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Infrastructure allocation
in the Budget has sur-
passed expectations. 

The total capital outlay
is ₹10-lakh crore, a 33 per
cent rise over the previous
allocation, surpassing the
industry expectation of
around 15-20 per cent rise.
The capex is around 3.3 per
cent of GDP and the ‘Ef-
fective Capital Expendit-
ure’(capital outlay plus
grants in aid to the States)
of the Centre is budgeted
at ₹13.7-lakh crore, which
will be 4.5 per cent of GDP. 

A major chunk of the
capital outlay will go to
roads, highways, and rail-
ways. The Ministry of
Road, Transport and High-
ways has been allocated
nearly 27 per cent of the
capital outlay and the Rail-

ways 24 per cent. The al-
location to the Ministry of
Roads, Transport and
Highways rose around 25
per cent to ₹2.70-lakh
crore from ₹2.17-lakh
crore in 2022-23. Of this,
the government plans to
infuse a significant amount
of ₹1.62-lakh crore to
NHAI, which is a 14 per
cent rise over previous
Budget allocation. 

ORDER FLOW

According to NHAI data,
16,686 km worth projects
are yet to be awarded and
this could translate into an
increased order inflows for
companies like KNR Con-
structions, PNC Infratech,
HG Infra Engineering Ltd,
IRB Infrastructure De-
velopers Ltd and other di-
versified large infra players
who also operate in this
space. 

The government will
also extend 50-year in-
terest free loan to the
States to spur investment
in infrastructure and to in-
centivise them for comple-
mentary policy actions.
The outlay for this purpose
has been decided as ₹1.3-
lakh crore.

PMAY PUSH 

The capital outlay for Pra-
dhan Mantri Aawas Yojana
is ₹79,000 crore, which is a
66 per cent rise. But com-
pared to the revised estim-
ate of 2022-23, it is a mere
three per cent increase.
The government has also
announced establishment
of Urban Infrastructure
Development Fund which
will be managed by the Na-
tional Housing Bank and
the government expects to
add ₹10,000 crore per an-
num to the fund.

Allocation has exceeded expectations
Vishal Balabhadruni
bl.research bureau

POCKET RAVIKANTH

The government on Wednesday re-
inforced its commitment to infra-
structure creation as the first Budget
of Amrit Kaal proposes to enhance
capital expenditure by 33 per cent to
₹10 lakh crore in FY24, amounting
to 3.3 per cent of the country’s GDP.

This is the third consecutive year
when the government has steeply in-
creased allocation for infrastructure
with the Centre’s e�ective capital
expenditure, including grants-
in-aid to States, hitting
₹13.7-lakh crore, which is
4.5 per cent of GDP.

Furthermore, to rein-
force the criticality of in-
frastructure in India’s
growth, the government in-
cluded ‘Infrastructure and Invest-
ment‘ as one of its seven priorities,
which Finance Minister Nirmala
Sitharaman, while presenting the
Budget, said acts as “Saptarishi guid-
ing through the Amrit Kaal.”

ALLOCATIONS

The government proposed that cap-
ital investment outlay is being in-
creased to ₹10-lakh crore. This in-
cludes capital outlay of ₹2.40-lakh
crore for Railways, which is the
highest ever and is about nine times

the outlay made in FY14. Similarly,
the capital outlay for roads has been
increased by 10 per cent y-o-y to
₹2.06-lakh crore.

Besides, the direct capital invest-
ment has also been complemented
by the provision made for creation of
capital assets through Grants-in-Aid
to States. The Finance Minister has
also proposed to continue the 50-
year interest free loan to State gov-
ernments for one more year with an
outlay of ₹1.3-lakh crore. States ac-
count for around 20-25 per cent of

the overall infrastructure spend.
The government also iden-

tified 100 critical transport
infrastructure projects, for
last- and first-mile con-
nectivity for ports, coal,
steel, fertiliser, and food-

grain sectors with an invest-
ment of ₹75,000 crore, includ-

ing ₹15,000 crore from private
sources.

The government intends to prior-
itise projects that have the potential
to deliver quick returns with respect
to higher private investment and re-
duced logistics costs.

INDUSTRY UPBEAT

Welcoming the development, Pra-
deep Misra, REPL CMD, said the
higher capital outlay coupled with
the 50-year interest free loan to
States is going to have a spiral e�ect.

“The challenge for the Finance Min-
ister will be to keep the fiscal deficit
in check,” he added.

Vishnu Sudarsan of JSA Partner
pointed out: “However, the focus
and initiative to spur private invest-
ment in infrastructure still waits to
be seen – there is a need for innovat-
ive models and true-blue public
private partnerships to be revived
and brought into play.”

Arindam Guha, Deloitte India

Partner (Government and Public
sector Leader), said 

“What seems to be missing is any
kind of incentivisation for private
sector investments in infrastructure
in the form of credit guarantee
schemes for PPP projects or a na-
tional platform for asset backed se-
curities, which have worked well in
other countries. Such initiatives will
possibly be spelt out subsequently
by the newly established Infrastruc-

ture Finance Secretariat mentioned
in the Budget speech.” 

Sandeep Upadhyay, Centrum
Capital Managing Director (Infra-
structure Advisory), said recog-
nising funding requirements, which
is expected to cross $840 billion over
the next 15 years, the Budget em-
phasised on the need of raising long-
term capital through municipal
bonds and setting up a new fund,
UIDF.

In Amrit Kaal drive, more for roads, rail 
BUILDING ON FOUNDATION. This is the third consecutive year the government has steeply increased spending on infrastructure

Rishi Ranjan Kala
New Delhi

INVESTMENT THRUST. The government intends to prioritise projects that have the potential to deliver quick returns

India will revive 50 additional
airports, heliports, water
aerodromes and advanced
landing zones for improving
regional air connectivity, Fin-
ance Minister Nirmala
Sitharaman said on
Wednesday.

The announcement is part
of a target to operationalise
1,000 UDAN routes during
the currency of the scheme.

“Fifty additional airports,
heliports, water aerodromes
and advance landing grounds
will be revived for improving
regional air connectivity,”
Sitharaman said.

Revival and making opera-
tional advanced landing
grounds for drones have also
been announced. 

REBOUND IN TRAVEL

The total number of passen-
gers carried in December
2022 was 1.50 lakh — up 1.06

per cent of the pre-Covid
levels (average of April 2019
to February 2020). Cargo ton-
nage till November stood at
2.5 lakh tonnes which is 89
per cent of the pre-Covid
levels. 

Budgetary outlay for the
Ministry of Civil Aviation for
FY24 stood at ₹3,113.36
crore, with a major portion of

over ₹1,244 crore being made
for the flagship Regional Con-
nectivity Scheme, UDAN. 

Allocation for the flagship
scheme increased from
₹600.71 crore, per the FY23
Budgetary Estimates and was
revised upwards to ₹1,079
crore. Spending under UDAN
was around ₹970 crore in
FY22. 

Abhishek Law
New Delhi

FACE-LIFT. The budgetary outlay for the Ministry of Civil
Aviation stood at ₹3113.36 crore, with ₹1,244 crore allotted for
the UDAN scheme

Regional air connectivity gets wings

The Finance Minister tabled the Budget on a
positive note to drive the Indian economy up
on the global value chain. Balancing both the
strategic and tactical initiatives, the Budget
lays impetus on seven key priority areas. While
continuing to invest in growth, there is a
balance between that and fiscal discipline.
Inclusive development, reaching the last mile,
focus on infrastructure and investment,
unleashing the potential, green growth, youth
power and financial sector – all aimed at
inclusive growth.

A 33 per cent increase in capital
investments outlay for infrastructure will
naturally have a positive impact on the
industry and thereby, the common man.
Meanwhile, the reduction in tax slabs will
leave the middle and salaried class with more
discretionary income thus stimulating
demand and driving consumption. These
triggers will have a positive cumulative impact
on the consumer durables industry, propelling
growth.

OUTLAY FOR ENERGY TRANSITION

The investments planned by the government
to set-up a Centre of Excellence (CoE) for AI
in top universities, 100 labs for 5G

applications are
truly
commendable.
This kind of
initiative was
required for
academia to build
technologies and
human potential.
Another initiative
that was
impressive was the
₹35,000-crore
outlay for energy
transition to
concessions on
equipment for
Lithium-ion cells.

Over the last
few years, in the
electric mobility
space, both on
demand and

supply side, a number of incentives have been
given and this one is on transition and focuses
on stationary storage of large applications.
These initiatives will not only pave the way for
digitisation but also help implement GoI’s
broader narrative of ESG aimed at sustainable
innovation. It is encouraging to see reduction
in Custom duties for inputs and parts of
certain electronic items like Lithium-ion
batteries, TV (open cells) and camera lenses.
This is likely to improve the feasibility for
enhancing backward integration and local
manufacturing of electronics and
subsequently enable manufacturing of open
cell in India. However, whether this will lead to
price reduction is doubtful as there is not
likely to be much impact on manufacturing
costs by reduction of duty from 5 per cent to
2.5 per cent for certain components of open
cells.

HIGHER SALES OF TVS

Against the backdrop of the pandemic, we did
see increasing demand for electronics and
appliances but not the kind of growth that
would accelerate demand on a large scale.
With increasing discretionary income, we
hope for higher sales of mid-to-large segment
of televisions, essentially 40-50 inches which
are the belly of the industry. Air conditioner
penetration stands at just 6.5-7 per cent so
there is a huge potential here too.

Overall, the well-articulated Budget heralds
good news for both the industry and the
common man. From investment in CoE and
AI to tax reliefs for middle and salaried class,
the Budget sets a precedent for Amrit Kaal.

MANISH SHARMA
Chairman, Panasonic Life Solutions India

VIEWSROOM.

More discretionary
income to drive
consumption

With
increasing
discretionary
income, we
hope for
higher sales of
mid-to-large
segment of
televisions,
essentially
40-50 inches
which are the
belly of the
industry. 
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വിദ്യാഭ്യാസം കോംനഴ്സിംഗ്

ലസപ്റ്്ിക്ൊങ്്്ല്്ീനിംഗ്

ബിസിനസ്

ബിസിനസ്

ക് സാ റ്്് അ ധ്യാപ ക ർ്്ക്്് 48 ലക്്ത്്ിയ്്്
യക എ സ് സി എ സ്ടി ഇ ഗ്രാ ്്്്
കളമലശരി:ലോച്്ി
ോസര്െ്സാകങ്്െി
േസര്്േേൊോെ
(കസ്ാറ്്്)യിലെമ്
ന്്്അധയ്ാപേര്്ക്്്
കേരളകസ്്്്റ്്്േൗണ്്
സില്്കോര്്സയ
ന്്സ,്ലടകക്ോളജി
ആന്്ഡ് എന്്േ
കൊണ്്ലേന്്്് (ലേ
എസ്സിഎസട്ിഇ)നല്്ക്ന്്48,59,000ര്പകര്പാജക്്്രഗ്ാന്്്്്െഭിച്്്.
കോളിേര്്സയന്്സ്ആന്്ഡ്റബര്്ലടകക്ോളജിേകപ്്്ിലെഅസി
സ്്്്ന്്്്രപ്ഫ.കോ.ലേ.അഭിെ,േപറന്്ബകൊളജി,പേകര്ോബ
കൊളജിആന്്ഡ്ബകൊലേേിസര്ട്ിസ്ക്ള്്ഓഫ്േപറന്്സയന്്
സസ്േക്പ്്ിലെഅസിസ്്്്ന്്്്രപ്ഫ.കോ.സവ്പന്പി.ആന്്്ണി,സ്
ക്ള്്ഓഫ്എന്്േകൊണ്്ലേന്്്ല്്സ്്്്ഡീസിലെഅസിസ്്്്ന്്്്രപ്ഫ.
കോ.ലേ.എസ.്ക്ഷണ്കോഹന്്എന്്ിേരക്്്യഥാരേ്േം17,17,000
ര്പ,15,60,000ര്പ,15,82,000ര്പഎന്്ിങ്്ലനയാണ്രഗ്ാന്്്്െഭിച്്ത.്
"പ്്ാസ്്്്ിക്രഹിെോെഘട്്ങ്്ള്്ക്്്ംപരിസ്്ിെിക്്്ംകേണ്്ിലേ

ന്്സര്ട്ല്്േപ്്്'എന്്ലര്പാജക്്ിനാണ്കോ.ലേ.അഭിെയ്ക്്്രഗ്ാന്്്്
െഭിച്്ത.്േത്്്യേര്്ഗങ്്ളിലെആന്്്ിപേകര്ോബിയല്്ലപപ്പറ്്ഡ്
േലളേല്ണ്ത്്ാനം്േത്്്യക്ഷിയില്്അേലയഉപകൊഗലപ്്ട്
ത്്ാന്ള്്സാധയ്െേലളയം്ക്റിച്്്ള്്ഗകേഷണത്്ിനാണ്കോ.
സവ്പന്പി.ആന്്്ണിക്്്രഗ്ാന്്്്െഭിച്്ത.്ഇന്്്യന്്േഹാസമ്രദ്ത്്ില്്
ഉണ്്ാക്ന്്ോൊേസ്്േയ്െിയാനല്ത്യം്നയ്്നേര്്ദങ്്ളല്ട
ോറ്്ങ്്ലളയം്കറ്ിച്്്ള്്പഠനത്്ിനാണ്കോ.ലേ.എസ.്ക്ഷണ്
കോഹന്രഗ്ാന്്്്െഭിച്്ത.്

മോ.ലെ.
അഭിത

മോ.സ്വപ്നപി.
ആന്്്ണി

മോ.ലെ.എസ്.
ക്ഷ്ണമോഹന്്

കി റ്്് സി ല്് എം ബി എ: അ രപ ക്് ക്്ണിച്്് 
കൊച്്ി:സംസ്്ാനട്റിസംേക്പ്്ിലന്്്ോകനജ്ലേന്്്്ഇന്്സ്്്്ിറ്്്യ്ട്്ാ
യേിറ്്്സില്്എംബിഎ(രട്ാേല്്ആന്്ഡ്ട്റിസം)2023-25ബാച്്ി
കെക്്്ഓണ്്പെനായിഅകപക്്ിക്്ാം.അംഗീക്െസര്്േേൊോ
െയില്്നിന്്്ംഏലെങ്്ിലം്േിഷയത്്ില്്50േെോനംോര്്ക്ക്
ട്ക്ടിയഡിരഗ്ിയം്ലേോറ്്്,സിോറ്്്,േയ്ാറ്്്കൊഗയ്െഉള്്േര്്ക്്്ം
അേസാനേര്്ഷേിദയ്ാര്്ഥിേള്്ക്്്ംwww.kittsedu.orgേഴിഅ
കപക്്ിക്്ാം.
ദവ്ിേത്്രകോഴ്സില്്രട്ാേല്്,ട്ര്്ഓപ്്കറഷന്്,കോസപ്ിറ്്ാെി

റ്്ി,എയര്്കോര്്ട്്്ോകനജ്ലേന്്്്എന്്ീേിഷയങ്്ളില്്സ്ലപഷപെ
കസഷനം്ജരേന്്,രഫ്ഞ്്്ഭാഷേള്്പഠിക്്ാനം്അേസരമ്ണ്്്.േി
ജയിേളാക്ന്്േിദയ്ാര്്ഥിേള്്ക്്്100േെോനംകപ്്സ്ലേന്്്്സഹാ
യവം്നല്്കം്.അകപക്്െഭികക്്ണ്്അേസാനെീയെിഈോസം
28.ക്ട്െല്്േിേരങ്്ള്്ക്്്www.kittsedu.org.കോണ:9446529
467/9847273135/04712327707.

പി എ ച്്്ഡി: അ രപ ക്്
ക്് ണി ച്്്
കളമലശരി:ലോച്്ിോസര്െ്സാ
കങ്്െിേ സര്്േേൊോെ(ക്
സാറ്്്)യിലെസ്ക്ള്്ഓഫ്ോ
കനജല്േന്്്് സ്്്്ഡീസില്് പിഎ
ച്്്ഡികര്പാരഗ്ാേികെക്്്യ്ജിസി
ലജആര്്എഫ്ഉള്്ഉകദ്യാഗാര്്ഥി
േളില്്നിന്്്അകപക്്ക്്ണി
ച്്്.േിേരങ്്ള്്ക്്്കോണ:0484
2575310/9495995096/smsoffice
@cusat.ac.in.

യ് ണി . അ സി സ്്്് ്്്്: സൗ ജ ന്യ പ േി ശീ ല നം
കകാച്്ി:കേരളപബ്്ിക്സരേീസ്േമ്്ീഷനനടത്്്ന്്യ്ണികേ
ഴസ്ിറ്്ിഅസിസ്്്്ന്്്്രപ്ാഥേിേേത്്രപരീക്്യക്്്്െയാലറട്ക്്്ന്്
േരക്്ായി,ലോച്്ിനയ്ണികേഴസ്ിറ്്ിഎംകപ്ാ്യല്േന്്്്ഇനഫരകേ
ഷനആനഡ്പഗഡനസ്ബയ്്കറായ്ലടആഭിമ്ഖയ്ത്്ില30ദിേ
സല്ത്സൗജനയ്പരിേീെനംസംഘടിപ്്ിക്്്ന്്്.
ഈോസംആരംഭിക്്്ന്്ഈപരിേീെനപരിപാടിയിലപലങ്്ട്
ക്്ാനൊലപ്രയ്മ്ളേരഓഫീസ്ോയിബന്്ലപ്്ട്്്കപര്രജിസ്്്്ര
ലചയ്്ണം.കഫാണ്്:04842576756,2862153

ന്വാലസില ഒ ഴി വ്
കൊച്്ി: കദേീയനിയേസരേേ
ൊോൊയായേളേകേരിന്ോ
ലസിലെപെരബ്റിയിലരപ്ഫ
ഷണലഅസിസ്്്്ന്്്്െസെ്ിേയി
കെക്്്േരാരഅടിസ്്ാനത്്ില
നിയേനത്്ിന്അകപക്്ക്്ണി
ച്്്.അടിസ്്ാനബിര്ദവം്(നി
യേംഅഭിോേയ്ം)പെരബ്റിസ
യനസിലബിര്ദവ്മ്ള്്േരാ
യിരിക്്ണംഅകപക്്േര .േ
മ്്്യ്ട്്രപരിജ്്ാനംഉണ്്ായിരി
ക്്ണം.ഷിഫറ്്്്സരമ്്്ദായത്്ി
ലഅരധരാരെ്ിേലരയം്ഞായ
റാഴച്േളിലം് കോെി ലചകയ്്
ണ്്ിേരം്.ക്ട്െലേിേരങ്്
ളം്നിരദിഷ്ടഅകപക്്ാകോ
േിലന്്് ോത്േയം്ന്ോലസ്
ലേ ബ് പസ റ് ി് ല
(www.nuals.ac.in)െഭയ്ോണ.്
അേസാനെിയെി8.

ലകരളലൊണ്്ഫര്
െ്െ്കറിയലോ
മെ്വിഭാരംെം
സ്്ാനകെഫക്ട്്റി
യായികതര
കഞ്്ട്ക്്കപ്്ട്്
കറേിെി.വർ്്ക്്ി.
യാലക്്ബായെ
ഭമാലനേിംഗ്കമ്്ിറ്്ിഅംരമാണ.്

ആസ്്്്ർ്്ഇന്്്ർ്്നാേണൽ്്ഇന്്സ്്്്ിറ്്്യ്ട്്്ഓഫ്ഓലക്്ളേിയ്കടലോലോഫൈ്കാശനംലോ.ലോമലശഖർ്്എെ.്ൈി
നിർ്്വഹിക്്്ന്്്.

ആസ്്്്ർ്്ഇന്്്ർ്്നാേണൽ്്ഇൻ്്സ്്്്ിറ്്്യ്ട്്്ഓഫ്ഓക്ക്ളജിയ്മായി
ആസ്്്്ർ്്കോസ്പിറ്്ൽ്്സ്കകരള
കൊച്്ി:അെയ്ാധ്നിേസാകങ്്െി
േേിദയ്യ്ലടപിന്്ബെകത്്ലട
ജനങ്്ള്്ക്്്ഏറ്്വം്േിേച്്ോ
ന്്സര്്ചിേിത്്നല്്ോനായി
ആസ്്്്ര്്ഇന്്്ര്്നാഷണല്്ഇന്്സ്്്്ി
റ്്്യ്ട്്്ഓഫ്ഓക്ക്ളജി(എഐ
ഐഒ)പ്നരേെരിപ്്ിച്്്ആസ്്്്ര്്
ലേഡ്സിറ്്ി.ആസ്്്്ര്്കോസപ്ിറ്്
ല്്സ്ലേഡിക്്ല്്അപഡ്വസറി
കോര്്ഡ്ലചയര്്ോനം്ആസ്്്്ര്്
ഇന്്്ര്്നാഷണല്്ഇന്്സ്്്്ിറ്്്യ്ട്്്ഓ
ഫ്ഓക്ക്ളജിയ്ലടക്ല്ബല്്
ഡയറക്്റ്ോയകോ.എസ.്പി.
കോേകേഖര്്കോകോരപ്ോേ
നംനടത്്ി.
ക്ട്്ിേളിലം്മ്െിര്്ന്്േരിലം്

ഒര്കോലെേിേച്്പരിചരണംഉ
റപ്്ാക്്്ന്്െിനായിഅെയ്ാധ്
നിേചിേിത്്ാസാകങ്്െിേേിദയ്
യ്ലടസഹായക്ത്ലടന്െന
ചിേിത്്ാപദ്്െിേള്്കോഗിേ
ള്്ക്്ായിആസ്്്്ര്്ഇന്്്രനാഷണ
ല്്ഓകക്്ളജിഇന്്സ്്്്ിറ്്്യ്ട്്്മ്കഖ
നആേിഷ്േരിക്്്ം.
എഐഐഒയ്ലടേീഴില്്,ഇ

ന്്്ര്്നാഷണല്്ഇന്്സ്്്്ിറ്്്യ്ട്്്കോ
ര്്കോകോട്്ിക്ഓകക്്സര്്ജറി,
ഇന്്്ര്്നാഷണല്് ഇന്്സ്്്്ിറ്്്യ്ട്്്
കോര്്ലപരികറ്്ണിയല്്ോെിഗ്
നന്്സി,ഓകേറിയന്്േയ്ാന്്സര്്,
ഇന്്്ര്്നാഷണല്്ഇന്്സ്്്്ിറ്്ിയ്ട്്്
കോര്്ലര്ബസ്്്്്സര്്ജറി,ഓകക്്

പ്്ാസ്്്്ി,െിംകോഡീേസര്്ജറി,ഇ
ന്്്ര്്നാഷണല്്ഇന്്സ്്്്ിറ്്്യ്ട്്്കോ
ര്്ഇേയ്്കോലെറാപ്്ിത്ടങ്്ിയ
ലസന്്്ര്്ഓഫ്എക്സെന്്സ്േ
ള്്ഉണ്്്.ക്ടാലെ(ഐജിആര്്
ടി,എസബ്ിആര്്ടി)മ്െൊയഇ
ന്്രട്ാഓപ്്കററ്്ീവ്കറഡികൊലെ
റാപ്്ിയം്ഇകോലൊപ്്ംഒര്ക്്്ം.

ആസ്്്്ര്്കോസപ്ിറ്്ല്്സ്കേ
രളാെേിഴ്നാട്റീജണല്്ഡയ
റക്്ര്്ഫര്്ഹാന്്യാസിന്്,കോ.
ലജംേളത്്ില്്,കോ.ലേ.േി.
ഗംഗാധരന്്,കോ.അര്ണ്്ആ
ര്്.ോരയ്ര്്,കോ.ദ്ര്്ഗാപ്ര്്ണ,
കോ.രാേസവ്ാേിത്ടങ്്ിയേര്്
ചടങ്്ില്്പലങ്്ട്ത്്്.

വകോജനങ്്ള്്ക്്ായിയ്ണിമണിയ്ലെ
ആകാശയാഫ്തനാലള
കൊച്്ി: ലോച്്ിനഗരസഭയ്ലട
േകൊേിരെ്ംപദ്്െിയ്ോയിസ
ഹേരിച്്്ധനോരയ്,രട്ാേല്്രം
ഗല്ത്രപ്മ്ഖരായയ്ണിേണി
ഇന്്്യരപ്കദേല്ത്േകൊജന
ങ്്ള്്ക്്ായിനാലളആോേയാ
രെ്സംഘടിപ്്ിക്്്ന്്്.രാേിലെ
ആറരയക്്്്പ്റലപ്്ട്ന്്സംഘം
ലോച്്ി അന്്ാരാരട്്് േിോന
ത്്ാേളത്്ില്്നിന്്്ംെിര്േന
ന്്പ്രംേലരയാണ്ആോേയാ
രെ്നടത്്്ന്്ത.്അേിലടനിയേ
സഭാേന്്ിരം,പ്്ാനികറ്്റിയം,േയ്്
സിയംഎന്്ിേസന്്ര്്േിച്്്പേ
ക്കന്്രല്ത്ലര്ടയിനില്്എറ
ണാക്ളകത്്ക്്്െിരിക്്്ം.

46 കപര്് അടങ്്്ന്് സംഘ
ല്ത്നയിക്്്ന്്ത്ക്ക്േോരയ്
സ്്്്ാന്്ഡിംഗ്േമ്്ിറ്്ിലചയര്്കപ
ഴ്സണ്്ഷീബാൊല്്,ഇര്കേ
െിഡിേിഷന്്േൗണ്്സിെര്്ഇ
സമ്്ദ്്ീന്്എന്്ിേരാണ.്േകൊ
ജനങ്്ളം്േകൊേിരെ്ംലേഡി
ക്്ല്്സ്്്്ാഫം്ഉള്്ലപ്്ട്ന്്സം
ഘത്്ിലന്്്യാരെ്യ്ക്്്യ്ണിേ
ണിഇടപ്്ള്്ിഎറണാക്ളംറീ
ജിയണല്് ഓഫീസില്് കേയര്്
അഡവ്.എം.അനില്്ക്ോര്്ഫ്്ാ
ഗ്ഓഫ്നിര്്േഹിക്്്ം.കോേി
ഡിന്കേഷംഇത്ആദയ്ോയാ
ണ്ആോേയാരെ്സംഘടിപ്്ി
ക്്്ന്്ത.്

‘ബലോഡഅച്്ീലവഴ്െ്അവാർ്്ഡ'്ലേതാക്്ളായലെഫക്ഡ്ഹാർ്്ട്്്ലൊള
േികേവിദയ്ാർ്്ഥികളായഎബിലോണ്്,മിഥ്ന്്മ്രളി,അർ്്ച്്നലവണ്എ
ന്്ിവർ്്ഐേിൈി.വിേയകൊപ്്ം.

ബകോഡഅച്്ീകവഴ്സ്
അവാർഡ്സമ്്ാനിച്്്
കൊച്്ി: കോറ്്് കോക്ന്്േര്്
ക്്്ം, െളര്്ന്്് കോക്ന്്േര്്
ക്്്ംെണൊയിനില്്ക്്്ക്പ്
ള്്നമ്്്ലടഹ്ദയംക്ട്െല്്േ
ക്്ിലപ്്ട്ലേന്്്ഐജിപി.േിജ
യന്്.ഉന്്െേിദയ്ാഭയ്ാസസ്്ാപ
നങ്്ളില്്േിേവ്പ്െര്്ത്്്ന്്
േിദയ്ാര്്ഥിേള്്ക്്്ബാങ്്്ഓഫ്
ബകോഡനല്്ക്ന്്'ബകോഡ
അച്്ീകേഴ്സ്അോര്്ഡ'്കെേര
കസരേ്ഡ്ഹാര്്ട്്്കോളജിലെമ്
ന്്്േിദയ്ാര്്ഥിേള്്ക്്്സമ്്ാനി
ച്്്ലോണ്്്രപ്സംഗിക്്്േയായി
ര്ന്്്അകദ്്ഹം.
എസഎ്സഎ്ല്്സി പരീക്്

യില്്ഇകപ്്ഴം്ഇര്പെിനായി
രത്്ില്്പരംകപര്്കോല്്ക്്്ന്്്
ണ്്്.കോറ്്്കോക്ന്്േന്സമ്
ഹംനല്്ക്ന്്സവ്ീോരയ്െനമ്
ക്്റിയാം. അതക്ോലെ ഭക്്
ണംേഴിക്്ാനില്്ാത്്േര്്,േിട
ക്്ാന്്േീടില്്ാത്്േര്്,ഗ്ര്െര
ോയകോഗത്്ിന്ചിേിത്്ിക്്ാ

ന്്േഴിയാത്്േര്്.ഇേിലടലൊ
ല്ക് നമ്്്ലട േഴിവ്േള്് ഉപ
കൊഗിച്്്ലോണ്്്എല്ത്ലക്്
ലചയ്്ാന്്സാധിക്്്ംഎന്്്ചി
ന്്ിക്്്ന്്ിടത്്ാണ്ഹ്ദയംേ
ക്്ിലപ്്ട്ന്്ലെന്്്ംഅകദ്്ഹം
ക്ട്്ികച്ര്്്ത്്്.
എബികോണ്്(ഫിസിക്സ)്,

േിഥ്ന്്മ്രളി(ബിസിഎ),അര്്
ച്്നകേണ്(സ്കോര്്ട്സ)്എ
ന്്ീേിദയ്ാര്്ഥിേള്്ക്്ാണ്അോ
ര്്ഡ്െഭിച്്ത.്31000ര്പയം്ലേ
ലേക്്്യ്ോണ്അോര്്ഡ.്കോ
ളജ് രപ്ിന്്സിപ്്ല്്ഫാ. കോസ്
കോണ്്അധയ്ക്്െേഹിച്്്.
ബാങ്്്ഓഫ്ബകോഡബാങ്്ി

ലന്്്കോണല്്ലഡപയ്്ട്്ികേധാ
േിേിേവ്ജിത്്്,റീജണല്്ലഡ
പയ്്ട്്ികേധാേിബികോജ്ഭാസ്
േരന്്, കോളജ്ഐേയ്്എസി
കോഓര്്ഡികനറ്്ര്്കോ.ഇഗ്കന
ഷയ്സ്ഏരബ്ഹാംഎന്്ിേര്്സം
സാരിച്്്.

സംരക്്ിതമേഖലയിലലേരംമ്റി:
വ്യക്്തവര്ത്്ിഉത്്രവിറക്്്ലേന്്്സര്്ക്്ാര്്
തിര്വനന്്പ്രം:സംരക്്ിെേന
കേഖെയിലെേരംമ്റിയ്ോയിബ
ന്്ലപ്്ട്്്േയ്ക്്െേര്ത്്ിഉത്്
രേിറക്്ാനറേനയ്്അഡീഷണ
ലചീഫ്ലസരേ്ട്്റിലയച്േെെ
ലപ്്ട്ത്്ിയിട്്്ലണ്്ന്്്േരന്്്ിഎ.
ലേ.േേീരന്്്നനിയേസഭയിലപ
റഞ്്്.

േനം,റേനയ്,്നിയേേക്പ്്്േ
ള്ോയിക്ടിയാകൊചനനടത്്ി
േിപാരേകേഗത്്ിലനലോനാ
ണ്നിരകദേിച്്ിട്്്ള്്ത.്ഇക്്ാ
രയ്ത്്ിലനടപടിേളെവ്രിെലപ്്
ട്ത്്്ലേന്്്ംലേ.യ്ജനീഷ്ക്
ോറിലന്്്സബേ്ിഷന്േരന്്്ിേറ്പ
ടിനലേി.മ്ട്്ിലേരംമ്റികേസ്

ോയിബന്്ലപ്്ട്്്അേയ്ക്്െേള
നിെനിലക്്്ന്്്ണ്്്.അേയ്ക്്െ
നീക്്ാനഉത്്രവ്ഇറകങ്്ണ്്ത്
ലണ്്ന്്്ംേരന്്്ിപറഞ്്്.എന്്ാ
ല,ൊനകചാദിച്്കചാദയ്ത്്ിന
ല്്,േനംേരന്്്ിേറ്പടിനലേിയ
ലെന്്്സിപിഎംഅംഗംലേ.യ.്
ജനീഷക്്ോരആകരാപിച്്്.

കട്വ,കകരളം,ഫ്രാൻസിലെപാഠപ്സ്തകം..ഹ്ദയംത്റന്്്മികേൽ
െിലോപൈനാടത്്്

കൊച്്ി:ഒര്േട്േയ്ലടകപരി
ല,അെില്ലടയറിഞ്്രപ്ക്
െിയം്േന്ഷയ്നം്െമ്്ില്ള്്
ഇഴയട്പ്്ങ്്ള്ലടസമ്്െിയില
കേരളലത്്ലനകഞ്്റ്്ിയലല്്യ
രകെേികഷലഒര്േട്്ംക്ടിലയ
ത്്ി;രഫ്ാനസിലെക്ട്്ിേള്ലട
പാഠപ്സെ്േത്്ിലഇടംകന
ടിയേട്േയ്ലടയം്കേരളത്്ി
ലന്്്യം്സക്നഹംചാെിലച്്ഴ്
െിയഅക്്രങ്്ലളക്്്റിച്്്പ
ങ്്്േയക്്്ാന.
രപ്മ്ഖരഫ്ഞ്്്എഴ്ത്്്ോരി
യം്നരത്്േിയ്ോയലല്്യര
കെേികഷലകോേിഡിന്ലോ
ട്്്മ്മ്്ാണ്രപ്ക്െിലയയം്േ
ന്ഷയ്ലനയം്ക്ട്്ിയിണക്്്ന്്
േഥേള കെടി കേരളത്്ിലെ
ത്്ിയത.്െിര്േനന്്പ്രംമ്ഗ
ോെയിലേണ്്്മ്ട്്ിയകോരജ്
എന്്േട്േലയക്്്റിച്്്ക്ട്െ

ലഅറിഞ്്േികഷലആഴച്േ
കോളം,അെിലനനിരീക്്ിക്്്
േയം് പഠിക്്്േയം് ലചയെ്ു.
ോട്്ിലെസവ്ാെരന്്്്യത്്ിലനി
ന്്്ോറിമ്ഗോെയിലെക്ട്്ിെ
ടയക്്്ലപ്്ട്്േട്േയ്ലടജീേി
െംഅേരേിേദോയിപഠിച്്്.
േയനാട്്ിലെോട്്ിലനിന്്ാ
ണ്േട്േലയ2015ലെിര്േന
ന്്പ്രംമ്ഗോെയിലെത്്ിച്്
ത.്കര്പേംസിനിേപ്റത്്ിറങ്്ി
യോെത്്ായെിനാലഅെി
ലെനായേലന്്്കപരാണ്മ്ഗ
ോെഅധിക്െരേട്േയക്്്്
നലേിയത.്പേോലെമ്ഗ
ോെയിലെത്്ിയലപണേട്േ
യക്്്്േെരഎന്്്അധിക്െര
കപര്നലേിയതം്അന്്്ോ
രത്്യായി.
ൊനഏലറസക്നഹിച്്കോ
രജ്2021ലേരിച്്ത്േികഷെിലന
ഏലറകേദനിപ്്ിച്്്.േട്േലയ
ക്്്റിച്്്േികഷലഎഴ്െിയ‘ദി
േിസ്്്്റീസ്കജണലപേോരബ

ണരേ്ൗ-ദികറ്്്്റിഓഫ്കോര
ജ’്എന്്പ്സെ്േംരഫ്ാനസി
ലെസക്്ളപാഠപ്സെ്േങ്്
ള്ലടപട്്ിേയില്ണ്്്.
പ്സെ്േത്്ിലന്്്യം്കോര
ജികോട്ള്്സേികേഷസക്ന
ഹത്്ിലന്്്യം് േഥ പറയാന
ലോച്്ിയിലെചാേറേളച്്റല
ലസന്്്റിൊണ്കേദിലൊര്ങ്്ി
യത.്അപെനരഫ്ാപ്ഞ്സ,്
കെേര എസഎ്ച്്്, ആെപ്്്ഴ
ലസന്്്്കോസഫ്കോളജ്േളി
ലെരഫ്ഞ്്്ഭാഷാേിദയ്ാരഥിേ
ള്ോയാണ്േികഷലെലന്്്േയ്
െയ്സെ്ോയകേരളീയാന്ഭേം
പങ്്്േച്്ത.്രപ്ക്െിയം്മ്ഗ
ങ്്ളം്േന്ഷയ്രം്െമ്്ില്ള്്
ബന്്ത്്ിലന്്്ഊഷേ്ളെയം്
ജീേിൊന്ഭേങ്്ളം്േികഷെി
ലന്്് േരത്്ോനങ്്ളിലഇടം
കനടി.െിര്േനന്്പ്രംമ്ഗോ
െയിലകോരജിലനസംസേ്രി
ച്്സ്്െവം്േികഷലേഴിഞ്്
ദിേസംസന്്രേിച്്്.

കല്്യർലേമിലേൽകൊച്്ിചാവറകൾച്്റൽകെന്്്റിൽഫര്ഞ്്്ഭാോവി
ദയ്ാർഥികള്മായിആശയവിനിമയംനടത്്്ന്്്.

രോ.    സി   സ രോ   മ   സി   യ്്് നി  യ  മ  നം;
സ   ർ്് ക്്ാ   ർ്് അ   പ്്ീ   ല്് ഒന്്തിരല  ക്്് മാ   റ്്ി
കൊച്്ി:സാകങ്്െിേസര്്േേൊ
ോെയില്് കോ. സിസ കോേ
സിലനൊതേ്ാെിേേിസിയാ
യിചാന്്സെര്്നിയേിച്്ത്േരി
േച്്സിംഗിള്്ലബഞ്്്േിധിലക്്
െിലരസര്്ക്്ാര്്നല്്േിയഅപ്്ീ
ല്്പഹകക്്ടെിഈോസംഒ
മ്്െിന്പരിഗണിക്്ാന്്ോറ്്ി.ജ
സ്്്്ീസ്എ.മ്ഹമ്്ദ്മ്ഷെ്ാഖ,്
ജസ്്്്ീസ്കോഭഅന്്മ്്ഈപ്്ന്്
എന്്ിേര്ള്്ലപ്്ട്് ഡിേിഷന്്
ലബഞ്്ാണ്അപ്്ീല്്പരിഗണി
ക്്്ന്്ത.്
സാകങ്്െിേസര്്േേൊോെ

േിസികോ.എം.എസ.്രാജരേ്ീ

യ്ലടനിയേനംസ്രപ്ീംകോട
െി റദ്്ാക്്ിയകോലൊണ് ൊ
തേ്ാെിേേിസിയ്ലടനിയേനം
കേണ്്ിേന്്ത.്ഈസാഹചരയ്
ത്്ില്്േിസിയ്ലടച്േെെകര്പാ
േിസികക്്േകറ്്ലെങ്്ിലം്സര്്േ
േൊോെേിസികക്്ഉന്്െേി
ദയ്ാഭയ്ാസേക്പ്്്രപ്ിന്്സിപ്്ല്്
ലസരേ്ട്്റികക്്നല്്േണലേന്്ാ
ണ്സര്്േേൊോെനിയേത്്ി
ല്്പറയ്ന്്ത.്ഇെിന്േിര്ദ്്
ോയിചാന്്സെര്്സവ്ന്്ംനിെ
യക്്്്കോ.സിസകോേസിലന
നിയേിച്്്ലേന്്്അപ്്ീെില്്പറ
യ്ന്്്.

വിദ്യാധിരാജ
ഇന്്്ര്്നാഷണല്്
ഉദ്ഘാടനംഇന്്്
കൊച്്ി: രേ്ീേിദയ്ാധിരാജചട്്മ്്ി
സവ്ാേിേള്ലടജീേോര്ണയ്ദര്്
േനല്ത് അടിസ്്ാനോക്്ി
സ്്ാപിെോക്ന്്സാമ്ഹയ്കസ
േനരപ്സ്്ാനോയേിദയ്ാധിരാ
ജഇന്്്ര്്നാഷണെിലന്്്ഉദഘ്ാട
നംഇന്്്പേക്കന്്രംഅഞ്്ി
ന്എറണാക്ളംടൗണ്്ഹാളില്്
ഗേര്്ണര്്ആരിഫ്മ്ഹമ്്ദ്ഖാ
ന്്നിര്്േഹിക്്്ം.ഇന്്്ര്്നാഷണ
ല്്രപ്സിഡന്്്്കോ.സി.എം.ോ
സ്കദേലന്്്സ്്ാനാകോഹണ
വം്ഇകോലൊപ്്ംനടക്്്ം.ലോ
ളത്്്ര്്അപദ്വൊരേ്േേഠാധിപ
െിസവ്ാേിരേ്ീേദ്ചിദാനന്്പ്രി
ഭരദ്ദീപംലെളിക്്്ം.
േിദയ്ാധിരാജഇന്്്ര്്നാഷണ

ലരക്്ാധിോരിജസ്്്്ീസ്എം.
ആര്്.ഹരിഹരന്്നായര്്അധയ്
ക്്െേഹിക്്്ം.ഡയറക്്ര്്അ
ഡവ്.ഭാേന,ലസരേ്ട്്റിനടന്്കദ
േന്്എന്്ിേര്്രപ്സംഗിക്്്ം.േി
ദയ്ാധിരാജഇന്്്ര്്നാഷണെിലന്്്
ആദയ്ചാപറ്്്ര്്ഉദഘ്ാടനംകോ.
ഡി.എം.ോസ്കദേന്്നിര്്േഹി
ക്്്ം.
ജീേോര്ണയ്ദര്്േനങ്്ള്ലട

േയ്ാഖയ്ാനംെിര്േനന്്പ്രംച
ട്്മ്്ിസവ്ാേിആര്്പക്്വ്സ്ഡയ
റക്്ര്്കോ.ആര്്.രാേന്്നായര്്അ
േെരിപ്്ിക്്്ം.പ്ത്ൊയിസ്്ാ
പിെോക്ന്്എറണാക്ളംചാ
പറ്്്റിലന്്്ലസരേ്ട്്റിഅഡവ്.സ്
നില്്ക്ോര്്ആമ്ഖരപ്സംഗവം്
രപ്സിഡന്്്്കോ.പി.രപ്ൊപന്്
നായര്്േറ്പടിരപ്സംഗവം്നട
ത്്്ം.

കൊച്്ി:സംസ്്ാനല്ത്സര്്പ്്ക്്ാവ്േള്്സംരക്്ിക്്ാന്്നടപടി
കേണലേന്്്ംഇെിന്െകദ്്േസ്്ാപനങ്്ളില്്പജേപേേിധയ്ോ
കനജ്ലേന്്്്േമ്്ിറ്്ിേള്്ക്്്ര്പംനല്്േണലേന്്േയ്േസ്്പാെിക്്
ണലേന്്്ോേേയ്ലപ്്ട്്്ള്്ഹര്്ജിയില്്സര്്ക്്ാരിന്കോട്്ീസ്നല്്
ോന്്പഹകക്്ടെിനിര്്കദേിച്്്.കേരളസര്്പ്്ക്്ാവ്സംരക്്ണ
സേിെിലസരേ്ട്്റിേിേവ്ന്്ക്ത്്്പാറനല്്േിയഹര്്ജിജസ്്്്ീസ്ഷാ
ജിപി.ചാെിമ്ന്്ാഴച്േഴിഞ്്്പരിഗണിക്്ാന്്ോറ്്ി.

അ   ന   ന്യ   യ്ം ആ   േ്യ   മാ   ന്ം ഡ   യ   റ   ക്്   ർ   മാ   ർ
കൊച്്ി:ആദിെയ്ബിര്്ളഫാഷന്്ആന്്ഡ്റീലട്്യില്്(എബിഎഫആ്
ര്്എല്്)ഡയറക്്ര്്ോരായിഅനനയ്ബിര്്ളലയയം്ആരയ്ോന്്േിരേ്ം
ബിര്്ളലയയം്നിയേിച്്്.സംരംഭേെവ്ത്്ിലം്ബിസിനസ്ലേട്്ിപ്്
ട്ക്്്ന്്െില്മ്ള്്അന്ഭേസമ്്ത്്്ോയാണ്ഇര്േരം്ഡയറക്്
ര്്കോര്്ഡികെക്്്എത്്്ന്്ത.്

സർപ്്ക്്ാവ്കൾ: 
ഹ  ർ്് ജി  യി  ല്് രോ  ട്്ീ  സ്

ആയയയ മർദിച്് അധ്യാപികയ്യ്ക്തിരേ 
രോലീസ് രകയസട്ത്്് 
തിര്വല്്:സരക്്ാരരപ്ീപര്പേറിേിദയ്ാെയത്്ിലആയലയേരദിച്്
അധയ്ാപിേയല്ക്്െികരകപാെീസ്കേലസട്ത്്്.െിര്േല്്നഗരസ
ഭ16-ാംേര്്ഡിലെഇര്േള്്ിരപ്ഗേണലേന്്്്എല്്പിസ്ക്ളില്്അ
ധയ്ാപിേയായോന്്മ്്സണ്്ിലക്്െികരയാണ്സഹായിബിജിോ
െയ്്പരാെിനലേിയത.്െിങ്്ളാഴച്ഉച്്യ്ക്്്സക്്ളിലക്ട്്ിേള്
ലടമ്മ്്ിലആയലയഅധയ്ാപിേേരദിച്്ിര്ന്്്.ഇത്ോയിബന്്
ലപ്്ട്്ോേറദ്േയ്ങ്്ളടക്്ംപരികോധിച്്്ത്ടരനടപടിസവ്ീേരിക്്്
ലേന്്്കോെീസ്പറഞ്്്.

കോണ്്ക്ല്വ്ഇന്്്
കൊച്്ി:കേരളത്്ിലെ500ബിസി
നസ്ോര്്കേദിപങ്്ിട്ന്്ഈ
ഗിള്്ബിസിനസ്കോണ്്കല്്വ്
ഇന്്്ലനട്മ്്ാകേരിഫ്കോറഎ
യര്്കോര്്ട്്്കോട്്െില്്രാേിലെ
9.30ആരംഭിക്്്ന്്കോണ്്കല്്
േില്്േിേിധകേഖെേളില്്േിേ
വ്ലെളിയിച്്500സംരംഭേര്്പ
ലങ്്ട്ക്്്ലേന്്്സംഘാടേര്്അ
റിയിച്്്. ബിസിനസ് കോച്്്ം
കോര്്പകററ്്്ലര്ടയ്നറ്ോയഷ
േീംറഫീക്്്കോഡകററ്്ര്്ആകം്.


