்பு வாதம் ஏற்கத்தக்கது.
மேலும், அவருக்கு எதிராக
குற்றம்சாட்டி பிரமாண வாக்கு

மூலம் அளித்துள்ள மேலும் 4 மாண
வர்களும் 21 வயதுக்கு மேற்பட்ட
வர்கள். அவர்கள் யாருமே 2020-21
காலகட்டத்தில் ஆன்லைன் வகுப்பு
களில் பங்கேற்கவில்லை. இந்த சூழ
லில் ஆசிரியர் ராஜக�ோபாலனை
குண்டர் சட்டத்தில் சிறையில்
அடைக்க கூறப்படும் குற்றச்சாட்டு
ஏற்புடையதாக இல்லை.
மேலும், இந்த உத்தரவை அதி
காரிகள் முழு மனதை செலுத்தி
பிறப்பிக்கவி்ல்லை. குண்டர் சட்ட
உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்ட தேதி
யும் ஜூன் 24 என்பதற்கு பதிலாக
ஜூன் 28 என திருத்தப்பட்டுள்ளது.
குண்டர் சட்டத்தில் அடைத்ததற்
கான காரணங்களை குறித்த காலத்
தில் ராஜக�ோபாலனுக்கு வழங்க
வில்லை. எனவே, அவர் மீதான
குண்டர் சட்ட உத்தரவை ரத்து
செய்கிற�ோம். அவரை உடனடியாக
விடுவிக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு நீதிபதிகள் உத்தர
விட்டுள்ளனர்.

கள் முன்பு பள்ளி நிர்வாகத்தால்
நிர்ப்பந்தம் செய்யப்பட்டுள்ளார்.
அந்த சிறுமி இறப்பதற்கு முன்பு
நீதிபதியிடம் அளித்த வாக்குமூலம்
ஏன் வெளியிடப்படவில்லை.
குழு அமைத்து ஒரு வாரத்தில்
காரணத்தை கண்டறிவதாக கூறிய
சில மணி நேரத்தில், சிறுமி மரணத்
தில் மதமாற்ற பிரச்சினை இல்லை
என்று தஞ்சாவூர் மாவட்ட எஸ்.பி.
கூறியுள்ளார். அவரை இடைநீக்கம்
செய்ய வேண்டும்.
காஞ்சிபுரத்தில் உள்ள தனியார்
பள்ளியில் சில நாட்களுக்கு முன்பு
திருநீறு, ருத்ராட்சம் அணிந்த
2 மாணவர்கள் ரவுடிப�ோல இருப்
பதாக கூறி ஒரு ஆசிரியர் அவம
தித்துள்ளார். அனிதாவுக்காக குரல்
க�ொடுத்தோர் இப்போது எங்கே
உள்ளனர்.
தமிழகத்தில் மதமாற்ற தடைச்
சட்டம் கொண்டுவர வேண்டும்.
மதமாற்றத்துக்கு எதிராக பாஜக
ஆதரவுடன் இந்து அமைப்புகள்,
மக்கள் திரள் அமைப்பை ஏற்படுத்
துவ�ோம். மதமாற்றத்தில் இருந்து
உயிர் தப்பிய பல பெண்கள் எங்க
ளுடன் த�ொடர்பில் உள்ளனர்.

திமுக ஆட்சியில் இந்துக்கள்
மிரட்டப்படுகின்றனர். மதுரையில்
150 ஆண்டுகள் பழமையான
முனீஸ்வரர் க�ோயில் இடிக்கப்பட்
டுள்ளது. பட்டா இடத்தில் இருக்
கும் க�ோயில்களும் இடிக்கப்படு
கின்றன. திமுக ஆட்சி அமைந்த
வுடன் பல இந்து க�ோயில்கள்
இடிக்கப்படுகின்றன.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.
கமலாலயத்தில் நேற்று நடந்த
மற்றொரு நிகழ்ச்சியில் ப�ொங்கல்
சிறப்பு மலரை அண்ணாமலை
வெளியிட்டார். அப்போது, செய்தி
யாளர்களிடம் பேசிய அவர்,
‘‘சென்னையில் பதவி வகித்த
மேயர்கள் சரியான திட்டங்களை
செயல்படுத்தாததால்தான் மழை
வெள்ளம் வடியாத சூழல் உள்ளது.
அரியலூர் மாணவி உயிரிழந்த
விவகாரத்தில் அரசியல் செய்ய
வேண்டாம் என்று அமைச்சர்
அன்பில் மகேஸ் கூறுகிறார். இந்த
விவகாரத்தில் யார் அரசியல் செய்
கிறார்கள் என்பது மக்களுக்கு
தெரியும். மரணத்தை வைத்து அரசி
யல் செய்யும் டிஎன்ஏ, பாஜகவுக்கு
கிடையாது’’ என்றார்.

அரசு வேலை வாங்கி தருவதாக மோசடி

தலைமை செயலக ஊழியர் கைது
சென்னை

அரசு வேலை வாங்கித் தருவதாக கூறி
5 பேரிடம் ரூ.14 லட்சம் பெற்று ம�ோசடி
செய்த தலைமைச் செயலக ஊழியர்
கைது செய்யப்பட்டார்.
சென்னை வில்லிவாக்கத்தை சேர்ந்தவர்
ராஜ முருகபாபு (50). இவருக்கு, தலை
மைச் செயலகத்தில் அலுவலக உதவியா
ளராக பணிபுரியும் சேத்துப்பட்டு மங்கள
SSநிக்ஸன்
புரத்தை சேர்ந்த நிக்ஸன் (52) என்பவரின்
அறிமுகம் கிடைத்துள்ளது. தலைமைச் செயலகத்தில் பணிபுரி
யும் தனக்கு உயர் அதிகாரிகள் பலரை தெரியும் என்றும்,
தான் நினைத்தால் அரசு வேலை வாங்கித் தர முடியும் என்றும்
ராஜ முருகபாபுவிடம் நிக்ஸன் கூறியுள்ளார்.
இதையடுத்து, அவர் தனக்கு தெரிந்த 5 பேருக்கு அரசு
வேலை வாங்கித் தருமாறு கூறி, கடந்த 2018-ல் நிக்ஸனிடம்
ரூ.14 லட்சம் க�ொடுத்துள்ளார். ஆனால், சொன்னபடி நிக்ஸன்
வேலை வாங்கித் தரவில்லை. வாங்கிய பணத்தையும் திருப்பித்
தராததால், சென்னை க�ோட்டை காவல் நிலையத்தில் ராஜ
முருகபாபு புகார் கொடுத்தார். அதன்பேரில், ப�ோலீஸார் வழக்கு
பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தினர். இதில், அரசு வேலை
வாங்கித் தருவதாக கூறி நிக்ஸன் ம�ோசடியில் ஈடுபட்டது உறுதி
செய்யப்பட்டது. அவரை ப�ோலீஸார் 23-ம் தேதி கைது செய்தனர்.
‘‘5 பேருக்கு அரசு வேலை வாங்கித் தருவ
தாக கூறி நிக்ஸன் ரூ.14.05 லட்சம் பெற்று ஏமாற்
றியது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. இதுப�ோல
வேறு யாரிடமாவது ம�ோசடி செய்துள்ளாரா
என விசாரித்து வருகிற�ோம்’’ என்று போலீஸார்
தெரிவித்தனர்.

CH-X

