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വാർത്തകൾ
രാ മ ന രാപ്ഫരാൺ 236900 2369196 2369143 പ്കരാർപെപ്റഷൻ ഓഫരീസ്2369149 236919 2369069 പി. ി നമ്പർ 1016ഫരാ സ് 91484-2369023 എറണരാകുളം ന്കരാച്ി 682 011

: M 4/032293/2018 തരീയതി: 31.01.2019പല യനം
വിൻപ് രാ നമ്പർ :96520/2019
01.04.2019 മുതൽ 31.03.2020 വന്രയു കരാലയളവിപ്ല ട് ന്കരാച്ിമുനിെിപെൽ പ്കരാർപെപ്റഷൻവക ന്പരാതുമരാർക്റ്ുകൾ വണ്ടിപ്പെട്ടകൾപരാർക്ിംഗ് പ് െുകൾ ടരാ െി രാറെുകൾ അറവുശരാല കംഫർട്ടട്പ് ഷനുകൾ പ്യരാപ്ടരായ്ലറ്ുകൾ മുതലരായവയിൽ നിന്നും ഫരീസ്പിരിക്ുന്നതിനും ഫലവൃക്ഷങ്ങളിൽനിന്നുംആദരായംഎടുക്ുന്നതിനുംശരാനങ്ങളുന്ട നടത്ിപെട് എന്നിവ ുമു അവകരാശങ്ങൾ ൽപെിക്ുന്നതിനും മുദ്രന്വച് ന്ടണ്ടറുകൾ ക്ഷണിക്ുന്നു.
െ രാറ ല ി സരാന രീയ ിരാം രീയ ി പി ം െരെ റ ക സ രീകരി സരാന രീയ ി പി ം െരെ റ ക റ രീയ ി രരാ ിെല ംെ റ ക റ ലം െ പ ൂട്ടി മയറ െനകരാര രാ ിം ക ി ി മ റി െമയി രീ െകരാ ി നഗരസ
ന്ടണ്ടറിന്റെ പൂർ രൂപം ന്കരാച്ി നഗരെ ന്മയിൻ ഓഫരീസ്റവന്ൂ വി രാഗത്ിൽ നിന്നും ല ്മരാണ്. വിശദ വിവരങ്ങൾക്ട്
www.corporationofcochin.net/lsgkerala.gov.in എന്നന്വബ്ലെറ്ട് െ ർശിക്ുക.

(ഒപെട്) രീ െസ ട്ടറി
C A 2019 G G M A.:

( / )
AT : 01.02.2019

മ രാ ഗ്രാമപഞ്രായത്ത് രാ ംരാ
മുള വുകരാ ഗ്രാമപഞ്രായത്ിൽപന മ്പുകരാ വരാടക ന്കട്ടിടത്ിൽരെവ ർത്ിക്ുന്ന ഗവൺന്മറെട്എൽ . പി. സ്കൂളിന് െ് മരായിന്കട്ടിടം പണിയുന്നതിനരായി 15ന്െറെിൽ കുറയരാത് സ്ലംമു ളവുകരാ ഗ്രാമപഞ്രായത്ട് രെപ്ദ ശത്ട് നൽകുവരാൻ തയ്രാറുവ് ികളിൽ നിന്നട് ക്പ്ട്ടഷനുകൾക്ഷണിച്ുന്കരാ ുന്നു. സ്കൂൾ പരിെരരെപ്ദശങ്ങളിൽ നിന്നട് ല ിക്ുന്നക്പ്ട്ടഷനുകൾക്ട് മുൻഗണന നൽകുന്നു. വിശദരാംശങ്ങൾപഞ്രായത്ട്ഓഫരീെിൽനിന്നും ല ിക്ുന്നതരാണ്.

(ഒപെട്) െസ ട്ടറി
മ കരാ ഗ്രാമപഞ്രായത്ത്

DEFENCE ESTATES OFFICE, COCHIN
AUCTION NOTICE OF TREES

Public auction of 15 Nos various types of green standing trees on defence
land at NAD Alwaye is scheduled on 22.02.2019 through e-auction
(Auction Id 2019_MoD_462) at 1000 hrs to 1400 hrs. Inspection of trees
on 13.02.2019 from 1030 hrs to 1530 hrs. The terms & conditions of the
e-auction are available on website www.eauction.gov.in

Ph: 0484 2307517 Sd/-
DEO Cochin

DEFENCE ESTATES OFFICE, COCHIN
AUCTION NOTICE OF TREES

Public auction of 26 Nos various types of green standing trees
on defence land at NADAlwaye is scheduled on 21.02.2019 through
e-auction (Auction Id 2019_MoD_461) at 1000 hrs to 1400 hrs.
Inspection of trees on 11.02.2019& 12.02.2019 from 1030 hrs to 1530
hrs. The terms& conditions of the e-auction are available onwebsite
www.eauction.gov.in

Ph: 0484 2307517 Sd/-
DEO Cochin
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ND 384742(തൃശ്ശൂർ)ND 384742

NA 758120 (വയനാട്)

1135 1268 2006 2317 2953 3600

4500 5243 5620 5928 6028 6126 6237 6644 6828 7123

0154 0180 0236 0966 1345 1536 1582 1701 1781 2237

0035 0097 0193 0239 0364 0544 0665 0700 0754 0761

3366 3413 3557 3588 4036 4052 4166 4177 4211 4320

2498 2784 2920 2939 2989 3306 3696 3760 3860 4013

0770 0923 1009 1057 1167 1278 1313 1402 1766 1771

4404 4443 4521 5210 5391 5530 5634 5768 5809 5810

4061 4195 4321 4357 4375 4410 4448 4668 4835 4898

1785 1865 1925 1937 1974 2053 2113 2116 2142 2151

5885 5886 5995 6044 6101 6165 6312 6449 6508 6589

5295 5742 5858 6320 6428 6443 6444 6796 6823 6854

2196 2218 2316 2421 2448 2453 2620 2627 2710 2808

6794 6869 6926 7290 7385 7442 7473 7614 8108 8270

6902 6918 7053 7434 7470 7506 7633 7724 8084 8337

2889 2998 3025 3091 3105 3129 3143 3154 3212 3343

8391 8746 8806 8849 8881 8961 9042 9194 9416 9530
9540 9597 9601 9627 9652 9897 9916 9995

7221 8294 8693 8771 8991 9043 9347 9651 9731 9917

0042 0144 0395 0469 1967 2460 2514 2578 2725 3055

NA 384742 NB 384742 NC 384742 NE 384742 NF 384742 NG 384742
NH 384742 NJ 384742 NK 384742 NL 384742 NM 384742

NA 834257

NE 327428

NJ 718548

(തിരുവനന്തപുരം)
(ഇടുക്ി)
(കൊല്ം)

NB 762855

NF 609428

NK 674039

(മലപ്ുറം)
(പാലക്ാട്)
(വയനാട്)

NC 342092

NG 535570

NL 413435

(കൊട്ടയം)
(പാലക്ാട്)
(കൊല്ം)

ND 645849

NH 226866

NM 777391

(ആലപ്ുഴ)
(എറണാെുളം)

(ആലപ്ുഴ)

(ഒപ്പ്) ടി.എ. പദ്മെുമാർ, ഡെപ്യൂട്ടി െയറക്ടർ, െയറക്ടറററ്പ് ഓഫ് റ്റേറ്പ് റ�ോട്റീസ്, വടികോസ് ഭവൻ, തടിരുവനന്തപുരംവടിജയടികൾ സമ്ോനോർഹമോയ ടടിക്കറ്ുകൾ റകരള ഗസറ്ടിൽ ഒത്ുറനോക്കടി 30 ദടിവസത്ടിനുള്ടിൽ ഹോജരോക്കുക.

01/02/2019

4040 4428 4785 5408 6669 7951

9963

8362 8491 8512 8691 9233 9383 9539 9593 9619 9645

രായന ത് രാ ത് രീരാ പപ ന ലല യ യ ത്
ടരാ ട് റിക്വറി ഓഫരീെർ (ന്െൻട്ൽ) ന്കരാച്ി 2019 ആണ്ടു ജനുവരി മരാെം22-നു നി യിച്ിരുന്ന പ്ലലം 2019- ആണ്ടു ന്ഫ ുവരി മരാെം പ ണ്ടരാംതിയ്തി പുനർപ്ലലം നടത്ുന്ന വിവരം തിനരാൽ അറിയിച്ുന്കരാ ുന്നു.നിക ി ക ി ികയ െ ി ര ന്മപ് ർസ് ന്ൂ ന്കരാച്ിൻ റിയൽഎപ് റ്ട് ന് വലപ്പെ സ് ( A : AAG 8053 ) എറണരാകുളം പക്ൽ നിന്നുംടരാക്രാനു ആദരായ നികുതി കുടി ിക നത്ിൽ പലിശെഹിതം രൂപ23 39 92 981/- ( രുപത്ിമൂന്നു പ്കരാടി മുപെത്ി ഒൻപതു ലക്ഷത്ി ന്തരാ ൂറ്ിരണ്ടരായിരത്ി ന്തരാ രായിരത്ിഎൺപത്ിഒന്നട് രൂപ മരാത്ം) (അന് ട്ന്മറെട്വർഷം 200 -08 മുതൽ 2008-09 വന്ര)പ ന ലല ിയ ിയ ം ല ം 2019-ആണ്ടു ന്ഫ ുവരി മരാെം പണ്ടരാം തിയ്തി രരാവിന്ല പത്ര മണി മുതൽക്ു എറണരാകുളം .എസ്.രെസ് പ്റരാ ിലു െി ആർ ിൽ ിങ്ങിന്ല നരാലരാം നിലയിലു ആദരായനികുതി പ്കരാൺഫറൻസ് ഹരാളിൽ വച്ട്.സമയം 2018- ആണ്ടു ിെം ർ മരാെം രുപത്ി നരാലരാം തിയതിയിൽന്ൂസ് പ്പപെറിൽ നൽകിയിട്ടു പ്ലല പരെ്ം രെകരാരമു അന്തപ്ലരാട്ടട് - െമയക്രമത്ിൽലല ിെ യ ം ലലത്ിെ യ ം ി ര 2018- ആണ്ടുിെം ർ മരാെം രുപത്ിനരാലരാം തിയതിയിൽ ന്ൂസ് പ്പപെറിൽ നൽകിയിട്ടു പ്ലല പരെ്ം രെകരാരം ന്മപ് ർസ് ന്ൂ ന്കരാച്ിൻ റിയൽ എപ് റ്ട്ന് വലപ്പെ െരീന് ( A : AAG 8053 ) അവകരാശന്പെട്ട കുമ്പളം വിപ് ജിൽന്പടുന്ന വ ുക്ൾ ( രാധ്തകൾ: 2018- ആണ്ടു ിെം ർ മരാെം രുപത്ിനരാലരാം തിയതിയിൽ ന്ൂസ് പ്പപെറിൽ നൽകിയിട്ടു ടി പ്ലലപരെ്ം രെകരാരം)റി സ ക 2018- ആണ്ടു ിെം ർ മരാെം രുപത്ിനരാലരാം തിതയിയിൽ ന്ൂസ് പ്പപെറിൽ നൽകിയിട്ടു പ്ലല പരെ്ം രെകരാരമുഅന്ത പ്ലരാട്ടട്-തുക ക്രമത്ിൽപ്ലലത്ിന്റെ വ്വസ്കളും നി നകളും 1961 ന്ല ആദരായനികുതി നിയമം രണ്ടരാം പട്ടിക 1962ന്ല ആദരായനികുതി (െർട്ടിഫിക്റ്ട് പ്രെരാെിി സ്) െട്ടങ്ങൾ എന്നിവ ു വിപ്ധയമരായിരിക്ും. പ്ലലത്ിൽ പന്ങ്കടുക്ുവരാൻ തരാ ര്മു വർക്ു പ്ലലത്ിന്റെകൂടുതൽ വിവരങ്ങളും വ്വസ്കളും നി നകളും 2019 ന്ഫ ുവരി മരാെം പതിന്നരാന്നരാം തിയ്തി വന്രഎ രാ രെവർത്ി ദിവെങ്ങളിലും (തിങ്കൾ മുതൽ ന്വ ി വന്ര) രരാവിന്ല 10മണിമുതൽ ലവകിട്ടട് 4 മണി വന്ര ആദരായനികുതി വകുപെട് ടരാ ട് റിക്വറിൻസ്ന്പക്ർ ശ്രീ. രരാഹുൽ രെകരാ (M : 9999 5 459 ) മു രാ രംഓഫരീെിൽ നിന്നും ല ിക്ുന്നതരാണ്.
എറണരാകുളം (ഒപെട്) രാ ി രാസ28 ജനുവരി 2019 രാ ത് റി റി രീസ െസ െകരാ ി

‘CATERING/CANTEEN CONTRACT
AT IMG, KOZHIKODE& KOCHI’

Online bids are invited by IMG
from reputed Firms/Organizations
for ‘RUNNING THE CATERING/
CANTEEN AT IMG, KOZHIKODE
& KOCHI’. Tender form and
otherdetails areavailableatIMG’S
website www.img.kerala.gov.in
and at e-Tender Portal of
http://e-tenders.kerala.gov.in

Sd/-, Secretary
3214786/D3/2019/I&PR

INSTITUTE OF MANAGEMENT
IN GOVERNMENT

Vikas Bhavan PO, Thiruvananthapuram -33
Ref No. 406/A4/2019/IMG 30/01/ 2019

ശ്രീമൂലനഗരം ഗ്രാമപഞ്രായത്ത്ടെണ്ടർ ന�ോട്ടീസ്
എ 1-444 / 19 തിയതി 31/01/2019
ശ്രീമൂലനഗരം ഗ്രാമപഞ്രായത്ിന്റെ 2018-19 വരാർഷിക പദ്ധതിയിൽ ഉൾന്പെടുത്ി ന്െക്രട്ടറി നിർവ്വഹണം നടത്ുന്ന തരാന്െപറയുന്ന ന്രെരാജക്ട് നിർവ്വഹണം നടത്ുന്നതിന് മത്സരരാധിഷ്ിത ന്ടണ്ടറുകൾക്ഷണിച്ു ന്കരാളളുന്നു.
ക്രമനമ്പർ പ്രെരാജക്ിന്റെ പ്പര് അടങ്കൽ തുക
1. പ്രെരാജക്ട് നമ്പർ 128/18 സ്ട്രീറ്ട് ലലറ്ട് ന്മയ്റെനൻസ് (AMC അടിസ്രാനത്ിൽ) 1094486/-
2. പ്രെരാജക്ട് നമ്പർ 123/18 പഞ്രായപ്ത്രാഫരീസ്എർത്ിംഗ് & റരീ വയറിംഗ് (ത്രീപ്ഫസ് കണക്ഷൻ ആക്ുന്ന രെവൃത്ികൾ ഉൾന്പെന്ട)

100000/-

ന്ടണ്ടർ പ്ഫരാറം വിതരണം ന്െയ്ുന്ന അവെരാന തരീയതി - 23/02/2019 3 പി.എംന്ടണ്ടർ പ്ഫരാറം െ്രീകരിക്ുന്ന അവെരാന തരീയതി - 23/02/2019 4 പി.എംന്ടണ്ടർ തുറക്ുന്ന തരീയതി - 25/02/2019 11 എ.എംനിരതദ്രവ്ം: ന്ടണ്ടർ തുകയുന്ട 1 %ന്െക്ൂരിറ്ി : ന്ടണ്ടർ തുകയുന്ട 5 %പ്ഫരാറവില: 0.2% +12 % GST
വിശദ വിവരങ്ങൾക്ട് ഗ്രാമപഞ്രായത്ട് ഓഫരീെിൽ നിന്നും
www.tender.lsgkerala.gov.in എന്നന്വബ്ലെറ്ിൽ നിന്നുംഅറിയരാവുന്നതരാണ്.
പ്ഫരാൺ : 0484-2600554 (ഒപെട്) െസകട്ടറിശ്രീമൂലനഗരം ഗ്രാമപഞ്രായത്ത്
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ക�ൊച്ചി: വിദേശത്ത് ഉയർന്ന 
ശമ്പളത്ിൽ ദ�ോലി ലഭിക്കുമെ
ന്നത് മെറ്ിദ്ധരിപ്ിച്ത് വ്ോ� ദ�ോ
ഴ് സിന് വിേ്ോർഥി�മള ദേർത്ത് 
െട്ിപ്ത് നടത്ിയ സ്ത്രീ ദ�ോല്രീസ് 
�ിടിയിൽ. വൻ െകു� ഫ്രീസോയി 
വോങ്ി വ്ോ� സർട്ിഫിക്റ്കു�ൾ 
നൽ�ി വഞ്ിച് ദ�സിമല പ്രെി 
�ണ്ണൂർ സ്വദേശിനി �ണൂത്കു�റമ്പത് 
ന്രീർദവലി മരെസന്ത് െഹലിൽ 
സയിഷോന ഹകുസസമന (28) 
യോണ് �ോലോരിവട്ടം ദ�ോല്രീസ് 
അറസ്റത് മേയ്തത്.  ദ�ോഴിദക്ോട് 
സ്വദേശിയോയ വിേ്ോർഥിയകുമട 
�രോെിയിലോണ് അറസ്റത്. 

 �ോലോരിവട്ടം �നെ ദറോഡിമല 
മ�ന് എദസ്ററ്ിൽ 2017 െകുെൽ 
എൻ.ഐ.എസ്.ഇ.ടി. എന്ന സ്ോ
�നടം നടത്ിയോയിരകുന്നകു െട്ി
പ്ത്. ദ�ന്ദ്ര പ്ോനിങ് �മ്ിഷമന് 
�്രീഴിലകുള്ള നോഷണൽ മഡവല
പ് മെന്ത് ഏ�ൻസിയോയ ഭോരത് 
ദസവക് സെോ�ിമന് അഫിലി
ദയഷൻ ഉമടെന്നകുടം സ്ോ�നടം 
മേസന്നയിമല െമറ്ോരകു സ്ോ�
നത്ിമന് ബ്ോഞ്ോമണന്നകുെോ
യിരകുന്നകു പ്രേോരണടം. ഒരകു െോസ
മത് മഹൽത്ത് ദസഫ്റ്ി എൻ
വദയോൺമെന്ൽ എൻ�ിന്രീയറി
ങ് ദ�ോഴ് സ് �ഠിച്ോൽ വിദേശ രോ
�്ങ്ളിൽ ഉയർന്ന ശമ്പളത്ിൽ 
ദ�ോലി ലഭിക്കുമെന്നകുടം െങ്ൾ 
െമന്ന ദപ്സ് മെന്ത് ശരിയോക്ി
മക്ോടകുക്കുമെന്നകുെോയിരകുന്നകു വി
േ്ോർഥി�ദളോട് �റഞ്ിരകുന്നത്. 

 വിേ്ോർഥി�ളിൽനിന്നത്  20,000 
രണൂ� െകുെൽ 50,000 രണൂ� വമരയോ
ണ് ഫ്രീസ് വോങ്ിയത്. 10 േിവസടം 
െകുെൽ ഒരകു െോസടം വമരയകുള്ള 
ദ�ോഴ് സകു�ൾ �ണൂർത്ിയോക്കുന്ന 
വിേ്ോർഥി�ൾക്ത് മേസന്നയിമല 
സ്ോ�നത്ിമന് ദ�രിലകുടം െറ്ത് 
സ്ോ�നങ്ളകുമട ദ�രിലകുടം വ്ോ� 
െോർക്ത് ലിസ്റകുടം സർട്ിഫിക്റ്കുടം 
നൽ�കു�യകുടം മേയ്തകു. വിേ്ോർഥി�
ളകുമട സ�യിൽ നിന്നത്  പ്രെി വോ
ങ്ിവച്ിരകുന്ന �ോസ് ദ�ോർട്ത് ഉൾ
മപ്മടയകുള്ള ദരഖ�ൾ ദ�ോല്രീസ് 
�ിടിമച്ടകുത്കു. എൻ.ഐ.എ
സ്.ഇ.ടി. എന്ന ദ�രിൽ പ്രെി 
നടത്ിവന്നിരകുന്ന സ്ോ�നടം 
ഇദപ്ോൾ ദ�രകുെോറ്ി �്കു.എച്ത്.
എസ്.ഇ. ഇൻസ്റിറ്്ണൂട്ത് എന്ന ദ�
രിലോണ് നടത്ിവരകുന്നത്. ഭോരത് 

ദസവക് സെോ�ിമന് അടംഗ്രീ�ോ
രെകുള്ള മഹൽത്ത് ആൻഡ് ദസ
ഫ്റ്ി ഡിദപ്ോെയകുടം ബ്ിട്്രീഷ് ദസ
ഫ്റ്ി �ൗൺസിലിമന് അടംഗ്രീ
�ോരെകുള്ള മനദ�ോഷ് എന്ന 
ദസഫ്റ്ി ദ�ോഴ് സകുടം നടത്കുന്നകു
മവന്നകുടം െിരകുവനന്ത�കുരത്കു
ള്ള നോഷണൽ മസന്ർ ദഫോർ 
ദല�ർ ആൻഡ് ദലണിങ് എന്ന 
ദ�രള സർക്ോറിമന് അടംഗ്രീ�ോ
രെകുള്ള മരെയിനിങ് മസന്റിമന് 
അടംഗ്രീ�ോരടം ഉമടെന്നകുടം പ്രെി വി
േ്ോർഥി�മള �റഞ്ത് വിശ്വസിപ്ി
ച്ിരകുന്നകു. 

 എന്നോൽ, നോഷണൽ മസ
ന്ർ ദഫോർ ദല�ർ ആൻഡ് 
ദലണിങ് എന്ന സ്ോ�നമത്
പ്റ്ി ദ�ോല്രീസ് നടത്ിയ അദന്വ
ഷണത്ിൽ അമെോരകു ദനോൺ 
ഗവൺമെന്ത് ഓർഗസനദസ
ഷൻ ആമണന്നകുടം മടക് നിക്ൽ 
ദ�ോഴ് സകു�ളകുമട സർട്ിഫിക്റ്ത് 
നൽ�ോനകുള്ള ദയോഗ്െ ഇമലെ
ന്നകുടം അറിവോയെോയകുടം പ്രെി 
ഇത്രത്ിൽ ദവമറ സ്ോ�നടം 
നടത്കുന്നകുദടെോമയന്നത് അദന്വ
ഷിദക്ടെെോയിട്കുമടെന്നകുടം 
ദ�ോല്രീസ് �റഞ്കു.

 �ി.എസ്.എസ്. സ് �ിൽ 
െിഷൻ, �ി.എസ്.എസ്. എ�കു
ദക്റ്ർ െകുദഖന നൽ�കുന്ന സർട്ി
ഫിക്റ്കു�ൾ �ി.എസ്.എസ്. ഡി
ദപ്ോെ സർട്ിഫിക്റ്കു�ൾ ആമണ
ന്നത് മെറ്ിദ്ധരിപ്ിച്ോണ് പ്രെി 
വിേ്ോർഥി�ൾക്ത് നൽ�ിയിരകു
ന്നത്. ഈ സർട്ിഫിക്റ്കു�ളകു
െോയി വിേ്ോർഥി�ൾ സർക്ോർ 
സ്ോ�നങ്ളിൽ ദ�ോലിക്ത് ശ്ര
െിച്ദപ്ോഴോണ് സർട്ിഫിക്റ്കു
�ൾ മ�ോടെത് പ്രദയോ�നെിമലെ
ന്നത്  െനസ്ിലോയത്. എറണോ�കു
ളടം എ.സി.�ി. മ�. ലോൽ�ിയകു
മട ദെൽദനോട്ത്ിൽ �ോലോരി
വട്ടം ദ�ോല്രീസ് ദസ്റഷൻ എസ്.
എച്ത്.ഒ. എസ്. സനൽ, അസി
സ്റന്ത് എസ്.ഐ. സകുദരഷ്, സ്രീ
നിയർ സിവിൽ ദ�ോല്രീസ് ഓഫ്രീ
സർ �യ�കുെോർ, സി.�ി.ഒ.െോ
രോയ െോഹിൻ, രോദ�ഷ്, വനിെ 
സിവിൽ ദ�ോല്രീസ് ഓഫ്രീസർ ഫോ
ത്ിെ എന്നിവരടങ്ിയ സടംഘ
െോണ് പ്രെിമയ അറസ്റത് മേയ്തത് . 
ദ�ോടെിയിൽ ഹോ�രോക്ിയ പ്രെി
മയ റിെോൻഡ് മേയ്തകു.
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Mumbai, February 1

State Bank of India Chairman
Rajnish  Kumar said  that  the
third  quarter  performance
“shows  excellent  improve
ment  under  all  parameters,
whether it is profi��t, whether it
is business growth, whether it
is  the  asset  quality.  The  slip
pages  are  under  con
trol...There  is  always  a  major
concern  around  nonper
forming  assets  (NPAs)  and
that  is  where  there  is  a  re
markable  improvement  in
the performance of the bank.”

In  a  concall,  he  said  that
during  the  quarter,  the  gross
NPAs  declined  by  ₹��18,100
crore  (against  a  decline  of
₹��6,976 crore in the preceding
quarter). Fresh slippages were
lower at ₹��4,523 crore in the re
porting  quarter,  against

₹��10,725 crore in the preceding
quarter. 

GNPAs improved from 10.35
per cent of gross advances as
at  Decemberend  2017  to  8.71
per  cent  as  at  Decemberend
2018.  Net  NPAs  improved
from  5.61  per  cent  of  net  ad
vances to 3.85 per cent. 

Reining in NPAs
“The  net  profi��t  has  to  be
viewed in the light of acceler
ated  (loan  loss)  provisioning
(of ₹��13,971 crore versus ₹��10,185
crore  in  the  September  2018
quarter)  which  the  bank  has
made during the quarter. As a
result of that, the net NPA has
come down below 4 per cent
... We are working in the direc
tion of bringing down the net
NPAs. And with some luck, we
should be below 3 per cent by
Marchend 2019,” Kumar said
in a concall with the media.

Domestic advances were up
16  per  cent  yoy  at  ₹��18,79,053
crore on the back of corporate

loans (growing by 21 per cent);
personal segment loans (up 18
per  cent);  and  SME  loans  (up
9.50 per cent). Foreign off��fi��ces
advances,  however,  were
down  8  per  cent  yoy  to
₹��2,76,263 crore. 

Credit growth
For  the  bank  as  a  whole,  the
credit growth is around 12 per
cent  because  there  is  de
growth  in  the  international
book. The SBI chief attributed
three  reasons  for  the  de
growth  —  currency  move
ment; formation of a subsidi

ary in UK and $2 billion equi
valent  assets  getting
transferred to it; and trade fi��n
ance  (because  of  restrictions
on letter of undertaking). 

“The  international  book
has come down by almost $8
billion. But we have partly re
covered.  And  through  new
products, we are again build
ing up our trade fi��nance port
folio,” said Kumar.

Deposits at the whole bank
level grew by 7 per cent yoy to
₹��28,30,538 crore as on Decem
berend 2018. Domestic depos
its were up 7.55 per cent yoy to
₹��27,36,303 crore and deposits
at  foreign  offi��ces  degrew  12
per cent yoy to ₹��94,235 crore. 

‘Good outlook’
“The scenario for the coming
quarter  also  looks  quiet
good...  I believe we have now
suffi��cient cushion and even if
the yield goes up, the impact
on the bank's profi��t would not
be huge...” Kumar said.

NPAs drop by

₹��18,100 crore

SBI Chairman sees all-round improvement in Q3 

Rajnish Kumar, Chairman, SBI

RAJESH KURUP

Mumbai, February 1

The  appellate  tribunal  has
directed  the  National  Com
pany  Law  Tribunal  (NCLT)  in
Mumbai to complete the pro
ceedings  in  the  RTIL  —
formerly  Reid  &  Taylor  (In
dia)  Ltd  —  bankruptcy  case
within  two  weeks.  This  is  in
view  of  the  mandatory  270
day  deadline  provided  to
complete  a  resolution  pro
cess  under  the  Insolvency
and Bankruptcy Code, 2016. 

In  the  RTIL  case,  the  time
frame expired on January 1. 

At its hearing on Friday, the
National  Company  Law  Ap
pellate  Tribunal  (NCLAT)
noted  the  main  submission
of  the  appellant,  Finquest
Financial  Solutions,  that  no
entity  could  approach  the
tribunal  for  the  fi��rst  time
after the deadline. 

On  Thursday,  a  new  in
vestor,  New  Delhibased  In

dian  Gas,  informed  NCLT’s
Mumbai  Bench  of  its  de
cision  to  bid  for  the  belea
guered company, even as Gu
jaratbased  CFM  Asset
Reconstruction  (CFM  ARC)
withdrew from the race. 

Indian Gas claim
Indian  Gas  had  staked  a
claim  stating  it  had  a  net
worth  of  ₹��1,500  crore.  The
NCLT  bench  of  Bhaskar  Pan
tulu  Mohan  and  V  Nal
lasenapathy directed  the
new bidder to appear before
NCLAT on Friday and explain
its bona fi��des and interest. In
dia Gas was permitted to take
part  in  the  resolution  pro
cess following the exit of CFM
ARC.  The  tribunal  also
ordered  that  the  deposit
amount of ₹��2 crore be refun
ded  to  CFM  ARC.  However,
representatives  of  India  Gas
were  not  present  at  NCLAT
today. 

Appellate tribunal directs NCLT 
to clear RTIL case in two weeks

OUR BUREAU 

Chennai, February 1

Enforcement  Directorate,
Chennai,  has  provisionally
attached  movable  and  im
movable  properties  worth
₹��224.6  crore belonging  to
companies linked to former
Aircel  promoter  C  Sivasank
aran.  The  properties  were
attached in connection with
a moneylaundering  probe
in  an  alleged  multicrore
loan fraud at IDBI Bank. 

On receipt of a complaint
from  Central  Vigilance
Commission,  the  CBI,
Bengaluru,  fi��led  an  FIR
against  Axcel  Sunshine  Ltd,
industrialist  Sivasankaran
of Siva Industries and Hold
ings  Ltd,  the  Siva  Group  of
companies,  bank  offi��cials
and  others,  for  nonpay
ment of loans amounting to
$67  million  disbursed  by
the  IDBI  Bank,  Chennai,  a
press  release  from  the  dir
ectorate said. 

Properties of Siva
group attached 

OUR BUREAU 

Mumbai, February 1

A day  after  its  founding
Managing Director and CEO
Rana  Kapoor  demitted  of
fi��ce,  private  sector  lender
YES  Bank  on  Friday  an
nounced  that  its  Senior
Group  President  and  Head  
Retail and Business Banking
Pralay Mondal has put in his
papers. 

“Pralay  Mondal  tendered
his  resignation  on  January
31,”  it  said  in  a  release,
adding that he will serve the
notice  period  till  the  close
of business hours on March
31. 

Mondal,  who  joined  YES
Bank in 2012, was one of the
two  senior  offi��cials  who
were  proposed  to  be  elev
ated  as  Executive  Directors
in  September  last  year.  YES
Bank  did  not  disclose  the
reason  behind  Mondal’s
resignation. 

Pralay Mondal
quits YES Bank 
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