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No unifi�ed global energy
market: Rosneft head

Bengaluru: There is no unifi�ed
global energy market and
energy security is no longer
global, Russia's powerful oil
executive Igor Sechin said amid
talk for countries coming
together to check volatility in
prices and ensure smooth
transition to net zero. Speaking
at the India Energy Week here,
Sechin, CEO of Rosneft, said all
principles of market trading
have been destroyed and
market pricing and contract
law abolished.  PTI

States’ bond prices 
down by 7 bps to 7.61% 

Mumbai: Even though the
States have borrowed heavily
from the market — bond
issuances at the weekly auction
on Tuesday rose sharply by 42
per cent — the average prices
came down by 7 bps to a
threeweek low of 7.61 per
cent. Twelve States have raised
₹�20,300 crore through State
Gsecs. Accordingly, the
weighted average cutoff� eased
considerably by 7 bps to 7.61
per cent despite the weighted
average tenor remaining stable
at 15 years, according to an
ICRA note.  PTI

QUICKLY.
‘No proposal to increase
amount under PMKISAN’

New Delhi: The government on
Tuesday informed Parliament
that there is no proposal at
present to increase the amount
under the Pradhan Mantri
Kisan Samman Nidhi
(PMKISAN) from the existing
₹�6,000 per annum per
benefi�ciary. The PMKISAN was
launched in February 2019 but
implemented with eff�ect from
December 2018. Under the
scheme, eligible farmers are
provided with a fi�nancial
benefi�t of ₹� 6,000 per year in
three equal instalments of
₹�2,000 each every four
months.  PTI

The  rupee  remained  fl�at  on
Tuesday  as  it  closed  at  82.70
against  the  dollar.  However,
over the past week, it has seen
a sharp  fall  against  the  dollar
and lost nearly 1 per cent. Ma
jor part of the depreciation oc
curred towards the end of last
week because of a rally in the
green back.

Better  job numbers  in  the
US  triggered  an  upmove  in
the  dollar.  Also,  foreign  fl�ows
have been on the negative side.
The net FPI (foreign portfolio
investors)  outfl�ow  over  the
last week, essentially in Febru
ary  so  far,  is  at  $202  million.
This  also  weighed  on  the  do
mestic  currency.  Crude  oil
prices, which fell last week, did
not provide support for the ru
pee.  As  it  stands,  the  bias  is
bearish  for  the  rupee  but  the

selloff�  might  be  slow  this
week. Here’s an analysis based
on charts.

The rupee, which was bank
ing  on  the  support  at  81.80,
slipped  below  this  level  and
witnessed a quick fall. By clos
ing  at  82.70,  the  Indian  cur
rency  has  brought  itself  close
to  an  alltime  low  of  83.2925.
However,  the  selloff�  might
slow  this  week.  Although  we
may not see a strong recovery
from  here,  the  rupee  might
stay  within  82.15  and  83  this
week. The dollar index (DXY)
bounced off� 101 last week and
is  now  hovering  around
103.60.  Notably,  this  is  a

hurdle  and  so,  we  might  see
DXY softening a bit from here,
probably  to  102.50.  This  can
aid the rupee inch up towards
82.15.  The  dollar  index  can
turn  positive  only  if  it  can
breach the barrier at 105.

OUTLOOK

Although the rupee has seen a
decline in the recent sessions,
the  selling  pressure  might
wane. The local unit might stay
fl�at for sometime before estab
lishing  the  next  leg  of  trend.
One should keep an eye on the
dollar  index  as  a  corrective
move in it might help the rupee
move up to 82.15 this week.

Akhil  Nallamuthu
bl.research  bureau

Selling pressure may wane soon

WEEKLY  RUPEE
VIEW.

S&P  Global  Ratings  on  Tues
day said core infl�ation in India
has  been  declining  sequen
tially, and an elevated 6.25 per
cent policy rate limits the need
for further rate hikes.

The  Reserve  Bank  has  in
creased  the  shortterm  lend
ing  rate  by  225  basis  points

since May last year to contain
infl�ation, mostly driven by ex
ternal factors, especially global
supply  chain  disruption,  fol
lowing the RussiaUkraine war
outbreak. The policy rate now
stands  at  6.25  per  cent.  The
RBI’s  Monetary  Policy  Com
mittee  will  decide  on  the  in
terest rate on Wednesday.

“In India, core infl�ation has
been elevated for longer; how
ever,  it  eased  sequentially  in

the  second  half  of  2022.  An
already elevated 6.25 per cent
policy rate limits the need for
further increases,” S&P said in
a report. 

The RBI has been tasked to
ensure that retail infl�ation re
mains at 4 per cent with a mar
gin of 2 per cent. However, ex
ternal  factors  have  led  retail
infl�ation  to  remain  above  the
upper  tolerance  limit  for  11
months in a row. 

Need for further rate hikes limited: S&P
Press  Trust  of  India
New  Delhi

Amidst  concern  on  expos
ure  in  Adani  group  com
panies,  government  told
the  Rajya  Sabha  on  Tuesday
that  the  Life  Insurance
Corporation  of  India  (LIC)
“strictly  follows”  the  stat
utory  framework  and  regu
lations  while  making
investments.

TOTAL HOLDING

In  a  written  response  to
question  raised  by  BJP  MP
Sushil  Kumar  Modi,  Minis
ter  of  State  in  Finance
Ministry  Bhagwat  Karad
said  that  LIC  has  issued  a
press  release  dated  January
30  stating  its  total  holding
under  equity  and  debt  is
₹�35,917.31  crore as  on
December  31,  2022  under
Adani  group  of  companies.

The  total  purchase  value  of
equity,  purchased  over  the
last  many  years,  under  all
the  Adani  group  companies
is  ₹�30,127  crore  and  the
market  value  for  the  same
as  at  close  of  market  hours
on  January  27,  2023  was
₹�56,142  crore. 

Further,  the  total  assets
under  management  (AUM)
by  LIC  are  over  ₹�41.66  lakh
crore  as  of  September  30,
2022.  Therefore,  LIC’s  ex
posure  in  the  Adani  group,

as  on  date,  is  0.975  per
cent  of  LIC’s  total  AUM  at
book  value,  he  said. 

“LIC  has  informed  that
all  investments  are  carried
out  strictly  as  per  the  stat
utory  framework  of  the  In
surance  Act,  1938  and  the
IRDAI  Investment  Regula
tions,  2016  and  are  guided
by  a  detailed  governance
mechanism,”  Karad  said.

In  response  to  question
regarding  the  stakes  held
by  LIC  in  various  compan

ies  of  the  Adani  group,
Karad  said,  “LIC  has  also
confi�rmed  that  most  of  the
information  with  regard  to
its  investments  is  already
available  in  the  public
domain”.

Adani  group  has  10  listed
companies.  Stocks  of  the
Adani  group  companies
have  taken  a  beating,  losing
billions  of  dollars  in  market
value,  after  USbased
Hindenburg  Research  in  a
report  dated  January  24
made  a  litany  of  allega
tions,  including  fraudulent
transactions  and  share
price  manipulation  at  the
Gautam  Adaniled  group.
The  Adani  group  has  dis
missed  the  charges  as  lies,
saying  it  complies  with  all
laws  and  disclosure  re
quirements. 

The  opposition,  however,
has  been  calling  it  a  big
fraud.

Our  Bureau
New  Delhi

Union MoS for Finance
Bhagwat Karad 

LIC ‘strictly followed’ regulations while
investing in Adani group fi�rms: Govt to RS

EXPOSURE IN

ADANIS

£� LIC’s  total  holding
under  equity 
and  debt  is 
₹�35,917.31  crore as
on  Dec  31,  2022
under  Adani  group 
of  companies 

Finance  Minister  Nirmala
Sitharaman on Tuesday said
the  Centre  was  open  to  the
idea  of  setting  up  ‘GST
Council’like  body  to  push
reforms  in  crucial  areas  of
education,  land,  labour  and
power. 

Asserting  that  these  are
areas that are critical for the
country’s  economic  growth
and  where  “handholding”
has not reached the last per
son,  Sitharaman  said  that
Centre  was  willing  to  look
into  the  possibility  of  form
ing  such  a  body  so  that  it
can  work  with  the  States
and  speed  up  reforms  in
these  areas  on  the  lines  of
GST Council.

“Yes  of  course.  Why  not.
The  ultimate  objective  is  to
reach that rate of growth we
need  to  achieve.  We  may
not  be  able  to  reach  that
rate  unless  many  of  the
things  on  the  ground  simul
taneously  kick  in.  Any  leth
argy anywhere or any lack of
support  anywhere  could  hit
the larger goal,” Sitharaman
said  at  a  postBudget  inter
action  with  Confederation
of  Indian  Industry  (CII)
here.

“Let  us  see  how  we  can
design such bodies for these

areas.  We  can  see  how  gov
ernment  departments  and
States  can  work  together  to
speed  up  reforms  in  these
areas…So  it  is  necessary  we
reach  out  faster.  Those  are
areas  where  handholding
has not reached the last per
son  —  producer  or  service
provider,” Sitharaman said.

She  was  responding  to  a
suggestion  from  CII  Past
President  Sunil  Kant  Mun
jal  as  to  whether  Centre
could  examine  the  possibil
ity of setting up ‘GST Coun
cil’ like body to work closely
with the States in areas such
as  land,  labour,  power  and
education  and  speed  up
reforms.

It  maybe  recalled  that
GST  Council  was  formed  to
ensure  smooth  implement
ation  of  GST  framework
and  iron  out  the  policy
hurdles between the Centre
and  the  States  that  came  in
the  way  of  smooth  imple
mentation  of  the  GST
system.

GST ON CEMENT 

On  the  suggestion  from  CII
Member  that  GST  on  ce
ment  be  reduced  from  cur
rent  28  per  cent  so  as  to
bring  down  the  cost  of  con
struction  both  for  public
works and private construc
tion  activities  like  housing,
Sitharaman  said  that  the  is

sue  will  be  examined  and  if
required  be  considered  for
reference  to  the  GST  fi�t
ment committee.

Sitharaman  called  upon
industry  to  be  “futuristic”
on  their  engagement  with
government  and  take  it  to  a
diff�erent plane. 

“You  should  think  bey
ond  PLI.  We  need  outof
box  investment  drawing
ideas,  technology  drawing
ideas  and  outofbox  work
ing  with  startups.  Industry
has  to  closely  partner  with
startups.  You  should  un
hesitatingly    partner  with
startups  to  derive  bene
fi�ts,”  she  told  captains  of
industry. 

CRITICAL FOR GROWTH. Centre may refer cement GST rate cut proposal to fi�tment panel

KR  Srivats
New  Delhi

POSTBUDGET MEETING. Finance Minister Nirmala Sitharaman receives a book from CII
President Sanjiv Bajaj as CII Presidentdesignate R Dinesh applauds during an interaction with CII
National Council members, in New Delhi PTI 

Open to forming GST Councillike
body to push reforms: Sitharaman

Hindustan Zinc on Tuesday said the acquisition
of Vedanta’s global zinc assets was “approved by
the Board of Directors” at the meeting held on
January  19,  “on  the  recommendation  of  the
audit committee”.

The approvals are also subject to receipt of re
quisite  regulatory  approvals,  including  share
holders’ approval, as may be necessary, it added.

Hindustan Zinc, a Vedanta subsidiary, will be
acquiring zinc mines of the holding company in a
cash buyout pegged at nearly $3 billion.

However,  the  Centre,  which  is  a  minority
shareholder  with  over  29  per  cent  stake  in  the
zinc company, has raised objections to the deal.
Representatives of the Centre, particularly from
the Ministry of Mines, had objections to the deal
citing issues of valuation.

PROPOSED TRANSACTION

The statement to the bourses said the proposed
transaction  gives  access  to  combined  reserves
and resources of over 1,000 million tonnes (mt)
of ore and over 65 mt of metal across India and
Africa.  “The  zinc  assets  have  the  potential  to
produce  1  mt  of  zinc  at  fi�rst  quartile  of  global
cost curve and to be the largest zinc producer in
Africa,” said the statement.

It  was  also  said  despite  objections  raised  by
some  of  the  Board  members  (mostly  govern
ment representatives), the company went ahead
with an announcement to the stock markets.

The  Hindustan  Zinc  board  comprises  Priya
Agarwal Hebbar – Anil Agarwal’s daughter – who
is currently the chairman; Arun Misra, the CEO;
and Navin Agarwal, apart from the joint secret
ary  levels  offi�cers  of  the  Minisrty  of  Mines  —
Veena Kumari Dermal and Farida M Naik. It also
includes  Joint  Secretary  and  Financial  Advisor
Ministry  of  Coal  and  Ministry  of  Mines,
Nirupama Kotru.

Other Board members include Akhilesh Joshi
— former CEO of Hindustan Zinc (20122015);
Anjani K Agrawal and Kannan Ramamirtham.

Acquisition of Vedanta’s
zinc assets approved by
board: Hindustan Zinc 

Our  Bureau
New  Delhi

Major  enterprises  have  com
menced  taking  the  fi�rst  steps
to deploy private 5G networks
in  India.  According  to  top
sources at the Department of
Telecommunications,  fi�ve
companies  have  applied  for
the  Captive  NonPublic  Net
work Licence with the DoT. 

The  licences  have  been  ap
plied for 20 geographical loca
tions  by  the  fi�ve  companies.
These companies could be In
dian  IT  majors  such  as  Tata
Consultancy Services, Infosys
and  Wipro.  Industry  insiders
also note that Indian multina
tional  conglomerate  Aditya
Birla  Group  could  also  be  in
the fray. 

SPECTRUM BANDS

The source also added that an
internal committee at the DoT
has  completed  its  report  on
the demand studies for private
network  players.  The  report
likely  identifi�es  spectrum
bands,  which  the  department
might  allocate  to  companies
directly. 

According to reports, fi�rms
such  as  Tata  Communica
tions,  Tata  Power  and  Tejas
Networks have applied to the
DoT  for  direct  allocation  of
spectrum. The report contains
the  DoT’s  decision  on  this
matter. 

At  present,  companies  can
establish  private  networks
either by availing CNPNasa

service from licensed telecom
operators  or  by  obtaining  a
CNPN licence themselves and
leasing spectrum either from a
TSP  or  the  government  dir
ectly. Therefore, even as com
panies  await  DoT’s  decision
regarding  whether  the  alloca
tion of the spectrum from the
government  will  be  applied,
they  have  already  started  ap
plying  for  licences  in  20  loca
tions.  

ELIGIBILITY 

According to the eligibility re
quirements  for  the  CNPN  li
cence,  the  applicant  must  be
an Indian company registered
under  the  Companies  Act
2013, and should be the occu
pant of the area where this li
cence  will  be  leased.  Further
more,  in  case  the  applicant  is
seeking  direct  assignment  of
the spectrum from the govern
ment, its net worth should not
be  less  than  ₹�100  crore.  The
validity period of the licence is
10 years. 

Five companies in fray
for 5G network licence 
Ayushi  Kar
Mumbai

IT MAJORS. TCS, Infosys,
Wipro and Aditya Birla Group
likely to be in the race AFP 
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சின்னச் சின்னதாய்...

பள்ளி வேன், அரசு வபருந்து வ�ோதி விபத்து 
 zப�ொள்ொச்சி

க�ோவை மோைட்டம் கிணத்துக�்டவு அருக� க�ோவை 
- ப�ோள்ோச்சி சோவையில் இயங்கும் தனியோர் 
�ளளிககு பசோநதமோன கைன், கேற்று �ோவை �ளளியில் 
மோணைர்�வ் இறககிவிடடு, ப�டகரோல் நிரப்புைதற்�ோ� 
�ல்ைோங்�ோடுபுதூர் �குதியிலுள் �ங்ககுககு ைநது 
ப�ோண்டிருநதது. ப�டகரோல் நிரப்�, சோவையில் இருநது 
இ்டதுபுறமோ� திரும்பும்க�ோது, பின்னோல் க�ோவையில் 
இருநது ைோல்�ோவற கேோககி ைநத அரசு க�ருநது, �ளளி 
கைனின் பின்புறம் கமோதியது. இதில் சோவைகயோரம் இருநத 
மின்�ம்�த்தின் மீது �ளளி கைன் கமோதி நின்றது. 

கமலும், அரசு க�ருநதின் முன்�குதி முற்றிலும் 
கசதமவ்டநதது. �ளளி கைனில் மோணைர்�ள யோரும் 
இல்ைோததோல், அசம்�ோவிதம் தவிர்க�ப்�ட்டது.

உங்க ்கருத்து்களை பதிவு செய்யுங்க!
044-35021334

‘இந்து தமிழ் திசை’ சைய்திகசை 
வாசிக்குமசபாழுதில் உஙகளுக்குத் 

ததான்றும எண்ணஙகள் / 
திருத்தஙகள் / ைந்ததகஙகள் / 
நீஙகள் எதிரசகாள்ளும தேரடி 

பிரச்சிசைகள், பாரக்கும 
நிகழ்வுகள் - தகட்டறியும 

ைமூகப் பிரச்சிசைகள் எை 
எதுவாைாலும ைரி... அசைதபசி 

மூைம உ்டனுக்கு்டன் 
சதா்டரபுசகாணடு உஙகள் 
குரலில் பதிவு சைய்்யைாம. 

நீஙகள் தரும உபத்யாகமாை 
தகவல்கசை எஙகள் 

சைய்தி்யாைரகள் மூைம ைரிபாரத்து 
சைய்தி்யாக்கக் காத்திருக்கித�ாம.

நிசைத்தசத 
நிசைத்தமாத்திரத்தில் எந்த 

தேரத்திலும எஙகதைாடு 
பகிரந்துசகாள்ை உஙகசை 
அன்தபாடு அசைக்கித�ாம.

உங்களின் ஆலோசனைக் குரல்கள் 
தொடர்ந்து எங்கனை வழிநடதெட்டும்!

நீங்கள் 
செய்யவேண்டி்யது...
044-35021334 என்ற 
எண்ணை உங்கள் அ்ைபேசி வழியா்க 
அ்ையுங்கள். உடனடியா்கத் த�ாடர்பு 
துணடிக்கபேடும். அடுத்� சிை த�ாடி்களில், 
உங்கள் அ்ைபேசிககு அ்ைபபு 
வரும் (அசைப்புக் கட்ட்ணத்துக்காை 
சைைசவ நீஙகள் ஏற்குமபடி ஆகக்கூ்டாது 
என்பதற்காகதவ இந்த ஏற்பாடு). எதிர் 
மு்னயிலிருந்து யாரும் பேச 
மாடடார்்கள். நீங்கள் கூ்ற பவணடிய 
்கருத்துக்க்ை ேதிவுக குரலின 
வழி்காடடு�ல்ேடி, ேதிவு தசய்யுங்கள்.
பேசி முடித்�வுடன 
‘#’ ேடட்ன  
ம்றக்காமல் அழுத்�வும்.

உடனே 
னபோளே 
எடுங்க...

உங்களுக்ககா்கவே
24x7

அன்புளை 
வோெ்கர்கனை.. 

வபோதைப்போருள் ஒழிபபு விழிபபுணர்வு வபரணி
 zப�ொள்ொச்சி

தமிழ�த்தில் �ஞசோ உளளிட்ட க�ோவதப் ப�ோருட�ள �யன் 
�ோடவ்ட முற்றிலும் ஒழிககும் ே்டைடிகவ�யோ� �ோைல்துவற 
சோர்பில் ப�ோதுமக�ள மற்றும் �ல்லூரி மோணைர்�ளிவ்டகய 
விழிப்புணர்வு ஏற்�டுத்தப்�டடு ைருகிறது. இதன் ஒரு 
�குதியோ�, ப�ோள்ோச்சியில் கேற்று விழிப்புணர்வு க�ரணி 
ேவ்டப�ற்றது. ப�ோள்ோச்சி ம�ோலிங்�புரம் ஆர்ச்  
�குதியில் பதோ்டங்கிய க�ரணிவய, கூடுதல் எஸ்.பி.பிருநதோ 
பதோ்டங்கிவைத்தோர். க�ோவை சோவை, புதிய திட்ட சோவை, 
�வ்டவீதி உளளிட்ட ே�ரின் முககிய வீதி�ள ைழியோ� 
பசன்ற க�ரணி, �ோநதி சிவை அருக� நிவறைவ்டநதது. 
க�ோவதப்ப�ோருள �யன்�ோடடுககு எதிரோன விழிப்புணர்வு 
ைோச�ங்�ள அ்டங்கிய �தோவ��வ் ஏநதிய�டி �ல்லூரி 
மோணைர்�ள பசன்றனர். பின்னர், அங்குள் ரவுண்்டோனோ 
�குதியில் ைட்ட ைடிவில் நின்று, க�ோவதப்ப�ோருள 
விற்�வதயும், �யன்�டுத்துைவதயும் ஒழிப்க�ோம் என  
உறுதிபமோழி எடுத்துகப�ோண்்டனர். 

ப�ோள்ோச்சி கிழககு, கமற்கு, ம�ோலிங்�புரம் �ோைல் 
நிவையங்�ளின் க�ோலீஸோர் மற்றும் �ல்லூரி மோணைர்�ள 
100-ககும் கமற்�டக்டோர் �ங்க�ற்றனர்.

ÏÏ ப�ொள்ொச்சியில் கொவல் துறை சொர்பில் நேற்று ேறைப�ற்ை 
ந�ொறைபப�ொருள ஒழிபபு விழிபபுணர்வு ந�ரணியில் �ஙநகற்ை 
கல்லூரி மொணவர்கள.

வி�த்தில் உயிரிழநைவரின் குடும�த்துக்கு இழபபீடு வழஙகொைைொல்

ஆட்சியர் அலுவலக ப�ொருட்களை
ஜப்தி பெயய வந்த அமீனொககள்

 zநகொறவ
விபத்தில் உயிரிழந்தவரின் குடும் 
பத்துக்கு உரிய இழப்பீடு வழங்கா்த 
்தகால் க்காவவ மகாவட்ட ஆடசியர் 
அலுவல் பபகாருட்வை ஜப்தி 
பெயய வந்த அமீனகாக்்ைகால் 
சிறிது கேரம் பரபரப்பு ஏறபட்டது.

கெலம் மகாவட்டம் ெங்கிரிவய 
கெர்ந்தவர் ெத்தியமூர்த்தி (39). கலத் 
பட்டவை ப்தகாழிலகாளி. இவர் ் ்டந்த 
2011-ம் ஆண்டு ்தனது ெக்கா்தரர் 
முரளி கிருஷ்ணன் என்பவரு்டன் 
இருெக்்ர வகா்னத்தில் க்காவவ 
மகாவட்டம் வகால்பகாவையில் கெகாவல 
யகார் ெகாவலயில் பென்று ப்காண்டி 
ருந்தகார். அப்கபகாது அந்த வழியகா்  
வந்த வனத்துவைக்கு பெகாந்தமகான 
வகா்னம் எதிர்பகாரகா்தவி்தமகா் இரு 
ெக்்ர வகா்னம் மீது கமகாதியது. இந்த 
விபத்தில் ெத்தியமூர்த்தி ெம்பவ 
இ்டத்திகலகய உயிரிழந்தகார். 
முரளி கிருஷ்ணனுக்கு ்தவலயில் 
பலத்்த ்காயம் ஏறபட்டது. இந்த 
விபத்்தகால் ஏறபட்ட பகாதிப்புக்கு 
உரிய இழப்பீடு வழங் க்காரி 
ெத்தியமூர்த்தியின் மவனவி சு்நதி  

மறறும் முரளிகிருஷ்ணன் ஆகி 
கயகார் கெலம் மகாவட்டத்தில் உளை  
நீதிமன்ைத்தில் வழக்கு ப்தகா்டர்ந்த 
னர்.

விெகாரவ்ண முடிவில், ெத்திய 
மூர்த்தி குடும்பத்துக்கு இழப்பீ்டகா் 
ரூ.20.40 லடெம், முரளி கிருஷ்ண 
னுக்கு ரூ.20.11 லடெத்வ்த ்தலகா 7.50  
ெ்தவீ்த வடடியு்டன் வழங் கவண் 
டும் என 2018-ம் ஆண்டு டிெம்பர்  
மகா்தம் நீதிமன்ைம் உத்்தரவிட்டது. 
இநநிவலயில், நீதிமன்ைம் உத்்தர 
விட்ட ப்தகாவ்யில் சுமகார் ரூ.34.25  
லடெம் வழங்ப்ப்டகா்த்தகால் மீ்த 
முளை ப்தகாவ்வய வழங்க்க்காரி 
பகாதிக்்ப்பட்டவர்்ள ெகார்பில் 
க்காவவ ஒருஙகிவ்ணந்த நீதிமன்ை 
வைகா்த்தில் உளை 4-வது கூடு்தல் 
மகாவட்ட அமர்வு நீதிமன்ைத்தில்  
நிவைகவறறு்தல் மனு 2020-ம் 
ஆண்டு ்தகாக்்ல் பெயயப்பட்டது.

இந்த மனு மீ்தகான விெகாரவ்ண 
யில், பகாதிக்்ப்பட்டவர்்ளுக்கு 
உரிய இழப்பீடடு ப்தகாவ் வழங 
்கா்த்தகால் ஆடசியர் அலுவல்த்தில் 
ரூ.34.25 லடெம் மதிப்பிலகான 

பபகாருட்வை ஜப்தி பெயய நீதிபதி  
உத்்தரவிட்டகார். இவ்தத் ப்தகா்டர்நது 
பபகாருட்வை ஜப்தி பெயய அமீ 
னகாக்்ள கேறறு ் காவல ஆடசியர் 
அலுவல்த்துக்கு வந்தனர்.  
ஆடசியர் அலுவல்த்தில்  
உளை ஒரு ் கார், 3 ஜீப், 25 ் ணினி 
உளளிட்ட பபகாருட்வை ஜப்தி 
பெயவ்தற்கான ே்டவடிக்வ்யில் 
ஈடுபட்டனர்.

அப்கபகாது ஆடசியர் அலுவல்  
அதி்காரி ஒருவர் வநது, பகாதிக்்ப் 
பட்டவர்்ளுக்கு அறிவிப்பு 
ப்காடுக்்காமல் குறிப்பிட்ட ப்தகாவ் 
ஏறப்னகவ ்்டந்த மகா்தம் 24-ம் 
க்ததி கெலம் மகாவட்ட நீதிமன்ைத்தில் 
பெலுத்்தப்படடுவிட்டது என்றுகூறி 
அ்தற்கான ஆவ்ணங்வை ் காண் 
பித்்தகார். 

கமலும் மீ்தமுளை ப்தகாவ்  
வடடியு்டன் கெர்த்து நீதிமன்ைத்தில் 
பெலுத்்தப்படும் என்று உறுதி  
அளித்்த்தகால் ஜப்தி ே்டவடிக் 
வ்வய ்தற்காலி்மகா் ஒத்தி 
வவத்து அமீனகாக்்ள அஙகிருநது 
புைப்படடு பென்ைனர்.

ÏÏ அஞசல் துறை வணிக திடைஙகளுக்கு இலக்கு நிர்ணயித்து 
ஊழியர்களுக்கு பேருக்கடி பகொடுப�றை றகவிை நவண்டும 
என்�ன உளளிடை நகொரிக்றககற் வலியுறுத்தி நகொறவ 
கூடபஷெட சொறல ைறலறம அஞசல் அலுவலக வ்ொகத்தில் 
நேற்று ேறைப�ற்ை ஆர்ப�ொடைத்தில் கலநதுபகொண்ை அஞசல் 
ஊழியர்கள.  படம்: ஜெ.மன�ோக்ரன்

சிக்னலுக்கொக கொத்திருப�றை ைவிர்க்க

சுஙகம் ெநதிப்பில் ்தறகொலிக ரவுண்ொனொ அளைப்பு
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சீரகான கபகாக்குவரத்துக்்கா் சுங்ம்  
ெநதிப்பில் ்தற்காலி் ரவுண்்டகானகா 
அவமத்து ்காவல்துவையினர் 
கபகாக்குவரத்து மகாறைம் பெயதுள 
ைனர்.

க்காவவ திருச்சி ெகாவல சுங்ம்  
ெநதிப்பில், ரகாமேகா்தபுரம், புலிய 
குைம், கரஸக்கார்ஸ, ்டவுன்்கால், 
உக்்்டம் ஆகிய இ்டங்ளுக்கு 
பெல்லும் ெகாவல்ள இவ்ணகின் 
ைன. இ்தனகால் எநகேரமும் இந்த 
ெநதிப்பில் வகா்னப் கபகாக்குவரத்து 
இருக்கும். 

சுங்ம் ெநதிப்பில் 
கபகாக்குவரத்து பேரிெவல குவைக் 
்வும், வகா்னங்ள சிக்னலுக்்கா் 
்காத்திருக்்காமல் விவரவகா் பெல் 
வ்தற்கா்வும் மகாே்ர ் காவல்துவை 
யின் ெகார்பில் இரண்டு ்தற்காலி் 
ரவுண்்டகானகாக்்ள ஏறபடுத்்தப்படடு 
கேறறு மு்தல் பயன்பகாடடுக்கு 
ப்காண்டு வரப்படடுளைது.

இதுப்தகா்டர்பகா், மகாே்ர ் காவல் 
துவையினர் கூறும்கபகாது, ‘‘்தற 
்காலி் ரவுண்்டகானகாக்்ள ஏறபடுத் 
்தப்படடுளை்தகால், இச்ெநதிப்பில் 

பயன்பகாடடிலிருநது சிக்னல் நிறுத் 
்தப்படடுளைது. ்காவலர் அஙகு 
பணியில் ஈடுபடுத்்தப்படடுளைகார். 
இத்திட்டம் பயனுளை்தகா் இருந 
்தகால் நிரந்தரமகாக்் ே்டவடிக்வ் 
எடுக்்ப்படும்’’ என்ைனர்.

வகா்ன ஓடடுேர்்ள கூறும் 
கபகாது, ‘‘வகா்னங்ள பெல்ல 
எளி்தகா் இருந்தகாலும், பகா்தெகாரி்ள 

ெகாவலவய ் ்டக்் சிரமம் உளைது. 
அவ்த ெரி பெயய கவண்டும். 
ரவுண்்டகானகா அைவு பபரிய்தகா் 
உளைது. இ்தனகால் ெகாவல 
குறு்லகாகியுளைது. ்தவிர, இரண்டு 
ரவுண்்டகானகாக்்ளில் வகா்னங்ள 
திரும்பும் இ்டத்துக்்கான அ்லம் 
குவைவகா் உளைது. இவறவை 
ெரி பெயய கவண்டும்’’ என்ைனர்.

ÏÏ நகொறவ சுஙகம சநதிபபில் ஏற்�டுத்ைப�டடுள் ரவுண்ைொனொறவ 
�யன்�டுத்தி பசல்லும வொகனஙகள.    படம் : ஜெ.மன�ோக்ரன்

சிறைக் றகதிகளின் �யன்�ொடடுக்கொக 

்தொனைொக ப�றப்�ட்் 5 ஆயிரம் புத்தகஙகள்
Ïh ேஞசப�ொ சொறலயில் புத்ைகம ைொனம ப�றும றமயம அறமபபு
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சிவைக் வ்தி்ளின் பயன்பகாடடுக் 
்கா், திருப்பூர் புத்்த்த் திருவிழகா 
வில் 5 ஆயிரத்துக்கும் கமறபட்ட  
புத்்த்ங்ள ்தகானமகா் பபைப்பட 
டுளைன. இவ்தத் ப்தகா்டர்நது, 
ேஞெப்பகா ெகாவலயிலும் புத்்த்ம் 
்தகானம் பபறும் வமயம் அவமக் 
்ப்படடுளைது.

்தமிழ்த்தில் உளை மத்திய 
சிவை்ள, பபண்்ள சிவை்ளில் 
வ்தி்ளின் பயன்பகாடடுக்்கா் 
நூல்ங்ள உளைன. இஙகு சுழறசி 
முவையில் புத்்த்ங்ள ப்காண்டு 
வரப்படடு வ்தி்ள படிப்ப்தற்கா் 
வவக்்ப்படுகின்ைன. க்காவவ மத் 
திய சிவை வைகா்த்திலும் நூல்ம்  
உளைது. இநநிவலயில், சிவைத் 
துவை டிஜிபி அமகரஷ பூஜகாரியின் 
உத்்தரவின் கபரில்,  வ்தி்ளின் 
பயன்பகாடடுக்்கா் புத்்த்ங்ள 
்தகானம் பபறும் ‘கூண்டுக்குள 
வகானம்’ என்ை திட்டம் பெயல்படுத் 
்தப்படடு வருகிைது.

திருப்பூரில் ெமீபத்தில் ேவ்ட 
பபறை புத்்த்த் திருவிழகாவில், 
சிவைவகாசி்ளுக்கு புத்்த்ம் ்தகானம்  
பெயவ்தற்கான அரஙகு அவமக்்ப் 
பட்டது. இதில் 5 ஆயிரத்துக்கும் 

கமறபட்ட புத்்த்ங்ள பபகாதுமக் 
்ைகால் ்தகானமகா் வழங்ப்பட்ட்தகா் 
சிவை நிர்வகா்த்தினர் ப்தரிவித் 
துளைனர். கமலும், க்காவவ ் காநதி 
புரம் மத்திய கபருநது நிவலயம் 
எதிகர சிவைத்துவைக்கு பெகாந்த 
மகான பபடகரகால் பஙக் வைகா்த்தில் 

புத்்த் ்தகானம் பபறுவ்தற்கான 
வமயம் அவமக்்ப்படடுளைது. 
சிவைவகாசி்ளின் ேலனுக்்கா் 
புத்்த் ்தகானம் வழங் விரும்பும் 
பபகாதுமக்்ள புத்்த்ங்வை   
வழங்லகாம் என அறிவிக்்ப்பட 
டுளைது.

ÏÏ நகொறவ கொநதிபுரம ேஞசப�ொ சொறலயில் சிறைத்துறை ப�டநரொல் �ஙக் 
வ்ொகத்தில் அறமக்கப�டடுள் றமயத்தில், சிறை அதிகொரிகளிைம 
புத்ைகஙகற் ைொனமொக வழஙகிய ப�ண்.

�ழநி நகொயில் கருவறைக்குள நுறழநை

அறநிளலயத துளற அளைசெர் 
ைன்னிப்பு ககட்க கவணடும்
Ïh வொனதி சீனிவொசன் வலியுறுத்ைல்

 zநகொறவ
பழநி க்காயில் ்ருவவைக்குள 
அத்துமீறி நுவழந்த இநது ெமய 
அைநிவலயத்துவை அவமச்ெர், 
அதி்காரி்ள பகிரங் மன்னிப்பு 
க்ட் கவண்டும் என பகாஜ் க்தசிய  
ம்ளிரணி ்தவலவரும், எம்எல்ஏ 
வுமகான வகானதி சீனிவகாென் வலி 
யுறுத்தியுளைகார்.

இதுப்தகா்டர்பகா் கேறறு அவர்  
பவளியிட்ட அறிக்வ்யில் கூறியி 
ருப்ப்தகாவது: பழநி ்தண்்டகாயு்த 
பகாணி க்காயிலில் ் ்டந்த ஜனவரி 
27-ம் க்ததி கும்பகாபிகே்ம் ே்டநது 
முடிநதுளைது. திருக்க்காயில் 
சீரவமப்பு பணி்ள, திட்டமி்டப்பட்ட 
்டடுமகானப் பணி்ள முடிவ்தறகு 
முன்பகா்கவ, அவெர அவெரமகா்  
கும்பகாபிகே்ம் ே்டத்்தப்படடுளை 
்தகா்வும், ஆ்ம விதி்வைப் பறறி  
துளியும் ் வவலப்ப்டகாமல், இநது  
ெமய அைநிவலயத் துவை அவமச் 
ெரும், அதி்காரி்ளும் என்ன பெகான் 
னகார்்கைகா அதுகவ ே்டநதுளை்தகா் 
வும், பழநி மக்்ளும், பக்்தர்்ளும்  
மனக்குமுைவல பவளிப்படுத்தி 

யுளைனர்.  
கும்பகாபிகே்த்துக்கு மு்தல் 

ேகாள, இநது ெமய அைநிவலயத் 
துவை அவமச்ெர் பி.க்.கெ்ர்பகாபு 
வும், துவை அதி்காரி்ளும், ஆளும்  
்டசியின் முக்கிய பிரமு்ர்்ள சில 
ரும் பழநி க்காயில் ் ருவவைக்குள 
பென்று சுவகாமி ்தரிெனம் பெயதுள 
ைது அதிர்ச்சிவயயும், ்தகாங் முடி 
யகா்த மன கவ்தவனவயயும் அளிக் 
கிைது. இது அப்பட்டமகான ஆ்ம  
மீைல். அது மடடுமல்ல, இநதுக் 
்ளின் ம்த உ்ணர்வு்வை ் காயப் 
படுத்தும் பெயல். எனகவ, இ்தற்கா ,்  
முரு் பக்்தர்்ளி்டம் பகிரங்மகா் 
அவமச்ெர் மன்னிப்பு க்ட் கவண் 
டும். இனி இதுகபகான்ை ஆ்ம மீைல் 
்ள ே்டக்்காது என்பவ்த உறுதிப் 
படுத்்த கவண்டும். 

இநதுக்்ளின் உ்ணர்வு்வை 
மதித்து, ஆ்ம விதி்வைப் பின் 
பறறி இநது ெமய அைநிவலயத் 
துவை அவமச்ெரும், அதி்காரி்ளும்  
பெயல்ப்ட கவண்டும். பழநி க்காயி 
லில் பிரகாயச்சித்்த கும்பகாபிகே்ம் 
ே்டத்்தப்ப்ட கவண்டும்.

பட்ஜெட கூட்டத்தொ்டர் ந்டக்கும்பொ்த

உயரத் ததாடங்கிய மூலபதபாருட்கள் விலல
z மததிய அரசு ந்டவடிக்்கை எடுக்கை ் தொழில்து்ையினர் வலியுறுததல்

 zநகொறவ
மத்திய படபஜட கூட்டத்ப்தகா்டர் 
ேகா்டகாளுமன்ைத்தில் ேவ்டபபறறு 
வரும் நிவலயில்  மூலப்பபகாருட 
்ளின் விவல உயரத் ப்தகா்டஙகி 
யுளைது ப்தகாழில்துவையினர் மத்தி 
யில் அதிருப்திவய ஏறபடுத்தியுள 
ைது.

உறபத்தி துவையின்கீழ் பெயல் 
படும் ப்தகாழில் நிறுவனங்ளில் 
முக்கிய மூலப்பபகாருட்ைகா் 
ஸடீல், ் காப்பர், வகார்ப்ப்டம், அலு 
மினியம் உளளிட்டவவ 
பயன்படுத்்தப்படுகின்ைன. வழக்் 
மகா், மத்திய படபஜட கூட்டத் 
ப்தகா்டரில் அறிவிக்்ப்படும் வரி 
விதிப்பு அல்லது வரிச்ெலுவ்வய 

ப்தகா்டர்நக்த விவலயில் மகாறைம் 
ஏறபடும். 

ஆனகால் கூட்டத்ப்தகா்டர் 
ேவ்டபபறும்கபகாக்த விவல 
ப்தகா்டர்நது அதி்ரித்து வருகிைது. 
ஸடீல் (எம்எஸ ரவுண்ட) ஒரு ்டன் 
ரூ.72 ஆயிரத்திலிருநது ரூ.80,000 
ஆ்வும், வகார்ப்ப்டம் ஒரு ்டன் 
ரூ.90 ஆயிரத்திலிருநது ரூ.95,000  
ஆ்வும், ் காப்பர் ஒரு ்டன் ரூ.8.25  
லடெத்திலிருநது ரூ.9.50 லடெமகா் 
வும் உயர்நதுளைது.

இதுகுறித்து, ப்தன்னிநதிய 
பபகாறியியல் உறபத்தியகாைர்்ள 
ெங்த்தின் (சீமகா) ்தவலவர் விக் 
கனஷ கூறுவ்யில், “மூலப்பபகாருட 
்ள விவல உயர்வவ ் டடுப்படுத்்த  

வலியுறுத்தி ேகாடு முழுவதும் 
ப்தகாழில் அவமப்பு்ள ஒன்றி 
வ்ணநது கபகாரகாட்டம் ே்டத்தின. 
இ்தனகால் 2022 ஜூவல மகா்தம் 
ப்தகா்டஙகி ஐநது மகா்தங்ள வவர  
மூலப்பபகாருட்ள விவல ்டடுப் 
பகாடடுக்குள இருந்தது. ்தறகபகாது 
மீண்டும் உயர ப்தகா்டஙகியுளைது.

உல்ைவில் நிலவும் பபகாருைகா 
்தகார மந்தநிவல உளளிட்ட பல்கவறு 
்கார்ணங்ைகால் ்தறகபகாது ப்தகாழில் 
நிறுவனங்ளில் பணி ஆவ்ண்ள 
பவகுவகா் குவைநதுளைன. இத் 
்தவ்ய சூழ்நிவலயிலும் மூலப் 
பபகாருட்ள விவல தினமும் 
ப்தகா்டர்நது அதி்ரித்து வருவது 
வியப்வப ஏறபடுத்தியுளைது.

படபஜட கூட்டத்ப்தகா்டரில் 
மூலப்பபகாருட்ள விவல உயர்வவ 
்டடுப்படுத்துவது ப்தகா்டர்பகா் அறி 
விப்பு பவளியகாகும் என எதிர்பகார்த் 
க்தகாம். ஏமகாறைகம மிஞசியது. ்தற 
கபகாது படபஜட கூட்டத்ப்தகா்டர் 
ே்டநது வரும் நிவலயில் மூலப் 
பபகாருட்ள விவல ப்தகா்டர்நது அதி 
்ரித்து வருவது ப்தகாழில்முவன 
கவகார் மத்தியில் மிகுந்த அதிருப் 
திவய ஏறபடுத்தியுளைது” என்ைகார்.

க்காவவ, திருப்பூர் மகாவட்ட குறுந 
ப்தகாழில் மறறும் ஊர்ப்தகாழில் 
முவனகவகார் ெங்த்தின்(்காடமகா) 
்தவலவர் சிவக்குமகார் கூறும்கபகாது, 
“மூலப்பபகாருட்ளின் விவல 
குவைந்தபடெம் 6 மகா்தங்ைகாவது 

மகாறைம் இல்லகாமல் இருக்் கவண் 
டும். தினமும் விவலயில் மகாறைம் 
்கா்ணப்பட்டகால் பணி ஆவ்ண்வை 
எந்த அடிப்பவ்டயில் பபறுவது. பட 
பஜட கூட்டத்ப்தகா்டரில் அறிவிப்பு 
பவளியி்டப்ப்டகா்தது மிகுந்த ஏமகாற 
ைம் அளிக்கிைது. ேகாடு முழுவதும் 
ப்தகாழில்துவையினர் ப்தகா்டர்நது 
விடுத்து வரும் க்காரிக்வ்வய 
ஏறறு படபஜட கூட்டத்ப்தகா்டரில் 
மூலப்பபகாருட்ள விவல உயர்வவ 
்டடுப்படுத்து்தல், ்ண்்காணிப்பு 
குழு அவமத்்தல் உளளிட்ட ே்டவடிக் 
வ்்வை மத்திய அரசு கமற 
ப்காளை கவண்டும். இதுகவ 
ப்தகாழில்துவையினரின் எதிர் 
பகார்ப்பகாகும்” என்ைகார்.

க�ோவை
� பன்னாட்டுக் கருத்தரஙகம் : அவி்னாசிலிஙகம் மன்யியல் மற்றும் 

மகளிர் உயர்கல்வி நிறுவ்ம், ககனானவ, கனானை 10 மணி.
� உயிர் வலுவூட்்டபபட்்ட சம்பனா ககனாதுனம உற்பததி த்தனா்டர்பனாக 

வயல் தசயல்விளக்க பயிற்சி: கிழக்கு பணனணை, ்தமிழ்னாடு 
கவளனாணனமப பல்கனைக்கழகம்,  கனானை 10 மணி.

� ககனானவ மனாவட்்ட நிர்வனாகததின சனார்பில் உயர் கல்வி படிக்கும் 
மனாணைவிகளுக்கு உ்தவிதத்தனானக வழஙகும் நிகழவு : ்தமிழ்னாடு 
கவளனாணனமப பல்கனைக்கழகம், கனானை 11.15 மணி.

திருப்பூர்

� மூவலூர் ரனாமனாமிர்்தம் அம்னமயனார் உயர்கல்வி உறுதி திட்்டம் 
புதுனமபதபண திட்்டம் 2-ம் கட்்ட த்தனா்டக்கவிழனா: தசய்திததுனை 
அனமசசர் மு.தப.சனாமி்னா்தன பஙககற்பு, தெய்வனாபனாய் மனா்கரனாட்சி 
தபணகள் கமல்நினைபபள்ளி, திருபபூர், கனானை 10.30 மணி.

� கபனாட்டிதக்தர்வு பயிற்சி வகுபபுகள்: மனாவட்்ட கவனைவனாய்பபு 
அலுவைகம், ஆட்சியர் அலுவைகம், திருபபூர், கனானை 10.30 
மணி, மதியம் 2.30 மணி.

நகரில் நடப்பவை

வபோதை �ோத்திதரகள் 
விறபதை ் ெயை 4 வபர் தகது 
 zநகொறவ 

க்காவவ உக்்்டம் கபகாலீஸகார், புல்லுக்்காடு 
ெகாவலயில் கேறறு முன்தினம் கரகாநது 
பணியில் ஈடுபடடிருந்தனர். அப்கபகாது, 
அஙகுளை ்ழிவுநீர் பண்வ்ண அருக் 
ெநக்த்த்துக்குரிய முவையில் நின்ை ேகால் 
வவர பிடித்து விெகாரித்்தனர். அவர்்ள  
ப்தறகு உக்்்டத்வ்தச் கெர்ந்த மு்மது  
ேவகாஸ(23), மு்மது ்தகாரிக்(20), புல்லுக் 
்காடவ்டச் கெர்ந்த ்கார்த்திக்யன்(27), 
குனியமுத்தூவரச் கெர்ந்த அல்மனகார்(23) 
என்பதும்,  வலி நிவகார்ண மகாத்திவர்வை 
கபகாவ்தப் பயன்பகாடடுக்்கா் விறபவன 
பெயபவர்்ள என்பதும் ப்தரியவந்தது. 
இவ்தயடுத்து ேகால்வவரயும் கபகாலீஸகார் 
வ்து பெய்தனர். இவர்்ளி்டம் இருநது 
150 மகாத்திவர்ள, 3 பெல்கபகான்்ள 
பறிமு்தல் பெயயப்பட்டன.

அரசியல் �டசி�ள, சங்�ங்�ள, சமூ� அவமப்பு�ள, 
தன்னோர்ை பதோண்டு நிறுைனங்�ள மற்றும் இதர 
அவமப்பு�ள தங்�்து பசய்தி அறிகவ��ள, 
நி�ழ்ச்சி�ள குறித்த விைரங்�வ் எங்�்து 

ேோளிதழுககு மின்னஞசல் ைழியோ� அனுப்�ைோம். 

பசய்திப்பிரிவு, 19&20,ஏ.டி.டி.�ோைனி  
எல்ஐசி கரோடு, க�ோவை-641018.

மின்னஞசல் மு�ைரி: repkovai@hindutamil.co.in

venkatasubramanian.s@hindutamil.co.in
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