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Container Corporation of In
dia  (Concor)  plans  to  invest
₹��4,500  crore  in  the  next
four  years  to  add  270  rakes
to  its  existing  fl��eet  of  343
rakes.

The Stateowned company
intends to serve the increas
ing  domestic  demand  for
cargo  movement  by  con
tainers  using  rail  and
coastal routes.

“This  year,  Concor  plans
to invest ₹��1,000 crore on in
frastructure,  dry  ports and
IT  systems,”  said  V  Kalyana
Rama,  Chairman  and  Man
aging Director, Concor.

The Stateowned organisa
tion  is  exploring  the  use  of
containers  to  transport

breakbulk  cargoes  like  ce
ment  and  foodgrains. “The
use  of  containers  for  cargo
movement  within  the  do
mestic market is still minus
cule,” he told newspersons.

Concor  plans  to  add
4,000 containers to its exist
ing strength of 24,000. They
will  be  used  only  in  the  do
mestic market. 

Last  year,  the  company
phased  out  2,000  old  con
tainers  and  added  8,000.

There is a plan to add 10,000
containers  with  an  invest
ment of around ₹��300 crore,
and  a  global  tender  will  be
fl��oated shortly. 

“Containers  are  imported
mainly from China,” he said.

Coastal shipping
Rama  said  after  testing
coastal  shipping  from
Kandla  to  Thoothukudi  via
New  Mangalore  and  Kochi,
Concor wants to extend this
up  to  Bangladesh  port,
which  can  be  also  be  ser
viced  under  coastal  ship
ping.  There  is  a  huge  de
mand  in  Bangladesh  with
India  supplying  materials
like clinker and cement.

“You  will  shortly  hear
about  the  Bangladesh  ser
vice,” he said.

He  added that  “coastal
shipping  from  Kandla  to
Bangladesh  could  happen
only  by  going  round  Sri

Lanka.  This  can  be  done  in
costeff��ective mode.” 

‘No conditions’
In a bid to retain customers,
Concor  has  introduced  the
‘one  yearone  tariff��’  scheme
under  which  customers  are
off��ered a single tariff�� for the
whole  year,  irrespective  of
any cost escalation. This will
ensure  price  stability
throughout  the  year.  “There
are  no  conditions  are  at
tached  to  the  scheme,”  he
said.

For the year ended March
31,  2019,  Concor  reported
net profi��t of ₹��1,200 crore on
revenue  of  ₹��7,200  crore.  It
handled 3.83 million twenty
foot  equivalent  units  (TEUs)
last  year  across  its  83  ter
minals. 

“We hope to have 1012 per
cent growth in both volume
and  top  line  this  year,”  he
said.

To start coastal

shipping services to

Bangladesh soon

V Kalyana Rama BIJOY GHOSH

Concor plans ₹��4,500cr investment
in 4 years to augment fl��eet of rakes

RAHUL WADKE 

VENKATESH GANESH 

Mumbai, May 14 

With  the  aim  of  reducing
emissions,  power  behemoth
NTPC  will  for  the  fi��rst  time
commission a  660  MW  unit
based  on  ultrasupercritical
technology by June.

The  ultrasupercritical
technology  burns  coal  at  a
much  higher  effi��ciency.
Across  the  country,  most  of
the  power  plants  are  based
on  subcritical  technology,
which  has  a  38  per  cent
thermal  effi��ciency.  It  means
that  38  per  cent  of  thermal
energy  gets  converted  into
electrical  energy.  In  the  ul
trasupercritical  plant,  this
effi��ciency is 44 per cent. 

The power unit is a part of
the Khargone Power Plant in
Madhya  Pradesh,  which  is
still underconstruction. The
second  unit  of  the  plant  is
also  with  the  same  techno
logy. 

The  total  plant  capacity
would  be  1,320  MW,  which
will  require  an  investment
of  about  ₹��9,900  crore.  A

senior  NTPC  offi��cial  told
BusinessLine that  the  beta
testing  of  the  fi��rst  unit  will
be  initially  carried  out  in
June, with fuel oil  instead of
coal.  He  added  that  once
everything  is  stabilised,  the
unit  will  start  using  coal  for
producing power.

Coal  for  the  plant  would
be  hauled  from  the  com
pany’s  own  mine  in  Pakri
Barwadih in Jharkhand. 

It  is  the  fi��rst  of  the  mines
which  are  being  developed

to  provide  lowcost  coal  for
NTPC’s  power  stations  and
will  replace  the  imported
coal. 

“The  process  of  creating  a
railway  siding  for  receiving
coal at the Khargone plant is
also being fasttracked,” said
the offi��cial.

High maintenance
Engineering  giant  Larsen  &
Toubro has secured the turn
key order from NTPC for set
ting  up  the  plant  on  EPC

basis,  which  is  valued  at
over  ₹��5,580  crore.  However,
a senior  power  sector  vet
eran  said  that  an  ultrasu
percritical  plant  requires
steam  temperature  greater
than  600°C  and  steam  pres
sure  of  a  whopping  240
bars. 

Such  high  operating  con
ditions  require  expensive
metals  and  alloys  for  mak
ing  the  main  plant.  It  also
leads  to  higher  operations
and  maintenance  cost,  the
veteran added  .

In  April,  NTPC  had  said
that it would raise ₹��3,056.50
crore  through  bonds.  This
will be done through private
placement  of  secured  non
convertible  bonds  in  the
nature  of  debentures  at  a
coupon  of  7.93  per  cent  per
annum  with  a  maturity  of
three years. 

The  proceeds  from  these
bonds  will  be  utilised  to
meet  capital  expenditure  re
quirements, working capital
needs,  existing  loans  refi��n
ancing  and  other  general
corporate requirements.

NTPC picks ‘ultra green’ tech for 660-MW M.P. unit

The high operating conditions to maintain an ultra-supercritical

plant requires expensive metals and alloys, leading to higher costs

K V KURMANATH

Hyderabad, May 14

As the country has moved to
wards a new cable TV billing
regime,  TV  operators  have
decided  to  manage  their
billing,  collections,  pay
ments  and  other  customer
relationship  management
activities diff��erently.

With the Telecom Regulat
ory Authority of India (TRAI)
allowing  people  to  choose
their  own  bouquet  of  chan
nels, it has become a diffi��cult
task  for  operators  to  keep
track  of  multiple  options
made  by  customers,  prepar
ing  personalised  bills,  and
making the remittances.

“This is a huge task consid
ering  the  deep  penetration
of  cable  TV  in  the  country,”
Nithin  Reddy,  Chief  Execut
ive  Offi��cer, ITP  Software  In
dia, told BusinessLine.

ITP Software, a Hyderabad
based  startup,  is  powering
the  ₹��65,000crore  cable  TV
industry to address the chal
lenges  that  it  is facing  after
the TRAI regulations.

“Our solutions EZYBill and
EZYCableDigi  for  enterprise
and  local  cable  operators
conform  to  the  TRAI’s  new
order that gives fl��exibility to
customers  in  choosing  the

channels. Both the solutions
are  off��ered  on  softwareasa
service  (Saas)  model,”  said
Nithin.

Nithin  cofounded  the
startup  with  Sandeep  Vad
direddy eight years ago with
just  fi��ve  employees  to  de
velop  software  solutions  for
billing,  conforming  to  the
conditional  access  system
(CAS),  which  controls  the
transmission  and  distribu
tion of TV programmes.

“It  provides  subscriber
management system, billing
and  customer  relationship
management services to con
tent providers such as direct
tohome (DTH),  OTT  (over
thetop)  and  Internet  Pro
tocol  TV,”  said  Sandeep  Vad
direddy,  Managing  Director
and cofounder, ITC Software.

With a market share of 90
per cent in the South and 65
per  cent  across  the  country,
the  fi��rm  is  planning  to  hire
50  more  people  to  take  the

total to 150 this year. “We are
also  planning  to  acquire
smaller players as we plan to
increase  our  national  mar
ket share to 8085 per cent in
the  next  one  year,”  said
Nithin.

Nithin  said  the  TRAI  de
cision  has  forced  the  whole
payment  mechanism  to  be
transparent.  While  big  oper
ators  could  aff��ord  to  deploy
IT solutions on their own, it’s
not  that  easy  for  smaller
players, MSOs and local cable
TV operators.

Expansion
The  fi��rm  is  eyeing  the  grow
ing  OTT  market  in  the  coun
try. 

“The number of players in
the overthetop (of the inter
net) is growing as the broad
band  off��erings  increase.
They too need billing and au
thentication  solutions  to
help  their  customers  get
seamless  access  to  their  ser
vices,” he said.

The  bootstrapped  com
pany  has  no  plans  to  raise
funds for its expansion. 

“We can raise funds intern
ally for our expansion plans.
We  achieved  break  even  in
three  years  after  its  forma
tion in 2011,” he said.

How a startup helps cable TV
industry conform to TRAI norms
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Nestle  India  posted  a  net
profi��t of ₹��463.28 crore for the
quarter ended March 31, 2019,
up 9.25 per cent yearonyear.
The  company,  which  follows
the JanuaryDecember period
as  its  fi��nancial  year,  had  pos
ted  a  net  profi��t  of  ₹��424.03
crore  in  the  corresponding
quarter of the previous fi��scal. 

Revenue  from  operations
for  the  quarter  under  review
grew  9  per  cent  to  ₹��3,003
crore.

“The board had declared on
April 25,  an  interim dividend
for  2019  of  ₹��23  per  equity
share  (face  value  ₹��10  per
equity  share)  amounting  to
₹��222  crore  for  2019;  this  will
be paid on and from May 15,”
the  company  said  in  a
statement.

While total sales grew 9 per
cent, domestic sales increased
10.2 per cent. Exports dropped
by  8.9  per  cent,  a  company
statement said.

Suresh  Narayanan,  CMD,
Nestle  India,  said:  “We  have
continued  on  the  track  of
volumeled  growth  with  our
iconic  brands  like  Maggi,
Kitkat  and  Nestle  Munch  de
livering strong performances.
The  market  momentum  re
mained  strong,  while  the  in
put costs have hardened.”

Nestle India Q1
profit up 9.25%

MEENAKSHI VERMA AMBWANI

New Delhi, May 14

Premium Italian denim brand
Replay has forayed into the In
dian  market  through  a  stra
tegic  distribution  partnership
with Reliance Brands, with the
fi��rst  store  set  to  open  in
Gurugram.

Manu  Sharma,  Business
Head, Replay India at Reliance
Brands  Ltd,  said:  “We  plan  to
open  four  stores  in  Mumbai
and New Delhi this year. This is
in  line  with  our  strategy.  We
fi��rst  look  at  opening  stores  in
the top 34 retail destinations to
gauge consumer feedback. We
then  chart  out  a  strategy  to
scale up the retail footprint of
the brand further.”

After Delhi and Mumbai, the
company will next look at tak
ing the brand to cities such as
Hyderabad,  Pune  and
Bengaluru.  The  company  ex
pects to ramp up the retail foot
print of the brand to 10 stores
by the end of the next fi��nancial
year. 

“Replay is among the key au
thentic denim brands in Italy. It
has been growing at a fast pace
and its unique styles will reson
ate  well  with  Indian  custom
ers.” he added.

Reliance  Brands  will  also
make the Italian denim brand
available exclusively on its on
line fashion platform Ajio.com.

Sharma  said  that  over  the
next two years, the company’s
strategic focus will be on build
ing  the  brand  through  pres
ence at the right retail locations
and growing brand awareness
in the country through a 360
degree marketing plan.

“The overall branded apparel
market  in  India  is  growing  in
double  digits.  While  new  con
sumers are getting added at the
entry level, the early adopters of
branded  apparel  want  to  up
grade  to  premium  fashion
styles.  So  there  is  a  strong  po
tential for growth,” he added.

Italian denim brand Replay
to debut in Indian market

TWESH MISHRA

New Delhi, May 14

PTC  India  has  reported
₹��53.86 crore net profi��t for
the  fourth  quarter  of
FY2019.  This  is  19.5  per
cent  lower  than  ₹��64.37
crore  reported  in  the
same  quarter  of  the  pre
vious year.

“We  have  got  a  di
vidend  of  just  ₹��8  crore
during the fi��nancial year
20182019 from our subsi
diary PTC India Financial
Services  Ltd  (PFS).  In  the
fi��scal  20172018,  we  had
received  a  dividend  of
₹��62  crore  from  PFS.  This
has  aff��ected  the  bottom
line  during  the  quarter
under  review,”  a  com
pany  offi��cial  told
BusinessLine.

“The dividend from PFS
(for 201718) came in only

in  201819.  The  mopup
was  low  because  of  poor
performance  of  PFS
which  was  aff��ected  by
stress in NBFCs. However,
with  the  NBFC  sector
somewhat  looking  up  in
201819,  we  hope  to  get
higher  dividends  from
PFS during 201920”, said
the offi��cial.

Total  income  rose  by
22.68  per  cent  from  the
comparable  quarter  of
the  preceding  fi��scal  to
₹��2,673.25  crore  during
the quarter under review.
The  PTC  India  board  has
recommended  a  40  per
cent  dividend  on  each
share of ₹��10.

Net  profi��t  for  FY  2019
stood  at  ₹��262.32  crore,
while  total  income  was
reported  at  ₹��13,627.29
crore. 

PTC India Q4 net down 20%
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വാർത്തകൾ

സംസ്ഥാനത്തിന്റെ സ്വന്ം 
ജതി.പതി.എസ്. വരുന്ു
ക�ാല്ലകതെ ‘േീറ്റർ  
�ന്പനി’യിൽ നിർോണം 
തുടങ്ി

വിപണിയികെ ആദ്യ  
കപാതുമേഖൊ  
സ്ാപനം

ബി. അജിത്ത് രാജ്
തിരുവനന്തപുരം
: പ�ൊതുവൊഹനങ്ങളിൽ നിർ
ബന്ധമൊയും ഘടിപ്ിക്കേണ്ട ക്്ൊ
ബൽ പ�ൊസിഷനിങ് സിസ്റം (ജി.
�ി.എസ്.) പ�ൊതുക്മഖലൊ സ്ൊ�
നമൊയ യൂണൈറ്റഡ് ഇലക് ട്ികേൽ 
ഇൻഡസ്ട്രീസ് ലിമിറ്റഡ് വി�ൈിയി
പലത്ികേുന്ു. 

ഇതിനൊയി ക്േന്ദ്ര ഉ�രിതല 
ഗതൊഗതമന്തൊലയത്ിപറെയും 
സംസ്ൊന ക്മൊക്്ൊർവൊഹന വേു
പ്ിപറെയും അംഗരീേൊരം ലഭിച്ു. 
മന്തി ഇ.�ി. ജയരൊജൻ ബുധനൊ
ഴ്ച  ജി.�ി.എസ്. വി�ൈിയിലിറകേും. 

ആദ്യമൊയൊണ് ഒരു പ�ൊതുക്മ
ഖലൊ സ്ൊ�നം ജി.�ി.എസ്. നിർ
മൊൈരംഗപത്ത്ുന്ത്. പേൊല്ം 
ആസ്ൊനമൊയ േമ്പനി ണവദ്യുത 
ക്ബൊർഡിന് മരീറ്ററുേൾ നിർമിച്ൊ
ണ് പ്രവർത്നം തുടങ്ങിയത്. ‘മരീ
റ്റർ േമ്പനി’ എന്ൊണ് ഈ സ്ൊ�
നം അറിയപപ്ടുന്ത്.

സംസ്ൊനപത് വിവിധതരം 
വൊഹനങ്ങളിൽ 2020-ഓപട ഘ്ം
ഘ്മൊയി ജി.�ി.എസ്. ഘടിപ്ികേൊ
നൊണ് സർകേൊർ തരീരുമൊനം. ഇതി
ലൂപട വൊഹനങ്ങളുപട സഞ്ൊര
�ഥം, ക്വഗം എന്ിവപയല്ൊം ക്മൊ
ക്്ൊർവൊഹന വേുപ്ിന് നിരരീക്ി

കേൊനൊേും. യൊത്രകേൊരുപട സുര
ക്യ്കൊയി �ൊനിക് ബ്ൺ സംവി
ധൊനവുമുണ്ടട്. അ�േടഘ്ങ്ങളിൽ 
ഈ ബ്ൈിൽ അമർത്ിയൊൽ 
വൊഹനം നിൽകേുന് സ്ലപത്
കേുറിച്ുള്ള വിവരം േൺക്ട്ൊൾ 
റൂമിൽ ലഭികേും.

ആദ്യ�ടിയൊയി സ് േൂൾ വൊ
ഹനങ്ങളിൽ ജൂൺമുതൽ ജി.�ി.
എസ്. നിർബന്ധമൊകേും. ‘സുര
ക്ൊമിത്ര’ എന്ുക്�രി്ിരികേുന് 
�ദ്ധതി ആറുമൊസം മുമ്പൊണ് തുട
ങ്ങിയത്. ഇത് അന്ിമഘ്ത്ിക്ല
കേട് േടകേുേയൊണ്. ബസ് ഉൾപപ്
പടയുള്ള പ�ൊതുവൊഹനങ്ങളിലും 
ജി.�ി.എസ്. ഘടിപ്ിക്കേണ്ടിവരും.

ക്േന്ദ്ര മൊനദണ്ഡമൊയ ‘എ.ഐ
.എസ്. 140’ നിബന്ധന �ൊലികേുന് 
ജി.�ി.എസ്. ഉ�േരൈങ്ങളൊണ് 
ക്േരളം നിർമികേുന്ത്. ഈ നിബ
ന്ധന �ൊലികേുന് 23 േമ്പനിേപള 

ക്മൊക്്ൊർവൊഹനവേുപ്ട് അംഗരീേരി
ച്ട് �്ിേ തയ്ൊറൊകേിയിരുന്ു. ഇവ
പയല്ൊം ക്േരളത്ിനു �ുറത്ുനി
ന്ുള്ള സ്ൊ�നങ്ങളൊണ്.

ക്സവനത്ിപല ക്�ൊരൊയ്മേൾ 
േൊരൈം മറ്റു സംസ്ൊന സ്ൊ�ന
ങ്ങളുപട ഉ�േരൈങ്ങൾ വൊങ്ങു
ന്തിൽ വൊഹനയുടമേൾ ആശ
ങ്ക പ്രേടിപ്ിച്ിരുന്ു. ക്വഗപ്ൂ്ട് നിർ
ബന്ധമൊകേിയക്പ്ൊൾ സംസ്ൊന
ത്ട് ആദ്യപമത്ിയ േമ്പനിേളിൽ 
�ലരും �ിന്രീട് വി�ൈിയിൽ നില
യുറപ്ിച്ില്. 

ഇവരുപട ഉ�േരൈങ്ങൾ വൊ
ങ്ങിയവർ അറ്റേുറ്റപ്ൈി നടത്ൊൻ 
ബുദ്ധിമു്ി. ജി.�ി.എസിപറെ േൊര്യ
ത്ിലും ഇക്ത �രൊതിയൊണ് ഉടമ
േൾകേുണ്ടൊയിരുന്ത്. പ�ൊതുക്മ
ഖലൊ സ്ൊ�നത്ിപറെ സൊന്ി
ധ്യം ഈ ആശങ്ക �രിഹരികേുപമ
ന്ൊണ് വിലയിരുത്ൽ.

 മന്്ഥാരഥാളുന്െ അവകഥാശത്തിൽ കെന്ുകയറുന് 
 അഭതിപ്ഥായസ്വഥാതന്ത്രം വവണ്ട -സുപ്്രംവകഥാെതതി 
പരാേർശം േേതയുകട 
മോർഫ് കചയ്ത മഫാമ്ാ 
പങ്ുകവച്ച മ�സിൽ

ബി.കെ.പി. വനിതാ  
മനതാവിന്  ൊേ്യം, 
പമഷേ, ോപ്ുപറയണം

ന്യൂഡൽഹി: അഭിപ്രൊയസ്ൊത
ന്ത്യം ക്വൈപമന്തിൽ തർകേമി
പല്ന്ും എന്ൊൽ, അത് മപറ്റൊ
രൊളുപട അവേൊശത്ിൽ േടന്ു
േയറിപകേൊണ്ടൊേരുപതന്ും സു
പ്രരീംക്േൊടതി. ബംഗൊൾ മുഖ്യമന്തി 
മമതൊ ബൊനർജിയുപട ക്മൊർഫ് 
പെയ്ത (രൂ�മൊറ്റം വരുത്ിയ) 
ക്�ൊക്്ൊ സൊമൂഹിേമൊധ്യമങ്ങ
ളിൽ പ്രെരിപ്ിച് യുവക്മൊർച്ൊ 
ക്നതൊവ് പ്രിയങ്കൊ ശർമയ്കട് ജൊമ്യം 

അനുവദിച്ുപേൊണ്ടൊണ് സുപ്രരീം
ക്േൊടതിയുപട നിരരീക്ൈം. 

 പ്രിയങ്കൊ ശർമ മൊപപ്ഴുതി
നൽേൈപമന്ും ജസ്റിസുമൊരൊയ 
ഇന്ിരൊ ബൊനർജി, സഞ്രീവ് ഖന് 
എന്ിവരുപട അവധികേൊലപബ
ഞ്ട് വ്യക്തമൊകേി. ഇപതൊരു പ്ര
ക്ത്യേസൊഹെര്യത്ിലുള്ള ഉത്
രവൊപൈന്ും േരീഴ് വഴകേമൊയി 
േൊക്ൈണ്ടതിപല്ന്ും ക്േൊടതി 
�റഞ്ു.  അഭിപ്രൊയസ്ൊത
ന്ത്യവുമൊയി ബന്ധപപ്് വിശൊ
ലമൊയ വിഷയം തുറന്ിടുേയൊ
പൈന്ട് വ്യക്തമൊകേിയ ക്േൊടതി, 
ബംഗൊൾ സർകേൊരിന് ക്നൊ്രീ
സുമയച്ു. 

 അറസ്റിലൊവുന്തിനു മുമ്പുത
പന് ക്�ൊസ്റട് നരീകേിയിരുപന്ന്ും 
മറ്റു�ലരും ഇക്തെിത്രം �ങ്കുപവ
ച്ി്ുപണ്ടന്ും പ്രിയങ്കയ്കുക്വണ്ടി 
മുതിർന് അഭിഭൊഷേൻ എൻ.
പേ. േൗൾ വൊദിച്ു. പ്രിയങ്കപയ 

14 ദിവസം ജയിലിലടയ്കുന്ത് മൗ
ലിേൊവേൊശപത് ഹനികേുന്
തൊപൈന്ും േൗൾ െൂണ്ടികേൊ്ി. 
എന്ൊൽ, നിയമ�രമൊയി പതറ്റു
ക്ണ്ടൊ എന്തിലു�രി തിരപഞ്
ടുപ്ിൽ മത്സരികേുന് �ൊർ്ിയു
പട ക്നതൊവൊണ് പ്രിയങ്ക എന്
തൊണ് വിഷയപമന്ട് പബഞ്ട് നി
രരീക്ിച്ു. 

 അഭിപ്രൊയസ്ൊതന്ത്യത്ിനു
ക്മൽ വലിയ േടന്ുേയറ്റമുണ്ടൊ
കേുന് വിഷയമൊൈിപതന്ട് േൗൾ 
വൊദിച്ു. 

ബി.പജ.�ി. ക്നതൊകേളുപട േൊ
രിക്കേച്റുേളും േൊർ്ൂൈുേളും 
പ്രെരിപ്ിച് ഒക്്പറ സംഭവങ്ങളു
ണ്ടട്. എന്ൊൽ, അപന്ൊന്ും ആർ
കേും മൊപ്ു�റക്യണ്ടിവന്ി്ില്. 
ഇത്രം െിത്രങ്ങൾ �ങ്കുപവച്
തിന് നൊപള ആപരയും അറസ്റു
പെയ്ൊവുന് സൊഹെര്യമുണ്ടൊ
േുപമന്ും േൗൾ െൂണ്ടികേൊ്ി. 

 എന്ൊൽ, അഭിപ്രൊയസ്ൊത
ന്ത്യം ക്വൈപമന്ത് തർകേമില്ൊ
ത് വിഷയമൊപൈങ്കിലും മപറ്റൊ
രൊളുപട അവേൊശത്ിൽ േട
ന്ുേയറുക്മ്പൊൾ അതവസൊനി
കേുപമന്ട് പബഞ്ട് െൂണ്ടികേൊ്ി. 

നിങ്ങളുപട പ്രവൃത്ിപേൊണ്ടട് 
മപറ്റൊരൊൾകേട് ക്വദനയുണ്ടൊപയ
ങ്കിൽ മൊപ്ു�റയുന്തിൽ എന്ൊ
ണ്  േുഴപ്പമന്ും ക്േൊടതി ക്െൊ
ദിച്ു. 

 ക്മയ് 10-നൊണ് പ്രിയങ്കൊ ശർ
മപയ ബംഗൊൾ ക്�ൊലരീസ് അറ
സ്റുപെയ്തത്. തൃൈമൂൽ ക്േൊൺ
ഗ്രസ് ക്നതൊവൊയ വിഭൊസ് ഹസ്ര
യുപട �രൊതിപയത്ുടർന്ട് അ�
േരീർത്ിയുണ്ടൊകേൽ, ഐ.ടി. നി
യമത്ിപല വിവിധ വേുപ്ുേൾ 
എന്ിവ െുമത്ി അറസ്റുപെയ്ത 
പ്രിയങ്കപയ ക്േൊടതി 14 ദിവസ
പത് ജുഡരീഷ്യൽ േസ്റഡിയിൽ 
വി്ിരുന്ു.   

ഗസ്റ് ലക്ചറർ ഒഴതിവ്
ക�ോതമംഗലം: മൊർ അത്
ക്നഷ്യസ് ക്േൊക്ളജിൽ പേൊക്മ
ഴ് സ്, ഹിസ്ററി, പ�ൊളിറ്റികേൽ 
സയൻസ്, ക്സൊക്ഷ്യൊളജി വിഭൊഗ
ത്ിൽ ഗസ്റട് ലക്െറർ ഒഴിവുണ്ടട്. 
ക്േൊക്ളജ് വിദ്യൊഭ്യൊസ ഉ� ക്മധൊ
വിയുപട േൊര്യൊലയത്ിൽ ഗസ്റട് 
�ൊനലിൽ രജിസ്റർ പെയ്ത ഉക്ദ്യൊ
ഗൊർത്ിേൾ 20-ന് രൊവിപല 10-
ന് ക്േൊക്ളജ് അക്സൊസിക്യഷൻ 
ഓ�രീസിൽ എത്ൈം.

രഥാജഗതിരതിയതിൽ എസ്.സതി./എസ്.െതി.   വതിഭഥാഗത്തിന് സ്രന്്ഥാഴതിവ്  
 ക�ോച്ി: രൊജഗിരി ക്േൊക്ളജ് 
ഓഫ് ക്സൊഷ്യൽ സയൻസ
സിൽ വിവിധ ക്േൊഴ്സുേളിൽ 
എസ്.സി./എസ്.ടി. സരീപറ്റൊഴി
വ്. മൊസ്റർ ഓഫ് ബിസിനസ് 
അഡ്മിനിസ്ക്ട്ഷൻ, മൊസ്റർ 
ഓഫ് ഹ്യൂമൻ റിക്സൊഴ്സസ് മൊ
ക്നജ് പമറെട് എന്രീ ക്േൊഴ്സുേ

ളിൽ പ്രക്വശനം ആഗ്രഹികേു
ന് വിദ്യൊർഥിേൾ ക്യൊഗ്യത പത
ളിയികേുന് സർ്ി�ികേറ്റുേളും  
പേമൊറ്റട്/േൊറ്റട്/സിമൊറ്റട് മൊർകേട് പത
ളിയികേുന് സർ്ി�ികേറ്റുേളുമൊ
യി 17-ന് 10-ന് േൊകേനൊട് േൊമ്പ
സിൽ പ്രിൻസിപ്ലിപറെ ഓ�രീ
സിൽ ഹൊജരൊവുേ. മൊസ്റർ ഓഫ് 

ക്സൊഷ്യൽവർകേട് ക്േൊഴ്സിൽ 
പ്രക്വശനം ആഗ്രഹികേുന് വി
ദ്യൊർഥിേൾ ക്രഖേളുമൊയി 17-ന് 
രൊവിപല 11-ന് േളമക്ശേരി േൊമ്പ
സിപല പ്രിൻസിപ്ലിപറെ ഓ�രീ
സിൽ എത്ൈം. 
വിവരങ്ങൾക്ക് : 0484 2660601, 
9645081287.

കുസഥാ്തിൽ ശഥാസ്്ര 
സമ്രക്ഷ-19  
 �ളമകശേരി: പേൊച്ി ശൊസ്ത്ര സൊ
ക്ങ്കതിേ സർവേലൊശൊല സൊമൂ
ഹ്യശൊസ്ത്ര വേുപ്ട് സ് േൂൾ വിദ്യൊർ
ഥിേൾകേൊയി ഏേദിന സയൻ
സ് ഓറിയക്റെഷൻ ക്പ്രൊഗ്രൊം 
'ശൊസ്ത്ര സമരീക്-2019'  സംഘ
ടിപ്ികേുന്ു. ക്േരള സംസ്ൊന 
ശൊസ്ത്ര സൊക്ങ്കതിേ �രിസ്ിതി 
േൗൺസിലിപറെ ക്നതൃത്ത്ിൽ 
13 മുതൽ 16 വപര പ്രൊയത്ിലു
ള്ള േു്ിേൾകേൊയൊണ് �രി�ൊടി. 

 ശൊസ്ത്ര സമരീക്യിൽ ക്�ര് രജി
സ്റർ പെയ്തട് ക്മയ് 20 മുതൽ 24 
വപര ഏപതങ്കിലും ഒരു ദിവസം 
�പങ്കടുകേൊം. പ്രൊക്യൊഗിേ �രി
ശരീലനത്ിനു പ്രൊധൊന്യം നൽ
േുന് ക്ൊസുേൾകേട് ശൊസ്ത്രജ്ഞ
രും പ്രമുഖ അദ്ധ്യൊ�േരും ക്ന
തൃത്ം നൽേും.  എറൈൊേുളം, 
ആലപ്ുഴ, ക്േൊ്യം, തൃശേൂർ ജി
ല്േളിൽ നിന്ുള്ള വിദ്യൊർഥിേൾ 
പവബ് ണസറ്റിൽ (www.cusat.
ac.in) നൽേിയി്ുള്ള അക്�ക് 
�ൂരിപ്ിച്ട് ഡയറക്ടർ, സി-സിസ്, 
േുസൊറ്റട് എന് വിലൊസത്ിൽ 
സമർപ്ികേുേക്യൊ, csiscusat@
gmail.com എന് ഇ-പമയിൽ വി
ലൊസത്ിൽ പമയിൽ അയയ്കുേ
ക്യൊ പെയ്ൊം. േൂടുതൽ വിവര
ങ്ങൾകേട് ക്�ൊൺ: 0484 2575039, 
2575772.

കലഥാ പരതിശ്രലന സ്ഥാപനം രൂപവത് കരതിക്ുന്മന്്  
വതിശ്വകർമ കലഥാ സഥാഹതിതത്ര സംഘം 
 ആലുവ: വിശ്േർമ േലൊ സൊ
ഹിത്യ സംഘത്ിപറെ ക്നതൃത്
ത്ിൽ േലൊ �രിശരീലന സ്ൊ�
നം ആരംഭികേും. 18 വയസ്ിനു തൊ
പഴയുള്ള വിശ്േർമ േലൊ സൊഹി
ത്യ പ്രതിഭേൾകേൊയി സംഘടന
യുപട േരീഴിൽ ഘടേം ഉണ്ടൊകേൊ
നും തരീരുമൊനിച്ു. 

 ആലുവയിൽ നടന് സക്മേ
ളനം വി.എസ്.എസ്. സംസ്ൊന 
പ്രസിഡറെട് ടി.യു. രൊധൊകൃഷ്ണൻ 
ഉദഘൊടനം പെയ്തു. ഉ�ക്ദശേ 
സമിതിയംഗം ടി.ആർ. മധു മുഖ്യ 
പ്രഭൊഷൈം നടത്ി. സംസ്ൊന 
പ്രസിഡറെട് �ി. നൊരൊയൈൻ 
അധ്യക്ത വഹിച്ു. 

 പസക്ര്റി അനിൽ ബൊലകൃ
ഷ്ണൻ റിക്പ്ൊർ്ും ട്ഷറർ ആർ. 
ശ്രീേൊന്ട് േൈകേും അവതരി
പ്ിച്ു. തിരുവിതൊംേൂർ ക്ദവസ്ം 
ക്ബൊർഡ് സ്�തി പേ.പേ. 
ശിവൻ ആെൊരി, ക്േരള സൊംസ്ൊ
രിേ വേുപ്ിപറെ വജ്ര ജൂബിലി 
പ�ക്ലൊഷിപ്ും നിരവധി �ുരസ്ൊ

രങ്ങളും ക്നടിയ ശില്ിയും െിത്ര
േൊരനുമൊയ ശരത്ട് മുളങ്കൊടേം, 
ക്േരള ലളിതേലൊ അകേൊദമിയു
പട ക്�ൊക്്ൊഗ്രൊ�ി അവൊർഡ് 
ക്നടിയ പേ.വി. ഹരിദൊസ് ഉത്ര, 
പ�ൊതുപ്രവർത്നത്ിനുള്ള സു
േുമൊർ അഴരീക്കേൊട് അവൊർഡ് 
ക്നടിയ �ി.ജി. ഗിരരീഷ് എന്രീ അം
ഗങ്ങപള ആദരിച്ു. 

 സ ം ഘ ട ന  ന ട ത് ി യ 
‘ക്മൊഹിതം’ െിത്രപ്രദർശനത്ി
പല െിത്രേൊരന്ൊരൊയ ആർ
്ിസ്റട് സി.എൻ. രൊജു, രവി 
�രിപ്ിൽ, സുക്രന്ദ്രൻ മൊപ്രൊ
ൈം, ദിനു വിജയൻ, ശ്രീക്ജഷ് 
ക്ഗൊ�ൊൽ, അനരീഷ് കൃഷ്ണ എന്ി

വർകേട് തിരുവിതൊംേൂർ ക്ദവ
സ്ം ക്ബൊർഡ് സ്�തി പേ.പേ. 
ശിവൻ ആെൊരി പമൊമക്റെൊ 
സമേൊനിച്ു. 

 സംസ്ൊന ക്ജൊ. പസക്ര്റി 
രവരീന്ദ്രനൊഥ് വൊേത്ൊനം സ്ൊഗ
തവും സംസ്ൊന േമേിറ്റിയംഗം 
ടി.ആർ. മൈിേണ്ഠൻ നന്ിയും 
�റഞ്ു. 

 ഭൊരവൊഹിേൾ: �ി. നൊരൊയ
ൈൻ (പ്രസി.), അനിൽ ബൊല
കൃഷ്ണൻ (പസക്ര.), ആർ. ശ്രീേൊ
ന്ട് (ട്ഷറർ), ഷിബു പേൊഞ്ിറ 
(ണവസ് പ്രസി.), രവരീന്ദ്രനൊഥ് വൊ
േത്ൊനം (ക്ജൊ. പസക്ര.).

 Ũ  വിശ്വകർമ കലാ സാഹിത്യ സംഘം സംസ്ാന പപാതുയ�ാഗം  
വി.എസ്.എസ്. സംസ്ാന പ്രസിഡന്റ് ടി.�ു. രാധാകൃഷ്ണൻ 
ഉദഘാടനം പെയ്ുന്ു 

 പി. നാരാ�ണൻ അനിൽ ബാലകൃഷ്ണൻ

രഥാജത്രത്് എൽ.െതി.െതി.ഇ. നതിവരഥാധനം  
അഞ്ുവർഷവത്ക്ുകൂെതി ന്രട്തി
ന്യൂഡൽഹി: രൊജ്യത്ട് എൽ.ടി.
ടി.ഇ.കേുള്ള നിക്രൊധനം അഞ്ു
വർഷക്ത്കേുേൂടി നരീ്ി. തമിഴ് 
വംശജർകേട് പ്രക്ത്യേ രൊജ്യപമ
ന്, ഇന്്യൊവിരുദ്ധ ആശയപ്രെൊ
രൈം ഇക്പ്ൊഴും തുടരുന്ുപണ്ട
ന് േപണ്ടത്ലിപനത്ുടർന്ൊ
ണ് ക്േന്ദ്ര ആഭ്യന്രമന്തൊലയ
ത്ിപറെ നട�ടി.

 2014-ലൊണ് എൽ.ടി.ടി.ഇ.യു

പട പ്രവർത്നം രൊജ്യത്ട് നിയമ
വിരുദ്ധമൊകേിയത്.

തമിഴ് നൊ്ിൽനിന്ട് �ിടിേൂടിയ 
മുൻ പ്രവർത്േരിൽനിന്ും സം
ഘടനപയ �ിന്ുൈയ്കുന്വരിൽ
നിന്ുമൊയി, എൽ.ടി.ടി.ഇ. അവ
രുപട നിയമവിരുദ്ധ പ്രവർത്ന
ങ്ങൾകേട് ആളുേപള ഇക്പ്ൊഴും 
ഉ�ക്യൊഗികേുന്ുപണ്ടന്ട്  േപണ്ട
ത്ിയി്ുണ്ടട്. 

റഫഥാൽ; രഹസത്രവതിവരം പുറത്ുവപഥായതതിൽ  
അവന്വഷണത്തിന് ഉത്രവതിന്ട്ന്് വതിവരഥാവകഥാശവരഖ
മുംബൈ: റ�ൊൽ േരൊറിപല 
അതിരഹസ്യ വിവരങ്ങൾ പ്ര
തിക്രൊധമന്തൊലയത്ിൽനിന്ു 
‘ക്മൊഷൈംക്�ൊയ’ സംഭവത്ിൽ 
ആഭ്യന്ര അക്ന്ഷൈത്ിന് 
ഉത്രവി്തൊയി വിവരൊവേൊ
ശക്രഖ. 

 മുംണബ ആസ്ൊനമൊയി പ്ര
വർത്ികേുന് സൊമൂഹിേപ്രവർ

ത്േൻ അനിൽ ഗൽഗലി സമർ
പ്ിച് അക്�ക്യിലൊണ് മന്തൊല
യത്ിപറെ മറു�ടി. 

റ�ൊലിപല ‘ക്മൊഷ്ികേപപ്്’ 
വിവരങ്ങപളകേുറിച്ും വിഷയ
ത്ിൽ മന്തൊലയം സ്രീേരിച് നട
�ടിേളും ആരൊഞ്ുപേൊണ്ടൊ
ണ് അക്�ക് നൽേിയത്. ക്മൊ
ഷൈംക്�ൊയ വിവരങ്ങപളകേുറി

ച്ട് പ്രധൊനമന്തിയുപട ഓ�രീസി
ക്നൊ പ്രതിക്രൊധമന്തി നിർമലൊ 
സരീതൊരൊമക്നൊ അറിവുണ്ടൊയിരു
ക്ന്ൊപയന്ും ഉപണ്ടങ്കിൽ വിഷയ
ത്ിൽ ക്�ൊലരീസ് ക്േസ് എടുത്ി
്ുക്ണ്ടൊപയന്ും ക്െൊദിച്ിരുന്ു.

 അതിരഹസ്യ സ്ഭൊവമുള്ള 
വിവരങ്ങൾ പവളിപപ്ടുത്ിയ
തിനും സുരക്ൊനിർക്ദശങ്ങൾ 

ലംഘിച്തിനുമൊണ് അക്ന്ഷൈ
ത്ിന് ഉത്രവി് പതന്ട് സുശരീൽ 
േുമൊർ എന് ഉക്ദ്യൊഗസ്ൻ  
നൽേിയ മറു�ടിയിൽ �റയു
ന്ു. അക്തസമയം, ലഭിച് വിവരം 
�ൂർൈമപല്ന്ും ഉടൻ വിഷയ
ത്ിൽ മന്തൊലയം വ്യക്തത വരു
ത്ൈപമന്ും ഗൽഗലി ആവ
ശ്യപപ്്ു. 

വറഷൻകെയതിൽ പലചരക്ും; ആദത്രം 
മഥാവവലതിവസ്റഥാറുകൾ ഇല്ഥാത് ഇെങ്ങളതിൽ
രാജജഷ് രവീന്ദ്രൻ
ആലപ്ുഴ
: ക്റഷൻേടേളിലൂപട �ലെര
കേട് സൊധനങ്ങൾേൂടി വിൽപ്ന 
നടത്ുന്തിനുള്ള നട�ടിേൾ 
സിവിൽ സണലൈസ് വേുപ്ട് തുട
ങ്ങി. ആദ്യഘ്ത്ിൽ സണലൈക്േൊ 
വിൽപ്ന ക്േന്ദ്രങ്ങക്ളൊ മൊക്വലി
ക്സ്റൊറുേക്ളൊ ഇല്ൊത് സ്ലങ്ങ
ളിപല ക്റഷൻ േടേൾകേൊയിരി
കേും �ലെരകേട് സൊധനങ്ങൾ വിൽ
കേൊൻ അനുമതി നൽേുേ. 

സണലൈക്േൊയുപട ശബരി ഉത്�
ന്ങ്ങളും �യറുവർഗങ്ങളുമൊയി
രികേും ആദ്യഘ്ത്ിൽ വിൽപ്ന
യ്കൊയി നൽേുേ. ജയ അരി, മ് 
അരി, പെറു�യർ, വൻ�യർ, ഉഴു
ന്ട്, േടല, തുവര �രിപ്ട്, മുളക്, 
മല്ി, പവളിപച്ണ്ണ, �ഞ്സൊര തു
ടങ്ങിയ സബ്സിഡി ഉത് �ന്ങ്ങൾ 

ക്റഷൻേടേളിലൂപട നൽേില്.
സണലൈക്േൊ ഉത്�ന്ങ്ങൾ 

വിൽപ്ന നടത്ൊൻ തൊത്�ര്യമു
ള്ള ക്റഷൻേടകേൊരിൽനിന്ട് അക്�
ക് സ്രീേരികേും. ഇതിനുക്ശഷമൊ
യിരികേും േടേളുപട തിരപഞ്ടു
പ്ട്. േണ്ണൂരിൽ �രരീക്ൈൊടിസ്ൊ
നത്ിൽ ക്നരപത് ഒരു ക്റഷൻേ
ടവഴി �ലെരകേട് ഉത്�ന്ങ്ങളുപട 
വിൽപ്ന ആരംഭിച്ിരുന്ു. 

സണലൈക്േൊ ഉത്�ന്ങ്ങളുപട 
വിൽപ്ന സംബന്ധിച്ട് ഒരുവിഭൊ
ഗം ക്റഷൻ വ്യൊ�ൊരിേൾ ഇടഞ്ു
നിൽകേുേയൊണ്. സബ്സിഡി 
ഉത്�ന്ങ്ങൾ നൽേുേക്യൊ ക്റ
ഷൻേടകേൊരുപട പസൊണസറ്റി രൂ
�വത്േരിച്ട് സൊധനങ്ങൾ ക്നരി
പ്ടുകേൊൻ സംവിധൊനപമൊരുകേു
േക്യൊ പെയ്ൈപമന്ൊണ് അവ
രുപട ആവശ്യം. 

െില സമയങ്ങളിൽ സബ്സിഡി

യില്ൊത് സണലൈക്േൊ ഉത്�ന്
ങ്ങൾകേട് പ�ൊതുവി�ൈയിക്ലതി
ക്നകേൊൾ വില േൂടൊറുണ്ടട്. ഇങ്ങ
പന സംഭവിച്ൊൽ തുടങ്ങുന്തി
ക്നകേൊൾ ക്വഗത്ിൽ �ലെരകേട് 
വ്യൊ�ൊരം അവസൊനിപ്ിക്കേണ്ടി
വരുപമന്ൊണ് ക്റഷൻ വ്യൊ�ൊരി
േൾ �റയുന്ത്. ഇകേൊര്യം അവർ 
സിവിൽ സണലൈസ് വേുപ്ിപന 
അറിയിച്ി്ുണ്ടട്. 

എന്ൊൽ, സബ്സിഡി സൊധ
നങ്ങൾ നൽേിയൊൽ ത്ിപ്ിന് 
േളപമൊരുങ്ങുപമന്ൊണ് സിവിൽ 
സണലൈസ് വേുപ്ിപറെ വിലയിരു
ത്ൽ. സണലൈക്േൊയുപട േുപ്ിപവ
ള്ളം 11 രൂ�യ്കട് ക്റഷൻ േടേളിലൂ
പട വിൽപ്ന നടത്ൊൻ ക്നരപത് 
തരീരുമൊനിച്ിരുന്ു. �ലെരകേട് വ്യൊ
�ൊരം തുടങ്ങും മുക്മ്പ ക്റഷൻ േട
േളിലൂപട േുപ്ിപവള്ളം വിൽപ്ന 
ആരംഭിക്ച്കേും. 

40 ലക്ഷം തട്തിന്യെുന്ത്ന് സ്വഥാമതി രഥാഘവവന്ദ്ര ത്രർഥയുന്െ 
പരഥാതതിയതിൽ അവന്വഷണം തുെങ്ങതി 
മംഗളയൂരു: േൊശി മഠത്ിപല 
സ്ൊമി സംയമരീന്ദ്ര തരീർഥ 40 ലക്ം 
രൂ� ത്ിപയടുത്തൊയി സ്ൊമി 
രൊഘക്വന്ദ്ര തരീർഥയുപട �രൊതി. 

മുമ്പട് ഉ�മഠൊധി�തിയൊയി നി
യമിച്ിരുന് സ്ൊമി രൊഘക്വന്ദ്ര 
തരീർഥ നൽേിയ �രൊതിയിൽ 
സംയമരീന്ദ്ര തരീർഥയ്കും േർൈൊ
ടേ ബൊങ്കട് സൂറത്േൽ ശൊഖയി
പല രണ്ടു മൊക്നജർമൊരുപടയും
ക്�രിൽ സൂറത്േൽ ക്�ൊലരീസ് 
ക്േപസടുത്ട് അക്ന്ഷൈം തുട
ങ്ങി. തപറെക്�രിലുള്ള സ്ിരനി
ക്ക്�ം ബൊങ്കട് മൊക്നജർമൊരുപട 
സഹൊയക്ത്ൊപട സംയമരീന്ദ്ര ത്ി
പയടുത്ു എന്ൊണ് രൊഘക്വന്ദ്ര
യുപട �രൊതി.

േൊശി മഠത്ിൽ ഉ�മഠൊധി�
തിയൊയിരിക്കേ 1999 പ�ബ്ുവ
രി 10-നൊണ് അന്ട് മംഗളൂരുവിൽ 
േ്യൊമ്പട് പെയ്തിരുന് രൊഘക്വന്ദ്ര 10 
ലക്ം രൂ� ബൊങ്കിൽ നിക്ക്�ിച്
ത്. നിലവിൽ �ലിശയടകേം ഇത് 
40 ലക്ം രൂ�യൊയി. ഈ നിക്ക്
�ത്ിപറെ അകേൗണ്ടട് ക്സ്ററ്റട് പമ

റെട് ആവശ്യപപ്്ട് േഴിഞ് പ�
ബ്ുവരി 22-ന് ബൊങ്കിപന സമരീ
�ിച്ക്പ്ൊഴൊണ് ഈ �ൈം സ്ൊമി 
സംയമരീന്ദ്ര തരീർഥ തലവനൊയുള്ള 
മഠത്ിപറെ ക്�രിക്ലകേു മൊറ്റിയ
തൊയി ബൊങ്കട് അറിയിച്ത്. 

തുടർന്ൊണ് തപറെക്�രിലു
ള്ള നിക്ക്�ം ത്ിപയടുപത്ന്ട് 
സംയമരീന്ദ്രയ്കും ബൊങ്കട് മൊക്നജർ
മൊർകേും എതിക്ര രൊഘക്വന്ദ്ര 
തരീർഥ �രൊതിനൽേിയത്. രൊഘ
ക്വന്ദ്രയുപടക്�രിലുള്ള സ്ിരനി
ക്ക്�ത്ിപറെ രശരീതി േൊശിമ
ഠത്ിലൊയിരുന്ു. ഇതു ഹൊജരൊ
കേിയൊണ് �ൈം �ുതിയക്�രിക്ല
കേു മൊറ്റിയത്. എന്ൊൽ, രശരീതി 
ഹൊജരൊകേിയൊലും ഒരൊളുപട ക്�
രിലുള്ള നിക്ക്�ം അയൊളറിയൊ
പത മപറ്റൊരു ക്�രിക്ലകേു മൊറ്റുന്
ത് നിയമവിരുദ്ധമൊപൈന്ു െൂ
ണ്ടികേൊ്ുന്ു. 

േൊശി മഠൊധി�തിയും ബൊങ്കട് 
മൊക്നജർമൊരും ഗൂഢൊക്ലൊെന 
നടത്ിയൊണ് ഇതു പെയ്തപതന്ട് 
�രൊതിയിൽ �റയുന്ു. ക്േപസടു

ത് സൂറത്േൽ ക്�ൊലരീസ് മംഗളൂ
രു സി.പജ.എം. ക്േൊടതിയിൽ പ്ര
ഥമവിവര റിക്പ്ൊർ്ട് സമർപ്ിച്ു. 
എന്ൊൽ, വൊരൊൈസി േൊശിമഠ 
സംസ്ൊനിപറെ �ൈം അന്ട് ഉ�
മഠൊധി�തിയൊയിരുന് രൊഘക്വ
ന്ദ്രയുപട ക്�രിൽ നിക്ക്�ികേുേ
യൊയിരുപന്ന്ും അതു തിരിപേ 
മഠത്ിപറെ �രിധിയിക്ലകേട് പേൊ
ണ്ടുവരിേയൊണ് പെയ്തപതന്ുമൊ
ണ് മഠം അധികൃതർ നൽേുന് വി
ശദരീേരൈം. 

രൊഘക്വന്ദ്രയും േൊശി മഠവു
മൊയുള്ള ക്േസുേളിപല ക്േൊടതി 
ഉത്രവുേൾകേട് വിരുദ്ധമൊണ് 
രൊഘക്വന്ദ്രയുപട �രൊതിപയ
ന്ും നട�ടിക്രമങ്ങൾ �ൊലികേൊ
പതയൊണ് ക്�ൊലരീസ് എഫ് .ഐ
.ആർ. രജിസ്റർ പെയ്തപതന്ും സം
യമരീന്ദ്ര തരീർഥയുപട �വർ ഓഫ് 
അക്റ്റൊൈി ഉടമ േൊപ്ു നൊരൊയൈ 
ക്ഷൈൊയ് �റഞ്ു. 

ഇതിപനതിക്ര നിയമനട�ടി 
സ്രീേരികേുപമന്ും അക്ദേഹം 
�റഞ്ു. 

എെവമഥാസ പൂജകൾക്് ശബരതിമല നെ തുറന്ു 
ശൈരിമല: എടവമൊസ �ൂജ
േൾകേൊയി ശബരിമലക്ക്ത്ര
നട തുറന്ു. പെൊവ്ൊഴ്ച ണവേരീ്ട് 
അഞ്ിന് തന്തി േണ്ഠര് രൊജരീവരു
പട സൊന്ിദ്ധ്യത്ിൽ ക്മൽശൊന്ി 
വി.എൻ.വൊസുക്ദവൻ നമ്പൂതിരി 
നടതുറന്ട് ദരീ�ം പതളിച്ു. ക്യൊഗ
നിദ്രയിൽ ആയിരുന്  ഭഗവൊപന 
അൈിയിച്ിരുന് വിഭൂതി പ്രസൊ
ദം തന്തി വിതരൈം പെയ്തു. 

ബുധനൊഴ്ച �ുലർപച് മുതൽ 
പനയ്ഭിക്ഷേം തുടങ്ങും. വരുംദി
വസങ്ങളിൽ സഹസ്രേലശം, േള
ഭൊഭിക്ഷേം, �ടി�ൂജ, ലക്ൊർ
ച്ന എന്ിവ നടകേും. 19-ന് 
രൊത്രി �ത്ിന് ഹരിവരൊസനം 
�ൊടി നട അടയ്കും.

സുരക്ഷയ്ക്്ക  
825 പ�ോലീസുകോർ 

പത്തനംതിട്ട: എടവമൊസ �ൂജ
യ്കട് നട തുറന് ശബരിമലയിൽ 
ശക്തമൊയ സുരക്സംവിധൊനം.

 യുവതരീ പ്രക്വശ വിവൊദങ്ങ
ളുപട �ശ്ൊത്ലത്ിൽ മുൻപ് 
ഏർപപ്ടുത്ിയ തരത്ിലുള്ള 
വലിയ സുരക്ൊസംവിധൊനങ്ങ
ളൊണ് നിലയ്കലും �മ്പയിലും 
സന്ിധൊനത്ും ഒരുകേിയിരി
കേുന്ത്. ശ്രീലങ്കയിപല തരീവ്ര
വൊദി ആക്രമൈ �ശ്ൊത്ല
ത്ിൽ സന്ിധൊനത്ും �രിസ
രങ്ങളിലും നിരരീക്ൈം ശക്തമൊ
കേിയി്ുണ്ടട്.

സന്ിധൊനം, �മ്പ, നിലയ്കൽ 
എന്ിവടങ്ങളിലൊയി മൂന്ട് എസ്.
�ി.മൊരുപട ക്നതൃത്ത്ിൽ 825 
ക്�ൊലരീസുേൊപരയൊണ്  നിക്യൊ
ഗിച്ിരികേുന്ത്. സന്ിധൊനത്ട് 
തിരുവനന്�ുരം ണക്രംബ്ൊഞ്ട് 
എസ്.�ി. ഷൊജി സുഗുൈപറെ 
ക്നതൃത്ത്ിൽ 300 ക്�ൊലരീസു
േൊരുണ്ടട്. �മ്പയിൽ ക്േൊഴിക്കേൊ
ട് ട്ൊ�ിക് എസ്.�ി. പേ.പേ.മർ
ക്കേൊസിപറെ ക്നതൃത്ത്ിൽ 275 
ക്�രും നിലയ്കലിൽ ണക്രംബ്ൊ
ഞ്ട് എസ്.�ി. സക്ന്ൊഷ് േുമൊ

റിപറെ ക്നതൃത്ത്ിൽ 250 ക്�ൊ
ലരീസുേൊപരയുമൊണ് നിക്യൊഗി
ച്ിരികേുന്ത്. 

ളൊഹ മുതൽ സന്ിധൊനം 
വപരയുള്ള സ്ലങ്ങളിൽ നിരരീ

ക്ൈത്ിന് 100-സി.സി.ടി.വി. 
േ്യൊമറേളും സ്ൊ�ിച്ി് ുണ്ടട്. ഇല
വുങ്കൽ, നിലയ്കൽ എന്ിവടങ്ങ
ളിൽ വൊഹന �രിക്ശൊധനയും 
ശക്തമൊകേിയി്ുണ്ടട്. 

ന്മഡതിക്ൽ സൂപ്പർ സ് ന്പഷത്രഥാലതി്തി വകഥാഴ് സ്:  
വതിവദശതികളുന്െ നതിബന്ധനയതിളവ് വതിവഥാദത്തിൽ
എം.കെ. രാജജേഖരൻ
പകാച്ി
: പമഡികേൽ സൂപ്ർപപെഷ്യൊ
ലിറ്റി �ഠനത്ിനുള്ള പ്രക്വശ
നപ്രരീക്േളിൽ വിക്ദശിേൾ
കേട് നിബന്ധനയിളവ് നൽേിയ
ത് വിവൊദമൊേുന്ു. ഇന്്യയിൽ
നിന്ുള്ള അക്�ക്േർപകേ
ല്ൊം പമഡികേൽ േൗൺസിൽ 
രജിസ് ക്ട്ഷൻ നിർബന്ധമൊണ്. 
അല്ൊത്വർകേട് ഇതൊവശ്യമിപല്
ന് നില�ൊടൊണ് വിമർശനമുയർ
ത്ുന്ത്. 

നൊഷൈൽ ക്ബൊർഡ് ഓഫ് 
എക്ൊമിക്നഷൻസ് വരുന് ജൂൺ 
28-ന് നടത്ുന് നരീറ്റട്-എസ്.
എസ്. �രരീക്യുപട ക്യൊഗ്യത
പയപ്റ്റിയൊണ് ആക്ക്�ം. ക്മയ് 
28 വപരയൊണ് �രരീക്യ്കട് അക്�
ക്ികേൊവുന്ത്. തിരുവനന്�ു

രപത് ശ്രീെിത്രയടകേം അഞ്ു 
സ്ൊ�നങ്ങളിപലൊഴിപേയുള്ള 
സൂപ്ർ സ് പ�ഷ്യൊലിറ്റി പ്രക്വശ
നത്ിനുള്ള �രരീക്യൊൈിത്. 

ഡി.എം., എം.സിഎച്ട്. ക്േൊ
ഴ് സുേൾകേൊണ് ഇതിലൂപട പ്ര
ക്വശനം. സർജറി ക്േൊഴ് സുേപള
ല്ൊം ഇതിൽ വരുന്ുണ്ടട്. ഇന്്യൻ 
പമഡികേൽ േൗൺസിലിപറെ
ക്യൊ അനുബന്ധ സംസ്ൊന 
േൗൺസിലുേളുപടക്യൊ രജി
സ് ക്ട്ഷനില്ൊത് ഉക്ദ്യൊഗൊർഥി
േൾകേട് അക്�ക്ികേൊനൊേില്.

ക്രഖൊമൂലമുള്ള പതളിവുേൾ 
�രരീക്ൊസമയത്ട് ഹൊജരൊകേ
ൈപമന്ും നിഷ്കർഷികേുന്ുണ്ടട്. 
വിക്ദശിേൾകേട് ഇതിപറെ ആവ
ശ്യമിപല്ന്ും എടുത്ു�റയുന്ു. 
സരീറ്റുേച്വടത്ിനുള്ള സൊധ്യത 
തുറന്ി്ുപേൊടുകേുേയൊണ് ലക്്യപമന്ൊണ് ആക്രൊ�ൈം.

കൃത്യതയില്ോത്തത്ക 
പ�ോരോയ്കമ

അഞ്ട് വിക്ദശരൊഷ്ട്രങ്ങളിപല 
പമഡികേൽബിരുദങ്ങൾകേു
മൊത്രമൊണ് ഇവിപട അംഗരീേൊ
രം. അക്പ്ൊൾ വിക്ദശിേൾ 
എന്നിലയിൽ ആളുേപള 
ഉൾപപ്ടുത്ുന്ത് ന്യൊയരീേ
രികേൊനൊേില്. ഏപറ ഉന്ത
മൊയ �രരീക്യുപട ക്യൊഗ്യത
യിൽക്പ്ൊലും സംശയമുണ്ടൊ
േുന് വിധത്ിൽ വിജ്ഞൊ�
നമിറങ്ങുന്ത് ആശൊസ്യമല്. 

-പ�ോ. വി.ജി. പ്രദീ�്ക കുമോർ
 ഐ.എം.എ. കേഡിക്കൽ 
വിദ്യാഭ്യാസ മദശീയസേിതി 

�ൺവീനർ

പദശതോത്ക�ര്യത്തി
നെതിര്ക

നിലവിൽത്പന് സൂപ്ർ 
പപെഷ്യലിസ്റുേളുപട എണ്ണം 
ഇന്്യയിൽ േുറയുേയൊണ്. 
ഇങ്ങപനയിരിക്കേ സ്േൊര്യ 
വിദ്യൊഭ്യൊസ േച്വടകേൊപര 
സഹൊയികേൊനൊണ് ഈ നരീ
കേപമന്ട് സംശയിക്കേണ്ടിവ
രും. ഇത് ക്ദശതൊത്�ര്യത്ി
പനതിരൊണ്.

-പ�ോ. നക.വി. ബോബു, 
കപാതുെനാമരാഗ്യ

 പ്രവർതെ�ൻ

 Ũഎടവമാസ പൂജയ്കാ�ി ശബരിമലനട  
യമൽശാന്തി വി.എൻ.വാസുയേവൻ നമ്ൂതിരി തുറക്ുന്ു 

ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേസ്
റ�ൊതുേിജ്ൊ�നം മൊതൃക 10-0125000 വ�ോൾട്ട്, 50Hz, AC സിംഗിൾ വേസ് ഓ�ർഹെഡ് ട്ോക്ഷൻ �യറുകളിൽഅതത് ഹസക്ഷന് വേഹെ കോണിച്ച തീയതിയിവ�ോ വേഷവ�ോവ�ദ്ുതിപ്രവ�േിപ്ിക്ുഹ�ന്ട് ദക്ഷിണഹറയിൽവ�യിഹ� തോഹെ കോണിച്ച ഹസക്ഷേിഹ�പൂർത്ീകെിച്ച ഹസക്ഷേിഹ� ഹറയിൽവ� വ�േുകളുഹെയും പെിസെത്ിഹറെയും എല്ോ ഉപവയോക്ോക്വളയും ഇതിേോൽ അറിയിക്ുന്ു. പ്രസ്ുതതീയതിയി�ും തുെർന്ും ഏത് സ�യത്ും ഓ�ർഹെഡ് ട്ോക്ഷൻ വ�ൻ'വ�ദ്ുതിപ്ര�ോെ�ുള്ളതോയി' കണക്ോക്ണഹ�ന്ും അേധികൃത�ോയിഒെോളും പ്രസ്ുത ഓ�ർഹെഡ് വ�േിഹറെ അെുത്ട് �െികവയോ പ്ര�ർത്ിക്ുകവയോ ഹെയ്യെുത്.
സെക്ഷൻ വൈദ്യുതി പ്രവൈശിപ്ിക്യുന്ന തീയതിദക്ഷിണഹറയിൽവ�യുഹെ പോ�ക്ോട് ഡി�ിഷേിൽപുതുതോയി സ്ോപിച്ച 2nd വരേോഡ്വഗജ് വ�േി�ുംേി��ി�ുള്ളവ�േി�ും (അപ്വ�ൻ &ഡൗൺവ�ൻ)�ംഗ�ോപുെം ജംഗ്ഷൻ (കി�ീ 6/500) �ുതൽ പേമ്ൂർ(കി�ീ30/400) �ഹെയും ഹജോക്ോഹട് വ്റേഷൻ �െിഹതോക്ൂർ ഹറയിൽവ� വ്റേഷൻ �ഹെയും പേമ്ൂെിൽ NMPT വസഡിങ്, UPCL വസഡിങ് & MCFവസഡിങ് ഉൾഹപ്ഹെ �ഹെഓ�ർഹെഡ്എക്ിപ്ഹ�ൻറ് -ൽ 25000 വ�ോൾട്ട് AC സിംഗിൾ വേസ് സവലൈഇ�ക്ട്ിക് ട്ോക്ഷൻസന്ിവ�േിപ്ിക്ുന്തോണ്.

30.05.2019

മൊതൃക 10-02AC 25000 V ട്ൊക്ഷൻ തുടങ്ുന്ു''വെൊഡ് ഉ�വയൊക്ൊക്കളുറട ശ്രദ്ധയ്ക്ക്''
ഹസക്ഷേിൽ 25000 വ�ോൾട്ട് AC ഇ�ക്ട്ിക് ട്ോക്ഷൻ സന്ിവ�േിപ്ിക്ുന്തിവേോെേുബന്ിച്ചട് ഹപോതുജേങ്ങളുഹെ അറി�ിവ�ക്ോയി �ിജ്ോപേംഹെയ്യുന്ത്.1. ദക്ഷിണഹറയിൽവ�യുഹെ പോ�ക്ോട് ഡി�ിഷേിൽ പുതുതോയിസ്ോപിച്ച2nd വരേോഡ്വഗജ് വ�േി�ും േി��ി�ുള്ള വ�േി�ും (അപ്വ�ൻ &ഡൗൺവ�ൻ) �ംഗ�ോപുെം ജങ്ഷൻ (കി�ീ 6/500) �ുതൽ പേമ്ൂർ (കി�ി30/400) �ഹെയും ഹജോക്ോഹട് വ്റേഷൻ �െി വതോക്ൂർ ഹറയിൽവ�വ്റേഷൻ �ഹെയും -NMPT വസഡിങ്, UPCL വസഡിങ് & MCF വസഡിങ്ഉൾഹപ്ഹെ ഓ�ർഹെഡ്എക്ിപ്ഹ�ൻറ് -ൽ 25000 വ�ോൾട്ട്, AC സിംഗിൾവേസ് സവലൈ ഇ�ക്ട്ിക് ട്ോക്ഷൻ സന്ിവ�േിപ്ിക്ുന്തോണ്.അധിക�ോയി കയറ്ുന് െെക്ുകൾ ട്ോക്ഷൻ �യറുകളു�ോയി കൂട്ി�ുട്ുന്വതോഅ�യു�ോയിഅപോയകെ�ോം�ിധംഅെുത്ു�െുന്വതോ തെയുന്തിന്എല്ോ ഹ��ൽവരേോസിങ്ങുകളി�ും വറോഡ് ഹ���ിൽ േിന്ട് 4.67 �ീറ്ർ ക്ിയർവെറ്ിൽവെറ്ട് വഗജുകൾസ്ോപിച്ച�ി�െം ഹപോതുജേങ്ങഹളഏ�ഹെയുംഇതിേോൽ അറിയിച്ചുഹകോള്ളുന്ു.�ോെേങ്ങളിൽ െെക്ുകയറ്ുന് കോെ്ത്ിൽ വ�ൽപ്രസ്ോ�ിച്ച ഉയെംകണക്ിഹ�െുക്ണഹ�ന്ും യോഹതോെു സോെെെ്ത്ി�ും �ോെേങ്ങളിൽകയറ്ുന് െെക്ുകൾ വ�ൽ വെറ്ട് വഗജുകഹള ഉല്ംഘിക്ുന്ില് എന്ട്ഉറപ്ു�െുത്ണഹ�ന്ും ഹപോതുജേങ്ങഹള ഇതിേോൽ അറിയിക്ുന്ു.അധിക ഉയെത്ിൽ െെക്ു കയറ്ിയോ�ുള്ള അപോയങ്ങൾ ഇ�യോണ്:(i) വെറ്ട്വഗജിേുള്ള അപോയ�ും തൽേ��ോയി വറോഡിേും ഹറയിൽവ�വ�േുകൾക്ുണ്ോകുന് തെസ്സ�ും.(ii) സോധേങ്ങൾവക്ോ ഉപകെണങ്ങൾവക്ോ അഹല്ങ്ിൽ �ോെേത്ിേുതഹന്വയോ ഉള്ള അപകെം.(iii) കണട്റുകളു�ോയി �ുട്ുകവയോ അപോയകെ�ോയി അെുത്ട് �െികവയോഹെയ്യുന്തുഹകോണ്ട് തീപ്ിെുത്വ�ോ ജീ�ോപോയവ�ോ.റെ�ത്യയൂട്ി ചീഫ് ഇലക്ട്ിക്കൽ എൻജിനീയർകൺസ്ട്ക്ഷൻ, എെണൊകുളം -682016.

നം. G2-5505/19 സാമൂഹ്യനീതി ഡയറക്ടറററ്റ്,വികാസ് ഭവൻ, തിരുവനന്തപുരംതീയതി: 08.05.2019Email: swdkerala@gmail.com, Phone: 0471-2306040വിജ്ഞാപനംസഞാമൂഹ്യനീതി വകുപ്പ്സാമൂഹ്യനീതി വകുപ്ിന്കീഴിലെസംസ്ാനലതെവിവിധജില്ലകളിൊയിപ്രവർതെിക്ുന്ന 16ഗവൺലമന്റ്വൃദ്ധസദനങ്ങളിലെഅറന്തവാസികൾക്റ് മാനസികഉല്ലാസംെഭ്യമാക്ുന്നതിനായിസ്ാപനങ്ങളിൽമ്യൂസിക്ലതറാപ്ി റപ്രാഗാംസംഘടിപ്ിക്ുവാൻെക്്യമിടുന്നു.വൃദ്ധസദനങ്ങളിൽമ്യൂസിക്ലതറാപ്ി റപ്രാഗാമംനടതെുന്നതിനായിഈറമഖെയിൽപ്രവർതെിക്ുന്നപരിചയസമ്പന്നരായസന്നദ്ധ സംഘടനകൾ, വ്യക്ികൾ എന്നിവരിൽ നിന്നും ഉചിതമായ ലപ്രാറപ്ാസൽക്ണിച്ുലകാള്ുന്നു.താത്പര്യമുള്വർറപ്രാറപ്ാസൽതയ്ാറാക്ിലമയ്25ന്മുമ്പറ്സാമൂഹ്യനീതിഡയറക്ടറററ്റ്,വികാസ്ഭവനിൽസമർപ്ിറക്ണ്ടതാണ്.മ്യൂസിക്ലതറാപ്ി നടതെുന്നത്സംബന്ിച്ുള്മാർഗ്ഗനിർറദേശങ്ങൾ /വ്യവസ്കൾസാമൂഹ്യനീതി വകുപ്ിലന് ലവബ്സസറ്ായ www.sjd.kerala.gov.in -ൽ െഭ്യമാണ്.F4/119/2019/I&PRD (ഒപ്റ്), സാമൂഹ്യനീതി ഡയറക്ടർക്ുറവണ്ടി

SA 362040

14/05/2019

SD 443726

(ഒപ്പ്) നൗഷാദ് പി.എം., ഡെപ്യൂട്ടി െയറക്ടർ, െയറക്ടറററ്റ് ഓഫ് റ്റേറ്റ് റ�ോട്റീസ്, വടികോസ് ഭവൻ, തടിരുവനന്തപുരംവടിജയടികൾ സമ്ോനോർഹമോയ ടടിക്കറ്ുകൾ റകരള ഗസറ്ടിൽ ഒത്ുറനോക്കടി 30 ദടിവസത്ടിനുള്ടിൽ ഹോജരോക്കുക.

പാലക്ാട്

പത്തനംതിട്ട
SS - 157

SB 362040
SF 362040
SK 362040

SC 362040
SG 362040
SL 362040

SD 362040
SH 362040
SM 362040

SE 362040
SJ 362040

1641

2002
6200

5035

0976
3548

3950

2087
8449

5620

0270
2980

1850

2020
7771

5356

1177
5168

4317 5899

0506
5069
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5630

3350
7526
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6910

4373
8234

2320
5802

3623
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8976
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2900
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2840

7289
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7020
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7918
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4338
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3264

7359

9308
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0255
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6099
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4525
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3969
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2210

1669
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