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SD/ F 24/67/2022-23 July 04, 2022 

The Manager 
Listing Department 
The National Stock Exchange of India Limited 
Exchange Plaza, Bandra-Kurla Complex, 
Bandra (E), Mumbai – 400 051 

The Manager  
Department of Corporate Services  
BSE Limited 
Phiroze Jeejeebhoy Towers, 
Floor 25, Dalal Street, Mumbai – 400 001 

Re.: Scrip Symbol: FEDERALBNK/Scrip Code: 500469 

Sub: Newspaper Advertisement – Disclosure under Regulation 30 of SEBI (Listing Obligations and 

Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (“SEBI Listing Regulations”) 

Pursuant to Regulation 30 read with Schedule III Part A Para A of SEBI Listing Regulations, we enclose 
the copies of newspaper advertisement published in Financial Express (English) and Deepika 
(Malayalam) on July 04,2022, in compliance with Ministry of Corporate Affairs Circular No.02/2022 dated 
May 05,2022 read with Circular No. 20/2020 dated May 05, 2020, intimating that 91st  Annual General 
Meeting of the Bank will be held on Wednesday, July 27, 2022 at 11.00 am IST through Video 
Conferencing / Other Audio Visual Means. 

The above information is also available on the website of the Bank, www.federalbank.co.in under 
“Shareholder Information” Section. 

Kindly take the information on record. 

Thanking you, 

Yours faithfully, 

For The Federal Bank Limited 

Samir P Rajdev 
Company Secretary 

Secretarial Department 

http://www.federalbank.co.in/


സദ്ോർടസ്്
102022ജ്ചല04തിങ്്ൾ

EKM

RNI No.63937/96

മിന്്ൽര്പളയം:ചെനാഅതിർത്്ിയികല
തര്ന്്ര്പധാനപാലംഒലിച്്്ലോയി
ഇറ്്ാേയർ:അര്ണാെൽപെ്ലദശിൽസെനാഅതി
ർത്്ിയില്ള്്തപന്്്പെ്ധാനടബയ്ലിൊലംമിന്്
ൽപെ്ളയത്്ിൽഒലിച്്്ലോയി.ഒലോംഗ്നദിയി
ടലൊലമാണ്തകർന്്ത.്ലോർഡർലോഡസ്്
ഓർസഗലനഷൻ(ബിആർഒ)ആണ്ഇക്്ാരയ്ംഅ

റിയിച്്ത.്ജില്്ാആസ്്ാനമായലോലോറിംഗിടന
ഡാമിന്മായിബന്്ിപ്്ിക്്്ന്്ൊലമാണിത.്തക
ർന്്ൊലത്്ിട്്്ഭാഗംന്റ്മീറ്്ർഅകടലയാണ്
കടണ്്ത്്ിയത.്ൊലംപ്നഃസ്്ാെിക്്ാന്ള്്ന
െെെികൾബിആർഒആരംഭിച്്്.

പതക്്്െെിഞ്്ാറൻൊക്്ിസ്്ാേിൽെല്ചിസ്്ാൻ്്ക്െവിശ്യയിപലസോബ്പലെർവതസമഖലയില്ണ്്ായ
അെകെത്്ിൽമറിഞ്്െസ്.

െംയള്ര്: ഏജസ് ടരഡറൽ
സലഫ്ഇൻഷവ്റൻസ്ഐഎയ്
24അലവഴസ്്ഏഷയ്-ഓഷയ്ാനി
യൊന്്്യൻഷിപ്്ിൽഇന്്്യൻപ്
ര്ഷ െീം സവ്ർണവം് വനിതാ
െീംടവള്്ിയം്സവ്ന്്മാക്്ി.
ബംഗള്ര്വിടലപശ്ീകണഠ്ീര
വലസ്്്്ഡിയത്്ിൽനെന്്അൾ
പെ്ാറണ്്ിംഗ്ൊന്്്യൻഷിപ്്ിൽഅ
മർസിംഗ്ലദവദ്്യ്ടെലനത്തവ്
ത്്ിൽഇറങ്്ിയപ്ര്ഷെീംനി
ശ്്ിത24മണിക്്്റിന്ള്്ിൽആ

ടക739.959കിലലാമീറ്്ർദ്രംതാ
ണ്്ിയാണ്സവ്ർണംലനെിയത.്
അമർസിംഗ്258.418കിലലാമീറ്്
ർദ്രല്താ്ടെൊന്്്യൻഷിപ്്ി
ടലമികച്്വയ്ക്്ിഗതപെ്കെനം
നെത്്ി.
സൗരവ് ക്മാർ രഞജ്ൻ

(242.564), ജിലനാ ആ്്്ണി
(238.977)എന്്ിവരം്ഇന്്്യയ്
ടെലനട്്ത്്ിന്കര്ത്്്െകർന്്്.
ഓസല്പ്െലിയ(628.405),സെനീ
സ്തായല്െയ്(563.591)െീമ്ക

ക്്ാണ്ടവള്്ിയം്ടവക്്ലവം്.
ഇന്്്യൻവനിതാെീം570.70കി.

മീപെ്കെനല്താ്ടെയാണ്ടവ
ള്്ിസവ്ന്്മാക്്ിയത.്
ഓസല്പ്െലിയ(607.63)സവ്ർണ

വം് സെനീസ് തായല്െയ്
(529.082)ടവക്്ലവം്കരസ്്മാ
ക്്ി.
വനിതാവയ്ക്്ിഗതവിഭാഗ

ത്്ിൽതായല്െയിയ്ടെക്വാ
ൻജ്ലിൻ(216.877കി.മീ)ഒന്്ാം
സ്്ാനംലനെി.

സലാസ്ആഞ്്ലസ്: ഇന്്്യയ്ടെവനിതാഅത്ലറ്്്െര്ൾൌധരിക്്്
3000മീറ്്ർഓട്്ത്്ിൽലദശീയറിക്്ാർഡ.്3000മീറ്്റിൽഒന്്ത്മിനി

റ്്ിന്ള്്ിൽരിനിഷിംഗ്സലൻകെക്്്ന്്ആദയ്
ഇന്്്യക്്ാരിഎന്്ലനട്്ല്താ്ടെയാണ്െര്
ൾൌധരിറിക്്ാർഡ്ക്റിച്്ടതന്്താണ്
പശ്ലദ്്യം.ലലാസ്ആച്്ലസിൽനെന്്
സൗണ്്്റണ്്ിംഗ്മീറ്്ിലാണ്െര്ൾൌധരി
യ്ടെപെ്കെനം.
8:57.19ടസക്്ൻഡിൽ3000മീറ്്ർപ്ർത്്ി

യാക്്ിയെര്ൾൌധരിടവക്്ലടമഡലം്
സവ്ന്്മാക്്ി.സ്രയ്ലലാഗനാഥട്്്ലെരിൽ
കഴിഞ്്ആറ്വർഷമായിനിലനിന്്ിര്ന്്

9:04.5ടസക്്ൻഡ്എന്്ലദശീയറിക്്ാ
ർഡാണ്െര്ൾൌധരിതിര്ത്്ിയ

ത.്ലലാസ്ആച്്ലസ്സൗണ്്്
റണ്്ിംഗ്മീറ്്ിടല3000മീറ്്റി
ൽഅവസാന രണ്്്ലാപ്്്
ലശഷിക്്്ലന്ാ്ൾഅച്്ാം
സ്്ാനത്്ായിര്ന്്്.ത്െ
ർന്്്നെത്്ിയക്തിപ്്ിലാ
ണ്മ്ന്്ാംസ്്ാനല്താ്
ടെലൊഡിയംരിനിഷിം
ഗ്നെത്്ിയത.്കഴിഞ്്മാ
സംടെസന്്യിൽനെന്്
ഓപ്്ണ്്നാഷണൽസിൽ
3000മീറ്്ർസ്്്്ീപ്്ിൾലെസി
ൽസവ്ർണംലനെിയതാര
ണാണ്െര്ൾ.

ഇംഗ്്ണ്്ിട്്്ഒന്്ാംഇന്്ിംഗസ്ിടല10വിക്്റ്്്ംഇ
ന്്്യൻലെസർമാർവീതിടച്്ട്ത്്്.മ്ഹമ്്ദ്സിറാജ്
66റണ്്സ്വഴങ്്ിനാലം്കയ്ാപറ്്്ൻജസപ്െ്ീത്ബം്റ
68റണ്്സ്വഴങ്്ിമ്ന്്്ംമ്ഹമ്്ദ്ഷമി78റണ്്സ്വഴ
ങ്്ിരണ്്്ംവീതംവിക്്റ്്്സവ്ന്്മാക്്ി.ഷാർദ്ൾഠാ
ക്്്ർ48റണ്്സ്നൽകിഒര്വിക്്റ്്്ലനെി.

പന്്ിക്്്ലറാളിൽലോണി
ഒന്്ാംഇന്്ിംഗസ്ിൽഇന്്്യടയരക്്ിച്്ത്വിക്്റ്്്

കീപ്്ർബാറ്്റായഋഷഭ്െന്്ിട്്്ടസഞ്്്റിയായിര്
ടന്്ക്്ിൽഇംഗ്്ണ്്ിട്്്രക്്കനായത്വിക്്റ്്്കീപ്്ിം
ഗ്ബാറ്്റായലജാണിടബയർടസ്്്്ായ്ടെടസഞ്്്റി

യായിര്ന്്്. 140 െന്്്
ലനരിട്്ടബയർടസ്്്്ാ106
റണ്്സ്ലനെി.നയ്്സില
ൻഡിന് എതിരായ മ്
ന്്ാംടെസ്്്്ിലം്ലജാണി
ടബയർടസ്്്്ാടസഞ്്്റി
ലനെിയിര്ന്്്.
ഇന്്്യടക്്തിരായടെ

സ്്്്ിൽഇംഗ്്ണ്്ിട്്്ഔ
ലദ്യാഗികവിക്്റ്്്കീപ്്ർ
സാം ബില്്ിംഗസ്് ആ

ണ.്57െന്്ിൽ36റണ്്സ്ലനെിയബില്്ിംഗസ്്ആണ്
ഇംഗ്്ീഷ്ഇന്്ിംഗസ്ിടലരണ്്ാമടത്്ഉയർന്്വയ്ക്്ി
ഗതസല്കാറിന്ഉെമ.കയ്ാപറ്്്ൻടബൻലസ്്്്ാകസ്്(25),
ലജാറ്ട്്്(31),മാതയ്്ലൊട്്്സ്(19)എന്്ിവരാണ്െിന്്ീ
ട്ഇംഗ്്ീഷ്ഇന്്ിംഗസ്ിൽടൊര്തിയത.്35റണ്്സ്എ
കസ്പ്െ്ായായിഇംഗ്്ണ്്ിട്്്സല്കാർലബാർഡിൽഎ
ത്്ിടയന്്തം്പശ്ലദ്്യം.

ലീഡ്ഉയർത്്ാൻഇന്്്യ
രണ്്ാംഇന്്ിംഗസ്ിനായിപക്ീസിടലത്്ിയഇ

ന്്്യക്്്75റണ്്സ്എട്ക്്്ന്്തിനിടെമന്്്്വി
ക്്റ്്്നഷ്്ടപ്്ട്്്.ശ്ഭമ്ാൻഗിൽ(4),ഹന്മവി
ഹാരി(11),വിരാട്ലകാഹ്ലി(20)എന്്ിവരാണ്
പ്റത്്ായത.്ജയിംസ്ആൻലഡഴസ്ണം്സ്്്്്വ
ർട്്്ലപ്ബാഡിന്ം ലറ്്്്കസ്ിനമ്ാണ്വിക്്റ്്്.39
ഓവർപ്ർത്്ിയായലപ്ാ്ൾമന്്്്വിക്്റ്്്നഷ്്
ത്്ിൽ113റണ്്സ്എന്്നിലയിലാണ്ഇന്്്യ.ലെ
ലതശവ്ർപ്ജാര(47),ഋഷഭ്െന്്്(22)എന്്ിവർ
പക്ീസില്ണ്്്.245റണസ്ലീഡായിഇന്്്യക്്്.

സകാ ട് ് യം :
1 9 7 0ക ള ്ടെ
ത്െക്്ത്്ിൽ
ഇന്്്യൻലദശീ
യഫ്ടബ്ാൾ
െീമിട്്് ലഗാ
ൾവലകാത്്
ലകാ ഴി ല്കാ് 
ട ്കാ ര നാ യ
ഇ.എൻ. സ്

ധീർ(74)ഓർമയായി.ഹ്ദയാഘാത

ടത്്ത്െർന്്്ലഗാവയിടലമാപ്സയി
ലായിര്ന്്്അന്്്യം.ലഗാവയിൽസ്്ിര
താമസമാക്്ിയസ്ധീർലകാഴിലക്ാ്ട്
െണിക്്ർലറാഡ്സവ്ലദശിയാണ.്
ലകാഴില്കാ്ട്ടസൻറ്ലജാസഫസ്്

സക്്ളിൽവച്്ാണ് കാൽപ്്ന്്് ലലാക
ല്ത്ക്്്സ്ധീർഎത്്ിയത.്1968ൽഗ
വ.ഗണെത്സക്്ളിൽെത്്ാംക്്ാസി
ൽ െഠിക്്്ലന്ാ്ൾ ലകരളസലന്ാ്ഷ്
ലപ്ൊരിെീമിൽഇെംലനെി.ലകരളത്്ി
ന്പ്റലമലഗാവ,മഹാരാഷ്പെ്സംസ്്ാ

നങ്്ൾക്്ായം്സലന്ാ്ഷ്ലപ്ൊരിയി
ൽകളിച്്ിട്്്ണ്്്.
എകസ്ലൻറ,്എ.വി.എം,യംഗ്ജംസ,്

യംഗ്ൊലല്ച്ഴസ്്ത്െങ്്ിയലകാഴി
ലക്ാ്െൻെീമ്കളിൽെന്്്തട്്ിയലശഷം
വാസല്കാലഗാവയ്ടെലഗാൾകീപ്്റാ
യി.മഹീപദ്്്യിലം്കളിച്്്.
1971ടലഏഷയ്ൻയ്ത്്്ൊന്്്യൻഷി

പ്്ിലാണ്ഇന്്്യൻജഴസ്ിആദയ്മായിഅ
ണിഞ്്ത.്1972ൽറങ്്്ണിൽനെന്്ഒളി
ന്്ികസ്്ലയാഗയ്തമത്്രത്്ിൽമികച്്

പെ്കെനംനെത്്ി.മലലഷയ്യിടലടമർ
ലദക്്കപ്്ിലം്1974ൽടെഹറ്ാൻഏഷയ്
ൻടഗയിംസിലം്ഇന്്്യൻലഗാളിയായി.
റഷയ്ൻെീംസൗഹ്ദമത്്രത്്ിടനത്്ി
യലപ്ാ്ൾഇന്്്യൻെീംസവസ്കയ്ാപറ്്്
നായിര്ന്്്.27-ാംവയസിൽകളിമതി
യാക്്ിയസ്ധീർ30വർഷലത്ാ്ളംപെ്
വാസിയായി.മെങ്്ിടയത്്ിയലശഷം
ലഗാവയിൽസ്്ിരതാമസമാക്്ി.ഭാരയ്:
െലരതയായല്ർദ.്മക്്ൾ:അന്പ,്ലജാ
ൻകവ്ിൽ.

ലണ്്ൻ:വിംബിൾഡണ്്ടെന്്ീസ്പ്ര്ഷസിംഗിൾസ്മ്ന്്ാംറൗണ്്ിൽഓസല്പ്െലി
യയ്ടെനിക്കിർലഗ്യാസം്പഗ്ീക്്്താരംടസ്്്്രാലനാസ്സിറ്്്സിൊസം്തമ്്ില്
ള്്ലൊരാട്്ത്്ിന്അകന്്െിലസവിച്്ത്വിവാദങ്്ൾ.ടസ്്്ർലകാർട്്ിൽഅരലങ്്
റിയഇവര്ടെലൊരാട്്ംകാണികൾക്്്അരങ്്ായിര്ന്്്എന്്തം്മടറ്ാ്ര്വസത്്
ത.മത്്രത്്ിൽനാലാംസീഡായസിറ്്ിസിൊസിടന6-7(2-7),6-4,6-3,7-6(9-7)എ
ന്്സല്കാറിന്കീഴെക്്ികിർലഗ്യാസ്പെ്ീകവ്ാർട്്റിൽകെന്്്.

അലന്്ൻകിർല്േയാസ്
മത്്രലശഷംസിറ്്്സിൊസ്ഓസല്പ്െലിയൻതാരട്ത്വിലശഷിപ്്ിച്്ത്അലന്്

നം്ദ്ഷ്്ലാക്്്ള്്വനം്എന്്ാണ.്അതിലലക്്്സിറ്്്സിൊസിടനലപ്െരിപ്്ിച്്ത്
മത്്രത്്ിനിടെഅരലങ്്റിയസംഭവങ്്ളം്.എന്്ാൽ,തനിടക്്തിരായആലരാ
െണംഅെിസ്്ാനരഹിതമാടണന്്്ംസിറ്്്സിൊസാണ്ലകാർട്്ിൽലമാശമാ
യിടെര്മാറിയതം്തട്്്ശരീരംലക്്്യമാക്്ിലഷാട്്്എട്ത്്ടത
ന്്്ംകിർലഗ്യാസ്ത്റന്്െിച്്്.
ആദയ്ടസറ്്്സെലപ്ബക്്റില്ടെലനെിയസിറ്്്സിൊസ്രണ്്ാം

ടസറ്്ിനിടെെന്്്മനഃപ്ർവംകാണികള്ടെലനർക്്്അെിച്്്വിട്്്.
െന്്്കാണികള്ടെലദഹത്്്ടകാള്്ാതിര്ന്്ത്ഭാഗയ്ംടകാണ്്ായി
ര്ന്്്.ഇലതാടെസിറ്്്സിൊസിടനഅലയാഗയ്നാക്്ണടമന്്ആവശയ്വ്
മായികിർലഗ്യാസ്അന്്യടറസമീെിച്്്.മത്്രംത്െരിടല്്ന്്നിലൊ
ടം്കിർലഗ്യാസ്എട്ത്്്.എന്്ാൽ,െന്്്കാണികള്ടെശരീരത്്ിൽ
ടകാണ്്ില്്എന്്തിനാൽസിറ്്്സിൊസിടനതിലരകട്ത്്നെെെിക്്്
അന്്യർമ്തിർന്്ില്്.മത്്രത്്ിനിടെകിർലഗ്യാസിട്്്ലദഹത്്്ടകാ
ള്്ാവ്ന്്തരത്്ിൽലഷാട്്്എട്ത്്്ംസിറ്്്സിൊസ്പെ്ലകാെിപ്്ിച്്്.
ച്ലെറിയലൊരാട്്ത്്ിനിടെടസർവ്ടെയ്്ാൻകാണികള്ടെസമ്്
തംലൊദിച്്്ംകിർലഗ്യാസ്ഗാലറിയിൽെിരിെെർത്്ി.

ൊച്്്ലൈവ്
പെന്്ീസ്

വിംെിൾഡണ്്,3.30pm
സ്്്്ാർസ്സൊർട്സ്പസലക്്്

പെസ്്്്് ക്കിക്്റ്്്

ഇംഗ്്ണ്്്xഇന്്്യ,3.00pm
സസാണിസിക്സ്

െിർമിംഗഹ്ാം:ഇന്്്യxഇംഗ്്ണ്്്ടെസ്്്്്പക്ിക്്റ്്ിൽലെസ്
ബൗളിംഗ്െരീക്്യിൽൊസാകാടതബാറ്്ർമാർ.നയ്്
സിലൻഡിട്്്ലെസ്ആപക്മണംടെറ്ത്്്ലതാൽപ്്ി
ച്്ഇംഗ്്ണ്്ിന,്ഇന്്്യൻലെസർമാർക്്്മ്ന്്ിൽരക്്

ടപ്്ൊനായില്്.ഇന്്്യയ്ടെഒന്്ാംഇന്്ിംഗസ്്സല്കാ
റായ416ന്എതിലരപക്ീസിടലത്്ിയഇംഗ്്ണ്്ിട്്്ഒ
ന്്ാംഇന്്ിംഗസ്്284ൽഅവസാനിച്്്,ഇന്്്യക്്്132റ
ണ്്സിട്്്ഒന്്ാംഇന്്ിംഗസ്്ലീഡ.്

പര  സ ്ടെ  സു്ുുു... 
പെയർസ്റ്്്യ്ക്്്

പസഞ്്്റി,ഇംഗ്്ണ്്്
284ന്പ്റത്്്,
ഇന്്്യക്്്ലീഡ്

‘അലന്്ൻ’കിർല്േയാസിക്്്

എന്്്ർടെയൻ്ടെന്്്്

ഇന്്്യയ്കടലോൾവലകാത്്സ്ധീർഓർമയായി

അന്്ർദേശീയം
ലിസിച്്ാൻസ്ക്പിടിക്ച്ട്ക്ത്ന്്്റഷ്യ

കീവ്: കിഴക്്ൻയ്ടപ്കയന്ിടല
ല്ഹാൻസ്പെ്വിശയ്യിടലഅവ
സാന നഗരമായ ലിസിച്്ാൻ
സക്ം്റഷയ്ൻനിയപന്്്ണത്്ി
ലലക്്്.നഗരംപ്ർണമായിെിെി
ടച്്ട്ത്്തായിറഷയ്ൻപെ്തിലോ
ധമപന്്്ിടസർജിലോയഗ്്പെ്സി
ഡ്്്്പ്െിടനഅറിയിച്്തായി
വാർത്്ാഏജൻസികൾറിലപ്്
ർട്്്ടെയത്.്അലതസമയം,യ്
ടപ്കയൻ്ഇക്്ാരയ്ംസ്്ിരീകരി
ച്്ിട്്ില്്.റഷയ്ൻെട്്ാളംലിസിച്്ാ

ൻസക്ിൽആപക്മണംര്ക്്മാ
ക്്ിയതായിയ്ടപ്കയൻ്വ്ത്്
ങ്്ൾസ്്ിരീകരിച്്ിര്ന്്്.നഗര
ത്്ിന്വെക്്്ള്്നദിആദയ്മാ
യിമ്റിച്്്കെക്്ാൻറഷയ്ൻെട്്ാ
ളത്്ിന്കഴിഞ്്്.ശക്്മായതി
രിച്്െികൾലനരിട്്ിട്്്ംറഷയ്ൻെ
ട്്ാളംെിൻവാങ്്ാൻതയാറാക്
ന്്ിടല്്ന്്്യ്ടപ്കയൻ്പെ്സിഡ
്്്ിട്്്ഉെലദഷ്്ാവ്ഒലകസ്ിഅ
രിലറ്്്്വിച്്്െറഞ്്്.
അലതസമയം, ലിസിച്്ാൻ

സക്്നഗരത്്ിട്്്ലകപദ്്്ഭാഗം
നിയപന്്്ണത്്ിലാക്്ിടയന്്്റ
ഷയ്ടയ െിന്്്ണയ്ക്്്ന്് യ്
ടപ്കയൻ്വിമതർലനരലത്്അവ
കാശടപ്്ട്്ിര്ന്്്.ഇക്്ാരയ്വം്
സ്്ിരീകരിക്്ാനായിട്്ില്്.
ലിസിച്്ാൻസക്്െിെിടച്്ട്ത്്്

ല്ഹാൻസ്പെ്വിശയ്നിയപന്്്ണ
ത്്ിലാക്്്ന്്ലോടെറഷയ്ൻെ
ട്്ാളത്്ിട്്്പെ്ധാനലക്്്യങ്്ളി
ടൊന്്്പ്ർത്്ിയാകം്. ലനര
ലത്്യ്ടപ്കയൻ്തലസ്്ാനമാ

യകീവ്െിെിടച്്ട്ക്്ാന്ള്്പശ്
മംെരാജയടപ്്ട്്്െിന്്ാറിയറ
ഷയ്ൻെട്്ാളംെിന്്ീട്ല്ഹാൻ
സക്,്ലോണറ്്്സക്്പെ്വിശയ്ക
ൾഉൾടപ്്ട്ന്്ലോണബാസ്
ലമഖലടയസവ്തപന്്്മാക്്്ന്്തി
ലായിരിക്്്ംപശ്ദ്്ടയന്്്പെ്ഖയ്ാ
െിച്്ിര്ന്്്.ല്ഹാൻസ്നിയപന്്്
ണത്്ിലായാൽലോണറ്്്കസ്്
പെ്വിശയ്യിൽആപക്മണംര്ക്്
മാക്്ാനാണ്സാധയ്ത.ലോണ
റ്്്സക്ിടലടല്്വയ്ാൻസക്്നഗ

രംകനത്്ആപക്ണംലനരിട്ന്്്
ണ്്്.ഇതിനിടെ,റഷയ്െിെിടച്്ട്
ത്്ടമലിലറ്്ല്പ്ൾനഗരത്്ി
ടലറഷയ്ൻസസനികആസ്്ാ
നംയ്ടപ്കയൻ്െട്്ാളംലോക്്റ്്ാ
പക്മണത്്ിൽനശിപ്്ിച്്തായിറി
ലപ്്ർട്്്ണ്്്.യ്ടപ്കയൻ്അതിർ
ത്്ിലോട്ലെർന്്റഷയ്ൻപെ്ലദ
ശങ്്ളായക്ർസക്ിലം്ടബൽ
ഗലോദിലം്യ്ടപ്കയൻ്ലസനമി
സസൽ,ലപ്ോണആപക്മണങ്്
ൾനെത്്ി.

ലഹുാൻസക് ുപരുവിശയു പർുണമായി റഷയുൻ നിയപതുുുണതുുിൽ

യ്ക്രകയ്നിൽസമാധാനത്്ിന്
ആഹ്വാനംകെയ്ത്മാർപാപ്്
വത്്ിക്്ാൻസിറ്്ി:യ്ടപ്കയന്ിനം്ലലാകം
മ്ഴ്വനം് സമാധാനത്്ിന്ലവണ്്ി
പെ്ാർഥിക്്ാൻ ആഹവ്ാനം ടെയത്്
പര്ാൻസിസ്മാർൊപ്്.ലലാകത്്്
സമാധാനംആവശയ്മാടണന്്്ഞാ
യറാഴെ്നെന്്പത്ികാലജെത്്ിൽ
മാർൊപ്്െറഞ്്്.ആയ്ധങ്്ള്ടെ
ത്ലയ്തയിലലാെരസെ്രഭീതിയിലലാ
ആകര്ത്സമാധാനം.ഇത്്രംതപന്്്ങ്്
ൾഘെികാരടത്്എഴ്െത്വർഷംെിറകി
ലലക്്്ടകാണ്്്ലൊകം്.ഭിന്്തയ്ടെെശ്്ാത്്
ലത്്ിൽനിന്്്െരസെ്രവിശവ്ാസത്്ിട്്്ലലാകല്ത്ക്്്മ്
ലന്്റാൻരാജയ്ങ്്ൾപശ്മിക്്ണം-മാർൊപ്്ക്ട്്ിലച്്ർത്്്.

പാക്്ിസ്്ാനിൽബസ്
മലയിട്ക്്ിലലക്്്വീണ്19മരണം
കറാച്്ി:ടതക്്്െെിഞ്്ാറൻൊക്്ിസ്്ാനിൽയാപത്ാബസ്മലയിട്
ക്്ിലലക്്്മറിഞ്്്വീണ്19ലെർമരിച്്്.11ലെർക്്്െരിലക്്റ്്്.ബ
ല്െിസ്്ാൻപെ്വിശയ്യിടലലോബ്ജില്്യിടലെർവതലമഖലയി
ലായിര്ന്്്അെകെം.അമിതലവഗത്്ിടലത്്ിയബസ്മഴയത്്്ടത
ന്്ിമറിയ്കയായിര്ന്്്.ഇസ്്ാമാബാദിൽനിന്്്ടക്വറ്്യിലലക്്്ലൊ
യബസിൽ30യാപത്ക്്ാരാണ്ണ്്ായിര്ന്്ത.്ടക്വറ്്യ്ക്്്സമീെ
മായിര്ന്്്അെകെം.രക്്ാപെ്വർത്്കർ19മ്തലദഹങ്്ൾകടണ്്
ട്ത്്്.കഴിഞ്്മാസംവെക്്ൻബല്െിസ്്ാനിൽബസ്മലയിട്
ക്്ിലലക്്്മറിഞ്്്വീണ്22ലെർമരിച്്ിര്ന്്്.

റിക്്ാർഡ്െര്ൾ
ഒസ്്്്പെപക്ാ്
പ്റത്്്
ലണ്്ൻ:വിംബിൾഡണ്്ടെന്്ീസ്
വനിതാസിംഗിൾസിൽ12-ാംസീ
ഡായലാതവ്ിയയ്ടെടയലലനഒ
സ്്്്ടെടക്ാ്പെ്ീകവ്ാർട്്റിൽപ്റ
ത്്്.സീഡ്ഇല്്ാത്്ജർമനിയ്
ടെ തജാന മരിയയാണ് മ്ന്്്
ടസറ്്്നീണ്്ലൊരാട്്ത്്ിൽഒസ്്്്
ടെടക്ാ്ടയ കീഴെക്്ിയത.്
സല്കാർ:5-7,7-5,7-5.പബ്ിട്്ീഷ്
താരംഹീതർവാട്്്സണിടനപെ്ീ
കവ്ാർട്്റിൽ6-2,6-4ന്കീഴെക്്ി
യജർമനിയ്ടെജ്ലിനിമിടയർ
ആണ്കവ്ാർട്്റിൽതജാനമരിയ
യ്ടെഎതിരാളി.
ടെക്റിപ്്ബ്്ിക്്ിട്്്മരിടയ

ബൗസല്കാവയം്കവ്ാർട്്റിൽപെ്
ലവശിച്്്.പര്ാൻസിട്്്കലരാളി
ൻഗാർസയ്ടയലനരിട്്്ള്്ടസറ്്്
കൾക്്ായിര്ന്്്ബൗസല്കാവ
കീഴെക്്ിയത,്7-5,6-2.നിമിടയ
ർ,തജാന,ബൗസല്കാവഎന്്ി
വർഇതാദയ്മായാണ്വിംബിൾ
ഡണ്്കവ്ാർട്്റിൽപെ്ലവശിക്്്
ന്്ത.്

സാനിയസഖ്യം
ക്വാർട്്റിൽ
മികസ്ഡ് ഡബിൾസിൽ ഇ

ന്്്യയ്ടെസാനിയമിർസ-ടപ്കാ
ലയഷയ്യ്ടെമാറ്്്െവിക്സഖയ്ം
കവ്ാർട്്റിൽ.പെ്ീകവ്ാർട്്റിൽസാ
നിയസഖയ്ത്്ിന്വാലക്ാ്വർ
ലഭിച്്്.ടപ്കാലയഷയ്യ്ടെഇവാ
ൻലഡാഡിംഗ്-തായ്വാട്്്ല
റ്്ിഷൊൻസഖയ്മായിര്ന്്്പെ്ീ
കവ്ാർട്്റിൽസാനിയ-െവിക്ക്
ട്്്ടകട്്ിടനപെ്ീകവ്ാർട്്റിൽലനരി
ലെണ്്ിയിര്ന്്ത.്

അൾടര്ാറണ്്ചാന്്്യൻഷിപ്്്:ഇന്്്യക്്്സവ്ർണം

4കിർസ്യയാസ്

4പെൻസ്റ്്്ക്സിപ്്്വിക്്റ്്്സേട്്ംആസോഷിക്്്ന്്ഇന്്്യൻതാരങ്്ൾ.

4ഒസ്്്്പെപ്ക്ാ
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