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details of the e-voting information for the 28th 
 Annual General Meeting of the Company as 

required under the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 

of Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 44 of the SEBI 

(LODR), 2015. 
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KR SRIVATS

New Delhi, July 11

One 97 Communications,
which owns the Paytm brand,
on Monday said its lending
business grew a whopping
779 per cent year-on-year in
value terms in June at ₹5,554
crore (₹632 crore in June
2021). 

The total number of loan
disbursals also grew 492 per
cent to 8.5 million (1.4 mil-
lion). 

The strong operating per-
formance update revved up
the stock by about a per cent
to close at 709.35.

“Our lending business (in
partnership with top
lenders) continues to witness
accelerated growth with dis-
bursements through our
platform now an annualised
run rate of over ₹24,000
crore in June. 

“The rapid growth of our
lending products brings us
an attractive profit pool. We
are also seeing increases in
average ticket size due to the

scale up of the personal loans
business in particular,”
Paytm said in an exchange fil-
ing. Average monthly trans-
acting users (MTU) on the
Paytm Super App for the
quarter stood at 74.8 million,
up 49 per cent y-o-y. For June
alone, the MTU stood at 75.9
million.

Record user engagement

“The Paytm Super App contin-
ues to see heightened con-
sumer engagement for the
company’s comprehensive
payment o�erings. We con-
tinue to achieve new records
in user engagement,” the
company’s update said.

Meanwhile, the total mer-

chant payment volumes
(GMV) processed through
Paytm for Q1 aggregated to
₹2.96-lakh crore, reflecting a
101 per cent y-o-y.

Offline payments
The company also said it con-
tinues to strengthen its lead-
ership in o�ine payments,
with deployments of 3.8 mil-
lion devices at merchant
stores across the country. 

The strong adoption of
devices also has a correlation
with the rise in merchants
eligible for loans from its
platform, the company
added.

It may be recalled that JP
Morgan had last month rein-
stated an overweight rating
on One 97 Communications
with a March 2023 price tar-
get of ₹1,000. 

Citi Research had last
month resumed coverage of
One 97 Communications
with a Buy rating and target
price of ₹915. 

It said Paytm is showing a
steady improvement in pay-
ments monetisation and is
scaling up financial services
rapidly.

Number of loans
up 492% at 8.5 m

The strong operating

performance update revved up

the stock by about a per cent to

close at 709.35

Paytm’s loan disbursals zoom 779%
in June; ticket size, too, gets bigger

SURABHI

Mumbai, July 11

Private sector lender Axis Bank
hopes to close the fiscal with
about 1.2 crore cards and is op-
timistic that the Citi deal will
expand it to around 1.45 crore.

“We should be able to close
this year at roughly around 1.2
crore cards. At some point of
time, the Citibank portfolio will
also get added, which has an-
other 25 lakh cards. If you put
the two together, we would be
close to 1.45 crore, which is a for-
midable number,” said Sanjeev
Moghe, President and Head –
Cards and Payments, Axis Bank.

Deal underway
Moghe told BusinessLine the
Citi deal is underway and the
bank has filed for approvals. He

said the card businesses will
complement each other. 

Further, Axis Bank’s current
portfolio is a bit more mass-af-
fluent and emerging-a�uent,
while Citi’s portfolio consists
more of the a�uent and super-
a�uent. “Citi has very strong
processes, their phone banking
experience is very good. Some
of these things, we, at Axis,
hope to learn and imbibe in our
own portfolios and processes,”
Moghe said. 

On the decline in Citi’s credit
card base in India, Moghe said
it is not a matter of concern,
and there has been “no change
in trajectory”. Axis Bank had, on
March 30 this year, announced
that it would acquire Citi’s In-
dia consumer businesses for
about $1.6 billion in cash con-
sideration. While Axis Bank had
94.75 lakh credit cards in force
at the end of May 2022, Citi had
25.5 lakh outstanding credit
cards in the same period.

Says will close the
year at roughly 
1.2 crore cards

Axis Bank to expand card
biz, banking on Citi merger

OUR BUREAU

Mumbai, July 11

Bank of Maharashtra (BoM) has
cut its marginal cost of funds-
based lending rate (MCLR) by
20-35 bps across tenors with ef-
fect from July 11, even as other
banks have upped their MCLR
in the wake of hike in policy
repo rate and deposit rates.

The bank has e�ected the
maximum cut of 35 bps in the
three months’ MCLR to 7.20 per
cent from 7.55 per cent earlier.
The six months and one year
MCLR have been pared 20 bps
each to 7.40 per cent (7.60 per
cent earlier) and 7.50 per cent
(7.70 per cent), respectively. 

The overnight and one-year
MCLR have been reduced 25
bps each to 6.90 per cent and 7
per cent , respectively. AS Ra-
jeev, MD & CEO, BoM, attributed
the cut to course correction
linked to movement in yield of
the 10-year benchmark.

BoM cuts
MCLR by 
up to 35 bps

AYUSHI KAR 

THOMAS K THOMAS

Mumbai, July 11

Globally, FY22 was a historic year

for Dell Technologies as it hit

more than $100 billion in

revenue and grew by 17 per cent

as technology adoption

accelerated post the pandemic.

The company’s business in India

grew 64 per cent y-o-y in FY22,

whereas the revenue of the

Asia-Pacific and Japan (APJ)

region grew 34 per cent,

indicating that the big bets

placed by Dell’s leadership are

paying off.

BusinessLine spoke

with Chuck Whitten,

Co-Chief Operating

Officer, Dell

Technologies, and Alok

Ohrie, President and

Managing Director, Dell

Technologies India, to

understand how the tech major

is navigating the global macro

headwinds and the tech

innovations being developed by

it. Excerpts:

The pandemic has

accelerated tech adoption.

Do you see this growth rate

continuing and sustaining

itself? 

Whitten: The world is trans-
forming digitally. The reality is
you’re either born a techno-
logy company or you evolve a
technology-led strategy, or you

become obsolete. So, digital
transformation is a top priority
for customers, and that’s
what’s scaling our growth. It’s
our customers that are looking
for a partner as they try to re-
shape their business in what’s
a digital world. So, our strategy
to be the point of contact and
the simplifier and the conduit
to all of this innovation, in
both the PC and the infrastruc-
ture market, is really resonat-
ing. We believe that digital
transformation is not going
backward, and if anything,

we’re in the early
days of a long jour-
ney of digital trans-
formation out
there. We see sus-
tained growth in
our markets.

Ohrie: It’s a very clearly es-
tablished fact that the entire
Covid period was a big tragedy
for all of us, and my heart goes
out to those who were im-
pacted by it. But, it has estab-
lished that technology is at the
front and centre of anything
and everything that we do,
either in our personal lives or
on the business side. From my
conversations with the CXOs,
the CEOs, and the boards, it is
clear that they want to do
much more than what they
have done in the past with re-
gard to allocating higher
budgets, more into techno-

logy, more into the deploy-
ment of technology.

The infrastructure

solutions business globally

has been growing rapidly. So

will it pick up further

momentum and how much

is India going to contribute to

this growth?

Whitten: The multi-cloud
topic is really important in the
future of Dell. Multi-cloud is
the future of customer envir-
onments, and that is being
proved right now. The reality of
today is, and this is a global
statement, 90 per cent of cus-
tomers have both on-premise
and public cloud environ-
ments and 75 per cent use
three or more di�erent clouds
and that is actually a strategic

choice they are making. They
say that because they want ac-
cess to all the innovation of
public cloud providers and the
security and performance and
resilience you get on-premise.
And as the world distributes to
the Edge, where more work-
loads have to stay at the edge
because of latency. You can’t
send data back to a public
cloud and deliver the real-time
autonomous experiences you
need in a smart factory or a
smart hospital or smart city.
Multi-cloud is the solution. 
Ohrie: We are not another

cloud stack trying to compete
against public clouds. We like
to o�er customer choice. We
work with all of the major pub-
lic clouds, and as you have
seen, we are building a rich eco-

system to help enable that
multi-cloud experience, given
our position and infrastruc-
ture, which is advantageous in
this market. It is arguably the
biggest bet we are making as a
company, to get alongside our
customers and help them take
that multi-cloud by default
and turn it into a multi-cloud
by design, to make it strategic,
to make it all work together. 

The PC business is almost 64

per cent of your overall

revenue. But PC usage

remains a little under duress,

especially in a predominantly

mobile-first market like

India. How do you see the PC

market evolving for Dell,

going forward? 

Whitten: We see it a bit di�er-

ently than you do, and that is
the PC right now has never
been more essential and the
pandemic was a bit of an inflec-
tion point in its usage. Now, re-
member, our business is fo-
cused on the parts of the PC
business that are the most dur-
able. So the parts that arguably
can’t be substituted with a
smartphone. So that is our
commercial PC business, think
high-end consumer, think
gaming. It is proven that in a
world where customers want
to do anything from anywhere,
that is shop from anywhere,
game from anywhere, and
work from anywhere, the PC is
an essential device. It is going
to co-exist in the consumer
market with smartphones and
other devices. 

Multi-cloud is the biggest bet we are making: Dell Co-COO 

O

Customers
want access to

the innovation of
public cloud
providers and the
security and
performance and
resilience you get
on-premise

CHUCK WHITTEN
Co-COO, Dell Technologies

We work with
all of the

major public clouds,
and are building a
rich ecosystem to
help enable that
multi-cloud
experience

ALOK OHRIE
President and MD, Dell

Technologies India

HARIPRIYA SUREBAN

Bengaluru, July 11

Edtech unicorn Unacademy
will implement cost-cutting
measures such as pay cuts for
founders and management,
shut its global test prep plat-
form, stop complimentary
meals and snacks, in a bid to
focus on profitability and in-

crease e�ciency.  Founder
Gaurav Munjal, in a company-
wide Slack post, told his em-
ployees that the company is
“not e�cient at all” despite
having ₹2,800 crore in its cof-
fers. He said, a lot of unneces-
sary expenses are being done.
“We must cut all these ex-
penses. We have a strong core
business. We must turn profit-
able asap (as soon as pos-
sible),” he wrote. 

Munjal plans to shift the fo-
cus from growth to profitabil-

ity, going forward. Stressing
on developing frugality as a
‘core value’, he said, as the

company was concentrating
on growth and had raised mil-
lions of dollars in funding,
frugality wasn’t a priority. 

“But the objective has now
altered. In the following two
years, we must do an Initial
Public O�ering (IPO). And we
have achieved positive cash
flow. To achieve this, we must
make frugality a core value,”
he said. 

As a part of cost-cutting ex-
ercise, the edtech startup will
shut down certain businesses

that have failed to find
product market fit like the
Global Test Prep. It will also
implement a salary cut for
founders and management,
remove the privileges of ded-
icated drivers of CXOs, stop
business-class travelling for
everybody, and stop compli-
mentary meals and snacks at
o�ces. 

Munjal believes achieving
profitability will take the star-
tup to a ‘di�erent league.’ In
the post, he wrote, “Now all of

these changes might make it
seem that we are in a bad
state. Trust me. We are not. We
are in a great state. This is the
final frontier that we have to
conquer. Profitability. And
once we do, it will change the
game for us.”

This is Munjal’s second let-
ter to the sta� in recent times.
Given the possibility of a
‘funding winter,’ Munjal, in
May, had cautioned his em-
ployees to function under
“constraints”.

Will shift focus
from growth to
profitability 

Unacademy to cut costs, focus on profitability; aims at IPO in 2 years 

Gaurav Munjal, 

Founder, Unacademy 

OUR BUREAU

New Delhi, July 11

Responding to International
Consortium of Investigative
Journalists’ (ICIJ’s) expose,
ride hailing app Uber has
urged the public to judge it by
what has happened post 2017,
when it hired a new chief ex-
ecutive o�cer Dara
Khosrowshahi.

‘Will not make excuses’
In a statement, Uber’s SVP of
Marketing & Public A�airs Jill
Hazelbaker, said, “We have not
and will not make excuses for
past behaviour that is clearly
not in line with our present
values. Instead, we ask the
public to judge us by what
we’ve done over the last five
years and what we will do in
the years to come”.

Uber claimed it is a di�er-
ent company today, when
compared to the situation in

2017. To buttress this point, it
said 90 per cent of current
Uber employees joined after
Dara became CEO. “Uber is
now one of the largest plat-
forms for work in the world
and an integral part of every-
day life for over 100 million
people. We’ve moved from an
era of confrontation to one of
collaboration, demonstrating
a willingness to come to the
table and find common
ground with former oppon-
ents, including labour unions

and taxi companies. We are
now regulated in more than
10,000 cities around the
world, working at all levels of
government to improve the
lives of those using our plat-
form and the cities we serve,”
Uber said.

“There has been no short-
age of reporting on Uber’s
mistakes prior to 2017. Thou-
sands of stories have been
published, multiple books
have been written — there’s
even been a TV series. Five

years ago, those mistakes cul-
minated in one of the most in-
famous reckonings in the his-
tory of corporate America.
That reckoning led to an
enormous amount of public
scrutiny, a number of high-
profile lawsuits, multiple gov-
ernment investigations, and
the termination of several
senior executives,” it added.

Probe allegations 
ICIJ investigation, Uber Files,
revealed how the start-up
used unethical practices and
illegal means to circumvent
laws to increase its business
and keep government author-
ities at bay through techno-
logy tools controlled out of its
headquarters (Kill Switch).

Claims to have 
completely turned

the corner in terms
of values under Dara

Under fire, Uber says don’t look 
at rearview mirror and judge us

We’ve moved from an era of confrontation to one of collaboration,

Uber said in its defence REUTERS

WX
We are now regulated in

more than 10,000 cities

around the world,

working at all levels of

government to improve

the lives of those using

our platform and the

cities we serve, Uber

said.

OUR BUREAU

Mumbai, July 11

Spandana Sphoorty Financial
reported a 42.1 per cent drop
in its consolidated net profit
for the quarter ended March
31, 2022, at ₹28.4 crore com-
pared to ₹49.06 crore a year
ago.

For the fourth quarter of
the last fiscal, its total income
also declined 37.7 per cent to
₹299.07 crore from ₹480.29
crore a year ago.

For 2021-22, its consolidated
net profit declined52 per cent
to ₹69.46 crore from ₹145.03
crore in 2020-21.

“Fiscal year 2022 was a wa-
tershed year and it is a matter
of great pride that we success-
fully managed the various dis-
ruptions during the year,”
said  Shalabh Saxena, Man-
aging Director and CEO,
Spandana Sphoorty.

“With successful transition
of management, a reasonably
good fourth quarter (on key
business parameters) and
various e�orts undertaken to
strengthen the fundamentals
of business, we feel confident
of charting a quality growth
path for Spandana in the com-
ing years,” he further said.

Spandana
Sphoorty Q4
profit down 42% 



EKM

ജില്്ാവിശേഷം

2022ജ്വല12ഹൊവ്് 03

നിചോധനത്്ിന്പ്ല്്്വില

ചചറ്മത്സ്യങ്്ചളത്ത്്്വാരി
ഇതരസംസ്്ാനചോട്്്കൾ
പള്്്ര്ത്്ി: ലുപൊ ളിം ഗു നി ലോ ധ 
ന വും സ രുു കുുാ രുു ഉ തുു െ വും ലം 
ഘി ച്ുു ക െ ലി ൽ നി നുു ്രേ റ ുമ തുുയു 

ങുു രള വുയാ പ ക മാ യി പി െി ച്ുു മാ ര 
കുു റുുി ൽ എ തുുി കുുു നു ുതാ യി പ ൊ 
തി. രേ റു മ തുുുയ ങുു രള പി െി കു ടു 

നുു തു മ തുുുയ സ മുു തുുി രന
പു പ  തി  കു  ല  മാ  യി

ബാ  ധി  കു ുു  
രമ  നു ു

ആ ശ കുു നി ല നി ൽ രുകു യാ ണു പ 
ത്ുു രസ നുുുി മീ റുു ര താ രഴ വ ലി പുു മു 
ളുു അ യ ല യും ോ ള യും വുയാ പ 
ക മാ യി മാ ര കുു റുുി ൽ എ തുുു നു ുത.ു 

ലുപൊ ളിം ഗു കാ ല തുു് പ െ മുു ൊ 
ഗ ത വ ളുു ങുു ൾ കുുു മാ പുത മാ ണു മ 
തുുുയ ബ നുു ന തുുി നു അ നു മ തി ഉ 
ളുു രത കുുി ലും ഇ ത െ സം സുുാ ന 

ങു ു  ളി  ൽ നി  രുനു  
തുുു നുു ലോ ടുുു 
ക ൾ നി ലോ ധി 
ത വ ല ക ളു മാ 
യി ലക െ ള തുുി 
രല തീ െ ങുു ളി 
ൽ നി നുു് രേ റു മ 
തുുുയ ങുു ൾ പി െി 
കുുു നുു തു വുയാ പ 
ക മാ ണു. ഇ വ ര

പി െി കുുു നുു മ തുുുയ 
ങുു ൾ സവു കാ െയു ക െ വു 
ക ളി ൽ വ ഴി യാ ണു മാ 
ര കുു റുുു ക ളി ൽ എ തുുി 

കുു ുനുു ത.ു പു ര ണ വ ള ര 
ചുു രയ തുുി യ മ തുുുയ ങുു 

ളു രെ വി ല യുകുുാ ണു രേ 
റ ുമ തുുയു ങുു ളു രെ യും വി ൽ 

പുു ന. കി ലോ യുകുു് 200 രു പ
വ രെ വി ൽ പ ന കുുാ ര വാ ങുുു 

നുുു. രേ റു മ തുുുയ ങുു രള പി െി കുുു 
നുു വ രെ ത െ യാ ന അ ധി കു ത ര ക 
ര ശ ന ന െ പ െി സുവീ ക െി കുു ണ രമ 

നുുു സുവ ത പുനുു മ തുുുയ രുതു ഴി ലാ 
ളി രഫ െ ലറ ഷ ന സം സുുാ ന ക 
മുുി റുുി യം ഗം പി. വി. വി ൽ സ ന പ 
റ ഞുുു. 

വവപ്്ിൻ: െ ജി സ്ലുപെ ഷ നും
ലല സ ന സും ഇ ലുുാ രത അ ന 
ധി കു ത മാ യി  രോ ചുുി തീ െ ത്ുു
മ തുുുയ ബ നുു നം ന െ തുുി യ മു 
നുു് ത മി ഴു നാ ടു ലഫ ബ ര വ ളുു 
ങുു ൾ ലവ പുുി ന ഫി ഷ റീ സ്
ലുസുുു ഷ നി രല പ ലുപോ ളിം ഗു സം 
ഘം പി െി കു െി. ഇ വ െി ൽ നി നുുു
40,000 രു പ പി ഴ ഈ ൊ കുുി. തി െി 
ചുുു ലോ കാ ന ക ര ശ ന നി ര ലദ ശ 
വും ന ൽ കി.  
ലുപോ ളിം ഗു നി ലോ ധ ന സ മ യ ത്ുു
ഇ ത െ സം സുുാ ന ലോ ടുു ുക ൾ, വ 
ഞുുി ക ൾ എ നുുി വ തീ െം വി ടുുു 
ലോ കു ക ലോ അ ലുുാ തുു വ തീ െ 
തുു് രക ടുുി യി ടു ക ലോ രേ യുു ണ 
രമ നുുാ ണ ുേ ടുും. ഈ  കാ ല യ ള വി 
ൽ ലക െ ള തുുി രുനുു തീ െ
കുു െ ലി ൽ മ ൽ സുയ ബ നുു നം ന െ 

തുുു നു ുതും തീ െ രതുു വി രെ 
യും മ ൽ സുയം ഇ റ കുുു നുു തും
നി ലോ ധി ചുുി ടുുു ണുു്. ഇ രത ലുുാം
ലം ഘി ചുു തി രന തി രെ യാ ണു ന 
െ പ െി. 
പ ലപുോ ളിം ഗു സം ഘ തുുി ന ഫി ഷ 
റീ സ ്അ സി സുുുു ന്ുുു െ യ റ കുു ര മാ ൊ 
യ ലോ യി സ ്ഏ പുബ ഹാം, പി.  അ 
നീ ഷ്, മ ലറ ന എ ന ലോ 
ഴസുര്മ ന്ുുു എ സഐ് ജ ലയ ഷ,്
എ നുുി വ ൊ ണു ഉ ണുുാ യി രു 
നുു തു. 

ഇടക്ക്ച്്ികണ്്ങ്്ാട്്്പാേത്്ിന്
സമീപംവഴിചോരത്്്കെറ്മത്്്യ
ങ്്കളവിലപ്നയക്്്്വച്്ിരിക്്്ന്്്.

ആല്വ:എ റ ണാ കു ളം റു റ ൽ ജി 
ലുുാ ലോ ലീ സി രുനുു പു തി യ ലമ ധാ 
വി യാ യി വി ലവ കു കു മാ ര ചു മ ത 
ല ലയ റുുു. ലോ ടുു യം എ സപ്ി യാ യി
സുു ലം മാ റി ലോ കു നുു രക.  കാ 
ര തുുി കുുി ൽ നി നുുാ ണു ചു മ ത ല 
ലയ  രു റു  ടു  

തുു തു. 2017 ബാ ചുു ്ഐ പി എ സ് ഉ 
ലുദോ ഗ സുു നാ യ വി ലവ കു കു മാ ര
ഉ തുു ര പുപ ലദ ശു വാ ൊ ണ സി സുവ 
ലദ ശി യാ ണു. അ വി വാ ഹി ത ന.
ആ ല പുുു ഴ, ക ൽ പുു റുു, കാ സ ര ലോ 
ഡു (സ്രപ ഷ ൽ രോ ലബ ൽ
സ്കുവാ ഡ)ു ത ുെ ങുുി യ ഇ െ ങുു ളി ൽ

എ  എ  സ് പി  യാ  
യി ലസ വ ന മ നു 
ഷ്ഠി ചുുി ടുുു ണുു്. ഇ 
നുുുയ റി സ ര വു ബ 
റുുാ ലി യ നി ൽ ക 

മാ ന െ റാ യി ടുുാ 
യി രു നുുു ആ 

ദുയ എ സ്പി
നി  യ  മ  നം .
തു  െ  ര  നു ു്
രക  എ  പി
നാ ലാം ബ 
റുുാ ലി യ രുനുു
ക  മാ  ന  െ 

റാ യി െി രുകു 
യാ ണു എ റ 

ണാ കു ളം റു റ 
ൽ ജി ലുു യു രെ

ലമ ധാ വി യാ യി നി 
യ മി കുുു നുു തു. 

റ്റലഎസ്പിയായി
വിചവക്ക്മാർച്മതലചയറ്്്

എറണാക്ളംറ്റൽജില്്ാചോേീസ്ചമധാവിയായിസ്്ാനചമൽക്്്ന്്വി
ചവക്ക്മാറിന്(വേത്്്)ചൊട്്യച്ത്ക്്്സ്്േംമാറിചോക്ന്്കക.കാര
ത്്ിക്ആശംസചനര്ന്്്.

ഹക.എം.ജിജിലോൻ
റ്റൽഎഎസ്പി
ആല്വ:എ റ ണാ കു ളം റു റ ൽ
ജി ലുു യു രെ അ െീ ഷ ണ ൽ എ 
സ്പി യാ യി രക. എം. ജി ജി ലോ 
ന നി യ മി ത നാ യി. 1995 ബാ ചുു്
സ ബു ഇ ന സ്രപ കുു റാ യി ലോ 
ലി യി ൽ പുപ ലവ ശി ചുു ജി ജി ലോ ന
ജി ഷ വ ധ ലുകു സ്, രോ െ ക െ ലഹ ലവ ക വ ര ചുു ഉ ൾ 
രുപു രെ പുപ മാ ദ മാ യ നി െ വ ധി ലക സു ക ളു രെ അ ലുനവ 
ഷ ണ ഉ ലദുോ ഗ സു ുനാ യി രു നുു.ു എ യ ര ലോ ര ട്ുു എ മി 
ലപുഗ ഷ ന, തു കുുാ കുു െ, രോ ചുുി സി റുുി െി സി ആ ര ബി
തു െ ങുുി യ സുു ല ങുു ളി ൽ അ സി സുുുു നുുു് ക മുുീ ഷ ണ 
റാ യും ക ടുു പു ുന, കാ ഞുുി െ പുു ളുുി, ോ ല കുുു െി, രറ 
യി ൽ ലവ, റു റ ൽ കുയു പുബാ ഞ്ുു, ലുപകം പുബാ ഞ്ുു
ത ുെ ങുുി യ ഇ െ ങുു ളി ൽ െി ലവ എ സപ്ി യാ 
യും ലസ വ ന മ നു ഷ്ഠി ചുുി ടുുു ണുു്. 

നൊചുുിയിൽ

തിരകുകുറിയ

കോഡിൽ

കൊച്്ി:ന ഗ െ മ ധുയ തുുി ൽുു നി െ വ 
ധി ലപുു ര ലന കുുി നി ൽ രുക ുയു വാ 
വു സുവ യം ക ഴു തുു റു തുു് ജീ വ 
രോ ടു കുുി. ഇ നുു രല ലവ കു 
ലുനു െം അ ലുചു രെ തി െ കുുു ളുു
ക ലു രുു ലദ ശാ ഭി മാ നി ജം ഗഷു നി 
ൽ ലോെെികിലായി രു നുുു ആ 
ളു ക രള ന ടു കുുി യ സം ഭ വം.
ലോ പുുും പ െി പുയാ െി ജം ഗുഷ നി 
ൽുു പളുുിചുുാൽ ലോഡു കുടുുുങുു
ൽ സി റി ൾുു  പുകു സി നുുുയും മാ െി
പുകു സിരുനുുയും ഏ ക മ ക നുു പുകി 
സുുു ു ഫ രുു (24)  ആ ണു മ െി ചുു തു.
സ ുഹു തുുി രന ക തുുി യു പ ലോ 
ഗി ചുു് ആ പുക മി ചുു ലശ ഷ മാ ണു ഇ 
യാ ൾ ആ തുു ഹ തുയ രേ യുത തു. 

ലദ ശാ ഭി മാ നി ജം ഗുഷ നി രല
മാ രുു കുു റുുി നു സ മീ പം രപ റ്ുു ലോ 
പുുി ന ുമു നുുി രല ലോ സുുുുി നു ചു വ 

ടുുി ൽ വ നുുി ര ുനു ുയ ുവാ വു ക തുുി 
രയ ടു തുു് ലക യി ൽുു മു റി വു 
ണുുാ കുുു ക യും ക ഴു തുുു മു റി 
കുുു ക യു മാ യി രു നുുു. ഉ െ ന ത 
രുനു യു വാ വു കു ഴ ഞുുു വീ ണു.
സ മീ പ മു ണുുാ യി രു നുു വ ര അ റി 
യി ചുു തി രന തു െ ര നുു് ലോ ലീ 
രസ തുുി യ ുവാ വി രന സവു കാ െയു
ആ ശു പ പുതി യി രല തുുി രുചു കു ുി 
ലും മ െ ണം സം ഭ വി ചുുി രു നുുു.
യു വാ വു സുവ യം മു റി ലവ ൽുു പുുി 
കുു ുനു ുതും ക ഴു തുു റ ുകുു ുനുു തും
ഉ ൾുു രുപു രെ യു ളുു ദു ശുയ ങുു ൾുു ക 
ലു രുു മാ രുു കു ുറുുി നു സ മീ പ രുതു ക 
െ ക ളി രല സി സി െി വി യി ൽുു പ തി 
ഞുുി ടുുു ണുു്. 

ലോ രുു ത്ുു ലോ ലീ സ് ന െ തുുി 
യ അ ലുനവ ഷ ണ തുുി ലാ ണു മ െി 
ചുു തു പകുി സുുുു ഫ റാ രണ നുു ്വയു കുു 

മാ യ തു. ബ നുുു കുു രള തുുി മു ത 
ലദ ഹം തി െി ചുു റി ഞുുു. ത രുനുു
ആ തുുാ രുു ഥ സു ഹു തുു് സ ചുുി 
രന ആ പുക മി ചുു ലശ ഷ മാ ണു പുകി 
സുുു ു ഫ രുു ആ തുു ഹ തുയ രേ യുത 
രത നുുു ലോ ലീ സ് പ റ ഞുുു.
സം ഭ സുു ല തുുു നി നുു് അ മുു തു
മീ റുു ര മാ റി സു ഹു തുുി രുനുു ക ഴു 
തുുി ൽുു പുകി സുുു ു ഫ രുു ക തുുി രോ 
ണുു ്വ െ യ ുക യാ യി ര ുനുു.ു ഇ ലത
ക തുുി യു പ ലോ ഗി ചുുാ ണു പകുി സുുുു 
ഫ ര ആ തുു ഹ തുയ രേ യുത തു. 

സ ചുുി രുനുു മു റി വു ആ ഴ തുുി ലു 
ളുു ത ലുു. ഇ ലുദു ഹം  ജ ന റ ൽുു ആ 
ശു പ പുതി യി ൽുു േി കി തുു യി ലാ 
ണു. ആ പുക മ ണ തുുി രുനുു കാ െുയ 
ങുു ൾ ലോ ലീ സ് അ ലുനവ ഷി ചുുു
വ രു നുുു. 

പുകി സുുു ു ഫ രുു അ ടു തുുി രെ യാ 

ണു
ക  ലു  െി  
രല സുവ കാ െുയ ക മുു നി യി ൽുു
ലോ ലി യി ൽുു പുപ ലവ ശി ചുു രത 
നുുും എ രുനു കുുി ലും പുപ ശു ന ങുു 
ൾ ഉ ണുുാ യി ര ുനു ുതാ യി അ റി യി 
രുല ുനുുും ബ നുുു കു ുൾുു പ റ ഞുുു.
പുകി സുുു ുഫ റി രുനുു മു ത ലദ ഹം എ റ 
ണാ കു ളം ജ ന റ ൽുു ആ ശു പ പുതി 
യി യി ൽുു സു കുുി ചുുി െി കുുു ക യാ 
ണു. 

കല്രചേശാഭിമാനിജംഗഷ്നിൽയ്വാവ്
സവ്യംകഴ്ത്്റ്ത്്്മരിച്്സ്്േകത്്ചോ
രപ്്ാട്കൾ.

സംഭവം
ഇന്്ഹല

വവക്ല്ന്രം
അഞ്്ിന്

സവ്ന്്ംചേഖകൻ്്

കൊച്്ി:ലോ ലടു ുരുു വാ ഹ ന വ കു 
പുുി ൽുു അ ഴി മ തി ഇ ലുുാ താ കുുാ നുു
രോ ണുുു വ നുു ഓ ൺുു ലല നുു
സം വി ധാ ന രുതു കുുു റി ച്ുു രോ 
ടുുി ലോ ഷി കുു ുലുപു ഴും വ കു പുുി 
ൽുു ഇ ലുപു ഴും ഏ ജ നുുു് മാ ഫി യ
സ ജീ വം. വി വി ധ ആ വ ശുയ ങുു 
ൾുു കുു ്ഓ ഫീ സി രല തുുു നു ുവ രെ
ഓ ലോ ലോ മു െ കുുു കാ െ ണ ങുു 
ൾുു പ റ ഞുു് മ െ കുുു നുു േി ല ജീ 
വ ന കുുാ ര ഇ െ നി ല കുുാ രുു കുു് ക 
മുുീ ഷ നുു അ െി കുുാ നുു ക ള രോ രു 
കുുു ക യാ രണ നുു ആ ലുകു പം
ശ കുു മാ ണു. 

മു നുുും നാ ലും ത വ ണ ഓ 
ഫീ സ് ക യ റി യി റ ങുുി മ ടു കുുു 
നു ുവ രുു ഗ തി രക ട്ുു ഏ ജ നുുു ുമാ രെ 
ത രുനു സ മീ പി ലുകു ണുു സാ ഹ 

േ െുയ മാ ണു പ ല ആ രുു െി ഓ ഫീ 
സു ക ളി ലും. ൊ വി രല വ ള രെ
ലവ കി യാ ണു ജീ വ ന കുുാ രുു ഓ 
ഫീ സു ക ളി ൽുു എ തുുു നുു രത 
നുുും പ ൊ തി യു ണുു്. ഉ ലുദയാ ഗ 
സുു രുു ലവ കി യാ ലും ഏ ജ നുുുു 
മാ രുു ഓ ഫീ സ ്വ ൊ നുു യി ൽുു കു 
തയു സ മ യ ത്ുു എ തുുി യി െി കുുും. 

ക ഴി ഞുു ദി വ സം ജി ലു ുയി രല
ഒ രു സ ബു റീ ജ ണ ൽുു പുൊ നുു സ് 
ലോ രുു ടുു ്ഓ ഫീ സി ൽുു ലല സ നുു 
സ് പു തു കുുാ രന തുുി യ ഒ ൊ ൾുു
പ ങുുു വ ചുു അ നു ഭ വം ഇ ങുു രന:
ൊ വി രല 10നു  ഓ ഫീ സി രല തുുി 
യ ആ ൾുു ആ ദുയം സ മീ പി ചുു ത ുജ 
ന ലസ വാ ലക പുദുു രുതു. ലല സ 
നുു സി രുനുു ലോ ലുടു സുുു ുാ റുു് ലോ 
പുുി എ ടു ത്ുു രവ ഹി കുുി ൾുു ഇ നുു 
സ് രപ കുു രറ ഏ ലുപി കുുാ നാ യി 
രു നുുു നി രുു ലദ ശം. ഈ  സ മ യം

രവ ഹി കുുി ൾുു മാ രുു ലുപെ വിം ഗു
രെ സുുുുി നും മ റുുു മാ യി ഫീ ൽുു െി 
ലാ യി രു നുുു. 

ഓ ഫീ സ് രസ കുു നി ൽ അ 
ലപ കുു ന ൽ കാ രമ നുു് വ ചുു ലുപു 
ൾ കാ ണാ നുു ക ഴി ഞുു തു കാ ലി 
യാ യ കൗ ണുു റു ക ൾ. പ തുു െ 
ലോ രെ െ ലടുു മ ുലുനു ജീ വ ന 
കുുാ രെ തുുും വ രെ കാ തുുു നി 
നുുു. 

രവ ഹി കുുി ൾുു ഇ നുു സ് രപ കുു രുു
ഉ ചുു ക ഴി ലുഞു എ തുുു രവ നുുും
അ ലപു ുൾുു വ ൊ നു മാ യി ര ുനുുു ഒ 
രു ജീ വ ന കുുാ െ രുനുു മ റു പ െി.
ലോ ലി കുു് ഓ ഫീ സി ൽുു ലോ 
ലക ണുു താ രണ നുുും അ ലപ കുു
വാ ങുുി വ ചുുാ ൽുു മ തി രയ നുുും പ 
റ രുഞു കുുി ലും ജീ വ ന കുുാ െ നുു
ത യാ റാ യി ലുു. ഇ ലത തു െ രുു നുു്
അ ലപ കുു ക നുു സു പുപ ണുുി രന

സ മീ പി ചുു ലുപു ഴും അ ലപ കുു
സവുീ ക െി കുുാ നുു ആ ദുയം ത യാ റാ 
യി ലുു. ലോ ലടുു രുു വാ ഹ ന വ കു പുുി 
ൽുു പ െി േ യ മു ളു ുേി ല ഉ യ രുു നുു
ഉ ലുദയാ ഗ സുു രു രെ ലപ രു പ റ 
ഞുു ലുപു ൾുു അ ലുദു ഹം അ ലപ 
കുു ലക പുു റുുി.  

പു റ തുുി റ ങുുി യ അ ലപ കുു ക 
ലോ ടു അ വി രെ യി രു നുു മ രുറു 
ൊ ൾുു (ഏ ജ നുുുാ ലോ രയ നുു് അ 
റി യി ലുു) പ റ ഞുു തു ഇ ങുു രന:
"ഏ രത കുുി ലും ഏ ജ നുുുി രന സ മീ 
പി ചുു് പ ലുതു അ ഞുുു ലോ
രോ ടു തുുാ ൽുു സാ ലറ കാ െുയം
എ ളു പുും ന െ കുുും. അ ത രുലു കുുി 
ൽുു മു നുുു ലീ രവ കുുി ലും ലോ 
കും'. 

ലോ ലുട ുരുു വാ ഹ ന വ കു പുുി ൽുു
ഒ നുുും ശ െി യാ യി ടുുി രുലു നുു് വുയ 
കുും.

ചോച്ട്ർ്്വാഹനവക്പ്്ില്്ഒന്്്ംശരിയായില്്!

പാചകവാതകം
ചോർന്്്
അട്ക്്ളയ്ക്്്
തീപിടിച്്്
ചോറ്്ാനിക്്ര:പാ േ ക വാ ത ക സി 
ലി ണുു ര ലോ ര ന്ുു അ ടു കുു ള യി ൽ
തീ പി െി തുും. ലോ റുുാ നി കുു െ 12-
ാം വാ ര ഡു വാ റു ള പു തുു ന വീ ടുുി 
ൽ നി തി ന ബാ ബു വി രുനുു വീ ടുുി ൽ
ഇ നുു രല ൊ വി രല 10ഓ രെ യാ യി 
ര ുനുു ുസം ഭ വം. സി ലി ണു ുറി രുനുു റ 
ഗു ലല റുു റി ലു രെ പാ േ ക വാ ത കം
ലോ ര നുു ്തീ  ആ ളി പു ുെ രു ക യാ യി 
രു നുുു. വി വ െ മ റി രുഞു തുുി യ മു 
ള നുുു രു തുുി അ ഗുുി െ കുുാ ലസ ന 
യ ുരെ ലന തു തവു തുുി ൽ രവ ളുും പ 
മുു് രേ യുതു തീ  രക ടു തുുി യ ലശ 
ഷം സി ലി ണു ുര പു റ ലതുു ക്ുു മാ റുുി.
അ ടു കുു ള യി രല ഉ പ ക െ ണ ങുു ൾ
ക തുുി ന ശി ചുുി ടുുു ണുു്.  

ത്പ്്്ണിത്്്റ:മു ന അ സി. ലോ 
ലീ സ ്ക മുുീ ഷ ണ ര അ ലോ കു കു 
മാ റും ഭാ െുയ യും സ ഞുു െി ചുുി രു നുു
വാ ഹ ന തുുി നു ലന രെ ആ പുക മ 
ണം. ഞാ യ റാ ഴുേ ൊ പുതി ഒ ന പ 
ലോ രെ സം സ്കു ത ലോ ള ജ ുലോ 
െി ലാ യി രു നുുു സം ഭ വം. 

സം ഭ വ തുുി ൽ ജാ ര ഖ ണുു് സുവ 
ലദ ശി ആ കാ ശു കു മാ ര സിം ഗി 
രന (19) ഹി ൽ പാ ല സ ്ലോ ലീ സ്
അ റ സുുുു് രേ യുതു. കാ ര ത െ ഞുുു 
നി ര തുുി യ ലശ ഷം പുപ തി ക മുുു 
രോ ണുു് അ െി കുുാ ന പുശ മി കുുു ക 
യാ യി രു നുുു. 

രവ ടുുി ചുുു മാ റുുി യ കാ ര ഫു ടുപാ 
തുുി ലല കുു് ഇ െി ചുുു ക യ റി യ ലുപു 
ൾ പുപ തി ക രുലു റി യു ക യും േി ലുു്
ത ക രു ക യും രേ യുതു.  

ലോ ലീ സ് ഉ െ ന ത രുനു ആ കാ 
ശു കു മാ റി രന പി െി കു െി. അ മി ത 
മാ യി ല ഹ െി ഉ പ ലോ ഗി ചുു തി രന
തു െ ര നുുാ ണു ഇ യാ ൾ അ പുക മം
കാ ടുുി യ രത നുു് ലോ ലീ സ് പ റ 
ഞു ുു . 

ഈ  ഭാ ഗ ത്ുു പാ ര ക്ുു രേ യുതി 
രു നുു മ രുറു ൊ ളു രെ കാ റി നും ഇ 
യാ ൾ ലക ടു പാ ടു ക ൾ വ ര ുതുുി യി 
രു നുുു. 

റിട്്.എസിപിയ്ംഭാര്യയ്ം
സഞ്്രിച്്കാർആബ്കമിച്്ു

കക്ിസ്്്്ഫര്്

യുവാവുകഴുതുുറുത്ുു

ജീവനൊടുകുുി

വവപ്്ിൻ:വ സത് ുവാ ങുുി യ തി ൽ ക മുുീ ഷ ന സം ബ നുുി ചുു ത ര കുു രുതു
തു െ ര നുു് സി പി എം പുബാ ഞ്ുു രസ പുക ടുു റി കു െി യാ യ നാ യ െ മുു ലം ലനാ 
ര ത്ുു എ സ്എ ന െി പി ശാ ഖ രസ പുക ടുു റി യു രെ ത ല യുകുു െി ചുു താ യി പ 
ൊ തി. നാ യ െ മുു ലം ഉ ണുുി യ മുു ത്ുു അ നീ ഷി നാ ണു അ െി ലയ റുു തു. ത ല 
യുകുു് പ ടുുി ക രകാ ണുുു ളുു അ െി ലയ റുു അ നീ ഷി രന എ റ ണാ കു ള രുതു
സുവ കാ െുയ ആ ശു പ പുതി യി ൽ പുപ ലവ ശി പുുി ചുുു. എ സ്എ ന െി പി ശാ ഖ മു 
നുു് മാ സം മു ന പു നാ ലു രസ നുുു് സുു ലം വാ ങുുി യി രു നുുു. ഇ തി രുനുു ക 
മുുീ ഷ ന ആ വ ശുയ രുപു ടുു് നാ യ െ മുു ലം സുവ ലദ ശി യാ യ ഒ രു യു വാ വു ആ 
ണു അ നീ ഷി രന ആ പുക മി ചുു രത നുു് പ ൊ തി യി ൽ പ റ യു നുുു. 

12ട്റിസ്്്്്രസ്കൾ
പിടിക്ടി
കാക്്നാട:്കാ ത െി പുുി കുുു നു ുശ ബുു 
ലോ ഷ ങുു ലോ രെ സ ര വീ സ് ന െ 
തുുി യ 12 ടു റി സ്ുുുു ബ സ ുക ൾ ലോ 
ലുടു ര വാ ഹ ന വ കു പുു് പി െി കു െി
ലക രസ ട ുതുുു. ജി ലുു യ ുരെ വി വി ധ
ഭാ ഗ ങുു ളി ൽ ന െ തുുി യ വാ ഹ ന പ 
െി ലോ ധ ന യി ലാ ണു ബ സു ക ൾ
പി െി യി ലാ യ തു. യാ പുത ആ ര ഭാ െ 
മാ കുുാ ന ലവ ണുുി യാ ണ ുട ുറി സ്ുുുു ബ 
സു ക ളി ൽ നി യ മ വി രു ദു ുസ ജുുീ 
ക െ ണ ങുു ൾ ഒ ര ുകുുി യി രു നുു തു. 

ആല്വ: ലോ ലീ സ ്രറ യഡുു ന െ തുുി മ യ കുു ുമ 
രു നുു് ക രുണു ടു തുു തു അ യ ൽ കുുാ െി യു രെ പ 
ൊ തി രയ തു െ ര നുുാ രണ നുു ധാ െ ണ യി ൽ വ 
ധ ഭീ ഷ ണി മു ഴ കുുി യ യു വാ വു ലോ ലീ സ് പി 
െി യി ൽ. കീ ഴമുാ ടു ലോ ൺ ലോ സല്ോ കുു ്സ 

മീ പം താ മ സി കുുു നുു ൊ ഹ ുലി രന (35) യാ ണു
ആ ലു വ സി ഐ എ ൽ. അ നി ൽ കു മാ റും സം 
ഘ വും അ റ സ്ുുുു രേ യുത തു. ക ഴി ഞുു 22നു  മ യ 
കുു ുമ രു നുു ുമാ യി പി െി യി ലാ യ കു ടുു മ ലശ െി സ ു
െുയാ ന ഗ റി ൽ ലോ ലത ലി പുു റ മുുി ൽ സു ധീ ഷി 

രുനുു സു ഹു തുുാ ണു ൊ ഹു ൽ.
ആ ല പുുു ഴ യി ൽ പി െി യി ലാ യ പുപ തി യി ൽ നി 

നുു് ല ഭി ചുു വി വ െ ങുു രള തുുു െ ര നുുാ ണു സു ധീ 
ഷി രുനുു വീ ടു മ ണുു ലുഞു െി ലോ ലീ സ് രറ യുഡു
ന െ തുുി യ തു. 

വീട്്മ്്യ്ക്്്വധഭീഷണി:ബ്പതിയ്ഹടസ്ഹ്ത്്്അറസ്്്്ിൽ

കമ്്ീഷഹനഹ്ച്ല്്ിതർക്്ം;സിപിഎം
ബ്രാഞ്്്ഹസബ്കട്്റിക്്്തലയ്ക്്ടിലയറ്്്

ലേവസ്വംലോർഡ്വിളിച്്ലോഗത്്ിൽ
അഞ്്്വക്പ്്്കൾവിട്്്നിന്്്
ആല്വ: ക ര കുു െ ക വാ വു ബ ലി ത ര പുു ണ വു മാ യി ബ നുു രുപു ട്ുു ആ ലു വ 
യി ൽ തി രു വി താം കു ര ലദ വ സുവം ലോ ര ഡു വി ളി ചുുു ലേ ര തുു ലോ ഗ 
തുുി ൽ ന ഗ െ സ ഭ, റ വ നുയു, രക എ സ്ആ ര െി സി, പി െ ബുുുയു െി, ലോ ലീ 
സ് വ കു പുുു ക ൾ പ രുകു ടു തുുി ലുു. ഏ താ നും ദി വ സം മു മ്ുു ജി ലുുാ ക ള കുു 
ര വി ളി ചുുു ലേ ര തുു ലോ ഗ തുുി ൽ ലദ വ സുവം ലോ ര െി രന ഒ ഴി വാ കുുി 
യ തു വി വാ ദ മാ യ തി നു പി നുുാ രല യാ ണു ഈ  ബ ഹി ഷ്ക െ ണം.

ലോ ഗ തുുി ൽ പ രുകു ടു കുുാ തുു വ കു പുുു ക രള സം ബ നുുി ച്ുു ലമ ല ധി 
കാ െി ക രള അ റി യി കുുു രമ നുു് ലദ വ സുവം ലോ ര ഡു പുപ സി െ ന്ുുു എ.  അ 
ന നുു ലോ പ ന പ റ ഞുുു. ഫ യ ര ലോ ഴുസ്, വാ ടുു ര അ ലോ റി റുുി, രക എ 
സ്ഇ ബി, ഇ റി ലഗ ഷ ന, എ കുലസ സ്, ആ ലോ ഗുയം വി ഭാ ഗ ങുു ൾ ലോ 
ഗ തുുി ൽ പ രുകു ടു തുുു. 

കാലവർ്്ഷം:ജില്്യിൽ്്
91.27ഹെക്്ർ്്ക്ഷിനശിച്്്
കൊച്്ി: കാ ല വ രുു ഷം ശ കുു മാ യ ലോ രെ ജി ലുു യി ൽുു 91.27 രഹ കുു രുു കു 
ഷി നാ ശം. 4,17,77,880 രു പ യു രെ നാ ശ ന ഷുു മാ ണു ക ണ കുുാ കുുു നുു തു.
ജു ലല യി ൽ ഇ തു വ രെ യു ളുു ക ണ കുുാ ണി തു. ഈ  മാ സ തുുി ൽ ശ 
കുു മാ യ മ ഴ യാ ണു ജി ലു ുയി ൽുു ല ഭി കുു ുനു ുത.ു വാ ഴ ക രുു ഷ ക രുു കുുാ ണു നാ 
ശ ന ഷുും കു ട ുത ലു ണുുാ യ തു. രപ ര ുമുുാ വു രുു കാ രുു ഷി ക ലുലു കുുി ലാ ണു
ഏ റുു വും കു ടു ത ൽുു കു ഷി നാ ശം. ഇ വി രെ 30.36 രഹ കുു രുു കു ഷി ന ശി 
ചുുു. അ തു വ ഴി 54,25,000 രു പ യു രെ നാ ശ ന ഷുു മാ ണു വ നുു തു. 

കാക്്നാട:് എ റ ണാ കു ളം ജി ലുു യി 
ൽ 41 പു തി യ വി ലുലു ജു ഓ ഫീ സ 
രുു മാ രെ നി യ മി ചുുു. രെ പുയു ടുുി ത 
ഹ സി ൽുു ദാ രുു മാ ൊ യി 19 ലപ ര കുുും

റ വ നയുു ഇ നുു സ്രപ കുു രുു മാ ൊ യി 20
ലപ രുു കുുും ജു ണി യ രുു സു പുപ ണുുാ 
യി അ ഞുു് ലപ രുു കുുും പു തി യ നി 
യ മ നം ന ൽുു കി യി ടുുു ണുു്.

ജില്്യിൽ41പ്തിയവില്ല്ജ്ഓഫീസർമാർ�

തമിഴ്നാട്വള്്ങ്്ൾ
പിടിക്ടി


