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ICICI SECURITIES 
Godrej Properties (Sell) 
Target: ₹1,215
CMP: ₹1,425.90
Godrej Properties (GPL) clocked Q1 FY23 gross
sales bookings of ₹2,520 crore, owing to
better-than-expected response to the two large
launches in Mumbai which contributed ₹950
crore of sales value. For the remainder of FY23,
GPL has a strong launch pipeline and expects to
cross over ₹10,000 crore of FY23E sales bookings.
While headline sales numbers may continue to
impress, with just ₹20 crore of operating surplus
generated in Q1 FY23 and fresh land spend of
₹540 crore, GPL’s net debt increased to ₹960
crore.
The company has announced changes to its
leadership team, e�ective January 1, 2023. Gaurav
Pandey, currently the CEO of GPL’s North Zon, will
take over from Mohit Malhotra as MD and CEO of
GPL. We believe this augurs well for continuity in
the company’s business strategy, going forward.

BROKER’S CALL

MOTILAL OSWAL RESEARCH 
Castrol (India) (Buy) 
Target: ₹134
CMP: ₹114.95
Castrol’s EBITDA and PAT missed our estimate,
given the volatile market environment, amid
rising input costs and modest demand.
Realisations improved 12 per cent year-on-year
and 6 per cent quarter-on-quarter, led by higher
crude prices in Q2 CY22.
Volume remains modest at 56 million litres in Q2
CY22, with personal mobility/CV volumes
contributing 50 per cent/35-40 per cent to overall
volumes in Q2 CY22 and industrial volumes
constituting the balance. Castrol has taken
another price hike in Q2 CY22. It had raised prices
in March. Castrol has strengthened its product
portfolio with the launch of CRB Plus CI4 for agri
vehicles and GTX Diesel CI4+ variants, and Castrol
POWER1 3-in-1. Better volumes are expected to
pare down operating costs, with a 26-29 per cent
improvement in margin for CY22-23. 

AKHIL NALLAMUTHU 

BL Research Bureau

The stock of Great Eastern
Shipping Company began its
latest leg of uptrend in mid-
July. It breached a resistance
at ₹440 a couple of weeks
ago and this week it has ral-
lied above an important
level of ₹500. Although the
stock ended flat on Wednes-
day, it is highly likely to rally
on Thursday. 

It could touch ₹540.
Therefore, one can consider
buying the stock for intra-
day and place stop-loss at
₹500. 

Exit your long positions
when the price touches
₹540. When stock opens
with a gap-up, wait for price

to dip to ₹515 and then buy.
On the other hand, if the
stock begins Thursday’s ses-
sion below ₹500, it can drop
further; so, refrain from
trading.

Note: The recommendations are

based on technical analysis.

There is a risk of loss in trading

TODAY'S PICK

GE Shipping (₹514.8): Buy 

PALAK SHAH

Mumbai, August 3

In a rare move, the National Stock
Exchange (NSE) has sought an un-
dertaking directly from investors
and traders that they will furnish
their bank statements. The NSE has
cautioned the clients of a few
brokers that if they do not furnish
the documents, then they may
face action under the SEBI Act.

Experts say that exchanges like
the NSE and the BSE cannot com-
pel clients of brokers to sign any
such undertaking, since there is no
provision to take direct action
against them. It has become a
standard practice of the NSE to

seek bank statements from clients
whenever it investigates brokers,
sources said. BusinessLine is in pos-
session of one such undertaking.

Direct action against clients
Dealings between brokers and cli-
ents are subject to a contractual
agreement between them. The ex-
change has no direct jurisdic-
tion over the clients of a
broker. According to a
former SEBI board
member, the powers
under the SEBI Act
and regulations are
vested in the SEBI
Board, which deleg-
ates them to SEBI o�-
cials. “An exchange has
powers to regulate its members,
but not their clients. You would
not see exchanges punishing cli-
ents for any abusive trading. There-
fore, exchanges invoking these

powers while dealing with clients
of members is totally illegal and ill-
advised. It sets a bad precedent,” a
former board member of SEBI said.

A former SEBI o�cial said, “The
million-dollar question is whether
the exchanges have powers to in-
vestigate all aspects of a client’s fin-
ances in general. They don’t have

such statutory powers and
they are infringing on the

Right to Privacy.” How-
ever, the clients have
the right, under the
SEBI Act, to complain
against a broker. Ex-
changes in India have

to follow their by-laws
and have jurisdiction

over member brokers.
Brokers have been using NSE’s

undertaking to dig out the per-
sonal financial details of clients,
and sometimes misusing them
too, the sources said.

NSE draws flak for seeking bank
details from traders, investors
Experts question direct
jurisdiction of stock

exchanges over 
clients of brokers

OUR BUREAU

New Delhi, August 3

Domestic investors held an
all-time high share in Indian
companies outstripping for-
eign portfolio investors
(FPIs), says data from
primeinfobase.com. 

In a report, it said that the
share of domestic institu-
tional investors (DIIs), which
includes domestic mutual
funds, insurance companies,
banks, financial institutions,
pension funds, etc. along
with retail and high net-
worth individuals (HNI)
reached an all-time high of
23.53 per cent as on June 30,
2022, from 23.34 per cent as
on March 31, on the back of
₹1.28-lakh crore net inflows
from DIIs during the quarter. 

Meanwhile, net outflows
from FPIs of over ₹1.07-lakh

crore during the quarter res-
ulted in their share declining
further to a 10-year low of
19.20 per cent as on June 30,
down 96 basis points (bps)
from 20.16 per cent as on
March 31.

A counter-balancing role
According to Pranav Haldea,
Managing Director, Prime
Database Group, this show-
cases the rise of domestic in-
vestors and the counter-bal-
ancing role they have played
to foreign investors. 

To put this in perspective,
as on March 31, 2015, the FPI
share was 23.30 per cent,
while the combined share of
DII, retail and HNI was just
18.47 per cent. 

However, the gap between
FPI and DII holding decreased
to its lowest level in this
quarter, with DII holding now
being just 26.77 per cent
lower than FPI holding (on
March 31, DII holding was

31.99 per cent lower than FPI
holding). The widest gap
between FPI and DII holding
was in the quarter ending
March 31, 2015, when DII hold-
ing was 55.45 per cent lower
than FPI holding. 

The FPI to DII ownership ra-
tio also declined to an all-time
low of 1.37 as on June 30, 2022
down from 1.47 as on March
31. 

Over 13 years (since June
2009), the FPI share has in-
creased from 16.02 per cent to
19.20 per cent, while the DII
share has increased from 11.38
per cent to 14.06 per cent. 

The total institutional in-
vestor share declined to a
seven-year low of 33.25 per
cent in the quarter ending
June 30, 2022, down from
33.87 per cent in the quarter
ending March 31.

Domestic mutual funds
Share of domestic mutual
funds in companies listed on
the NSE rose for the fourth
quarter running and reached
a two-year high of 7.95 per
cent as on June 30, 2022, up
from 7.75 per cent as on
March 31. 

This was after five quarters
of consecutive decline from
March 31, 2020, to June 30,
2021 (from 7.96 per cent to
7.25 per cent). The share has
increased on the back of net
inflows by domestic mutual
funds of ₹73,857 crore during
the quarter.

In rupee value terms, the
holding of domestic mutual
funds went down 5.52 per

cent to ₹18.88-lakh crore as on
June 30, 2022, from ₹19.99-
lakh crore on March 31. The
Sensex and Nifty declined
9.48 and 9.65 per cent, re-
spectively, during this period.

LIC’s share of investment 
The share of insurance com-
panies as a whole rose to 5.15
per cent as on June 30, 2022,
up from 5 per cent as on
March 31. 

In rupee value terms, it
again went down 5.01 per
cent from the previous
quarter to ₹2.24-lakh crore as
on June 30, 2022.

LIC continues to command
a lion’s share of investments
in equities by insurance com-
panies (at least 76 per cent
share or ₹9.30-lakh crore).
LIC’s share (across 286 com-
panies where its holding is
more than 1 per cent) rose to
3.92 per cent as on June 30,
2022, from 3.83 per cent as on
March 31.

Domestic investors own more of Indian firms than FPIs 
Share of FPIs down 

to a 10-year low 

OUR BUREAU

Mumbai, August 3

BSE reported a 23 per cent
drop in net profit to ₹40 crore
in the June quarter, against
₹52 crore logged in the same
period last year, largely on a
lower trading volume and
higher operational cost.

Revenue from operations
increased 19 per cent to ₹187
crore (₹157 crore). EBITDA was
up 21 per cent at ₹50 crore (₹41
crore).

The stock exchange’s aver-
age daily turnover in the
equity segment decreased 28
per cent to ₹4,057 crore, com-

pared to the corresponding
period last year.

The average daily turnover
in the equity derivatives seg-
ment decreased 62 per cent to
₹1.2-lakh crore, compared to
the corresponding period last
year.

The SME segment
BSE’s average daily turnover in
the Currency Derivatives seg-
ment increased 4 per cent to
₹24,567 crore. The SME and
Startup platforms completed

10 years of operations. The
SME platform has helped 377
on the SME platform raise
₹4,011 crore, while 14 start-ups
raised ₹61 crore. The market
value of stocks listed on the
SME platform was ₹47,929
crore and that of the start-up
platform was ₹588 crore. BSE’s
market share in the SME seg-
ment was 60 per cent.

The transactions on StAR
MF, a platform for Mutual
Funds distribution, grew 68
per cent to 5.9 crore. The aver-
age daily turnover on the In-
dia International Exchange at
IFSC was up at $9.94 billion
and had market share of 92
per cent. The platform permits
investment in more than
30,000 stocks across 33 coun-
tries and 135 exchanges across
the US, Asia-Pacific, and
Europe.

BSE net down 23% at ₹40 cr in 
Q1 on lower trading volume 
Average daily

turnover in equity

segment dips 28%,

derivatives down 62%

AGENCIES

Mumbai, August 3

Equity benchmarks staged a
comeback during the fag-end of
trade on Wednesday, with the Sen-
sex climbing over 214 points amid
continuous foreign fund inflows
and a largely positive trend in global
markets. Buying in IT counters and
Reliance Industries added to the
momentum.

In a volatile session, the 30-share
BSE benchmark ended 214.17 points
or 0.37 per cent higher at 58,350.53.
The broader NSE Nifty went up 42.70
points or 0.25 per cent to 17,388.15.
Among the Sensex constituents,
Tech Mahindra, TCS, Infosys, Titan,
Asian Paints, ICICI Bank, Bharti Airtel

and Reliance Industries were the
major gainers. On the other hand,
Maruti Suzuki, Sun Pharma, Kotak
Mahindra Bank, IndusInd Bank and

Bajaj Finance were among the
laggards.

Foreign institutional investors re-
mained net buyers in the capital
markets, as they bought shares
worth ₹825.18 crore on Tuesday, as
per exchange data.

Zomato shares fall
Shares of Zomato Ltd declined as an
undisclosed shareholder o�ered to
sell 612 million shares at a discount,
a stake matching that held by Uber
Technologies Inc. Zomato fell 0.2 per
cent to close at ₹55.45, after drop-
ping as much as 9.5 per cent shortly
after opening on Wednesday.

Zomato shares jumped 20 per
cent on Tuesday, the most since the
debut session last year, as a number
of block trades changed hands after
it released its quarterly perform-
ance report. The result showed a
smaller-than-expected loss and rev-
enue in line with analyst
expectations.

Market rallies on the back of FII inflows;
Sensex gains 214 pts, Nifty closes at 17,388
IT stocks, RIL among
gainers; Zomato

shares drop 9.5%
shortly after opening

K.R. SRIVATS

New Delhi, August 3

Kotak Investment Advisors Ltd
(KIAL) has announced the
launch of Kotak India Alternate
Allocation Fund, a Fund of
Funds (FoF), to invest in other
Private Equity (PE), Venture
Capital (VC) funds coupled
with direct investments into
companies.

The fund targets to raise
₹1,500 crore, including a green-

shoe option of ₹750 crore. The
fund’s objective is to diversify
across PE/VC funds in multiple
sectors, including consumer,
technology, healthcare, finan-
cials, etc, as well as across mul-
tiple stages, from early stage to
growth stage and late stage
across di�erent vintages.

‘Vintage’ refers to the first
year the fund starts investing in
companies. The fund also in-
tends to invest some portion
into co-investment opportunit-
ies available from such investee
funds.

Access to multiple funds
Nidhi Chawla, Fund Manager,
Kotak India Alternate Alloca-

tion Fund, said, “ The perform-
ance di�erence between best
and worst fund managers in PE/
VC funds can be as high as 15- 20
per cent IRR, so manager selec-
tion is critical.” 

Srini Sriniwasan, Managing
Director, KIAL, said, “With Ko-
tak’s FoF, we intend to enable
access to such funds and in-
crease domestic overall parti-
cipation in the Indian altern-
ates industry”.

Kotak India Alternate Alloca-
tion Fund is set up as an Altern-
ative Investment Fund under
SEBI regulations, managed by
KIAL, the alternate asset man-
agement arm of the Kotak
Mahindra Group.

Kotak Investment Advisors 
rolls out FoF; to raise ₹1,500 cr 
To invest in PE/VC
funds coupled with
direct investments

into companies

PRESS TRUST OF INDIA

New Delhi, August 3

Recently-listed Life Insurance Corpora-
tion (LIC) has broken into the latest For-
tune Global 500 list, while Reliance In-
dustries has jumped 51 places.

The nation’s biggest life insurer with
revenue of $97.26 billion and a profit of
$553.8 million was ranked 98th on the
just released Fortune 500 list.

Reliance Industries jumped 51 places
to 104 on the 2022 list.

This is the first outing of LIC on the
list, which ranks listed companies by
sales. Reliance, with revenue of $93.98
billion and a net profit of $8.15 billion in
the latest year, has been on the list for 19
years.

The list, topped by US retailer Wal-
mart, has nine Indian companies — five
of them State-owned, and four from the
private sector.

Only the debutant LIC was ranked
higher than Reliance among the Indian
corporates.

LIC breaks into
Fortune 500 list
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കൊച്്ി:സോ യര ല്് മോ ണ്് ബ ്
ക്്് സച യത്ാ ല്് കി ട്്് ന്് ത ്ഇ ഷ്്ി 
ക ക്് ഷ ണം, വ സബ്ത്ം ബ ്ക്്് സച 
യ്്് ന്് വ ര്് ക്്് പാ ഴവ് സത് ്ക്് ള്് നി 
േ ച്് സപട്്ി, മ ്ന്് ക ്ോ യി പ ണ മ ട 
ച്്് കാ ത്്ി രി ക്്് ന്് വ ര്് ക്്് സാ ധ 
നം െ ഭി ക്്് ന്്ി ല്്, വി ളി ച്്ാ ല മ റ ്
പ ടി യ ്മി ല്്. ഓ ണ്് യെ ന്് വി പ ണ 
ന ത്്ി സ്്് മ േ വി ല്് ന ട ത്്ി വ ര ്ന്്
ത ട്്ി പ്്് ക ള ്സട വി വി ധ മ ്ഖ ങ്് ളാ 
ണി ത.് 

ബപ് മ ്ഖ ഓ ണ്് യെ ന്് മോ പ്്ിം 
ഗ ്യസ റ്്് ക മോ ട ്സാ മയ് മ ്ള്്
മപ രം് എം ബ്് വം് മ റ്്്ം ഉ പ മോ 
ഗി ച്്ാ ണ ്ത ട്്ി പ്്് ന ട ത്്് ന്് ത.് മഫ 
സബ് ്ക്്്, ഇ ന്് സ്്്് ബഗ്ാം, വാ ടസ്ാ 
പ ്എ ന്്ീ സ മ ്ഹ മാ ധയ് മ ങ്് ളി ല്്
ഓ മോ ദി വ സ വം് ഇ ത്് ര ത്്ി ല ്
ള്് നി ര വ ധി മോ പ്്ിം ഗ ്യസ റ്്് 
ക ളാ ണ ്വ മ്് ന്് ഓ ഫ റ ്ക ള ്മാ യി
ബപ് തയ് ക്് സപ് ്ട ്ന്് ത.് മോ ഷയ് ല്്
മീ ഡ യ യി ല്് കാ ണ ്ന്് പ ്ത ്പ ്
ത്് ന്് നയ് ്ജ ന്് ഉ തപ് ന്് ങ്് ളി ല്്
ആ ക ്ഷ്് രാ യി ഓ ണ്് യെ നി ല്്
ബ ്ക്്് സച യത് ്ഇ ത്് ര ത്്ി ല്് ക 

ര ളി പ്്ി ക്് സപ് ്ട ്ന്് ര ്സട എ ണ്് 
വം് പ രാ തി ക ളം് അ ന ്ദി നം വ ര്് 
ധി ച്്് വ രി ക യാ ണ.്  

ഉ തപ് ന്് ങ്് ള്് ബ ്ക്്് സച യ്്് 
മപ് ്ള്് മപ യസ്മ ്്്് ഓ ണ്് യെ നാ 
യി അ ട യക്്്ാ നം് സഡ െി വ േി സച 
യ്്് മപ് ്ള്് പ ണം സോ ട ്ക്്ാ നം്
ഓ പഷ് ന്് ന ലക് ്ന്് ത ട്്ി പ്്് മോ 
പ്്ിം ഗ ്യസ റ്്് ക ള്് മപ യസ്മ ്്്് മ ്
ന്് ക ്ോ യി ന ലക്ി യാ ല്് പ െ മപ് ്
ഴം് ഉ തപ് ന്്ം ന ലക്ാ സത ക ര ളി 
പ്്ി ക്്്ം. മപ യസ്മ ്്്് ഓ ണ്് സഡ െി 
വ േി ആ സണ ക്്ി ല്് ഓ ര്് ഡ ര്് സച 
യത് ഉ തപ് ന്് ത്്ി ന ്പ ക രം പാ 
യക്്് റ്്ി ല്് മ റ്്് പാ ഴവ് സത് ്ക്് ളാ 
കം് ഉ ണ്്ാ വ ്ക. പാ ഴസ് ല്് വീ ട്്ി 
ല്് എ ത്്ി ക്്് ന്് സോ േി യ ര്് ജീ വ 
ന ക്്ാ ര്് ക്്് പ ണം യക മാ ോ സത
ഓ ര്് ഡ ര്് സച യത് ആ ളി ന ്ഉ തപ് 
ന്്ം ത ്േ ന്്് കാ ണാ നാ കി സല് ്ന്് 
ത ്ത ട്്ി പ്്് കാ ര ക്്് സ ഹാ യ ക മാ 
ക ്ന്്്. 

ക വ േി ല്് മര ഖ സപ് ്ട ്ത്്ി യി ട്്് 
ള്് മോ ണ്് ന മ്് േി ല്് വി ളി ച്്ാ ല്്
അ ത ്വയ്ാ ജ മാ കം്. ക വ ര്് മാ േി 
മപ് ്യ വി വ രം സമ യി െി ല്് അ േി 
യി ച്്ാ ല്് കി ട്്ി യ ഉ തപ് ന്്ം തി രി 
ച്് യ യക്്്ാ നാ കം് ആ വ ശയ് സപ് ്ട ്
ക. ഓ ര്് ഡ ര്് സച യത് ഉ തപ് ന്്ം കി 
ട്്് സമ ന്്് ബപ് തീ ക്്ി ച്്് തി രി ച്് യ ച്്ാ 
ല്് പി സന് ്ഒ ന്്്ം കി ട്്ാ ത്് അ വ 
സ്് യം്. 999 ര ്പ യക്്്് മ ്ന്്് ഷ 
ര്് ട്്് ക ള്് ഓ ര്് ഡ ര്് സച യത് യാ ള്് 
ക്്് ക ഴി ഞ്് ദി വ സം കി ട്്ി യ ത ്പ 
ഴ ഞ്് ന്് ച ്രി ദാ റ ്ക ളാ ണ.് േി മട് ്
ണ്് സച യ്്ാ ന്് 7597013278 എ ന്്
മോ ണ്് ന മ്് റം് ഹ രി യാ ന യി 
സെ വി ൊ സ വ ്മാ ണ ്പാ ഴസ് ല്്
ക വ േി ല്് മര ഖ സപ് ്ട ്ത്്ി യി ര ്ന്് 
ത.് ഈ  മോ ണ്് ന മ്് ര്് വയ്ാ ജ മാ 
സണ ന്്് പി ന്്ീ ട ്സത ളി ഞ്്്. ബപ് 
മ ്ഖ ഓ ണ്് യെ ന്് മോ പ്്ിം ഗ്
യസ റ്്ി സ്്് മപ ര ്വയ്ാ ജ മാ യി ഉ പ 
മോ ഗി ച്്ാ യി ര ്ന്്് ത ട്്ി പ്്്.

ത ട്്ി പ്്് യസ റ്്് ക ള്് ചി െ ഉ പ 
മോ ക്്ാ ക്് ള ്സട അ ക്്ൗ ണ്്ി ല്് 
നി ന്്് പ ണം മോ ര്് ത്്് ന്് താ യം്
പ രാ തി ഉ യ ര ്ന്്് ണ്്്. ക ്റ ്പ്്ം പ 
ടി സവ് മദ ശി നി യാ യ ഒ ര ്വീ ട്് മ്്
ഓ ര്് ഡ ര്് സച യത് ഉ തപ് ന്്ം കി ട്്ാ 
സത പ രാ തി സപ് ്ട്് മപ് ്ള്് ത ്ക തി 
രി ച്് ട യക്്്ാ സമ ന്്ാ യി ര ്ന്്് െ ഭി 
ച്് മ റ ്പ ടി. പ ണം തി രി ച്് യ യക്്്ാ 
ന്് വീ ട്് മ്് മോ ട ്സവ് ന്്ം മോ ണി 
ല്് നി ന്്് ഒ ര ്ര ്പ മോ ണ്് മപ യാ 
യി അ യ യക്്്ാ നം് ആ വ ശയ് സപ് ്
ട്്്. ഇ ത ന ്സ രി ച്്് ഒ ര ്ര ്പ അ യ 
ച്് വീ ട്് മ്് യ ്സട അ ക്്ൗ ണ്്ി ല്് നി 
ന്്് 40,000 ര ്പ ന ഷ്് മാ യി. ഇ ത ്
സം ര ന്്ി ച്്് അ വ ര്് യസ ര ര്്
മോ െീ സി ല്് പ രാ തി ന ലക്ി യി 
ട്്് ണ്്്. ഇ ത്് രം ഓ ണ്് യെ ന്് ത ട്്ി 
പ്്് ക ള്് പി ടി ക ്ട ്ക എ ള ്പ്് മ സല് ്
ന്്് മോ െീ സം് പ േ യ ്ന്്്.

കാക്്നാട്:വി ദയ്ാ ഭയ്ാ സ മത് ്സൊ 
പ്്ം ധാ ര്് മി ക മ ്െയ് ങ്് ളം് ഉ ത്് മ
സ മ ്ഹ സ ്ഷ്്ി ക്്് ആ വ ശയ് സമ ന്്്
ഗ വ ര്് ണ ര്് ആ രി ഫ ്മ ്ഹ മ്് ദ ്ഖാ 
ന്്. മോ ട്് േി ക്് ബ ്മോ ഴി മക് ്ടം്
സ ണ്് യേ സ ് ആ ശ ്പ ബത്ി യം്
സം യ ്ക്് മാ യി ആ രം ഭി ച്് മസ വ്
െ ങ്്് മസ വ ്യെ ഫ ്പ ദ്് തി കാ 
ക്് നാ ട ്സ ണ്് യേ സ ്ആ ശ ്പ ബത്ി 
യി ല്് ഉ ദ്ഘാ ട നം സച യത് ് സം 
സാ രി ക്്് ക യാ യി ര ്ന്്് അ മദ് ്
ഹം. വി ദയ്ാ ഭയ്ാ സ മത് ്സൊ പ്്ം ഇ 
ന്്്യ ന്് സം സ് കാ ര ത്്ി സ്്് പി ന്് 
ര െ ത്്ി ല്് ആ ര്് ജി ച്് ധാ ര്് മി ക ത 
യം് മ ്െയ് ങ്് ള ്മാ ണ ്മോ വി ഡി 

സ്്് മ ്ര്് ധ നയ് ത്്ി ലം് മോ ക്് ര്് മാ 
ര്് ക്്്ം, ന ഴ് സ ്മാ ര്് ക്്്ം മ റ്്് എ ല്്ാ
മോ വി ഡ ്മ ്ന്് ണി മോ രാ ളി ക 
ള്് ക്്്ം സവ് ന്്ം ക ്ടം് രാ ഗ ങ്് 
സള സയ ന്് മോ സെ ഓ മോ മോ ഗി 
സയ യം് പ രി ച രി ക്്ാ ന്് സാ ധി ച്് 
സത ന്്്ം അ മദ് ്ഹം പ േ ഞ്്്. 

മോ വി ഡി സന ത ്ട ര്് ന്്് മോ ഗി 
ക ള്് ക്്് ണ്്ാ ക ്ന്് നയ് ്മോ ണി യ
ഫം ഗ ല്് മോ ള്്,   ബ്്ാ ക്്് ഫം ഗ 
സ,് സന ഞ്്ി സെ പ ഴ ്പ്്് (എ മ്്ീ മ),
വി ണ്്് കീ േി യ ശവ്ാ സ മോ ശം
(മബ്രാ മ്ക ് പ്്് ര ല്് ഫി സ്്്്് െ),
ശവ്ാ സ മോ ശം ര ല ്ണ്് മോ സെ 
യാ ക ്ന്് അ വ സ്് (ബ ്ള്് മബ്രാ 
ക്്ി യ ക്്ാ സി സ)് ത ്ട ങ്്ി യ മോ ഗം
രാ ധി ച്് നി ര്് ധ ന രാ യ 25 മോ ഗി 
ക ള്് ക്്് സൗ ജ നയ് ശ സബ്ത് ബക്ി യ
ന ട ത്്് ന്് താ ണ ് മസ വ ് െ ങ്്്

മസ വ ്യെ ഫ ്പ ദ്് തി.  ഇ ന്്്യ യി 
ല്് ആ ദയ് മാ യി ഇ ത്് ര ത്്ി ല ്ള്്
ശ സബ്ത് ബക്ി യ ന ട ത്്ി യ മോ. നാ 
സ ര്് യ ്സ ഫി സന മോ ഗ ത്്ി ല്്
ഗ വ ര്് ണ ര്് ആ ദ രി ച്്്. 

ബപ് തി പ ക്് മന താ വ ്വി. ഡി. സ 
തീ ശ ന്് അ ധയ് ക്് ത വ ഹി ച്്്. ഉ മ
മൊ മ സ ്എം എ ല്് എ, ത ്ക്്ാ ക്് 
ര മ ്നി സി പ്് ല്് സച യ ര്് മപ ഴ് സ ണ്്
അ ജി ത ത ക്് പ്് ന്്,  ആ ശ ്പ ബത്ി
സച യ ര്് മാ ന്് മോ.  ഹ ഫീ സ ് േ 
ഹ്്ാ ന്്,  മാ മന ജിം ഗ ്ഡ യ േ ക്് ര്് പ 
ര്് വീ ണ്് ഹ ഫീ സ,് സൊ ോ സി ക്
സ ര്് ജ നം് മോ ഴി മക് ്ട ്മോ ട്് േി
ക്് ബ ്ബപ് സി ഡ ന്്്് മാ യ മോ. നാ 
സ ര്് യ ്സ ഫ,് മോ ഴി മക് ്ട ്മോ 
ട്് േി ചാ ര്് ട്് ര്് ഗ വ ര്് ണ ര്് മോ. രാ 
മജ ഷ ്സ ്ഭാ ഷ ്എ ന്്ി വ ര്് ബപ് സം 
ഗി ച്്്. 

മോംനഴ്സിംഗ്
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പൊതുവിശേഷം
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ൈിസിനസ്

വിദ്യാഭ്യാസം

അറിയിപ്്്

ധാര്്മികമ്ൈ്യങ്്ള്ംഉത്്മസമ്ഹ
സ്ഷ്്ിയിലത്പധാനം:ഗവര്്ണര്്

റോടുുറികുുബുറോഴിറകുുടംുസണുുററസ്ആശുപതരുിയംുസംയുകുുമായിആരംഭിചുുറസവുലങുറസവുറലഫുപദുു
രിയുടെഉദഘുാെനംകാകുുനാടുസണുുററസ്ആശുപതരുിയിലുുഗവരുുണരുുആരിഫുമുഹമുുദഖുാനുുനിരുുവഹികുുുനുുു.

കൊച്്ി:യ ്വാ ക്് ള്് ക്്് സൊ ഴി െ 
വ സ ര ങ്് ള്് െ ഭയ് മാ ക്്് ന്് തി നാ 
യി സം സ്്ാ ന സ ര്് ക്്ാ രി സ്്്
സഡ വ െ പ് സമ ്്്് ആ ന ഡ ്ഇ സന് ്
മവ ഷ ന്് സബ്ട്ാ റ്് ജി ക ്കൗ ണ്് സി 
ലം് (സക- ഡി സ് ക)് സാ മക് ്തി ക 
വി ദയ്ാ അ ധി ഷഠ്ി ത സൊ ഴി ല്് പ ്
ര്് ത്്ീ ക ര ണ സം വി ധാ ന മാ യ
അ വി ഗ്് യം് ധാ ര ണാ പ ബത്ം ഒ പ്്് 
വ ച്്്. 

സക- ഡി സ് കി സ്്് ഡി ജി റ്് ല്് വ 
ര്് ക് മോ ഴ് സ ്മാ മന ജ് സമ ്്്് സം 
വി ധാ ന ത്്ി ല്് ര ജി സ്്്് ര്് സച യത്ി 
ട്്് ള്് 3.95 െ ക്് ത്്ി മെ സേ യ ്വാ 
ക്് ള്് ക്്് എ ട്്് മോ ര രി സി ന സ്
ബപ് വ ര്് ത്് ന ങ്് ളി ൊ യി വയ്ാ പി 
ച്്് കി ട ക്്് ന്് അ വി ഗ്് യി ല അ 
മപ ക്്ി ക്്ാ ന്് പ ക്്ാ ളി ത്്ം അ വ 
സ രം ന ല്് ക ്സമ ന്്് അ ധി ക ്ത ര
അ േി യി ച്്്. 

ധാരണാപത്തം
ഒപ്്്വച്്്

കൊച്്ി:വി എ ച്്്പി എ 
േ ണാ ക ്ളം ജി ല്്ാ ബപ് 
സി ഡ ്്്ാ യി ര ്ന്് സ ്
ഭാ ഷ ്ച ന്്് സ്്ാ നം രാ 
ജി വ ച്്് സി പി എ മ്്ി 
മെ ക്്്. മക ര ള യഹ 
മ്ക ്ട തി യി ല്് മക ബന്്് 
സ ര്് ക്്ാ രി സന ബപ് തി നി 
ധീ ക രി ക്്് ന്് സസ ന്് 
ബട് ല്് ഗ വ ണ്് സമ ്്്്  മോ 
ണ്് സ ല്്( സി ജി സി), ത 
പ സയ് ത ്പ്്് ണി ത്്് േ ബപ് സി ഡ ്്്്
ത ്ട ങ്്ി യ സ്്ാ ന ങ്് ളി ല്് നി 

ന്്്ം രാ ജി വ ച്്ി ട്്് ണ്്്.
സം ഘ പ രി വാ ര്് ബപ് 

സ്്ാ ന ങ്് ള ്മാ യി ആ 
ശ യ പ ര മാ യി വി മോ 
ജി പ്്് സണ് ്ന്്്ം മ മത ത 
ര ശ ക്്ി ക ള ്സട ശാ 
ക്്ീ ക ര ണം കാ െ ഘ 
ട്് ത്്ി സ്്് ആ വ ശയ് മാ 
സണ ന്്് മോ ധയ് ത്്ി 
സ്്് അ ടി സ്്ാ ന ത്്ി 
ൊ ണ ് രാ ജി സയ ന്്്ം

അ മദ് ്ഹം ബപ് സത്ാ വ ന യി ല്് പ േ 
ഞ്്്. 

വിഎച്്്പിമനതാവ്
സിപിഎമ്്ിമൈക്്്

സുഭാഷ്ചനു്ു

കൊച്്ി:ക ള മ മശ രി സസ ്്്് മോ ള്് 
സ ്മോ ള ജി ല്് എ യഡ് ഡ ്വി ഭാ 
ഗ ത്്ി ല്് സോ ളി റ്്ി ക ല്് സ യ ന്് സ്
വി ഷ യ ത്്ി മെ ക്്് അ തി ഥി അ 
ധയ്ാ പ ക ഒ ഴി വ ്ണ്്്. എ േ ണാ ക ്
ളം മോ ള ജ ്വി ദയ്ാ ഭയ്ാ സ ഉ പ മമ 
ധാ വി യ ്സട കാ രയ് മാ െ യ ത്്ി സെ
ഡി ഡി ഗ സ്്്്് പാ ന െി ല്് ര ജി സ്്്് ര്്
സച യത്ി ട്്് ള്് വ ര്് ക്്് അ മപ ക്്ി 
ക്്ാം. അ മപ ക്്ാ മോം
www.stpauls.ac.in സവ ബ് യസ 
റ്്ി ല്് നി ന്്്ം ഡൗ ണ്് മോ ഡ ്സച 
യത് ്പ ്രി പ്്ി ച്്് job@stpauls.ac.in
എ ന്് ഇ സമ യി ല്് വി ൊ സ ത്്ി ല്്
10ന ് മ ്മ്്് അ യ ക്് ണം. 

കൊച്്ി:എ േ ണാ ക ്ളം മ ഹാ രാ ജാ 
സ ്മോ ള ജി സെ ച രി ബത് വി ഭാ ഗ 
ത്്ി ല്് അ തി ഥി അ ധയ്ാ പ ക ഒ ഴി 
വ ്ണ്്്. ച രി ബത്ി ല്് രി ര ്ദാ ന ന്് ര
രി ര ്ദ മാ ണ ് മോ ഗയ് ത. പി എ 
ച്്്ഡി/ സന റ്്് ഉ ള്് വ ര്് ക്്് മ ്ന്് ഗ ണ 
ന. ബപ് വ ്ത്്ി പ രി ച യം അ ഭി െ ഷ 
ണീ യം. നി ശ്്ി ത മോ ഗയ് ത യ ്ള്് 
തം് എ േ ണാ ക ്ളം മോ ള ജ ് വി 
ദയ്ാ ഭയ്ാ സ ഉ പ മമ ധാ വി യ ്സട കാ 

രയ് മാ െ യ ത്്ി സെ ഗ സ്്്്് െ കച് േ ര്്
പാ ന െി ല്് ര ജി സ്്്് ര്് സച യത് വ ര ്
മാ യ ഉ മദ്യാ ഗാ ര്് ഥി ക ള്് ക്്് അ മപ 
ക്്ി ക്്ാം. താ ലപ് രയ് മ ്ള്് ഉ മദ്ോ 
ഗാ ര്് ഥി ക ള്് അ സ ല്് സ ര്് ട്്ി ഫി ക്് 
റ്്് ക ള ്മാ യി 16 ന ് രാ വി സെ 11ന ് 
മന രി ട്്് ബപ്ി ന്് സി പ്് െി സ്്് ഓ ഫീ 
സി ല്് എ ത്് ണം. വി ശ ദ വി വ ര 
ങ്് ള്് ക്്് www.maharajas.ac.in
സ ന്് ര്് ശി ക്്് ക.

അതിഥിഅധ്യാപകഒഴിവ്

അതിഥിഅധ്യാപക
ഒഴിവ്

യമഹമൊമ്ട്ജിപിഎഡിഷന്്
അവതരിപ്്ിച്്്
കൊച്്ി: ഇ ന്്്യ യ മ ഹ മോ മട് ്ര്്
മോ ണ്് സ്്്് ര്് എ ന ര്് ജി യ മ ഹ മോ 
മട് ്ജി പി എ ഡി ഷ ന്് മോ ഡ ല ്ക 
ള്് അ വ ത രി പ്്ി ച്്്.  സ ്പ ര്് സ് മോ 
ര്് ട്്് യയ സസ ഡഎ് ഫ-് ആ ര്് 15എം,  
ഡാ ര്് ക ്വി ക്് ര്് വാ രി യ ര്് എം ടി-15
വി 2.0,  മാ ക് സി സ് മോ ര ടസ് ്സ് 
ക ്ട്് ര്് എ യ മോ ക് സ ്155, മേ  സസ 
ഡആ് ര്് 125 എ ഫ് ഐ യഹ ബര്ി 

ഡ ്സ് ക ്ട്് ര്് എ ന്്ീ മോ ഡ ല ്ക ളാ 
ണ ്അ വ ത രി പ്്ി ച്് ത.് ബപ്ീ മി യം ബ്്്  
സ് കവ് യ ര്് ഔ ട്്് സെ റ്്് ക ളി സെ ല്്ാം
ഇ വ െ ഭയ് മാ കം്.  ആ ര്് 15എ മ്്ി ന്
1,90,900 ര ്പ, എം ടി-15 വി 2,0 ക്്്
1,65,400 ര ്പ, മേ  സസ ഡആ് ര്് 125
എ ഫ് ഐ യഹ ബര്ി ഡി ന ്87,330
ര ്പ എ ന്്ി ങ്് സന യാ ണ ്സഡ ല്് 
ഹി യി സെ എ ക് സ ്മോ റം് വി െ. 

ടൊലൈല്്ബ്ക്്്ടെയ്താല്്
ഇഷ്്ിക,വസ്ത്തത്്ിന്
പകരംപാഴ്വസ്ത്ക്്ള്്!�
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