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Sir, 

Newspaper Advertisement - Postal Ballot Notice  
--------------------------- 
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India  Inc’s  profi�ts  continue  to  lag
revenue growth based on the Q3 re
portcard till date of 1,528 compan
ies (excluding BFSI). While the cu
mulative yoy revenue rose a robust
16.5 per cent, EBITDA and net profi�t
growth  underwhelmed  at  2  per
cent and 2 per cent, respectively. 

Q3 results indicate that the infl�a
tionary  impact  on  raw  materials
may  be  waning  with  a  200bps  se
quential  improvement  in  EBITDA
margins  to  18.8  per  cent,  but  costs
are still higher than previous years.
The interest coverage ratio remains
fl�at on  a  sequential  basis  at  3.3
times.

TOPLINE GROWTH

Overall  revenue  growth  at  16.5  per
cent  yoy  was  lower  compared  to
the average 23 per cent yoy in the
previous three quarters that gained
from  the  weak  Covid  base  eff�ect.
Starting  from  Q3,  the  topline
growth run rate may be without the
aid of a Covidimpacted base.

Companies in sectors up the sup

ply  chain  —  refi�neries  and  power
generation  —  reported  23/28  per
cent  yoy  growth  gaining  from
higher  commodity  costs.  The  IT
Software  segment,  too,  continued
to  report  strong  growth  at  20  per
cent yoy despite speculation of de
veloped market recession. 

The automobile sector reported a
22  per  cent  yoy  growth  driven  by
premiumisation  through  SUV  de
mand and higher ASPs, but compan
ies  reported  lower  volume  growth
as  chip  supplies  are  still  not  fully
back. The twowheelers segment is
beginning to see a return of rural de

mand which had been weak the last
two years. The pharma sector repor
ted 12 per cent revenue growth and
cement  15  per  cent.  Both  sectors
were  able  to  partially  pass  through
the  input  cost  infl�ation.  The  steel
sector reported  3  per  cent  yoy
growth as the full impact of the ex
port duty hike (which has since been
reversed  since)  played  out  on  real
isations, off�setting volume growth. 

OPERATIONAL COSTS

Raw  material  costs  as  a  percentage
of  sales  are  still  140  basis  points
higher than the Q3 of FY22, but de

clined  by  100  basis  points  sequen
tially.  Most  sectors  gained  sequen
tially  on  the  raw  material  front  led
by  steel  and  automobiles  where
costs declined 340/160 bps, respect
ively.  But  steel  margins  are  still  13
percentage  points  lower  than  that
reported  in  Q3  of  FY22.  Similarly,
FMCG raw material costs have im
proved 100 bps sequentially but are
still 170 bps higher yoy.

‘Other  expenses’,  including
power and fuel, continue to remain
high. ‘Other expenses’ as a percent
age  of  sales  have  declined  120  bps
sequentially  but  are  still  220  bps

higher than Q3FY22. For energy in
tensive  sectors  like  cement  and
steel,  while  there  is  qoq  improve
ment, the cost is still higher by 450
and 30 bps yoy, respectively.

Overall, EBITDA margins at 18.8
per  cent  have  improved  from  16.7
per cent in Q2 but are still 360 bps
lower than the 22.4 per cent repor
ted in Q3 of FY22. Only the auto sec
tor has reported a 250 bps yoy im
provement  in  EBITDA  margin,
owing to the current auto cycle.

Post multiple rate hikes, the abso
lute interest cost rose the highest y
oy in Q3 at 22 per cent, compared
to 18/2/1 per cent yoy in the previ
ous three quarters. 

Overall,  the  fi�nancial  leverage
health measured by the interest cov
erage ratio at 3.3 times in Q3 may be
safer,  but  lower  than  the  3.9  times
reported in Q3 of FY22.

Going  forward,  revenue  growth
outlook  will  be  on  a  higher  base  as
Covid eff�ect wanes, normalising the
base eff�ect. Profi�t growth will be de
pendent  on  the  disinfl�ationary  ef
fect  gaining  further  traction  and
providing relief in input costs from
hereon.

In Q3, India Inc high on revenue, low on profi�t
COST PRESSURES. Results indicate that infl�ationary impact on raw materials may be waning but is still elevated over previous years

Sai  Prabhakar  Yadavalli
bl.  research  bureau
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Ivanhoe Cambridge, the real
estate  subsidiary  of  Cana
dian pension fund, Caisse de
dépôt  et  placement  du
Québec (CDPQ), has tied up
with global real estate devel
opment  fi�rm,  Mapletree,  to
set  up  a  platform  that  will
invest  over  ₹�15,000  crore  in
technology  sectorfocussed
workplaces in India. 

The  deal  between  Ivan
hoe  Cambridge  and  Maple
tree  is  one  of  the  largest  in
vestment  platforms  in  the
Indian  realestate  offi�ce
sector.

While  Ivanhoe  Cam
bridge  will  bring  its  expert
ise  and  experience  as  an  in
stitutional  investor  across
diff�erent  sectors  and  assets,
Mapletree  will  off�er  its
property  management  ser
vices and global track record
of  developing  highquality
real estate assets.

CDPQ’s  subsidiary  said

that properties and projects
have already been identifi�ed. 

The  investment  strategy
will be to develop highqual
ity offi�ces  in  major  cities
that  are  not  only  economic
hubs  but  also  seeing  rapid
growth  in  technologyori
ented  activities  and  com
panies.  The  companies  also
committed  to  set  up  work
places  that  are  in  sync  with
sustainability benchmarks.

Mapletree’s  Regional
Chief  Executive  Offi�cer,  In
dia,  Quek  Kwang  Meng  said
the  collaboration  would
strengthen  its  presence  in
India, and expand its portfo
lio in the commercial sector
effi�ciently,  “which  we  be
lieve  has  good  growth  po
tential in the coming years.”

George  Agethen,  Co
Head AsiaPacifi�c at Ivanhoé
Cambridge,  said  it  was  part
of  the  fund’s  overall  growth
plans for the AsiaPacifi�c re
gion  and  would  help  in  di
versifying  its  portfolio  and
provide  resilience  to  its
returns.

CDPQ arm, realty major
Mapletree to invest ₹�15,000cr
in India’s tech workplace 

Our  Bureau
Mumbai

A global  electric  four
wheeler racing series is set to
debut in 2024. 

At  the  Greenko  Hydera
bad EPrix, the team behind
the new electric racing series
announced  the  ACE  Cham
pionship set to begin globally
in  2024.  This  racing  series,
focussing on talent develop
ment  and  innovation,  seeks
to  promote  motorsport  in
underrepresented  markets
and provide competitive and
exciting racing.

The project, led by former
Mahindra  Racing  CEO
Dilbagh Will, is backed by the
founders of the ACE Group.

SHORT FORMAT

The ACE Championship will
have two levels — the entry
level  Challenger  Series  and
the  toptier  Championship. 
The Championship will be a
‘feeder’  platform  for  drivers
and  engineering  talent  to
move  into  other  racing
series.  The  shortformat
competitive  racing  will  use
innovation to engage fans in
unique ways. 

The initial race car will be
an evolved vehicle similar in
performance  to  the  Gen2
FormulaE car. The same car
will be used in both levels of
racing: Teams  can  run  four
drivers in the two levels with
two vehicles, an opportunity

aff�orded  by  the  technological
advancements  the  series  will
deliver. It will be world’s fi�rst
championship where one race
car can compete in two cham
pionships. Each team can have
two drivers in the ACE Cham
pionship and ACE Challenger
series,  driving  the  same  car,
but  at  two  diff�erent  power
levels. 

Anil  Chalamalasetty,
Founder  of  Greenko  and  the
ACE  Group,  said:  “The  ACE
Group is proud to be support
ing  this  groundbreaking  and
paradigm  shifting  new  ACE
Championship. We believe in
innovation that makes a posit
ive diff�erence to society.”

ACE Group to fl�ag off a
global electric 4wheeler
racing series from 2024 
G.  Naga  Sridhar
Hyderabad

The  ACE
Championship
will  have  two
levels —  the
entrylevel
Challenger  Series
and  the  toptier
Championship

JeanEric  Vergne  of  DS
Penske  won  the  inaugural
Greenko  Hyderabad  E
Prix  Round  4  here  on  Sat
urday. 

Nick  Cassidy  of  Envi
sion  and  TAG  Heuer
Porsche’s  Antonio  Felix  da
Costa  fi�nished  second  and
third.

Vergne faced  a  tough
fi�ght from Envision Racing
pair  of  Nicky  Cassidy  and
Sabastien  Buemi  but  man
aged  to  cruise  to  victory  in
front  of  a  20,000  strong
crowd. 

THRILLING RACE

The race enthralled the ra
cing  fans  with  the  twists

and  turns  as  well  as  an  un
expected crash. 

“I  am  very  very  happy.
Though it was tough in the
end,  I  am  quite  happy  to
fi�nish  it  well,”  an  elated

JeanEric Vergne said 
Buemi  had  actually  fi�n

ished  third  but  was  penal
ised  and  pushed  to  the
15th  spot  losing  his  posi
tion  to  Tag  Heuer

Porsche’s Antonio Felix Da
Costa.)

To  Indian  dissapoint
ment,  Jaguar  TCS  Racing
drivers  Sam  Bird  and
Mitch  Evans  crashed  out
while  Mahindra  Racing’s
Oliver  Rowland  and  Lucas
Di  Grassi  fi�nished  6th  and
14th,  respectively.  A  total
of 11 teams participated in
the race. 

Elaborate  security  ar
rangements  were  made  in
cluding  aerial  surveillance
from a chopper. 

Many  celebrities,  in
cluding  Sachin  Tendulkar
and Telugu fi�lm stars, were
present at the event .   

The  next  round  of  the
Formula  E  championship
will  be  held  in  South
Africa’s  Cape  Town  on
February 25.

Naga  Sridhar
Hyderabad

EPOWER. Union Minister for Sports Anurag Thakur
presents the winner’s trophy to JeanEric Vergne, at the
Greenko EPrix, in Hyderabad, on Saturday PTI 

JeanEric Vergne of DS Penske wins Hyderabad EPrix 

The  Enforcement  Director
ate  (ED)  on  Saturday  arres
ted Magunta Raghava Reddy,
son  of  a  Yuvajana  Sramika
Rythu  Congress  Party  (YS
RCP) MP, for allegedly being
part  of  a  ‘South  Group’  that
paid  a  ₹�100crore  bribe  to
AAP  leaders  in  the  Delhi  li
quorgate case.

ROLE OF CM’S DAUGHTER 

With  the  arrest  of  Raghava
Reddy,  younger  son  of
Andhra  Pradesh  MP  Ma
gunta Srinivasulu Reddy, the
ED appears to be scrutinising
the alleged role of State MLC
K Kavitha, daughter of Telan

gana  Chief  Minister  K
Chandrasekar  Rao.  Her
name,  too,  fi�gures  in  the
‘South Group’ that is alleged
to have paid a bribe for a share
in  the  Delhi  liquor  business,
the ED said in its prosecution
complaint  fi�led  in  a  court
here.

Raghava Reddy will be pro

duced before a Rouse Avenue
Court  on  Saturday  to  seek
custody, said ED sources. 

Earlier, the CBI, which had
originally  registered  the
Delhi excise policy case (the
ED took it over to probe the
moneylaundering  angle)
had also questioned Raghava
Reddy  on  charges  that  he
along with other members of
the South Group had tried to
infl�uence  the  excise  scheme
and,  subsequently,  paid  the
bribe  to  get  the  liquor
business.

businessline on February 2
reported  that  the  ED,  in  its
supplementary  complaint,
had  alleged  that  AAP  media
incharge  Vijay  Nair,  on  be
half  of  his  party  leaders,  re
ceived  ₹�100  crore  in  kick

backs from the South Group,
a part of which was allegedly
routed to fund the Goa elec
tion campaign. 

In  the  supplementary
complaint,  the  ED  had  re
ferred  to  Delhi  Chief  Minis
ter Arvind Kejriwal by name
on  multiple  occasions  to
draw  his  connection  with
Nair,  to  infer  that  the  latter
was  acting  on  the  former’s
behalf in the scam. 

Delhi Deputy Chief Minis
ter  Manish  Sisodia,  along
with Excise Department offi�
cials and private players, have
been named as accused in the
Delhi excise scam FIR. Siso
dia,  however,  has  not  been
named  as  an  accused  in  the
chargesheets  fi�led  either  by
the CBI or the ED.

Our  Bureau
New  Delhi

YSRCP MP’s son Raghava Reddy arrested
by ED in the Delhi liquorgate case 

With  thousands  losing  jobs  as  the  fund
ing  winter  bites,  startups  have  put  in
place  outplacement  support  for  laidoff�
employees to fi�nd their next job.  

While  some  companies  like  Vedantu,
and Innovaccer have set up such support
teams  internally,  external  service  pro
viders  like  Careernet  have  also  been
working  with  companies  to  provide  out
placement  support.  This  support  typic
ally  lasts  8  to  12  weeks  and  can  include
counselling,  CV  building,  coaching,  and
mentoring. 

“In  both  the  Indian  and  US  contexts,
outplacement  support  is  a  crucial  aspect
of the layoff� process and helps employees
in getting their next job quickly. It is also
a positive  indicator  for  the  next  em
ployer,  as  it  shows  that  the  layoff�  was  a
business decision rather than a perform
ancebased  one,”  said  Anshuman  Das,
CEO and cofounder, Careernet.

One  of  the  many  unicorns  that  have
laid  off�  hundreds  of  employees,  edtech
major Vedantu, has set up a team to make
the  transition  smooth  for  those  laidoff�.
“The  team  assisted  with  comprehensive

outplacement  support,  and  helped  over
240 employees fi�nd the right opportunit
ies  and  embark  on  a  new  professional
journey,” said Simriti Goel, Chief of Cul
ture Offi�ce, Vedantu.

Similarly, healthtech unicorn Innovac
cer, which had laid off� 245, has placed 40 
per  cent  of  them  through  its  outplace
ment eff�orts.  

PAY PACKAGES 

Das  noted  that  the  compensation  se
cured  by  the  employees  at  their  new  or
ganisation  varied  based  on  the  role,  in
dustry,  and  current  salary.  “While  some
employees have been able to secure sim
ilar  pay  packages,  others  have  received
minor increments, and some have had to
accept cuts. It is a diverse situation and it
can be concluded that the outcome is de
pendent  on  individual  circumstances,”
he added.

Besides  outplacement  services,  many
startups  have  also  reached  out  for  op
portunities  for  their  former  employees
internally. Additionally, some companies
extend the health and life insurance cov
erage  for  laidoff�  employees  for  a  few
months.  While  stocks  may  not  be  vested
for  startups,  companies  still  strive  to
provide support wherever possible. 

Yatti  Soni
Bengaluru

Outplacement services help
laidoff staff fi�nd new jobs 

Tata  Motors  on  Saturday  in
troduced BS6 Phase II range
of  passenger  vehicles  fi�tted
with engines compliant with
the new emission standards. 

The  company  also  an
nounced  increasing  its  war
ranty of 2 years/75,000 km to
3 years/1  lakh  km  across  the
range. 

“Tata  Motors  has  always
been an active partner of the
government’s  mission  to  re
duce vehicular pollution. We
have  upgraded  our  cars  not
only  with  the  new  emission
standards  but  also with  an
enhanced  portfolio  that
boasts  of  cuttingedge
safety,  upgraded  features,
better  ride  experience  and  a
hasslefree  ownership  ex
perience,”  said  Rajan  Amba,
VicePresident,  Sales,  Mar
keting  and  Customer  Care,
Tata Motors.

Tata Motors
launches BS6
Phase IIcompliant
passenger vehicles

Our  Bureau
Mumbai
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மகிழ்ச்சியின் முதல் நிபநதனைகளில் 
ஒன்று, மனிதனுக்கும் இயறனகக்கும் 
இனையிலாை ததாைர்பு 
உனைக்கபபைக் கூைாது.

 - லிய�ொ டொல்ஸடொய்

ப�ொது அறிவு: உலக அளவில் அதிக மின்சாரம் தயசாரிக்கும் 
நசாடுகளின பட்டியலில் இந்தியசா 3-வது இடத்தில் உளளது. 
தனிநபர் மின்சார நுகர்வில் 2017-ம் ஆண்டு கணக்்கடுப்பினபடி 
இந்தியசா 106-வது இடத்தில் உளளது. ் ர்வதத் ஆற்றல் முகமை 
(International Energy Agency-IEA) ் வளியிட்ட 2019-ம் 
ஆண்டுக்கசான தரவுகளின அடிப்பமடயில் இந்த தகவல்கள 
்தரிவிக்கப்பட்டுளளன.

இணை�ம்: ஒவ்வசாரு பயணத்துக்கும் திட்டமிடும்தபசாது பல 
தகளவிகள எழலசாம். அதறகசான பதில்கமளப் ் பறுவது சிரைம். இந்த 
சிரைத்மதப் தபசாக்கி நைது பயணத்துக்குத் ததமவயசான தகவமல 
வழங்கும் தளைசாக https://www.holidify.com/ உளளது. இதில் 
சுறறுலசா திட்டங்கள பல உளளன. இந்தியசாவில் எந்த இடத்மத 
பசார்க்க எந்த ைசாதம் ஏற்றது. அப்படி அங்கு ் ்ல்ல தவண்டும். எங்கு 
தங்கலசாம், கட்டணம் எவவளவு தபசான்ற தகவல்கள இதில் உளளன.

வன்கொடுமையொல் பொதிககபபட்டவரகளின ் பயரகளு்டன அரசொமை

முன்னாள் முதல்வர் பழனிசனாமிக்கு எதிரனாக ்வழக்கு
hh உயர நீதிைன்றத்தில் விமரவில் விசொரமை
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பாலியல் வன்காடுமை சமபவங் 
களில் பாதிககபபட்ட ்பணகளின 
்பயரகளு்டன அரசாமை ்வளி 
யிடடுள்ளதாக முன்ாள முதல்வர 
பழனிசாமிககு எதிராக உயர நீதிைன 
றத்தில் வழககு ்தா்டரபபடடுள 
்ளது.

இது்தா்டரபாக ் சனம்மயச் 
சசர்நத பாலச்ச்நதர எனபவர, உயர 
நீதிைனறத்தில் தாககல் ் சய்திரு்நத 
ைனுவில் கூறியிருபபதாவது:

மன உளைச்சல்
க்ட்நத 2019-ம ஆணடு ் பாள்ளாச்சி 

யில் கல்லூரி ைாைவிகள ைற்றும 
இ்ளம்பணகம்ள பாலியல் வன 
்காடுமை ் சய்து மிரடடி வீடிசயா 
எடுத்த விவகாரம, அரசியல் ரீதியாக 
்பரும பரபரபமப ஏற்படுத்தியது. 
இது்தா்டரபாக, பாதிககபபட்ட 
்பண ஒருவரின சசகாதரர அளித்த 

புகாரின சபரில் 9 இம்ளஞரகள மீது 
சபாலீஸார வழககு பதிவு ் சய்த்ர.

ஆ்ால், இ்நத வழகமக சபாலீ 
ஸார முழுமையாக விசாரிகக 
வில்மல. வழகமக சிபிஐ விசார 
மைககு ைாற்றி தமிழக அரசு பிறப 
பித்த அரசாமையில், பாதிககபபட்ட 
சில ்பணகள ைற்றும புகார 
அளித்த சசகாதரரின ்பயரகம்ள 
பகிரங்கைாக ் வளியிட்டதால், பாதிக 
கபபட்ட ைற்ற ் பணகள புகார அளிகக 

முடியாைல் ை்உம்ளச்சலுககு 
ஆ்ளாகி உள்ள்ர.

எ்சவ, பாதிககபபட்ட ்பண 
களின ் பயரகம்ள ் வளியிட்ட அப 
சபாமதய ைாவட்ட எஸ்பி பாணடிய 
ராஜம் பணிநீககம ் சய்ய சவண 
டும. அசதசபால, பாதிககபபட்ட 
்பணகளின ்பயரகளு்டன அர 
சாமை ் வளியிட்ட அபசபாமதய 
முதல்வர பழனிசாமி, அபசபாமதய 
தமலமைச் ் சயலர ஆகிசயாரி்டம 
இது்தா்டரபாக விசாரமை 
ந்டத்தகசகாரி தமிழக அரசுககு ைனு 
அளித்தும எ்நத ந்டவடிகமகயும 
எடுககவில்மல. எ்சவ, க்ட்நத 
ஆணடு ஜ்வரியில் அளிககபபட்ட 
எ்து ைனு மீது தகு்நத ந்டவடிகமக 
எடுகக தமிழக அரசுககு உத்தரவி்ட 
சவணடும.

இவவாறு ைனுவில் அவர சகாரி 
யுள்ளார. இ்நத வழககு விமரவில் 
விசாரமைககு வரவுள்ளது.

்சனமனை நமகககம்ட ் கொளமளை சமபவத்தில்

பபனாலி பதிவ்வண் கனாரர பயனபடுத்திய வகனாள்ரளையர்கள்
hh ்சல்்பொன சிகனைமை மவத்து ் பொலீஸொர தீவிர விசொரமை
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்பரமபூர நமகககம்ட ் காளம்ள சமபவத்தில் 
சபாலி பதி்வண ் காண்ட காமர ் காளம்ள 
 யரகள பயனபடுத்தி உள்ளது ் தரியவ்நதுள்ளது. 
சைலும அபபகுதியில் உள்ள ்சல்சபான 
்டவரில் பதிவா் ்சல்சபான எணகம்ள 
மவத்து சபாலீஸார விசாரமைமய தீவிரப 
படுத்தி உள்ள்ர. 

்சனம் ் பரமபூர சபபபர மில்ஸ் சாமல 
யில் 2 ைாடிகள ்காண்ட வீடடின 2-வது 
த்ளத்தில் குடுமபத்து்டன வசித்து வருபவர 
்ஜயச்ச்நதிரன(60). அதில் முதல் த்ளத்தில் 
‘சஜ.எல்.சகால்டு சபலஸ்’ எனற ்பயரில் 
நமகககம்ட ந்டத்தி வருகிறார. 

இ்நநிமலயில், சநற்று முனதி்ம இரவு 
கம்டயின ஷட்டமர தும்ளயிடடு உளச்ள 
்சனற ்காளம்ளயரகள, நமக பாதுகாபபு 
்பட்டகத்தில் இரு்நத சுைார 9 கிசலா தங்க 
நமககள ைற்றும ரூ.20 லடசம மவர நமககம்ள 
்காளம்ளயடித்துச் ்சனற்ர. இதுகுறித்து 
உ்ட்டியாக திரு.வி.க.நகர சபாலீஸாருககு 
்ஜயச்ச்நதிரன தகவல் ்காடுத்தார.

இமதயடுத்து வ்ட்சனம் கூடுதல் காவல் 
ஆமையர அனபு, இமை ஆமையர ரமயா 
பாரதி, துமை ஆமையர ஈஸ்வரன உளளிட்ட 
சபாலீஸார விமர்நது வ்நது ் காளம்ள சமபவம 
ந்ட்நத இ்டத்மத ஆய்வு ்சய்த்ர. சைலும, 
மகசரமக நிபுைரகம்ளயும வரவமழத்து 
த்டயங்கம்ளச் சசகரித்த்ர. 

்காளம்ளயரகள கம்டயில் இரு்நத கண 
காணிபபு சகைராவில் பதிவா் காடசிகம்ள 
சசமித்து மவககும ஹாரட டிஸ்கமகயும தூககிச் 
்சனறதால், ் காளம்ளயரகம்ள அம்டயா்ளம 
காணபதில் சபாலீஸாருககு சிககல் ஏற்பட்டது.

வெளி மாநிலதளதைச ச்சர்நதைெர்கைா?
இத்ால், அருகில் இருககும கம்டகள, எதிர 

திமசயில் இருககும கம்டகளில் ் பாருத்தபபட 
டிரு்நத கணகாணிபபு சகைராவில் பதிவா் 
காடசிகம்ள சபாலீஸார ஆய்வு ்சய்த்ர. 
சமபவம ந்டககும முனபு, அபபகுதியில் ஒரு 
்சாகுசு கார கம்டமய சநாட்டமிட்டதும, 
நளளிரவுககுப பிறகு கம்டயின முன்ால் 
வ்நது நினற அ்நத காரில் இரு்நது சிலர இறங்கி 

நமகககம்டககு ்சல்வதும கணகாணிபபு 
சகைராவில் பதிவாகி இரு்நதது.

சைலும, சத்தம வராத நவீ் காஸ் ் வல்டிங் 
கருவிமயப பயனபடுத்தி கம்டயின ஷட்டமர 
ஒருவர தும்ளயிடுவதும, அ்நத தும்ளயின வழி 
யாக சிலர உளச்ள ் சனறு நமககம்ள ் காள 
ம்ளயடித்துக ் காணடு ் வளிசய வருவதும, 
பின்ர அ்நத காரில் ஏறி தபபிச் ் சல்வதும 
கணகாணிபபு சகைராவில் பதிவாகி இரு்நதது. 

அவரகள வ்நத காரின பதி்வணமை 
சபாலீஸார ஆய்வு ்சய்தசபாது, அது 
சபாலியா் பதி்வண ் காண்ட கார எனபதும 
விசாரமையில் ்தரியவ்நதுள்ளது.

கார ்சனற வழித்த்டத்மத சபாலீஸார 
ஆய்வு ் சய்தசபாது, அ்நதக கார, சகாயமசபடு 
வழியாக பூ்நதைல்லி சநாககி ் சனறது. பின்ர 
்பருமபுதூர சுங்கச்சாவடிமயக க்ட்நது கார 
்சனறுள்ளது. இத்ால் இ்நத ்காளம்ளச் 
சமபவத்தில் ஈடுபட்டவரகள ஆ்நதிர ைாநிலத் 
மதச் சசர்நதவரக்ளாக இருககலாம எனறும 
சபாலீஸார ச்நசதகிககினற்ர.

இமதயடுத்து, இ்நத ் காளம்ளச் சமபவம 
குறித்து விசாரமை சைற்்காளளும 6 தனிப 
பம்ட சபாலீஸார ் வளிைாநிலத்துககு விமர்ந 
துள்ள்ர. சைலும, ் காளம்ளச் சமபவம ந்ட்நத 
சபாது, அங்கிரு்நத ் சல்சபான ்டவமரப பயன 
படுத்தி, அ்நத சநரத்தில் பதிவா் ் சல்சபான 
எணகம்ளக மகபபற்றும பணியிலும 
சபாலீஸார ஈடுபடடுள்ள்ர.

தென்னையில் நைநத குடியரசு திை அணிவகுபபில்
சிறப�ொக பெ�ல�டட �ணடப பிரிவினருக்கு யகட�ம்
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்சனம்யில் ந்ட்நத குடியரசு தி் 
விழா அணிவகுபபில் சிறபபாக 
்சயல்பட்ட பம்டப பிரிவி்ர 
ைற்றும அணிவகுபமப சிறபபாக 
ஒருங்கிமைத்த விைா்ப பம்ட 
குரூப சகப்டனகளுககு சக்டயங் 
கம்ள முதல்வர மு.க.ஸ்்டாலின 
வழங்கி்ார.

ஆணடுசதாறும ஜ்.26-ம சததி 
குடியரசு தி்த்தனறு ்சனம் 
்ைரி்ா க்டற்கமர, காைராஜர 
சாமலயில் பல்சவறு பம்டப பிரிவு 
களின அணிவகுபபு, துமறகளின 
சாரபில் அரசின திட்டங்கம்ள 

வி்ளககும அலங்கார ஊரதிகளின 
அணிவகுபபு, ் தன்க பணபாடடு 
மையம, ் சய்தி ைககள ் தா்டரபுத் 
துமற சாரபில் கமலஞரகள, 
பளளி, கல்லூரி ைாைவிகளின 
கமல நிகழ்ச்சிகள ஆகியமவ 
நம்ட்பறும.

சிற்நதை பளைப்பிரிவு்கள்
இ்நத ஆணடு முதல், குடியரசு 

தி் விழா அணிவகுபபில் சிறபபாக 
்சயல்படும  பம்டப பிரிவி்ருககு 
பரிசு வழங்க முதல்வர ஸ்்டாலின 
முடிவு ் சய்தார. அதனபடி, க்ட்நத 
ஜ்.26-ம சததி ந்ட்நத குடியரசு 

தி்விழா அணிவகுபபில் கல்நது 
்காண்ட பம்டப பிரிவி்ரில் 
சிறபபாக ்சயல்பட்ட ராணுவ 
பம்டப பிரிவு சாரபில் தமலவர 
சகப்டன யாஷ் தாதல், ைத்திய 
ரிசரவ காவல் பம்டப பிரிவு சாரபில் 
உதவி கைாண்டனட ைச்ாஜ் 
சக.ஆர.பாணச்ட ஆகிசயாருக 
கும,

தமிழ்நாடு சபரி்டர மீடபு 
பம்டப பிரிவு சாரபில் ஆய்வா்ளர 
வி.சுசரஷ்குைார, சதசிய ைாைவர 
பம்ட (ஆணகள) சாரபில் தமல 
வர என.திலிப, சிற்பி ்பணகள 
பம்டப பிரிவு சாரபில் 

தமலவர எஸ்.ைதி்ா, குடியரசு 
தி்விழா அணிவகுபமப சிறப 
பாக ஒருங்கிமைத்த இ்நதிய 
விைா்ப பம்ட குரூப சகப்டனகள 
ைஞ்சு பாணச்ட, முசகஷ் பரத்வாஜ் 
ஆகிசயாருககும ் சனம் தமல 
மைச் ்சயலகத்தில் முதல்வர 
ஸ்்டாலின சநற்று சக்டயங்கம்ள 
வழங்கி்ார.

இ்நநிகழ்வினசபாது ் சனம் 
்பருநகர காவல் ஆமையர 
சங்கர ஜிவால்,  ்பாதுத் 
துமற ்சயலர டி.ஜக்நநாதன, 
துமை ் சயலர (ைரபு) எஸ்.அனு 
ஆகிசயார உ்டன இரு்நத்ர.

hÏ ்சனமனையில் நம்ட்பற்ற குடியரசு தினை விழொ அணிவகுபபில் சி்றபபொகச் ் சயல்பட்ட ரொணுவபபம்ட, ைத்திய ரிசரவ் 
கொவல் பம்ட, தமிழநொடு ் பரி்டர நிவொரைப பம்ட, ் தசிய ைொைவர பம்ட (ஆணகள), சிறபி ் பணகள பம்ட ஆகிய 
பம்டபபிரிவுகளுககும. குடியரசு தினைவிழொ அணிவகுபமப சி்றபபொக ஒருங்கிமைபபு ் சயத இந்திய விைொனைபபம்ட 
குரூப ்கப்டனகளுககும ்சனமனை தமைமைச் ்சயைகத்தில், ்க்டயங்கமளை வழங்கி முதல்வர மு.க.ஸ்டொலின 
சி்றபபித்தொர. உ்டன ் சனமனை ் பருநகர கொவல் ஆமையர சங்கர ஜிவொல், ் பொதுத்தும்ற ் சயைர டி.ஜகந்நொதன, 
துமைச் ் சயைர (ைரபு) எஸ.அனு உளளிட்்டொர.

hÏ ்கொளமளை சமபவத்தில் ்கொளமளையரகள 
பயனபடுத்திய ் பொலி பதி்வண ் கொண்ட கொர.

உயர்்நத வெறிமுரைரய நிரைெனாட்டுஙகள்
hh வருைொனைவரித் தும்ற அதிகொரிகளுககு  ரவிசங்கர அறிவுமர

 z்சனமனை
உயர்நத ்நறிமுமறகள, ஒழுக 
கத்மத வருைா் வரித் துமற அதி 
காரிகள நிமலநாட்ட சவணடும 
எனறு ‘வாழும கமல’ அமைபபின 
நிறுவ்ர ரவிசங்கர வலி 
யுறுத்தி்ார.

்சனம்யில் வருைா் வரித் 
துமற அலுவலகம சாரபில், ைனித 
மூலத் சைமபாடடு திட்டத்தின 
கீழ் ‘அரசு ஊழியரகளுககா் நிர 
வாகத்தில் ் நறிமுமறகள ைற்றும 
ைதிபபுகள’ எனற தமலபபில் 
சிறபபு நிகழ்ச்சி நம்ட்பற்றது. 
இதில், ‘வாழும கமல’ அமைபபின 
நிறுவ்ர ரவிசங்கர சிறபபு 
விரு்நதி்ராக கல்நது்காண்டார. 
அவர சபசியதாவது:

ைற்றவரகள நைககு எமத ் சய்ய 
கூ்டாது எ் எதிரபாரககிசறாசைா, 
அமத நாமும  ைற்றவரகளுககு 
்சய்யக கூ்டாது. இதுசவ ஒழுகக 
்நறி. நைது சதசத்மத உயர்நத 
இ்டத்தில் மவத்திருககும ் பரிய 
்பாறுபபு  வருைா் வரித் துமற 
அதிகாரிகளுககு உள்ளது. 

ஆக்கப்பூரெமான வ்சயல்பாடு
இ்நத காரைத்துககாக, உயர்நத 

்நறிமுமறகள, ஒழுககத்மத 
அவரகள நிமலநாட்ட சவணடும. 

இ்நத நிகழ்ச்சியில் பங்சகற்றவரகள 
தங்கள ஆனைா, ை்சாடசிமய 
கவனித்து ஆககபபூரவைாகச் 
்சயல்ப்ட சவணடும.

இவவாறு அவர கூறி்ார.
நிகழ்ச்சியில் வரசவற்புமர 

ஆற்றிய தமிழ்நாடு, புதுச்சசரி 
வருைா் வரித் துமற முதனமை 
தமலமை  ஆமையர ஆர.ரவிச் 
ச்நதிரன, ‘‘ஒவ்வாருவரும உ்டல், 
ை், ஆனமிக ரீதியாக ஆசராககி 
யைாக இருகக சவணடும. 

சதசத்மத கடடி்யழுபபுவதில் 
தங்கள முழு பங்களிபமப வழங்க 
சவணடும’’ எனறார.

இ்நநிகழ்ச்சியில் வருைா் வரித் 
துமற அதிகாரிகள, ஊழியரகள, 
அவரக்ளது குடுமபத்தி்ர பங் 
சகற்ற்ர. 

இதில் பங்சகற்ற குழ்நமத 
களுககு, உளளுைரவு சைமபாடு 
குறித்து ‘வாழும கமல’ அமைப 
பின தன்ாரவலரகள வி்ளக 
கி்ர.

hÏ வருைொனைவரித் தும்ற அலுவைகம சொரபில், ைனித மூைதனை ் ைமபொடடுத் 
திட்டத்தின கீழ ‘அரசு ஊழியரகளுககொனை நிரவொகத்தில் ் நறிமும்றகள 
ைறறும ைதிபபுகள’ என்ற தமைபபில் சி்றபபு நிகழச்சி ்சனமனையில் 
நம்ட்பற்றது. இதில், பங்்கற்ற வொழும கமை அமைபபின நிறுவனைர  
  ரவிசங்கர, தமிழநொடு ைறறும புதுச்்சரி வருைொனைவரித் தும்ற 
முதனமை தமைமை  ஆமையர ஆர.ரவிச்சந்திரன.

2019-ல் ப�ொள்ொச்சி 
யில் நடந்த �ொலியல் 
வனபகொடுமை சம�வம, 
அரசியல் ரீதியொக 
ப�ரும �ர�ரபம� 
ஏற�டுத்தியது.

தமிழகம முழுவதும  நம்ட்பற்ற ் தசிய ைககள நீதிைன்றத்தில்

99 ஆயிரத்து 604 ்வழக்குகளுக்கு சுமுக தீர்வு
hh  ரூ. 959.77 ் கொடி இழபபீடு வழங்க உத்தரவு

 z்சனமனை
தமிழகம முழுவதும சநற்று 
நம்ட்பற்ற சதசிய  ைககள நீதி 
ைனறத்தில் அதிகபடசைாக 99 
ஆயிரத்து 604 வழககுகளுககு 
தீரவு காைபபடடு, ்ைாத்தம 
ரூ.959.77 சகாடி இழபபீ்டாக 
பாதிககபபட்டவரகளுககு வழங்க 
உத்தரவி்டபபடடுள்ளது.

தமிழகம முழுவதும உள்ள 
நீதிைனறங்களில் சதசிய ைககள 
நீதிைனறம உயர நீதிைனற ் பாறுபபு 
தமலமை நீதிபதி டி.ராஜா அறி 
வுறுத்தலினபடி ந்டத்தபபட்டது.  
்சனம் உயர நீதிைனற சட்டப 
பணிகள ஆமைககுழு சாரபில் 
உயர நீதிைனறத்தில் அதன தமலவ 
ரா் நீதிபதி ஆர.ைகாசதவன தமல 
மையில் நீதிபதிகள ஆரஎமடி.டீககா 
ராைன, எஸ்.எம.சுபரைணியம, என. 
சதீஷ்குைார, சி.சரவைன ஆகி 
சயார சைற்பாரமவயில் ந்ட்நதது. 

்சனம் உயர நீதிைனறத்தில் 

நீதிபதிகள சத்திகுைார சுகுைார 
குரூப, டி.வி.தமிழ்்்சல்வி, டி.பரத 
சகரவரத்தி, முகைது ஷபீக, ் ஜ. 
சத்யநாராயை பிரசாத், பி.பி.
பாலாஜி ைற்றும ஓய்வு்பற்ற நீதிபதி 
பி.சகாகுல்தாஸ் ஆகிசயார தமல 
மையில் 7 அைரவுகளும, உயர நீதி 
ைனற ைதுமர கிம்ளயில் நீதிபதி 

கள எஸ். ைதி, ஆர.விஜயகுைார, 
எல்.சி.விகச்டாரியா கவுரி ஆகி 
சயார தமலமையில் 3 அைரவுக 
ளும ஏற்படுத்தபபடடு ஆயிரத்து 
387 வழககுகள விசாரிககபபட்ட். 

இதில் 231 வழககுகளுககு இரு 
தரபபிலும  சைரச தீரவு காைபபடடு 
ரூ. 27.37 சகாடி, பாதிககபபட்டவர 

களுககு இழபபீ்டாக வழங்க உத்தர 
வி்டபபட்டது. இதில் 38 வழககுகள 
5 ஆணடுகளுககு சைல் நிலுமவ 
யாக இரு்நத வழககுகள எனபது 
குறிப்பி்டத்தககது. இ்நத  ைககள நீதி 
ைனறத்தில் ஓய்வு ் பற்ற நீதிபதிகள,  
வழககறிஞரகள, உயர நீதிைனற 
தமலமைப பதிவா்ளர பி.த்பால்,  
ைாநில சட்டபபணிகள ஆமைக 
குழு உறுபபி்ர ் சயலர ஏ.நசீர 
அகைது, உயர நீதிைனற சட்டபபணி 
கள ஆமைககுழு ்சயலர 
சக.சுதா உடப்ட பலர பங்சகற்ற்ர. 

இசதசபால ைாநிலம முழுவதும 
சநற்று நம்ட்பற்ற சதசிய ைககள 
நீதிைனறத்தில் 460 அைரவுகள 
அமைககபபடடு அதிகபடசைாக 99 
ஆயிரத்து 604 நிலுமவ வழககுக 
ளுககு இருதரபபிலும சுமுகத்தீரவு 
காைபபட்டது. இதனமூலம ரூ.959.77 
சகாடி இழபபீடடுத் ்தாமகமய 
பாதிககபபட்டவரகளுககு வழங்க 
நீதிபதிகள உத்தரவிட்ட்ர.

hÏ ்சனமனை உயர நீதிைன்றத்தில் ்நறறு நம்ட்பற்ற ்தசிய ைககள 
நீதிைன்றத்தில், நீதிபதி டி.வி.தமிழ்சல்வி தமைமையிைொனை அைரவில் 
நிலுமவ வழககுகள விசொரிககபபட்டனை.

துணை ஆட்சியர் பணியிடம்: 
குரூப்-1 தேர்ணவை அறிவிக்க
ராமோஸ் வைலியுறுதேல் 
 z்சனமனை 

தமிழகத்தில் காலியாகவுள்ள துமை 
ஆடசியரகள பணியி்டங்கம்ள நிரபப 
குரூப-1 சதரமவ அறிவிகக சவணடும 
எனறு பாைக நிறுவ்ர ராைதாஸ் வலி 
யுறுத்தியுள்ளார. இது்தா்டரபாக 
சநற்று அவர த்து டவிட்டர பதிவில் 
கூறியிருபபதாவது:

தமிழக அரசின வருவாய்த் துமறயில் 
ைடடும 31 ைாவட்ட வருவாய் அலுவலர 
பணியி்டங்களும, 117 துமை ஆடசியர 
பணியி்டங்களும காலியாக இருபபதா 
கக கூறபபடுகிறது. இத்ால் வருவாய் 
நிரவாகம சார்நத பணிகள மு்டங்கிய 
சதாடு வ்ளரச்சி ைற்றும நலத்திட்ட பணி 
களும பாதிககபபடடுள்ள். இது தமிழ 
கத்தின வ்ளரச்சிமயயும பாதிககும. 
காலியி்டங்களில் 100 துமை ஆடசியர 
பணியி்டங்கம்ள டிஎனபிஎஸ்சி குரூப-1 
சதரவு மூலமதான நிரபப முடியும எனப 
தால், உ்ட்டியாக அத்சதரமவ அறி 
விகக சவணடும. அசதசபால், தகுதி 
யா் வட்டாடசியர, துமை ஆடசியர 
களுககு பதவி உயரவு வழங்க சவண 
டும. இவவாறு அவர ் தரிவித்துள்ளார.

hÏ ‘முமமப அ்ைச்சூர ்ரய்டரஸ கிளைப’ சொரபில் ்நறறு நம்ட்பற்ற 
ஜூனியர  குதிமர சவொரி ்பொடடியில் தனி நபர பிரிவில் ்ைடரொஸ 
்ரஸ கிளைப  -  குதிமர சவொரி பயிறசி பளளியின ைொைவர ஜீ.சூரயொ 
்பொனமுடி பங்்கறறு  தங்கப பதககம ் வன்றொர. உ்டன ் ைடரொஸ 
்ரஸ கிளைப பயிறசியொளைர சொய மசதனயொ.

visalam.s@hindutamil.co.in
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